
 

 

 

 1مهر آموزشگاه    صفحه مشخصات دانش آموز زمان آزمون مشخصات امتحان

 نام: 11/1399/ 01 تاریخ:  2فارسی    درس:

 یازدهمپایه:  
 دقیقه 50 مدت : 

 نام خانوادگی:

 رشته: کلیه رشته ها رشته:  

 بارم متن سواالت ردیف

 7.5 قلمرو زبانی الف

1 

 بنویسید.معنای واژه های مشخص شده را 

 مبتال کن شب گردب( ترک من خراب                               دغلالف( برو شیر درنده باش ای 

 دیگری را به جای او نخواهد غناد( با این همه، حضرت                                   سرشتمج( پرورده ی عشق شد 

1 

 1 در زمان مجهول کنید.را با حفظ شخص « مریم کتاب می خواند » جمله ی  2

 0.5 یک مترادف و یک هم خانواده ذکر کنید.« مفاتیح» برای کلمه ی  3

4 

 با توجه به عبارت زیر به سوال ها پاسخ دهید.

 «دانا و صاحب بصیرت و عالم پرور و محیطی آرام و آزاد داشت. پادشاهی رومدیار » 

 الف( نقش واژه های مشخص شده را بنویسید.

 واژه ی وندی و یک واژه ی مرکب بیابید.ب( یک 

 

 

0.5 

0.5 

5 

 امالی نادرست واژگان را اصالح کنید:

 الف( جمله گی مالیکه را در آن حالت، انگشت تعجب در دندان مانده بود.

 عشق و زندگی عملی، شوریدگی و عقل مع کننده ی ازداد: تشرّع و عرفان،ب( ج

1 

6 
 در چه معنایی به کار رفته است؟« شد»فعل « کرد        شد و تکیه بر آفریننده کرد یقین مرد را دیده بیننده»در بیت 

 

0.5 

7 

 نقش های تبعی را در موارد زیر نشان دهید.

 عالءالدین کیقباد، از مقامات او آگاهی یافت.الف( پادشاه سلجوقی روم، 

 ب( کوشش و جستجوی موالنا به جایی نرسید.

0.5 

  دومادامه سواالت در صفحه   



 

 2مهر آموزشگاه    صفحه مشخصات دانش آموز زمان آزمون مشخصات امتحان

 نام: 11/1399/ 01 تاریخ:  2فارسی    درس:

 یازدهمپایه:  
 دقیقه 50 مدت : 

 نام خانوادگی:

 رشته: کلیه رشته ها رشته:  

 بارم سواالت ادامه  ردیف

8 
 ابتدا به هجاهای سازنده ی آن تجزیه کنید و سپس صامت ها و مصوت های آن را مشخص نمایید.را « آرزو»واژه ی 

 
1 

 0.5 را بنویسید و آن را در ترکیبی به کار ببرید.« صفیر»هم آوای واژه  9

10 
 نقش دستوری واژه ی مشخص شده در جمله ی زیر را بنویسید.

 معین فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است. استاد
0.5 

 4 قلمرو ادبی ب

11 

 برای هر یک از موارد مشخص شده در نمونه های زیر آرایه ی ادبی مناسبی بنویسید.

 و شمس حقیقت در برابرش نمایان شد. آفتاب عشقمی گفت                       ب(  قصه های شیرینالف( برای من 

 فرود آمدند. آبج( پس به کران 

 می دید. بنای زندگی بر آبد( ز رخسارش فرو می ریخت اشکی        

1 

12 

 آرایه ی تشخیص را در عبارت زیر نشان دهید.

قفقاز زخم خورده و ستم دیده، نگاه منتظر و یاری خویش را به جایی که سپاه عباس میرزا حرکت آغاز کرده بود، »

 «دوخته بود.

0.5 

13 

 در بیت زیر را توضیح دهید.« نی»درباره ی مفهوم نمادین 

 بشنو از نی چون حکایت می کند          از جدایی ها شکایت می کند

 

0.75 

14 
 دریای خون استعاره از چیست؟« در آن دریای خون در قرص خورشید        به دنبال سر چنگیز می رفت»در بیت 

 
0.5 

 سومادامه سواالت در صفحه  



 

 

 3مهر آموزشگاه    صفحه مشخصات دانش آموز زمان آزمون مشخصات امتحان

 نام: 11/1399/ 01 تاریخ:  2فارسی    درس:

 یازدهمپایه:  
 دقیقه 50 مدت : 

 نام خانوادگی:

 رشته: کلیه رشته ها رشته:  

 بارم سواالت ادامه  ردیف

15 
 نشان دهید و مفهوم آن را بنویسید.« غروب آفتاب خویشتن دید»کنایه را در مصراع 

 
0.75 

16 

 قالب شعر زیر را بنویسید.

 آدم گل شد                   صد فتنه و شور در جهان حاصل شددر شبنم عشق خاک 

 بر رگ روح زدند                    یک قطره چکید و نامش دل شدسر نشتر عشق 

0.5 

 8.5 قلمرو فکری ج

17 

 دهید. با توجه به سروده ی زیر به سوال ها پاسخ

 ود افکندز تن ها سر ز سرها خشبی را تا شبی با لشکری خرد                     

 چو لشکر گرد بر گردش گرفتند                 چو کشتی بادپا در رود افکند

 الف( دو بیت باال در وصف چه کسی است؟

 ب( منظور از قسمت مشخص شده چیست؟

 کرد؟ج( شخصیت داستان پس از محاصره شدن چه 

 

 

 

0.5 

0.5 

0.5 

18 

 با توجه به عبارت:

 «من کیسه ه بستدم و به نزدیک بونصر آوردم. دعا کرد و گفت: خداوند این سخت نیکو کرد»

 الف( گوینده ی متن باال کیست؟

 ب( منظور از خداوند چه کسی است؟

 

 

0.5 

0.5 

 چهارمادامه سواالت در صفحه  



 

 4مهر آموزشگاه    صفحه دانش آموز مشخصات زمان آزمون مشخصات امتحان

 نام: 11/1399/ 01 تاریخ:  2فارسی    درس:

 یازدهمپایه:  
 دقیقه 50 مدت : 

 نام خانوادگی:

 رشته: کلیه رشته ها رشته:  

 بارم ادامه  سواالت ردیف

19 
 منظور از قسمت مشخص شده چیست؟« آدم من می سازم خانه ی آب و گل»در عبارت 

 
0.5 

20 
 منظور از چو حلقه بر در بودن چیست؟« می گفت گرفته حلقه در بر         کامروز منم چو حلقه بر در»در بیت 

 
0.5 

21 

 در عبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت مشخص شده چیست؟

 «گریزان هستند پنجره های باز و نورگیرمردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند از »

 

0.5 

22 

 معنی و مفهوم اشعار و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.

 الف( از عمر من آنچه هست برجای         بستان و به عمر لیلی افزای

 ب( خویشتن را ضیعتکی حالل خرند و فراخ تر بتوانند زیست.

 ج( برو شیر درّنده باش ای دغل

 د( گفت ای پسر این نه جای بازی است.

 به حضرت می برم که از تو خلیفتی می آفریند.ه( تو را 

 و( بنای زندگی بر آب می دید.

 ز( دروازه ها را با هیجان پشت سر می گذاشت.

 ک( جامه ها افکندند و شر اسمی بر وی کشیدند.

0.5 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

 پایان


