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 جمهوری اسالمی ایران 

 وزرات آموزش و پرورش 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره 

 وحد دبیرستان غیردولتی م  

 نام و نام خانوادگی : 

 ریاضی و تجربی یازدهم   پایه : 

 :  کالس

 فارسی یازدهم 

   نیم سال دوم

  

      

     
 

  

 

 

 بارم  صفحه است.  3مورد و در  24تعداد سواالت   ردیف 

   نمره   5/7قلمرو زبانی   

1 

 شده را بنویسید.معنی واژگان مشخّص

 بود.  التهابدربار از درون در    –ب                                فرو برد چندی به جیب     زنخدان–الف  

 آید به گوشم  رحیلاز هر کران بنگ    –د                                      مبتال کن  شبگردترک من خراب  –ج  

 بزد تیغ بر گردنش  غضنفر  –و                                  .      متواترو اختالف صیادان آنجا   –ه  

5/1 

2 

 کنید. غلط امالیی وجود دارد آن ها را بیابید و اصالح    3در بین گروه کلمات زیر  

اهمال و   -مشیعت و خواسته الهی   –هامون و بیابان  -مزلّت و فرومایگی   – تلمّذ و شاگردی – متأللی و درخشان »

 «غزا و پیکار  –قیافه یغورم    –حول و ترس    –صنم گریز پا    -قفا و پشت سر  –مهملی و تنبلی   –انگاری  سهل 

5/1 

3 
 کنید. ص  ی زیر مشخّتبعی را در جمله  هاینقش

 .«ندگیرتمام تالش و همّت خود را برای موفقیت به کار می  ، استعدادهای آیندهآموزان » دانش
5/0 

4 
 رابطه معنایی هر کدام از موارد زیر را بنویسید.

 در و خانواده پ –ج                          حرم و کلیسا –ب عدل و داد                    –الف 
75/0 

 5/0 ؟ ی »سخنی گزاف گفته آمد.« معلوم است یا مجهولدلیل مشخّص کنید جملهبا ذکر   5

6 
 مشخّص کنید.     بیت زیرنوع » واو « ) عطف یا ربط ( را در  

 بخت        برافراخت بازو چو شاخ درخت روز و برگشته نخست آن سیه 
5/0 

7 

 نوع وابسته را در عبارات زیر مشخّص کنید. 

 رفیعی شروع شد.   استادکالس آنالین   –الف  

 دشوارچو بگذشت از پس آن جنگ    –ب  

 علم بگرفته بر دوش   ما آنک امام  –ج  

75/0 

8 
در نقش »قید« و در دیگری نقش متفاوت ای که در یک جمله  « را در دو جمله به کار ببرید، به گونه  شبواژه »  

 باشد.  داشته
5/0 

 0/ 5   « استفاده شده باشد.صوابجمله ای بنویسید که در آن از هم آوای کلمه »   9

 5/0 خنده  –ب                  برگستوان  –هر یک از واژگان زیر مشمول کدام وضعیت چهارگانه شده اند.الف   10

  نمره   4قلمرو ادبی  

11 
 در بیت زیر یک کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید. 

 بیفشرد چون کوه پا بر زمین              بخایید دندان به دندان کین                              
5/0 

     
1 صفحه 

1400ن  /  3  /  4  امتحان : 

دقیقهتاریخ  80  پاسخگویی : 

زمان

https://konkur.info



 جمهوری اسالمی ایران 

 وزرات آموزش و پرورش 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره 

 وحد دبیرستان غیردولتی م  

 نام و نام خانوادگی : 

 ریاضی و تجربی یازدهم   پایه : 

 :  کالس

 فارسی یازدهم 

   نیم سال دوم

  

      

     
 

  

 

 

12 
 دلیل خود را بنویسید.  ؟اندای را خلق کردهشده چه آرایهصواژگان مشخّ

 تا خط لبنان برانیم  جوالنبرانیم                زان جا به    جوالنجانان من برخیز بر  
5/0 

13 

 ص کنید.در هر یک از موارد زیر دو آرایه ادبی مشخّ

 سر نشتر عشق بر رگ روح زدند               یک قطره از آن چکید و نامش دل شد  –الف  

 از سد خار و خاره بندیم دل بر عبور                 وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم  –ب  

 های شمال و جنوب نیز / آسوده در دستان خداستشرق از آن خداست / غرب از آن خداست / و سرزمین  –ج  

5/1 

14 

 آمیزی« در کدام یک از ابیات زیر به کار رفته است؟ آن را به طور دقیق مشخص کنید.ی »حسآرایه

 همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را               اگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم     –الف  

 بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را             های رنگین    های شیرین به بهانهبه ترانه  –ب  

5/0 

15 

 مولّف یا شاعر هر یک از آثار زیر را بنویسید. 

