جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :یازدهم ریاضی/تجربی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد
آزمون میان ترم نوبت دوم سال تحصیلی 1399 -1400

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نمره به حروف:
تاریخ و امضاء:

نام دبیر :مصطفی اسالمی

تاریخ امتحان1400/03 / 05 :

ساعت امتحان 09 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  90 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

نام درس :فارسی یازدهم

الف قلمرو زبانی ( 7نمره)
معنای واژهای مشخص شده را بنویسید:
1

ب) ژیان

الف) دستوری:
ج) قبا

د) فایق

ه) سبک

و) ولی

1/5

در عبارات زیر غلط های امالیی را پیدا کنید و صورت درست آن را بنویسید:
الف) جز تو که فرات ،رشههای از یم توست  /دریا نشنیدم که کشد مشک به دوش
ب) جانان من اندوه لبنان کشت ما را  /بشکست داغ دیر یاصین پشت ما را
2

1/5

ج) یکی محظر اکنون بباید نشست  /که جز تخم نیکی ،سپهبد نکشت
د) اگر هفت کشور به شاهی تو راست  /چرا رنج و سختی همه بحر ماست
ه) چنین آن دو ماهر در آداب ضرب  /ز هم رد نمودند هفتاد هرب
و) دم تیغ بر گردنش چون رسید  /سر عمر صد گام از تن پرید

.3

4

5

6

7

در بیت زیر نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.

1

گاه سفر برادر ره دراز است  /پروا مکن بشتاب  ،همت چاره ساز است
در عبارت زیر دو صفت فاعلی  ،یک صفت لیاقت ،یک صفت مفعولی مشخص نمایید.
ورزشکار دونده توانا بود که با پای شکسته و دست بسته نوشیدنی را به هم تیمی خود برساند.
در بیت زیر کلمه «گر» در چه معنایی به کار رفته است؟

0/5

تو شاهی و گر اژدها پیکری  /بباید زدن داستان ،آوری
کلمات زیر در گذر زمان دچار چه وضعیتی از وضعیت های چهارگانه شده اند؟
الف) سوفار

ب) شوخ)

در عبارت زیر جوالن در کدام معناها میتواند کاربرد داشته باشد؟
زان جا به جوالن تا خط لبنان برانیم

1

ج)رکاب

0/75

0/75

ب
.1

2

3

قلمرو ادبی ( 5نمره)
در بیت زیر مقصود از فرعونیان و قبطیان کیست؟

0/5

وادی پر از فرعونیان و قبطیان است
مفهوم کنایه زیر را بنویسید :

0/5

برگ سفر بر باره بستن :
در بیت زیر تاکید بر کدام ویژگی عاشق است؟
ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز  /کآن سوخته را جان شد و آواز نیامد

0/5

در ابیات زیر مجاز را بیابید و معنای حقیقی آن را بنویسید؟
4

چو کاوه برون شد ز درگاه شاه  /بر او انجمن گشت بازارگاه

1

ا آن چرم کآهنگران پشت پای  /بپوشند هنگام زخم درای
5

در بیت زیر درفش کاویان در چه مفهوم نمادینی به کار رفته است؟
« تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تا زان پس  /به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی

0/5

در ابیات زیر جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید
6

الف)  / .............................................................................خاک این ویرانه ها بویی از آن گنجینه دارد
ب) در هوای عاشقان پر میکشد با بی قراری ............................................................................... /

2

صفحه ی  1از2
ج

قلمرو فکری ( 8نمره)

1

مقصود از مصراع " پا در رکاب راهوار خویش دارند" چیست؟

2

3

منظور از "اللهها" در بیت زیر چیست؟
ببین اللههایی که در باغ ماست  /خموشند و فریادشان تا خداست
انگیزه کاوه در قیام علیه ضحّاک چه بود؟

0/5
0/5

0/5

در بیت زیر منظور از شیر اِله و اژدها چه کسانی هستند؟
4

سپر بر سر آورد شیر اِله  /علم کرد شمشیر آن اژدها

0/5

در بیت زیر منظور از قسمت های مشخص شده چیست ؟
5

خروشید کای پایمردان دیو  /بریده دل از ترس گیهان خدیو

1

معنی و مفهوم عبارات زیر را به فارسی روان امروزی برگردانید ( 5نمره)
الف) باید به مژگان رُفت گَرد از طور سینین  /باید به سینه رَفت زین جا تا فلسطین

