
 فارسی یازدهم انسانیدرس دوم سواالت چهار گزینه ای  

 درتمام گزینه ها غلط امالیی و جود دارد به جز گزینه ......(1

 این سلت فخر است پذیرفتمب(بانگ و هزاهز و غریو خواست             الف(

 علت و تب تمامی ذایل گشتد(اندک مایه ضیعتی دارند                         ج(

 حرف)را(در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟نوع (2

 رقعتی نوشت به امیر و مرا دادب(در هر سفری ما را از این بیارند            الف(

 پادشاه را سالمت یافتند.د(چندان صدقه دادن که ان رااندازه نبود         ج(

 در تمام گزینه ها به جز گزینه....جفت واژه....هم معنی اند.(3

 رقعت/رقعهد(زیادت/زیاده           ج(ارادت/اراده             ب(صلت/صله          الف(

 در کدام گزینه واژه مشخص شده درست معنا شده است؟(4

 (شراع:بادبانناوی ده بیاردند و جامه ها افکندند وشراعی بر وی کشیدند.)الف(

 (علت:دلیلد.)در این دو سه روز بار داده اید که علت و تب تمامی زایل شب(

 (شبگیر:ابتدای شب) امیر مسعود شبگیر بر نشستج(

 (توقیع:امضانامه را بخواندوتوقیع کرد.)د(

 

 واژه)خیلتاش(با کدام یک از گزینه ها ترادف ندارد؟(

 نوکراند(چاکران         ج(ندیمان        ب(حشم          الف(

 گزینه......واژه ها در تمام گزینه ها تناسب دارند به جز (6

 غریو-هزاهز-بانگد(قیامت      -وبال-وزرج(اب      -شراع-ناوب(توقیع   -دبیر-دواتالف(

 ویژگی شاخص عبارت زیر چیست؟(7

 امیر از ان جهان امده و به خیمه فرو امدوجامه بگردانید.

 صداقت در بیاند(تکرار حرف)و(            ج(اطناب           ب(ایجاز      الف(

 کدام گزینه مجاز وجود ندارد؟در (8

علت تب تمامشدد(امیرنامه ها فرمود به غزنین.ج(دلها سخت متحیر شد.ب(به نشاط قلم در نهاد.الف(

 در کدام عبارت از ویژگی های خاص نثربیهقی دیده نمی شود؟(9

 امیر را تب گرفت تب سوزان و سرسامی گرفتب(علی ای حال من نیز فرزند این پدرم.      الف(

 نامه را بخواند و دولت خواست و توقیع کرد.د(حال خلیفه دیگر است که او خداوند والیت است.  ج(
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