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 دبیرستان شلتوت ناحیه یک سنندج

044 دی ماه اولنوبت 

 اولآزمون نوبت 

خانوادگی:نام و نام دقیقه 04 زمان :

 044//   تاریخ امتحان:  

 بهرامیدبیر: 

 مشترک  یازدهمپایه تحصیلی: 

2ادبیات فارسی درس: 

 بارم سئواالت ردیف

  نمره( 7) زبانیقلمرو  

 نمره( 52/0معنی کنید کلماتی را که زیر آنها خط کشیده است )هر مورد  1

  ، یک باری، گِرد قالب آدم، برآمدپرتلبیس ابلیسالف( 

 بر وی کشیدند شراعیها افکندند و ب( جامه

 باز شد. روسهای توپ گلوله صفیرج( سپیده فردای گنجه با نهیب و 

 فرو برد چندی به جیب زنخداند( 

 را به عُهده گرفت. وعظالدین محمد به اصرار مُریدان و شاگردان پدر، مجالس درس و هـ( جالل

 حج رسید برخاست. موسمچون خ( 

 

2/1 

 مورد(6امالیی در اشعار و عبارات زیر را بیابید و صحیح آنها را بنویسید.) هاینادرستی 5

 ها بیدار کرد.از خواب قرن اهای دشمن مارها و گلولهالف( صدای محیب توپ

 

 امیر مثال داد تا دو کیسه طال به قاضی بست و پسرش دهند تا خویشتن را ظیعتکی حالل خرند.ب( 

 

 .سرو کاری خواهد بود حق تعالی را با این غالبج( 

 

د( چون یاران موالنا به آزار شمس برخواستند شمس، 

 

 از دادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است.فخر است. پذیرفتم و بت سلهـ( بسیار دعا کرد و گفت: این 

 

 .هزاهز و غریو برخاست و صوری و شادی ای به آن بسیاری تیره گشتخ( 

 

2/1 

 نمره( 4دستور ) 3

 مجهول کنید. 

 به من آموخت.تجربه، درس های بسیاری را 

 

 

1 

 

 تبعی را در عبارت زیر معین کنیدو نوع آن را بنویسید نقشدو 4

ها و کشتار لشکر مغول و رنجش از خوارزم شاه، ناچـار از   رحمیمحمدبن حسین خطیبی به سبب هراس از بی موالنا،پدر 

 بلخ مهاجرت کرد.

1 



 نقش دستوری قسمت های مشخص شده را بنویسید. 2

 مب( دریاب که مبتالی عشق               خورد           شیرالف( شغال نگون بخت را 

 :معشق:                                                                                     شیر

2/0 

 را تعیین نمایید.  وابسته پیشینو نوع  هسته «مشخص شده گروه اسمی در»در عبارت زیر،  6
 

 «به غزنین به درویشان دهند. هزار درهمسلطان مسعود، مثال داد تا »

 

2/0 

 2/0 نمره( 52/0)هر مورد دو واژه بنویسید که همزه در پایان آن و دیگری در میانی واژه باشد؟  7

 ی به کار رفته است؟معنایچه گزینه در  هرفعل )شد(  8
 

 گوهر یک دانه شدالف( قطره ی باران ما، 

 0ب( دل بر دلدار رفت؛ جان برِ جانانه شد
 

2/0 

  نمره( 2قلمرو ادبی ) 

 .مشخص کنیدرا « تشبیه»و « استعاره»در عبارت و شعر زیر آرایه ادبی  9

 های داخلی مثل کاردی بر پهلوی این کشور نشسته است.الف( یک قرن بیشتر است که اختالف و جنگ

 کردشکفت و برگ میریخت                  دو چندان میبرگ از شاخه میکه  ب( ولی چندان

 

 

2/0 

 در بیت زیر چیست؟« زنخدان به جیب فرو بردن»مفهوم کنایی  10

 زنخدان فرو برد چندی به جیب       که بخشنده، روزی فرستد ز غیب

 

2/0 

 مشخص کنید.را  ) پارادوکس(آرایه متناقض نما در بیت زیر  11

 از تهی سرشار .      

