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 26 تعداد سئواالت : 2 تعداد صفحات:

 

 نام و نام خانوادگی:

تاریخ برگزاری: 
5/3/97 

 دقیقه70وقت پاسخگویی:
 انسانی-ریاضی-تجربیرشته :

 یازدهم پایه:

 نام درس:
 2فارسی

 

 ردیف نمره(7الف ( قلمرو زمانی ) بارم

 واژه های مشخص شده را بنویسید. معنی 5/1
          دژم پ( بدو گفت مهتر به روی        که داشتتمکّنی حالل بخرند    ب(خاله ام با همه ی  یعتکیالف( تا خویشتن را ضَ

 کردم و رفتم سر بقچه اش قالج( من     صیادان آنجا متواتر           اختالفث(             ژیان کرد رو هژبرت(به سوی 

1 

 امالی درست کلمات را انتخاب کنید. 5/0

 یُغور(             ب( معونت و ) مضاهرت ، مظاهرت ( –الف( قیافه ی )یُقور 
2 

 مورد( 2) غلط های امالیی را بیابید و اصالح کنید. 5/0
 الف( در قضا بر پهلوانی دست یافت  /   زود شمشیری برآورد و شتافت

 سپس در لباس خالیگر ، خورش های حیوانی به او می خوراند و به حصار محکم آغا محمدخان وارد می شود. ب(
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 )ساده ، مرکب ، وندی ، وندی مرکب( نوع ساخت واژه های زیر را مشخص کنید. 5/0
 الف(شکسته:                            ب( نیلی پوش
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 جدول زیر را کامل کنید. 1

 صفت لیاقت صفت مفعولی صفت فاعلی مضارعبن  فعل

     می نوشتم
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 مشخص کنید واژه های زیر مشمول کدام وضعیت های چهارگانه ی معنایی شده اند؟ 75/0
 الف( اسطرالب          ب( سوگند       پ( یخچال
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 مورد(3) در عبارت های زیر فرآیند های واجی را یافته و نوع ان ها را مشخص کنید. 75/0
بهار آمده بود و الله و سنبل و سپرغم کوه و دشت را پوشانده بود.معلم می خواست آن جا را ترک کرده و به دیار خود  "

 "بازگردد. نامه ای رسید از برادرش ، لبریز از مهر و محبت و ... 
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 در متن زیر دو وابسته ی پسین بیابید و نوع آن ها را بنویسید. 5/0
ر مشروطیّت ایستاده اید اما یکی از رهبران ما ، سال ها پیش ، از مشروطیت سخن گفته ولی شما این جنگ شما در سنگ "

 "قطعی را خواهید باخت.
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 9 به کار ببرید.جداگانه در دو جمله  "قید"و یک بار در نقش  "مسند"را یک بار در نقش  "خوشحال  "واژه ی  5/0

 فعل های مشخص شده را بنویسید. و نوع انزمدر متن زیر  5/0
 "چقدر می توانست پیشرفت کند .  کرده بودکه اگر تمام این وقت را صرف آموختن پرواز  می اندیشیدآذرباد با خود  "
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 ب نمره(5قلمرو ادبی ) 

 )یک مورد( در عبارت زیر کدام آرایه به کار رفته است؟ 25/0
 "سقفی از دود و غبار نفس می کشید. گنجه ، با واپسین رمق هایش ، زیر  "
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 در کدام بیت آرایه ی حسن تعلیل به کار رفته است آن را توضیح دهید. 5/0
 الف( چون سیل ز پیچ و تاب صحرا می رفت    /    همراه سحر به فتح فردا می رفت

 ب( ای کعبه به داغ ماتمت ، نیلی پوش    /     وز تشنگی ات ، فرات در جوش و خروش
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 در مصرع اول بیت زیر مشبه و مشبه به را مشخص کنید. 5/0
 گرت ز دست نیاید ، چو نخل باش کریم  /  ورت ز دست نیاید ، چو سرو باش آزاد 
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 در بیت زیر دو آرایه ی به کار رفته را مشخص کنید. 5/0
 "همان کاوه آن بر سر نیزه کرد    /     همان گه ز بازار برخاست گرد  "
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 در کلمه ی مشخص شده چه آرایه ای به کار رفته است؟ مفهوم ان را بنویسید. 5/0
 15 اژدهابه جز بازوی دین و شیر خدا   /    که شد طالب رزم آن  "

 در هریک از بیت های زیر یکی از آرایه های اغراق ، کنایه ، تناقض به کار رفته است.آن ها را مشخص کنید. 75/0
 تو لنگر گرفت کشتی عشق   /    بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی الف( کنار نام

 همه رزمگه کوه فوالد گشت      ب( چو ان آهنین کوه آمد به دشت    /   
 سپردید دل ها به گفتار اوی          پ( همه سوی دوزخ نهادید روی    / 
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1 
1 

 نمره(2حفظ شعر )
  بنویسید.الف( بیت آخر شعر فصل عاشقی را 
 ب( بیت اول شعر وطن را بنویسید.
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 ج نمره( 8قلمرو فکری )  

 

5/0 
5/0 
5/0 
25/0 

75/0 

75/0 

75/0 

 نمره(4اشعار و عبارات زیر را به نثر روان برگردانید.)
 الف( یقین ، مرد را دیده ، بیننده کرد.

 ب( رقعه ای بنوشت به امیر و حال باز نمود.
 خود معتبر بمانم.چ( بگذار بر پشت زین 

 پ( از چنبر نفس رسته بودند آن ها   /    بت ها همه را شکسته بودند آن ها

 ت( بپویید کاین مهتر آهرمن است    /    جهان آفرین را به دل دشمن است 

 ث( چنان دید بر روی دشمن زخشم    /    که شد ساخته کارش از زهر چشم

 عنان مجال وقیعت یابند.طااال ج( در وقت فراغ ، موافقت اولی تر ، و 
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 این بخش از سروده ی گوته بیانگر چه دیدگاهی است؟ 5/0
 "و تو شکر خدا کن ، به هنگام رنج / و شکر او کن ، به وقت رستن از رنج  "
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 با توجه به متن زیر از تاگور ، ویژگی مهم انسان توامند چیست؟ 5/0
 "در رویای یک ناتوان  "/ پاسخ آید  "کجاست؟خانه ات  "ممکن از ناممکن می پرسد 
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 21 چیست؟ "تا باز برف های نکوبیده را بکوبد  "منظور از عبارت  5/0

به کدام ویژگی قهرمان داستان  "خواهید بروید آسمان شوربا بیاورید دری مثل علم یزید می مانید میادو بر "در عبارت  5/0
 اشاره شده است؟
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 23 کنایه از چیست؟ "گرم روزگاردیده سرد و  " 5/0

 24 کنایه از چیست؟ "بخایید دندان به دندان کین  "مصرع  5/0

 25 چیست؟ "اگر هفت کشور به شاهی تو راست  "مفهوم مصرع  5/0

 شاعر در بیت زیر قصد گفتن چه نکته ای را دارد؟ 5/0
 "شب می گشت پنهان  /   فروغ خرگه خوارزمشاهی   در ان تاریک "
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