ب) یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد  /ای یاوران باید ولی را یاوری کرد

6

ج) شماریت با من بباید گرفت  /بدان تا جهان ماند اندر شگفت

د) بپویید کاین مهتر آهرمن است  /جهان آفرین را به دل دشمن است

ه) چو ننمود رخ شاهد آرزو  /به هم حمله کردند باز از دو سو

موفق باشید  -اسالمی
صفحه ی  2از2

جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :فارسی یازدهم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبیر :مصطفی اسالمی

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کلید

مدت امتحان 90 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

قلمرو زبانی ( 7نمره)

الف

1

الف) اجازه ب) خشمگین

2

مهملی – مآبی – قالب – قال – خوالیگر  -رشحه

3

منادا – مسند – فعل – نهاد

4

دونده – توانا  :فاعلی  /نوشیدنی  :لیاقت  /بسته  :مفعولی

5

ساعت امتحان 09:00 :صبح /عصر

سؤاالت نوبت دوم سال تحصیلی 1399-00

راهنمای تصحیح

ردیف

تاریخ امتحان1400/03 / 05 :

ج) پیراهن جلوباز د) شکارگاه ه) توجه و) بی شرط و قید

الف ) همین :وابسته پیشین صفت اشاره .نام  :هسته /ب) اسما :هسته ،صدگانه وابسته پسین صفت شمارشی – اش  :وابسته پسین
مضاف الیه
الف ) بنا به دالیل سیاسی و فرهنگی یا زبانی از فهرست واژگان حذف شده اند

6

ب) تغییر معنا پیدا کرده وبه دوره جدید منتقل شده
ج) عالوه بر حفظ معنای قدیم معنای جدید نیز پذیرفته است

7

الف) جوالن در معنای جوالن دادن و قدرت نمایی کردن  /ب) در معنای ارتفاعات جوالن در سرزمین سوریه که توسط اسراییل اشغال
شده است

ب

قلمرو ادبی ( 5نمره)

1

در همه حال باید شکر خدا کرد

2

هر دو عبارت کنایه از آمادگی برای سفر دارند

3

سکوت و خموشی

4

الف) بازارگاه مجاز از مردم بازار
ب ) چرم مجاز پیش بند چرمی

5

نماد پیروزی بر اهریمن

6

تضمین

7

سرنشتر عشق  :تشبیه  /رگ روح  :استعاره

8

ملک الشعرای بهار – فریدون توللی – فریدون مشیری – مهدی حمیدی شیرازی

ج

قلمرو فکری ( 8نمره)

1

اعتقاد به معاد و زندگی پس از مرگ

2

شهدا

3

زیاد بودن تعداد افراد دشمن

4

شیر اله  :حضرت علی  /اژدها  :عمرو بن عبدود

5

دستیاران ضحاک -

خداوند جهان

الف) باید گرد و خاک سرزمین مقدس قدس را با مژه هایمان تمیز کنیم و با تمام وجود به سمت فلسطین حرکت کنیم
ب) درد عشق قابل درمان نیست و مانند مرگ اسن که چاره ای برایش نیست
ج)باید حساب کتابی به من بدهی که باعث شگفتی همه خواهد شد
د) قیام کنید چرا که ضحاک شیطان است و دشمن خداست
ه ) وقتی دیدند به آرزویشان نرسیدند دوباره به همدیگر حمله ور شدند
5

و) از شدت ذوق و هیجان بدون تعادل راه میرفتم
ز) ظرفیت ذهنم پر میشد و لبریز میکرد
ح) من اهل سفر هستم و تو نیستی
ط) مانند مار حلقه زده شده از جای خود جهید و حلقه ی در کعبه را با دستانش گرفت
ی) اگر معشوق وعده دهد که مدتی دیگر خواهد فریب او را مخورید زیرا دارد دروغ میگوید

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

