
    دقیقه 75زمان:   تعالی باسمه   نام دبیر:

  10/10/99 تاریخ آزمون:  اول ادبیات یازدهم   نوبتآزمون   خانوادگی: نام  نام و
    99دي ماه   
 

   دبیرستان مفید  اول  نوبت کد:آزمون 

                                  نمره)4.5(                                  (معنی واژه، امال، دستور)               قلمرو زبانی  

    نمره ) 1(                                 معنی واژگان  مشخص شده را بنویسید. -1

  قدم ، گام کردي دو رکعت نماز  خطوهشنیدم که پیري به راه حجاز / به هر  -1

  فرمانبرداري، اطاعت، فرمانبري / تا خداوندگار را چه سر است   طوع ما سر اینک نهاده ایم به  -2 

  زمین زراعتیدهقانی  ضیعتاندرین تنگی بی راحت بنشسته خالی از نعمت و از  – 3

  فرومایگی، درماندگی  که بردي سر از خط پرگار ما/  چه دیدي تو در کار ما  زبونی – 4

  نمره )    5/0( )( در هر بیت یک غلط وجود دارد.ها را بنویسید.هاي زیر بیابید و درست آنها و سرودههاي امالیی را در نوشتهغلط -2

  .................... صفیر ...................            یت حزنالف) سفیر بلبل شوریده و نفیر هزار / براي وصل گل آمد برون ز ب

  ........ محمل ..................    مل کسی خوشدل نشیند / که چشم زاغ پیش از پس ببیند ه ب) در این م

  نمره )   5/0(                                        گزینۀ درست امالیی را انتخاب کنید. -3

  ) بازآمد؛ تنی چند از بزرگان در مجلس حکم او بودند . قضا -الف) این بگفت و به مسند (غزا 

  .  نیست ممکن آن حصول و جویی می  آسایش  و  طلبی می )  فراغ  –نیا ، شب و روز ( فراق دب) آخر در 

  نمره ) 5/0(                                زیر بررسی کنید و جاهاي خالی را پر کنید . ة معانی فعل «شد» را در سرود -4

 گوهر یکدانه شـد  که ضایع نگشت /  قطـرة بـاران مـا گریۀ شام و سحر، شکر

  منـزل حافـظ کنون بارگه پادشاسـت / دل بر دلـدار رفت، جان برجانانه شـد

 رفت  دوم : بیتمعناي شد در       فعل اسنادي   اول : بیت  معناي شد در 



  ٢صفحھ      خانوادگی:ونامنام

 

 دبیرستان مفید       اول  نوبت کد:آزمون 

  نمره )  25/0(                         پیشین بیابید و نام آن را بنویسید .  ۀوابستدر بیت زیر یک  -5

  خدا داند چه افسرها که رفته   زمستی بر سر هر قطعه زین خاك 

  هر : صفت مبهم / این صفت : اشاره / چه : صفت تعجبی ( یک مورد کافیست )

  نمره ) 5/0(                                    . کدام عبارت مجهول است؟ آن را به معلوم برگردانید -6

  ب) در آن زمان نامه نبشته آمد .     اي به آن بسیاري، تیره شد .  الف) سوري و شادي 

  مورد ب : در آن زمان نامه را نوشت . 

  

  نمره ) 5/0(                                    نقش ضمیرهاي پیوسته را در بیت زیر مشخص کنید.  -7

  حاشا که من شوم دور از خاك آستانت     گر تو زنی به تیرم ، دل از تو بر نگیرم  

  م در کنار تیرم : مفعول / ت در آستانت : مضافٌ الیه 

  نمره )  5/0(       «مهندس» را در جمالتی جداگانه یک بار به صورت شاخص و یک بار به صورت مضافٌ الیه به کار ببرید.  ةواژ -8

 الف) شاخص: 

  ) اسم.کار بردن مهندس بدون کسره قبل از  (به ساخت. اي بزرگ شاخص: مهندس احمدي سازه 

  الیه:ب) مضافٌ

  لباس مهندس در کارگاه جا ماند .     الیه:مضافٌ

  نمره )  25/0(                                           نقش واژة « امروز » را در عبارت زیر مشخص نمایید. -9

