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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  4آزمون در  دقیقه   40زمان پاسخگویی: 

 2فارسیآزمون مستمر درس :    پایه یازدهم ـ نیمسال اول  

 )56ي  تا صفحه 26ي  (از صفحه 6تا پایان درس  3ز ابتداي درس امبحث : 

  03/08/1396 تاریخ : 

 

  نام و نام خانوادگی : 

 کالس : 

 نوشته شده است؟ نادرستهاي زیر، چند واژه با امالي  ) در بین گروه واژه1
عیب، عاري از  شاعبه و بی ه و لطیفه، فروغ و روشنایی، متأثر و ناراحت، سراحت و سادگی، بیلداري، مسرور و شاد، حنابسته، بز تعصب و جانب«  

 »مختلف،حیبت و شکوه،سبک مسجع ثهنر، مباح
 ) یک4    ) دو3    ه) س2   ) چهار1 

 ) معنی چند واژه درست نوشته شده است؟2
 استسقا (آب خواستن)، پالیز (آبیاري)، ممتنع (غیرممکن)، لُکّه (میان یورتمه و قدم)، شاب (برنا)، تمکّن (توانایی) 
   ) پنج4    ) چهار3    ) شش2   ) سه1 

 تر است؟ ي کدام گروه اسمی بیش هاي هسته ) تعداد واج3
 ) آن مأمور دولت4  ) بهترین فرد آشنا3  ) این کودك مهربان2  ) هر پنج نفر کالس1 

 در کدام گزینه درست آمده است؟» لؤلؤ«و » داوود«) الگوي هجایی واژگان 4
 صم/صم -) صم/صمص2     صمص/صمص -) صم/صمص1 
 صمص/صم -) صم/صم4     صم/صمص -) صمص/صمص3 

 ع ترکیبی است و در فارسی از نظر ساختمان واژه چه نام دارد؟در عربی چه نو» قبۀ الخضرا« )5
 شبه ساده -الیه ) مضاف و مضاف2    وندي مرکب -الیه ) مضاف و مضاف1 
 شبه ساده -) موصوف و صفت4    وندي مرکب -) صفت و موصوف3 

 است؟ تر کمهاي تبعی کدام گزینه  ) تعداد نقش6
سرکیانی، است که پس از تولد، رستم او را به زابل برده، رسم پهلوانی، فرهیختگان و رزم و بزم بدو ) سیاوش، فرزند کیکاووس، شاه خیره 1 

 آموزد. می
 سپارد. رم و حیا و پاك دامنی و عفاف آموخته است، تن به گناه نمیزبندد؛ اما او که آ ) سودابه، همسر کاووس شاه، به سیاوش دل می2 
 کند. ران ویسه و فرنگیس، دختر افراسیاب، ازدواج مییره، دختر پیر) در توران با ج3 
 گراید. ي ایرانی، و افراسیاب، پادشاه تورانی، به خصومت و تیرگی می ي سیاوش، شاهزاده ) میانه4 

 یابید؟ می» بدل«) در کدام عبارت از نظر دستوري، نقش 7
   ) میرزا رضا تمام اوقاتش در مشق مستغرق بود.1 

 گذاشت، یک قلم یک کلمه را تمام کرد. ذ می) قلم که روي کاغ2
  کرد. ) برادرم، میرزا رضا، نزد آن استاد مشق می3 
 ) خیلی سفارش الزم بود تا میرزا شاگرد جدیدي بپذیرد.4 

 در کدام گزینه متفاوت است؟» را«کاربرد دستوري حرف ) 8
 قام استهمواره مرا کوي خرابات م   در دل دیوانه مقیم است غمت ) تا گنج1 
 هر لحظه ز گیسوي تو، خوشبوي مشام است   ) در مجلس ما عطر میامیز که ما را2 
 ي چشم جهان بین من است وین کجا مرتبه   ي جان بین باید ) دیدن روي تو را دیده3 
 زر در کنف همت درویشان است و سر  نخوت که تو را ه) اي توانگر مفروش این هم4 
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 ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟ به ،بیت زیر ةخص شد) نقش دستوري اجزاي مش9
 »در  رم چون حلقه بمن امروزکه   در بر حلقهگفت گرفته  می«

