
عايل  ابمسه ت 

 آزمون پاياني ادبيات و نگارش 

 پايه يازدهم 

 

 

 

 نمره ٧الف( قلمرو زباني: 

 نمره ١.١.معني لغت ١

 زخمي شد افگارپاي راست                                كجاوهآراست  محملاشتر طلبيد و 

 حلقه نفس رسته بودند چنبراز                          پرچمتابان عشق بر دوش  بيرقگرفته 

 استشهاد.  اكنون ببايد نوشت محضريكي                            آشپزچاالك آمد  خواليگريدر لباس 

 نمره ١.١شكل درست امالي واژگان غلط را بنويسيد: -٢

/  (خوان)و طعمه / معونت و مظاهرت / لهجه غليظ / خان عدل   (حبه) و نديمان / بر و بحر / هزاهز و غريو / طوع و رغبت / هبّه )حشم( هشم

 (خواري) / مذلت و خاري / ارباب مودت  (سيرت) حسن صيرت

 نمره ٥.١.از مصدر تنيدن بن ماضي و مضارع بسازيد: ٣

 تنبن مضارع:                                     تنيدبن ماضي:  

 نمره ١.واژه ي خندان را در دو جمله طوري به كار بريد كه يك بار مسند و يك بار صفت )وابسته پسين( باشد ٤

 علي خندان است.مسند: 

 هاي خندان به مادرم لبخند زدند.گل صفت:

 نمره ٥.١.از واژه عدل موارد خواسته شده را بسازيد ١

 عادل، عدالتهم خانواده: 

 داد مترادف:

 نمره ٥.١.كدام فرايند واجي در هر واژه هست؟ ٦

 ادغام شب پره:

 ابدال سنبل



 

 

 

 نمره ٥.١. در بيت زير دو واج ميانجي مشخص كنيد: ٧

 مي آيد تپيدهكه به خون ه اي بيداري / پرند يي انتهاب يقله  يبه سو

 نمره ١. در هر واژه تعداد واج و هجا را بنويسيد: ٨

 ٣ هجا:           9:  واج:      استعداد

   ٢  هجا:         ٤:       واج:       لبه

 نمره: 01ب( قلمرو فكري 

 نمره ٥.١.عبارت زير يادآور كدام صفت خداوند است؟ ١

 از آن خداست، غرب از آن خداست، و سرزمين هاي شمال آسوده در دستان خداستشرق 

 متسلط ـ تسلط )متسط( بر همه چيز!
 

 

 نمره ٥.١. مفهوم قسمت مشخص شده چيست؟  ٢

 . …، صورت درشتميغورم قيافةمن تماشايي بود،  در اين حال قيافة

 چهره درشت و ستبر

 

 نمره ١نويسنده به چه حالتهايي توجه دارد؟ توضيح دهيد  " توجهي به ماجرا نداشتم، مسحور كارخودم بودم، اصال". در عبارت ٣

 داند.متعجب، بي توجهي و غرق در چيزي بودن، نويسنده، شخصيت مذكور را غرق و آميخته در كاري مي

 

 نمره ٥.١. منظور از آهنين كوه در بيت زير كيست؟ ٤

 كوه پوالد گشت به دشت / همه رزمگه آهنين كوه آمدچو آن 

 عمرو
 

 نمره ٥.١. بيت زير بيانگر كدام ويژگي مجنون است؟ ١

 از عمر من آنچه هست برجاي / بستان و به عمر ليلي افزاي

 از جان گذشتگي در راه ليلي

 

 



 

 

 

 

 نمره ٥.١. مفهوم كلي بيت زير چيست؟ ٦

 ؟رفت در زمين كه نرست؟ / چرا به دانه انسانت اين گمان باشدكدام دانه فرو 

كنند و به اوج كنند و رشد ميشود فرصت رشد و كمال پيدا ميروند بلكه همچون يك دانه گل كاشته ميتنها از بين نميها با مرگ نهانسان

 رسند.مي

 

 نمره ٥.١. در بيت زير مقصود از راز چيست؟ ٧

 رازي كه خطركنندگان مي دانند / در بازي خون برندگان مي دانند

 منظور ـ شهادت
 

 . معني كنيد: ٨

 نمره ٥.١. در ناحيت كشمير متصيدي خوش و مرغزاري نزه بود ١

 و تازه بود. در ناحيه، منطقه كشمير، شكارگاهي خوش آب و هوا و چمنزاري تر

 
 

 نمره ٥.١. مگر تو را به نفس خويش حاجت نمي باشد؟  ٢

 مگر تو براي جانت ارزش قائل نيستي و به آن نيازي نداري
 

 نمره ١شت پدر به سوي او گوش / كاين قصه شنيد گشت خاموش  . مي دا٣

 كرد / تا اين كه ماجرا را شنيد و ديگر حرفي نزد.پدر داشت به سخنان او گوش مي

 

 

 نمره ١. بيامد به درگاه ساالر نو / بديدندش آنجا و برخاست غو ٤

 به نزد فريدون رفت و وقتي آنجا وي را ديدند فرياد بلند شد. )كاوه(

 

 

 نمره ١. اگر لطفش قرين حال گردد / همه ادبارها اقبال گردد ١

 شود.بختي تبديل ميها به خوشاگر لطف و محبت وي همراه حال و احوال ما شود/ همه بدبختي

 

 

 نمره ١ز اهريمن است من ميهن است / به يزدان كه بدتر . كسي از بدي دش٦

 تر است.است/ به خداوند قسم كه از شيطان پستكسي كه از روي بدذاتي دشمن كشور و وطن خويش 

 

 نمره  ١. بزن زخم كاين مرهم عاشق است / كه بي زخم مردن غم عاشق است ٧

 بميرد.دواي درد عاشق زخم است )بزن( / كه افسوس و غم يك انسان عاشق اين است كه بدون زخم و آسيب 

 

 



 

 

 

 نمره 3ج( قلمرو ادبي: 

 نمره ٥.١زير بيابيد:  .دو آرايه در بيت ١

 با جوانان چو دست بگشادي / پاي گردون پير بربستي 

 كردن.؛ كنايه از كشتي گرفتن و دست و پنجه نرمدست بگشادي

 ؛ استعاره )تشخيص(پاي گردون پير

  

 نمره ٥.١چيست؟  "دندان به دندان خاييدن". مفهوم كنايي ٢

 كنايه از شدت عصبانيت.

 

 . در عبارت زير ٣

 او را در بند بال بسته ديد، زه آب ديدگان بگشاد و بر رخسار جوي ها براند چون 

 ٥.٢١الف( كدام واژه استعاره است؟ 

 ها، استعاره از اشكجوي

 

 ٥.٧١ب( تشبيه را يافته، مشبه و مشبه به را بنويسيد:

 به( بال)مشبه( ـ اضافه تشبيهيبند)مشبه

 

 نمره ٥.١نماد چيست؟  در شعر كاوه از شاهنامه "درفش كاويان". ٤

 نماد پيروزي

 

 نمره ٥.١. يك كنايه در مصراع زير بيابيد و مفهوم آن را بگوييد ١

 بريده دل از ترس گيهان خديو

 توجهي، دور شدنبريده دل: دل بريدن ، كنايه از بي

 خديو


