


 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران

    

    

 سال تحصیلی   دومامتحانات نوبت 

 نمره به عدد: 2فارسی آزمون درس:  نام و نام خانوادگی:

 نمره به حروف:   آزمون:تاریخ    نام دبیر:

 4  تعداد صفحات:  دقیقه    90  مدت آزمون:  شماره صندلی:  یازدهمکالس:   

 بارم 1صفحه:  ردیف

 نمره(  8قلمرو فکری: ) 

 نمره( 6الف( معنی ابیات و عبارات زیر را بنویسید. )

 

 5/0 هابخش زبانبه نام چاشنی 1

 5/0 و پاره کردهبُتان زرین شکسته  2

 چووو لرووِر  بوورد بوور  وورد   ر تنوود  3

 

 چووو کرووتی بوواد پووا در رود ا کنوود     

 
 

5/0 

 پووو ای کعبووه بووه دات ما مووی  نی ووی 4

 

 ات   ورات در ووو  و وورو    وز  رنِی 

 
 

75/0 

 مِو سووی ووان مون از  ورش عرو      5

 

 وموشی اسی هوان  اولوین شورش عرو      

 
 

75/0 

 کسووی کوواو هوووای  ریوودون کنوود    6

 

 دل از بنوود اووبار بیوورون کنوود    

 
 

75/0 

 انود بور و وی  یو     رچو شیر وودا   7

 

 به سر کو ی شیطان دو دسی دری  

 
 

75/0 

  ی کنید. حالی صواب آن باشد که وم ه به طری   عاون قوّ 8
 

75/0 

 به  رازها دوزیی /  ا لذت اندوزیی  هاو اوتران را در آسمان نهاده /  ا به برّ و ببر نرانمان باشند /  ا نِ 9
 

75/0 

 75/0 های مرخص شده را بنویسید. ب( منظور و مفهوم قسمی 

 را هوی / کوه همیروه صوبورانه در سوایه      چراغودان ا  سپاسِزاری کن / اما از شع ه / به واطر روشنایی 1

 ایستد / از یاد مَبر.می
 

 

 بووه سوووی هژبوور ریووان کوورد رو      2

 

 ووووشَووه ونوو بووه پیرووش برآموود  

 
 

 

 زدی؟! صور کها بَه بَه مبثل قوّال 3
 

 



 بارم 2صفحه:  ردیف

 75/0 ج( مفاهیی کنایی زیر را بنویسید.  

 .ندندان به دندان وایید 1
 

 

 .شدمبور میوورد و امّا پایی به  وپ نمی 2
 

 

  دو اَسبه  اوتن. 3

 بیتی را که با متن ار باش معنایی دارد  مرخص کنید.  د( با  ووه به متن زیر  

  «.های من آغاز کنی  م ول شوی و بعضی از ایران دربند بمانندا ر از  رادن عقده»

5/0 

 موووروت نبیووونی رهوووایی ز بنووود    1
 

 بووه  نهووا و یووارانی انوودر بنوود     
  

 

 دوسووتان را بووه  وواه سووود و زیووان   2
 

 بتووووان دیووود و آزموووود  ووووان  
  

 

  نمره( 5قلمرو ادبی: ) 

 75/0 الف( در هر بیی کدام آرایه ووود دارد؟ مرخص کنید. 

 هووور نفسوووی را دو نعموووی اسوووی 1
 

 دم  وووووورو دادن و برآموووووودنش   
 

 )  میح و  رخیص(
 

 

 دُر ران الله در وی چوون چراغوی   2
 

 ولیووک از دود و بوور وووانش داغووی  
 

 (آمیزیحس ربیه و )

 

 

 حاوووی  ووه وم وو  وهووان اوسووی     3
 

 مبراب زموین و آسومان اوسوی    
 

 )مجاز و ایهام( 

 

 

 دو آرایه مرخص کنید.  ب( در بیی زیر 

   ک باوی از سهی آن ون  رنو  

 

 بُود سهمِین ونو  شویر و پ نو     

 
 

5/0 

 25/0 شود؟ آرای  حُسن  ع یل در کدامیک از ابیات زیر دیده میج(  

 چنبوور نفووس  رسووته بودنوود آنهووااز  1
 

 ها همه را شکسته بودند آنها بُی 
  

 

 ای کعبه به دات ما موی  نی وی پوو     2
 

 ات  رات در وو  و وورو   وز  رنِی 
  

 

 5/0 شود؟ آرای  پارادوکس و در کدام بیی آرایه کنایه دیده می د( در کدام بیی 

 کننود پا و سور موی  به رق ی که بی 1
 

 کننود )            ( نغم  عر  سر موی چنین  
  

 