 ی خُلدروضه  –ب                                       اسرار التوحید             –الف  

                 تحفه االحرار  –د                                             شرقی-دیوان غربی  –ج  

1 

  نمره  8/ 5قلمرو فکری  

16 

 ابیات و عبارات زیر را به نثر امروزی باز گردانید. 

 ( 25/0)  کشیدآفتاب داشت تیغ می –الف  

 (5/0)  نژند آن دل که او خواهد نژندش  –ب  

 (5/0)  وادی پر از فرعونیان و قبطیان است –ج  

 (5/0  که بی زخم مردن غم عاشق است  –د  

 (5/0)  بینیای / ستارگان را هم / نمیگریه کنی اگر / که آفتاب را ندیده  –ه  

 (75/0) فرستاد فرود سرای به دست من.او کراهیتی نبود، میاز بسیاری نُکَت، چیزی که در   –و  

 (  1)    .تر، و اال طاعنان مجال وقیعت یابنددر هنگام بال شرکت بوده است، در وقت فراغ موافقت اولی  –ز  

 

4 

17 

 بیت زیر چه پیامی دارد؟ 

 بلند آن سر که او خواهد بلندش          نژند آن دل که او خواهد نژندش
5/0 

     
2 صفحه 

1400  /  3  /  4 تاریخ امتحان : 

دقیقه  80 زمان پاسخگویی : 

https://konkur.info



 جمهوری اسالمی ایران 

 وزرات آموزش و پرورش 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره 

 وحد دبیرستان غیردولتی م  

 نام و نام خانوادگی : 

 ریاضی و تجربی یازدهم   پایه : 

 :  کالس

 فارسی یازدهم 

   نیم سال دوم

  

      

     
 

  

 

 

18 

 شده چیست؟ در بیت زیر منظور از قسمت مشخص

 بیرون آرم  دلی سوختهگر من نظری به سنگ بر، بگمارم            از سنگ،  
5/0 

19 

 بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد؟

 کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست      چرا به دانه انسانت این گمان باشد 
5/0 

20 

 ؟خواهد سخن بگویدکسانی میشاعر در بیت زیر از چه  

 بیا عاشقی را رعایت کنیم              ز یاران عاشق حکایت کنیم
5/0 

21 

 عبارت زیر بیانگر کدام ویژگی پدر نویسنده است؟ 

 » پدرم دریادل بود؛ در التی کار شاهان را می کرد. « 
5/0 

22 

 »چراغدان« به چه کسانی اطالق شده است؟  »شعله« و  در شعر زیر  

ایستد / اش / سپاسگزاری کن / امّا چراغدان را هم / که همیشه صبورانه در سایه میبه خاطر روشنایی  از شعله /   »

 «  مکن   فراموش 

     5/0 

23 

 ؟ گویدضحاک در بیت زیر از چه کسی سخن می

 بخردان این سخن روشن است مرا در نهانی یک دشمن است          که بر  
5/0 

24 

 شده را بنویسید. های مشخّصمنظور از قسمت

 ای یاوران باید ولی را یاوری کرد        آهنگ جان سامری کرد کلیمیعنی    –  الف

 و شیر و خدا      که شد طالب رزم آن اژدها   بازوی دین به جز    –  ب

 شده چون مه لیلی آسمانگیر         جهانگیرچون رایت عشق آن    –ج  

 نگه کرد بر روی مردان دین         حبیب خدای جهان آفرین   –د  

1 

 

 

 

 

 موفق باشید 

 

 

     
3 صفحه 

1400  /  3  /  4 تاریخ امتحان : 

دقیقه  80 زمان پاسخگویی : 
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 جمهوری اسالمی ایران 

 وزرات آموزش و پرورش 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره 

 وحد دبیرستان غیردولتی م  

 نام و نام خانوادگی : 

 یازدهم ریاضی و تجربی   پایه : 

 :  کالس

 فارسی یازدهم 

   نیم سال دوم

  

      

     
 

  

 

 

 بارم  سواالت  ردیف 

  نمره   5/7قلمرو زبانی   

1 

 شده را بنویسید.معنی واژگان مشخّص

 قراری، اضطراب بی  بود.  التهابدربار از درون در    –ب              چاهن     فرو برد چندی به جیب     زنخدان–الف  

 سفر کردن   آید به گوشم   رحیلاز هر کران بنگ    –د                      شبرو   مبتال کن  شبگردترک من خراب  –ج  
 شیر     بزد تیغ بر گردنش  غضنفر  –و         پی رد پی، پیاپی     .    متواترو اختالف صیادان آنجا   –ه  

