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 1صفحه

سواالت ادامه 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 :::11ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه 57 :زمان امتحان تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه   

 0/10:1:/5::  تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگینام  
 (ماه خرداد)نیمسال دومنوبت امتحانی   
 مسلمی فرآقای نام دبیر:  2فارسی درس: ::10-10:1سال تحصیلی  یازدهم پایه : 0و 2و  1صابرین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره( 7قلمرو زبانی  ) -الف
 1 شده در عبارات زیر را بنویسید.های مشخصمعنی واژه -1

 خوردش نه دوست                 تیمارالف(نه بیگانه  

 ایمان وصل بود. شائبةبیب( هر عصب و فکر به منبع  

                   درایپ( بپوشند هنگام زخم  

 جا متواتر.صیادان آن اختالفت( و  

 7/1 )شش مورد( .های نادرست امالیی را تصحیح کنیددر هر یک از عبارات زیر واژه -2

 کند.الف( خاک در کمال مزلت و خاری با حضرت عزّت چندین ناز می 

 طاعت و مناسحت بگذارند و به معونت ایشان از دست صیاد بجستم.ب(ایشان حقوق مرا به  

 های حیوانی به او خوراند.پ(سپس در لباس خالیگری چاالک خرش 

 :/7 در عبارت های زیر کدام شکل امالیی داخل کمانک درست است.  -0

 الف(باید به مژگان رُفت گرد از )تور/ طور( سینین 

 ها( سایة وحشتی بر وجودش انداخته بود.ها/ صالحو )سالح ب( خبرهای تازه از سازمان ارتش 

 :/7  شود، آن را مشخص کنید و معادل امروزی آن را بنویسید.در عبارت زیر اگر فعل مجهولی دیده می -0

 ها فرمود و نبشته آمد و به توقیع مؤکّد شد.امیر نامه - 

 :/57 های تبعی را مشخص کنید. در عبارت زیر شاخص و نقش -7

 دانست.شاهزادة نوجوان، میرزا عیسی قائم مقام، پدر ابوالقاسم را مرشد و پدر معنوی خود می -

  1 نقش دستوری واژگان مشخص شده را بنویسید.  -1

 .وگو کنانگفتبود، تنگ هم  گرماییالف( در این گروهی رفتن  

 آن اژدها شمشیرب( علم کرد  

 :/57 اند؟ های چهارگانة واژگان شدهر گذر زمان مشمول کدام یک از وضعیتهای مشخص شده در بیت زیر دواژه -5

 انداختیم اگر جنگ است سپربرد پیغام/ بیا که ما به خشم رفتة ما را که می الف( 

 خوار شد جادویی ارجمند/ نهان راستی آشکارا گزند هنر ب( 

 چاک چاک برگستوانکف اندر دهانشان شده خون و خاک/ همه گبر و  پ( 

 7/1 « فردوسی تصویر آن روزهای سیاه را گویا نشان داده است.» در عبارت -8

 را بنویسید. « سیاه و گویا»الف( نوع صفات بیانی  

 ب(یک وابستة پیشین پیدا کرده، نوع آن را بنویسید.  

 

 نمره( 5ب( قلمرو ادبی )
 :/7 آرایة مشترک دو بیت زیر را بنویسید.  -9

 است که گلشن شود از خاموشی/ دل، چراغی است که روشن شود از خاموشی سینه باغی - 

 که هیچ دوست نگیرددل است آنزنده شود هر که پیش دوست بمیرد/ مرده - 
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 2 ی نوشته شده در پرانتز را بیابید و مفهوم آن را بنویسید. در هر عبارت، آرایه -:1

 کنایه( –جنگ شیر و پلنگ )استعاره  فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ/ بود سهمگین الف( 

 ایهام( -همی برخروشید و فریاد خواند/ جهان را سراسر سوی داد خواند ) مجاز ب( 

 :/7 آمیزی به کار رفته است؟ در چند بیت حس -11

 دهد از بس که سخن شیرین استمن دگر شعر نخواهم بنویسم که مگس/ زحمتم می الف( 

 است شعر سعدی/ ورق درخت طوبی است چگونه تر نباشد عجب است پیش سعدی که تر ب( 

 دمم در آهنتج( درد دل با سنگدل گفتن چه سود؟/ باد سردی می 

 شربت زهر ار تو دهی نیست تلخ/ کوه احد گر تو نهی نیست بار د( 

 سه (4 چهار (3 یک (2 ( دو1  

 1 نام نویسندگان آثار زیر را بنویسید. -12

 ب(عباس میرزا، آغازگری تنها:                                  الف(تذکره األولیا:   

 دار: پ( حملة حیدری:                                   ت(شلوارهای وصله 

 1 جاهای خالی را پر کنید )حفظ شعر(  -10

 .منم پور ایران و............................/ز نیروی............................. - 

 خواستم از رنجش دوری بگویم......................../............................................................ - 

 

 نمره( 8ج(قلمرو فکری )
 7 ابیات و جمالت زیر را به نثر روان امروزی معنی کنید.  -10

 1د.های بوقلمون ببینیقدرت بنمایم تا شما در این آینه نقشکاری روزکی چند صبر کنید تا من بر این یک مشت خاک دستالف(  

 نمره(5/0.)کردب(پدرم دریادل بود در التی کار شاهان را می 

 نمره(1)تر، واالّ طاعنان مجال وقیعت یابند. پ( در وقت فراغ موافقت اولی 

 نمره(1)ت( برو شیر درّنده باش ای دغل/ مینداز خود را چو روباهِ شل  

 نمره(1)ان رسید این خانه از دشمن بگیرید / تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید ث(فرم 

 نمره(5/0)ج(برِ مصطفی بهر رخصت دوید.  

