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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 حه تنظیم شده است. صف 4آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 2فارسی آزمون مستمر درس :     دومپایه یازدهم ـ نیمسال  

  08/12/1397 تاریخ :   116صفحۀ  14تا پایان درس  10ابتداي درس مبحث : 

 

 نمره) 7قلمرو زبانی (

 نمره)5/1(معناي واژگان مشخص شده را بنویسید. -1

 ها همه را شکسته بودند آنها  نفس رسته بودند آنها                       بت چنبر) از 1/1 

 را به تابناکی پاس خواهیم داشت. سترگ) یاد ایثار گران این حماسۀ 2/1 

 برافشاند گرد  ابرشبرانگیخت                      ) که ناگاه عمرو آن سپهر نبرد   3/1 

 ژیان کرد رو                            به پیشش برآمد شه جنگ جو  هژبر) به سوي 4/1 

 به کوه دماوند کردش به بند                           نوند) بیاورد ضحاك را چون 5/1 

 نه هرگز براندیشم از پادشا             اندر گوا              محضر) نباش بدین 6/1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)5/1(ها را بنویسید. هاي امالیی را بیابید و درست آن در ابیات و عبارات زیر ، نادرست -2

 دانند  گان می ، هنر است            این را همۀ پرنده ) با بال شکسته پرگشودن1/2 

 ) بزن زخم ، این مرحم عاشق است               که بی زخم مردن ، غم عاشق است2/2 

 خوراند. هایی حیوانی به ضحاك می ) ابلیس در لباس خالیگري چاالك ، خورش3/2 

 الی.) بدر در میدان او حاللی بوده و رستم به دستان او ز4/2 

 ) شجاع غزنفر ، وصی نبی                         نهنگ یم قدرت حق ، علی5/2 

 او خاست دستوري ، اما ندید   ) بر مصطفی بهر رخصت دوید                   از6/2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 25/1(به سواالت پاسخ دهید. » همه برده سر در گریبان فرو/نشد هیچ کس را هوس رزم او «با توجه به بیت  -3

 ) بیت چند گروه اسمی دارد؟1/3 

 مشخص گردد.» را « ) نوع 2/3 

 .را بیابید مفعول) 3/3 

 در بیت مشخص کنید. صفت) یک وابسته از نوع 4/3 

 اول پیدا کنید. ) نهاد را در جمله5/3 
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 ���ه �عا�ی
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وضعیت واژگان زیر را از نظر پذیرش وضعیت چهارگانه در گذر زمان (متروك شدن/تحول معنایی دادن/ بدون تغییر ماندن/ گسترش  -4
 نمره)1(معنایی پیدا کردن) ، مشخص کنید.

 زندگی ) 1/4 

 شوخ )2/4 

 ) توقیع  3/4 

 رکاب  )4/4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)75/0(جدول زیر را کامل کنید. -5

 فعل بن مضارع صفت فاعلی صفت لیاقت

 گفته شده بود   

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 5/0(با توجه به بیت زیر ، دو صفت بیانی مطلق بیابید. -6

 گشاید                آنکه در دستش کلید شهر پرآیینه دارد ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)5/0(دو صفت بیانی نسبی بسازید. » عید«از واژه  -7

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 5قلمرو ادبی(

باشد.  می» رباعی«ز این دو شعر ، اگر هر کدام از دو مصراع زیر ، مصراع اول یک شعر شامل دو بیت باشد ، مشخص نمایید که کدام یک ا -8
 نمره)5/0(دلیل خود را بنویسید. 

 الف) یا رب به کرم دري به رویم بگشا 

 ب) دل عاشق به پیغامی بسازد 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 5/0(بیت زیر، توضیح دهید.را در » حسن تعلیل«آرایۀ  -9

 »اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد رسم بد عهدي ایام چو دید ابر بهار                         گریه«  
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 نمره)5/0( بیابید.» ما به بارعام رحمت الهی راه یافتیم.« طرفین تشبیه را در عبارت  -10 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)5/0(را در بیت زیر ، توضیح دهید.» پارادوکس«آرایۀ  -11

 ببین الله هایی که در باغ ماست                             خموشند و فریادشان تا خداست   

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)5/0(را در بیت زیر ، توضیح  دهید.» مجاز«آرایۀ  -12

 از آن چرم ، کاهنگران پشت پاي                            بپوشند هنگام زخم دراي 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)5/0(را در بیت زیر با توضیح مشخص نمایید.» استعاره«آرایۀ  -13

 چو غلتید در خاك آن ژنده فیل                           بزد بوسه بر دست او جبرئیل 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 2(ابیات زیر را کامل کنید. -14

 ..........................................................                         بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد )1/14 

 ..                 ..............................................................    ) در هواي عاشقان پر می کشد با بی قراري           2/14 

 ................................................................       ) منم پور ایران و نام آورم                               3/14 

 به چشمان من کیمیا خاك توست     ......                        )................................................4/14 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)  8قلمرو فکري(

 نمره)4(ابیات و عبارات زیر را معنی کنید. -15

 نمره)5/0(  دریا نشنیدم که کشد مشک به دوش از یم توست         ) جز تو که فرات رشحه اي1/15 

 نمره)5/0( ) بزن زخم این مرهم عاشق است                  که بی زخم مردن ، غم عاشق است2/15 

 نمره)5/0( ) یکی محضر اکنون بباید نوشت                    که جز تخم نیکی سپهبد نکشت3/15 

 نمره)5/0( جست لرزان ز جاي                  بدرید و بسپرد محضر به پاي) خروشید و بر4/15 

 نمره)5/0( ) دلیران میدان گشوده نظر                           که بر کینه اول که بندد کمر5/15 
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 مره)ن5/0( ) چو ننمود رخ شاهد آرزو                             به هم حمله کردند باز از دو سو6/15 

