
باسمه تعالی 

آزمون تشریحی دورة دوم متوسطه
نام و نام خانوادگی:

10/10/97تاریخ: دقیقه75مدت آزمون: کالس:مدرسه:
5از 1صفحهی و تجربیریاضرشته: یازدهم: پایهارسیف: نام درس

بارمسؤالردیف
7قلمرو زبانیالف:

هايمشخّص شده را بنویسید. معنی واژه1
....................آن دل که او خواهد نژندشنژندالف)

.....................  .و صفیر گلوله توپ روس، باز شدنهیبگنجه بافردايسپیدةب) 

.....................، خداوند، دیگر بار یافتم.همایونج) تا سعادت دیدار،

......................شدنددر محضر او حاضر میشریعتد) و طالبان علوم

....................چریدم.سعدي مییزپالهـ) گویی که در

.....................است.فخرصلتو) این

5/1

مورد) 4(امالي نادرست را مشخص کرده و صحیح و کامل و خوانا بنویسید.2
الف) آنگاه، آگاه شدند که غرقه خاست شد، بانگ و هزاهز و قریو خاست.

بار هـم اي عشـق مـن از عقـل میانـدیش     یکب) 
 

مســـــئله رابگـــــزار کـــــه دل حـــــل بکنـــــد 
 

1

3
 

امالي صحیح را انتخاب کنید.
کهقوت (تبع ـ طبع) شما چه پایه است.تاالف) بدانم 

صباحت ـ صباهت) توأم داشتند.(ب) عزیزترین رفقاي من که حسن سیرت را با

5/0

و جمله وابسته (پیرو) را (با کشیدن خط) مشخص کنید.جمله هسته (پایه)در جمله زیر،4

»ایم که دانش قابل ستایش است.بارها آموختهدر زندگی«

5/0

نقش دستوري کلمه مشخص شده را بنویسید.5
.....................»خواند.البالغه را میقرآن و نهج ،آرام آرام«

25/0

نگارش جمله زیر، بالغی است یا غیربالغی (عادي)؟6
»در گل منگرید، در دل بنگرید«

.....................

25/0



باسمه تعالی 

آزمون تشریحی دورة دوم متوسطه
نام و نام خانوادگی:

10/10/97تاریخ: دقیقه75مدت آزمون: کالس:مدرسه:
5از3صفحهی و تجربیریاضرشته: یازدهم: پایهارسیف: نام درس

بارمسؤالردیف
خالق آثار را بنویسید.15

.............................االحرار:ب) تحفۀ.............................: شمسالف) غزلیات

5/0

5/0بیت نشان دهید. 4را با» دوبیتی پیوسته«قالبشکل هندسی16

2حفظ شعر
مناسب پر کنید.کلمۀجاهاي خالی را با17

فرامــــوش ره و رفتــــار خــــویشردکــــالــــف) 

ــامب)  ــال تمــ ــه جمــ ــی بــ ــادره کبکــ نــ
 

ــده ......  ــویش..........................مانـ ــار خـ از کـ

...................................روضـــــــۀشـــــــاهد آن
 

5/0

و بنویسید.زیر، مصرعی از یک شعر است، آن را مرتب کنیدریختۀهمواژگان به18
........................................................................................                  »اي/ ز/ آفتاب/ دمی/ ابر/ برونحسن/ آ/«

5/0

مصرع دوم بیت زیر را بنویسید.19
ــی ــزاردر پــــ ــه در آن مرغــــ ....................................................................................... اش القصــــ

 

5/0

»زین همرهان سست عناصر دلم گرفت«باشد؟مصرع میادامۀها،یک از گزینهکدام20
ب) شیرخدا و رستم دستانم آرزوستالف) آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست

25/0

کدام گزینه باید در جاي خالی قرار بگیرد؟21
ــدمی مـــــی ــدم او قـــ ــر قـــ ــیدبـــ کشـــ

 

. او رقمــــی مــــی  کشــــیدوز .......................
 

