
 

  

 

 

غلط است؟ نهیکدام گز ر،یز تیبا توجّه به ب -1  

.کرد  نندهیبر آفر  هیشد و  تک                  کرد  نندهیب  دهیمرد را  د نیقی               
 

بیننده مسند است.-ب(                        .است یفعل اسناد«  شد»  فعل -الف(  

.فک اضافه است« را » نوع  -د(                                        .  است ، متمم نندهیآفر-ج(   

 

د؟ دار ییاه هیچه آرا بیبه ترت مشّخص شده  یقسمت ها ،ریز اتیدر اب -2  

   درآن دریای خون ، در قرص خورشید         غروب آفتاب خویشتن دید

    دمار ازجان این غوالن کشم سخت                 بسوزم خانمان هاشان به شمشیر

 

استعاره  ، صیتشخ-( د             سجع ، هیتشب-( ج             استعاره ، هیکنا -(ب                    هامیا  ، هیتشب -(الف  
 

  در همه گزینه ها مجاز وجود دارد به جز... -3

.امیرِ از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بودالف(   

بلند آن سر که او خواهد بلندش / نژند آن دل که او خواهد نژندشب(   

. زری که سلطان محمود به غزو از بتخانه ها به شمشیر بیاورده باشدج(   

بخور تا توانی به بازوی خویش که سعیت بود در ترازوی خویشد(   

 

 4- مفهوم مقابل کدام گزینه ، نادرست است؟ 

(  خبر بدی نبود به سرای می فرستاد یی که حاوی) نامه ها یفرستاد فرود سرا ینبود م یتیکه در او کراه یزیکت چنُ یاریاز بس -(الف  

(  آوردم یفوراً جواب م )  یدمیند چیرا ه ریآوردم و ام یجواب م ریخ ریخ -(ب  

رفتم ( ریدوباره به مالقات ام ) افتمیباره  گریخداوند د ونیهما داریتا سعادت د -ج  

ندارد(  هیکه شب یحالل شبهت باشد. )  یکرد حالل ب میکه خواه یتا صدقه ا ارندیب نیما را از ا -(د  

 

 5- معنای چند واژه ، غلط  معنی شده است؟

  /شبگرد: داروغه  /  زنخدان: چانه /محمل: بیهوده / تفریط: کوتاهی کردن در کاری /  یمخنقه: روسر  / کوچک  رقعه : نامه / راغ: صحرا 

  دنیصلت: رس
  
  5-(د                                 4 -(ج                        3  - (ب                                 2-(الف 
 
 
 

 به نام خدا

/ نام دبیر: زهرا حسینی 99دی ماه  -دبیرستان نظام مافی، یازدهم  پایۀ-(2)سواالت پایان ترم فارسی  

 



 

دارد؟ ییارتباط معنا ریز  ۀبا جمل  تیکدام  ب -6  

«و اعجاب واداشت. نیسربازان فداکار تا به آن جا بود که دشمن را هم به تحس یها یها و جان فشان یدالور »  

راه مملکت، فرزند و زن را به  /فدا کرد   دیبا یآمد که م یشب  -(الف   

وطن را منیرهاند از بند اهر / دیدشمنان استاد و جنگ شیبه پ  -(ب   

سان نیا دیبا د،یگر فرزند با که / زیگفت چنگ ارانیبه فرزندان و  -(ج   

شدسوزنده تر  یآتش هم کم ز د /چو آتش در سپاه دشمن افتا -(د  

آمده است؟ نهیدر کدام گز بیبه ترت ریمشخص شده در عبارت ز یمفهوم قسمت ها -7  

 » مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند، از پنجره های باز و نورگیر گریزان هستند.«

 

جنگ ،(آرامشد       نو های خانه ، یمیقد ی(خانه هاجنو        افکار ، دهی( افکار پوسب           آزادی  ، زندان–( الف    

  

 8-در عبارت» در ایران آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر، رزم پسر«  به ترتیب مقصود از پدر و پسر کیست؟

رزامی عباس ، شاه یفتحعل-(د    یسیع رزامی، شاه  یفتحعل-(ج       رزامی عباس ، آغامحمدخان -( ب        شاه فتحعلی، آغامحمدخان -( الف  
 

 9-در کدام گزینه »شاخص «  وجود ندارد؟

کرده بود. زیتبر ۀدارالسلطن یرا راه رزایشاه ، به سفارش آغا محمد خان، عباس م یفتحعل (الف  

بود. عهدیخواه ول کیو ن شمندیاند ریام وزققائم م یسیع رزایم (ب  

در دل پدر بود. شتریب یبازکردن جا یبرا ایهدا میرقابت شاهزادگان در تقد (ج  

بر تخت نشست.  شاه ین آغا محمد خان، فتحعلدبا کشته ش (د  

 

