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 یسمه تعالاب
 وزارت آموزش وپرورش

 اداره آموزش وپرورش ناحيه چهار تبريس

  دبیرستان غیر دولتی صدرای نور 

  99/  10/  4: امتحان تاريخ 99 - 99 :دومامتحانات نیم سال  : فارسیسواالت درس  ..........................................نام :

 شماره صندلی:......................... دقیقه 00 مدت زمان امتحان: صبح 9: ساعت شروع  : يازدهم پايه ..........................نام خانوادگی :

 
 نمره به حروف:  نمره به عدد:                                                                                     لیال جهانپورنام و نام خانوادگی دبیر:    

 

          تاريخ و امضا:                                                                                                                                                                                                                                              
 بارم «نیکوکاری کامل آن است که در نهان همان را انجام دهی که در آشکارا انجام می دهی» پیامبر اکرم)ص(:  ردیف

 ٘خرٔؼٙی ٘ظٓ ٚ  1

 اِف( در آٖ دریای خٖٛ، در لرظ خٛرضیذ / غرٚب آفتاب خٛیطتٗ دیذ

 

 ب( چٖٛ رایت ػطك آٖ رٟاٖ ٌیر / ضذ چٖٛ ٔٝ ِیّی آسٕاٖ ٌیر

 

 ج( ز٘خذاٖ فرٚ ترد چٙذی تٝ ریة / وٝ تخطٙذٜ رٚزی فرستذ ز غیة

 

 ت( ٘ص٘ذ آٖ دَ وٝ اٚ خٛاٞذ ٘ص٘ذش

 

 ث( تٍطای ِة وٝ لٙذ فراٚا٘ٓ آرزٚست

 

 ؼاِی چٖٛ اغٙاف ٔٛرٛدات ٔی آفریذ، ٚسایظ ٌٛ٘اٌٖٛ در ٞر ٔماْ تر وار ورد.د( حك ت

 

 س( اُٞ لٛ٘یٝ، از خرد ٚ تسري در تطییغ پیىر ٔٛال٘ا حاضر ضذ٘ذ.

 

 ح( ٌفت: ٞر درختی را حٕرٜ ٔؼیّٗ است وٝ تٝ ٚلتی ٔؼّْٛ، تٝ ٚرٛد آٖ تازٜ آیذ ٚ ٌاٞی تٝ ػذْ آٖ پصٔردٜ ضٛد.

 

 ٔذٜ، تٝ خیٕٝ فرٚد آٔذ ٚ رأٝ تٍردا٘یذ.خ(  أیر از آٖ رٟاٖ آ
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75/0 
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25/0 
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25/0 
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5/0 

 در ػثارت زیر، ٔمػٛد ٘ٛیسٙذٜ از لسٕت ٞای ٔطخع ضذٜ چیست؟ 2

 "ٌریساٖ ٞستٙذ. پٙزرٜ ٞای تاز ٚ ٘ٛرٌیرػادت وردٜ ا٘ذ، از  چٝیخا٘ٝ ٞای تاریه ٚ تی درٔردٔی وٝ تٝ  " -

 "در ٟ٘اد اٚ تؼثیٝ ٔی ورد٘ذ. ٌٛٞریٞر ِحظٝ، از خسایٗ غیة، " -

 

5/0 
25/0 

 ٞریه از ٔفاٞیٓ زیر، تا وذاْ ٌسیٙٝ، لراتت ٔؼٙایی دارد؟ 3

 رزق ٞر چٙذ تی ٌٕاٖ ترسذ / ضرط ػمُ است رستٗ از درٞا -

 تخٛر تا تٛا٘ی تٝ تازٚی خٛیص / وٝ سؼیت تٛد در ترازٚی خٛیص اِف(

 ٖ دست درٚیص پیر / ٘ٝ خٛد را تیفىٗ وٝ دستٓ تٍیرتٍیر ای رٛا ب(

 اِرَٞثا إِی فِرػََٖٛ، إَُ٘ٝ عَغی. فَمٛال َُِٝ لَٛالً ِیِٙاً. -

 تیرٖٚ یىایه ٔی وٙذ                          ،اِف( چٖٛ درضتی ٔی وٙذ دضٕٗ، تٛ ٘رٔی پیطٝ وٗ/ ٘رٔی از دَ ویٙٝ ٞا

