
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 درس اول فارسی یازدهم  سواالت چهار گزینه ای

 است؟نادرستلطف و صنع خدای(فروماند در//دست وپای)یکی روبهی دید بیکدام گزینه درباره بیت(1

 بیت دارای دو جمله است.ب(    بی دست و پای:صفت                                الف(

 )یکی(:نهادد(  )و(در مصرع دوم:نشانه پیوندوربط                          ج(

 ؟کدام واژه را نمی توان به نوعی دیگر خواند به طوری که هر بار معنای متفاوتی داشته باشد(2

 بازد( روزی               ج(قوت                 ب(دگر            الف(

 مرکب وجود دارد؟_د واژه وندیدرکلمات زیر چند واژه وندی وچن(3

 (دون همتی/روزی رسان/بنده/افریننده/شوریده رنگ/نگون بخت/بیننده/بخشایش)

 سه-پنجد(سه           -چهارج(یک         -پنجب(یک         -چهارالف(

 نقش ضمیر )ش(در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟(4

 چوصبرش نماند از ضعیفی و هوشب(نه بیگانه تیمارخوردش نه دوست                الف(

 ز دیوار محرابش امد به گوشد(که خلق از وجودش در اسایش است                ج(

 به جز.....، تمام ارایه های ذکر شده دربیت زیر وجود دارد(5

 روباه از ان سیر خوردرا شیر خورد                 بماند انچه شغال نگون بخت 

 کنایهد(جناس           ج(واج ارایی             ب(تناسب           الف(

 وجوداردکه سعیت بوددربازوی خویش /بخورتاتوانی به بازوی خویشکدام یک ازارایه های زیردربیت (6

 جناس د(تلمیح           ج(مجاز            ب(استعاره          الف(

 (تمام گزینه ها...وجود دارند؟لی یه چنگکه شیری به امد شغا//بود درویش شوریده رنگ دریندربیت)(7

 مجازد(تناسب             ج(جناس           ب(واج ارایی           الف(

 در بیت زیر در چه معنای به کار گرفته شده است؟(تیمار خوردن)(8

 و استخوان ماند و پوستنه بیگانه تیمار خوردنش نه دوست        چو چنگش رگ 

 مراقبت کردند(  ارامش بخشیدن به روح وروان   ج(  یار و غمخوار بودن ب( اندوهگین شدن   الف(

 با توجه به بیت زیر شاعر چه کسی را بخشنده می داند؟(9

 کرم ان سر که مغزی در اوست             که دون همتانند بی مغز و پوست

 شخصی که سرور و ساالر باشدب(       ان که دون همت نیست        الف(

 کسی که ثروتمند و داناستد(فردی که عاقل و داناست                  ج(

 شاعر در بیت زیر مخاطب را به چه امری دعوت میکند؟(11



 

 چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر      چه باشی چوروبه به وامانده سیر؟ 

 مانند روباه از باقیمانده غذای شیر خوردنب(مثل شیر درنده بودن             الف(

 همچو شیر بقیه غذای خودرا برای روباه نگه داشتند(همچون شیر به نیرو وعمل خود متکی بودن       ج(
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان
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