 جویبار لحظه ها جاریست  

2/0 

 ای است؟قسمت مشخص شده دارای چه آرایه 15

 آورد.داد و به نرمی و حُسن خلق، انان را به راه راست مینمی جواب تلخموالنا طعن و ناسزای دشمنان را هرگز 

2/0 

 مورد()یک در عبارت زیر مجاز را بیابید و مفهوم آنرا بنویسید. 13

 .در ایران آن روز دو دربار بود: دربار بزم و دربار رزم

2/0 

 نویسندگان آثار زیر را بنویسید. 14

 الف( روزها:                ب( مرصادالعباد:                 ج( عباس میرزا آغازگری تنها:              د( لیلی و مجنون:

1 



 ابیات زیر را تکمیل کنید. 12

 در پی او کرد به تقلید جای                                  الف( 

                                  ایم ما         ستهجُ شودمی نب( گفت یافت 

 بگشای لب که قند فراوانم آرزوست                                    ج( 

2/1 

  نمره( 8قلمرو فکری ) 

 اشعار زیر را معنا کنید. 16

 گشاده گردد این درگفتند به اتفاق یک سر                                        کز کعبه الف( 

 

 خرد را گر نبخشند روشنایی                              بماند تا ابد در تیره راییب( 

 

 غروب آفتاب خویشتن دید                    ج( در آن دریای خون در قرص خورشید  

 

 

2/0 

2/0 

2/0 

 مفهوم بیت زیر را بنویسید. 17

 بی مغز و پوست همتانندآن سر که مغزی در اوست             که دون  کرم ورزدِ

 

2/0 

 های زیر را به فارسی روان امروزی برگردانید.عبارت 18

 الف( این مرد بزرگ و دبیر کافی، به نشاط، قلم در نهاد تا نزدیک نماز پیشین

 های بوقلمون ببینید.ب( تا شما در این آینه نقش

 

برابر متجاوزان ایستادند و سینهج( مردم در 

 

2/1 

 را بنویسید.« کردی ذهنم آماس میسراچه»مفهوم عبارت  19

 

2/0 

  نمره( 4درک مطلب ) 

 های مشخص شده چیست؟در عبارت زیر مقصود نویسنده از قسمت 50

 گریزان هستند.های باز و نورگیر از پنجره اند، عادت کرده تاریک و بی دریچههای مردمی که به خانه

 

2/0 

 شمارد؟هایی را برمیهای ایرانی چه ویژگیبرای قصه داستان ذوق لطیفنویسنده  51

 

2/0 

 های اخالقی برخوردار است؟گوینده عبارت زیر از کدام فضیلت 55

 هیچ زیادت حاجتمند نیستم آنچه دارم از خطام دنیا حالل است و کفایت است و به

 

2/0 



 بیت زیر بیانگر چه دیدگاهی است؟ 53

 رست         چرا به دانه انسانت این گمان باشدکدام دانه فرورفت در زمین که نُ

 

2/0 

 کند؟در بیت زیر کدام ویژگی مجنون را بیان می 54

 گویند ز عشق کن جدایی            این نیست طریق آشنایی

 

2/0 

 در عبارت زیر مقصود از قسمت مشخص شده چیست؟ 52

 نیافته،   خزانگی آن را در دل آدم الیق بود گوهرداری آن هیچ کس استحقاق خزانگی و خزانه

 

2/0 

 ای را دارد؟شاعر در بیت زیر قصد بیان چه نکته 56

 فروغ خرگه خوارزمشاهی          گشت پنهان        در آن تاریک شب می

 

2/0 

 مفهوم کلی بیت زیر را بنویسید. 57

 مینداز خود را چو روباه شل                      برو شیر درنده باش ای دغل      

2/0 

 درسایه سار حق سالمتی قرینتان باد بهرامی

 



9911ناحیه یک سنندج دبیرستان شلتوت نوبت اول دی ماه 

کلید

 2یازدهم  تجربی و ریاضی درس: ادبیات فارسی پایه تحصیلی:  دبیر: بهرامی

 بارم سئواالت ردیف

  نمره( 7) زبانیقلمرو  

 نمره( 52/0کلماتی را که زیر آنها خط کشیده است )هر مورد معنی کنید  1

 فصل زمانخ( نصیحت پند    هـ(    چانهد( صدای گلوله   ج( سایه بان     ب(          فریب ،حیلهالف( 
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 مورد(6)های امالیی در اشعار و عبارات زیر را بیابید و صحیح آنها را بنویسید.نادرستی 5

 .سوریخ(        تلصهـ( د  برخاستند(    البقج(  یعتکیضب(      .مهیبالف( 

2/1 

 نمره( 4دستور ) 3

 .ه شدبه من آموختهای بسیاری  درس         مجهول کنید. 