5/1 

2 

 غلط امالیی وجود دارد آن ها را بیابید و اصالح کنید.   3در بین گروه کلمات زیر  

اهمال و   -مشیعت و خواسته الهی   –هامون و بیابان  -مزلّت و فرومایگی   – تلمّذ و شاگردی – درخشانمتأللی و  »

 «غزا و پیکار  –قیافه یغورم    –حول و ترس    –صنم گریز پا    -قفا و پشت سر  –مهملی و تنبلی   –انگاری  سهل 

 هول و رتس                                             مشّیت الهی                                         مذّلت و فرومایگی 
5/1 

3 
داهی آینده      معطوف : همت    ص کنید.ی زیر مشخّتبعی را در جمله  هاینقش  بدل: استعدا

 .«ندگیرتمام تالش و همّت خود را برای موفقیت به کار می  ، استعدادهای آیندهآموزان » دانش
5/0 

4 

 رابطه معنایی هر کدام از موارد زیر را بنویسید.

تضّمن    در و خانوادهپ –ج          سبتنا  ت حرم و کلیسا –ب        رتادفعدل و داد  –الف 
 

75/0 

مجهول است زریا افعل آن مشخص نیست. ؟معلوم است یا مجهولی »سخنی گزاف گفته آمد.« با ذکر دلیل مشخّص کنید جمله 5
 5/0 

6 
 عطف     مشخّص کنید.    بیت زیرنوع » واو « ) عطف یا ربط ( را در  

 بخت        برافراخت بازو چو شاخ درخت روز و برگشته نخست آن سیه 
5/0 

7 

 نوع وابسته را در عبارات زیر مشخّص کنید. 

 وابسته پیشین شاخص      رفیعی شروع شد.  استادکالس آنالین   –الف  

 وابسته پسی صفت بیانی      ردشواچو بگذشت از پس آن جنگ    –ب  

 الیه وابسته پسین مضاف        علم بگرفته بر دوش  ما آنک امام  –ج  

75/0 

     
1 صفحه 

1400  /  3  /  4 تاریخ امتحان : 

دقیقه  80 زمان پاسخگویی : 

https://konkur.info



 جمهوری اسالمی ایران 

 وزرات آموزش و پرورش 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره 

 وحد دبیرستان غیردولتی م  

 نام و نام خانوادگی : 

 یازدهم ریاضی و تجربی   پایه : 

 :  کالس

 فارسی یازدهم 

   نیم سال دوم

  

      

     
 

  

 

 

8 

در نقش »قید« و در دیگری نقش متفاوت ای که در یک جمله  « را در دو جمله به کار ببرید، به گونه  شبواژه »  

 رتسم  رد نقش متمم: من از شب می                                     رد نقش قید:     علی شب آمد                  باشد.  داشته
5/0 

 0/ 5   این کار ثواب دارد.     « استفاده شده باشد.صوابجمله ای بنویسید که در آن از هم آوای کلمه »   9

10 
 هر یک از واژگان زیر مشمول کدام وضعیت چهارگانه شده اند.

 5/0 بدون تغییر     خنده   –ب                  فراموش شده   ربگستوان   –الف  

  نمره   4قلمرو ادبی  

11 
ن خاییدن     هب شدت عصبانی شدن      زیر یک کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید. در بیت   ن هب دندا  دندا

 بیفشرد چون کوه پا بر زمین              بخایید دندان به دندان کین                              
5/0 

12 

    دلیل خود را بنویسید.  ؟اندای را خلق کردهشده چه آرایهصواژگان مشخّ

 اند. جناس اتم یا همسان زریا دو کلمه با تلفظ یکسان و معنای متفتوت آمده 
 تا خط لبنان برانیم  جوالنبرانیم                زان جا به    جوالنجانان من برخیز بر  

5/0 

13 

 ص کنید.در هر یک از موارد زیر دو آرایه ادبی مشخّ

 رگ روح زدند               یک قطره از آن چکید و نامش دل شدسر نشتر عشق بر    –الف  

 سر نشتر عسق تشبیه است /   رح روح اضافه استعاری و استعاره است  /   سر و دل و روح تناسب دارند 
 دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم                وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم  –ب  

 اهی از آماده شدن. خار و خاره جناس انقص /    سد خار تشبیه   ربگ سفر رب باره بستن کن 
 های شمال و جنوب نیز / آسوده در دستان خداستشرق از آن خداست / غرب از آن خداست / و سرزمین–ج  

رب و شمال و جنوب  / دست مجاز از قدرت   مراعات نظیر یا تناسب شرق و غ

5/1 

14 

 از ابیات زیر به کار رفته است؟ آن را به طور دقیق مشخص کنید.آمیزی« در کدام یک  ی »حسآرایه

 همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را               اگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم     –الف  

 بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را             های رنگین    های شیرین به بهانهبه ترانه  –ب  

 . آمیزی دارندبیت ب رتاهن شیرین و بهاهن رنگین حس   

 

5/0 

     
2 صفحه 

1400  /  3  /  4 تاریخ امتحان : 

دقیقه  80 زمان پاسخگویی : 

https://konkur.info



 جمهوری اسالمی ایران 

 وزرات آموزش و پرورش 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره 

 وحد دبیرستان غیردولتی م  

 نام و نام خانوادگی : 

 یازدهم ریاضی و تجربی   پایه : 

 :  کالس

 فارسی یازدهم 

   نیم سال دوم

  

      

     
 

  

 

 

15 

 مولّف یا شاعر هر یک از آثار زیر را بنویسید. 

