
  3/2/97:   تاريخ
 بي نام تو نامه كي كنم باز

  عالمه طباطبايينخبگان  دبيرستان
  

  تجربي -رياضي  يازدهم ادبيات فارسي  دوم ميان نوبت دقيقه 90   :زمان
 96-97سال تحصيلي  4:صفحه

  

  :كالس    :نام و نام خانوادگي

 

  بارم  سوال  رديف
    )نمره 7(قلمرو زباني  

  .معناي دقيق واژگان مشخص شده را بنويسيد  1
  تابان عشق را بر دوش بيرق گرفته  . أ

  ، بد نژادي، دليل و سترگگَوي/ به سال اندكي و به دانش بزرگ    . ب
  آن جنگ رنگ سهمفلك باخت از   . ت
  .ي تمامدهاآن موش را زبرا نام بود با   . ث
  .يعت يابندان مجال وقطاعنا الّ و  . ج
  مي كرد تلمذ گه گاه در محضر مدرس  . ح

5/1  

  : امالي درست را انتخاب كنيد  2
  جانب من جايز نشمري) اهمال -احمال( اگر چه ماللت به كمال رسيده باشد : الف
  .كردم و رفتم سر بقچه ي پيرزن) غال -قال( من : ب
  در آن حالت ، ديدني بود) يغورم -يقورم(قيافة : ج

75/0  

  :لط هاي اماليي را در عبارات زير بيابيدغ  3
  .هايي از تقدير درخشان اين نهظت سترگ به ما لبخند زد با حلول اين صبح روشن ، جلوه: الف

  .چون ايشان، حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند.و مواجب صيادت را به ادا بايد رسانيد: ب

  .كند خوراند و خوهاي خبيث او را بيدار مي ك خورش هاي حيواني به او ميابليس، اين مظهر پليدي،  در لباس خاليگري چاال: ج

75/0  

اند؟ شده دچار واژگاني چهارگانة هاي وضعيت از يك  كدام به زير هاي واژه از هريك كنيد مشخص  4
                                     سوفار )الف
  يخچال )ب

5/0  

دهد؟ مي روي ادغام واجي فرآيند تلفظ هنگام گزينه دركدام   5
  صياد )د فرآيند )ج كاربرد )ب يگانه )الف

25/0  

 .بنويسيد را آنها ونوع كنيد پيدا پسين  وابستة سه زير درعبارت  6
  .پيچيد مدرسه حياط تاوسط صدايش كه نواخت گوشم به جانانه كشيدة درمدرسه،يك دم معلمي يكروز

  
   

5/1  

 هستند؟ درمصوت ابدال و ادغام ،صامت در ابدال واجي هاي ندفرآي از كداميك داراي زير واژگان  7

 : رود نمي  . أ

 :پره شب  . ب

 :اجتناب  . ت
  

75/0  
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  .بنويسيد را زير بياني هاي صفت نوع  8
    :گسسته  . أ

 :زنداني  . ب
  :فريبا  . ت

  :گرفتني  . ث

1  

    )نمره 8(قلمرو ادبي  

 .معنا و مفهوم عبارات و ابيات زير را به نثر روان بنويسيد  9
  :بخش نثر) الف

   .است مĤبي فرنگي چيز يك تعليمي مثل هم عينك ميكردم فكر  . أ
  
  

   متواتر آنجا صيادان اختالف  . ب
  
  

  . بردند تفرج به مرا و كردند الحاح ياران روزي  . ت
  
  

  خواند بيتي اعتذار سبيل بر او  . ث
  
  

  :بخش نظم ) ب
   خديو گيهان ترس از دل بريده / ديو پايمردان كاي خروشيد  . ج

  
  

   سو دو از باز دندكر حمله هم به / آرزو شاهد رخ ننمود چو  . ح
  
  

   ها آن بودند رسته نفس چنبر از  . خ
  
  

  
  

5/0  
  
  

5/0  
  
  

5/0  
  
  

5/0  
  
  
  
