


   باسمه تعالی  

 آزمون تشریحی دورة دوم متوسطه
   نام و نام خانوادگی:

 10/10/97تاریخ:  دقیقه 75مدت آزمون:  کالس: مدرسه:
 5از  1صفحه  ی و تجربیریاضرشته:  یازدهم: پایه ارسیف: نام درس

 بارم سؤالردیف
 7 قلمرو زبانی الف:

 هاي مشخّص شده را بنویسید. معنی واژه 1
 ......................  آن دل که او خواهد نژندش نژند الف)

 
 ......................   .و صفیر گلوله توپ روس، باز شد نهیبگنجه با فرداي  سپیدةب) 

 
 ......................  ، خداوند، دیگر بار یافتم.همایونج) تا سعادت دیدار، 

 
 ......................  .شدند در محضر او حاضر می شریعت د) و طالبان علوم

 
 ......................  چریدم. سعدي می یزپالهـ) گویی که در 

 
 ......................   است. فخر صلتو) این 
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 مورد) 4( امالي نادرست را مشخص کرده و صحیح و کامل و خوانا بنویسید. 2
 الف) آنگاه، آگاه شدند که غرقه خاست شد، بانگ و هزاهز و قریو خاست.

 
بار هـم اي عشـق مـن از عقـل میانـدیش      یکب) 

 
 

مســــئله رابگــــزار کــــه دل حــــل بکنــــد  
 

 
 

 

1 

 امالي صحیح را انتخاب کنید.  3
 چه پایه است.تا الف) بدانم که قوت (تبع ـ طبع) شما 

 

 صباحت ـ صباهت) توأم داشتند.(ب) عزیزترین رفقاي من که حسن سیرت را با 
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 و جمله وابسته (پیرو) را (با کشیدن خط) مشخص کنید. جمله هسته (پایه)در جمله زیر،  4
 

   »ایم که دانش قابل ستایش است. بارها آموخته  در زندگی«
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 نقش دستوري کلمه مشخص شده را بنویسید. 5
  ......................  »خواند. البالغه را می قرآن و نهج ،آرام آرام«
 

25/0 

 نگارش جمله زیر، بالغی است یا غیربالغی (عادي)؟ 6
 »در گل منگرید، در دل بنگرید«

  ...................... 
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   باسمه تعالی  

 آزمون تشریحی دورة دوم متوسطه
   نام و نام خانوادگی:

 10/10/97تاریخ:  دقیقه 75مدت آزمون:  کالس: مدرسه:
 5از  3صفحه  ی و تجربیریاضرشته:  یازدهم: پایه ارسیف: نام درس

 بارم سؤالردیف
 خالق آثار را بنویسید. 15

 

 .............................. االحرار: ب) تحفۀ ..............................: شمسالف) غزلیات 
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 بیت نشان دهید. 4را با » دوبیتی پیوسته«قالب شکل هندسی  16
 
 
 
 

 

 

5/0 

 2 حفظ شعر 
 مناسب پر کنید. کلمۀجاهاي خالی را با  17

فرامـــوش ره و رفتـــار خـــویش ردکـــالـــف) 

ــام ب)  ــال تمــ ــه جمــ ــی بــ ــادره کبکــ نــ
 

ــده .......  ــویش  .............................مانـ ــار خـ از کـ

...................................... روضــــــۀشــــــاهد آن 
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 و بنویسید. زیر، مصرعی از یک شعر است، آن را مرتب کنید ریختۀهم  واژگان به 18
 .........................................................................................                  »اي/ ز/ آفتاب/ دمی/ ابر/ برون حسن/ آ/« 
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 مصرع دوم بیت زیر را بنویسید. 19
ــی ــزار در پــــ ــه در آن مرغــــ اش القصــــ

 

 .........................................................................................
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 »زین همرهان سست عناصر دلم گرفت«باشد؟  مصرع می ادامۀ ها، یک از گزینه کدام 20
 

 ب) شیرخدا و رستم دستانم آرزوست الف) آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست
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21 
 
 

 کدام گزینه باید در جاي خالی قرار بگیرد؟
ــدمی مـــــی  ــدم او قـــ ــر قـــ ــید بـــ کشـــ

 
 

کشــــید وز ......................... او رقمــــی مــــی  
 

 

 ب) قلم  الف) قدم  
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 8 قلمرو فکري ج:
 هاي مشخص شده چیست؟ در عبارت زیر، مقصود از قسمت 22