ب) قلمالف) قدم  

25/0



باسمه تعالی 

آزمون تشریحی دورة دوم متوسطه
نام و نام خانوادگی:

10/10/97تاریخ: دقیقه75مدت آزمون: کالس:مدرسه:
5از4صفحهی و تجربیریاضرشته: یازدهم: پایهارسیف: نام درس

بارمسؤالردیف
8قلمرو فکريج:
هاي مشخص شده چیست؟در عبارت زیر، مقصود از قسمت22

»د.یببینهاي بوقلموننقش،آینهشما در این«
ب    الف                     

. (ذکر یک مورد کافی است)  ب) ........................................الف) .........................................

5/0

از عبارت زیر بنویسید.رادرك و دریافت خود23
:  »پذیرفتمیرات الهیبدمشی شائبه ایمان وصل بود که خوب وهر عصب و فکر به منبع بی«

...............................................................................................................................................................................................................................

5/0

بیـانگر چـه   » به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسـقا«این بیت24
........................................................................................مفهومی است؟ (یک مورد)

 

5/0

چیست؟این بیت بیانگر25
ریخـــتولـــی چنـــدان کـــه بـــرگ از شـــاخه مـــی

 

کــردشــکفت و بــرگ مــیو چنــدان مــید 
 

........................................................................................

5/0

  . درك و دریافت خود را از این بیت بنویسید26
ــویش     ــازوي خـ ــه بـ ــوانی بـ ــا تـ ــور تـ بخـ

 

بـــود در تـــراوزي خـــویش  کـــه ســـعیت   
 

...............................................................................................................................................

5/0

5/0............................................................................................................................افسوس و دریغ است؟مایۀبه اعتقاد موالنا چه چیز27

.»جامه بگردانیدبه خیمه فرود آمد وامیر از آن جهان آمده«28
بالف                                                                      

.........................................................کیست؟» امیر«الف) 

...............................................................یعنی چه؟» جامه بگردانید«ب) 

5/0



باسمه تعالی 

آزمون تشریحی دورة دوم متوسطه
نام و نام خانوادگی:

10/10/97تاریخ: دقیقه75مدت آزمون: کالس:مدرسه:
5از5صفحهی و تجربیریاضرشته: یازدهم: پایهارسیف: نام درس

بارمسؤالردیف
عطار در رابطه با مولوي چه مفهومی دربردارد؟جملۀاین29

»:  ..................................................................آتش در سوختگان عالم زند«
5/0

معنی ابیات و عبارات را به فارسی روان بنویسید.30

ــردد   ــال گـ ــرین حـ ــر لطفـــش قـ الـــف) اگـ

پــــروردةب) 

 

عشــــــق شــــد سرنوشــــــتم

ــه توق ــه بــ ــتج) نامــ ــد گشــ ــع مؤکــ یــ

د) ســـپیده دم جهـــان در خـــون نشـــیند  

چـو تـابوت مـن روان باشـد     ،هـ) به روز مـرگ

ــید)  ــرع دوم را بنویســــ ــی مصــــ .(معنــــ

و) به صف آتش دشمن زد

ــت  ز) ــید برخاسـ ــج رسـ ــم حـ ــون موسـ چـ

 ...................................................................................

...................................................................................

................................................................................... 

...................................................................................

کـــــه مــــرا درد ایـــــن جهــــان باشـــــد ،گمــــان مبـــــر

..............................................................................................

...................................................................................

ــت ــل آراســـــ ــد و محمـــــ ــتر طلبیـــــ اشـــــ

................................................................................................................. .............................................معنی کامل: 

4

20جمع بارم
 



باسمه تعالی

سالممدارسآزمون تشریحیپاسخنامه

2از 1صفحه10/10/1397آزمون: تاریخریاضی و تجربیرشته: دهمیازپایه: فارسیدرس: پاسخنامه

: 1پاسخ سؤال
د) شرع، آیین، راه دینبختج) خجسته، مبارك، نیکب) فریاد، هراس، هیبتالف) خوار، زبون، اندوهگین
)25/0(هر مورد(براي هر واژه یک مورد معنی کافی است) و) بخششهـ) باغ، بوستان، گلستان

: 2پاسخ سؤال
)25/0(هر موردبگذارمیندش/ بگزارب) میاندیشغریوقریو  /غرقه خواستالف) غرقه خاست

: 3پاسخ سؤال
)25/0(هر موردب) صباحتالف) طبع

: 4پاسخ سؤال
)25/0(هر مورداست. دانش قابل ستایشکه میادر زندگی بارها آموخته

جمله هسته (پایه)       جمله وابسته (پیرو)    