 ریخوی اشوکی  ز رُوسار   رو موی  2
 

 دیود )               ( بنای زنود ی بور آب موی    
  

 

 نقطه اوج داستان کجاسی؟ « ق   عینکی»هو( در داستان  

 

5/0 

 را مرخص کنید.  « بهمربه و مربهٌ»و( در بیی زیر  

 شوووقای  بووور یکوووی پوووای ایسوووتاده 
 

 شوووام زمووورّد  ووووام بوووادهچوووو بووور  
 

 

5/0 



 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران

  

  

 سال تحصیلی  دوم امتحانات نوبت 

 نمره به عدد: 2فارسی آزمون درس:  نام و نام خانوادگی:

 نمره به حروف: تاریخ آزمون:    

 4تعداد صفحات:    دقیقه    90 مدت آزمون:  شماره صندلی:  دهم یازکالس:   

 بارم 3صفحه:  ردیف

  نمره( 2حفظ شعر: ) 

 بیی بعدی این بیی را بنویس. 1

  و رن  بعدازظهر یک آدینه داردصبح بی -

.............................................................................. 

  و حتی مهربانی حالتی از کینه داردبی 

.......................................................................... 
 

1 

 های والی را کامل کنید. م راع 2

- ..................................................................... 

 کسی کوز بودی دشومن مویهن اسوی      -
 

 ز نیووووروی شوووویران بووووود  وووووهرم   

......................................................................... 
  

1 

  نمره( 7قلمرو زبانی: ) 

 5/1 های مرخص شده را بنویسید. الف( معنی واره 

  )              (  ریز پا را  صنیبه من آورید آور  1

  )              (نرسی که سعدی در آن می ایحجرههمان  2

  )              ( وود شناسد   خ ّص ر از استخالص یاران را مهی 3

  )              ( بود  نزهدر ناحیی کرمیر مت یّدی وو  و مرغزاری  4

  )              ( برکسی وُرد  رگبزد بر سر    5

 )              ( اما ندید دستوریازو وواسی  6
 

 

 1 ب( امالی وار ان نادرسی را مرخص کرده و درسی آنها را بنویسید.  

 چووو شوویر ووودا رانوود بوور و ووی  یوو     1
 

 به سر کو ی شیطان دو دسی دری  )            ( 

 
 

  )              (  ر. در هنِام بال شرکی بوده اسی در وقی  راق موا قی اولی 2

  )              (  ر  ردد. ستوده در مواالت  و صا ی صیرتارباب مودّت بدین و  ی پسندیده و  3

  )              (ووی شیطانی اسی.  مضهرهای ایرانی  دهار  در داستانابار  معرّب اردی 4

 ای به کار ببرید که دارای دو معنای متفاوت باشد. را در دو وم ه به  ونه« دَم»وارة ج(  

 

5/0 

نام دبیر:



 بارم 4صفحه:  ردیف

 

 

 های مرخص شده را بنویسید. زمان  علد( 

/ و ووان عدل وود را بر همِان  اسیودهای شمال و ونوب نیز / آسوده در دستان و سرزمین»

 « ا  / او را به همین نام بستاییی.باشد که از میان اَسمای صد انه /   سترده

)               (     )              ( 

5/0 

 هو( در وم ه زیر قید و مسند را مرخص کنید.  

 مسند )                (                  قید )                («  زهرا دیروز ووشبال بود.»  

5/0 

 و( رابط  معنایی ک مات زیر را با هی بنویسید.  

 آغاز و پایان )                   ( سبزه و دشی )                 (
 

5/0 

 5/0 ز( در هر یک از ومالت زیر موارد دستور  اریخی را مرخص کرده و  وایح مخت ری بنویسید.  

 شیران غرّیدند و به ا فاق  آهو را از دام رهانید. 1
 

 

 قومی کبو ران برسیدند و سَر ایران کبو ری بود. 2
 

 

 ها( ها را مرخص کنید. )نوع وابستهح( در  روه اسمی زیر  هسته و وابسته 

 هر کاغذ سپید   

 

 

75/0 

 اند؟های چهار انه شدهش( هریک از وار ان زیر  مرمول کدام واعیی 

 سو ند )                   ( رکاب )                 (
 

5/0 

 ی( در وم ه زیر نوع نقش  بعی مرخص شده را بنویسید.  

 «  عر  و شورید ی وود را در دیوان غزلیات وود به   ویر کریده اسی.شاعر قرن هفتیموالنا  »

 

25/0 

 ع( وم ه زیر را با حفظ زمان  عل  مجهول کنید.  

 «پوشاند.پردة شب  آسمان را می»  

 

5/0 

  پیروز باشید 
 