  »د.یببین هاي بوقلمون نقش، آینهشما در این «
 ب    الف                              

 ب) ......................................... الف) ........................................... (ذکر یک مورد کافی است) 
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 از عبارت زیر بنویسید. را درك و دریافت خود 23
 :  »پذیرفت میرا ت الهی بد مشیشائبه ایمان وصل بود که خوب و  هر عصب و فکر به منبع بی«

 

................................................................................................................................................................................................................................. 
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بیـانگر چـه   » به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسـقا «این بیت  24
 ......................................................................................... مفهومی است؟ (یک مورد)
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 چیست؟این بیت بیانگر  25
ریخــت ولــی چنــدان کــه بــرگ از شــاخه مــی

 

کــرد شــکفت و بــرگ مــی   و چنــدان مــی د 
 

 

......................................................................................... 
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   . درك و دریافت خود را از این بیت بنویسید 26
ــویش     ــازوي خـ ــه بـ ــوانی بـ ــا تـ ــور تـ بخـ

 

 بـــود در تـــراوزي خـــویش  کـــه ســـعیت   

 

 
 

................................................................................................................................................... 
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27  

 .............................................................................................................................. افسوس و دریغ است؟ مایۀبه اعتقاد موالنا چه چیز 
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 .»جامه بگردانیدبه خیمه فرود آمد و  امیر از آن جهان آمده« 28
 ب الف                                                                      

 .......................................................... کیست؟» امیر«الف) 
  

 
 .................................................................یعنی چه؟ » جامه بگردانید«ب) 
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 آزمون تشریحی دورة دوم متوسطه
   نام و نام خانوادگی:

 10/10/97تاریخ:  دقیقه 75مدت آزمون:  کالس: مدرسه:
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 بارم سؤالردیف
 عطار در رابطه با مولوي چه مفهومی دربردارد؟ جملۀاین  29

 »:  ...................................................................آتش در سوختگان عالم زند«
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30 
 
 
 
 
 
 

  معنی ابیات و عبارات را به فارسی روان بنویسید.

ــردد   ــال گـ ــرین حـ ــر لطفـــش قـ ــف) اگـ الـ

عشـــــق شــــد سرنوشـــــتم  پــــروردة ب) 

ــه توق  ــه بــ ــت ج) نامــ ــد گشــ ــع مؤکــ یــ

د) ســـپیده دم جهـــان در خـــون نشـــیند   

چـو تـابوت مـن روان باشـد     ،هـ) به روز مـرگ 

ــید)  ــرع دوم را بنویســــ ــی مصــــ .(معنــــ

 و) به صف آتش دشمن زد

ــت   ز) ــید برخاسـ ــج رسـ ــم حـ ــون موسـ  چـ

 

 ..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

کــــه مــــرا درد ایــــن جهــــان باشــــد  ،گمــــان مبــــر

..................................................................................................

..................................................................................... 

ــت  ــل آراســـــ ــد و محمـــــ ــتر طلبیـــــ اشـــــ
 

 ..............................................معنی کامل: ..................................................................................................................
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  باسمه تعالی   

 سالممدارس آزمون تشریحی پاسخنامه 
  

 2از  1صفحه  10/10/1397آزمون:  تاریخ ریاضی و تجربیرشته:  دهمیازپایه:  فارسیدرس: پاسخنامه 

 : 1پاسخ سؤال 
   د) شرع، آیین، راه دین بخت ج) خجسته، مبارك، نیک  ب) فریاد، هراس، هیبت  الف) خوار، زبون، اندوهگین
 )25/0(هر مورد (براي هر واژه یک مورد معنی کافی است)  و) بخشش   هـ) باغ، بوستان، گلستان

 : 2پاسخ سؤال 
 )25/0(هر مورد بگذار  میندش/ بگزار  ب) میاندیش    غریو قریو  /غرقه خواست الف) غرقه خاست 

 : 3پاسخ سؤال 
 )25/0(هر مورد ب) صباحت  الف) طبع 

 

 : 4پاسخ سؤال 
 )25/0(هر مورد است.  دانش قابل ستایشکه  میا در زندگی بارها آموخته

 جمله هسته (پایه)       جمله وابسته (پیرو)    

