
 

 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 و امضاء: نام دبیر:                      تاریخ نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

 سؤاالت

بارم
 

 قلمرو زبانی 1

 کلمات مشخص شده را معنی کنید: 

 خوارزمشاهی  خرگهگشت پنهان/ فروغ در آن تاریک شب می الف(

  کشند.  حمیتمردان بار را به نیروی همت و بازوی  ب(

  .بازنمودپس رقعتی نبشت به امیر و هر چه کرده بود  ج(
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 . نادرستی های امالیی را بیابید و تصحیح کنید.  2

 -نایب السّلطنه -طئن و ناسزای دشمنان -مستحقّان و درویشان -گانصفت آزاده -صنع خدا -مخنقه و گردن بند» 

 «شیر آقوز

 

5/1 

 نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید.  3

 « یخدا خلقرساند به  نیکیبیند به هر دو سرای/ که  نیککسی »
 

2 

 جملة زیر را از حالت معلوم به مجهول تبدیل کنید.  4

 « ها را شستند.کارگران سالن غذاخوری همة ظرف»

 

1 

 های زیر مشخص کنید. وابسته های پیشین را در بیت 5

 « گیرچون رایت عشق آن جهانگیر/ شد چون مه لیلی آسمان» الف( 

 

 « اگر یک لحظه امشب دیر جنبد/ سپیده دم جهان در خون نشیند» ب( 
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 قلمرو ادبی 6

 آرایه های ادبی بیت ها و جمالت زیر را مشخص کنید: 

 مجنون چو حدیث عشق بشنید/ اول بگریست، پس بخندید  الف(
 

 این مرد بزرگ و دبیر کافی، به نشاط، قلم درنهاد.  ب(
 

 کدام دانه فرو رفت در زمین که نرُست؟/ چرا به دانة انسانت این گمان باشد؟  ج(

 دید. در آن سیماب گون امواج لرزان/ خیال تازه ای در خواب می د(

 

3 

 2از  1ی  صفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 2فارسی نام درس: 

 نام دبیر:

 امتحان:  تاریخ

 ساعت امتحان:

 دقیقه 70مدت امتحان : 



 

 

 نمره 20جمع بارم : 

 

 

 

 

 
 

 

ف
ردی

 
 سؤاالت

بارم
 

 شعر زیر را تا دو بیت ادامه دهید:  7

 « بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست / بگشای لب که قند فراوانم آرزوست» 
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 قلمرو فکری 8

 مقصود نهایی شاعر از بیت های زیر را بنویسید. 

 از جای چو مار حلقه برجست/ در حلقة زلف کعبه زد دست  الف(

 

 یقین مرد را دیده بیننده کرد/ شد و تکیه بر آفریننده کرد ب( 

 

2 

 جمالت زیر را به نثر امروزی بازنویسی کنید.  9

 این صلت فخر است. پذیرفتم و بازدادم که مرا به کار نیست. الف(

 

 اگر به طوع و رغبت نیاید، به اکراه و به اجبار، برگیر و بیاور.  ب(

 

2 

 با توجه به بیت های زیر، به سؤاالت پاسخ دهید:  11

  بسی/ پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغدادگذرد دل منه که دجله چه میبه آن»

 « آزادز دست برآید چو نخل باش کریم/ ورت ز دست نیاید چو سرو باش  تگر

 الف( یک آرایة ادبی در بیت اول و یکی در بیت دوم مشخص کنید. 

 

 در ادبیات فارسی نماد چه مفاهیمی هستند؟« سرو»و « نخل»ب( 

 

 های مشخص شده را بنویسید. ج( نقش دستوری قسمت

 

  د( مفهوم نهایی بیت اول را به فارسی روان بنویسید. 
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 2از 2صفحه ی 



 

 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/
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