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   )معنی واژه، امال، دستور(                نمره( 5/4قلمرو زبانی )
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 )دانش و فهم( معنی واژگان  مشخص شده را بنویسید.

               خطیر و مهم کارهای: مهمات                  فرمانبری اطاعت، فرمانبرداری،:   عطو

 زمان هنگام، فصل،:   موسم                                                     چانه:  زنخدان

 )کاربرد(ها را بنویسید. های زیر بیابید و درست آنها و سرودههای امالیی را در نوشتهغلط 2

 عزم: عظم ب(                                    گزارده:  اردهگذ (الف
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 )کاربرد( گزینۀ درست امالیی را انتخاب کنید. 3

 محمل ب(                            صفیرالف( 
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 )کاربرد( :بیابید پیشین و یک وابستۀ پسین وابستهیک در بیت زیر  4

 رفت یم یشهزاران ن یز هر موج                           شاه ی یدهسدّ روان در د ینا از

  (شاه/ روان ): وابستۀ پسین                        (   هزاران / هر/   ینا) :  پیشین  وابسته
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 )کاربرد( کدام عبارت مجهول است؟ آن را به معلوم برگردانید: 5

 : بار دهدبار داده آیدالف( 
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 )کاربرد( را در دو مصراع مقایسه کنید:« م-»ضمیر پیوستۀ  نقش یر،ز یتدر ب 6

 و در مصراع دوم در نقش مفعول« هستم»در مصراع اول، به معنی 

5/0 

 ()کاربردالیه به کار ببریدبار به صورت شاخص و یک بار به صورت مضافٌرا در جمالتی جداگانه یک « سلطان»واژه  7

 مردم از ظلم سلطان رها شدند الیه:ب( مضافٌ                غزنوی است.شاهان  ازمحمود طان لس الف( شاخص:

5/0 

 )کاربرد( را در دو جملۀ جداگانه یک بار به صورت قید و یک بار هم در نقش مفعول به کار ببرید.« امروز» واژۀ  8

 امروز را همیشه به خاطر خواهم سپرد. مفعول:                                                            .امروز او را دیدم :قید
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   نمره(                )آرایه ادبی، تاریخ ادبیات، حفظ شعر( 5/3قلمرو ادبی )  

 )کاربرد( را در بیت زیر مشخص کنید:« مشبه به»و « مشبه» 9

 و نامش دل شد یدقطره فروچک یک  رِ عشق بر رگِ روح زدندرنشتس

 ررنشتس :مشبه به                                  عشق :مشبه
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 )کاربرد( دارد؟ دجوو «ب» وهگر ییههاآرا از یک امکد لف«ا» وهگر ینمونهها از یک هر در

 کنایه                      بگیر ستمد که بیفکن را دخو نه                پیر یشدرو ستد انجو ای بگیر لف(ا

 تشخیص           یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش         بگذار که دل حل کند این مسئله ها راب( 

 مجاز                                                 به کران آب فرود آمدند و خیمه ها و شراع ها زده بودند. پ(

 حس آمیزی             لقا راخانه مه خوب خوش  یسو یدبکش         ینزر یبه بهانه ها یرینش یبه ترانه ها ت(
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 )کاربرد( کامل کنید. )شعر حفظی( 11

 : یدرا کامل کن یرز یها یتب

 یاموختهکبک ن رهروی                            عاقبت از خامی خود سوخته

 لب که قند فراوانم آرزوست بگشای                  بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

 کان چهرۀ مشعشع تابانم آرزوست                     ز ابر یحسن برون آ دم ای آفتاب
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 )دانش و فهم(از کیست؟ هر یک از آثار زیر 12

 نجم الدین رازی )دایه( مرصادالعباد:                                                             جامیتحفه االحرار: 

5/0 

  نمره (               )معنی و مفهوم  نثر و شعر، درک مطلب(  6قلمرو فکری  ) 

 )دانش و فهم( «به نشاط، قلم در نهاد. ی،کاف یرمرد بزرگ و دب ینا»با توجه به عبارت  13

 شروع به نوشتن کرد. ؟ یستچ «قلم در نهاد»مقصود از -الف

 نویسندۀ کاردان به چه معناست ؟« یکاف یردب»-ب
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 )کاربرد( را در عبارت زیر بنویسید:« خداوند»تفاوت معنایی  14