 ب( تخٛر ٔردْ آزار را خٖٛ ٚ ٔاَ/ وٝ از ٔرؽ تذ، وَٙذٜ تِٝ پرّ ٚ تاَ 

 

 

 

 

 
5/0 

 ضاػر در تیت زیر، چٝ غحٙٝ ای از ٘ثرد را ٚغف ٔی وٙذ؟ 4

 "ِٚی چٙذاٖ وٝ تري از ضاخٝ ٔی ریخت / دٚ چٙذاٖ ٔی ضىفت ٚ تري ٔی ورد  "

 

5/0 



 چیست؟ "ػطك  "تا تٛرٝ تٝ تیت زیر، دیذٌاٜ پذر ٔزٖٙٛ در ٔٛرد  5

 "ػطك تازی وار تیىاراٖ تٛد / ػالّص تا وار تیىاراٖ چٝ وار؟  "

 
25/0 

 5/0 چیست؟ "یا ػثذاِىریٓ، حىایت ٘ٛیس ٔثاش، چٙاٖ تاش وٝ از تٛ حىایت وٙٙذ  "ٔفْٟٛ ػثارت  6

 تیت زیر تیاٍ٘ر چٝ دیذٌاٞی از ٔٛال٘ا است؟ 7

 "دا٘ٝ ی ا٘سا٘ت ایٗ ٌٕاٖ تاضذ وذاْ دا٘ٝ فرٚ رفت در زٔیٗ وٝ ٘رست / چرا تٝ  "

 
25/0 

 "ایٗ ٔرد تسري ٚ دتیر وافی، تٝ ٘طاط لّٓ در ٟ٘اد.  "تا تٛرٝ تٝ ػثارت  8

 چٝ وسی است؟ "ایٗ ٔرد تسري  "اِف( ٔمػٛد از 

 تٝ چٝ ٔؼٙاست؟ "دتیر وافی  "ب( 

 

5/0 

تأویذ ٘ٛیسٙذٜ تر ٚرٛد وذاْ  "تار را تٝ ٘یرٚی ّٕٞت ٚ تازٚی حٕیّت وطٙذ، ٘ٝ تٝ لّٛت تٗ.  ،ٔرداٖ "تا تٛرٝ تٝ ػثارت  9

 ٚیصٌی در ا٘ساٖ است؟

 
25/0 

 تا تٛرٝ تٝ تیت زیر، وذاْ ػأُ، تاػج زیاٖ دیذٖ ا٘ساٖ در ز٘ذٌی است؟ 10

 "ورد فرأص رٜ ٚ رفتار خٛیص / ٔا٘ذ غرأت زدٜ از وار خٛیص  "

 
25/0 

ضاػر تر ٚرٛد وذاْ  "ٌرت ز دست ترآیذ، چٛ ٘خُ تاش وریٓ / ٚرت ز دست ٘یایذ، چٛ سرٚ تاش آزاد  "تٛرٝ تٝ تیت تا  11

 خػّت ٞا اضارٜ دارد؟ ) یه ٔٛرد (

 
25/0 

 وٙیذ. ٚغُاتیات زیر  تٝآرایٝ ٞای خٛاستٝ ضذٜ را  12

 پارادٚوس                                                اِف( خرد را ٌر ٘ثخطذ رٚضٙایی / تٕا٘ذ تا اتذ در تیرٜ رایی                

 حس آٔیسی                                                     ب( تٝ وراٖ آب فرٚد آٔذ٘ذ ٚ خیٕٝ ٞا ٚ ضراع ٞا زدٜ تٛد٘ذ.        