 

1 

 تبعی را در عبارت زیر معین کنیدو نوع آن را بنویسید نقشدو 4

 .:معطوفرنجش از خوارزم شاه      :معطوف کشتار      : بدلمحمدبن حسین خطیبی 

1 

 نقش دستوری قسمت های مشخص شده را بنویسید. 2

 فعلب(                          نهادالف( 

2/0 

 را تعیین نمایید.  وابسته پیشینو نوع  هسته «مشخص شده گروه اسمی در»در عبارت زیر،  6
 

 :هسته  درهم صفت شمارشی              هزار 

 

2/0 

 نمره( 52/0)هر مورد دو واژه بنویسید که همزه در پایان آن و دیگری در میانی واژه باشد؟  7

 جزء          مآب

2/0 

 ی به کار رفته است؟معنایچه فعل )شد( در کدام گزینه در  8
 

 فعل اسنادی     الف( 

 رفت غیراسنادیب(
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  نمره( 2قلمرو ادبی ) 

 .مشخص کنیدرا « تشبیه»و « استعاره»در عبارت و شعر زیر آرایه ادبی  9

 استعارهب( تشبیه        الف( 
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 در بیت زیر چیست؟« زنخدان به جیب فرو بردن»مفهوم کنایی  10

 در گوشه ای نشستن به فکر فرورفتن منتظر کمک بودن)یک مورد(

2/0 

 2/0      متناقض نما از تهی سرشار .   مشخص کنید.را  پارادوکس() آرایه متناقض نما در بیت زیر  11



 2/0 .حس آمیزی  ای است؟قسمت مشخص شده دارای چه آرایه 15

 2/0 ایران :مجاز از جامعه ایران یا مردم ایران     در عبارت زیر مجاز را بیابید و مفهوم آنرا بنویسید. 13

 نویسندگان آثار زیر را بنویسید. 14

 محمد علی اسالمی ندوشن              ب( مرصادالعباد:  نجم رازی دایهالف( روزها:  

 نظامی کنجوی د( لیلی و مجنون:             مجید واعظی ج( عباس میرزا آغازگری تنها:   

1 

 ابیات زیر را تکمیل کنید. 12

 باز کشید از روش خویش پای  الف(

 آرزوست.گفت آنکه یافت می نشود آنم ب(

 بنمای رخ که باغ وگلستانم آرزوستج( 

2/1 

  نمره( 8قلمرو فکری ) 

 اشعار زیر را معنا کنید. 16

 همگی باهم گفتند را حل این درد یا مشکل حج ورفتن به کعبه استالف( 

 اگر خدا به عقل را ه را نشان ندهد بصیرت ندهد تا ابد در گمراهی می ماندب( 

 وقرمز پایان عمر خود را دیددر آن غروب زرد ج( 

 

2/0 

2/0 

2/0 

 2/0 عاقالن بخشنده اندمفهوم بیت زیر را بنویسید. 17

 های زیر را به فارسی روان امروزی برگردانید.عبارت 18

 این انسان بزرگ ونویسنده با کفایت با شادی شروع به نوشتن کرد تا نزدیک ظهرالف( 

 گوانگون ورنگین خواهید دیدشما در این آینه) انسان(نقشهای ب( 

 .مردم دربرابر مهاجمان ایستادگی و جانفانی کردندج( 

2/1 

 2/0 ذهنم پر از اطالعات می شد 19

  نمره( 4درک مطلب ) 

 های مشخص شده چیست؟در عبارت زیر مقصود نویسنده از قسمت 50

 .عادات ورسم وخرافات دست وپاگیر              پیشرفت وعلم ونوآوری
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 2/0 نرم وسبک وپران 51

 2/0 قانع بودن به مال انک دنیا  های اخالقی برخوردار است؟گوینده عبارت زیر از کدام فضیلت 55

 2/0 باور به معاد رستاخیز      بیت زیر بیانگر چه دیدگاهی است؟ 53

 2/0 پایبندی و وفا داری به عشق     کند؟در بیت زیر کدام ویژگی مجنون را بیان می 54

 2/0 عشق و محبت الهی یا توان اختیار واراده ی انسان  در عبارت زیر مقصود از قسمت مشخص شده چیست؟ 52

 2/0 انخوارزمشاهی پایان حکومتای را دارد؟شاعر در بیت زیر قصد بیان چه نکته 56

 2/0 تالش کردن و منتظر کمک دیگران نبودن  مفهوم کلی بیت زیر را بنویسید. 57

 ردساهی سار حق سالمتی رقینتان باد بهرامی