 10- در بیت » دریاب که مبتالی عشقـم / آزاد کن از بالی عشقم « کلمات مشخص شده ، چه نقشی دارند؟

، نهاد مفعول -(د                ، مفعول   مسند -(ج                   مسند ، متمم     -ب(                    ، مفعولنهاد -(الف    

                     

است ؟ آمده نهیکدام گزدر  ریز تیدرست ب یمعن -11  

دندیزبان کش یدر چاره گر                دندیرا چو دو یچارگیب         
 

، ساکت شد . دیمجنون را د یدرماندگ یپدر مجنون وقت- الف  

افتاد. یبه فکر چاره ا ، دیمجنون را د یماندگرد یپدر مجنون وقت -ب  

به گفتگو پرداختند . ییچاره جو ی، برا دندیاو را د یماندگرد یاقوام مجنون وقت -ج  

نکردند . دایپ یراه چاره ا چیه ، دندیاو را د یماندگدر یاقوام مجنون وقت-د  

از کیست؟  « در امواج سند» شعر  -12  

مجید واعظی   -د(مهدی حمیدی شیرازی          –( ج         محمد علی اسالمی ندوشن –ب(            بدیع الزمان فروزانفر-(الف  



 

استعاره از کیست؟ « صنم گریز پا»زیر در بیت  -13  

  «  را به من آورید آخر صنم گریز پا         یفان بکشید یار ما را بروید ای حر »
 

تبریزی شمس -(د          الدین ولد         بها -(ج    سلطان ولد    - (ب                 چلبی حسام الدین -(الف   

 

در کدام گزینه متفاوت است؟ « را » نوع  -14  

.خدا را بر آن بنده بخشایش است/ که خلق از وجودش در آسایش است -الف(  

بونصر نامه های رسیده را به خط خویش نکت بیرون می آورد.-ب(   

اگر ما را آفتی رسد از این شخص از این موضع تواند بود. -ج(  

که آن را هیچ خزانه الیق نیست.-د(   

 15- کدام گزینه در مورد عبارت» این مرد بزرگ و دبیر کافی به نشاط قلم در نهاد « درست نمی باشد؟  

قلم در نهاد یعنی قلم را در قلمدان نهاد -ب(                             .کافی به معنی با کفایت-الف(   

دبیر در اینجا به معنی نویسنده است.-د( .          منظور از این مرد، بونصر مشکان است-ج(   

 

چند ترکیب وصفی وجود دارد؟  « ز هر سو بر سواری غلت می خورد/ تن سنگین اسبی تیرخورده» در بیت  -16  

  4 -د(                        3 -ج(                                    2 -ب(                           1 -الف(

 

کدام گزینه در مورد قالب چهارپاره صحیح نمی باشد؟ -17  

نام دیگر این قالب دوبیتی پیوسته است.-ب(          این قالب برای مضامین اجتماعی و سیاسی بکار می رود.-الف(   

فریدون توللی و فریدون مشیری از سرایندگان معروف این قالب هستند. -د(                                  .از دوره قبل از مشروطه رواج یافته است -ج(  

 

در کدام گزینه آمده است؟« در آن تاریک شب می گشت پنهان/ فروغ خرگه خوارزمشاهی» بیت مفهوم کلی  -18  

امید به حکومت خوارزمشاهیان -ب(.                                  تاریکی بیش از حد آسمان -الف(  

پایان یافتن حکومت خوارزمشاهیان -د(.                      زیادبودن خیمه های خوارزمشاهیان -ج(  

 

کدام گزینه در مورد ابیات زیر درست نیست؟ -19  

 

که مژگانش به خون دیده تر شد              چه اندیشید آن دم کس ندانست  

ز آتش هم کمی سوزنده تر شد                 چو آتش در میان دشمن افتاد  

 

بیت اول سه جمله است. -د(       در بیت اول مسند است.« تر » -ج(               آن دم قید است. -ب(                    آتش نهاد است.-الف(  

 

 



در کدام گزینه به درستی آمده است؟ « د چو کشتی بادپا در رود افکن        چو لشکر گرد بر گردش گرفتند» معنی بیت  -20  

وقتی لشگر مغول اسبش را گرفتند خودش را مانند باد سریع به دریا انداخت. -الف(  

مانند لشگر مغول اطرافش را گرفت و وقتی اسبش در رود افتاد مانند باد فرار کرد. -ب(  

وقتی لشگر مغول محاصره اش کرد، مانند کشتی خود را به رود انداخت. -ج(  

وقتی لشکر مغول محاصره اش کرد، اسبش را مانند کشتی به رود انداخت.-د(   

 

کدام گزینه در مورد عبارت زیر صحیح نمی باشد؟ -21  

.   «برادرانش، شوری در جان ها می نهادبا این همه، پیشگامی حاکم شهر، جواد خان، در دفاع و پیش مرگی فرزندان و »    

