


   

 نمره( ۷الف( قلمرو زبانی )

 /.(۲۵هر واژه  -نمره ۱شده را بنویسید. )های مشخص. معنی واژه۱
 (............................................... زخم درای بپوشند هنگامب(  .نبشت..................................(  رقعتی دیگر روزالف( 

 .راند این بر زبان................................................(  اعتذار بر سبیلد(  .دوید...............................(   رخصت بر مصطفی بهر ج(

 /. نمره(۵را بنویسید. ) آن را بیابید و صحیح ود دارد. آنامالیی وج غلط یک. در گروه کلمات زیر ۲
 («)علم قیام -بشکست خرد – قبضة خاک– ممدّ حیاط-فراز و نشیب-نیروی همّت»

 /.(۲۵هر مورد  –نمره  ۵/۱مالی صحیح دارند دایره بکشید. ). دور کلماتی که ا۳

 .آن باشد که به طریق تعاون قوتی کنید( صواب – ثواب) حالی ب(  دویدم.هیجان لُکّه می( فرط – فرت) ازالف( 

 .به چشمم است( کذا – کزا) مات و مبهوت عینکد(   .درآمد( احتزاز – اهتزاز) ها بهپرچم روسج( 

 خاست( –و( پس آنگه باستاد همرزم )خاست  گذاردند( -)گزاردند مناصحت( حقوق مرا به طاعت و هـ

 /.(۲۵هر مورد  -/. نمره۵) گروه اسمی به کار ببرید.« هسته»و بار دیگر به عنوان « را یکبار به عنوان )شاخص« مهندس» واژة. ۴

 ........................................( هسته:ب(    ........................................(شاخص: الف( 

 /.(۲۵هر مورد  –/. ۵. )های زیر را مشخص کنیددرستی یا نادرستی هر یک از گزاره. ۵

(تضمّن است.  «سیر و گیاه»الف( رابطة معنایی   ........................................    

 ()... ؛ واو عطف است.«کندچارپا روی خاک هیاهو میماهی در آب خاموش است و »در عبارت: « واو»ب( نوع 

 /.(۲۵هر مورد  –نمره  ۱) جدول زیر را کامل کنید.. ۶

 ماضی نقلی صفت فاعلی صفت لیاقت مضارع التزامی فعل

     خوانده شد

 /.(۵کار ببرید. )به « قید»و یکبار در نقش « مسند»را یکبار در نقش « آهسته» واژة. ۷
 ().ب( قید:  ()الف( مسند: 

 (.: و. پسین/ ..: ...و. پیشین)/.( ۵را مشخص کنید. ) های پیشین و پسینوابسته ؛«آن مرغان دریایی: »گروه اسمی. در ۸

 (جملة مجهول:..................)/.( ۵) را مجهول کنید.« بیندمی را تاریخی هایفیلمتمام : »جملة. ۹

 /.(۵) اند؟تاریخی شدهتغییر معنای های چهارگانه از وضعیت زیر مشمول کدام یکهای یک از واژههر . ۱۰

 (): سوفار ب( (....................... الف( محضر: 

 نمره( ۵قلمرو ادبی )ب( 
  /.(۲۵هر مورد  –/. نمره۵)؟ استعاره از چیست« دریای خون»در هر یک از موارد زیر . ۱۱

 (...................... غروب آفتاب خویشتن دید در قرص خورشید دریای خوندر آن الف( 

 .............................................( گشتبه دنبال سر چنگیز می  در دشت تاریک دریای خوندر آن ب( 

 /.(۲۵هر مورد  –نمره  ۱مفهوم کنایات زیر را بنویسید. ). ۱۲
 (..........................ب( دندان به دندان خائیدن:   .............................................(الف( رنگ باختن:  

 (.............................د( قوز باال قوز شدن:   (...................ج( بور شدن:  

 انسانی -تجربی  –ریاضی  شته:ر یازدهم پایه: 2فارسی  درس:
نام خانوادگی:و نام       عادلخانی آقای نام دبیر:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

