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 بارم  صفحه است. 3مورد و در  24توجّه: تعداد سواالت  ردیف 

  نمره   5/7قلمرو زبانی   

1 

 شده را بنویسید.معنی واژگان مشخّص

 بود.  التهابدربار از درون در    –ب                            حالل خرند. ضیعتکیتا خویشتن را  –الف  

 است فرمان بردن از حکم جلودار  فرض –د                                   چریدیم.سعدی می  پالیزگویی در  –ج  

 کنند.   ابالغ وقتی خواستند تصمیم را به من    – و                              .خانه داشت  گَشنبر درختی بزرگ    –ه  

5/1 

2 

 بیابید و اصالح کنید. غلط امالیی وجود دارد آن ها را   3در بین گروه کلمات زیر  

مرحم  - مهملی و تنبلی   –انگاری  اهمال و سهل  –هامون و بیابان    - منزّح و پاک   – تلمّذ و شاگردی  –وبال  »وزر و  

 «فایق و برتر  –قیافه یغورم   –خالیگری چاالک    –صنم گریز پا    -قفا و پشت سر  –  و دارو

5/1 

3 
 کنید. ص  ی زیر مشخّتبعی را در جمله  هاینقش

 »برادران و دوستان خود را به اراک، شهر پدری خود، دعوت کرد.«
5/0 

4 
 رابطه معنایی هر کدام از موارد زیر را بنویسید.

 مهر و کین  – ج                 نور و ضیا         –ب            سیر و گیاه               –الف 
75/0 

 5/0 ی مجهول تبدیل کنید. « را به جملهگفتند.در آن جمع    را  های مهمیسخنمدیران  ی »جمله 5

 5/0 مشخّص کنید.  «  خروشید و زد دست بر سر ز شاه»    بیتنوع » واو « ) عطف یا ربط ( را در   6

7 

 نوع وابسته را در عبارات زیر مشخّص کنید. 

 محضر اکنون بباید نوشت  یکی  –الف  

 سامری کرد   جانیعنی کلیم آهنگ    –ب  

 سوز عافیتبدان شمشیر تیز    –ج  

 

75/0 

 5/0 ای که در یک جمله مسند و در دیگری قید باشد.« را در دو جمله به کار ببرید، به گونه  خندانواژه »   8

 0/ 5   « استفاده شده باشد.خارآوای کلمه »  ای بنویسید که در آن از همجمله 9

 5/0 دستار  – ب                   مزخرف  –اند.الف  کدام وضعیت چهارگانه شدههر یک از واژگان زیر مشمول   10

  نمره   4قلمرو ادبی  

11 
 در بیت زیر یک کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید. 

 دیدریخت اشکی              بنای زندگی بر آب میز رخسارش فرو می                             
5/0 
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12 
 دلیل خود را بنویسید. انگر کاربرد کدام آرایه ادبی است؟ سروده زیر بی  مصراع دوم 

 هایی که در باغ ماست         خموشند و فریادشان تا خداستببین الله
5/0 

13 

 ص کنید.در هر یک از موارد زیر دو آرایه ادبی مشخّ

 رویم عزم تماشا که راست؟مـا به فلـک می          رسد از چپ و راست    هر نفس آواز عشق می  –الف  

 موسی جلودار است نیل اندر میان است               وادی پر از فرعونیان و قبطیان است  –ب  

 ها در فرنگ خانهتپیدند بت                  پرید از رخ کفر در هند رنگ –ج  

5/1 

14 

 کار رفته است؟ آن را به طور دقیق مشخص کنید.آمیزی« در کدام یک از ابیات زیر به  ی »حسآرایه

 همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را               اگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم     –الف  

 بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را             های رنگین    های شیرین به بهانهبه ترانه  –ب  

5/0 

15 

 آثار زیر را بنویسید. مولّف یا شاعر هر یک از 

 زندان موصل  –ب                                جوامع الحکایات و لوامع الروایات  –الف  