ش تبعی معطوف در این عبارت دیده می شود.قن -ب(            در این عبارت یک ترکیب وصفی وجود دارد.  -الف(  

.شور، نهاد جمله است -د(                    نقش تبعی بدل در این عبارت وجود دارد. (-ج  

 

با کدام یک از ابیات زیر قرابت معنایی دارد؟   « توفیق دهم به رستگاری         اریگو یا رب از این گزاف ک »بیت  -22  

عشق بازی ، کار بیکاران بود/ عاقلش با کار بیکاران چه کار؟-الف(   

کز عشق به غایتی رسانم / کاو ماند اگرچه من نمانم-ب(   

گرچه ز شراب عشق مستم/ عاشق تر از این کنتم که هستم-ج(   

پروردۀ عشق شد سرشتم/ جز عشق مباد سرنوشتم -د(  

 

کدام بیت به شیوۀ بالغی سروده شده است؟  -23  

  سرنشتر عشق بر رگ زدند/ یک قطره فروچکید و نامش دل شد -الف(

بروید ای حریفان، بکشید یار ما را/ به من آورید آخر صنم گریز پا را -ب(  

گر من نظری به سنگ بر، بگمارم/ از سنگ دلی سوخته بیرون آرم -ج(  

چون موسم حج رسید، برخاست/ اشتر طلبید و محمل آراست -د(  

 

 24- مفهوم کدام گزینه در مقابل آن درست نیامده است؟

ست( سرنشتر عشق بر رگ روح زدند/ یک قطره فرو چکید و نامش دل شد ) دل نتیجه آمیزش عشق با روح ا-الف(    

گر من نظری به سنگ بر بگمارم/ از سنگ دلی سوخته بیرون آرم ) عشق در انسان نتیجه دل سوخته است( -ب(  

گویند ز عشق کن جدایی/ این نیست طریق آشنایی ) وفاداری عاشق( -ج(  

به پاس هر وجب خاکی از این ملک/ چه بسیار آن سرها که رفته ) جان فشانی برای وطن( -د(  

 

عبارت زیر چند واژه غلط امالیی دارد؟در  -25  

آیا این چه سرّ است که خاک ذلیل را از حضرت عزّت به چندین اعذاز می خوانند و خاک در کمال مذلّت و خاری، با حضرت عزّت و 

 کبریایی، چندین ناز می کند و حضرت قِنا دیگری را به جای او نخواند. 

 

     1 -د(                                          4 -ج(                          3 -ب(                                          2 -الف(



نام نویسنگان آثار زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟  -26  

« بهارستان، تحفه االحرار، آغازگری تنها،  غزلیات شمس، تذکره االولیا»   

.جامی ، سعدی، مجید واعظی، شمس تبریزی، عطار نیشابوری -ب(.                   واعظی، شمس تبریزی، سناییسعید سعدی، جامی،  -الف(  

.، موالنا، عطار نیشابوریسعدی، جامی، سعید واعظی-د( .                       جامی، جامی، مجید واعظی، موالنا، عطار نیشابوری-ج(   

 

د؟دان ی چه چیزی می را نتیجه« بخشندگی»در بیت زیر، شاعر  -27  

«مغر و پوست همّتانند بی که دون      کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست»  

.انهمّت دوری از دون -د(.               رحمی مهربانی و دل-ج( .                یثروتمند -ب(.                      خرد ورزی-الف(   

  

 .«است زندگانی خداوند دراز باد حال خلیفه دیگر است و خواجه با امیرمحمود به غزوها بوده  :»قاضی گفت »با توجه به متن  -28

به ترتیب چه کسانی هستند؟ «خواجه»و « خداوند»منظوراز   

.بونصر، بیهقی-د( .              ربونص، سلطان مسعود -ج(  .     بیهقی، سلطان مسعود  -ب(.       بونصر مشکان، سلطان محمود -الف(  

 

«گفت: بونصر را بگوی که امروز دُرُستم و در این دو سه روز بار داده آید که علّت و تب تمامی زایل شد.»با توجّه به متن  -29  

  کدام گزینه نادرست است؟
 

ومسند دارد آخرجمله -ب(             شود. در متن یک فعل مجهول به سبک قدیم دیده می -الف(   

  .جمله دارد 5عبارت  -د(                                                                      .بونصر مفعول است  -ج(

                                                                                                     

 کدام« پس از ابر کرم، باران محبت بر خاک آدم بارید و خاک را گل کرد و به ید قدرت در گل از گل، دل کرد  »در عبارت -30

 گزینه در مورد آرایه های آن درست نمی باشد؟  

   .جناس ، تکرار -د( .                 ، تشبیه تضمین -ج(                            .تشبیه، تلمیح-ب( .                           جناس، تلمیح -الف(
 

