
 «بسمه تعالی»

 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه
 دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم                    نام و نام خانوادگی:                       

 7/3/1401 تاریخ امتحان:   ریاضی           رشته: یازدهم           پایه:               2فارسی کالس:                  امتحان: 

   دقیقه75مدت زمان:                  5 تعداد صفحات:              عبدالحمید رزاقیشماره صندلی:              نام دبیر: 
 

 بارم (5) تعداد صفحات  سؤال ردیف

 نامه بنویسید.در برگ پاسخ با خودکار آبی ها رالطفاً جواب پرسش –آموزان عزیز سالم توجه: دانش*

 نمره(7) قلمرو زبانی 

  ویسید.نمعنای واژگان مشخص شده را ب 

 25/0 کرد.باری گِرد او طواف مییک یسبلتابلیس پُر  1

 25/0 آن جنگ رنگ. سهمفلک باخت از  2

 25/0 یابند. وقیعتالّا طاعنان مجال  و 3

 25/0 کرد.می مشماتتمادرم  4

 غ     ص  مشخص کنید.« شودغلط امالیی دیده می یکها زیر در گروه کلمه» صحیح یا غلط بودن جملة  5

 گزاریموسم حج -گذارگذار سیاستقانون -تعزیه و مرثیه -گزار صدیقخدمت -سدّ خار و خاره
25/0 

 25/0 هرب( -زهم رد نمودند هفتاد )حرب صحیح داخل کمان را انتخاب کنید: لغت  6

 نامه بنویسید.را در برگ پاسخ امالیی وجود دارد. صحیح آن غلط یکدر متن زیر  7

اهرت ایشان از دستِ صیّاد بجستم، ند و به معونت و مظدچون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگذار» 

 «مرا نیز از عهدة لوازم ریاست بیرون باید آمد.

25/0 

 نامه بنویسید.ها را در پاسخامالیی وجود دارد. درست آن غلط چهارهای زیر در میان گروه کلمه 8

 -مذلّت و خواری -اندیشیگری و مصلحتهچار -هزاهز و غریو -دَها و هوش -شائبه و گمان -مهد و مهمل

 ورطه و مهلکه -هول و هراس -ثواب و درست  -و ستبر وریق -الحاح و اسرار -و غریوغو 

1 

 شود؟گزینه غلط امالیی دیده میدر کدام  9

 رشحه و قطره  رأفت و شفقت، ، مات و مبهوت -1

 ،  نهیب و هیبتمسحور و مفتون  قُوت و غذا، -2

 حمیّت و غیرت فارغ و آسوده،   ضیعت و زمین، -3

 فایق و برگزیده  مرحم و دارو،  ،صباحت و زیبایی -4

 

25/0 

 ؟ندارد مطابقتها دیگر گزینهزیر با  یهاکدام یک از گزینه واژة نوع 10
 

 گفتار -4                     ردار ک -3    فتار               ر -2رفتار                  گ -1
 

25/0 

 رابطه معنایی کلمات زیر را بنویسید. 11

 و ماه سال ب(                              و ستاره ( ماهالف

 

5/0 

 1صفحه 

 

 جای مهر



 ها مشخص شده را بنویسید.دستوری واژه نقش 12

 خروشوجوشرات در ، فُاتتشنگیوز            پوشنیلیبه داغ ماتمت  کعبهای 

 

5/0 

 جدول زیر را کامل کنید. 13

 صفت لیاقت صفت فاعلی فعل

   نوشتداشت می
 

 

5/0 

 های زیر را مشخص کنید.درست یا نادرست بودن جمله 14

 مضارع اخباری است.« مبّدل به غبارش سازد. نتواندروح را خاک »یدر جمله« نتواند »فعل  الف(

  نادرست                               درست

بند چرمین او که بر نظیر است و پیشبی ،، چهرة انقالبی کاوهی حماسی ایرانهادر داستان» در عبارت  ب(

وجود  ترکیب اضافی 3و  ترکیب وصفی 4« شی بود انقالبیفراخواند، درفمردم را به اتّحاد نیزه کرد و 

 دارد.     

