
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 نمره( 7قلمرو زبانی ) 1

 معنی واژگان مشخص شده را بنویسید:

 تر گشت نام خنیدههرروز ب(                                               کردند الحاحروزی یاران الف( 

 یافت کوشکیدل را بر مثال د(                                         بود متصیدیدر ناحیت کشمیر ج(

1 

 های امالیی را در گروه کلمات زیر پیدا کنید و آن ها را اصالح نمایید: نادرستی 2

یاری و  -تعزیه و مرثیه –روی و افراط  زیاده –صخره و ریشخند  -سالمتی و عافیت –مهمل شتر  –میدان و عرصه 

 شیرینی و حالوت –زیبایی و صباحت  –مذّلت و خاری  –تابان و مشعشع  -شیطان و ابلیس –مئونت 

2 

 دارای کدام وضعیت است؟« سپر»واژه  3

 ب(حفظ معنای پیشین و گرفتن معنی جدید                        الف( از دست دادن معنای پیشین    
25/0 

 روابط میان کلمات زیر را مشخص کنید: 4

 الف( ماه و ستاره                                              ب( یَم و دریا
5/0 

 نقش دستوری واژگان مشخص شده را بنویسید: 5

 ! ما از گروه تو هستیم.آذربادب(                               گشاید قفل بزرگ تیرگی را می ناگهانالف( 
5/0 

 معلوم یا مجهول بودن جمله زیر را مشخص کنید: 6

 های برندگان اهدا شد. مدال
25/0 

 های تبعی را در عبارات زیر مشخص کنید: نقش 7

 اند. الف( آنها به من و تو دروغ گفته

 سعدی، شاعر شیرازی، در شیراز به خاک سپرده شد.ب( 

5/0 

 ها را مشخص کنید: در گروه اسمی زیر، نوع وابسته 8

 چند کتاب خواندنی
5/0 

 در کدام عبارت شاخص است؟ چرا؟« استاد»واژه  9

 الف( استاد رضایی نمرات ما را اعالم نمود.

 ب(استاد خوب دانشگاه بازنشسته شد.

5/0 

 3از 1صفحه ی 

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

 ها کلیه رشتهیازدهم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصیلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 2فارسی  نام درس: 

  مهدویانسیده مهسا  نام دبیر:

 23/03/1401 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه80مدت امتحان : 



 یک صفت بیانی فاعلی بسازید:« گفتن»الف( از مصدر  10

 را به ترتیب بنویسید: « شنیده»و « ایرانی»، « بزرگ»ب( نوع صفات بیانی 
1 

 نمره(5قلمرو ادبی) 11

 نام خالق آثار زیر و نظم/نثر بودن آن را مشخص کنید:

                                                ( روضه خلد: الف

 سه دیدار:ب( 

1 

 حفظ شعر: 12

 جای خالی را با مصراع مناسب کامل کنید:

 عشق امّا کی خبر از شنبه و آدینه دارد......................................................................                                    

 ......................................................                                                        ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر

1 

 های جناس و تشخیص را مشخص کنید: در بیت زیر، آرایه 13

 فلک باخت از سهم آن جنگ، رنگ                                 بُوَد سهمگین، جنگ شیر و پلنگ

 

5/0 

 تشبیه را در بیت زیر توضیح دهید: 14

 کزین پس به کنجی نشینم چو مور                               که روزی نخوردند پیالن به زور
5/0 

 کدام بیت دارای تضاد و کدام بیت دارای تناقض است؟ 15

 بخندید مجنون چو حدیث عشق بشنید                              اول بگریست، پسالف( 

 صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد              بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه داردب( 

5/0 

 آرایه ی عبارات مشخص شده را بنویسید: 16

 ترسید. صدای خشکالف( باید از این 

 ژنده فیلچو غلتید در خاک آن ب( 

 هستیم. مرغ حقیقتج( ما درواقع صورتی از 

 در هند رنگ رخ کفرد( پرید از 

1 

 معنای کنایه بیت زیر را بنویسید: 17

 می داشت پدر به سوی او گوش                                     کاین قصه شنید گشت خاموش

 

5/0 

 3از 2صفحه ی 



 نمره 20جمع بارم : 

 نمره( 8قلمرو فکری ) 18

 های زیر را بنویسید: معنا/مفهوم عبارات و مصراع

 جان و جانان ما                                 بزن زخم انکار بر جان ماالف( هال منکر 

 

 ب( کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست                       که دون همتانند بی مغز و پوست

 

 ج( مگر تو را به نفس خویش حاجت نمی باشد؟

 د( ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند، مردود همه جهان گشت

 ( نباشم بدین محضر اندر گوا                                    نه هرگز براندیشم از پادشاه

 

 و( چندین درخت نامور که خدای عزّ و جل آفریده است و برومند، هیچ یک را آزاد مخوانند، مگر سرو.