  خوش است .   امروز مگو کهخوش باش و ز دي 

  امروز : نهاد

  



  ٣صفحھ      خانوادگی:ونامنام

 

 دبیرستان مفید       اول  نوبت کد:آزمون 

                 نمره)   5/3(                                  (آرایه ادبی، تاریخ ادبیات، حفظ شعر)        قلمرو ادبی  

  نمره ) 5/0(                                         .«مشبه» و «مشبهٌ به» در بیت زیر مشخص کنیدیک  -10

  بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست      گلستانم آرزوستبنماي رخ که باغ و 

  مشبه: لب، مشبهٌ به: قند    /  مشبه: رخ ، مشبهٌ به : باغ و گلستان  

 نمره ) 1(          در هر یک از نمونههاي گروه «الف» کدام یک از آرایههاي گروه «ب» وجود دارد؟   -11

  ب  الف 

  مجازوي از تو دل صاحب نظر مستان سالمت می کنند   /هم بی خبر هم  باخبر   ،ي ز تو زیروزبرشهرالف) 

  استعاره  یک قطره فرو چکید و نامش دل شد /   زدندرگ روح عشـق بـر  ب) سـر نشـترِ

  تناقض  رعاقلـش بـا کار بیـکاران چه کا /   بـودکار بیـکاران پ) عشـق بـازي، 

  حس آمیزي  از نفسم می توان شنیدبوي محبت  /نفیر گرم ت) آن بلبلم که چون کشم از دل 

  تناقض 

  آمیزي حس

  مجاز

  استعاره

  

                                                                            کامل کنید. (شعر حفظی) -12

  نمره ) 1(                                   *بیت هاي زیر را کامل کنید :

                  ..............   شاهد آن روزة فیروزه فام ...........                        نادره کبکی به جمال تمام      

              آرزوستدستانم و رستم  خداشیر               .........زین همرهان سست عناصر دلم گرفت .......

  )نمره5/0(                                   *مصراع کامل کنندة بیت زیر کدام است ؟  

  ........ .................................................................           گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو   

  ب) آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست الف) گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست                                

  نمره )    5/0(                                                     هر یک از آثار زیر از کیست؟   -13

  نجم الدین رازي  مرصادالعباد:                                                                 جامیتحفه االحرار:     



  ٤صفحھ      خانوادگی:ونامنام

 

 دبیرستان مفید       اول  نوبت کد:آزمون 

  نمره )    6 (                         (معنی و مفهوم  نثر و شعر، درك مطلب)                 قلمرو فکري                   
  نمره )    5/0(                                               ، ارتباط معنایی دارد؟ زیرة با سرود گزینهکدام  -14

  هر که را در جان، غم جانانه نیست       نیست جانش محرم اسرار عشق 
  ت. اس یاربس خطر را قربت که کردم؛ یاربعد اخت تنهای مـن ارم؛یدارم و تاب آن ن را مبر که من طاقت قرب نمالف) 

  . ستا  ودهه شما را سر و کار با عشـق نبک ت؟معذوریداس پیش در ابد ات ازل از کارها چـه خاك،  تیمش این با را ما هک دیه دانشما چب) 

    ئله ها را » با کدام بیت یکسان است؟حل بکند مسه دل هم اي عشق من از عقل میندیش / بگذار کمفهوم بیت « یک بار  -15

  ره )   من5/0(

  لیکن از پیران چون او معظم نخواهی یافتن ( معظم : بزرگ )         الف) چرخ طفل مکتب او بود و او پیر خرد       

  عشق نگنجی ؟            در دولت خاقان نتوان کرد خالفت ( خاقان : سلطان )  اي عقل نگفتم که تو درب) 

  نمره )    5/0(                                     منظور از « دریاي خون » در هر بیت چیست ؟ -16

  دریاي خون: آسمان سرخ هنگام غروب     غروب آفتاب خویشتن دید      در آن دریاي خون در قرص خورشید  

  دریاي خون: میدان خون آلود جنگ   به دنبال سر چنگیز می گشت     در آن دریاي خون در دشت تاریک  

  نمره )    5/0(                                         در عبارت هاي زیر مقصود از قسمت هاي مشخص شده چیست؟ -17

