
  باسمه تعالی

  بارم   سئوال                                                                   ردیف 

      ) نمره۵/۷قلمرو زبانی (                                                      

  معنی واژه های مشخص شده را بنویسید  ۱

  خواهم کرد تعبیهدر او گنج معرفت  -الف

  ام کردند. مهملیحمل بر بی استعدادی و  -ب 

  فریاد خواندهمی برخروشید و  -ج

  ایمان وصل بود بی شائبههر عصب و فکر به منبع  -د

  مؤکد گشت توقیع دیگر روز نامه ها نبشته آمد و به - ه

  و رغبت نیاید به اکراه برگیر طوعاگر به  -ی

۵/۱  

  غلط های امالیی را پیدا کرده و صحیح آن را بنویسید (چهار غلط امالیی)  ۲

ودی و هرچه از جروزه می خواند. کتاب دعا و کتاب  .یکی از مهمانان کازرونی بود. کارش نوهه سرایی برای زنان بود

  این کتب تعزیه و مرصیه بود همراه داشت. اما پیرزن کزا یک تکه سیم به دسته عینک چسبانده بود.

  

۱  

  امال درست را از داخل کمانک انتخاب کنید  ۳

خاک در کمال مذلت و (خاری، خواری) سپیده فردای گنجه با نهیب و (صفیر، سفیر) گلوله های توپ روس باز شد. 

سعدی برای من به منزله شیر (آغوز، چندین ناز می کشد و با این همه حضرت (قنا، غنا) دیگری را به جای او نخواند. 

   آقوز) بود برای طفل.

  

۱  

  هریک از واژه های زیر مشمول کدام وضعیت چهارگانه شده اند  ۴

  کثیف -یخچال                 د -ج                       فتراک - رکاب                  ب -الف

  

۱  

  اجزای بیت زیر را مطابق زبان معیار مرتب کنید  ۵

   گفتند به اتفاق یکسر                     کز کعبه گشاده گردد این در

  

۱  

  با توجه به عبارت مقابل هر کلمه برای آن جمله بنویسید  ۶

   سید (هسته گروه اسمی) -ب                   سرهنگ  (شاخص)        -الف

۱  

   برای هر یک از واژه های زیر با توجه به رابطه معنایی "تناسب" یک کلمه مناسب انتخاب کنید   ۷

  رقعت -ب              خیلتاش                                   -الف

  

۱  

    ) نمره۴قلمرو ادبی (                                                        

  ۱  شاعران در سرودن منظومه های داستانی غالبًا از قالب مثنوی بهره می گیرند. مهم ترین دلیل آن را بنویسید  ۸

 فارسی  سواالت امتحان درس :

)۲(  

   مشهد مقدس۶اداره آموزش و پرورش ناحیه 

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم                                           

  ١٤٠٠خرداد 

  دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) :آموزشگاه نام 

کلیه رشته رشته تحصیلی:   یازده: تحصیلی پایه   نوبت دومامتحان 

  ها

  صبح ۹ساعت شروع :  ۲/ ۲۹تاریخ امتحان : 

  ۶۰مدت امتحان:    ۲تعدادصفحات :   ۱۷ تعداد سواالت:  شماره صندلی :   نام ونام خانوادگی : 

  دقیقه 



  مفهوم هریک از کنایه های زیر را بنویسید  ۹

  افسار گسیخته بودن -الف

  دندان خاییدندندان به  -ب

  

۱  

  نویسندگان آثار زیر چه کسانی هستند  ۱۰

  مرصاد العباد  - بشلوارهای وصله دار                                               -الف

۱  

  

  نوشته شده مقابل ابیات زیر را بیابید و آن را به طور کامل مشخص کنیدآرایه های   ۱۱

  (استعاره)      قطره فروچکید و نامش دل شد سرنشتر عشق بر رگ روح زدند  یک -الف

  چو کاوه برون شد ز درگاه شاه     بر او انجمن گشت بازارگاه               (مجاز) -ب

۱  

          )۵/۸قلمرو فکری (                                                      

  معنا و مفهوم ابیات زیر را به نثر روان بنویسید  ۱۲

  حاجت گه جمله جهان اوست  محراب زمین و آسمان اوست -الف

  ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز          کان سوخته را جان شد و آواز نیامد -ب