75/0  

  
  
75/0  

  
  

5/0  

  رباعي زير در وصف كدام شخصيت سروده شده است؟  10
  ات ، فرات در جوش و خروش  وز تشنگي/ اي كعبه به داغ ماتمت نيلي پوش

  دوشدريا نشنيدم كه كشد مشك به / جز تو كه فرات ، رشحه اي از يم توست 

25/0  

  در بخش مشخص شده از عبارت زير ، چه مفهومي به صورت غير مستقيم بيان شده است؟  11
  »برف هاي نكوبيده را بكوبدطلبة جوان ، قدري به همه سو خميد و رفت تا باز «
  

5/0  
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  : كنايه هاي زير را معنا كنيد  12
  ) : .....................................كه در پادشاهي كند پشت راست/ ز هر كشوري مهتران را بخواست(پشت راست كردن   . أ

  ) :.......................................پاي گردون پير بربستي  / با جوانان چو دست بگشادي (پاي چيزي يا كسي را بربستن   . ب

1  

  . تعيين كنيد» مرا قضاي آسماني در اين ورطه كشيد «عبارت رابطة بيت زير را با   13
  )نامرتبط/ متقابل/ متناسب( نشايد ز دانا نكوهش بري را / بري دان ز افعال چرخ برين را 

  
  
  

25/0  

  چيست؟» دستة هفت صندوقي «در عبارت زير منظور از   14
  »ردن؟ جا دسنه هفت صندوقي آو مثل قوال ها  صورتك زدي؟ مگه اين! به به «
  
  
  

5/0  

  منظور از بخش هاي مشخص شده چه كساني هستند؟  15
  نگه كرد بر روي مردان دين/  حبيب خداي جهان آفرين

  بديدندش آن جا و برخاست غوق/  ساالر نوبيامد به درگاه 

5/0  

  است؟اخالقي پدر شخصيت اصلي داستان مورد اشاره قرار گرفته   توضيح دهيد كه در عبارت زير كدام ويژگي  16
  .كرد پدرم دريا دل بود ؛ در التي كار شاهان را مي

  
  

5/0  

  جملة مشخص شده به چه معناست؟ » نظر او از ما منقطع گرددها رويم تا  ها و درختستان  طريق آن است كه سوي آباداني«در   17
  
  
  
  

5/0  

    )نمره5(قلمرو ادبي  

 بخش هاي خالي را پركنيد: شعر حفظي  18

  ز نيروي شيران بود گوهرم....................................../ ......................  . أ

  ........................................... /كسي كز بدي ، دشمن ميهن است        . ب

                               ***********  

  ................................................. /ها كه خورشيد فريادشان  از آن  . ت

  دف عشق با دست خون مي زنند................................................/   . ث

2  
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  :دقت كنيد كه. در مقابل هر كدام از  ابيات و عبارات زير شاخص ترين آراية مربوط به آن را قرار دهيد  19
 بيش از يك آرايه داشته باشد   چند ممكن است بعضي عبارت توانيد انتخاب كنيد،هر هر آرايه را تنها يك بار مي  
 كلمات مرتبط با آن آرايه را دقيقا مشخص كنيد. 

  يكي از آرايه ها اضافه است.  

  ))حسن تعليل/ استعاره/ كنايه/ ايهام تناسب/آميزي حس/ مجاز/ سجع ((
 

  جز شرمندگي حاصل بي حاصلي نبود به/ بيد مجنون در تمام عمر ، سر باال نكرد   . أ

  گواهي نوشتند برنا و پير/ ناگزيربر آن محضر اژدها   . ب

  شب به شدت سرد بود و دل روح اهللا به حدت گرم  . ت

  بپوشند هنگام زخم دراي/ از آن چرم كاهنگران پشت پاي   . ث

  بدر در ميدان او هاللي بودي و رستم به دستان او زالي  . ج

  كه بر كينه اول كه بندد كمر/ دليران ميدان گشوده نظر  . ح

3  

  20  جمع نمره  
   


