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 بارم  ردیف

 نمره : 7قلمرو زبانی  الف

 لغات مشخص شده را معنی کنيد : -1

 برخاست وای من خموشم . جرساز  بانگالف( 

 همه کافور دیدم. عقدیب( 

 خاك از روی جمله ی زمين بر گرفت . قبضهیك ج( 

  پس دست خيبر گشا . افراختبرد( 
 

 

1 

 هر کدام از موارد زیر ، معنی کدام واژه از متن کتاب است ؟  -2

  عصای سبكی که به دست گيرند.الف( 

  آب دهان ، تفو. ب( 

5/0 

 در گروه کلمات زیر غلط های امالیی را پيدا کرده و شكل صحيح آن ها را بنویسيد . -3

ط و ندرز، فرعض و اوو خدایی ، هيئت و شكل ، سفير و آواز ،  نهيب و فریاد، فایغ و برگزیده ، الوحيّت

  بسياری ، تحفه و ارمغان

1 

 با توجه به معنی کدام واژه داخل پرانتز صحيح است ؟  -4

 ( آسان گرفتن)  مسامهه،  مسامحهالف( 

 (  درست)  ثواب،  صوابب( 

5/0 

 ساختمان واژه های زیر را بنویسيد.  -5

 دیدارب(    پاسداریالف( 

5/0 

 5/0 صفت فاعلی و صفت لياقت بسازید . «  می آویزم» از فعل  -6

 نقش قسمت های مشخص شده را بنویسيد. -7

 . گرفتارزشمندی را از ما  چيزهای جنگ، اگر ياران من 

1 

 5/0 بنویسيد  و آن را مشخص کنيد .  معطوفیك مثال برای نقش تبعی  -8

 وضعيت های چهارگانه شده اند ؟هریك از واژه های زیر مشمول کدام  -9

 گریهب(     درعالف( 

5/0 

 رار دهيد .اسمی هسته و در گروه اسمی دیگر وابسته پيشين شاخص قرا در یك گروه « خان » واژه  -10

 

5/0 

 های بيانی زیر را بنویسيد.  نوع صفت -11

 ب( نورانی    الف( پروردگار 

5/0 

 

  



 
 19/03/99تاریخ امتحان :                  تمامی رشته ها رشته :                ادبيات فارسی:دنباله سؤال امتحان درس 

 بارم  ردیف

 نمره  :  5قلمرو ادبی   ب

 نام پدید آورندگان آثار زیر را بنویسيد.  -1

 ب( کليله و دمنه   شرقی -الف( دیوان غربی

 

5/0 

  نام دیگر قالب شعری چهار پاره را نوشته و طرز قرارگرفتن قافيه آن را توضيح دهيد -2
5/0 

 در بيت زیر آرایه های خواسته شده را بيابيد .  -3

 به هم حمله کردند باز از دو سو    رخ شاهد آرزو ننمودچو 

 د( جناس  ج( تشخيص  ب( کنایه   الف( تشبيه 

1 

 آرایه پارادوکس را در بيت زیر پيدا کرده و آن را توضيح دهيد . -4

 ار مدد خواهی ، چراغ دل بر افروزی  از این باد  ز کوی یار می آید نسيم باد نوروزی

1 

 قسمت های مشخص شده کدام آرایه ادبی دارند ؟  -5

 خداست . دستانالف( آسوده در 

 . رخسار جوی ها براندب( زه آب دیدگان بگشاد و بر 

5/0 

 حفظ شعر -6

 اشعار زیر را کامل کنيد .

 ميای خاك توست  به چشمان من کي                  .........................................  -1

 .... دارد  آن کبوتر ................ زخمی که او در ...... ............... پر می کشد با .............در هوای  -2

5/1 

 نمره  8قلمرو فكری  ج

 شعر ها و متن های زیر را به فارسی روان برگردانيد.  -1

 که بخشنده ، روزی فرستد ز غيب   الف( زنخدان فرو برد چندی به جيب 

 مردمان ب( محجوب گشت از

 ز تن ها سر ، ز سر ها خود افكند  ج( شبی را تابشی با لشكری خرد 

 د( و شكر او کن ، به وقت رستن از رنج 

 « به شتر افسار گسيخته می مانی » هـ( مادرم شماتتم می کرد ، می گفت : 

 و( پا در رکاب را هوار خویش دارند . 

