


 بسمه تعالی 

 18اداره آموزش و پرورش منطقه   

 دبیرستان نمونه دولتی فدک 

 1400ماه     امتحانات دی 

   1400دی ماه   تاریخ آزمون:   

 دقیقه   . 90آزمون:   مدت   

: خانم   سرکار 

   

 

                                       

 نام: 

 نام خانوادگی: 

کالس: 

امضای دبیر:  نمره به حروف:  نمره به عدد: 

 توضیحات دبیر: 

 بارم ؤاالت ــس ردیف

  نمره(  7قلمرو زبانی ) 

 نمره ۷ الف( قلمرو زبانی  1

 شده را بنویسید: مشخص های معنی واژه . ۱
 و سوار را ُگسیل کرده...     َخیلتاشانفارغ شده بود و   مهّمات، از این نماِز پیشین، به نشاط، قلم درنهاد. تا نزدیک کافیدبیِر  آ(

 (  ) : نماِز پیشین   (  ) : کافی
 (  )  خیلتاش:   (  ) : مهّمات

 آراست  محمل حج رسید، برخاست/ اُْشتر طلبید و  موسم چون   (ب
 (  )  : محمل  (  ) : موسم

 

1.5 

2 

 

 را مشخص کنید. واژگان  امالی درست توجه به معنی ، با
 ( محرابش  /مهرابش ) یوار............... آمد به گوش چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش/ ز د  آ(

 ( آغاجی  /آقاجی ) آوردم. خیرخیر جواب میدادم و فرستاد فروِد سرای، به دسِت من و من به.............. خادم میمی  ب(
 ( قلطید قلتید/ می غلطید/ می می  /غلتید می ) به رود سند............... بر هم/ ز امواج ِگران، کوه از پی کوه  پ(
 ( بیچارگی /گیبیچاره ) گری زبان کشیدند ورا چو دیدند/ در چاره   ت(
 ( نحیب / نهیب)   های توپ روس، باز شد. و صفیر گلوله سپیدۀ فردای گنجه با...........   ث(
، شمس ناگزیر دل از قونیه برکند.  ج(  ( برخاستند / برخواستند) چون یاران موالنا به آزار شمس...............

1.5 

 ر مشخص کنید. نوع حرف پیوند ساز را در عبارت های زی.3 3

  ما را آفتی رسد از این شخص، از این موضع تواند بود.  اگر هرچه دیدم، سهل بود، کار مشکل اینجاست.  آ(
 ( )اگر:   

 ( ) و:  تکیه بر آفریننده کرد  ویقین، مرد را دیده، بیننده کرد/ شد    ب(

 دستوری »ـَ م« را مشخص کنید: های زیر، نقش   در بیت . ۴
 (   ) : (۲)  ـمعشق(،  ):   ( ۱)  ـم عشق  ـمعشقآزاد کن از بالی  / ـمعشقدریاب که مبتالی    آ(
 (   )   : ـمسرنوشت(، ):   ـم سرشت  ـمسرنوشتجز عشق مباد  / ـمسرشتپروردۀ عشق شد  (ب

شده را از نظر کاربرد معنایی )اسنادی/ غیراسنادی بودن( بررسی کنید: های مشخص . فعل ۵
 (  ) شد گریۀ شام و َسَحر، شُکر که ضایع نگشت/ قطرۀ باران ما گوهر یکدانه  آ(

 (  ) شد منزل حافظ کنون بارگه پادشاست/ دل بِر دلدار رفت، جان بِر جانانه  ب(

 ها را بنویسید: ل امروزی آن ای از فعل مجهول بیابید و معاد های زیر نمونه . در عبارت ۶
:   معادل امروزی (،  ):   فعل مجهول  سجدۀ شکر کرد خدا را َعزَّ َو َجل بر سالمِت امیر، و نامه نبشته آمد.   آ(
(   ) 

:   معادل امروزی (،  ):   فعل مجهول  ست...«ها ُگسیل کرده شود، تو باز آی که پیغامیگفت: »چون نامه  ب(
( ) 

 های زیر »قید« را مشخص کنید: در بیت . ۷
 (  ) چه اندیشید آن دم، کس ندانست/ که مژگانش به خوِن دیده تر شد   (آ

 (  ) تر شد چو آتش در سپاه دشمن افتاد/ ز آتش هم کمی سوزنده   (ب

 شده را بنویسید: های مشخص . نقش دستوری قسمت ۸
 (  ) دانست. خود می مقام اول، پدر ابوالقاسم( را وزیر خردمند   مقام )قائمعیسی قائم میرزا، نوجوانشاهزادۀ   آ(
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فارسی آزمون درس: 

تعداد صفحه:

رشته:ریاضی- یازدھمپایه:



 (  ) ، از مقامات او آگاهی یافت و طالب دیدار وی گردید. عالءالّدین کیقبادپادشاه سلجوقی روم،    ب(

