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بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

  نمره( 8قلمرو زبانی ) 

1 

 نمره( 5های زیر را بنویسید. )معنی واژه

 :تیمار.2     :تکفّل.1

 :مطلق. 4      :گشن.3

 :فایق. 6     :سیادت. 5

 :خوالیگر. 8      :پور. 7

 :سترگ. 11     :پایمرد. 9

 نمره( 5)

2 

  های زیر غلطهای امالیی را اصالح کنید.در میان واژه

 بیعت و عهد – حیبتنهیب و  – رشحه و قطره – معونت و استخالص –متاوعت و اطاعت -ثقط و اطمینان

 تلمّذ و تعلیم – رفأت و واالیی – شماتت و مالمت – موقّر و متین – محملی و سستی –
 

 نمره( 1)

3 

 تغییرات معنایی هر واژه را در گذر زمان مشخص کنید.

 . زخم4  . ترگ3  . زین2  . نوند1

 

 نمره( 1)

4 
 .و نوع آن را بنویسید در بیت زیر دو وابستة پسین بیابید

 به پیشش درآمد شه جنگجو   به سوی هژبر ژیان کرد روی
 نمره( 5/1)

5 
  برای هر مورد دو مثال بزنید.

 صفت لیاقت. 2   صفت فاعلی .1
 نمره( 5/1)

  نمره( 4قلمرو ادبی ) 

6 

  های بیتهای زیر را بیابید.آرایه

 ات فرات در جوش و خروشوز تشنگی   پوشای کعبه به داغ ماتمت نیلی .1

 بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ  باخت از سهم آن جنگ رنگفلک  .2

 چو بر شاخ زمرد جام باده   شقایق بر یکی پای ایستاده .3

 نمره( 3)

 2 از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  3اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سیدخندانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7981 -89سال تحصیلی  دوم ترم میانآزمون 

 2 ادبیات فارسینام درس: 

 نیااحسان سعیدی نام دبیر:

 1/1332. / 22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 3:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 

 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 سؤاالت           ادامه ی 

بارم
 

7 

 های زیر را معنی کنید.کنایه

 :دندان به دندان خاییدن. 1

 :گرم و سرد چشیدن .2

 نمره( 1)

  نمره( 8قلمرو فکری ) 

8 

 و بیتهای زیر را به فارسی روان امروزین بنویسید. معنای عبارتها. 6

 بتها همه را شکسته بودند آنها   از چنبر نفس رسته بودند آنها .1
 
 

 که بی زخم مردن غم عاشق است  بزن زخم این مرهم عاشق است .2
 

 
 بر آن کار گشتند همداستان   ز بیم سپهبد همه راستان .3

 
 

 بدرّید و بسپرد محضر به پای  خروشید و برجست لرزان ز جای .4
 
 

 نشد هیچ کس را هوس رزم او   همه برده سر در گریبان فرو .5
 
 

 ولیک از دود آن بر جانش داغی  درفشان الله در وی چون چراغی .6
 
 

 بریده دل از ترس گیهان خدیو   خروشید کای پایمردان دیو .7
 
 

متصیّد و مرغزاری نزه که از عکس ریاحین او پر زاغ چون دم طاووس نمودی و در پیش جمال او دم  .8
 طاووس به پر زاغ مانستی.

 
 پیروز باشید.

 نمره 8

 2 از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 سروری-5           رها، آزاد-4       پر شاخ و برگ-3       مراقبت کردن-2       عهده دار شدن-1

 ستبر-11   شفاعت کننده -9                 آشپز  -8                  پسر-7              برگزیده-6  

 ملی و سستی هم –یبت هنهیب و  –اوعت و اطاعت مط –و اطمینان  تثق 2

 تغییر معنا-4             حذف کلمه -3          حفظ معنای قدیم و گرفتن معنای جدید-2             حذف واژه -1 3

 ژیان : صفت          جنگجو : صفت فاعلی 4

 خواستنی، دوست داشتنی-2گویا، خریدار، خندان          -1 5

6 

 اغراق –تشخیص -1

 تناسب –جناس اختالفی  –تشخیص -2

 تشبیه  –تشخیص -3

7 
 از شدت عصبانیت دندان ها را به هم فشردن-1

 اوضاع خوب و بد روزگار را دیدن ) تجربه داشتن (-2

8 

 آنها رها بودند و بتهای نفس خود را شکسته بودند.از هوای نفس خود -1

 التیام بخشیدن درد عاشق زخم زدن به درد اوست و بی زخم عشق مردن عاشق باعث غم عاشق است.-2

 از ترس فرمانده لشگر ) سپاه ( همه ی افراد در آن کار همسو و همدست شدند.-3

 لرزان از جای خود بلند شد و استشهادنامه را با پا لِه کرد و رفت.-4

 همه ی افراد لشگر پیامبر سر را پایین انداختند و هیچکس هوس جنگ با عمرو را نداشت.-5

 دود آن درون برگ هایش سوخته و سیاه شده بود.الله در خود چراغی درخشان داشت و از -6

 با عصبانیت گفت : که ای شفاعت کننده های دیو ) ضحّاک ( که دل های خود را از ترس از خداوند بریده اید.-7

ه شکارگاه و سبزه زاری خوش آب و هوا که از زیبایی های گیاهان خوش بوی آن پر زاغ که سیاه است مانند دَم طاووس زیبا جلو-8

 می کند و در مقابل زیبایی آن پر طاووس مانند دَم زاغ می ماند.

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  3ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سیدخندان واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 7981-89سال تحصیلي  سؤاالت میان ترم دوم کلید

 2فارسي نام درس: 

 دکتر سعیدی نیانام دبیر: 

 17/7989 /29 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  8 امتحان:ساعت 

 دقیقه 01مدت امتحان: 
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