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 باسمه تعالي

 51/99/  51تاريخ امتحان :                                              نام :                                                                                                                 

 صفحه3 تعداد صفحه :                                                نام خانوادگي :                                                                                              

 سوال 51تعداد سؤال :                                                                                                                                               نام پدر:           

 صبح 51  :زمان شروع                                           (                                                          دبیرستان روش نوين)دوره دوم :نام آموزشگاه 

 دقیقه 31وقت:                                 يازدهم تجربي        : پايه                                                                                   2نام درس: فارسي 
 

 نمره 1/2ابیات و عبارات زير را به نثری ساده و روان باز نويسي کنید : -5

 اگر لطفش قرين حال گردد / همه ادبارها اقبال گردد -الف

 اين مرد بزرگ و دبیرکافي به نشاط قلم درنهاد .  -ب

 زرخسارش فرومي ريخت اشکي / بنای زندگي برآب مي ديد  -پ

 حراب زمین وآسمان اوست حاجت گه جمله ی جهان اوست / م -ج

 حق تعالي بفرمود : برو ؛ اگر به طوع و رغبت نیايد ، به اکراه واجبار ، برگیر و بیاور -ح

 نمره 5معنای واژه های مشخص شده را بنويسید : -2

 رسد / گرنام وننگ داری ، از آن فخر ،عار دار  دون همّتيفخری که از وسیلت  -الف

 به گیتي به مهر ووفا / زاهريمني دور و دور ازجفا  نیدهخُ -ب

 کريم ، تمنّا چه حاجت است  حضرترباب حاجتیم و زبان سوال نیست / در ا -پ

 در رود افکند  بادپاچو لشکر گرد برگردش گرفتند / چو کشتي ، -ج

 نمره 1/1معادل معنايي فعل های زير را بنويسید :  -3

 مثال داد:                    برنشست : 

 نمره 1/1واژه ی درست را از داخل کمانک انتخاب کنید : -4

 صفیر ( –گنجه بانهیب و .......... گلوله های توپ روس ها باز شد . )سفیر  

 حتام ( –ام از قضای آمده ،پس از نماز ،امیر کشتي ها بخاست و ناوی ده بیاوردند . )حط

 نمره  1/1در گروه کلمات غلط های اماليي را پیدا کنید و درست آنها را بنويسید :-1

 محراب زمین  –بسات و گستردگي  –وزر و وبال  -دوران طاقت فرسا   -مذلت و خاری –مقرّب درگاه 

 

 وزارت آموزش و پرورش          

 اداره کل آموزش و پرورش استان يزد        
 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد



 

 

  نمره 5ید :کدام يک از جمله های زير مرکب است درجمله ی مرکب جمله وابسته و هسته را مشخص کن-1

 اگر حق تعالي را با اين قالب ، سر وکاری خواهد بود ، دراين موضع تواند بود . -الف

 ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند ، مردود همه ی جهان گشت .  -ب

 نمره 1/1درعبارت های زير نوع وابسته های پیشین را مشخص کنید :  -7

 بهترين دوران زندگي را در نوجواني تجربه کردم .  -الف

 استاد معین ، فرهنگ فارسي را در شش جلد تدوين کرد .  -ب

 نمره5نقش کلمات مشخص شده را بنويسید :  -8

 کس ندانست / که مژگانش به خون ديده تر شد  آن دمچه انديشید  -الف

 م تپرورده ی عشق شد سرشتم  /  جز عشق مبادسرنوش -ب

 / فروغ خرگه خوارزمشاهي  پنهاندرآن تاريک شب مي گشت -ج

 ، هیچ کس آدم را نمي شناختند . ماليکه ی مقرب -ح

   نمره5معادل امروزی آن را بنويسید : درعبارت زير فعل  مجهول را بیابید و -9

 امیر نامه ها فرمود ونامه نبشته آمد و به توقیع موکّد گشت .     

 نمره   1/1نايي واژه های زير را بنويسید : رابطه مع -51

 فرمان و دستور :                             حق وباطل :               

 نمره 1/1را پر کنید : جاهای خالي - 55

 نام ديگر چهار پايه ............. است و ازاين قالب شعری برای طرح مضامین  اجتماعي و سیاسي است .   

 نمره 5متن را بخوانید وبه سواالت داده شده پاسخ دهید : -52

اين صلت فخراست ،پذيرفتم وباز دادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزديک است ، حساب اين نتوانم    

 دادو نگويم که مرا سخت  دربايست نیست .

 مفهوم عبارت )  اين صلت فخراست (چیست ؟  -الف   

 عبارت )مرا به کار نیست (يعني چه ؟ -ب    



 

 

  

 نمره 1/5سمت های مشخص شده چیست؟درعبارت های زير مقصود از ق-53    

 عادت کرده اند ، از پنجره های باز و نور گیر گريزان هستند .  خانه های تاريک و بي دريچهمردمي که به  -الف

  عشق ،حالي دواسبه مي آمد.آن خاک را میان مکه و طائف فروکرد .  -ب

 ید .بین نقش های بوقلمونشما دراين آينه ، -ج

 نمره1/5بنويسید :درعبارات و ابیات زير آرايه های خواسته شده را پیدا کنید و  -54

 کنايه  –تشخیص  -متناقض نما  –ايهام  –مجاز   -اضافه ی تشبیهي          

 صبح حرکت فرا رسید ،آفتاب داشت تیغ مي کشید . -الف

 باران محبّت برخاک آدم باريد .  -ب

 زری که سلطان محمود به غزو ازبتخانه به شمشیر بیاورده باشد . -ج

 رجوش / چون کعبه نهاد حلقه درگوش آمد سوی کعبه ، سینه پ -ح

 ازاين سدّ روان ، در ديده ی شاه / زهرموجي هزاران نیش مي رفت  -خ

 درآن تاريک شب مي گشت پنهان / فروغ خرگه خوارزمشاهي -د

 نمره1/1است :ير سروده ی کدام شاعر هريک از ابیات ز-51

 به ترتیبي نهاده وضع عالم / که ني يک موی باشد بیش و ني کم  -الف

 وبه عمر لیلي افزای از دوستان طلب ازعمر من آنچه هست برجای / بستان  -ج

 نمره5ابیات زير را کامل کنید : -51

 ديد يکي عرصه به دامان کوه / ..........................................-الف

 ................................................./ کزديو دد ملولم وانسانم آرزوست  -ب

 موفق باشید
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