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 قلمرو زبانی 
  (5/1) ٞای ٔؾخـ ؽذٜ را تٙٛیغیذ.ٔعٙی ٚاصٜ (الف

 ذی تٝ جیةـفزٚ تزد چٙ ساىـزًَر -2     اَ ٌزدد.ـٞا الثازتارٝ ـٕٞ -1

 حج را تٝ خایاٖ تزد هٌاسهتٟاء ِٚذ  -4   ، تز٘ؾغتضثگیر ]أیزٔغعٛد [رٚس دٚؽٙثٝ  -3

 َزـسػافیتش ـٕؾیز تیـتذاٖ ؽ -6    ذْ.ـدٚیٔی ِى   ُُُُُ َََُُُُُُُُُِّلُ اٖـاس فزط ٞیج -5

 : ب( امالی واژه

 (75/0ٞا را تیاتیذ ٚ فحیح ٞز یه را تٙٛیغیذ. )در ٔتٗ سیز عٝ غّط أالیی ٚجٛد دارد، آٖ -7

ػسرائیل تیاهس ٍ تِ لْر، یه لثضِ ذان از  «ترگیر ٍ تیاٍر. ٍ رلثت ًیایس، تِ اوراح ٍ اجثار  ترٍ؛ اگر تِ طَع »حك تؼالی ػسرائیل را تفرهَز:  

 «ورز.ای است تا اتلیس پرتلثیث یه تاری گرز اٍ طَاف هیزاًستٌس ایي چِ هجوَػِی زهیي ترگرفت. هالیىِ ًویرٍی جولِ
 

 (5/0أالی درعت وّٕات را اس داخُ وٕا٘ه ا٘تخاب وٙیذ. ) -8
 ی ضیر )آغَز / آلَز( تَز.از لحاظ آضٌایی تا ازتیات، سؼسی ترای هي تِ هٌسلِ  -الف  

 گیرگیر / ضس چَى هِ لیلی آسواىچَى )رایت / رػیت( ػطك آى جْاى  -ب  

 (25/0) ٞای سیز غّط أالیی ٚجٛد دارد؟در وذاْ یه اس تیت -9
 واٍ هاًـس اگر چِ هي ًوـاًن  وس ػطك تِ غایتـی رسـاًن  –الف  

 ز اهَاج گراى وَُ از پی وَُ  غلطیس تر ّنتِ رٍز سٌس هی -ب 

 دستور -ج

 خاعخ دٞیذ. 14تا  10تٝ ٔتٗ سیز تٝ عؤاالت  * تا تٛجٝ

آگاّی  ،رٍسیِ ضوالی ذَز ، ضاُ از لسرت وطَر .  ًستَزّا ّای رٍساًسازیراى وطَر ٍ زر رأسص ضاُ ، تِ فىر تسارن سپاُ ترای رٍیارٍیی تا زستـس

ی ٍحطتی تر ٍجَزش اًساذتـِ تَز . سرسپـرزگی ٍ ّای پیطرفتِ ٍ فراٍاى آى وطَر ، سـایِزاضت . ذثرّای تازُ از سـازهاى ارتص ٍ سالح

 ّا از زسترس ایراًیاى زٍر تَز.سالح ّای ٍسیؼی از لفماز تِ رٍی زضوي تاز ضَز.ی ترصذَزفرٍذتـگی چٌس تي از از زضوٌاى ذاًگی سثة ضس زرٍازُ
 

 (25/0ؽٛد؟ )وذاْ وّٕٝ در ٔتٗ تاال دچار فزآیٙذ ٚاجی واٞؼ ٔی -10

 (25/0تیاتیذ وٝ فأت ٔیا٘جی داؽتٝ تاؽذ. )ای وّٕٝ -11

 (75/0تزای ٞز یه اس ٔٛارد سیز یه ٕ٘ٛ٘ٝ در ٔتٗ تیاتیذ. ) -12

 ( ٚ٘ذی:13-3   ( ٔزوة:13-2   ٔزوة: -( ٚ٘ذی1-13 

 

 (25/0یه ٘مؼ تثعی در ٔتٗ فٛق تیاتیذ. ) -13

 (25/0٘ؾاٖ دٞیذ. )« فت رَ/ء/ »ی ؽىُ درعت ٕٞشٜ را در وّٕٝ -14

          درس :واالت س   

 تاريخ :  

 :هدت    

 : پايه 

 :  آقای طراح

      کالس :                        :شواره کارت                                 نام و نام خانوادگي

 بسوه تعالي

 غیردولتي سیدالشهداپسرانه بیرستاى د   د

 تهراى 8هنطقه               )دوره دوم(

 96 – 97سال تحصیلي
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 2فارسي 

 تجربي -رياضي  يازدهن

 حیدری

 دقیقه80
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 (75/0را تٙٛیغیذ. )« هؤزّب »ی اٍِٛی ٞجایی وّٕٝ -15