  مالئکه فرو می گفت سرّحکمت ربوبیت به و نقش هاي بوقلمون بینید                             ب)  آینهالف) شما در این  

  : قلب فرشتگان  مالئکهسرّ      آفرینش انسان  انسان،آینه: 

    نمره )   5/0(                                         مفهوم هر بیت را بنویسید. -18

  شرط عقل است جستن از درها       الف) رزق هرچنـد بـی گمـان برسـد 

  تأکید بر تالش در راستاي کسب روزي 

  فرزنـد خصـال خویشـتن بـاش    ب) چون شـیر به خود سـپه شکن باش  

  متکی به خود بودن

 نمره )    5/0(                                     :دهیدبا توجه به جملۀ زیر، به پرسش ها پاسخ  -19

 این مرد ِ بزرگ و دبیر کافی، به نشاط، قلم درنهاد »  «

  الف) مقصود از «این مرد» چه کسی است؟ 

      بونصر مشکان وزیر سلطان مسعود 

  نویسندة باکفایت  ب) «دبیرکافی» به چه معناست؟



  ٥صفحھ      خانوادگی:ونامنام

 

 دبیرستان مفید       اول  نوبت کد:آزمون 

  نظر صائب دبیر بزرگوار  ابیات و عبارات زیر را به نثر فارسی روان  امروزي بنویسید. -20

  نمره )    25/0(                                       الف) هر روز خنیده نام تر گشت 

  

  

  نمره )  5/0(                                      شد و تکیه بر آفریننده کرد      ب) یقین مرد را دیده بیننده کرد            

  

     

  نمره )    5/0(                                پ) میان موج می رقصید در آب                          به رقص مرگ اخترهاي انبوه 

  

  

  نمره )    5/0(                        ث) مردمی که به خانه هاي تاریک و بی دریچه عادت کرده اند، از پنجره هاي باز و نورگیر گریزان هستند . 

  

   

  نمره ) 5/0(                                 ج) هـر لحظـه از خزاین غیب، گوهـري، در نهاد او تعبیه می کردند . 

  

 

                           نمره )  75/0(                  ]فرستند[ح) مثـال داد تا هزار هزار درم به غزنیـن و دو هزار هزار درم به دیگر ممالک به مستحقان    



    دقیقه 75زمان:   باسمه تعالی   نام دبیر:

  10/10/99 تاریخ آزمون:  اول ادبیات یازدهم   نوبتآزمون   خانوادگی: نام  نام و
    99دي ماه   
 

   دبیرستان مفید  اول  نوبت کد:آزمون 

                                  نمره)4.5(                                  (معنی واژه، امال، دستور)               قلمرو زبانی  

دن   معنی واژگان  مشخص شده را بنویسید. -1 م ادآوردن و ف ه      نمره ) 1(                         دشوار)   –( 

  کردي دو رکعت نماز  خطوهشنیدم که پیري به راه حجاز / به هر  -1

  / تا خداوندگار را چه سر است    طوع ما سر اینک نهاده ایم به  -2 

  دهقانی  ضیعتاندرین تنگی بی راحت بنشسته خالی از نعمت و از  – 3

  که بردي سر از خط پرگار ما/  چه دیدي تو در کار ما  زبونی – 4

  نمره )    5/0( )( در هر بیت یک غلط وجود دارد.ها را بنویسید.هاي زیر بیابید و درست آنها و سرودههاي امالیی را در نوشتهغلط -2

س  .......................................            الف) سفیر بلبل شوریده و نفیر هزار / براي وصل گل آمد برون ز بیت حزن ار ه   ) (  

س )  .......................................    مل کسی خوشدل نشیند / که چشم زاغ پیش از پس ببیند ه ب) در این م ار ه   )  

ارس ) گزینۀ درست امالیی را انتخاب کنید. -3 ه    نمره )   5/0(                         ( 

  قضا) بازآمد؛ تنی چند از بزرگان در مجلس حکم او بودند .  -الف) این بگفت و به مسند (غزا 

  .  نیست ممکن آن حصول و جویی می  آسایش  و  طلبی می )  فراغ  –نیا ، شب و روز ( فراق دب) آخر در 

س  کنید .زیر بررسی کنید و جاهاي خالی را پر ة معانی فعل «شد» را در سرود -4 ار ه    نمره ) 5/0(                    )( 