 صاحباولی: سلطان                           دومی: 
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 )دانش و فهم(را دارد؟ نکته ایچه  یانقصد ب یرز یتشاعر در ب  15

 یگشت پنهان / فروغ خرگه خوارزمشاه یشب م یکآن تار در

 زمشاهیرودی حکومت خواناب
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 )دانش و فهم(یست؟مشخص شده چ یمقصود از قسمت ها یرز یدر عبارت ها 16

 معنی قلب و باطن سرّ: بهب( آینه: استعاره از وجود انسان               ( الف
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 )دانش و فهم( بنویسید: را یک هر مفهوم

 الغر و نحیف شده بود.: رگ و استخوان ماند و پوستچو چنگش ( الف

 .رسیهر اندازه بکوشی، همان قدر به نتیجه می: که سعیت بود در ترازوی خویش( ب
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 جهل ونادانی و عقب ماندگی: خانه های تاریک و بی دریچه 18

 آگاهی و دانش و تکنولوژی: پنجره های باز و نورگیر
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 نظر مصحح محترم صائب است.()          )دانش و فهم( بنویسید.امروزی  فارسی روان  نثر ابیات و عبارات زیر را به 19

 یقین مرد را دیده بیننده کرد              شد و تکیه بر آفریننده کرد( لفا

 

 آورد. یم یروننکت ب یشرا به خط خو یدهرس یعارضه افتاده بود، بونصر نامه ها ین( تا اب

 

 رفت یم یشهزاران ن یهر موجز                                شاه  یدهسد روان در د ین( از اپ

 

  ریستگار به همد توفیق                               ریکا افگز یناز ا ربیا ،گو( ث

 

 امدیعشق، دو اسبه ب یحال اورد،یبر گرفت و ب نیزم یقبضه خاک از رو کی لیعزرائ( ج

 

 رگشتتتمام  یفتگیدر ش                            ر گشت تنام  نیدههر روز خ ح(
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 سرفراز باشید.



باسمه تعالی

یازدهم ادبیاتآزمون میانسال اول 
١٣٩٨

٢كد:

در عبارت زیر چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی وجود دارد ؟ (فقط تعداد را بنویسید)20

کرده و در فرزند صحرا که هیچ وقت با ساکنین شهر مکالمه نکرده بود، دست و پاي خویش را گم کرد. اما فورا خود را جمع 

چشمهاي درشتش، فروغی پیدا شد. گفتی جمله اي که پدرش در این مواقع ادا می کرده است، به خاطرش آمده.

6:تعداد اضافی 2تعداد وصفی :    

1

در ابیات زیر آرایه هاي خواسته شده را بیابید :21

کنایه)–الف) بر قدم او قدمی می کشید / وز قلم او رقمی می کشید (مجاز 

مجاز : قلم : مجاز از نوشته / کنایه : رقم کشیدن / قدم کشیدن : کنایه از تقلید

تلمیح)–ب) ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم /  باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست (جناس 

/ تلمیح : انا... و انا الیه راجعونک جناس : فلک و مل

1

در عبارت زیر، حروف ربط (پیوندهاي بین جمالت) را بیابید. سپس معلوم کنید کدام پیوند همپایه ساز و کدام 22

مورد)4وابسته ساز است. (

ابلیس با خود گفت : هر چه دیدم سهل بود. کار مشکل اینجاست. اگر ما را آفتی رسد از این شخص، از این موضع تواند بود. و 

اگر حق تعالی را با این قالب سر و کاري باشد در این موضع تواند بود. ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند. مردود همه جهان 

چون : وابسته سازو : همپایه ساز / اگر،گشت. 

1

(نظر مصحح محترم صائب است)براي هر واژه، یک همخانواده و یک مترادف بنویسید.23

ب) حکیم ) ظلم الف

همخانواده :                  همخانواده :

مترادف :مترادف :                    

1

بسازید به گونه اي که واژه ي داده شده، مشبه باشد.براي هر یک از واژه هاي زیر تشبیهی 24

(نظر مصحح محترم صائب است)الف) جنگل :

ب) خدا :

ج) مادر :

د) شهید قاسم سلیمانی :

2
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