 نادرست                             درست 
 

5/0 

 ( اضافی است.(2))دو مورد در ستون( بیابید.2را در ستون)های درست گزینه(1ستون)« م»   َ هایبرای نقش 15
 

 (2ستون) (1ستون)

 مشد سرشت پروردة عشق الف(

 مآزاد کن از بالی عشق  ب(

 مدریاب که مبتالی عشق  ج(

 مسند -1

 فعل -2

 الیهمضاف -3

 ممتمّ -4

 مفعول -5
 

 

75/0 

با از دست دادن معنای پیشین،  ،واژه. ........اند و از فهرست واژگان حذف شده ،واژه..... .....از میان واژگان زیر  16

 اند.اند و هم معنای جدید گرفتههم معنای قدیم را حفظ کرده ،واژه... .......اند و معنای جدید پذیرفته

 -فتراک -زین -گُرز -موزه -دستار -گریه -رکاب -کثیف -خوالیگر -یخچال -سوفار -سپر -سوگند -شوخ 

 باره -گوش 

 چهار -پنج  -( چهار2                                  شش -چهار - ( چهار1

 شش -پنچ  -( پنج4                                      سه -جپن -( پنج 3

 

25/0 

 وجود دارد؟« ترکیب وصفی و اضافی» عبارت زیر به ترتیب چند  در 17

پشتش نیمی از دیدگان او ، همه دیدند که ابروان سفید و پروقتی پرتو لرزان مشعل بر چهرة پیرمرد افتاد» 

 «گیرا بود. را پوشانده است، و نگاهش نافذ و

 پنج –پنج  -4شش            – چهار -3پنج                   –سه  -2شش             –سه  -1

 

25/0 

 2صفحه 



 زیر را با واژگان مناسب کامل کنید. جمله 18

 های دیگری، فعل شود امّا در گذشته، باساخته می« شدن» امروزه فعل مجهول به کمک مصدر

 د.شنیز ساخته می«  ................... ................» و  « ...................................» مانند: 
 

5/0 

 نمره(5)  قلمرو ادبی

 های زیر را با واژگان مناسب کامل کنید.گزینه 19

 باشد.................... می.......................................................... ،«گرازان به تگ ایستاد» مفهوم کنایی  الف(

« ............................... » زمینة «بزد بر سرش ترگ بشکست خُرد  او سر دست بُرد    بر آن گرزة گ» در بیت  ب(

 شود.حماسه دیده می
 

5/0 

 به کار رفته است؟در کدام مفهوم نمادین « درفش کاویان» در بیت زیر  20

 «بینی درفش کاویانبه هر جانب که روی آری   /ون به میدان باش،تا زان پس ، چو افریدتو یک ساعت» 
 

25/0 

 را بیابید. استعارهت زیر در بی 21

 « به رقص مرگ اخترهای انبوه                  رقصید در آبمیان موج می» 
 

25/0 

و             «شعله«» اش سپاسگزاری کن، امّا چراغدان را هم از یاد مبرروشناییز شعله به خاطر ا »در شعر:  22

 نماد چه کسانی هستند؟« چراغدان»
 

5/0 

 است؟ نادرستآرایة مقابل کدام گزینه  23

 خواهید بروید آسمان شوربا بیاورید. )کنایه(مانید. دراز دراز می( دو برادری مثل علم یزید می1

 حورد. )استعاره(خندیدند، من به رگ غیرتم برمیها می( بچه2

 کرد.) پارادکس(( پدرم دریادل بود. در التی کار شاهان را می3

 سرایی برای زنان بود. ) تلمیح(ش نوحهر( یکی از این مهمانان پیرزنی کازرونی بود که کا4
 

25/0 

 را مشخص کنید.« بهمشبه« » نندزمیت خون سدف عشق باد    زنند  چه جانانه چرخ جنون می» در بیت: 24
 

25/0 

 «اش بر سمن و سنبل و نسرین آمدبر بهار    گریهارسم بدعهدی ایّام چو دید » های بیت: آرایه 25

 در کدام گزینه درست آمده است؟

 تشخیص  مراعات نظیر،  ایهام،  ( استعاره،1

 کنایه  مراعات نظیر، تشخیص،  آمیزی، ( حس2

 مراعات نظیر  حسن تعلیل، تشخیص،  ( استعاره، 3

 حسن تعلیل کنایه،  تشخیص،  ( ایهام، 4
 

25/0 

 را بنویسید. «امواج سند» قالب شعر در  26
 

25/0 

 آن را بنویسید. مفهومرا بیابید و « مجاز» در عبارت زیر  27

 ... «شکسته و پاره کردهها به شمشیر بیاورده باشد و بتان زری که سلطان محمود به غزوه از بتخانه» 

 

5/0 

 3صفحه 



 ابیات زیر را کامل کنید. 28

 ..........................................................................                       به باد تای گر ز خاکرود ذرّه الف(

 آن که در دستش کلید شهر پر آیینه دارد                          .......................................................................... ب(
 

 

5/0 

 