 ) قید، مفعول، نهاد4  ) نهاد، قید، مفعول3  ید، نهاد) مفعول، ق2  ) مفعول، متمم، قید1 

 :یدرا در مصراع دوم بیت زیر بیاب» عشقم«ي  در واژه» م«) نقش ضمیر 10
 »آزاد کن از بالي عشقم  مدریاب که مبتالي عشق«   
 ) متممی4   ) مفعولی3   ) اضافی2  اسنادي ) فعل1 

 ؟نیستکدام مصراع مطابق نوشتار معیار  ةشکل بازگردانی شد )11
 د چون کعبه) چون کعبه نهاد حلقه برگوش: حلقه بر گوش نها2  گفت ر بر: حلقه در برگرفته، میگفت گرفته حلقه د ) می1 
 ) آمد سوي کعبه سینه پر جوش: سینه پر جوش سوي کعبه آمد4  ا او: هر یک با او چاره ساز شدهساز ب ) هر یک شده چاره3 

 اند؟» ي استعاري اضافه«ها،  ي ترکیب ) در کدام گزینه، همه12
 ي بلند آسمان یز، گل خیال، غرفه) دست مهربان مرگ، درخت عز1 
 یشه بهار، سایش بال، عطر الهام) لب استخر، گل هم2 
 بختی، سقف شب، دست طبیعت وش خوشي کویر، آغ ) سینه3 

 ي پرواز، زبان گویاي خدا ي مواج نوازش، سایه ي خیال، چشمه ) پرنده4 

 بهره گرفته است؟» سجع«ي  ) نویسنده در کدام گزینه، از آرایه13
 ام. روان خوانده این مردم تیره و نهان، شما را به رزم ) من روزان و شبان، آشکارا1 
 ) صحبتی و فصاحتی و بالغتی داشت که کس نداشت.2 
 ) حکیمی را پرسیدند، از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟3 
 آید، مفرّح ذات. حیات است و چون برمی درود مم ) هر نفسی که فرو می4 

 شود؟ دیده می» متناقص نما«) در کدام بیت 14
 از سر زلف تو در پاي دل ما زنجیر   ست و لیکن بسته است) در آفاق گشاد1 
 نهان راستی، آشکارا گزند   ) هنر خوار شد، جادویی ارجمند2 
 بینی و گر بحري، تهی گردي و گر باغی، خزان ماهی، به چاه افتی ) که گر عرشی، به فرش آیی و گر3 
 هراه نزدیک شد سخن کوتا   ) دو قدم بیش نیست این همه راه4 

 ي ادبی است؟ کدام آرایه فاقد) بیت زیر 15
 »رویم عزم تماشا که راست ما به فلک می   رسد از چپ و راست س آواز عشق میفهر ن« 
 ) جناس4   ) تشخیص3   ) حس آمیزي2  ) تضاد1 

 ؟شود نمیکدام آرایه دیده » درماند پدر به کار او سخت/    برداشته دل ز کار او بخت«) در بیت 16
 ) جناس4   ) تشخیص3   ) حس آمیزي2  کنایه )1 

 کدام است؟» بستان و به عمر لیلی افزاي/    آنچه هست بر جاي من از عمر«) مفهوم اصلی بیت 17
  ) از خود گذشتگی عاشق براي معشوق2      ) گریز ناپذیري عشق1 
 ) ناپایداري زندگی4      قووفایی معش ) بی3 
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 چیست؟» ري زبان کشیدندگ در چاره«) معنی مصراع 18
 وگو پرداختند. جویی و درمان درد به گفت ي چاره ) درباره1 
 .کردند) از ناچاري و درماندگی سکوت 2 
 گی او را به سکوت فرا خواندند.) از ناچاري و درماند3 
 درمان درد خود زبان گشادند. ة) براي چار4 