با کدام گزینه « از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق/ روز اول رنگ این ویرانه ویران ساختند»مفهوم بیت -17

 :/7 تناسب دارد؟

 جور دوران غم مخور/ زان که اندر راه عشق آبادی از ویرانی است ای دل ار ویران شدی از الف( 

 های ویران مسکنشاند این گنج از دلپردازان آبادی چه کار؟/ کردهعشق را با خانه ب( 

 عشق را داراالمانی جز دل ویرانه نیست/ گنج را بر دل غبار از صحبت ویرانه نیست ج( 

 گردد خراب آهسته آهستهعشق میمعمارش/ دل بی سرابی را که صاحب نیست ویرانی است د( 

 با مفهوم کدام گزینه متناسب« چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر/ چه باشی چو روبه به وامانده سیر» مفهوم بیت -11

 :/7 است؟ 

 الف(ای روبهک چرا ننشینی به جای خویش/ با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش 

 زی ده/ تا از در تو بر درِ ایشان نشومب(بی منتِ خلق خود مرا رو 

 آید به کوشش دامن روزی به کف صائب/ وگرنه من تردد بیشتر از آسیا کردمج( نمی 

 شودخورد/ قانع به روی دست سلیمان نمید(موری که روزی از قدم خویش می 
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 :/7 با توجه به بیت زیر، بوسه زدن جبرئیل بر دست حضرت علی )ع( نشانگر چیست؟  -15

 چو غلتید در خاک آن زنده فیل/ بزد بوسه بر دست او جبرئیل - 

 :/7 چیست؟ « داغ»منظور از « درفشان الله در وی چون چراغی/ ولیک از دود او بر جانش داغی»با توجه به بیت  -18

 :/7 ای تأکید کرده و از نظر او مهم است؟ شاعر در بند زیر بر چه نکته -19

 «بینیها را هم نمیای/ ستارهآفتاب را ندیدهگریه کنی اگر/ که » 

 :/7 در شعر زیر چیست؟ « بر پشت زین ماندن»مقصود از -:2

 «بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم / تو در کلبه و خیمة خود باز بمان» 

 

 موفق باشید   
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 4صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 2 فارسینامه  پاسخ

 (25/0)ب( بی شائبه : بی شک و گمان   (25/0)الف( تیمار: غم خوردن    -1

 (25/0)اختالف : رفت و آمد ت(  (25/0)درای : چکش ، پتک  (پ  

 (5/0مزلت : مذلت / خاری : خواری )الف(    -2

 (5/0)ب( مناسحت : مناصحت / بگذارند : بگزارند  

 (5/0)پ( خالیگری : خوالیگر / خرش ها : خورش ها  

 (25/0ها )ب( سالح  (25/0الف( طور)   -3

 (5/0نوشته شد ) –نبشته آمد  -4

 (55/0میرزا : شاخص / پدر ابوالقاسم : بدل / پدر معنوی : معطوف) -5

 (5/0الف( گرمایی : نهاد/ گفت و گو کنان : قید)  -6

 (5/0ب( آن اژدها : نهاد / شمشیر : مفعول )  

 (25/0خود ادامه داده است. ) الف( سپر : با حفظ معنای قدیم و گرفتن معنای جدید به حیات   -5

 (25/0ب( هنر : معنای قدیم خود را از دست داده است و معنای جدید گرفته است. )  

 (25/0پ( برگستوان : در گذر زمان از گردونه زبان خارج شده است. )  

 (1الف( سیاه: صفت بیانی مطلق / گویا : صفت فاعلی )   -8

 ب( آن : وابسته پیشین ، صفت اشاره  

 (5/0پادادوکس ) -9

 (1الف(شیر و پلنگ : استعاره از امام علی و عمرو / رنگ باختن : کنایه از ترسیدن )  -10

 ب( جهان : مجازاً مردم جهان / داد: ایهام ) فریاد / عدالت(  

 (5/0) 1گزینه  -11

 (25/0: مجید واعظی)ب( عباس میرزا ، آغاز گری تنها  (25/0الف( تذکره االولیاء : عطار نیشابوری)  -12

 (25/0)ت( شلوار های وصله دار: رسول پرویزی (25/0)پ( حمله حیدری : باذل مشهدی  

 (5/0نام آورم / شیران بود گوهرم ) -13

 (5/0یادم آمد / عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد) 

 (5/0نظر همکاران محترم صائب است . ) -14

 (5/0گزینه ب ) -15

 (5/0)گزینه د  -16

 (5/0تائید الهی بر عمل حضرت علی )ع( ) -15

 (5/0سیاهی وسط گل الله ) -18

 (5/0غصه خوردن به خاطر از دست دادن نعمت ها ی بزرگ باعث غفلت از نعمت های کوچک و از دست دادن آن ها می شود ) -19

 (5/0در سرِو سفر بودن و آماده حرکت بودن و سفر ) -20