  گر تو را بر نفس خویش حاجت نمی باشد این حدیث را مکرر می کنی م -ج

  فراتر رودکه روح را خاک نتواند مبدل به غبارش سازد/ زیرا هردم به تالش است تا  -د

۴  

  منظور شاعر از فرعونیان و موسی (ع) چیست  ۱۳

  جلودار است و نیل اندر میان است موسیو قبطیان است                        فرعونیانوادی پر از 

۱  

  وصف می کندشاعر در بیت زیر چه صحنه ای از نبرد را   ۱۴

  ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت           دوچندان می شکفت و برگ می کرد

۱  

  در عبارت زیر مقصود از قسمت های مشخص شده چیست؟  ۱۵

  مالئکه فرو می گفت سرّ از حکمت بوبیت به  -نقش های بوقلمون بینید             ب آینهشما در این -الف

۱  

  ۵/۰  ضحاک روییدند مظهر چه خصلت هایی می توان دانست؟مارانی که بر دوش   ۱۶

  این بخش از سروده گوته بیانگر چه دیدگاهی است  ۱۷

  و تو شکر خدا کن به هنگام رنج     و شکر او کن به وقت رستن از رنج

۱  

  

نام و نام خانوادگی   تصحیح و نمره گذاری

  دبیر

نمره نهایی پس ازرسیدگی به 

  اعتراضات

خانوادگی نام و نام 

  مصحح/دبیر

    با حروف  با عدد    با حروف  با عدد

  امضاء :     

  

  امضاء :     



 پاسخنامه ادبیات یازدهم نوبت دوم

1- 

 در حال گرازیدن و به ناز و تکبر راه رفتن خرامان-الف

 بی کارگی و تنبلی -ب

 فریاد خواستن طلب یاری کردن دادخواهی کردن -ج

 بدون آلودگی و با خلوص و صداقت پاک خالص -د

 نامهمهر یا امضای پادشاهان و بزرگان در ذیل یا بر پشت فرمان یا  -ه

 فرمانبرداری اطاعت فرمانبری -ی

 نوحه سرایی، روضه، مرثیه، کذا -2

 صفیر، خواری، غنا، آغوز -3

 هم معنای قدیم را حفظ کرده و هم معنای جدید گرفته است   )گسترش معنایی(          -الف -4

 حذوف( بنا به دالیل سیاسی فرهنگی یا اجتماعی از فهرست واژگان حذف شده  )متروک یا م -ب 

 هم معنای قدیم خود را حفظ کرده و هم معنای جدید گرفته است       )گسترش معنایی( -ج

 از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید                          )تحول معنایی( -د

 به اتفاق یکسر گفتند که این در از کعبه گشاده گردد -5

 رگ بودسرهنگ زندی از مردان بز -الف -6

 پدرم سرهنگ سپاه است -ب

 حشم، ندیمان -الف -7

 توقیع، دبیر -ب

زیرا منظومه های داستانی معموال طوالنی هستند و از آن جایی که در قالب مثنوی هر بیت قافیه ای  -8

 جداگانه دارد شاعر در تنگنای قافیه قرار نمی گیرد و آزادانه تر می تواند به سرودن شعر خود بپردازد



 کنایه از بی نظم بودن بی تربیت بودن -الف -9

 کنایه از خشمگین شدن -ب

 رسول پرویزی -الف -11

 نجم الدین رازی معروف به دایه -ب

 رگ روح اضافه استعاری، روح مانند انسانی است که رگ دارد -الف -11

 بازارگاه مجاز از اهل بازار -ب

 جهان و قبله گاه زمین و اسمان است خانه خدا محل براورده شدن نیاز همه مردم -الف -12

ای مرغ سحر عشق ورزیدن را از پروانه یادبگیر که چگونه در این راه جانش را از دست می دهد اما  -ب

 هیچ گله و شکایتی نمی کند.

 این داستان یا سخن را تکرار می کنی مگر تو به جان خودت محتاج نیستی -ج

 خیز خود را پشت کوه ها پنهان می کرد.هنگام غروب که می شد خورشید سینه  -د

 فرعونیان: اسرائیلیان    موسی )ع(: امام خمینی )ره( -13

 توصیف شجاعت و دالوری جالل الدین در برابر سپاه زیاد مغول -14

 خانه های تاریک و بی دریچه: جهل و نادانی مردم ترسو -15

 پنجره های باز و نورگیر: آگاهی و دانش مردم

 هریمن و تجسمی از خوی شیطانی و بیداد و منش خبیث ضحاک بودندمظهر ا -16