 سه دیدار                  –د                                                                   حمله حیدری  –ج  

1 

  نمره  8/ 5قلمرو فکری  

16 

 زیر را به نثر امروزی باز گردانید. ابیات و عبارات  

 (25/0)  این صلت فخر است –الف  

 (5/0)  نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست  –ب  

 (5/0) دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم  –ج  

 (5/0  هنر خوار شد جادویی ارجمند  –د  

 ( 5/0)  خوان عدل خود را بر همگان گسترده  –ه  

 (75/0)ت معرفت تعبیه کرده بودند و بر ملک و ملکوت عرضه داشته بودند.گوهر محبت بود که در صدف امان  –و  

 (  1عقیدت ارباب مودّت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده در مواالت تو صافی تر گردد.)    –ز  

 

4 

17 

 گوینده عبارت زیر از کدام فضیلت انسانی برخوردار است؟ 

 کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم. « » آن چه دارم از حُطام دنیا حالل است و  
5/0 
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18 

 شده چیست؟ صدر بیت زیر منظور از قسمت مشخّ

 بیرون آرم  دلی سوختهگر من نظری به سنگ بر، بگمارم            از سنگ،  
5/0 

19 

 دهد؟بیت زیر نشانی کجا را می

 حاجتگه جمله جهان اوست       محراب زمین و آسمان اوست
5/0 

20 

 بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد؟

 مگو سوخت جان من از فرط عشق       خموشی است هان اولین شرط عشق 
5/0 

21 

 عبارت زیر بیانگر کدام ویژگی پدر نویسنده است؟ 

 » پدرم دریادل بود؛ در التی کار شاهان را می کرد. « 
5/0 

22 

 در شعر زیر »چراغدان« به چه کسانی اطالق شده است؟ 

اش / سپاسگزاری کن / امّا چراغدان را هم / که همیشه صبورانه در سایه به خاطر روشنایی  از شعله /   »

 «   مکن ایستد / فراموشمی

5/0 

23 

 مصراع دوم بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد؟ 

 مقصد دیار قدس همپای جلودار      تکبیر زن، لبیک گو، بنشین به رهوار     
5/0 

24 

 شده را بنویسید. های مشخّصمنظور از قسمت

 نزدیک شده ایم. آن بزرگ  هنگامی که در فروتنی بزرگ باشیم، بیش از همه به    –الف  

 اه دین ــشیر را  ـــت شمشـــآفرین        بینداخهانـــدای جــه نام خــب  –ب  

 بگیرید  اهریمن فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید       تخت و نگین از دست    –ج  

 ز شاه آتش آید همی بر سرم             مرد آهنگرمزیان  یکی بی  –د  

1 

 

 

 

 

 

 موفق باشید 
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 بارم  سواالت  ردیف 

  نمره   5/7قلمرو زبانی   

1 

 شده را بنویسید.معنی واژگان مشخّص

    قراری و اضطراببی  بود.  التهابدربار از درون در    –ب    زمین زراعی کوچک   حالل خرند. ضیعتکیتا خویشتن را  –الف  

 الزم و ضروری     است فرمان بردن از حکم جلودار فرض  –د            باغ    جالیز  چریدیم.سعدی می  پالیزگویی در  –ج  

 رساندن انمه و     کنند.  ابالغوقتی خواستند تصمیم را به من    –و     انبوه    رپشاخ و ربگ   .خانه داشت  گَشنبر درختی بزرگ    –ه  

5/1 

2 

 کنید. غلط امالیی وجود دارد آن ها را بیابید و اصالح    3در بین گروه کلمات زیر  

مرحم و  -مهملی و تنبلی   –انگاری اهمال و سهل  –هامون و بیابان  -منزّح و پاک – تلمّذ و شاگردی  –وبال »وزر و 

 « فایق و برتر  –قیافه یغورم    –خالیگری چاالک    –صنم گریز پا    -قفا و پشت سر  –  دارو

 خوالیگر چاالک   -مرهم و دارو    –منّزه و پاک 
5/1 

3 
 دوستان : معطوف            شهر پدری خود: بدل   ص کنید.ی زیر مشخّتبعی را در جمله  هاینقش

 »برادران و دوستان خود را به اراک، شهر پدری خود، دعوت کرد.«
5/0 

4 
 رابطه معنایی هر کدام از موارد زیر را بنویسید.

