


 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 و امضاء: نام دبیر:                      تاریخ نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 

1 

 قلمرو زبانی

  کلمات مشخص شده را معنی کنید.

 .بزمالف( در ایران آن روز، دو دربار بود! دربار رزم و دربار 

 ای از یم توسترَشحهب( جز تو که فرات 

 تماشا که راست؟ عزمرویم، ج( ما به فلک می

5/1 

 امالیی را بیابید و تصحیح کنید. هاینادرستی 2

 «حتام دنیا -تیغ غضنفر -قانع و خورسند -پانزده قران -هیاهوی خاک -مفرّح زات»

5/1 

 نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید:  3

 «افکند خودها سر، ز سرها خرد/ ز تن لشکریشبی را تا شبی با »

1 

 های پیشین عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟ وابسته 4

 « چنین آن دو ماهر در آداب ضرب/ ز هم رد نمودند هفتاد حرب»

 د( چنین/ حرب  ج( ضرب/ هفتاد  ب( چنین/ دو  الف( دو/ هفتاد

5/0 

 مطابق الگوهای زیر، کلمات مناسب بسازید.  5

 .....................الف( بن ماضی + ه = صفت وندی              .........

 ب( وند+ اسم = صفت وندی                     ...............................

1 

 جمله ای بنویسید که در آن یک صفت لیاقت و یک صفت نسبی به کار رفته باشد.  6

 

1 

 5/0 است. قرینة فعل قبلی حذف شدهبه « ............... شیران غرّیدند و به اتفاق آهو را از دام رهانید.»در جملة  7

 

8 

 قلمرو ادبی

 ی زیر، دو آرایة ادبی مشخص کنید.هادر هر یک از بیت

 ها در فرنگ خانهالف( پرید از رخ کفر در هند رنگ/ تپیدند بت

 ب( شقایق بر یکی پای ایستاده/ چو بر شاخ زمرّد جام باده

 بربستیج( با جوانان چو دست بگشادی/ پای گردون پیر 

5/1 

 های زیر را یک بیت ادامه دهید. هر کدام از بیت 9

 آورم/ ز نیروی شیران بود گوهرمالف( منم پور ایران و نام

............................................................. /......................................................... 

 

5/1 

 2از  1ی  صفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................

  مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 2فارسی نام درس: 

  نام دبیر:

  امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 75 مدت امتحان :

یازدهم 



 

 نمره 20جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 
 سؤاالت

بارم
 

 
 ب( بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست/ بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

........................................................... /.................................................................. 
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 قلمرو فکری

 سؤاالت پاسخ دهید.جه به متن، به با تو

 ، استعداد مجرّد، جر حسرت روزگار نیست. فایقالیق است و عالم در آن باب بر همه  بابیگفتم: علم در همه » 

 « الف آن نتوان به آسانی زدن  زور داری چون نداری علم کار

 الف( یک جناس در متن باال بیابید. 

 ب( مفهوم نهایی بیت باال را بنویسید. 

 دة علم در متن باال، ..................... است. خانواج( هم

 های پسین را مشخص کنید. د( وابسته

 ه( نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید. 

4 

 جمالت زیر را به فارسی روان بازنویسی کنید.  11

-مواالت تو صافیالف( عادت اهل مکرمت این است و عقیدت ارباب مودّت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده در 

 تر گردد.

 

 ب( مرا چه افتاده است که زر کس دیگری برد و شمار آن به قیامت مرا باید داد؟! به هیچ حال این عهده قبول نکنم.

 

2 

 ابیات زیر را به فارسی روان بازنویسی کنید.  12

 الف( برِ مصطفی بهر رخصت دوید/ از او خواست دستوری اما ندید

 

 تر آهرمن است/ جهان آفرین را به دل دشمن استب( بپویید کاین مه

 

2 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 قصد  ، الف( جشن و مهمانی             ب( آب، قطره، چکه             ج( اراده 1

 حُطام  خرسند / حتام   ذات / خورسند   زات  2

 مفعول  متمم                  خود   لشکری  3

 ب 4

 درد الف( شنیده ، دیده                      ب( با ادب ، نادان ، بی 5

6 

 

 دعوت شدیم. بستنیو صرف یک  دیدنیبه دیدن یک فیلم  طالییدر یک شب 

 رهانیدند 7

 فرنگ و هند: مراعات نظیرکنایه از ترس /  :تشخیص / رنگ پریدن  ها  خانه تشخیص / تپیدند بت  الف( رخ کفر  8

 مصرع اول تشبیه دارد.مراعات نظیر /   شقایق و شاخ ب( 

 مراعات نظیر  استعاره / دست و پا   پای گردون ج( 

 الف( کنم جان خود را فدای وطن / که با او چنین است پیمان من 9

 / کآن چهره مشعشع تابانم آرزوست دمی زابر آ سن برونای آفتاب حِب( 

 جناس   الف( الیق و فایق  10

 علم و دانش به زور و توانایی جسمی برتری دارد.ب( 

 ج( عالم

 وابسته پسین  د( حسرت روزگار 

 مسند  متمم / فایق   ه( باب 

 ستایش شده است.الف( خوی جوانمردان این است و اعتقاد صاحبان دوستی و محبت با این خوی پسندیده  11

ب( برای من چه رخ داده است )چِم شده( که طال را کس دیگری بگیرد و ببرد ولی در قیامت من حساب آن را پس دهم. 

  روم. نمی این دِیْنزیر بار به هیچ وجه 

صالح الف( حضرت علی )ع( برای اجازه گرفتن از حضرت رسول )ص( با شتاب به سمت ایشان رفت، ولی پیامبر )ص(  12

 ندید که اجازه دهد.

 ب( بپاخیزید، زیرا ضحاک همانند شیطان است و قلباً دشمن خداوند است.

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 
 سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 2فارسی نام درس: 

 نام دبير: 

تاریخ امتحان: 

 ساعت امتحان: 

 دقیقه 75مدت امتحان: 

 لیاقتصفت  صفت نسبی