 استؼارٜ                    تٝ ترا٘ٝ ٞای ضیریٗ، تٝ تٟا٘ٝ ٞای زرّیٗ / تىطیذ سٛی خا٘ٝ، ٔٝ خٛب خٛش ِما را    ج(

 ٔزاز                                                          ت( ٔیاٖ ٔٛد ٔی رلػیذ در آب / تٝ رلع ٔري، اخترٞای ا٘ثٜٛ

 

 

1 

 ضذٜ، وٙایٝ از چیست؟ ٞر وذاْ از لسٕت ٞای ٔطخّع 13

 .دٚ اسثٝ ٔی آٔذاِف( حاِی ػطك 

 ٟ٘اد حّمٝ در ٌٛشب( چٖٛ وؼثٝ 

 

5/0 

 ٔطثٌّٝ تٝ ( –) ٔطثّٝ  تیت زیر ٔطخع وٙیذ. ٔػرع دْٚارواٖ تطثیٝ را در  14

 "ترٚ ضیر درّ٘ذٜ تاش ای دغُ / ٔیٙذاز خٛد را چٛ رٚتاٜ ضُ  " -

5/0 

 تیاٍ٘ر وارترد وذاْ آرایٝ ی ادتی است؟ دِیُ خٛد را تٙٛیسیذ.تخص ٔطخّع ضذٜ در سرٚدٜ ی زیر،  15

 "رٚ سر تٙٝ تٝ تاِیٗ، تٟٙا ٔرا رٞا وٗ  "تیذاری زٔاٖ را تا ٔٗ تخٛاٖ تٝ فریاد      ٚر ٔرد خٛاب ٚ خفتی،          -

 

5/0 

 25/0 ٌیر٘ذ.ضاػراٖ در سرٚدٖ ٔٙظٛٔٝ ٞای داستا٘ی، غاِثاً از لاِة .................. تٟرٜ ٔی  16

 در ػثارت زیر، تٟرٜ ٌیری از وذاْ آرایٝ ٞای ادتی، تر زیثایی سخٗ افسٚدٜ است؟ ) یه ٔٛرد ( 17

 "در ایراٖ آٖ رٚز، دٚ درتار تٛد! درتار تسْ ٚ درتار رزْ، تسْ پذر، رزْ پسر. "

 
25/0 

 آحار زیر ٔرتٛط تٝ وذاْ یه از چٟرٜ ٞای ادتی ٔی تاضذ؟ 18

 تٟارستاٖ: ............................                          فرٞاد ٚ ضیریٗ: ..........................           -

 

5/0 

 اتیات زیر را وأُ وٙیذ. 19

 پٟٙاٖ ز دیذٜ ٞا ٚ ٕٞٝ ................ از اٚست / آٖ ................. غٙؼت پٟٙا٘ٓ آرزٚست -

 ٙاسة تٝ ٞٓ / ٞٓ ................ .................. تٝ ٞٓٞٓ حرواتص ٔت -

 

1 

 دادٜ ضذٜ را ٔرتة وٙیذ.ٔػرع ٞای  - 20

 تاتا٘ٓ –چٟرٜ  –آرزٚست  –واٖ  –ٔطؼطغ  -

 خٛد -تاؽ  –رخت  –از  –وطیذ  –تٝ  –راغی  -

 

5/0 

 ٔؼٙی ِغات 21

 ٘ثطت تٝ أیر ٚ حاَ تاز ٕ٘ٛد. رلؼتیدیٍر رٚز  -                         سٙذ ٔؼٙی در تیاٖ ٞا       حالٚت -

 خان از رٚی زٔیٗ ترٌرفت. لثضٝػسرائیُ تٝ لٟر، یه  -                       آراست         ٔحُٕاضتر عّثیذ ٚ  -

 

 

5/1 



 

 ز٘ثٛرنغذاٞای درٞٓ ضترٞای حأُ  -                      در رٚد افىٙذ       تادپاچٛ وطتی،  -

 ػثارت ٞای زیر، غّظ ٞای أالیی را تیاتیذ ٚ ضىُ غحیح آٖ را تٙٛیسیذ.در  22

 ست.ٛاساٞس ٚ غریٛ خٞآٖ ٌاٜ آٌاٜ ضذ٘ذ وٝ غرلٝ خٛاست ضذ. تاً٘ ٚ  -

 ٘ادرٜ وثىی تٝ رٕاَ تٕاْ / ضاٞذ آٖ رٚزٜ ی فیرٚزٜ فاْ -

 ٘ٛاٞی ٞزرت ٌسیذ.تٟاء ِٚذ از آ٘زا وٝ دیار رْٚ از تاخت ٚ تاز سپاٜ ٔغَٛ تروٙار تٛد، تذاٖ  -

