
  وزارت آموزش و پرورش مهر آموزشگاه
  آموزش وپرورش ناحيه يك اصفهان  مديريت

  شاهدشيخ بهايي  دبيرستان

  ٢فارسي  آزمون درس :    رياضي و تجربي   رشته:  يازدهم  پايه: دوم   امتحان نوبت :

   ١٤٠٠/   ٠٣      /١٠تاريخ:                        دوشنبه        روز:  ١٠ ساعت شروع:  دقيقه٤٥  مدت: مقاره عابد   نام دبير: 

  نام و نام خانوادگي:  نام پدر:    صفحه    ٢سواالت در  

 رديف    شرح سواالت   بارم
 مصراع (( پا در ركاب خويش دارند )) يعني:  ١

ب) پا در ركاب گذاشتند ولي هنوز سوار نشده اند.                                                   الف) آماده حركت و حمله هستند.   
د) آمادگي ندارند.                                                       ج) در حال پياده شدن هستند.  

١ 

در بيت (( گ اه سفر آمد برادر، ره  دراز است             پروا مكن بشتاب، همت چاره ساز است)) نقش كلمات مشخص شده به ترتيب  ١
 عبارتند از : 
متمم  –مسند  –ب) مفعول                                                            مسند  –مفعول  –الف) نهاد   

مسند  –نهاد  –د) منادا                                                              مفعول –متمم  –ج) نهاد   

٢ 

 مصراع (( بيا عاشقي را رعايت كنيم)) يعني:  ١
ب) بيا مانند عاشقان باشيم.                                                           الف) بيا به فكر عاشقان باشيم.   

د) بيا مانند عاشقان حال افراد را درك كنيم.                                                      ج) بيا آيين عاشقي را رعايت كنيم.  

٣ 

 در مصراع (( هال  منكر جان و جانان ما )) كلمه هاي مشخص شده به ترتيب يعني:  ١
ناشناس  –ب) افسوس                            انكار كننده –الف) شبه جمله براي ندا و آگاه كردن ، اي   

بي مسئوليت  –د) شبه جمله                                                                            زشت  -ج) آفرين   

٤ 

صفت لياقت است؟زير كدام يك از كلمه هاي  ١  
د) خواندني                      ج) كودكانه              ب) روشنگر                         الف) جسماني             

٥ 

 با توجه به درس ((كاوه دادخواه)) كدام يك از گزينه هاي زير غلط است؟ ١
                                     الف) مرداس پدر ضحاك است.

 ب) آبتين پدر فريدون است.
      ج) برمايه نام گاوي است كه به فريدون شير داده است.

.بند چرمي را به نيزه كرد و مردم را به جنبش فرا خواندد) ضحاك پيش   

٦ 

 مصراع (( هنر خوار شد ، جادويي ارجمند)) يعني:  ١
 الف) هنر و كار نيك بي ارزش شد و جادوگري ارزشمند گشت.

ب) صنعت بي ارزش شد و جادوگر ارزشمند شد.    
 ج) هنرمند بي ارزش شد و جادوگر ارزشمند شد. 

بي ارزش شد و جادوگر ارزشمند گشت.د) هنر و كار نيك   

٧ 

 در مصراع (( بدان محضر اژدها  ناگزيز         گواهي نوشتند برنا و پير ))  ((اژدها)) چه آرايه اي دارد؟ ١
د) مجاز                                ج) استعاره                              ب) كنايه                           الف) تشبيه  

٨ 

 مصراع (( شماريت با من ببايد گرفت )) يعني:  ١
ب) تو بايد تعداد قربانيان را به مسئوالن اعالم كني.                                           الف) تو بايد به من حساب پس دهي.  