                       تضاد   مهر و کین  –ج                              رتادف نور و ضیا    –ب                           تضّمنسیر و گیاه    –الف 
75/0 

5 
 ی مجهول تبدیل کنید. « را به جملهگفتنددر آن جمع    را  های مهمیسخنمدیران  ی »جمله

 5/0 شد.   گفتهاهی مهمی رد آن جمع سخن 

 5/0 ربط    مشخّص کنید. «  خروشید و زد دست بر سر ز شاه»    بیتنوع » واو « ) عطف یا ربط ( را در   6

7 

 نوع وابسته را در عبارات زیر مشخّص کنید. 

 وابسته پیشین؛ صفت شمارشی              محضر اکنون بباید نوشت یکی  –الف  

 الیه پسین؛ مضاف وابسته             سامری کرد   جانیعنی کلیم آهنگ    –ب  

 وابسته پسین؛ صفت بیانی             سوزعافیتبدان شمشیر تیز    –ج  

 

75/0 
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8 
 ای که در یک جمله مسند و در دیگری قید باشد.« را در دو جمله به کار ببرید، به گونه  خندانواژه »  

 5/0 مسند: علی خندان است.      قید: علی خندان آمد. 

 0/ 5   دشمن را خوار و حقیر کرد.    « استفاده شده باشد.خارآوای کلمه »  آن از همای بنویسید که در  جمله 9

10 
 اند. هر یک از واژگان زیر مشمول کدام وضعیت چهارگانه شده

 5/0 فراموش شدن   دستار  –ب                 تحول معنایی ) از دست دادن کعنی گذشته و پذریفتن معنای جدید(   مزخرف  –الف  

  نمره   4قلمرو ادبی  

11 
 بنای زندگی رب آب دیدن؛ کناهی از هب پایان زندگی رسیدن    در بیت زیر یک کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید. 

 دیدریخت اشکی              بنای زندگی بر آب میز رخسارش فرو می                             
5/0 

12 

  دلیل خود را بنویسید. انگر کاربرد کدام آرایه ادبی است؟ سروده زیر بی  مصراع دوم 

 هایی که در باغ ماست         خموشند و فریادشان تا خداستببین الله

 متناقض نما یا پارادوکس زریا آنچه خموش است فریاد ندارد. 
5/0 

13 

 ص کنید.در هر یک از موارد زیر دو آرایه ادبی مشخّ

 رویم عزم تماشا که راست؟مـا به فلـک می          رسد از چپ و راست    هر نفس آواز عشق می  –الف  

 تضاد چپ و راست      چپ و راست مجاز از همه جا      آواز عشق اضافه تشبیهی
 موسی جلودار است نیل اندر میان است               وادی پر از فرعونیان و قبطیان است  –ب  

 مورد: وادی، فرعونیان، قبطیان، موسی، نیل       تلمیح هب داستان حضرت موسی   تناسب    4استعاره  
 ها در فرنگ خانهتپیدند بت                  پرید از رخ کفر در هند رنگ –ج  

 رنگ رپیدن کناهی     رخ کفر تشخیص     جناس رنگ و فرنگ     هند و فرنگ تناسب 
 

5/1 

14 

 آمیزی« در کدام یک از ابیات زیر به کار رفته است؟ آن را به طور دقیق مشخص کنید.ی »حسآرایه

 همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را               اگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم     –الف  

 ب خوش لقا رابکشید سوی خانه مه خو             های رنگین    های شیرین به بهانهبه ترانه  –ب  

 آمیزی هستند. بیت ب: رتاهن شیرین و یا بهاهن رنگین حس 
5/0 
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15 

 مولّف یا شاعر هر یک از آثار زیر را بنویسید. 

