
 

 

 زمان پاسخگویی:          5بسمه تعالی                  نمونه سواالت فارسی یازدهم درس

 نام ونام خانوادگی:                  

 معنای کدام واژه صحیح است؟-5

 (آغوز:آخرین شیری که مادر به نوزادش می دهد.5

 (استسقا:نام مرضی که بیمار آب بسیار خواهد.2

 (لفاف:چرم وکاغذی که به چیزی می پیچند.3

 (نمد:پارچه ای  نازک که از پشم یا کرک مالیده می سازند.4

 است؟ نشده چند واژه میان کمانک به درستی معنی-2

-)فرط:کمی(-)چابک:تندو فرز(-)شوریدگی:عشق وشیدایی(-)شاـٌبه:ایمان(-عندلیب:قمری()

 )مسرور:خشنود(

 (چهار4(سه                         3(دو                          2(یک                     5

 درکدام گزینه آمده است؟«آماس،مسرت،تشّرع،تمّکن»معنی واژه های-3

 (قدم،شادمان،دین،توانگری2،عرفان،امکان                     (توّرم،شادمان5

 (ورم،شادی،شریعت،ثروت4(پر،خوشی،طریقت،ثروت                       3

 درکدام گزینه تمام لغات درست معنی شده اند؟-4

 میثاق:پیمان –تحفه:ارمغان (2شاب:پیر                     -(انعطاف:نرمش 5

 لطایف:چیز نیکو –(بذله گو:شوخ 4فرخنده:خجسته              –(مسّرت:خشنود 3

 ؟نمی شود درکدام گزینه کلمات هم خانواده یا هم ریشه دیده-5

 (گوینده،گفتار،گویش2(امراض،راضی،مرضیه                      5

 (تفریح،مفّرح،فرح4(طلب،طالب،مطلب                            3

 است؟ نشدهدر کدام گزینه روابط بین کلمات درست بیان -6

 (عندلیب وبلبل:تضاد2(گلستان وگل:تضّمن                         5

 (سمرقند وبخارا:تناسب4(حاضر وغایب:تضاد                       3

 است؟«مرکب،مرکب،وندی-وندی»ساختمان واژه های کدام گزینه به ترتیب-7



 

 

 (اسب سواری ،شاهکار،روش2ان،رفته                    (سینه زنی،کارو5

 (ساختمان سازی،سرزمین،ورزشکار4(طلبکاران،رودخانه،سینی                  3

 بسیاری بکار رفته است؟«وندی»درکدام گزینه واژه-8

 (صدای ُسّم سمــــند سپیـــــده می آید               یلی که سینه ی ظلمت دریده می آید5

 گرفته بیرق تابان عشق رابر دوش               کسی که دوش به دوش سپیده می آید(2

 مگو سوخت جان من از فرط عشق              خموشی ست هان اولین شرط عشق(3

 (حکایت  کنم  از   تباری   شگفت               که  کوبید  در  هم  حصاری  شگفت4

 وجود دارد؟«متناقض نما».........آرایهبیت...... به جز در همه ی گزینه ها-9

 (من که دارم در گدایی گنج سلطانی بدست          کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم5

 (بازار  گل فروش  ندارد  غم  کســــاد               یعنی رواج گریه ما کم نمی شود2

 ما رونق بازار کسادی است (ما هیچ متاعان  خجل  از قدر  رواجیم              در کشور3

 (با سر زلف تو مجموع ، پریـــشانی  دل             کو مجالی که یکایک همه تقریر کنم؟4

کدام «به حرص ار شربتی خوردم مگیراز من که بد کردم/بیابان بود وآب سردواستسقا»دربیت-51

 آرایه ها وجود دارد؟

 کنایه-تشخیص-جناس همسان-(واج آرایی2مراعات نظیر       -جناس ناهمسان-تضاد-کنایه(5

 مراعات نظیر-جناس همسان-استعاره-(واج آرایی4تضمین                   -تلمیح-تشخیص-(ایهام3

 

 موفق باشید.
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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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