 م سعدي است؟الک» سهل ممتنع بودن«) کدام جمله بیانگر ویژگی 19
  .ترین شاعر زبان فارسی است ) این شیخ همیشه شاب، پیرترین و جوان1 
 ي شیر آغوز بود. ) سعدي براي من به منزله2 
 کس شبیه نباشد. ) این تنها خصوصیت سعدي است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ3 
 م سعدي به قدر کافی وسعت داشت.الک ۀبختانه دامن ) خوش4 

علت عمل جمله »بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا/    به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم«) با توجه به معنی بیت 20
 توان یافت؟ نخست مصراع اول را در کدام مفهوم می

 اعتنایی ) بی4   بازي ) هوس3  ) آزمندي2  ) گریزناپذیري1 

 تأکید دارد؟ مفهوم بیت زیر بر چه امري )21
 »گیر کش را سخت دامن آن نفس هیچ نکشد نفس را جز ظل پیر«   
   ) لزوم مبارزه با نفس و سرکوب آن1 
 سل شدن به مرشد براي کنترل نفس) متو2 
  ) دامن نفس را گرفتن براي رهایی از آن3 
 ) دامن پیر را گرفتن و نکشتن نفس4 

 چیست؟ »ي شیر آغوز بود. من به منزله سعدي براي«ي  منظور نویسنده از جمله ) 22
 آثار سعدي طبع ادبی او را قوي کرده است. ۀ) مطالع2   ی با سعدي اخت بوده است.ک) از کود1 
 تر است. ) سعدي از هر چیزي برایش مهم4 ي آثار سعدي خیلی گذشته است. ) از زمان مطالعه3 

 چیست؟» ام موجود یک کتابی بود دایی« ۀ) مفهوم جمل23
   ) فقط یک کتاب خریده بود.1 
  ) عالوه بر قرآن و مفاتیح فقط کلیات سعدي را داشت.2 
 خواند. ) فقط یک کتاب می3 
 خواند. ) روزي یک کتاب می4 

 ست؟با کدام بیت، متناسب ا» بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا/    به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم«) مفهوم 24
 ستلکه ندادند جز این تحفه به ما روز ا  زاهد و بر درد کشان خرده مگیراي  ) برو1 
 زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است  خواهم کرد ترك لعل یار و جام می) من ن2 
 ام غش گرفته بی  ب تو چون میلدور از   م نصیب بادکه زهر هام نه باد ) خون خورده3 
 سر خوش آمد یار و جامی برکنار طاق بود  ام عیبم مکن صبوحی کردهقدر ار ) در شب 4 
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 ) متن زیر با کدام بیت تناسب دارد؟25
 »آورد. نرمی و حسن خلق، آنان را به راه راست می داد و به طوري که طعن و ناسزاي دشمنان را هرگز جواب تلخ نمی« 
 اي دارم مان کشیدهکه شست صاف و ک   ) سزاي بی ادبان را به من حوالت کرد1 
 خیر تراوش نماید از شر، شر ر،ز خی   سگالی و نیکی طمع کنی هیهات ) تو بد2 
 هر که سنگت زند ثمر بخشش   ) کم مباش از درخت سایه فکن3 
 نه زنگی به گرما به گردد سپید   به کوشش نروید گل از شاخ بید) 4 

 ؟نداردقرابت معنایی » دردي نه دوا پذیر دارد /   دانست که دل اسیر دارد«) کدام گزینه با بیت 26
 پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن  است غیر مردن کان را دوا نباشد) دردي 1 
 ام که مپرس زهر هجري چشیده   ام که مپرس ) درد عشقی کشیده2 
 درد عاشق نشود به، به مداواي حکیم  بهبود خود اي دل ز دري دیگر کن ) فکر3 
     هیچ دوا نیاورد باز به استقامتش  کنم کان که مریض عشق شد دل نمیروي ) دا3 