 : 5پاسخ سؤال 
 )25/0( قید

 : 6پاسخ سؤال 
 )25/0( عادي

 : 7پاسخ سؤال 
 )5/0( (ورزش ـ فوتبال) الف صحیح است. گزینۀ

 :8سؤال پاسخ 
 )5/0(  ین، صفت مبهمسپ وابستۀ دگر 

 :9پاسخ سؤال 
 )5/0( ها و جهانگردهایش به دورترین نقاط جهان فرستاده شدند. کشتی

 :10پاسخ سؤال 
 )25/0 (هر مورد »من«بدل از  معطوف به کالم/ خودم معنی 

 :11پاسخ سؤال 
 )25/0(هر مورد  الیه مضافب) م  الیه  مضاف الف) ت 

 :12پاسخ سؤال 
 )5/0( (استاد شهریار) الف صحیح است. گزینۀ

 :13پاسخ سؤال 
 )25/0(هر مورد آمیزي)  (حس 2د)   نما) (متناقض 3 ج)   (کنایه) 1ب)    (مجاز)  4الف) 

 : 14پاسخ سؤال 
    )25/0( لیلی  مهبه   مشبه /رأیت عشق آن جهانگیرمشبه یک تشبیه کافی است الف) 

 )25/0(هر مورد رایت عشق: عشق (مشبه) / رأیت (مشبه به) 
 )25/0( لیلی استعاره از چهرهمه  ج)  )25/0( گیر شدن آسمان کنایه ب) 

  : 15پاسخ سؤال 
 )25/0(هر مورد ب) جامی    الف) مولوي 

 :16پاسخ سؤال 

***

                      )5/0 ( 



  باسمه تعالی   

 سالممدارس آزمون تشریحی پاسخنامه 
  

 2از  2صفحه  10/10/1397آزمون:  تاریخ ریاضی و تجربیرشته:  دهمیازپایه:  فارسیدرس: پاسخنامه 

 :17پاسخ سؤال 
 )25/0مورد (هر ب) فیروزه فام   الف) غرامت زده 

 :18پاسخ سؤال 
 )5/0(اي آفتاب حسن دمی برون آ ز ابر 

 :19پاسخ سؤال 
 )5/0(ي سه چهار زرفت بر این قاعده رو

 :20پاسخ سؤال 
 )25/0( )ستوزو رستم دستانم آرشیرخدا (ب) صحیح است ( گزینۀ

 :21پاسخ سؤال 
 )25/0( (ب) صحیح است (قلم) گزینۀ

 :22پاسخ سؤال 
 )25/0(هر مورد  هاي گوناگون نقش و جلوههاي بوقلمون  ب) نقش  (ذکر یک مورد کافی است)وجود انسان، خلقت انسان، آفرینش آینه الف) 

 :23پاسخ سؤال 
 )5/0( نیم.خدا بدا ارادةایمان بسیار قوي داشتن و اینکه بدانیم هر چیز و هر اتفاقی را مشیت و 

 :24پاسخ سؤال 
 نمره) 5/0(یک مورد  .اختیاري انسان در برابر آن شرایط گناه و بی اختیاري در شرایط اضطرار، آماده بودن مفهوم: بی

 :25پاسخ سؤال 
 )5/0( ها تعداد زیاد مغول

 :26پاسخ سؤال 
 )5/0( رسد. تالش توست که به تو می نتیجۀتنها 

 :27پاسخ سؤال 
 )5/0(ن = فریب شیطان را خوردن ددر دام دیو افتا

 :28پاسخ سؤال 
 )25/0(هایش را عوض کرد  ب) لباس   )25/0(الف) سلطان مسعود 

 :29پاسخ سؤال 
 )5/0(شور و عشقی در وجود عاشقان عالم زدند. 

 :30پاسخ سؤال 
 )5/0( .الف) اگر لطف و مهربانی خدا همراه انسان شود

 )5/0(نش با عشق پرورش یافته است. طبع مب) فطرت، آفرینش، 
 )5/0(هاي نوشته شده، با امضا شاه، تأکید و استوار شد.  ج) نامه

 )5/0( کشته خواهند شد) همۀان پر از خون و خونریزي خواهد شد (رایهمۀ د) فردا صبح 
 )5/0( بازگشت به این دنیا را دارم. تصور نکن میلهـ) مصرع دوم 

 )5/0( و) به صف آتش دشمن حمله کرد.
 )1( اي بر روي آن نهاد. شتري آماده کرد و کجاوه ،بلند شدجاي ) وقتی فصل و زمان حج شد، از ز
 


