
 

 

 

 (           زمان پاسخگویی:7)نمونه سواالت فارسی یازدهم درس               بسمه تعالی

 

 معنی شده است؟ نادرستچندواژه میان کمانک ها -1

 -)تلبیس:لباس(-)کوشک:بنای رفیع(-)کبریایی:بزرگان(-)حضرت:پیشگاه(-)اجرت:پاداش(

 )قرب:هم جواری(

 (چهار4(سه                        3(دو                          2(یک                        1

 به ترتیب درکدام گزینه آمده است؟«یت،رأفت،ُمشتَبهمقّرب،عنا»معنی واژگان-2

 (نزدیک،لطف،بلندمرتبگی،پنهان2(منزلت یافته،توّجه،حل کردن،اشتباه کننده         1

 (منزلت یافته،احسان،مهربانی،دچاراشتباه4(نزدیک،تلّطف،شفقت،شباهت                      3

 درکدام گزینه هردو واژه درست معنی شده است؟-3

 ملکوت:جهان باال -(وسایط:واسطه2نفایس:چیزهای گرانبها          -(خراین:گنجینه ها1

 قبضه:یک کیسه ازچیزی-(استحقاق:شایستگی4خلیفت:پیامبر             -(سست عنصر:بی غیرت3

 درکدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟-4

 مشعشع تابانم آرزوست(ای آفتاب ُحسن، برون آ دمی ز ابر           کان چهره ی 1

 (زین همرهان سست عناصردلم گرفت         شیرخدا  و رستم  دستانم  آرزوست2

 (پسندیده ی   بزم    صاحب    شدم             مغّرب  به  صدر  مراتب  شدم3

 (شنیده ای که سکندر برفت تاظلمات          به چند محنت و خورد آنکه خورد آب حیات4

 نمی شود؟ کلمات هم خانواده یا هم ریشه دیدهدرکدام گزینه -5

 (اِکراه،اِکرام،مکروه2(تعالی،علی،معلّی                             1

 قالب،تقلّب،قلب(4(الوهیّت،الهی،الهه                            3

 است؟ نشدهدرکدام گزینه روابط بین کلمات درست بیان -6

 (طواف وکعبه:تناسب2          (عفریت وشیطان:ترادف           1

 (مشعشع وتاریکی:تضاد4(انسان وکاـُنات:تضّمن                       3



 

 

 

 ؟ندارد وجود«سه جزـُی با مسند»درکدام گزینه جمله ی-7

 (صدفتنه وشور در جهان حاصل شد2(از شبنم عشق خاک آدم گل شد                      1

 (یک قطره  فرو چکید ونامش دل شد4              سرنشتر عشق بر رگ روح زدند    (3

 ندارد؟وجود «ترکیب وصفی»درکدام بیت-8

 (زین همرهان سست عناصر دلم گرفت               شیر خدا و رستم دستانم آرزوست1

 «آن که یافت می نشود آنم آرزوست»(گفته اند یافت می نشود،جسته ایم  ما                گفت:2

 ده ها وهمه دیده ها ازاوست               آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست(پنهان زدی3

 (ای آفتاب ُحسن،برون آ،دمی ز ابر                  کان چهره ی ُمَشعَشعِ تابانم آرزوست4

کدام آرایه «بنمای رخ که باغ وگلستانم آرزوست / بگشای لب که قندفراوانم آرزوست»دربیت-9

 ندارد؟وجود

 (تشبیه4(مراعات نظیر               3(متناقض نما                  2 (کنایه                 1

 کدام بیت به مفهوم متفاوت تری اشاره می کند؟-10

 (آدمی در عالم خاکی نم آید به دست             عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی1

 کاتش اندر گنه آدم وحّوا فکنم         (از دل تنگ گنهکار برآرم آهی            2

 (دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر          کزدیو ودد ملولم وانسان آرزوست3

 (گفتند یافت میشود جسته ایم ما                     گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست4

 

 موفق باشید.
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