شماره صندلی :
نام و نام خانوادگی:
کالس  :صابرین  6و  2و 9

پایه  :یازدهم

جمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه  61تهران

ساعت شروع امتحان 8 :صبح
زمان امتحان 07 :دقیقه

دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی

تاریخ امتحان6911/67/78 :

نوبت امتحانی پایان نیمسال اول (دی ماه)
سال تحصیلی 6911-6077
( رشته  :ادبیات و علوم انسانی)

درس :فارسی 2

نام دبیر :آقای مسلمی فر

بارم

به نثر روان برگردانید.
 6ـ درِ نابستهی احسان گشادهاست  /به هرکس آنچه میبایست دادهست

6

 2ـ کسی نیک بیند به هر دو سرای  /که نیکی رساند به خلقِ خدای

6

 9ـ روز پنجشنبه ،امیر را تب گرفت .تب سوزان و سرسامی افتاد چنان که بار نتوانستداد.

6

 0ـ از این سدّ روان در دیدهی شاه  /ز هر موجی هزاران نیش میرفت.

6

 5ـ پروردهی عشق شد سرشتم  /جز عشق مباد سرنوشتم.

6

 1ـ الطاف الوهیّت و حکمت ربوبیّت به سِرّ مالیکه فرو میگفت :انّی اعلم ما التعلمون

6

برای هربیت دست کم دو آرایه بنویسید( .غیر تکراری)
 0ـ کزین پس به کنجی نشینم چو مور  /که روزی نخوردند پیالن به زور

6

 8ـ با زمانی دیگر انداز ای که پندم میدهی  /کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست

6

 1ـ به ترانههای شیرین به بهانههای زرّین  /بکشید سوی خانه مهِ خوبِ خوشلقا را

6

دیدگاه
 -67بیت «کدام دانه فرورفت در زمین که نرست  /چرا به دانهی انسانت این گمان باشد؟» بیانگر چه دیدگاهیاست؟

6

تاریخ ادبیات
 -66کتابهای زیر از کیست؟

6
ب ـ مرصادالعباد

الف ـ غزلیات شمس
معنی لغات
 -62معنی لغات زیر را بنویسید.
الف ـ طین

2
ج ـ عافیتسوز

ب ـ باره

د ـ برنشست

نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.
 69ـ یقین مرد را دیده بیننده کرد  /شد و تکیه بر آفریننده کرد
 60ـ گرچه ز شراب عشق مستـــم  /عاشقتر از این کنــــــم که هستــــــم

2
2

ابیات را کامل کنید.
 65ـ دید یکی عرصه به دامان کوه ....................................... /

7/5

 61ـ  / ............................................هم خطواتش متقارب به هم

7/5

 60ـ دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر ................................................... /

7/5

 68ـ  / ..........................................................گفت آنچه یافت مینشود آنم آرزوست

7/5

با توجه به جملهی «این مرد بزرگ و این دبیر کافی ،به نشاط قلم در نهاد ».به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
61ـ مقصود از «این مرد» کیست؟

7/5

27ـ «دبیر کافی» به چه معناست؟

7/5
صفحه1
ادامه سواالت

