
  باسمه تعالی

  بارم   سئوال                                                                                                  ردیف 

  را بنویسید. معنی واژگان مشخص شده  ۱

  به گیتی به مهر و وفا خنیدهب)   د         رس دون همتیالف) فخری که از وسیلت 

  گرد او طواف می کرد.تلبیس ابلیس پر  )د                         خواست مذلِت ) بینوایی به از ج

  بود  چنبره زدهی) فکر حمله روس روی دربار                     جواب می آوردم. خیرخیر) و من ه

۵/۱  

  ۱  یک بار به عنوان هسته گروه اسمی و یک بار به عنوان شاخص در جمله ای به کار برید دکتر""واژه   ۲

  در کدام گزینه نقش تبعی دیده نمی شود.  ۳

  الف) سلطان ولد فرزند موالنا بی تابانه به بالین پدر می آمد.

  شفته حال گردید.آب) موالنا پس از جست و جوی بسیار بی قرار و 

  برای من مگری و مگو دریغ دریغج) 

  د) ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست

۵./  

  به جمله مجهول تبدیل کنید.  "جمله معلوم "سعدی بوستان را سرود   ۴

  

۵/۰  

  رابطه میان دست و بدن کدام گزینه است؟  ۵

  تناسب                      د) تضمنالف) تضاد               ب) ترادف                 ج) 

  

۵/۰  

  در عبارات زیر قید ها را مشخص نمایید  ۶

  الف) چه اندیشید آن دم کس ندانست                          که مژگانش به خون دیده تر شد

  ب) چو آتش در سپاه دشمن افتاد                                از آتش هم کمی سوزنده تر شد

  قاضی بست و پسرش اندک مایه ضیعتی دارندج) 

۱  

  درست آن ها را بنویسید دیده می شود،غلط های امالیی در عبارات زیر شش   ۷

در هر کیسه هزار مثغال ذر پاره است. نعره های درحم شترهای هامل زنبورک با طبل های جنگی در می 

  آمیخت. 

  

۱  

ـّم را در بیت های زیر   ۸   مشخص کنیدنقش دستوری ضمیر ــ

  الف) دریاب که مبتالی عشقم                         آزاد کن از بالی عشقـــم

  ب) پرورده عشق شد سرشتم                          جز عشق مباد سرنوشتـم

۲  

   سواالت امتحان درس :

  ادبیات

  اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

  مشهد مقدس ۶اداره آموزش و پرورش ناحیه 

  ۱۳۹۹ دی ماه

  : آموزشگاه نام 

   دبیرستان دخترانه امام حسین (ع)

تاریخ امتحان :   یازدهمپایه تحصیلی:   اول نوبت امتحانی  :

۱۵/۱۰/۹۹  

  ۱۰ساعت شروع : 

 ۷۵مدت امتحان:    ۲تعدادصفحات :   کلیه رشته ها رشته تحصیلی:  نام ونام خانوادگی : 

  ۱۹ تعداد سواالت:  دقیقه 



  امالی درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  ۹

  اگر حق تعالی را با این ( قالب، غالب) سرو کاری خواهد بود در این موضع تواند بود. 

  سپیده فردای گنجه با نهیب و (سفیر، صفیر) گلوله های توپ روس باز شد. 

۵/۰  

  نویسندگان آثار زیر را بنویسید  ۱۰

  شیرین الف) مرصاد العباد                                            ب) فرهاد و

  

۱  

  آرایه های ادبی عبارات زیر را بنویسید  ۱۱

  الف) از ابر کرم، باران محبت بر خاک آدم بارید و خاک را گل کرد. ( دو مورد )

  ب) برداشته دل ز کار او بخت                 درمانده به کار او پدر سخت ( دو مورد)

۲  

  دریای خون در ابیات زیر استعاره از چیست  ۱۲

  در قرص خورشید                     غروب آفتــــاب خویشتن دید دریای خونالف) در آن 

  در دشت تاریـک                       به دنبال سر چنگیز می گشت دریای خونب)  در آن 

۱  

شعر نوعی قالب شعری که از چند بند هم وزن تشکیل شده و هربند شامل چهار مصراع است که به این نوع   ۱۳

..........  

  یا دو بیتی پیوسته می گویند و رواج آن از ...... بوده و تاکنون ادامه یافته است.

۱  

  عبارات و ابیات زیر را به نثر روان بنویسید  ۱۴

  گر من نظری به سنگ بر بگمارم                 از سنگ دلی سوخته بیرون آرم   

  محراب زمین و آسمان اوستحاجت گه جمله جهان اوست                   

  جملگی مالیکه را در آن حالت انگشت تعجب در دهان تحیر بمانده.

  حق تعالی عزرائیل را بفرمود برو اگر به طوع و رغبت نیاید به اکراه و به اجبار برگیر و بیاور.     

۲  

  ۵/۰  بونصر مشکان کیست؟  ۱۵

  شده به پرسش ها پاسخ دهید با توجه به عبارت زیر که از درس قاضی بست انتخاب  ۱۶

زرهاست که پدر ما از غزو هندوستان آورده است و بتان زرین شکسته و بگداخته و پاره کرده و حالل تر مال "

  . "هاست

  الف) منظور از پدر ما کیست؟                ب) چرا نویسنده طالها را حالل می داند؟

۱  

  تمقصود نویسنده از قسمت های مشخص شده چیس  ۱۷

  هستند. گریزانپنجره های باز و نورگیر عادت کرده اند از  خانه های تاریک و بی دریچهمردمی که به 

۱  

  کدام فضیلت های اخالقی در عبارت زیر دیده می شود.  ۱۸

  آنچه دارم از حطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجت نیست.

۱  

بیانگر چه دیدگاهی  "که نرست     چرا به دانه انسانت این گمان باشدکدام دانه فرو رفت در زمین "بیت   ۱۹

  است

۱  

  

  


