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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
 00:11 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران شماره صندلی : 
 دقیقه 01   زمان امتحان:   تهران 01اداره آموزش و پرورش منطقه   

 01/01/0111   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
 ملک محمدی آقای نام دبیر:  1فارسی   درس: 0111-0011سال تحصیلی  یازدهم پایه : 2و  0صادقین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 معنی واژه

 2 معنی لغات مشخص شده را بنویسید. -0 

 بستان سفلهب( زین بی خردان   راه را پیموده بود فرسخالف( ده  

 امالی واژه 

 2   واژۀ درست را داخل کمانک انتخاب کنید. -2

 وحم( نیایی. –ب( نتوان شبیه تو گفتن که تو در )وهم  قنات( حسنی در شهر سیرجان –الف( کنار )غنات  

 «مستعجل( بود. –صتعجل مدولت)»د( اما همه میدانیم که  خان( نعمت بی دریغش همه جا کشیده. –ج( )خوان  

 دستور زبان

 0  بنویسید.در عبارت های زیر نوع حذف فعل و فعل حذف شده را  -1

 «سعدی»منّت خدای را عزُوَجَل ، که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مَزید نعمت.  

 0  را مشخص کنید.« مشتِ درشت» )وصفی یا اضافی( نوع ترکیب -0

 0 وابستۀ وابسته از چه نوعی است؟ «آن روز سیصد تومان پول مجموعا تهیه کرده بودم که به تهران بیایم»در عبارت  -0

 آرایه های ادبی

 0 وجوددارد؟ « ب»کدام یک از آرایه های ستون « الف»در هریک از بیت ها و جمله های ستون  -1

 اضافه است.(« ب») توجه : یک آرایه در ستون 

 «ب» «الف»

 سن تعلیلح «کمال»است و یکی « جمال»سن یکی الف( بدان که جملۀ نام های ح

 ایهام ب( تا چشم بشر نبندت روی / بنهفته به ابر ، چهر دل بند

 سجع 

 0 مشخص کنید و مفهوم آن را بنویسید.« ای دیو سفید پای در بند / ای گنبد گیتی دماوند»آرایۀ استعاره را در بیت  -0

 تاریخ ادبیات 

 0    تمهیدات اثر کیست؟ -8

 د( نصر اهلل منشی عین القضات همدانی بهارب( محمد تقی  الف( شهاب الدّین سهروردی 

 حفظ شعر

 2    جاهای خالی را پر کنید. -1

 الف( ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی   / ............................................................ 

 نشسته گفتم   /   ................................................................. یب( گفتی به روزگاران مهر 
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 درک مطلب

 2 به سواالت زیر پاسخ دهید.« گر کسی وصف او ز من پرسد / بی دل از بی نشان چه گوید باز؟»با توجه به بیت  -01

 یست؟کب( منظور از بی نشان   الف( منظور از بی دل کیست؟ 

 ق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقل ها افزونشسودای ع»درک و دریافت خود را از عبارت  -00

 2    بنویسید.« آید.  

 معنی نظم و نثر

 0   معنی ابیات و عبارات زیر را بنویسید. -02

 حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می یابالف(  

 /  ز آهن به میان یکی کمربندله خود  ب( از سیم به سر یکی ک 

 

 ملک محمدی -باشیدموفق      