 (25/0ؽٛد؟ )وذاْ یه اس وّٕات سیز تٝ فأت ختٓ ٔی -16
 ( ًاه4ِ   ( ذا3ًِ   ( ها2ُ   ( پٌجر1ُ 

 

 (25/0اعت؟ )« صاهت + هصَت + صاهت »اٍِٛی ٞجایی وذاْ ٌشیٙٝ طثك عاخت  -17

 صثح( 4  ضَهی( 3   ( ضة2   ( صثر1 
 

 (5/0رٚ ٔتقُ وٙیذ. )ی ٔعٙایی تٝ جذَٚ رٚتٝوّٕات سیز را اس ٘ظزراتطٝ ٞز یه اس -18

    هاُ ٍ ستارُ -

 ضٌا ٍ ٍرزش -  

 

 

 

 (25/0وذاْ اعت؟ )« ًَضتٌس.گاّی ّن ذَزضاى زست ٍ پا ضىستِ سرٍزّایی هی» یٔجَٟٛ فعُ در جّٕٝ -19

 ًَضتِ ضس -ج   ضَزًَضتِ هی -ب   ضسًَضتِ هی –اِف  
 

 (25/0ی عادی اعت یا تالغی؟ )ٔؾخـ وٙیذ وٝ تیت سیز تٝ ؽیٜٛ -20

 تِ رلص هري ، اذتـرّای اًثـَُ  رلصیـس زر آب هیـاى هَج هی

 

 ادبی قلمرو 
 های ادتی:الف( آرایه

ترای ّر هَرز فمط یه  -در وذاْ یه اس ٔٛارد سیز تٝ وار رفتٝ اعت؟ « آهیسی ٍ استؼارُتضاز، تٌالض، هجاز، حس »ٞای ٞز یه اس آرایٝ -21

 (25/1) ی غیرتىراری تیاتیس.آرایِ آرایِ ٍ آى ّن

 ِما راتىؾیذ عٛی خا٘ٝ، ٔٝ خٛب خٛػ  ٞای رٍ٘یٗٞای ؽیزیٗ، تٝ تٟا٘ٝتٝ تزا٘ٝ -1-21 

 ا راـش خـزیـٓ ٌـز فٙـتٝ ٔٗ آٚریذ آخ  ـا راذ یار ٔـاٖ تىؾیـتزٚیذ ای حزیف -2-21 

 اٖ اٚعتـٗ ٚ آعٕـزاب سٔیـٔح   اٖ اٚعتـّة جٟـٝ جٕـٌحاجت -3-21 

 خظ ٔٗ چٍٛ٘ٝ ٌٛیٓ وایٗ درد را دٚا وٗ  دردی اعت غیز ٔزدٖ واٖ را دٚا ٘ثاؽذ -4-21 

 تیا وٝ یاد تٛ آرأؾی اعت طٛفا٘ی  وٙار ٘اْ تٛ ٍِٙز ٌزفت وؾتی عؾك -5-21 

 

 (25/0ی ٔؾتزوی ٚجٛد دارد؟ )آرایٝچٝ ، در دٚ تیت سیز  -22

 تـس پسر تِ وار اٍ سرـزرهاً   تـِ زل ز وار اٍ ترـترزاضت - 

 چَى وؼثِ ًْاز حلمِ زر گَش   سَی وؼثِ سیٌِ پرجَشآهس   - 

 

 (5/0تٛضیح سیز ٔزتٛط تٝ وذاْ لاِة ؽعزی اعت؟ ) -23

رٍز ٍ تر ترای طرح هضاهیي اجتواػی ٍ سیاسی تِ وار هیهصراع است ٍ تیصضَز. ّر تٌس ضاهل چْار ٍزى تطىیل هیایي ضؼر از چٌس تٌس ّن 

 ّایی زر ایي لالة زارًس.الطؼرای تْار، فریسٍى هطیری ٍ فریسٍى تَلَََُُُُُُُِّلی سرٍزُی هطرٍطِ تا وٌَى تَزُ است. هلهرٍاج آى از زٍرُ

 تضوي -

 تٌاسة -

 ترازف -
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 (5/0ٕ٘اد چیغت؟ )« ٘ی »در تیت سیز  -24

 وٌسّا حىایت هیجساییاز   وٌستطٌَ ایي ًی چَى ضىایت هی

 (25/0ی ادتی اعت؟ )ی سیز، تیاٍ٘ز وذاْ آرایٝتخؼ ٔؾخـ ؽذٜ در عزٚدٜ -25

 تیساری زهاى را تا هي ترَاى تِ فریاز 

 ٍر هرز ذَاب ٍ ذُفتی

 .«رٍ سر تٌِ تِ تالیي، تٌْا هرا رّا وي » 