 در کدام گزینه آورده شده است؟» کرد. ي ذهنم آماس می ها را دیدم، لبریز شدم، سراچه عکس«ي سوم عبارت  ) معنی دقیق جمله27
  دید. ام خود را ناتوان می کوچک اندیشه ۀ) خان1 
 شد. وده می) به ظرفیت ذهنی من افز2 
 است. نبزرگ شد ي محدودم در حال ي اندیشه ) خانه3 
 ي کوچک ورم کرده بهبود یافت. ) خانه4 

با کدام بیت تناسب مفهومی » پذیرفت. عنوان مشیت الهی می ي ایمان وصل بود که خوب و بد را به شائبه هر عصب و فکر به منبع بی«) عبارت 28
 ؟ندارد

 تتوش آفاق پر ضیاسجاي دگر ز پر   یره شد جهاناو ت تغیبز ) جایی اگر 1 
 به روز دولت و نکبت که کار، کار خداست  ویضکار خویش به فضل خداي کن تف) تو 2 
 تن مبر که دگرگون شود هر آنچه قضاسگما   جهدي ) بدان قدر که تو جدي نماید و3 
 ماست ها که در سر تبارك اهللا از این فتنه   آید ی و عقبی فرو  نمیی) سرم به دن4 

 متن زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟) 29
 »آموز گشت.ساله بود؛ خدمت شمس زانو زد و نوي علم و استادي خویش، در این ایام که حدوداً سی و هشت  الدین با همه موالنا جالل« 
 راه چون نداند ابجد عشقت درست آن طفل  ) شد معلم پیر در تعلیم خلق اما چه سود1 
 صد چو فرهاد و چو مجنون طفل ابجد خوان من  خوان عشقم با وجود آنکه هست ) طفل ابجد2 
 بگسلد صد لنگر از دیوانگی     اي کو بهتر از دیوانگی ) چاره3 
 اي صدر ملک و صدر جهان آستان تو  ) اي شمس دین و شمس فلک آسمان تو4 

 ناسب دارد؟با کدام بیت ت»  له قوالً لیناوالًاذهبا الی فرعون انّه طغی فق«ي  ) مفهوم آیه30
 با دوستان مروت با دشمنان مدارا  ) آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است1 
 چون دوست دشمنست شکایت کجا برم   د شکایت به دوستانن) از دشمنان بر2 
 آنک سر دشمنان و سندان   ) ما را سر دوست در کنار است3 
 تا قلندر وار شد در کوي عشق آیین من  ان دارم نه بیم از دشمنان) نه امید از دوست4 
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 پاسخ است. 1ي  گزینه – 1

 پاسخ است. 4ي  گزینه -2

 پاسخ است. 4ي  گزینه -3

 پاسخ است. 1ي  گزینه -4

 پاسخ است. 4ي  گزینه -5

 پاسخ است. 3ي  گزینه -6

 پاسخ است. 3ي  گزینه -7

 پاسخ است. 3ي  گزینه -8

 پاسخ است. 2ي  گزینه -9

 پاسخ است. 3ي  گزینه -10

 پاسخ است. 2ي  گزینه -11

 پاسخ است. 3ي  گزینه -12

 پاسخ است. 4ي  گزینه -13

 پاسخ است. 4ي  گزینه -14

 پاسخ است. 2ي  گزینه -15

 پاسخ است. 3ي  گزینه -16

 پاسخ است. 2ي  گزینه -17

 پاسخ است. 1ي  گزینه -18

 پاسخ است. 3ي  گزینه -19

 پاسخ است. 1ي  گزینه -20

 پاسخ است. 2ي  گزینه -21
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	فارسی 2.pdf
	پاسخنامه فارسی 2.pdf

