
 

 
  نام و نام خانوادگی : ...................................      –فارسی یازدهم  12تا  10امتحان درس های 

 نمره متن سؤاالت ردیف

 معنی لغات مشخص شده را بنویسید .  1

   آسمانی ما آیینبه پاسداری  - 3    بودند .  رستهَنفس  نبرچَاز   - 2     اکنون بباید نوشت محضریکی  - 1

  کردند . الحاحروزی یاران   - 6          ما  جان انکاربزن زخم  - 5        بشکست خُرد ترگبزد بر سرش ،  - 4

1.5 

  ) برخی جمله ها غلط امالیی ندارند .( بیابید و درست کنید . در جمله ها و مصراع های زیر ، لغاتی را که غلط امالیی دارند ، 2
 راضی که خطر کنندگان می دانند .                                جز تو که فرات رشحه ای از یَم توست . 

 یاد ایثارگران سهیم در این حماسۀ سترگ را پاس خواهیم داشت .           سدای سُم سمند سپیده می آید . 
  است از اهریمن .                       بزن زخم ، این مرحم عاشق است .  در اساتیر ایران ، مار مظهری

1.5 

 معنی بیت های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .  3
 یکی بی زیان مرد آهنگرم               ز شاه آتش آید همی بر سرم 

 همی رفت پیش اندرون مرد گُرد       
 ته بیرق تابان عشق را بر دوش       کسی که دوش به دوش سپیده می آید .گرف

 با بال شکسته پر گشودن هنر است         این را همه پرندگان می دانند . 
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 زیر ، آرایه های خواسته شده را مشخص کنید . عبارت هایدر  4
 چون سیل ز پیچ و تاب صحرا می رفت             همراه سحر به فتح فردا می رفت ) تشبیه ( 

 آسمان با هفت دست گرم و پنهانی خود دف می زد . ) تشخیص ( 
 ) استعاره (  به دشت ژاله گل نودمیده می آید .      بهار آمده با کاروان الله به باغ              

 رط عشق              خموشی است هان ، اولین شرط عشق  ) جناس ( مگو سوخت جان من از ف
 گواهی نوشتند بُرنا و پیر  ) تضاد (        بر آن محضر اژدها ناگزیر                 

 بر او انجمن شد بازارگاه ) مجاز (       چو کاوه برون شد ز درگاه شاه             
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 نوع دقیق صفت های بیانی زیر را مشخص کنید . ) فاعلی ، مفعولی و ... (  5
 بسته                           پنهانی                          نوشیدنی                     شنوا

1 

 هر کدام از کلمات زیر ، نمونۀ کدام یک از وضعیت های چهارگانه هستند ؟ دقیق و کامل بنویسید .  6
 سوفار                     سوگند                     خنده                   پروانه

2 

 با توجه به رابطۀ ترادف ، برای هر کلمۀ داده شده ، یک کلمۀ مناسب بنویسید .  7
 چنبر                محوطه                  سمند                   درفش                 دُژَم                         مَشک 

1.5 

 برای هر یک از الگوهای زیر ، یک کلمه از بین کلمات داده شده بیابید . ) دو کلمه اضافه است . ( 8
 آسمانی           نیلی پوش        پرهنرکلمات : اسم + وند – 1الگو ها :           

 جوشش                جهان آفرین صفت + اسم – 3                    بن مضارع + وند – 2

1.5 

 2 را به ترتیب بنویسید . « فصل عاشقی » دو بیت از شعر  9

 را در بیت زیر توضیح دهید . « حُسن تعلیل » آرایۀ  10
 ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش            وز تشنگی ات ، فرات در جوش و خروش     

0.5 

 0.5 به چه واقعه ای اشاره دارد ؟ « پرواز شدند و پر گشودند به عرش        هر چند که دست بسته بودند آنها » بیت  11

 0.5 مقصود از شهید عشق کیست ؟ « در آن کران که بود خون عاشقان جوشان / شهید عشق سر از تن بریده می آید » در بیت   12

 0.5 ، دلیل اعتراض کاوه به ضحاک چه بود ؟ « کاوۀ دادخواه » در داستان  13

 0.5 مارانی را که بر دوش ضحاک روییدند ، مظهر چه خصلت هایی می توان دانست ؟  14
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول
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