 (25/0ٕ٘اد چٝ وغا٘ی اعت؟ )« ضیر »در تیت سیز  -26

 چِ تاضی چَ رٍتِ تِ ٍاهاًسُ سیر؟  هاًس چَ ضیرچٌاى سؼی وي وس تَ 

 : شعر حفظی ب(

 (5/0تیت سیز را ٔزتة وٙیذ. ) -27

 ترٍى آ –آرزٍست  –زهی ز اتر  -ای آفتاب حسي –ی هطؼطغ تاتاًن واى چْرُ 

تعذ اس آٖ ٔحغٛب  ٚ تیتِٔٙاعة اعت « ػالثت از ذاهی ذَز سَذتِ /  رّرٍی وثه ًیاهَذتِ» اْ ٌشیٙٝ، تزای تىٕیُ ٔعٙایی تیتوذ -28

 (25/0ؽٛد؟ )ٔی

 رفت تز ایٗ لاعذٜ رٚسی عٝ چار  اػ اِمقّٝ در آٖ ٔزغشار( در خی1 

 ذـوؾیّٓ اٚ رلٕی ٔیـٚس لَ  وؾیذ( تز لذٔی اٚ لذٔی ٔی2 

 سدٜ اس وار خٛیؼٔا٘ذ غزأت                ( وزد فزأٛػ رٜ ٚ رفتار خٛیؼ3 

 (5/0را تٙٛیغیذ. )« جا وِ فراغی گسیس / رذت ذَز از تاؽ تِ راغی وطیسزاغی از آى »تیت تعذی  -29

 (5/0وذاْ یه اس وّٕات داخُ وٕا٘ه ٔٙاعة اعت؟ )تزای ٔقزاع اَٚ ٚ دْٚ تیت سیز،  -30

 ( آرسٚعت اًساًن -جاًاًن) وش دیٛ ٚ دَد ِّٔٛٓ ٚ   ( تا چزاغ ٕٞی ٌؾت ٌزد ؽٟز ضید -ضوس دی )

 (25/0را تٙٛیغیذ. )ٔقزاع تعذی تیت سیز  -31

 .........................................................  اًن آرزٍستـٍ گلست ای رخ وِ تاؽـتٌو

 فکریقلمرو 
 -ًور5/0ُّر هَرز  – (4)الف( اتیات و عثارات زیر را ته فارسی روان و امروزی تازگردانی کنید.

 در رٚد افىٙذ چٛ وؾتی تادخا  چٛ ِؾىز ٌزدتزٌزدػ ٌزفتٙذ -32

 اییـزیك آؽٙـایٗ ٘یغت ط  ـذاییك وٗ جـٌٛیٙذ س عؾ -33

          درس :واالت س   

 تاريخ :  

 :هدت    

 : پايه 

 :  آقای طراح

      کالس :                        :شواره کارت                                 نام و نام خانوادگي

 بسوه تعالي

 سیدالشهداغیردولتي پسرانه بیرستاى د   د

 تهراى 8هنطقه               )دوره دوم(

 96 – 97سال تحصیلي
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 سیٗ دٚ چزا ٍ٘ذریٓ؟ ٔٙشَ ٔا وثزیاعت تزیٓس فّه تزتزیٓ، ٚس ّٔه افشٖٚخٛد  -34

 ٘ٝ خٛد را تیفىٗ وٝ دعتٓ تٍیز  تٍیز ای جٛاٖ دعت درٚیؼ خیز -35

 در ٞز ٔماْ، تز وار وزد.آفزیذ، ٚعایط ٌٛ٘اٌٖٛ حك تعاِی چٖٛ افٙاف ٔٛجٛدات ٔی -36

 ایٗ ٔزد تشري ٚ دتیز وافی، تٝ ٘ؾاط لّٓ در ٟ٘اد. -37

 أیز اس آٖ جٟاٖ آٔذٜ ، تٝ خیٕٝ فزٚد آٔذ ٚ جأٝ تٍزدا٘یذ. -38

 دٞذ.خان تٗ در ٕ٘ی ، خذاٚ٘ذا تٛ دا٘اتزی -39

 ب( درک مطلة:
 خاعخ دٞیذ. 41 ٚ 40* تا تٛجٝ تٝ ٔتٗ تٝ عؤاالت 

ّای تَللوَى تثیٌیس. اٍل ًمص آى تاضس وِ ّوِ را وٌیس تا هي تر ایي هطت ذان، زست واری لسرت تٌواین، تا ضوا زر ایي آیٌِ ًمصرٍزوی چٌس صثر 

الیك ی غیة وِ آى را از ًظر ذازًاى پٌْاى زاضتِ تَز. فرهَز آى را ّیچ ذساًِ چَى وار زل تِ ایي ووال رسیس، گَّری تَز زر ذساًِ  سجسٓ اٍ تایس ورز.