 نمره)5/0( ) روزي یاران الحاح کردند و مرا به تفرّج بردند.7/15 

 نمره) 5/0( ) علم در همه بابی الیق است و عالم در آن باب بر همه فایق.8/15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 1(بیت زیر را بنویسید.مفهوم کلی  -16

 مگو سوخت جان من از فرط عشق              خموشی است هان ، اولین شرط عشق 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ام علیه ضحاك چه بوده ـدون در قیـدو انگیزه فری» ینه ، دلی پر ز دادـري پر ز کس و باد/ـزل چـزل به منـی رفت منـهم«ت ـبا توجه به بی -17
 نمره)     1( است؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 1( وان دانست؟ت هایی می مارانی که بر دوش ضحاك روییدند ، مظهر چه خصلت  -18

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 1( ها را تحلیل کنید. چه کسانی بودند؟ شخصیت آن»  پایمردان دیو«، » کاوة داد خواه«با توجه به متن درس  -19

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 صفحه تنظیم شده است.  2نامه در  پاسخ دقیقه   80مان پاسخگویی: ز

 2 فارسی آزمون مستمر درس :   دهم ـ نیمسال دوم یازپایه  

  08/12/1397 تاریخ :  14تا پایان درس  10درس مبحث : 

 

  قلمرو زبانی
 )25/0(    بزرگ، عظیم -2/1    )25/0( چنبره، طوق، حلقه، دام  -1/1 
  )25/0(شیر     -4/1    )25/0( دار، اسب اسب خال -3/1 
 )25/0(نامه    گواهی –استشهادنامه  -6/1    )25/0( اسب تندرو، اسب  -5/1 

 )25/0(مرهم    -2/2     )25/0( پرندگان  -1/2 
  )25/0(هالل     -4/2     )25/0( الگیرخو -3/2 
 )25/0(   خواست -6/2     )25/0( غضنفر  -5/2 

 )25/0(فک اضافه     -2/3     )25/0( گروه 5 -1/3 
  )25/0(هیچ     -4/3      )25/0( سر -3/3 
     )25/0( همه -5/3 

 )25/0(تحول معنایی    -2/4     )25/0( بدون تغییر -1/4 
  )25/0(گسترش معنایی     -4/4     )25/0( روكمت -3/4 
 5-  )75/0( 

 فعل بن مضارع صفت فاعلی صفت لیاقت

 گفته شده بود گو گویا -گوینده  گفتنی

  )5/0(  پرآیینه –بزرگ  -6 
 )5/0(عیدانه     – عیدي -7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لمرو زبانی ق
 )5/0(باشد. چون هجاي اول آن (صامت + مصوت بلند) است.    مصراع قسمت (الف) مربوط به رباعی می -8 

 )5/0(داند.     وفایی روزگار می شاعر دلیل بارش باران را، گریۀ ابر به خاطر بی -9 

 )5/0(  به: بارعام      مشبه  مشبه : رحمت الهی -10 

 )5/0(نماید.     خاموش بودن و فریاد بلند سر دادن همزمان شهدا، آیۀ پارادوکس ایجاد می -11 
 )5/0(بندچرمین است. (عالقۀ جنسیت)     و منظور پیش مجاز دارد» چرم«واژه  -12 

 )5/0(باشد که مانند فیلی بزرگ بود.   می» عمروبن عبدود«استعاره از » ژنده فیل« -13 
 )5/0(تو رنگ بعدازظهر یک آدینه دارد     صبح بی -1/14 

 )5/0(آن کبوتر چاهی زخمی که او در سینه دارد     -2/14 

 )5/0(شیران بود گوهرم    يز نیرو -3/14 

 )5/0(مرا اوج عزت در افالك توست    -4/14 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 فکريلمرو ق
 اي است، من دریایی را سراغ ندارم که مشک بر دوش داشته باشد. ایی هستی که فرات در برابر تو، مانند قطرهیبه جز تو که مانند در -1/15 

)5/0( 
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ست و یشد چون عشق بدون تحمل سختی کامل نبا هاي خود به ما آزار برسانید که این آزار باعث آرامش ما می با سخنان و مخالفت -2/15 
 )5/0( باشد. موجب ناراحتی می

 )5/0(  نیکوکاري ضحاك تأکید شود. باید اکنون نوشته شود که در آن بریک استشهادنامه  -3/15 

 )5/0(   نامه را پاره و لگدمال کرد. لرزید بلند شد و استشهاد یاد زد و در حالی که از عصبانیت میفر -4/15 

 )5/0(   کند. پهلوانان حاضر در میدان جنگ منتظر بودند که ببینند چه کسی اول حمله را شروع می -5/15 
 )5/0(   شروع کردند. حمله را کدام به پیروزي نرسیدند، مجدداً از دو طرف وقتی هیچ -6/15 
 )5/0(  یک روز دوستان پافشاري کردند و مرا به گردش بردند. -7/15 
اهی دارد، از دیگران برتر اي خوب و شایسته است و کسی که دربارة موضوعی علم و آگ ي و کسب علم و دانش در هر زمینهفراگیر -8/15 

 )5/0(   است.
 )1(    هاي راه عشق و سکوت کردن و گالیه ننمودن تحمل سختی -16 
 )1(   انتقام خون پدرش و برقراري عدالت در کشور -17 
 )1(  د و منش خبیثخوهاي اهریمنی و بیدا-18 
عیت اجتماعی و امکانات مادي خود و نیز از ترس خشم ضحاك به ظاهر خوب بودند، ولی براي حفظ موق هاي به دستیاران ضحاك و انسان -19 

 )1(  دروغ به نیکوکاري ضحاك گواهی دادند.
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