
 

 

 

 بسمه تعالی              نمونه سواالت تستی فارسی یازدهم درس اول    زمان پاسخ گویی:

 نام ونام خانوادگی:                               نام مدرسه:                  تاریخ:   /    /  

 معنی چندواژه داخل کمانک ها درست است؟-1

 )تیره رای:بداندیشی(-)رای:دیدن بادل(-)نژند:خشمگین(-)اقبال:نیک بختی(-)حالوت:شیرینی(

 (چهار4(سه                      3(دو                           2(یک                         1

 یب درکدام گزینه آمده است؟به ترت«صنع،قوت،یقین،زنخدان»معنی واژه های-2

 چانه-مطمـٌن-خوراک-(بازسازی2گونه                     -هرچیز ثابت-نیرو-(آفرینش1

 گونه-بدون شک-غذا-(کردار4چانه                     -اطمینان-رزق روزانه-(کار3

 درکدام گزینه معنای همه لغات درست است؟-3

 غیرت(-)حمیّت-()چاشنی:ادویه(2            )اقبال:روی آوردن(     -()جیب:گریبان(1

 )دغل:مکر(-()خلق:خو ورفتار(4)وامانده:گشوده وباز(                 -()غیب:پنهان(3

 نمیشود؟درکدام گزینه کلمات هم خانواده یا هم ریشه دیده -4

 غیبت-غایب-(غیب2محاربه                                -حربه-(محراب1

 بینش-بیدار-(بیننده4صبور                                   -بصیر-(صبر3

 درکدام گزینه روابط بین کلمات درست بیان نشده است؟-5

 (نگون بخت واقبال:تضاد2(شیر وروباه:تناسب                                   1

 مخلوق:تضّمن(انسان و4(تیمار وغم خواری:ترادف                           3

کدام گزینه «دِرنابسته ی احسان گشادست/به هرکس آنچه میبایست،دادست»باتوجه به بیت-6

 درست است؟

 هسته اولین گروه اسمی است.«نابسته(»2(نهادهمه جمله ها به قرینه حذف شده است        1

 (بیت دارای دوجمله است.4(دربیت واژه وندی وجود ندارد.                    3

 ندارد؟کدام آرایه وجود «حالوت سنج معنی دربیان هابه نام چاشنی بخش زبان ها/»دربیت-7

 (جناس     4(استعاره                    3(تلمیح                     2(حس آمیزی                 1



 

 

 وجوددارد؟کدام آرایه ها «بلند آن سر،که او خواهدبلندش/نژندآن دل که اوخواهدنژندش»دربیت-8

 تلمیح-ایهام-استعاره-(کنایه2مجاز               -کنایه-تضاد-(مراعات نظیر1

 مراعات نظیر-حسن تعلیق-تشخیص-(ایهام تناسب4مجاز                   -تشخیص-تضاد-(تناسب3

 مفهوم کدام بیت متفاوت است؟-9

 قوت روزش بداد(دگر  روز   باز  اتفاق   اوفتاد                که روزی رسان 1

 (همه خلق رزق ازتو جویندمانا                که در رزق مردم ز یزران ضمانی2

 (یک روز بُد به رزق مقّدرامیدخلق              امروز رزق بی هنران نامقّدر است 3

 (ما آبروی فقر وقناعت نمی بریم              با پادشه بگوی که روزی مقدر است4

 به ترتیب درکدام گزینه آمده است؟«بهارستان،بوستان،فرهاد وشیرین»نویسنده آثار-10

 (جامی،وحشی بافقی،سعدی2(سعدی،جامی،وحشی بافقی                   1

 (سعدی،وحشی بافقی،جامی4جامی،سعدی،وحشی بافقی                   (3
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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