 نمره ۵ ی ب( قلمرو ادب  4

 های زیر بیانگر کدام آرایۀ ادبی هستند؟ شده در عبارت های مشخص . قسمت ۹
 کرد.  ِگل، دل بر خاک آدم بارید و در ِگل از  باراِن محبّت، ابِر کرمپس، از  آ(

  (  ) : تباران محبّ   (  )  : ابِر کرم 
 (  )  :گل، دل 

   َسعیَت بود در ترازوی خویشی خویش/ که بازو بخور تا توانی به  ب(
  (  )  : بازو

 ( ) : َسعیَت بود در ترازوی خویش
 گشتبه دنباِل سر چنگیز می در دشت تاریک/  دریای خون گشت// در آن می  شام رستاخیزمیان   /برق پوالد و  باران تیر در آن   پ(

  (  ): برق پوالد  ( ): تیرباران 
 ( )  : شام رستاخیز
   (  ) : دریای خون 

 (  )  : به دنباِل سر کسی گشتن
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   های زیر پاسخ دهید. رسشپ»در امواج سند« به .باتوجه به شعر 10 5

 (   قالب شعر چیست؟ )   ب((   سرودۀ کیست؟ )  (آ
 (  )  ای رواج گرفته است؟این قالب شعری از چه دوره  پ(
 ؟ به نظم است یا نثر ، نظامی گنجویاثر  ،لیلی و مجنون. کتاب ۱۱

(  )  
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 .بیت های زیر را با توجه به بخش »شعرخوانی« کتاب درسی کامل کنید: 12 6

 آ(هم حرکاتش متناسب به هم          ........................................... 

        گفت : »آنکه یافت می نشود آنم آرزوست ب(..........

      پ( دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 
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 نمره ۸ فکری ( قلمرو ج 7

 : مقابل آن بنویسید )درک مطلب( هر بیت را مفهوم کلی . ۱۳
کماااال عقااال باشاااد در ایااان راه آ(

به پاس هر وجب خاکی از این   ب(
ُملااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااک

کدام دانه فارو رفات در زماین کاه    پ(
نُرسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات؟ 

ست غیر ماردن کاان را دوا  دردی   ت(
 نباشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

 

 .کاااه گویاااد نیساااتم از هااای  آگااااه
چااه بساایار اساات، آن ساارها کااه 
 .رفتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه 

 . ُگماان باشاد؟ چرا به دانۀ انساانت ایان   
پس من چگونه گاویم کااین درد را دوا  
 .کاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 

 

(.  ...  ) 
(.  ...  ) 
(.  ...  ) 
(.  ...  ) 

 

 هر عبارت را مقابل آن بنویسید )درک مطلب(:  مفهوم کلی. ۱۴
آنچه دارم از ُحطاِم دنیا حالل است و کفایت است و به هی  زیادت حاجتمند نیست.  آ(

 (  ) 
سرسپردگی و خودفروختگِی چند تن از دشمنان خانگی سبب شد دروازه روی دشمن باز شود.   ب(

 (   ) 
. گفت: »شما در ِگل منگرید، در دل نگرید«کرد و می در هر ذّره از آن ِگل، دلی تعبیه می   پ(

 (  ) 

:   شاخه(،  ) : برگ  چیست؟ ریخت« در »چندان که برگ از شاخه می« شاخه « و »برگ. مقصود از »۱۵
(  ) 
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.معنی عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.   16 8
 .ین آینه نقش های بوقلمون ببینیددستکاری قدرت بنمایم ، تا شما در اتا من بر این یک مشت خاک ،  رکنیدب ( روزگی چند صآ

 

 وال پوست و گوشت بگسست و هی  نمانده بود از غرقه شدن. ب( نیک کوفته شد و پای راست افگار شد ، چنان که یک د
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 وان بنویسید. ر ر.معنی بیت »در این بود درویش شوریده رنگ / که شیری برآمد شغالب به چنگ « را به نث 17 
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 نمره ۷ الف( قلمرو زبانی 

  ۰/ ۲۵)هر مورد    ان ]/و چاکران[. رگروه نوک : خیلتاشکارهای مهم ]/و خطیر[.  : مهّماتنماز ظهر.  :نماِز پیشین دانای کار/ باکفایت.   :کافی  . آ( ۱

 ( نمره

 مهد. کجاوه که بر شتر بندند/  : محمل. زمان/ هنگام :موسم  ب(

 ( نمره ۰/ ۲۵)هر مورد    برخاستند. ج(  نهیب.  ث( بیچارگی.  ت( غلتید.می  پ( آغاجی.  ب( محرابش.  . آ( ۲

 ( نمره ۰/ ۲۵)هر مورد    ساز.پایهحرف پیوند هم   و:  ب(   ساز. حرف پیوند وابسته   اگر: . آ( ۳

 ( نمره  ۰/ ۲۵) مفعول ]به معنای مرا[.  : (۲)  ـمعشق ( نمره  ۰/ ۲۵)  فعل اسنادی ]به معنی هستم[.   :( ۱)  ـمعشق . آ( ۴

