
 

 

 

 دقیقه بسمه تعالی                  )نمونه سوال فارسی یازدهم درس دوم(         زمان:

 نام ونام خانوادگی:                        نام مدرسه:                     تاریخ:   /   /  

 واژه میان کمانک صحیح است؟ معنی چند-1

-)سور:شیپور(-)راغ:کالغ(-)توفیق:ُمهر کردن نامه فرمان(-)درست:درقدیم به معنای چابک(

 )ِستدن:زدن(-)َغزو:جنگ کردن با کفار(

 (چهار4(سه                      3(دو                        2(یک                        1

 نیست؟ واژه درست درکدام گزینه معنی هردو-2

 )مطرب:نوازنده(-()مقرون:همراه(2)کافی:مهم وبس(                 -()ِصلَت:جایزه(1

 )نماز پیشین:نمازظهر(-)نُکت:نکته ها((4)ورز:بارسنگین(          -()فراخ تر:آسوده تر(3

 درکدام گزینه به ترتیب درست آمده است؟«َحَشم،عارضه،ِعقد،شبگیر»معانی واژگان-3

 سحرگاه-پیمان-ُرخ-(بزرگان2صبح گاه                     -مخنقه-چهره-وکر(ن1

 صبح-پیوند-حادثه-(سپاه4پیش از صبح      -گردنبند-بیماری-(خدمتکاران3

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

 نکته-نکات-(نُکت2محرک                         -تحریک-(حرکت1

 اهم-اتّهام-(مهّمات4بگسل                             -گسل-(گسیخت3

 نیست؟«فعل مجهول»کدامیک از گزینه های زیر-5

 (خریده شده باشند2(آسوده خواهد شد                               1

 (شسته خواهد شد4انداخته میشوند                                 (3

 م چند جزیی است؟درمتن زیر جمله دو-6

پیش رفتم.یافتم خانه تاریک کرده وپرده های َکتان آویخته و تَر کرده وبسیار شاخه ها نهاده وتاس »

 «های بزرگ پر یخ بر َزبَِر آن.

 بامفعول (سه جزـٌی2(دو جزـٌی                                       1

 (چهارجزـٌی بامفعول ومسند4(چهارجزـٌی بامفعول ومتمم                   3

 



 

 

 

 درست ساخته شده است؟«جمله مجهول»درکدام گزینه-7

 (اورا خواهم شناخت:اوخواسته خواهدشد2(اورا دیدم:اودیده خواهدشد                  1

 (او داردمشق می نویسد:مشق داردنوشته می شود4(اوداشت آب مینوشید:آب نوشیده میشد     3

 است؟ نرفتهبه کار«بالغی شیوه ی»درکدام گزینه-8

 (کرد فرامش ره و رفتار خویش             ماند غرامت زده از کار خویش1

 (بازکشید از روش خویش پای               در پی او کرد به تقلید جای2

 (در پی اش القّصه درآن مرغزار            رفت برآن قاعده روزی سه چار3

 وز قلم او رقمی می کشید                   (بر  قدم  او  قدمی  می کشید   4

 ندارد؟وجود«زاغی از آنجا که فراغی گزید/رخت خود از باغ به راغی کشید»کدام آرایه دربیت-9

 (واج آرایی4(مجاز                   3(جناس همسان                   2(کنایه                  1

ساب و توقف وپرسش قیامت بترسم که وی میترسد من هم از آن ح»کدام گزینه از عبارت-10

وآنچه دارم از اندک مایه ُحطاِم دنیا حالل است وکفایت است وبه هیچ زیادت حاجتمند 

 نمی شود؟ برداشت«نیستم

 (ترس از قیامت2(قناعت                                   1

 (گله از تهی دستی4(ترس از حساب قیامت                 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
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