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

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :فارسی 0

مقطع و رشته :یازدهم کلیه رشته ها

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :رعنا اسدی

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

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

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

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصیلی 0311 -0011

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره به عدد:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

تاریخ امتحان1311/12 / 11 :
ساعت امتحان 21:22 :صبح /عصر
مدت امتحان  61 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

قلمرو زبانی:
_۱باتوجه به عبارات واشعار زیر معنای واژگان مشخص شده را بنویسید.
*اندک مایه ضیعتی دارند.
*تا ابلیس پر تلبیس یک باری گرد او طواف می کرد.
5/1

*بماند تا ابد در تیره رایی.........
*فرو ماند در لطف و صنع خدای.......
*او نیز در طلب یار عازم دمشق شد.
*اشتر طلبید و محمل آراست.........
_۲در عبارات زیر غلط امالیی را بیابید و صحیح آن را بنویسید.
هرگز اشتباه خود را آنقدر بزرگ نمی دید که خردش را در راه درست وثواب بیانگارد و یا حتی گاهی برای غربت به روحش هم که

5/1

شده شکر گذار خداوند باشد و با سالح و آشتی به زندگی اش نگاه کند و صدای آواز و سفیر بانگ عشق را بشنود.
_۳جمالت زیر را مجهول کنید.
5

*شیشه پنجره را باران شست.
*رستم را اسطوره ملی نامیده اند.
_۴نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.

5

در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم.
خزانگی آن را دل آدم الیق بود.
_۵روابط معنایی میان واژگان زیر را بنویسید.
علم و پزشکی :

5/1

مهر و ماه :

_۶درعبارت زیر یک گروه اسمی را بیابید و هسته و وابسته های آن گروه را مشخص کنید( نوع وابسته حتما ذکر شود).
این چند روز تلخ گذشته ،استاد صبور دانشکده کوچک را آزرده بود.

5
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جمع بارم  02 :نمره

_۷معنی جدید و قدیم واژه زیر را بنویسید.

5/1

مثال دادن:
قلمرو ادبی:
_۱در هر بیت آرایه خواسته شده را مشخص کنید.
گر مکرر سخن تلخ بگوید معشوق /عاشق آن نیست که آن نکته مسلم دارد (اشتقاق_ حس آمیزی)

5/1

چو از کوه آتش به هامون گذشت  /خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت ( مجاز _ تشبیه)
کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق  /بیا که یاد تو آرامشی ست طوفانی ( کنایه -پارادوکس)
_۲با توجه به قسمت مشخص شده  ،آرایه متناسب با هر عبارت را بنویسید.
چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است  /روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
طاقت سر بریدنم باشد  /وز حبیبم سر بریدن نیست

5

دیوار وصلش چه بلند است........هیهات
_۳برای موارد زیر اثر یا نگارنده مناسب بنویسید.
اسرار نامه:

5

وحشی بافقی:
تحفه االحرار:

محمد منّور:
شعر حفظی:
نادره کبکی به  ......................تمام

شاهد آن روضه ...........................

پنهان ز دیده ها و همه  .................از اوست

5

آن  .......................پنهانم آرزوست

قلمرو فکری:
_۱مفهوم کنایات مشخص شده را بنویسید.
5/1

نمی گویم که مرا سخت دربایست نیست.
بیچارگی ورا چو دیدن  /در چاره گری زبان کشیدند.
عشق حالی دو اسبه می آمد.
_۲با توجه به عبارات زیر پاسخ دهید.
-۱به پیش دشمنان استاد و جنگید  /رهاند از بند اهریمن وطن را
شبی را تا شبی با لشگری خرد /ز تن ها سر ز سرها خود افکند
الف) منظور از "اهریمن" کیست؟
ب) "ز سرها خود افکند " یعنی........:
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5/1

 -۲بخور تا توانی به بازوی خویش/که سیعت بود در ترازوی خویش

5/1

کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست /که بی همتانند بی مغز وپوست

الف) مفهوم قسمت مشخص شده را بنویسید.
ب) شاعر چه کسی را انسان عاقل می داند؟

_۳منظور از قسمت های مشخص شده در عبارات زیر چیست؟
شما چه دانید با این مشت خاک مارا چه کار هاست.
برو شیر درنده باش ای دغل /نه خود را بیفکن چو روباه شل
به مستی بر سر قطعه زین خاک  /خدا داند چه افسرها که رفته

5

_۴مفهوم مشترک عبارت زیر را بنویسید.
دردیست غیر مردن کآن را دوا نباشد  /پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن

5

دانست که دل اسیر دارد /دردی نه دوا پذیر دارد
_۵معنی و مفهوم عبارات زیر را بنویسید.
*اگر توفیق او یکسو نهد پای  /نه از تدبیر کار آید نه از رای

*زود باشد که پسر تو آتش در سوختگان عالم زند.

*ندانم غزوها به سنت مصطفی بوده یا نه ،پس وزر و وبال آن نمی پذیرم.

*به خوناب شفق در دامن شام  /به خون آلوده ایران کهن دید

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

*آن روز گل بودم می گریختم /اکنون همه دل شد م در می آویزم.
*زنخندان فرو برد چندی به جیب /که بخشنده روزی فرستد ز غیب

*فکر حمله روس بختک وار بر دربار چنبره زده بود و تشریفات تنها لعابی به رو داشت.
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