 ( نمره  ۰/ ۲۵) الیه ]به معنی سرنوشت من[. مضاف   :ـمسرنوشت ( نمره  ۰/ ۲۵)  الیه ]به معنی سرشِت من[. مضاف   :ـم سرشت  ب(

 ( نمره ۰/ ۲۵)هر مورد    )به معنی رفت(.   غیراسنادی( ب     اسنادی. ( . آ۵

 ( نمره  ۰/ ۲۵) نوشته شد.  :معادل امروزی ( نمره  ۰/ ۲۵)    نبشته آمد.  : فعل مجهول ( . آ۶

 ( نمره  ۰/ ۲۵) فرستاده شود.   :معادل امروزی ( نمره  ۰/ ۲۵)   ُگسیل کرده شود.  : فعل مجهول  (ب

 ( نمره ۰/ ۲۵)هر مورد    کمی ]قید حالت/ قید صفت[.  ب(    آن دم ]قید مکان[.  ( آ. ۷

 ( نمره  ۰/ ۵)هر مورد    بدل ]نقش تَبَعی[.  (ب   . شاخص ]وابستۀ پیشین[ ( آ. ۸

 نمره ۵ ادبی ( قلمرو ج

 ( نمره ۰/ ۲۵)هر مورد    . جناس ]ناهمسان اختالفی[  گل، دل: تشبیه/ اضافۀ تشبیهی.  : باران محبّتتشبیه/ اضافۀ تشبیهی.  :ابِر کرم . آ( ۹

 گردد[/ تلمیح به آیۀ قرآن.تالشت به خودت برمی کنایه ]از اینکه نتیجۀ کار و  : َسعیَت بود در ترازوی خویشمجاز از قدرت/ تالش.    :بازو ب(   

 استعاره ]از میدان نبرد[.  : شام رستاخیزتشبیه/ اضافۀ تشبیهی.  : برق پوالدتشبیه/ اضافۀ تشبیهی.  :باران تیر پ(   

 کنایه ]از نابود کردن[.   دنبال سر کسی گشتن:استعاره ]از میدان نبرد[/ اضافۀ استعاری ]اغراق هم قبول است[.    دریای خون:

 ( نمره ۰/ ۲۵)هر مورد    دورۀ مشروطه.   پ(  های پیوسته. چهارپاره/ دوبیتی  ب(  مهدی حمیدی شیرازی.  . آ(۱۰

 ( نمره  ۰/ ۲۵) مثنوی[. نظم ]منظومۀ عاشقانه/ غنایی/ بزمی در قالب  .۱۱

 ( نمره  ۰/ ۵)هر مورد    هم ُخطواتش ُمتقارب به هم  . آ(۱۲

 ایم ما، جسته نشودمی گفتند یافت  ب(

 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست  پ(

 



 نمره ۸ فکری ( قلمرو ج

 ( نمره  ۰/ ۵)هر مورد    عشق به وطن، فداکاری و جانبازی در راه آن.  ب(  کمال آگاهی عقل: اعتراف به ناآگاهی. . آ( ۱۳
 به جز مرگ، عشق هم چاره ندارد.  /ناپذیری درد عشق درمان  ت( . آن و نگاه مثبت به     مرگ   حاصل ندانستن اعتقاد به معاد/ بی   پ(

 ( نمره  ۰/ ۵)هر مورد    خیانت نیروهای داخلی در برابر دشمن خارجی.   ب(  ری. اخوقناعت با وجود تنگدستی/ حالل   . آ(۱۴
 ل(. بُعد روحانی انسان )دل که خدا با عشق سرشته( به جای بُعد جسمانی انسان )گِ تأکید بر  پ(

 ( نمره ۰/ ۲۵)هر مورد    . نماد سپاه پرشمار دشمن ]سپاهیان مغول[: شاخه [. سربازان مغول] سربازان پرشمار دشمننماد   : برگ . ۱۵
 در این مشبت خا  به شبما نشبان دهم تا شبما در وجود انسبان   (نمره  ۲۵/۰)  صببر کنید تا من قدرت خود را  (نمره  ۲۵/۰)  چند روز معدود/ کوتاه( آ(   ۱۶

 .(نمره ۲۵/۰) های رنگارنگ ببینیدنقشهای گوناگون/ جلوه (نمره ۲۵/۰)
پوسببت وگوشببت از هم   (نمره  ۲۵/۰)  طوری که به قدر یک تسببمه  (نمره  ۲۵/۰)و پای راسببت زخمی/ مجرو  شببد   (نمره  ۲۵/۰)به شببدت مجرو      ب(

 .(نمره ۲۵/۰) درید/ جدا شد و چیزی نمانده بود/ ممکن بود در آب غرق شود

 .(نمره ۵/۰) که شغالی به چنگ داشت (نمره ۵/۰) که در همان لحظه شیری بیرون آمد (نمره ۵/۰) این فکر بوددر  (نمره ۵/۰)درویش آشفته ( ۱۷

 




