
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 7 قلمرو زبانی  الف

 معنای واژگان خواسته شده را بنویسید:  1

 خوارزمشاهی خرگهفخر است.                                               ب( فروغ  صلتاین الف( 

 تر گشت. نام خنیدهجایز نیست.                                                   د(هرروز  تفریطج( 

   1 

 های امالیی را بیابید و صحیح آن را بنویسید:  های زیر، غلط از میان ترکیب 2

میوه و ثمره  -قوم و طایفه –دهشت و ترس  -تبع شعر –های خاص  ظرافت –اقوام و خیشان  –هزاهز و غریو 

 ترجیه و برتری –زر پاره  –وزر و وبال  –حالل و حرام  –قزو و جنگ  –غیرت و حمیت  –یار و قرین  –

    2 

 در عبارت زیر را مشخص کنید:« را » نوع  3

 «خرد را گفت: کز ایشان بترسید.» 
  5/0 

 های زیر مشخص کنید:  روابط چهارگانه کلمات را در نمونه 4

 کتاب و دفتر:                                           انار و میوه:
 5/0 

 های زیر، دارای جمله مرکب است؟ توضیح دهید:  کدام یک از نمونه 5

 الف( گر خوانمش قیامت دنیا چندان عجیب نیست.

 ب( ببرد و فروکند و آرام جست.

 

   1 

 نقش دستوری واژگان خواسته شده را مشخص کنید: 6

 سینه پرجوش، کعبهشد                        ب( آمد سوی  تر سوزندهالف( ز آتش هم کمی 
   1 

 بیت زیر را بخوانید و به سواالت پاسخ دهید: 7

 «                       پایاب، آسان چو بگذشت از پسِ آن جنگ دشوار                      از آن دریای بی»

 بالغی یا عادی بودن جمله در مصراع نخست را مشخص کنید: الف(

 به چه معناست؟« چو»ب( 

   1 

 3از 1صفحه ی 

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

 ها یازدهم کلیه رشته مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدخترانه سرای دانش واحد دبیرستان غیردولتی 

 1400 -1401سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 2فارسی نام درس: 

 مهدویان سیده مهسا  نام دبیر:

 08/10/1400 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 
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 5 ادبیقلمرو  ب

 ن را بنویسید:آنام خالق آثار و نظم و نثر بودن  8

 الف( زندان موصل:                                                 ب( تحفة االحرار:
1 

 کنایه را در عبارت زیر مشخص کنید:  9

 گری زبان کشیدند چارهبیچارگی ورا چو دیدند                                                در 
5/0 

 را مشخص کنید:  در عبارات زیر، تشبیه 10

 فرزند عزیز را به صد جهد                                       بنشاند چو ماه در یکی مهدالف( 

 دیدب( در آن سیماب گون امواج لرزان                                 خیال تازه ای در خواب می

1 

 تناقض یا متناقض نما را در بیت زیر توضیح دهید. 11

 عاقبت از خامی خود سوخته                                          رهروی کبک نیاموخته
5/0 

 آرایه ادبی عبارت زیر را بنویسید. 12

 «دیده، نگاه منتظر و یاری جویش را به جنوب دوخته بودقفقاز زخم خورده و ستم»
5/0 

 تضاد بیت زیر را توضیح دهید. 13

 اگر لطفش قرین حال گردد                                          همه ادبارها اقبال گردد
5/0 

 جای خالی اشعار زیر را کامل کنید. 14

 از باغ به راغی کشید..................................................                                          رخت خود 

 دید یکی عرصه به دامان کوه                                        ..........................................................

1 

 8 قلمرو فکری ج
 مفهوم عبارات و ابیات زیر را بنویسید.معنا یا  15

 بماند تا ابد در تیره رایی                                             الف( خرد را گر نبخشد روشنایی   

 

 ب( زنخدان فرو برد چندی به جیب                                            که بخشنده روزی فرستد ز غیب

 

 ام.ج( علی ای حال، من نیز فرزند این پدرم که این سخن گفت و علم از وی آموخته

 

 دار نیم مردهنالید از درد                                                    سوار زخمزیر باره مید( به 

 

 گذرد دل منه که دجله بسی                                 پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغدادهـ( به آنچه می

 

 محراب زمین و آسمان اوست                      و( حاجتگه جمله جهان اوست                            

 

5 
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 نمره 20جمع بارم : 

 مفهوم عبارت زیر را بنویسید. 16

 «علت و تب تمامی زایل شد»
1 

 را توضیح دهید.« حلقه در گوش بودن»با توجه به بیت زیر مفهوم  17

 حلقه در گوش آمد سوی کعبه سینه پر جوش                                                چون کعبه نهاد
5/0 

 مفهوم بیت زیر را بنویسید 18

 بخور تا توانی به بازوی خویش                                                که سعیت بود در ترازوی خویش

 

 

1 

سلطان جالل الدین متوجه چه « در آن دریای خون، در قرص خورشید / غروب آفتاب خویشتن دید»در بیت  19

 شود؟موضوعی می

 

5/0 

 3از 3صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 معروف )د      کاری کم و کوتاهی)ج     خیمه )ب     پاداش )الف 1

 ترجیح - غزو -طبع - خویشان 2

 گفت خرد به :متمم 3

 تضمن / تناسب 4

 است.« گر» ساز وابسته ربط حرف یا پیوند دارای که چرا / الف بیت 5

 متمم )ب       مسند )الف 6

 که وقتی )ب      بالغی )الف 7

 جامی )ب        بخشایش کامور )الف 8

 نمودند صحبت به شروع :کشیدن زبان 9

10 
  نشاند مهد در ماه چو را فرزند  )الف

 نقره امواج )ب

 سوختن خامی از 11

 نما متناقض یا تشخیص 12

 اقبال و ادبار 13

  گزید فراغی که آنجا از زاغی 14

 کوه پنهان مخزن ده عرضه

 میماند باقی گمراهی در نبخشد وشناییر ما منطق و عقل به خدا اگر )الف 15

 بفرستد را اش روزی نهان عالم از خدا تا رفت انزوا در )ب

 آموختم او از دانش و هستم پدر همین فرزند هم من حال این با )ج

 میکرد ناله اسب سم زیر درد از جان بی زخمی سوار)د

 رفتند و آمدند مختلف خلفای اام ماند باقی دجله رود که نبند دل است فناپذیر که چیز آن به)ه

 خداست فقط همگان برای نیار اظهار محل)و

 رسید پایان به بیماری 16

 بودن فرمانبردار و مطیع 17

 میبرد بهره روزگار از تالش قدر به هرکس 18

 حکومتش رسیدن پایان به 19

 امضاء:   سیده مهسا مهدویان نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 ها کلیه رشتهدهم یازفارسي نام درس: 

 سیده مهسا مهدویاننام دبیر: 

 08/10/1400 امتحان:تاریخ 

 / عصرصبح  10:00 ساعت امتحان:

 دقیقه75مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