 کامور بخشایش    زندان موصل  –ب                          محمد عوفی   جوامع الحکایات و لوامع الروایات  –الف  

                انرد ارباهیمیسه دیدار    –د                                                         باذل مشهدی       حمله حیدری  –ج  

1 

  نمره  8/ 5قلمرو فکری  

16 

 ابیات و عبارات زیر را به نثر امروزی باز گردانید. 

 (25/0)  این صلت فخر است –الف  

 (5/0)  نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست  –ب  

 (5/0) عبور از سد خار و خاره بندیمدل بر    –ج  

 (5/0  هنر خوار شد جادویی ارجمند  –د  

 ( 5/0)  خوان عدل خود را بر همگان گسترده  –ه  

 (75/0)  گوهر محبت بود که در صدف امانت معرفت تعبیه کرده بودند و بر ملک و ملکوت عرضه داشته بودند.  –و  

 (  1ستوده در مواالت تو صافی تر گردد.)    عقیدت ارباب مودّت بدین خصلت پسندیده و سیرت  –ز  

4 

17 
 اقنع بودن و یا معتقد هب حالل و حرام   گوینده عبارت زیر از کدام فضیلت انسانی برخوردار است؟

 » آن چه دارم از حُطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم. « 
5/0 

18 
 عاشق حقیقی      شده چیست؟صدر بیت زیر منظور از قسمت مشخّ

 بیرون آرم  دلی سوختهگر من نظری به سنگ بر، بگمارم            از سنگ،  
5/0 

19 
 کعبه   دهد؟بیت زیر نشانی کجا را می

 حاجتگه جمله جهان اوست       محراب زمین و آسمان اوست
5/0 

20 
 عدم بازگشایی حقایق عدم اعتراض رد عشق و یا      بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد؟

 مگو سوخت جان من از فرط عشق       خموشی است هان اولین شرط عشق 
5/0 

21 
   بیانگر کدام ویژگی پدر نویسنده است؟  » پدرم دریادل بود؛ در التی کار شاهان را می کرد. «عبارت  

 مهمان نوازی و بخشندگی
5/0 

22 

 آید. اه هب چشم نمی کسانی که خیر و خوبی آن در شعر زیر »چراغدان« به چه کسانی اطالق شده است؟  

ایستد / اش / سپاسگزاری کن / امّا چراغدان را هم / که همیشه صبورانه در سایه میبه خاطر روشنایی  از شعله /   »

 «  مکن   فراموش 
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 جمهوری اسالمی ایران 

 وزرات آموزش و پرورش 

 تهران آموزش و پرورش شهر کل اداره 

 وحد دبیرستان غیردولتی م  

 نام و نام خانوادگی : 

 یازدهم ریاضی و تجربی   پایه : 

 :  کالس

 فارسی یازدهم 

   نیم سال دوم

 احمدیآقای  نام دبیر :

   1400/  3/  4 تاریخ امتحان :

 دقیقه  80   زمان پاسخگویی :
 

 صفحه  4
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 باز پس گیری فلسطین از اسرائیل    اشاره دارد؟مصراع دوم بیت زیر به چه موضوعی  

 تکبیر زن، لبیک گو، بنشین به رهوار         مقصد دیار قدس همپای جلودار
5/0 
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 شده را بنویسید. های مشخّصمنظور از قسمت

وند نزدیک شده ایم.آن بزرگ  هنگامی که در فروتنی بزرگ باشیم، بیش از همه به    –الف    خدا

 حضرت علی )ع(      اه دینــشیر را  ـــت شمشـــآفرین        بینداخهانـــدای جــه نام خــب  –ب  

 اسرائیل   بگیرید  اهریمن فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید       تخت و نگین از دست    –ج  

 کاوه آهنگر    ز شاه آتش آید همی بر سرم             مرد آهنگرمزیان  یکی بی  –د  

1 

 

 

 

 موفق باشید 
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