 ز( اهمال جانب مرا جایز نشمری 

 

 

75/0 

5/0 

75/0 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

 5/0  چيست ؟« نمی بينی  /ستاره ها را هم  /که آفتاب را ندیده ای /گریه کنی اگر » مفهوم  -2

تا از  /تا نگه به فرازها دوزیم  /تا به بر و بحر  نشانمان باشد  /او اختران را در آسمان نهاده »  -3

 « این ره لذت اندوزیم . 

 ب( نگاه دوختن کنایه از چيست ؟  جاز از چيست ؟ مالف( بر و بحر 

  کيست ؟« او » ج( 

75/0 

را هم  چراغداناما   سپاسگزاری کن   به خاطر روشنایی اش  شعله از » در متن  -4

  « از یاد مبر  که هميشه صبورانه در سایه می ایستد 

 قسمت های مشخص شده استعاره از چه چيزهایی هستند ؟الف( 

 کدام قسمت کنایه از دور از چشم بودن است ؟ ب(  

75/0 



 
 19/03/99تاریخ امتحان :                  تمامی رشته ها رشته :                ادبيات فارسی:دنباله سؤال امتحان درس 

 بارم  ردیف

 « نگه با ستاد و همرزم خواست آپس        بيامد به دشت و نفس کرد راست» در بيت  -5 

 کيست ؟ « بيامد » الف( نهاد جمله 

 چيست ؟ « نفس راست کردن » ب( منظور از 

5/0 

دوم کدام  صرعم« جهان آخرین را به دل دشمن   بپوید کاین مهتر آهرمن است » در بيت  -6

 ویژگی ضحاك را بيان می کند ؟

25/0 

 5/0 چيست ؟« از سنگ ، دلی سوخته بيرون آرم  گر من نظری به سنگ بر ، بگمارم » مفهوم  -7

 در بيت زیر شاعر به چه چيزی اعتقاد دارد ؟  -8

 چرا به دانه ی انسانيت این گمان باشد  کدام دانه فرو رفت در زمين که نرست 

5/0 

ه مفهومی چ« در عهده ی این نشوم » جمله « من این نپذیرم و در عهده ی این نشوم» در عبارت  -9

 دارد ؟ 

25/0 

 پيروز باشيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 19/03/99تاریخ امتحان :                  تمامی رشته ها رشته :                ادبيات فارسی:دنباله سؤال امتحان درس 

 

 

 

 

 بارم  ردیف

 به سواالت پاسخ دهيد :  الف

 بارش فكری بسازید . ) هشت مورد( « جهان » برای واژه  -1

 هفت سطر بنویسيد.یك داستان کوتاه در « نرود ميخ آهنين در سنگ » برای ضرب المثل  -2

 با توجه به بيت زیر و مفهوم آن ، پنج سطر بنویسيد. -3

 بر آن سر است که از خاك ما         به می عمارت دل کن که این جهان خراب 

 بسازد خشت          مفهوم = خوش باشی / ناپایداری دنيا

 نظر خود را در رمورد متن زیر پنج سطر بنویسيد. -4

 باشد. نر مشغول تواند بود ، چنان که یك لحظه از حق تعالی ، غایب مرد باید در ميان بازا

 استفاده می کنيم . « خدا خر راشناخت، شاخش نداد. » چه زمانی از ضرب المثل  -5

 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

1 

 یكی از موضوعات زیر را انتخاب کرده و با رعایت اصول نگارش و انشا نویسی انشا بنویسيد. ب

 رمز شادی و شادابی در زندگی چيست ؟  -1

 فواید برقراری ارتباط با دیگران چيست ؟  -2

 حال یك گل زیبای چيده شده را از زبان خودش بنویسيد. -3

 هرچه می خواهد دل تنگت بگو . -4

 کرونا به مردم جهان چه درس هایی آموخته است ؟ -5

11 

 پيروز باشيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14مديريت آموزش و پرورش منطقه    نام و نام خانوادگي :                                                  

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   كالس : يازدهم

 98-99 دومپاياني                                                 نام دبير : آقای حسن زاده 

 99/ 19/03تاريخ امتحان :                         رشته تحصيلي:تمامي رشته ها

 صبح 10ساعت شروع امتحان :      نگارش                        نام درس :                                                                                   

 صفحه1دقيقه                         تعداد برگ سئوال :  50مدت امتحان :                        شماره :                                                

 

 

 

 