 گوهر یکدانه شـد  که ضایع نگشت /  قطـرة بـاران مـا گریۀ شام و سحر، شکر

  منـزل حافـظ کنون بارگه پادشاسـت / دل بر دلـدار رفت، جان برجانانه شـد

  دوم :  بیتمعناي شد در         اول : بیت  معناي شد در 

  

 



  ٢صفحھ      خانوادگی:ونامنام

 

 دبیرستان مفید       اول  نوبت کد:آزمون 

ارس ) پیشین بیابید و نام آن را بنویسید .  ۀوابستدر بیت زیر یک  -5 ه    نمره )  25/0(                   ( 

  خدا داند چه افسرها که رفته   زمستی بر سر هر قطعه زین خاك 

  

س ) .کدام عبارت مجهول است؟ آن را به معلوم برگردانید -6 ار ه    نمره ) 5/0(                                  ( 

  ب) در آن زمان نامه نبشته آمد .     اي به آن بسیاري، تیره شد .  سوري و شادي الف) 

  

  

س ) نقش ضمیرهاي پیوسته را در بیت زیر مشخص کنید.  -7 ار ه    نمره ) 5/0(                       ( 

  حاشا که من شوم دور از خاك آستانت     گر تو زنی به تیرم ، دل از تو بر نگیرم  

  

  نمره )  5/0(       «مهندس» را در جمالتی جداگانه یک بار به صورت شاخص و یک بار به صورت مضافٌ الیه به کار ببرید.  ةواژ -8

  الف) شاخص: 

ارس )  ه   )  

  الیه:ب) مضافٌ

ارس )  ه   )  

  نمره )  25/0(                                           نمایید.نقش واژة « امروز » را در عبارت زیر مشخص  -9

  خوش است .   امروز خوش باش و ز دي مگو که

ارس )  ه   )  

  

  

  



  ٣صفحھ      خانوادگی:ونامنام

 

 دبیرستان مفید       اول  نوبت کد:آزمون 

                 نمره)   5/3(                                  (آرایه ادبی، تاریخ ادبیات، حفظ شعر)        قلمرو ادبی  

  نمره ) 5/0(                                         .«مشبه» و «مشبهٌ به» در بیت زیر مشخص کنیدیک  -10

  بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست      بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست

ارس )  ه   )  

ه   در هر یک از نمونههاي گروه «الف» کدام یک از آرایههاي گروه «ب» وجود دارد؟  -11  نمره ) 1(        ارس )( 

  ب  الف 

  هم بی خبر هم  باخبر  / وي از تو دل صاحب نظر مستان سالمت می کنند   ،الف) شهري ز تو زیروزبر

    عشـق بـر رگ روح زدند /  یک قطره فرو چکید و نامش دل شد ب) سـر نشـترِ

  رچه کا  پ) عشـق بـازي، کار بیـکاران بـود /  عاقلـش بـا کار بیـکاران

  ت) آن بلبلم که چون کشم از دل نفیر گرم / بوي محبت از نفسم می توان شنید

  تناقض 

  آمیزي حس

  مجاز

  استعاره

  

                                                                           کامل کنید. (شعر حفظی) -12

  نمره ) 1(                                   *بیت هاي زیر را کامل کنید :

ه ............... ..................... .........................                        نادره کبکی به جمال تمام       دن (  م                        سادە )  –ادآوردن و ف

دن   آرزوستدستانم و رستم  خداشیر                   ............ ..................... ............................ م ادآوردن و ف ه                      سادە ) –( 

  )نمره5/0(                                  بیت زیر کدام است ؟   *مصراع کامل کنندة

دن  ........ ........................................................            گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو    م ادآوردن و ف ه               سادە ) –( 

  الف) گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست                                ب) آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست 

دن   هر یک از آثار زیر از کیست؟   -13 م ادآوردن و ف ه    نمره )    5/0(                                  سادە ) –( 

  مرصادالعباد:                                                            تحفه االحرار:   

  



  ٤صفحھ      خانوادگی:ونامنام

 

