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  بارم  2فارسیواالت ئس  ردیف
  نمره ) 7قلمرو زبانی (  -الف 

  معناي دقیق واژگان مشخص شده را بنویسید  1
  .........).........(... نَوندبیاورد ضحاك را چون   - الف 
  ...........).....(.... یان هابسنج معنی در  حالوت - ب 
  ...........).......(....موجودات می آفرید اصنافحق تعالی چون  - ج 
  ........).......در کار ما به جد است. (..... ستیزه روياین  -د 
  ......)........(......خنده ي آنان کالس و مدرسه را تکان داد مهیبصداي   -ه 
  ...).....(...........می کرد ذتلمگه گاه در محضر مدرس  - و 

5/1  

  . ( چهار غلط )هایی را که امالي آنها نادرست است بنویسید شکل درست واژه  2
منزّح و پاك، مضحک و مسخره، الحاح و اسرار، ثروت و تمکّن، فارغ و آسوده ، ولنگاري محملی و ذات ، مفرّح 

  رشهه و قطره، 
  

  
1  

  گانه شده اند؟چهاریک از وضعیت هاي ، مشمول کدام مشخص کنید هر یک از واژه هاي زیر  3
                                                    الف) یخچال 

  ب) سوفار

5/0  

  .یدرا در بیت هاي زیر بررسی کن» شد « فعل تفاوت معنایی   4
  تن هر دو شد از نظر نا پدید / ز بس گرد از آن رزمگه بر دمید  - الف 

  ز نیرنگ ضحاك بیرون شدند /  آفریدون شدند سوي لشگر - ب 
  

  
5/0  

  را بخوانید و موارد خواسته شده را در آن مشخّص کنید.  عبارت زیر  5
فردوسی تصویري از آن روزهاي سیاه ایران را نشان داده است؛ روزگاري که کاوه و هزاران تن دیگر را ناگزیر « 

  »به قیام برانگیخت. 
  ( نوع وابسته ها ذکر شود ) : در متن مشخّص کنید پیشیندو وابسته   - الف 
  ( نوع وابسته ها ذکر شود ) : پسین مشخّص کنید.دو وابسته  - ب 
  دو مورد هسته در متن مشخّص کنید. – ج 

  
5/1  

  کنید. ها را در عبارت زیر مشخص شاخص  6
  .رفتم دم دکان میرزا سلیمان عینک ساز با آقا معلّم عربی شد،  وقتی مدرسه تعطیل

  
5/0  

  قید و در جمله دیگر مسند باشد.» ماهرانه « دو جمله بسازید که در یکی » ماهرانه « با واژه ي    7
  

5/0  

مشهد5آموزش و پرورش ناحیه  نام ونام خانوادگی:  

واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:  

  2فارسی  سواالت امتحانی درس:

  2/3/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه 75مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  22تعدادسوال:  کالس:   هاشمی نام دبیر یا طراح:

  شماره دانش آموزي:  پایه: یازدهم  شماره صندلی:  صبح10:30ع: ساعت شرو
  

  صبح دومنوبت 





3 
 

  شاعر در عبارت زیر بر چه موضوعی تاکید دارد ؟   19
  »از ناممکن می پرسد خانه ات کجاست ؟ پاسخ می آید: در رویاي یک ناتوان  ممکن« 

  
5/0  

  زیر در وصف کدام شخصیت است؟شعر   20
  تو که فرات رشحه اي از یم توست / دریا نشنیدم که کشد مشک به دوشجز 

  
25/0  

  با توجه به شعر زیر به سواالت طرح شده پاسخ دهید.  21
  ما                  بزن زخم انکار بر جان ماهال منکر جان و جانان « 

  »بزن زخم این مرهم عاشق است        که بی زخم مردن غم عاشق است 
  چیست؟» زخم « مقصود شاعر از  –الف 

  شاعر چه چیزي را باعث درد و رنج انسان عاشق می داند؟ -ب
  در این شعر چه کسانی هستند ؟» یاران عاشق «مقصود از  –ج 
  

  
  
75/0  

  معنی و مفهوم ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  22
  ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند مردود همه جهان گشت . -1
  
  در آن دریاي خون در قرص خورشید         غروب آفتاب خویشتن دید -2
  
  
  فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ -3
  
  
  بردند روزي یاران الحاح کردند و مرا به تفرّج-4
  
  
  هم آنگه یکایک ز درگاه شاه            برآمد خروشیدن دادخواه – 5
  
  
  بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم / تو در کلبه و خیمه خود باز بمان -6
  
  
  چون به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرو ن باید آمد – 7
  
  

  » در پناه حق موفّق باشید.« 
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20  

نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

 نام و نام خانوادگی     

 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 

   امضاء :   امضاء :

 



 باسمه تعالی

 3/2/98تاریخ امتحان                                        دبیرستان امام رضا )ع(                              2پاسخنامه امتحان فارسی
 

 سواالت ردیف

 گروه ها          -شیرینی                                     ج –اسب تندرو               ب  –الف  1

 شاگردی       -ترسناک                                     و  –گستاخ، بی شرم             ه  –د 
 رشحه -اصرار منزّه  –مهملی  2

 ضمن حفظ معنی قدیم معنی جدید هم گرفته      –الف  3

 سیاسی و فرهنگی و . . . از فهرست واژگان حذف شده بر اثر تحواّلت -ب
 در معنای فعل اسنادی –الف  4

 در معنای فعل رفت -ب
 وابسته های  پیشین :    آن :  صفت اشاره                  هزاران : صفت شمارشی  5

 دیگر : صفت پسین      وابسته های پسین :      سیاه :  صفت بیانی                ایران : مضاف الیه      
 میرزا -آقا  6

 
7 

 قید : او ماهرانه آشپزی می کند

 صفت : آشپزی ماهرانه او تحسین همگان را برانگیخت
 بن ماضی : رهید                            بن مضارع : ره 8

 نسبی -مفعولی                    ب –الف  9

 تعلیل  حسن  – 2تشخیص برای کعبه و فرات     -1 10

 در جوش و خروش بودن کنایه از بی قرار و ناراحت بودن. : نیلی پوش بودن کنایه از عزادار بودن ،کنایه  – 3
 از بخشندگی زیادکنایه  –الف  11

 شدن کنایه از شرمنده شدن یا خجالت کشیدنبور  –ب 
 خاک مجاز از تعلقات مادّی و دنیایی     12

 نابود کردن : مبدّل به غبار ساختن کنایه از
 جوی استعاره از اشک زیاد 13

 سن تعلیل ح 14

 شعر حفظی 15

 ساالر نو : فریدون                            حبیب خدای جهان آفرین : پیامبر اسالم )ص( 16

 خدا ترس بودن -بودن  قانع  17

 اقدام به کاری کردن -ب                        ترسیدن  –الف  18

 پذیر بودنفرمان  –سست و بی بنیاد بودن          د   -ج 



 ناتوانی و ناممکن بودن فقط در ذهن افراد است ؛ چون با اراده ی قوی و استوار همه کارها امکان پذیر است. 19

 حضرت ابوالفضل العبّاس ) ع ( 20

 عشق از سوی منکران حقیقتانکار  –الف  21

 که در راه عشق رنج و آزار نبینداین  –ب 

 شهدا  –ج 
 هوم نظم ونثرفمعنی و م 22

 