5/0 

 صاحبان آثار زیر را نام ببرید. 29

 ........................................................    حملة حیدی: ب(                 ..............................................   روضة خلد:الف( 

 ..........................................................................    روزها: د(               ................    ...................... دار:وارهای وصلهشل ج(
 

5/0 

5/0 

 نمره(8)  قلمرو فکری

 بیت زیر بیانگر چه دیدگاهی است؟ 30

 کدام دانه فرورفت در زمین که نرُست          چرا به دانة انسانت این گُمان باشد
 

25/0 

زنان پنهان خاچون کار دل به این کمال رسید، گوهری بود در خزانة غیب که آن را از نظر :» در عبارت  31

 « داشته و فرمود که آن را هیچ خزانه الیق نیست، الّا حضرت ما، یا دل آدم

 ؟تچیس« گوهر» مقصود از  الف(

 چه کسانی هستند؟« خازنان»  ب(

5/0 

 ( «در امواج سند» ای از نبرد را وصف میکند؟ ) درس شاعر در بیت زیر، چه صحنه 32

 «کردمیشکفت و برگ دو چندان می        ریخت  ولی چندان که برگ از شاخه می» 
 

25/0 

 سرودة زیر در ستایش چه کسانی است؟ 33

 هاها همه را شکسته بودند آنبت    ها     از چنبر نفس، رسته بودند آن

 هاپرگشودند به عرش        هر چند که دست بسته بودند آن و پرواز شدند

25/0 

 ساخته است؟« پرنده »متفاوتی از در کدام بیت شاعر مفهوم  34

 ای که دگر آشیان نخواهد دید             قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام( پرنده1

 ( پرندگان مهاجر ز شهر ما رفتند                  دریغ و درد ندانم که تا کجا رفتند2

 هوایی ای سبک روحان عاشق                  پرنده تر ز مرغان د( کجایی3

 آیدای که به خون پر کشیده می( به سوی قلّة انتهای بیداری                       پرنده4
 

25/0 

ت کدام شخصیّ از زبان «که جز تخم نیکی سپهبد نکشت   /  یکی محضر اکنون بباید نوشت » بیت  35

 است؟ شاهنامه

 ( فرزند کاوه4فریدون                       ( 3( کاوه                   2اک              ( ضح1ّ
 

25/0 

 مناسبت داشته باشد؟ « گوته» بنویسید که با سرودة زیر از « حافظ» بیتی از  36

ختران خواند تا اهای شورانگیز تو را میمگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلکش، بیتی چند از غزل» 

 «و دشت را بترساند؟ آسمان را بیدار کند و رهزنان کوه 

  

5/0 

شرایط چه نوع اجتماعی توصیف  «هنر خوار شد جادویی ارجمند  نهان راستی آشکارا گزند»در بیت 37

 شده است؟
25/0 

 4صفحه 



 این بخش از سرودة گوته، بیانگر چه دیدگاهی است؟ 38

 «از رنج و شکر او کن به وقت رَستن            و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج  » 
 

25/0 

 های زیر رامشخص کنید.بودن هر یک از عبارت نادرستیا  درست 39

 جستجوگری است که به دنبال کسب تجربه است.    زاغ نماد انسان« دارکبوتر طوق» در داستان الف( 

 نادرست                       درست

« صبر و شکیبایی» توصیه به « .آرد فرود سر ا بر سر آن کس کهاز آسمان تاج بارد امّ» در عبارت:  ب(

 کند.می

 نادرست                     درست 
 

5/0 

به « بار داده آید»  «را بگوی که امروز دُرُستم و در این دو سه روز، بار داده آید. بونصر» با توجه به عبارت:  40

 معنایی است؟چه 
25/0 

 چیست؟ «گوته»مقصود « ای واالتر از بهر من نیستاگر فکر و حواسم این جهانی است، بهره» در سرودة  41
 

5/0 

 )حداکثر در نصف خط( های زیر را بنویسید.هر یک از گزینه مفهوم 42

 کرد.سراچة ذهنم آماس می الف(

   چو ننمود رخ شاهد آرزو                         به هم حمله کردند باز از دو سو                   ب(

 بزن زخم، این مرهم عاشق است               که بی زخم مردن، غم عاشق است  پ(

 مواجب سیادت را به ادا رسانید.مرا نیز از عهدة لوازم ریاست بیرون باید آمد و  ت(
 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

 بنویسید.نثر روان امروز ابیات و عبارات زیر را به  43

 درید و بسپرد محضر به پایبخروشید و بر جست لرزان ز جای       الف(

 تر گشتدر شیفتگی تمام       تر گشت          هر روز خنیده نام ب(

 اختالف صیّادان متواتر در وی شکاری بسیار و پ(

  است، این یکی مفرّح ذات؛آن یکی ممد حیات  ت(
 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

 
 
 

 
 
 

 پیروزی و بهروزی بهره شما باد.