 دبیرستان مفید       اول  نوبت کد:آزمون 

  نمره )    6 (                         (معنی و مفهوم  نثر و شعر، درك مطلب)                 قلمرو فکري                   
س )  ، ارتباط معنایی دارد؟ة زیربا سرود گزینهکدام  -14 ار ه    نمره )    5/0(                                          ( 

  هر که را در جان، غم جانانه نیست       نیست جانش محرم اسرار عشق 
  ت. اس یاربس خطر را قربت که کردم؛ یاربعد اخت تنهای مـن ارم؛یدارم و تاب آن ن را مبر که من طاقت قرب نمالف) 

  . ستا  ودهه شما را سر و کار با عشـق نبک ت؟معذوریداس پیش در ابد ات ازل از کارها چـه خاك،  تیمش این با را ما هک دیه دانشما چب) 

    ئله ها را » با کدام بیت یکسان است؟حل بکند مسه دل هم اي عشق من از عقل میندیش / بگذار کمفهوم بیت « یک بار  -15

س )ره )  نم 5/0( ار ه   )    

  پیر خرد                لیکن از پیران چون او معظم نخواهی یافتن ( معظم : بزرگ )الف) چرخ طفل مکتب او بود و او 

  عشق نگنجی ؟            در دولت خاقان نتوان کرد خالفت ( خاقان : سلطان )  ب) اي عقل نگفتم که تو در

س )  منظور از « دریاي خون » در هر بیت چیست ؟ -16 ار ه    نمره )    5/0(                                 ( 

  ..............................................     غروب آفتاب خویشتن دید      در آن دریاي خون در قرص خورشید  

  ..............................................   به دنبال سر چنگیز می گشت     در آن دریاي خون در دشت تاریک  

س ) صود از قسمت هاي مشخص شده چیست؟ در عبارت هاي زیر مق -17 ار ه    نمره )    5/0(                            ( 

  مالئکه فرو می گفت سرّحکمت ربوبیت به و نقش هاي بوقلمون بینید                             ب)  آینهالف) شما در این  

  

ادآوردن  مفهوم هر بیت را بنویسید.  -18 ه  دن  (  م   نمره )     5/0(                       )   دشوار  – و ف

  شرط عقل است جستن از درها       الف) رزق هرچنـد بـی گمـان برسـد 

  

  فرزنـد خصـال خویشـتن بـاش    ب) چون شـیر به خود سـپه شکن باش  

  

دن     :با توجه به جملۀ زیر، به پرسش ها پاسخ دهید -19 م ادآوردن و ف ه   نمره )    5/0(                   )   دشوار   –( 

 این مرد ِ بزرگ و دبیر کافی، به نشاط، قلم درنهاد »  «

  الف) مقصود از «این مرد» چه کسی است؟ 

  

  ب) «دبیرکافی» به چه معناست؟

  



  ٥صفحھ      خانوادگی:ونامنام

 

 دبیرستان مفید       اول  نوبت کد:آزمون 

   ابیات و عبارات زیر را به نثر فارسی روان  امروزي بنویسید. -20

  نمره )    25/0(                                       الف) هر روز خنیده نام تر گشت 

دن  م ادآوردن و ف ه   سادە )  –( 

  نمره )  5/0(                                      شد و تکیه بر آفریننده کرد      ب) یقین مرد را دیده بیننده کرد            

دن    م ادآوردن و ف ه    سادە )  –( 
  نمره )    5/0(                                پ) میان موج می رقصید در آب                          به رقص مرگ اخترهاي انبوه 

دن  م ادآوردن و ف ه   سادە )  –( 

  نمره )    5/0(                        عادت کرده اند، از پنجره هاي باز و نورگیر گریزان هستند .   ث) مردمی که به خانه هاي تاریک و بی دریچه

دن  م ادآوردن و ف ه    )   دشوار   –( 
  نمره ) 5/0(                                 ج) هـر لحظـه از خزاین غیب، گوهـري، در نهاد او تعبیه می کردند . 

ادآوردن ه  دن  (  م  )   دشوار   –و ف

     نمره )  75/0(                  ]فرستند[ح) مثـال داد تا هزار هزار درم به غزنیـن و دو هزار هزار درم به دیگر ممالک به مستحقان    

دن  م ادآوردن و ف ه    سادە )  –( 
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