د) تو بايد گزارش كار را به مسئوالن بدهي.                               .ج) تو بايد تعداد قربانيان را از مسئوالن بگيري  

٩ 

 كدام يك از واژه هاي زير هم معناي قديم خود را حفظ كرده است و هم معناي جديد گرفته است؟ ١
 د) سوگند                           ج) يخچال                       ب) شادي                   الف) برگستوان

١٠ 

 
 



 مصراع (( فلك باخت از سهم آن جنگ، رنگ )) يعني:  ١
ب) تقدير سهم خود را ناديده گرفت.                                               الف) آسمان سهم خود را از آن جنگ يافت.   

د) آسمان و فلك در آن جنگ سهم نمي خواست.                                      ج) آسمان از ترس آن جنگ رنگ باخت و ترسيد.   

١١ 

 در بيت (( چو ننمود رخ شاهد آرزو           به هم حمله كردند باز از دو سو )) مصراع اول يعني:  ١
ب) چون شاهد نمي خواست شهادت دهد.                                          الف) چون شاهد چهره خود را پنهان كرده بود.  

د) وقتي شاهد چهره خود را پنهان كرد.                         ج) وقتي به هدف و آرزوي خود نرسيدند و كسي پيروز نشد.  

١٢ 

 در عبارت: (( در وقت فراغ موافقت اولي تر )) يعني :  ١
ب) در هنگام دوري دوستي ماندگارتر است.                                          الف) در هنگام دوري سازگاري شايسته تر است.  

د) در هنگام آسودگي همراهي شايسته تر است.                                                 ج) در هنگام دوري همراهي ممكن است.  

١٣ 

اختالف صيادان آنجا متواتر )) يعني: عبارت (( و در وي (آنجا) شكاري بسيار و  ١  
 الف) و شكار بسياري در آنجا بود و صيادان در آنجا اختالف داشتند. 

 ب) و شكار بسياري در آنجا بود و صيادان بسياري در آنجا رفت و آمد داشتند. 
 ج) و در آنجا شكارچيان بسياري بودند و با هم اختالف داشتند. 

بودند و بسيار رفت و آمد داشتند. د) و در آنجا شكارچيان بسياري   

١٤ 

 در عبارت هاي (( روز ميالد – روز پنجم – روز خوب )) نوع واژه هاي مشخص شده به ترتيب عبارتند از: ١
مسند –صفت   –ب) صفت                                                                    قيد –صفت  –الف) صفت   

صفت –صفت  –) مضاف اليه د                                                            مسند –صفت  –ج) مضاف اليه   

١٥  

است؟گوته، شيفته و دلبسته شعر و انديشه كدام شاعران  ١  
                        ب) مولوي و نظامي                                                                           الف) سعدي و حافظ

د) فردوسي و خاقاني                                                                              ج) سنايي و عطار  

١٦  

مثال داد )) به ترتيب يعني:  –بار داده آيد  –دل واژه ها و عبارت هاي (( برنشست امع ١  
مثال آورد –بارها را آورد  –الف) نشست   

مثال آورد  –اجازه حضور داده شود  –ب) باال نشست   
فرمان داد –بارها را آورد  –ج) باال نشست   

فرمان داد  –اجازه حضور داده شود  –د) سوار اسب شد   

١٧  

 در كدام گزينه غلط اماليي وجود دارد؟ ١
د) كراهيت و ناپسندي                 ج) محمل و كجاوه                           ب) رايت و بيرق                  لف) سلت و انعام         ا  

١٨  

 در عبارت (( استاد  علي اكبر دهخدا، لغت نامه را به زبان فارسي  تدوين كرده است.)) نقش واژه هاي مشخص شده به ترتيب عبارتند از: ١
متمم  - مفعول -ب) نهاد                                                                          مفعول - متمم - الف) نهاد  

متمم  -مفعول - د) شاخص                                                                         مفعول -متمم  -ج) شاخص  

١٩  

  از درس ((كبوتر طوق دار )) چه نتيجه اي مي گيريد؟  ١
  
  
  
  
 

٢٠  

    جمع بارم         موفق باشيد                                                                                                            ٢٠
 
 
 
 
 
 
 



 