تهران 4مدیریت آموزش و پرورش منطقه 

دبیرستان غیردولتی پسرانه فاتح  
 ماه( خرداد) دوم امتحانات پایانی نیمسال

 1400 -1140سال تحصیلی 

 دقیقه 80 :آزمون مدت        صبح   8 ساعت امتحان   1401/ 02 /     تاریخ آزمون: 
 شماره صندلی:  1 شماره صفحه:            سوال: صفحه تعداد



2صفحه 

 /.(۲۵هر مورد  –نمره  ۱) وجود دارد؟« ب»کدام آرایة گروه « الف». در هر یک از ابیات و عبارات گروه ۱۳

 ب الف ردیف

 تشخیص کنندکنند/ چنین نغمة عشق سر میبه رقصی که بی پا و سر می ۱

 مجاز اش سپاسگزاری کناز شعله به خاطر روشنایی ۲

 نماد ها زدندها و شراعبه کران آب فرود آمدند و خیمه ۳

 نمامتناقض تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تا زان پس/ به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی ۴

 ۱ ۲ ۳ ۴ 

   /.(۲۵هر مورد  –نمره  ۱. نام پدیدآورندگان آثار زیر را بنویسید. )۱۴

 ........................................(دار: ب( شلوارهای وصله الف( حملة حیدری: .................................................................(

 (: ..........................................روزهاد(  (........................شرقی:  –دیوان غربی ج( 

 /.(۵هر مورد  –نمره  ۱. جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید. )۱۵

   مـرا اوج عـزت در افـالک تـوسـت»

 «عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد  

/.( ۵شود؟ )کدام زمینة حماسه دیده می« رنج و سختی همه بهر ماست؟اگر هفت کشور به شاهی تو راست/ چرا ». در بیت: ۱۶

) ...................................................................................... 

 نمره( ۳درک مطلب ) //نمره( ۸) ج( قلمرو فکری؛
 /. نمره(۵بیانگر چه اعتقادی است؟)« انسانْتْ این گمان باشد؟چرا به دانة  کدام دانه فرو رفت در زمین که نرُست؟»بیت: . ۱۷

 )................................................................. 

 /. نمره(۲۵هر مورد  –نمره  ۱. مفهوم ابیات زیر چیست؟ )۱۸

 (به تنها و یارانم اندر کمند )  الف( مروّت نبینم رهایی ز بند

 خموشی است، هان، اولین شرط عشق .................................................................(  ج( مگو سوخت جان من از فرط عشق 

(  وی ارجمندد( هنر خوار شد، جاد   نهان راستی، آشکارا گزند ....................................................................................

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

 /.(۵هر مورد  –نمره  ۱شده در ابیات و عبارات زیر را بنویسید. )منظور از موارد مشخص. ۱۹

 .................................................................(ایستد از یاد مبر: نه در سایه میرا هم که همیشه صبورا چراغدانالف( اما  

 .................................................................( ل به غبارش سازد:نتواند که مبدّ خاکب( روح را  

گریزان های باز و نورگیر پنجره اند، ازعادت کردهدریچه های تاریک و بیخانه مردمی که به: »عبارتِشده در . منظور از موارد مشخص۲۰

 : های باز و نورگیرپنجرهب( :.............دریچهبی های تاریک وخانهالف(  /. نمره(۵چیست؟ )« هستند.

 نمره( معنی اشعار و عبارات زیر را به نثر ساده، روان و  امروزی بنویسید. ۵د( معنی و مفهوم شعر و نثر )

  /.(۷۵) واالتر از بهر من نیست. ایاگر فکر و حواسم این جهانی است/ بهره. ۲۱

.  

 /.(۷۵) زننددف عشق با دست خون می   زنندجنون میچه جانانه چرخ . ۲۲

.  

 /.(۷۵) بدان کار گشتند همداستان   ز بیم سپهبد همه راستان .۲۳

.  

  .  /.(۷۵)های بوقلمون بینید. شما در این آیینه نقش. ۲۴

 /.(۷۵) مانی.به شتر افسارگسیخته میهپل هپو هستی و گفت کرد میمادرم شماتتم می. ۲۵
.  

  . /.(۷۵. )اختالف صیادان آنجا متواتردر وی شکاری بسیار و . ۲۶

 عادلخانی -شادکام باشید.   /.(  ۵. به سر کوفت شیطان دو دست دریغ. )۲۷
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