 فرز٘ذ ػسیس را تٝ غذ رحذ / تٙطا٘ذ چٛ ٔاٜ در یىی ٟٔذ -

 چٝ دا٘یذ وٝ ٔا را تا ایٗ ٔطتی خان، چٝ وارٞا از ػسَ تا اتذ در پیص است؟ -

 خثرٞای تازٜ از سازٔاٖ ارتص ٚ غالح ٞای پیطرفتٝ ٚ فراٚاٖ آٖ وطٛر. -

 

 

 

5/1 

 است؟ اسٙادیدر وذاْ ٌسیٙٝ  "ضذ  "ٔؼٙای فؼُ  23

 اِف( ٌریٝ ی ضاْ ٚ سحر، ضىر وٝ ضایغ ٍ٘طت / لغرٜ ی تاراٖ ٔا، ٌٛٞر یىذا٘ٝ ضذ

 ب( ٔٙسَ حافظ وٖٙٛ، تارٌٝ پادضاست / دَ تر دِذار رفت، راٖ تر را٘ا٘ٝ ضذ

 
25/0 

 در ٚاشٌاٖ زیر، وذاْ راتغٝ، ٔا را تٝ ٔؼٙای دلیك آٖ ٞا ٔی رسا٘ذ؟ 24

 تٙذ ٚ وٙذ: ....................                       تٙذ ٚ ٔسٜ: ....................                -

 

5/0 

 25/0 را تٝ غٛرت ٔزَٟٛ تاز٘ٛیسی وٙیذ. "خٛاٞذ خٛا٘ذ تا ضٛق  ٔریٓ وتاب را  "رّٕٝ ی  25

 ٘مص ٚاشٜ ٞای ٔطخع ضذٜ در تیت زیر را تٙٛیسیذ. 26

 "تٝ خٖٛ دیذٜ تر ضذ  ٔصٌا٘صوس ٘ذا٘ست / وٝ  آٖ دْچٝ ا٘ذیطیذ  -

 

5/0 

 را ٔطخع وٙیذ. ٚاتستٝ ٞای پیطیٗدر ػثارت زیر، ٘ٛع  27

 ػیسی لائٓ ٔماْ ٘ثٛد. ٔیرزاسفر، ضاٞسادٜ را فرزا٘ٝ ٔردی ٕٞراٞی ٔی ورد، اٚ وسی رس  ایٗ در -

 

5/0 

 ٚاشٜ ٞای دادٜ ضذٜ، ٔؼیّٗ وٙیذ.تا تٛرٝ تٝ ضىُ ٚ رایٍاٜ ٕٞسٜ، ورسی ٔٙاسة آٖ را در  28

 ر / ء / یا                                  ٔثذ / ء /                       -

 

5/0 

 ارسای تیت زیر را ٔغاتك زتاٖ ٔؼیار ٔرتة وٙیذ. 29

 "ٌفتٙذ تٝ اتّفاق یىسر / وس وؼثٝ ٌطادٜ ٌردد ایٗ در  "

 

5/0 

 وٙیذ.را در تیت زیر تررسی  "َْ  "٘مص  30

 "ٓ / آزاد وٗ از تالی ػطم ٓدریاب وٝ ٔثتالی ػطم "

 

5/0 

 تىرار( -تَذََ -٘مص ٞای تَثَؼی را در اتیات زیر تررسی وٙیذ. )ٔؼغٛف 31

 در راٜ تٛ/ رّٕٝ ٕٞچٖٛ چاور٘ذ ٚ ضاٜ تٛ                                                                             ساِىاٖاِف( عاِثاٖ ٚ  

 لافّٝ ی ریً رٚا٘یٓ تی خثراٖب( از ٔا خثر وؼثٝ ی ٔمػٛد ٔپرسیذ/ ٔا  
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  جمع نمره موفق باشيد
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