 مجد خوافی     ی خُلدروضه  –ب                                    محمد بن منور       اسرار التوحید –الف  

گانگ گوهتیو       شرقی-غربیدیوان    –ج                 جامی    تحفه االحرار  –د                    اهن ولف

 

1 

  نمره  8/ 5قلمرو فکری  

16 

 ابیات و عبارات زیر را به نثر امروزی باز گردانید. 

 ( 25/0)  کشیدآفتاب داشت تیغ می –الف  

 (5/0)  نژند آن دل که او خواهد نژندش  –ب  

 (5/0)  فرعونیان و قبطیان استوادی پر از   –ج  

 (5/0  که بی زخم مردن غم عاشق است  –د  

 (5/0)  بینیای / ستارگان را هم / نمیگریه کنی اگر / که آفتاب را ندیده  –ه  

 (75/0) فرستاد فرود سرای به دست من.از بسیاری نُکَت، چیزی که در او کراهیتی نبود، می –و  

 (  1)    .تر، و اال طاعنان مجال وقیعت یابنداست، در وقت فراغ موافقت اولیدر هنگام بال شرکت بوده    –ز  

4 

17 
ست    بیت زیر چه پیامی دارد؟ ّزت و ذّلت از خدا  ع

 بلند آن سر که او خواهد بلندش          نژند آن دل که او خواهد نژندش
5/0 

18 

 عاشق حقیقی    شده چیست؟در بیت زیر منظور از قسمت مشخص

 بیرون آرم  دلی سوختهگر من نظری به سنگ بر، بگمارم            از سنگ،  

 

5/0 

19 
 معاد      بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد؟

 کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست      چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ 
5/0 

20 
 شهدا )و جانبازان و ایثارگران( از      ؟خواهد سخن بگویدشاعر در بیت زیر از چه کسانی می

 بیا عاشقی را رعایت کنیم              ز یاران عاشق حکایت کنیم
5/0 

21 
 مهمان نوازی )و بخشندگی(     عبارت زیر بیانگر کدام ویژگی پدر نویسنده است؟

 » پدرم دریادل بود؛ در التی کار شاهان را می کرد. « 
5/0 

     
3 صفحه 

1400  /  3  /  4 تاریخ امتحان : 

دقیقه  80 زمان پاسخگویی : 

https://konkur.info



 جمهوری اسالمی ایران 

 وزرات آموزش و پرورش 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره 

 وحد دبیرستان غیردولتی م  

 نام و نام خانوادگی : 

 یازدهم ریاضی و تجربی   پایه : 

 :  کالس

 فارسی یازدهم 

   نیم سال دوم
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   »چراغدان« به چه کسانی اطالق شده است؟  »شعله« و  در شعر زیر  

ایستد / اش / سپاسگزاری کن / امّا چراغدان را هم / که همیشه صبورانه در سایه میبه خاطر روشنایی  از شعله /   »

ن: کسانی که کار خیر آن چراغ                                             دهند.  شعله: کسانی که کار خیر انجام می      «  مکن   فراموش   شود. اه دیده نمیدا

     5/0 

23 
 دهد. از هب فریدون که پادشاهی ضحاک را پایان می      ؟گویدضحاک در بیت زیر از چه کسی سخن می

 مرا در نهانی یک دشمن است          که بر بخردان این سخن روشن است 
5/0 

24 

 بنویسید. شده را  های مشخّصمنظور از قسمت

 امام خمینی         ای یاوران باید ولی را یاوری کرد        آهنگ جان سامری کرد کلیمیعنی    –  الف

 حضرت علی )ع(               و شیر و خدا      که شد طالب رزم آن اژدها  بازوی دین به جز    –  ب

 مجنون            شده چون مه لیلی آسمانگیر        جهانگیرچون رایت عشق آن    –ج  

 پیامبر )ص(       نگه کرد بر روی مردان دین         حبیب خدای جهان آفرین   –د  
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 موفق باشید 

 

 

     
4 صفحه 

1400  /  3  /  4 تاریخ امتحان : 

دقیقه  80 زمان پاسخگویی : 
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