 

5 

 مربوط به کدام ابیات است؟« ادعا بدون علم –شهادت در راه وطن  –بخشندگی  –لغزش و اشتباه »مفاهیم  19

 الف( گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم                   ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد

 ب( زور داری چون نداری علم کار                                   الف آن نتوان به آسانی زدن

 بد کردم     بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا ج( به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که

 د( رود ذره ای گر ز خاکت به باد                                        به خون من آن ذره آغشته باد

1 

 در شعر زیر شاعر بر چه موضوعی تاکید دارد؟ 20

 تر و نان خشک و روی تازه گفتم که چو ناگه آمدی، عیب مگیر                           چشم

 

5/0 

 نماد چیست؟« آفتاب»در شعر زیر،  21

 ای/ ستاره ها را هم نمیبینی گریه کنی اگر/ که آفتاب را ندیده
25/0 

 کند؟ ای را بیان می شاعر در بیت زیر، چه واقعه 22

 «خوارزمشاهیگشت پنهان                                   فروغ خرگه  در آن تاریک شب می»
25/0 

 مفهوم عبارت زیر را به زبانی ساده بنویسید: 23

 جملگی مالئکه را در آن حالت، انگشت تعجب در دندان تحیر بمانده که آیا این چه سرّ است؟

 

5/0 

 منظور از عبارت مشخص شده چیست؟ 24

 «خوان عدل خود را بر همگان گستردهاوست که عادل مطلق است و »
5/0 

 3از 3صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ب( مشهور                  ج( شکارگاه                     د( قصر                 الف( پافشاری      1

 خواری -معونت  –سخره  –محمل  2

 ب 3

 الف( تناسب                        ب( ترادف 4

 الف( قید                               ب( منادا 5

 مجهول  6

 ب( شاعر شیرازی: بدل      الف( تو: معطوف                7

8 
 چند: وابسته پیشین، از نوع صفت مبهم

 خواندنی: وابسته پسین از نوع صفت بیانی لیاقت

 الف، کسره نگرفته و پس از آن اسم آمده است. 9

 الف( گوینده / گویا/ گویان                                       ب( مطلق / نسبی/ مفعولی 10

 خوافی: نثر آمیخته به نظم                                          ب( نادر ابراهیمی، نثر الف( مجد 11

12 
 بی تو میگویند تعطیل است کار عشقبازی

 کان چهره مشعشع تابانم آرزوست

13 
 جناس: رنگ و جنگ )ناهمسان(

 تشخیص: فلک رنگ باخت )ترسید(

 مانند مور به کنجی می نشینم 14

 ب( تناقض ) مهربانی حالتی از کینه دارد(   تضاد ) گریه و خنده(       الف(  15

 الف( حس آمیزی                       ب( استعاره                        ج( اضافه تشبیهی                 د( تشخیص 16

 خاموش گشت: کنایه از ساکت شد 17

18 

 ای کسی که ما و عشق ما را منکر میشوی، بر ما زخم انکار بزنی الف( آگاه باش که

 ب( کسی که داناست، بخشنده و کریم است، انسانهای نادان پست و حقیرند

 مگر جانت برایت عزیز نیست؟ج( 

 د( وقتی به ابلیش اجازه ورود به دل آدمی را ندادند، از همه جهان و جهانیان طرد شد.

 استشهادنامه گواهی میدهم و نه از پادشاه میترسمه( نه در این 

 و( از میان تمامی درخت های تنومندی که خدا خلق کرده است، فقط به سرو آزاد میگویند

 نالف( بخشندگی                 ب( ادعا بدون علم                        ج( لغزش و اشتباه                      د( شهادت در راه وط 19

 دست تنگ بودن اما مهمان نوازی 20

 شمار های بزرگ و بی شادی 21

 نابودی حکومت خوارزمشاهی 22

 فرشتگان در حیرت و شگفتی از راز آفرینش انسان هستند 23

 خدا بسیار بخشنده است و همچنین عدل و عدالت را در سرتاسر جهان گسترانیده است. 24

 امضاء:              سیده مهسا مهدویان نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 ها یازدهم کلیه رشتهفارسي درس: نام 

 مهدویانسیده مهسا نام دبیر: 

 23/03/1401تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 08:00 امتحان:ساعت 

 دقیقه 80 مدت امتحان:


