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 نام پدر:

 شماره ردیف دانش آموز:

 نام آموزشگاه : متوسطه دوم دخترانه امام حسین)ع(

 سمه تعالیاب

 آموزش و پرورش خراسان رضویاداره کل 

 شهرستان نیشابور اداره آموزش و پرورش 

  دوممتوسطه  تجربی یازدهم سؤاالت  امتحان پایه  

  2ی فارس درس:                  

 

     ساعت شروع: 

 دقیقه   57    مدت امتحان :

  13/22/3023تاریخ امتحان  

 13   تعداد سؤال:

 تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: شعوفیمرضیه منام ونام خانوادگی معلم: 

 بارم  تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: نام ونام خانوادگی تجدید نظر کننده

 ره (من 5قلمرو زبانی )                                                       3
 معنی لغانی را که زیر آن ها خط کشیده شده بنویسید.

 یابندوقیعت طاعنان مجال                   کشندحمیّت مردان بار را به نیروی همّت و بازوی         

 

    7./ 

 عادل معنایی وجود دارد ؟برای واژه مشخص شده بیت زیر در کدام گزینه م 2

 بیامد به در گاه ساالر نو                    بدیدندش آن جا و برخاست غو               

 

 الف( چو بنهاد دل کینه و جنگ را                     بخواند آن گرانمایه هوشنگ را

 و دود ز بادب( ز یاقوت سرخ است چرخ کبود                  نه از آب و گرد و نه ا 

 از دی که گذشت هیچ از او یاد نکن            فردا که نیامده است فریاد مکنج(  

 بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران              کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاراند(   

        

27./ 

 معادل درست توضیح زیر را انتخاب کنید  1    

 (القّن –ل وّاق بازیگر نمایش های دوره گرد ) 
 27./ 

 صحیح امالیی خط بکشید. گان زیر واژ  0

 چاووش (     –جانان من برخیز و بشنو بانگ ) چاوش  

 خبیث(  –مظهری است از اهریمن و تجسّمی است از بیداد و منش ) خبیس  مار   

7./ 

7 

  

 واژه های غلط امالیی را بیابید و صحیح آن را بنویسید.

ریو برخاست. اما ایزد رحمت کرد پس از نمودن قدرت و غزاهز و همیر کشتی ها بخاست . بانگ و آمده ، اقضای از

 ری و شادی ای به آن بسیاری تیره شد. صو

 ایشان  حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگذاردند و به معونت و مزاهرت ایشان از دست صیاد بجستم

 

3       

 ست آن ها را بنویسیددر گروه کلمه غلط  نوشته شده است؟م کدا 3

 اضطراب و تشویش –ظبعتکی حالل  –الطاف الوهیت  –مناسک حج  –عبهمنبع بی شا –بانگ رحیل 

 

 

7./ 

 کدام گزینه زیرصفت فاعلی  نیست ؟    5

 غنچه زیباد(  جلوه آفریدگار              ج(           مرد  جوینده ب(آفرینش          عظمت  الف(    

 

27./ 

 با توجه به متن زیر ، پاسخ صحیح را مشخص گنید.  8

  و این است صفت آزادگانو سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است    

 غلط ( –الف (  خوش ، نقش قید دارد. ) صحیح     

 ط (لغ –) صحیح  نرکیب اضافی است. "صفت آزادگان "  (   ب    

7./ 



 ت پاسخ دهید.با توجه به بیت زیر به سواال     9

 شهر پر آیینه داردکلید قفل بزرگ تیرگی را می گشاید              آن که در دستش  اگهانن  

 /.5 الف ( نقش  کلمات مشخص شده را بنویسید. 

 /.5چیست  ؟  آن را مجهول کنید.  "می گشاید  "ب( زمان فعل  

 ./55رف ربط وابسته ساز بیابید.حیک ج(   
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 عی در کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟ نوع آن را بنویسیدنقش تب 32

 الف( آدمی اما خاموشی دریا ، هیاهوی خاک و موسیقی آسمان را در خود دارد .    

 ب( من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رور.    

 ج( تا به بر و بحر نشانمان باشد    

 کاری نمی زد. د( بی اذن و خواست او دست به     

 

7./ 

 را بیابید "شاخص "در متن زیر    33

 خدمات برجسته استاد بزرگ ، دکتر معین  به جامعه ادب دوستان  بر کسی پوشیده نیست.    
7./ 

 را در جمله ای قید کنید "خندان  "واژه   32

 
7./ 

 پذیرفتن معنی جدید مشترکند ؟و ز دست دادن معنای قدیم ا ر دربا کدام گزینه زی  "شوخ    "واژه ی  31

 الف(  یخچال                  ب( رکاب                  ج( آزفنداک                         د( سوگند    

 

27./ 

 /.27 رابطه بین این کلمات را بنویسید.                    روضه و باغ                            سیاره و زهره 30

  نمره ( 7دبی ) قلمرو ا 

 همه آثار زیر درست است به جز نوع ادبی  37

 اخالقی ( –ب( گلستان ) تعلیمی          دینی (    –الف ( حمله حیدری ) حماسی    

 عرفانی (  –خاطره نویسی (         د( سه دیدار ) غنایی  –ج( روزها ) زندگی نامه    

 

27./ 

 هستند "نظم   –نثر  –نثر  "در کدام گزینه آثار به ترتیب  33

 الف( تذکره االولیاء ، ماه نو و مرغان آواره ، گلستان       

 ب( ماه نو و مرغان آواره ، تحفه االحرار ، تاریخ بیهقی  

 ج( سمفونی پنجم جنوب ، حمله حیدری ، مرصادالعباد    

 د( روزها ، اسرار التوحید ، تحفه االحرار             

7./ 

 آثار رسول پرویزی است از   35

 ( روضه خلد الف( سه دیدار             ب( شلوارهای وصله دار           ج(  جوامع الحکایات        د     

 
27./ 

 در بیت گزینه ............. آمده است. "کنایه ، جناس و مجاز  "دبی  اهر سه آرایه   38

 

 که بر بخردان این سخن روشن است     الف( مرا در نهانی یکی دشمن است            

 ب( از آن پس چنین گفت با موبدان                 که ای پرهنر نامور بخردان   

 ج( ز هر کشوری مهتران را بخواست             که در پادشاهی کند پشت راست   

 د( چنان بد که ضحاک را روز و شب             به نام فریدون گشادی دو لب    

 

27./ 



 طبیعی یا مصنوع؟استعاره از کیست ؟ این شعر نمونه چه نوع حماسه ای است  "ژنده فیل  "با توجه به بیت زیر  39

 او جبرئیلچو غلتید در خاک آن ژنده فیل              بزد بوسه بر دست ا      

 

7./ 

   مفهوم کنایی مصراع دوم بیت زیر چیست ؟   22

 در صلح بستند بر روی هم            دل سوی هم           دویدند از کین         
7./ 

 در متن زیر نویسنده از چه آرایه ای برای بیان مقصود خود استفاده کرده است ؟  23

 من به شما می گویم که زندگی به راستی تاریکی است مگر آن که شوقی باشد. 

 د( تشخیص            تضاد      ج(           ب( پارادوکس           الف( تشبیه     

27./ 

 آرایه های مجاز ، پارادوکس ، تضاد و کنایه به ترتیب در کدام گزینه ها  دیده می شود ؟ 22

 الف(  جو بگذشت از پس آن جنگ دشوار                   از آن دریای بی پایاب آسان

 که گوید نیستم از هیچ آگاه     ب( کمال عقل آن باشد در این راه                          

 ج( زرخسارش فرو می ریخت اشکی                          بنای زندگی بر آب می دید  

 د( از آن چرم کاهنگران پشت پای                              بپوشند هنگام زخم درای   

 د ج          د(  د ج ب الف ج              ب( ج د الف ب          چ  ( الف ب، الفالف( د ب  

7./ 

 تلمیح به کار رفته در بیت زیر را بنویسید 21

 بلند آن سر که او خواهد بلندش                       نژند آن دل که او خواهد نژندش 

 

7./ 

 بیت زیر  توصیف چه چیزی است ؟ یک استعاره بیابید.  20

 دل شب می درید و پیش می رفت         خروشان ، ژرف ، بی پهنا ، کف آلود         
7./ 

 ت ها را کامل کنیدبی 27 

 .................................................                                 به یزدان که بدتر ز اهریمن است                