: 5پاسخ سؤال
)25/0(قید

: 6پاسخ سؤال
)25/0(عادي

: 7پاسخ سؤال
)5/0((ورزش ـ فوتبال)الف صحیح است.گزینۀ

:8سؤالپاسخ
)5/0(  ین، صفت مبهمسپوابستۀدگر

:9پاسخ سؤال
)5/0(ها و جهانگردهایش به دورترین نقاط جهان فرستاده شدند.کشتی
پاسخ سؤال
معنی

10:
)25/0(هر مورد»من«بدل ازمعطوف به کالم/ خودم

پاسخ سؤال
الف) ت

11:
)25/0(هر موردالیهمضافب) مالیهمضاف

:12پاسخ سؤال
)5/0((استاد شهریار)الف صحیح است.گزینۀ

:13پاسخ سؤال
)25/0(هر موردآمیزي) (حس 2د) نما)(متناقض 3ج)(کنایه) 1ب) (مجاز)  4الف) 

: 14پاسخ سؤال
   )25/0(لیلی مهبهمشبه /رأیت عشق آن جهانگیرمشبهیک تشبیه کافی استالف) 

)25/0(هر موردرایت عشق: عشق (مشبه) / رأیت (مشبه به) 
)25/0(لیلیاستعاره از چهرهمهج))25/0(گیر شدنآسمانکنایهب) 

: 15پاسخ سؤال
)25/0(هر موردب) جامیالف) مولوي

:16پاسخ سؤال

***

                      )5/0 (



باسمه تعالی

سالممدارسآزمون تشریحیپاسخنامه

2از 2صفحه10/10/1397آزمون: تاریخریاضی و تجربیرشته: دهمیازپایه: فارسیدرس: پاسخنامه

:17پاسخ سؤال
)25/0مورد(هرب) فیروزه فامالف) غرامت زده

:18پاسخ سؤال
آفتابحسن دمی برون آ ز ابر  )5/0(اي 

:19پاسخ سؤال
)5/0(ي سه چهارزرفت بر این قاعده رو

:20پاسخ سؤال
)25/0()ستوزو رستم دستانم آرشیرخدا(ب) صحیح است (گزینۀ

:21پاسخ سؤال
)25/0((ب) صحیح است (قلم)گزینۀ

:22پاسخ سؤال
)25/0(هر موردهاي گوناگوننقش و جلوههاي بوقلمونب) نقش(ذکر یک مورد کافی است)وجود انسان، خلقت انسان، آفرینشآینهالف) 

:23پاسخ سؤال
)5/0(نیم.خدا بداارادةایمان بسیار قوي داشتن و اینکه بدانیم هر چیز و هر اتفاقی را مشیت و

:24پاسخ سؤال
نمره) 5/0(یک مورد .اختیاري انسان در برابر آنشرایط گناه و بیاختیاري در شرایط اضطرار، آماده بودنمفهوم: بی

:25پاسخ سؤال
)5/0(هاتعداد زیاد مغول

:26پاسخ سؤال
)5/0(رسد.تالش توست که به تو مینتیجۀتنها

:27پاسخ سؤال
)5/0(ن = فریب شیطان را خوردنددر دام دیو افتا

:28پاسخ سؤال
)25/0(هایش را عوض کردب) لباس )25/0(الف) سلطان مسعود

:29پاسخ سؤال
)5/0(شور و عشقی در وجود عاشقان عالم زدند. 

:30پاسخ سؤال
)5/0(.الف) اگر لطف و مهربانی خدا همراه انسان شود

)5/0(نش با عشق پرورش یافته است. طبع مب) فطرت، آفرینش،
)5/0(هاي نوشته شده، با امضا شاه، تأکید و استوار شد. ج) نامه

)5/0(کشته خواهند شد)همۀان پر از خون و خونریزي خواهد شد (رایهمۀد) فردا صبح
)5/0(بازگشت به این دنیا را دارم.تصور نکن میلهـ) مصرع دوم

)5/0(و) به صف آتش دشمن حمله کرد.
)1(اي بر روي آن نهاد.شتري آماده کرد و کجاوه ،بلند شدجاي) وقتی فصل و زمان حج شد، ازز


