
  

 (۱۳۹۷-۱۳۹۶ی دوم )متوسّطه نامنیکدبیرستان غیردولتی 

 تجربی یازدهم کالس ۱۴/۸/۱۳۹۶تاریخ     فارسی  :آزموننیک  

 بسطامیمدرّس: آقای      نام و نام خانوادگی: 

 سؤاالت 

 (۲)معنا و مفهوم هر عبارت را به نثر روان بنویسید (۱

 داد و محجوب گشت از مردمان.امیر را تب گرفت؛ چنان که بار نتوانست 

 

 کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست    که دون همّتانند بی مغز و پوست

 
 (۱)های زیر را بنویسیدمعنی واژه(۲

 زَنخدان:                شراع:              لَختی:                    توقیع:   

 (۱)آرایه ادبی نوشته شده را در هر بیت مشخص کنید(۳

 )استعاره( بروید ای حریفان بکشید یار ما را    به من آورید آخر صنم گریز پا را 

 زاغی از آنجا که فراغی گزید   رخت خود از باغ به راغی کشید )جناس(

 (۱)را مجهول کنید.« خواندحسین کتاب می»جمله (۴

« و به هیچ زیادت حاجتمند نیست آنچه دارم از حُطام دنیا حالل است»( گوینده عبارت 5

 (۱)از کدام فضیلت اخالقی برخوردار است؟

« کدام دانه فرورفت در زمین که نرُست   چرا به دانه انسانت این گُمان باشد»( بیت 6

 (۱) بیانگر چه دیدگاهی است؟

 (۲)های مشخص شده را بنویسید.نقش دستوری واژه( ۷

 بزرگ بود اندانشمنداز  حسین،محمّدبنپدر مولوی، 

 راسترسد از چپ و می آواز عشقهر نفس 

 (۱)( شعر زیر را کامل کنید.۸

 ................مام                                ....................................نادره کبکی به جمالِ ت

 (۱۳۹۷-۱۳۹۶ی دوم )متوسّطه نامنیکدبیرستان غیردولتی  

 تجربی یازدهم کالس ۱۴/۸/۱۳۹۶تاریخ     فارسی  :آزموننیک  

 بسطامیمدرّس: آقای      نام و نام خانوادگی: 

 سؤاالت 

 (۲)معنا و مفهوم هر عبارت را به نثر روان بنویسید (۱

 امیر را تب گرفت؛ چنان که بار نتوانست داد و محجوب گشت از مردمان.

 

 دون همّتانند بی مغز و پوستکرم ورزد آن سر که مغزی در اوست    که 

 
 (۱های زیر را بنویسید)(معنی واژه۲

 توقیع:                    لَختی:              شراع:                   زَنخدان:

 (۱(آرایه ادبی نوشته شده را در هر بیت مشخص کنید)۳

 )استعاره( بروید ای حریفان بکشید یار ما را    به من آورید آخر صنم گریز پا را 

 زاغی از آنجا که فراغی گزید   رخت خود از باغ به راغی کشید )جناس(

 (۱را مجهول کنید.)« خواندحسین کتاب می»جمله (۴

« آنچه دارم از حُطام دنیا حالل است و به هیچ زیادت حاجتمند نیست»( گوینده عبارت 5

 (۱از کدام فضیلت اخالقی برخوردار است؟)

« فرورفت در زمین که نرُست   چرا به دانه انسانت این گُمان باشدکدام دانه »( بیت 6

 (۱) بیانگر چه دیدگاهی است؟

 (۲های مشخص شده را بنویسید.)( نقش دستوری واژه۷

 بزرگ بود دانشمنداناز  حسین،محمّدبنپدر مولوی، 

 راسترسد از چپ و می آواز عشقهر نفس 

 (۱( شعر زیر را کامل کنید.)۸

 به جمالِ تمام                                .................................................... نادره کبکی