         

 ..................................................          بی تو می گویند تعطیل است کار عشق بازی                 

3 

  مره (ن 8قلمرو فکری )  

 ادبی متن زیر چیست ؟نوع  23

با وجود پایداری و جان فشانی بسیاری از مردم ، سرسپردگی و خود فروختگی چند تن از دشمنان خانگی سبب  

 مه باز شود.   شد دروازه بخش های وسیع تری از قفقاز به روی ه

 الف ( غنایی          ب( حماسی         ج( پایداری           د( داستانی     

27./ 

 کیست ؟  "من  "بیت زیر مرجع ضمیر   با توجه به 25

 بباید گرفت                 بدان تا جهان ماند اندر شگفت من شماریت با   

 ج( ضحاک               د( اهریمن               الف( فریدون                  ب( کاوه     

27./ 

 با توجه به بیت زیر ، شاعر چه چیز را اولین شرط عشق ورزی می داند ؟ 28

      

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

 

27./ 

 است ؟ "دار کبوتر طوق  "گزینه تحلیل شخصیت زاغ در داستان کدام  29  

 الف( مباش غرّه به مهر سپهر دون پرور      که پای دام کشیده است بر سر دانه 

 ب( برو ز تجربه روزگار بهره بگیر           که بهر دفع حوادث تو را به کار آید   

 ج( مروّت نبینم رهایی ز بند                    به تنها و یارانم اندر کمند   

 ر بیهوده بسیار گشت               سخنگوی در مردمان خوار گشت د(  چو گفتا    

27./ 



 منظور از عبارت خط کشیده شده در متن زیر چیست ؟ 12

 ، ردیف دهم را انتخاب کرده بودم.مسلّح و من برای امتحان چشم  
 27./ 

 قرابت مفهومی دارد؟با کدام گزینه  "پدرم دریا دل بود و در التی کار شاهان میکرد"مفهوم عبارت  13

 الف( بر شکست من اگر دوران کمر بندد روا است   از چمن بیرون چو نخل بی ثمر افتاده ام

 ب(خدا را بر ان بنده بخشایش است                     که خلق از وجودش در اسایش است

 ج(تو با خلق سهلی کن ای نیک بخت                  که فردا نگیرد خدا بر تو سخت

 کفافش به قدر ضرورت نبود     د(یکی را کرم بود و قوّت نبود                       

  27./ 

 شعر زیر بیانگر چه مفهومی است ؟ 12

 و تو شکر او کن به هنگام رنج / و شکر او به وقت رستن از رنج  
 7./ 

 این متن نویسنده به کدام ویژگی سخن سعدی اشاره کرده است ؟در  11

فارسی ، مانند هوا در فضای فکری فارسی زبانان 0شیخ همیشه شاب ، پیرترین و جوان ترین شاعر زبان  این  

 جریان داشته است.و این تنها خصوصیّت اوست که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد 

 

 27./ 

 چیست؟در جمله زیر  "دم"کاربرد معنایی وازه  10

 نعمت است دم فرو دادن و برآمدنش هر نفسی را دو     

       

 27./ 

 با توجه به متن زیر به سواالت پاسخ دهید 17

 به نشاط قلم در نهادمرد بزرگ و دبیر کافی این  

 عبارت خط کشیده شده کدام شخصیت این درس است ؟  "قاضی بست  "الف(   با توجه به درس  

 ؟چیست  "م در نهاد لق "ب(  مفهوم کنایی     

  7./ 

 معنی ابیات و عبارات زیر را بنویسید. 13

 /.55الف( هر روز خنیده نام تر گشت  

 /.55ب(  این دو سه روز بار داده آید که علّت و تب تمامی زایل شد.   

 /.5ب(  در این یک مشت خاک دستکاری قدرت بنماییم.   

 /.55ج( اختالف صیادان آن جا متواتر   

 /.55ه آفتاب را ندیده ای / ستاره ها را هم نمی بینی  د(  گریه کنی اگر ک  

 /.5وقت است تا برگ سفر بر یاره بندیم  ه(    

 /.55و( پدرم دریا دل بود  در التی کار شاهان می کرد.   

 /.55ز(  هنر خوار شد جادویی ارجمند  

 

     7 

 22     سربلند باشید                                                                                 
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