
 به نام خدا

پایه یازدهم دروس ) سوم وپنجم(2جواب سئواالت آزمونک فارسی   

 الف( 

برو بخواب ومرا تنها بگذار من ویران  وخراب شبگرد گرفتار را ترک کن -1  

ن انسان بعد از مرگ در شک وتردید هستیدرا نسبت به روییچهر دانه ای که وارد زمین می شود می روید پس  -2  

اندازه استعداد دارید؟تا چه  -3  

اگر اتفاقی مارا از هم جدا کند دوستی ومحبتمان نسبت به یکدیگر از بین نمی رود -4  

دیشب در خواب پیری را در کوچه عشق دیدم که با دست به من اشاره کرد وگفت به سوی ما بیا -5  

وآن را مهم بدانیم هباید به طور آشکار بر عهد وپیمان امروز تاکید کرد -6  

ب( معنی  لغات             

شکوه ، بزرگی -6ثروتمند  -5بوستان ، باغ ، گلستان  -4سرزنش  -3بت ، دلبر  -2پرداز  هشوخ ، لطیف -1  

: غلط امالییج(   

زهد –عضله  –آغوز  –تحفه  –اسرار نامه  –قافله ساالر   

 د( جواب سئواالت :

آرامشی ، طوفانی -3حکایت وشکایت   -2به انسان این گمانت باشد   "ت" –ا   

از شدت هیجان جست وخیز کنان می رفتم   -4  

کارشناسی : وندی ، مرکب     بیگانه: ساده       گلخانه : مرکب            ناسالم : وندی -5  

نقش تبعی ) بدل(          -6  

کامل کردن ابیات : -7  

............................                     عرضه ده مخزن پنهان کوه................   

 عاقبت از خامی خود سوخته                     ........................................

 .......... که فراغی گزید                           رخت خود از باغ به راغی کشید

  موفق باشید



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 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

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

