
آزمون 
  

  نوبت امتحان:   فارسي و نگارش يازدهمامتحان درس: 
  )دومسال (نيم

  دقيقه 90مدت امتحان:   دورة دوم متوسطه
  نمره  سؤاالت                                                                       رديف

  نمره) 10بخش اول: فارسي (
  ها پاسخ دهيد.متن زير را بخوانيد و به پرسش -1
ـ  به روايت فردوسي، ضحاك بارها فريب ابليس را مي« ه كـ را رداس، خورد؛ بدين معني كه ابليس با موافقت او، پـدرش، م

  »د.خورانهايي حيواني به او ميآورد. سپس در لباس خواليگري چاالك، خورشدين بود، از پا درميمردي پاك
  اند؟هاي چهارگانه شدهدام وضعيتهاي زير، مشمول كمشخّّص كنيد واژه الف)

  

  لباس
  

  خواليگر
  

  

  هاي زير را بنويسيد.نوع ساخت واژهب) 
  دين:پاك                    چاالك:                 

  اند، بيابيد و بنويسيد.را پذيرفته» ادغام«يا » ابدال«هاي زير، واژگاني كه فرايند واجي با توجه به سروده -2
ــه  - ــممــا گرچــه در بلنــدي فطــرت يگان  اي
 آن كس كه رخت خويش سوي انبيا ببرد -

  

ــتانه     ــارتر از آسـ ــه خاكسـ ــد پلّـ ــمصـ  ايـ
 هــيچ چشــم بــدآن چشــم نيــك را نرســد 

  

  شدة زير را بنويسيد.معني واژگان مشخّص -3
  .تر گرددتو صافي مواالتپسنديده و سيرت ستوده در  خصلتارباب مودت بدين  الف) عقيدت

  مهدبنشاند چو ماه در يكي              جهدب) فرزند عزيز را به صد 
  آن را بنويسيد. هاي اماليي را در نوشتة زير بيابيد و درستنادرستي - 4
ز از تم، مـرا نيـ  ايشان از دست صياد بجسـ  ظاحرتاردند و به معونت و مذت بگهمرا به طاعت و مناص چون ايشان حقوق«

  »رسانيد. عداعهدة لوازمِ رياست بيرون بايد آمد و مواجبِ سيادت را به 
  دليل خود را بنويسيد.كدام يك از دو بيت زير، آراية حسن تعليل به كار رفته است؟ در  -5

 الف) اي كعبه بـه داغ ماتمـت نيلـي پـوش    
ــرش   ــه ع ــودند ب ــدند و پرگش ــرواز ش  ب) پ

  

 ات، فــرات در جــوش و خــروشوز تشــنگي  
ــا   ــد آنه ــته بودن ــه دســت بس ــد ك ــر چن  ه

  

  در بيت زير، كدام واژه در معني مجازي به كار رفته است؟ -6
 بخـــور تـــا تـــواني بـــه بـــازوي خـــويش«

  

 تـــرازوي خـــويشكـــه ســـعيت بـــود در   
  

  است. يك بيت بعدي آن را بنويسيد.» وطن«بيت زير، از شعر  -7
ــيهن اســت  « ــمن م ــدي، دش ــز ب  كســي ك

  

ــت      ــريمن اس ــدتر ز اه ــه ب ــزدان، ك ــه ي  »ب
  

  ها پاسخ دهيد:متن زير را بخوانيد و به پرسش -8
يرا هـر  ارش سازد/ زنتواند مبدل به غباي واالتر از بهر من نيست / روح را خاك اگر فكر و حواسم اين جهاني است/ بهره«

  »دم به تالش است تا كه فرا رود. 
  اي واالتر بايد چگونه بينديشند؟ها براي دستيابي به بهرهالف) انسان

  در اين متن چيست؟» غبار«و » خاك«ب) منظور از 
  د؟اش شوارزشيتواند روح را اسير خود كند و سبب بيهاي دنيايي، نميپ) چرا دلبستگي

  سيد.يرا بنو» راييخرد را گر نبخشد روشنايي / بماند تا ابد در تيره«مفهوم بيت  -9
  هاي زير را به فارسي روان معني كنيد.ها و سرودهنوشته -10

  او اختران را در آسمان نهاده / تا به برّ و بحر نشانمان باشند. الف)
  ب) پروردة عشق شد سرشتم

  ستپ) بپوييد كاين مهتر آهرمن ا
  و چون من بسته باشم، اگر چه ماللت به كمال رسيده باشد، اهمال جانب من جايز نشمري.ت) 
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 نمونه سؤاالت فارسي و نگارش يازدهم  22

  نمره) 10بخش دوم: نگارش (
  :الف) بازشناسي

  بنويسيد.متن زير را بخوانيد و موارد خواسته شده را  -11
 گويـا يكـي از   شهر بوستون يكي از بزرگترين شهرهاي آمريكا است. در بوستون از آكواريوم بزرگ شهر ديدن كـرديم.     

ه اسـت. از  هاي مختلف در آن گردآوري شدها و شكلهاي زينتي، با رنگهاي جهان است. انواع ماهيترين آكواريومكامل
ـ آن از ازيگرهاي عجيبي هستند. دو دختر مأمور مراقبتها، بها بود. دلفينتر نمايش دلفينهمه ديدني ه آنهـا  ها بودند و ب

كردنـد.  ا اجرا ميرها با هوشمندي نزديك به انسان، دستورهاي آن دو داشتند. دلفيندادند و آنها را به بازي واميغذا مي
سان، كرد. مانند اندلخواه وادار مي ها را به حركاتزدند. نوازش و خوردني دو چيزي بود كه آندادند و دست ميدست مي

  هم نياز جسمي بود كه خوردن باشد و هم نياز رواني كه محبت باشد.
  

    موضوع 
     نكات جذّاب و عجيب

  
  
1  

  

  ي:هاي نوشتارب) سازه
  حكايت زير را به زبان ساده بازنويسي كنيد. -12
  »جويي؟ه ميچ«شخصي كه در خانه سوزني را گم كرده بود، وارد كوچه شد و شروع به تجسس كرد. يكي پرسيد:    

  »گردم.ام و حاال در اينجا دنبالش ميسوزني را در خانه گم كرده«گفت: 
  »كوچه روشن است، ولي خانه تاريك!«گفت:  »آخر خانه چه ربطي به كوچه دارد؟«گفت: 

  هاي زير را انتخاب كنيد و بر اساس بازآفريني، آن را گسترش دهيد.مثَليكي از  -13
  چاه مكن بهر كسي، اول خودت دوم كسي -
  عاقبت جوينده، يابنده است. -

  برداشت و دريافت خود را از شعر زير بنويسيد. -14
  چو از اين كوير وحشت به سالمتي گذشتي

  ها به بارانبه شكوفه
  برسان سالم ما را
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75/0 
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  :پ) آفرينش
  هاي زير، يكي را انتخاب كنيد و در مورد آن متني بنويسيد.از ميان موضوع -15

  متني بنويسيد.» خورشيد«و » ابر«وگو بين بر اساس گفت -
  ترين سفر خود را بنويسيد.انگيزترين و به يادماندنيهيجان -
  ايد، به زبان خود بنويسيد.خواندههايي را كه خالصة يكي از داستان -

  
5  

  هاي توليديرعايت عالئم نگارشي در متن ت)
  رعايت امالي درست واژگان و عبارات ث)

1  
  

1  
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