در مصراع اول و مفهوم مصراع دوم بیت زیر در کدام گزینه درست آمده است؟ «برگ» مصداق واژه  -31  

«دوچندان می شکفت و برگ می کرد               ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت»                   

.انبوهی سپاه دشمن –سربازان خوارزمشاهی  -ب(.                    انانبوهی سپاه دشمن –سربازان مغول  -الف(  

.نیرومندی سپاه دشمن –سربازان خوارزمشاهی   -د(.                              خشم سپاه دشمن –سربازان مغول -ج(   
 

 32- در کدام گزینه روابط بین کلمات درست بیان نشده است؟

تناسب  /   تاس و کاسه -د(     تضاد  /صعب و سهل -ج(       ترادف /  افگار و زخمی -ب(        تضمّن  /  و پرنده زاغ -الف(  



                            
در کدام گزینه آمده است؟ « و گر توفیق او یک سو نهد پای/ نه از تدبیر کار آید نه از رای  » معنی بیت  -33  

خداوند همراه انسان نباشد، تدبیر بنده  به کارش نمی آید.اگر تدبیر  -الف(  

اگر بنده خرد و اندیشه نداشته باشه،  توفیق خداوند او را همراهی نمی کند. -ب(  

اگر تایید الهی همراه انسان نباشد، از اندیشه و خرد انسان کاری ساخته نیست.  -ج(  

یر و خرد نیازی ندارد. اگر تایید خدا همراه انسان باشد، انسان به تدب -د(  

 

در چند گروه اسمی غلط امالیی وجود دارد؟  -34  

 طوع و رقبت /شهر قونیه/  غبضه و مشت/ هلب و سوریه / عاذم سفر/ وعظ و پند/ وذر و وبال / صلت و پاداش/ گسیل و روانه/

نهیب و سفیر گلوله   

6 -د(                                                  5 -ج(                                 4-ب(                               3 -الف(  

 

در کدام گزینه تمام معانی وازه درست نیامده است؟ -35  

حضرت: آستانه، پیشگاه، درگاه -ب(            .                          وبال: سختی و عذاب، گناه -الف(  

.شایق: آرزومند، مشتاق، برخوردار-د( .                                       رایت: بیرق، پرچم، درفش -ج(  

 

 36-در مصرع دوم بیت » از جای چو مار حلقه برجست       در حلقۀ زلف کعبه زد دست« زیر چه آرایه هایی وجود دارد؟ 

  .مجاز، استعاره، تلمیح -د(.   کنایه، تلمیح، تشخیص -ج(.   استعاره، مجاز، جناس -ب(.              تشبیه، استعاره ، مجاز -الف(

 

واژه مشخص شده بدرستی نیامده است؟  در  کدام  گزینه معنی -37  

 الف(- معیار دوستان دغل روز حاجت است/ قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب ) حیله گر(

مردی محجوب بود و دیده و دلش از گناه به دور. ) پنهان( -ب(   

 ج( -چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار/ از آن دریای بی پایاب آسان ) ژرف(

 د(- نامم افزود و آبرویم کاست/ بینوایی به از مذلّت خواست ) پستی(

 

 



نقش تبعی وجود دارد؟ نوع  در کدام گزینه دو -38  

پدر جالل الدین، محمد حسین خطیبی از دانشمندان روزگار خود بود.  -الف(  

  چه فاجعه ای است در آن لحظه که یک مرد و زن می گریند!.. چه فاجعه ای! ... -ب(

موالنا مردی زرد چهره و باریک اندام بود. -ج(  

شاه از قدرت همسایه شمالی خود، روسیه، خبر داشت.  -د(  

 

با کدام گزینه  قرابت معنایی دارد؟« االسماء کلهاو علم آدم » آیه  -39  

هیچ کس استحقاق خزانگی و خزانه داری آن گوهر نیافته، خزانگی  آن را دل آدم الیق بود. -الف(  

مالئکه مقرب هیچ کس آدم را نمی شناختند. -ب(  

تا شما در این آینه نقش های بوقلمون ببینید.-ج(   

اگر شما مرا نمی شناسید، من شما را می شناسم، باشید تا من، سر از این خواب خوش بردارم، اسامی شما را یک به یک برشمارم. -د(  

 

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد. -40  

نهان می گشت پشت کوهساران      در آن دریای خون در قرص خورشید -الف(  

ز دیوار محرابش امد به گوش              چوصبرش نماند از ضعیفی و هوش -ب(  

چون یاران موالنا به آزار شمس برخواستند، شمس ناگزیر دل از قونیه برکند.-ج(   

آن گاه آگاه شدند که غرقه خواست شد، بانگ و هزاهز و غریو خاست.-د(   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