 زاری آى گَّر ًیافتِ.ًیست، االَََُُُُُُُِّ حضرت ها یا زل آزم. گَّری وِ تر هله ٍ هلىَت ػرضِ زاضتِ. ّیچ وس استحماق ذساًگی ٍ ذساًِ

 

 (5/0چیغت؟ )« آیٌِ»ٔٙظٛر اس  -40

 (5/0در ٔتٗ فٛق چیغت؟ )« ذازًاى»ٚ « گَّر»ٔٙظٛر اس وّٕات  -41

 (5/0ی سیز ارتثاط ٔعٙایی دارد؟ )آیات ؽزیفٝ یه اس تا وذاْ« ی وار تِ ًام هي زیَاًِ ززًسلرػِآسواى تار اهاًت ًتَاًست وطیس /  »تیت  -42

 اِف( َٚ عََّّٓ اآلدْ االعٕاء وَُّّٟا

 ب( اِّ٘ا عَزضَٙا االٔا٘ت عّی اِغٕاٚات ٚ االرك ٚ اِجثاَ فأتیٗ أَٖ یحّٕٟٙا ٚ اؽفمٗ ٟٔٙا ...

 

 (5/0اتیات سیز چیغت؟ )در ٞز یه اس « زریای ذَى»ٔٙظٛر اس  -43

 ٗ دیذـاب خٛیؾتـغزٚب آفت در لزؿ خٛرؽیذ( در آٖ دریای خٖٛ 1-44

 ٌؾتش ٔیـتٝ د٘ثاَ عز چٍٙی  ( در آٖ دریای خٖٛ، در دؽت تاریه2-44

 

 (25/0وٙذ؟ )ای اس ٘ثزد را ٚفف ٔیچٝ فحٙٝ، ؽاعز در تیت سیز «در أٛاج عٙذ»تا تٛجّٝ تٝ درط  -44

 ورزضىفت ٍ تري هیزٍ چٌساى هی  ریرتاز ضاذِ هیٍلی چٌساى وِ تري 
 

 (25/0عثارت سیز تیاٍ٘ز وذاْ ٚیضٌی ععذی اعت؟ )  -45

ایي تٌْا ذصَصیت سؼسی است وِ سرٌص تِ سري ّوِ ضثیِ تاضس ٍ تِ ّیچ وس ضثیِ ًثاضس. زر زتاى فارسی احسی ًتَاًستِ است هاًٌس اٍ حرف 

 ضٌَین.را ّر رٍز زر وَچِ ٍ تازار هیتسًس ٍ زر ػیي حال، ًظیر حرف ززى اٍ 

 

وار رفتٝ در وذاْ اس اتیات سیز تٝ« تالش ترای رٍزی ،  زرهاى ًطسى ػطك ،   اػتماز تِ هؼاز  ، آزازگی  ،  تازگطت تِ اصل »ٞزیه اس ٔفاٞیٓ  -46

 (25/1)اعت؟

 ؟تاؽذی ا٘غا٘ت ایٗ ٌٕاٖ چزا تٝ دا٘ٝ  ( وذاْ دا٘ٝ فزٚ رفت در سٔیٗ وٝ ٘زعت1-46

 ٚرت س دعت ٘یایذ چٛ عزٚ تاػ آساد  ( ٌزت س دعت تزآیذ چٛ ٘خُ تاػ وزی2-46ٓ

 رٚیٓ، عشْ تٕاؽا وٝ راعت؟ٔا تٝ فّه ٔی  رعذ اس چح ٚ راعت( ٞز ٘فظ آٚاس عؾك ٔی3-46

 غتٗ اس درٞاُ اعت جُـزط عمـؽ   ذـاٖ تزعـٌٕذ تیـ( رسق ٞز چ4-46ٙ

 رٚس اَّٚ، رً٘ ایٗ ٚیزا٘ٝ، ٚیزاٖ عاختٙذ  ٖ عؾك( اس عز تعٕیز دَ تٍذر وٝ ٔعٕارا5-46

 

 (25/0وٙذ؟ )ؽاعز در تیت سیز چٝ ٔفٟٛٔی را د٘ثاَ ٔی -47
                              اّیـرگِ ذَارزهطـفرٍؽ ذ  گطت پٌْاىزر آى تاریه ضة هی

 .«ریپوز و رسبلند باشید » 
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