 

 
 

 5صفحه 



 «                                            بسمه تعالی»                                                                                       

 تهران4آموزش و پرورش منطقهاداره 
 دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم                    نام و نام خانوادگی:                       

 7/3/1401 تاریخ امتحان:            ریاضیرشته:                یازدهمپایه:          2فارسی کالس:                  امتحان:

 دقیقه 75 مدت زمان:                3تعداد صفحات:          عبدالحمید رزاقی شماره صندلی:                     نام دبیر:

 

 بارم نامهپاسخ ردیف

  نمره(7قلمرو زبانی ) 

 25/0 ...........................................................................................:      تلبیس 1

 25/0 ...........................................................................................:        سهم 2

 25/0 ...........................................................................................:     وقیعت 3

 25/0 ...........................................................................................:        شماتت 4

  25/0غ                                    ص  5

6  25/0 

7   ...........................................................................................                     25/0 

8 1- ..................................................................     2- ...................................................................     3- .................................................................       4- .................................................................        1 

 25/0 ...........................................................................................   ←  گزینه 9

 25/0 ...........................................................................................    ← گزینه  10

 5/0 ...........................................................................................  ←و ماهسال   ب(      ........................................................................................... ← و ستاره  ماه الف( 11

 5/0 ...........................................................................................       ← جوش و خروش        ...........................................................................................   ← کعبه 12

 5/0 ...........................................................................................  ← صفت لیاقت      ...........................................................................................  ← صفت فاعلی 13

 5/0 نادرست        درست            ب(                       /        درست                  درست            نا   الف( 14

 75/0 ........................................................................................... ج(  ........................................................................................... ب(  ........................................................................................... الف( 15

 25/0 ...........................................................................................  ← گزینه 16

 25/0 ...........................................................................................  ←گزینه  17

 « ....................................................................................................»       و          « ...........................................................................................»   18

 
5/0 

 1صفحه 

 

 جای مهر



 نمره(5قلمرو ادبی )

 5/0 ........................................................................................... ب(                                                 ........................................................................................... الف( 19

20 ........................................................................................... 
 

25/0 

21 ........................................................................................... 
 

25/0 

                  .............................................................................................................................................     شعله نماد:   22

 ......................................................................................................................................   چراغدان نماد: 
5/0 

 25/0       ...........................................................................................    ←      گزینة  23

 25/0 ...........................................................................................          ←     بهمشبهٌ 24

 25/0 ........................................................................................           ←      گزینة  25

26 ........................................................................................... 
 

25/0 

 5/0                    ...........................................................................................   ← مفهوم  ...........................................................................................      ←مجاز   27

               ...............................................................................................................................  الف(  28

                ..................................................................................................................................ب(   

5/0 

 

5/0 

  .....................................................................   حملة حیدری: ب(                ....................................................................... روضة خلد: الف( 29

  .............................................................................................   روزها:د(       ......................................................................  دارشلوارهای وصله ج(

5/0 

 

5/0 

 نمره(8قلمرو فکری: )

30 ....................................................................................................................      
             

25/0 

 5/0                 .................................................................................................................... ب(                 ....................................................................................................................   الف( 31

32 ....................................................................................................................      

             
25/0 

33 ....................................................................................................................          
         

25/0 

 25/0       ...........................................................................................    ←      گزینة  34

 2صفحه 



 25/0       ...........................................................................................    ←      گزینة  35

36 
 

.....................................................................................................................                         ........................................................................................................................              5/0 

37 ....................................................................................................................       

            
25/0 

38 ....................................................................................................................      

             25/0 

 5/0 نادرست                  درست ب(                       /                          نادرست             درست   الف( 39

40  

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

 
25/0 

41 
 

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

5/0 

42 
 

   ........................................................................................................................................................... مفهوم:  الف(

 ............................................................................................................................................................. مفهوم:  ب(

 .............................................................................................................................................................  مفهوم:  پ(

 .............................................................................................................................................................  مفهوم:  ت(

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

43 
 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... معنی : الف(

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  معنی : ب(

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  معنی : پ(

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  عنی :م ت(

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

 پیروزی و بهروزی بهرة شما باد. 
 
 

20 

 3صفحه 
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 4صفحه 


