
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم : 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 

 با توجه به ابیات زیر به سواالت پاسخ دهید.(۱
   دستم  به  یحمبوب  از دست دیرس               یروز  در محام  یبو خوش  یگل
  آويز تو مستم دل  از بوي  كه                یریيا عب  یمشک  که  گفتم دوب

  نشستم  با گُل  یمدت  كنیول                       ناچيز بودم  یِگل  من بگفتا
 هستم ...  که  خاکم  همان  من  وگرنه           اثر کرد  در من  نشني هم  کمال
 

 الف( شخصیت های گفتگو چه کسانی هستند؟
 ب( موضوع گفتگو را در یک خط بنویسید.

۱ 

 

 منت زیر را خبوانید و با توجه به موارد خواسته شده جدول را کامل کنید.(  ۲
 نیحممد بن حممد بن حس» یاست. نام کامل و یگو یپارسدر قرن هفتم هجری قمری و ]یرانیشاعران ا نیاز مشهورترمعروف به موالنا،   یحممد بلخ نیالد جالل
از اشعارش ختلص او را  یاز برخ است شده یم دهینام« موالنا خداوندگار»و « خداوندگار» ،«نیالد جالل»به القاب  اتیبوده و در دوران ح «یبلخ یبکر یبیخط ینیحس

وش»و « خاموش» شش جلد است و  یجمموعه شعر دارا نیاست. ا یاثر مولو نیتر مهم یمعنو یمثنو.است بوده یپارس یو یاند. زبان مادر دانسته« خاُمش»و « َخم
 .دانند یم یآثار شعر عرفان نیاز بزرگرت یکیرا  یمعنو یمثنو ،یاریبس دارد. تیو هفت هزار ب ستیب
 

 اثر مهم ختلص  لقب شاعر  شاعر نام
    

 
 
 

 

۱ 

 

 

 :نشیآفر
 .دیسیشده را انتخاب کرده و درباره آن بنو شنهادیاز موضوعات پ یکیبه نکات ذکر شده،  باتوجه

 (۱) ینگارش میعال تیرعا-
 (۲درست کلمات) یتوجه به امال-
 (۱در نوشته ) یبند کریتوجه به نکات  پ-
 (۱)  یخوش آغاز_

 (۱) یفرجامخوش _

 (۱۲تولید منت )_
 : یشنهادیپ موضوعات

 ، مشا زنده اید که چه کنید؟" زنده ام که روایت کنم : " مارِکز می گوید *
 اگر جای او بودم...........*

 *نگاه خسته یک عابر
 *زنان بزرگ

 *اگر همه واکسن بزنیم.............

۱1 

 ۱از  ۱صفحه 

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

 یازدهم کلیه رشته ها مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 
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 0022/ 3 / 3 امتحان:  تاریخ
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