
ملی پرورش  سازمان   نام:

 استعدادهای درخشان 

 اداره کل آموزش و پرورش   

 استــان لرستــان 

 2فارسی   آزمون درس:

 :تجربی و ریاضی رشته  یازدهم   پایه:   نام خانوادگی: 

 استان لرستان استعداد های درخشان  مدارس امتحانات هماهنگ    شماره صندلی: 

 1401-1402 تحصیلی سال اول نوبت

                 10/1401/ 12           تاریخ امتحان: 

 دقیقه 80       گویی: زمان پاسخ کالس: 

 نام دبیر: نمره با عدد:  ندارد سوال بوده و نیاز به پاسخنامه    30امتحان  

 نمره با حروف:   

 

  نمره 7ی(قلمرو زبان الف 

 . دیسیبنو  ریز  یمشخص شده را در اشعار و عبارت ها یواژه ها  یمعن 1

 ....( دهینام تر گشت )خن دهی)صنع..........(   ب(هرروز خنی(فرو ماند در لطف و صنع خداالف

 رفت )متمکن......(   د(مخنقه در گردن  )مخنقه......(  ی(در نوع خود متمکن به شمار مج

1 

  ی خال یو در جا  دیکن دایپ ییمعادل معنا کیسمت راست  یسمت چپ جدول از عبارت ها حاتیتوض یبرا 2

 . دیسیبنو

بود و تابستان و    ابانیاز من که بد کردم ب ریخوردم مگ یبه حرص ار شربت  

 آب سرد و استسقا

 

  ار یآب بس مار،ی که ب ی نام مرض

 خواهد)...........( 

  یو طبل ها پورهایحامل زنبورک با آهنگ ش یشترها یو نعره ها صداها

  . ختیآم یدر م یجنگ

کوچک که   یتوپ جنگ ینوع

 هیو قاجار هیدر زمان  صفو

  ی شتر م یرو

 بستند)...........( 
  

5/ 

 .دی وجود دارد آنها را اصالح کن  ییغلط امال رچهاریدر متن ز 3

تقوا و فزل او همه جا را   ۀ.آوازدیبرد، به طرف شام روانه گرد انیکه بهاءولد مناسک حج را به پا یهنگام

 روانه شد.   هیغون. بهاءولد به خاهش او به دیگرد ی و داریروم، طالب د  یفراگرفت و پادشاه صلجوق

1            ......)2           ......)3               ....)4 ......) 

1 

 . دیدرست کلمات داخل کمانک را انتخاب کن ی امال ،یتوجه به معن با 4

 و آسمان اوست         ...........  نزمی(محراب – ()مهراب الف

  .............          دی( گزفراغی –  ی از آنجا که )فراق ی ( زاغب
  

5/ 

 . دیکدام جمله مجهول است آن را به صورت معلوم درآور ر یدر عبارت ز 5

 .دیدو سه روز بار داده آ نیامروز درستم و در ا یرا بگو بونصر

 

1 



 . دیپاسخ ده ر یز شده سوال داده4به متن به  باتوجه 6

آموزگار را دارد و هم   ک ی بتیمعلم اول که هم ه ،یشاعر زبان فارس  نیو جوان تر نیرتریشاب، پ شهیهم خیش نیا

نخستین بار از زبان خاله و  که از جانب او شناخته نباشد. ستین ی رانیا ی از زندگ ی احفره   چیپرستار. ه کی مهر

 گاهی مادرم بود که با قصه های ایرانی آشنا شدم. 

 ( …………شود؟ )  یدیده نم  ی تبع یاز نقش ها کیدر متن باال کدام (1

 )حفره...........(  ......(       )مهر.  دیسیمشخص شده را بنوات کلم ینقش دستور(2

 . دیدر متن نشان ده متفاوت نیشیدو  نوع وابسته پ(3

 )..........( در متن باال یک قید نشان دهید (4

 

 

 

 

25 / 

5/ 

5/ 

25 / 

 وجود دارد)ترادف،تضاد، تناسب، تضمن(  ییمعنا ۀکلمات مشخص شده چه رابط انیم ر یز تیب در 7

 کرد )برگ و شاخه.........(  یشکفت و برگ م  یدو چندان م       ختیر یچندان که برگ از شاخه م یول

5/ 

 .دی ابیشاخص را ب ر یعبارت ز در 8

 کرده بود. زیدارالسلطنه تبر یراه  یتعهد یرا با نشان وال  رزای فرزند دوم خود، عباس م او 

25 / 

 . دیوابسته ساز را نشان ده وندیپ ر یز درمصرع 9

 میچو نخل باش کر دیزدست برآ گرت

25 / 

 . دیدوم را مشخص کن  ۀزمان فعل جمل  ریز درعبارت 10

  کاست  میافزود و آبرو نانم

 

25 / 

 در کدام بیت شیوه بالغی نداریم؟ 11

 دمی دگر بیایم الف(اگر او به وعده گوید که  

 ب(بروید ای حریفان،بکشید یار مارا 

25 / 

  نمره  5یقلمرو ادب 

 وجود ندارد؟ هیکدام آرا ر یز تیب در 12

 خود را چو روباه شل نداز یدغل         م یباش ا  ردرنده یش برو

 د(جناس       هیج(کنا     ریب(مراعات النظ      هی(تشبالف

25 / 

 است. یاضاف  هیآرا کی. دیو به هم وصل کن دیابیمرتبط با هر عبارت را از ستون مقابل ب هیآرا 13

 متناقض نما ساختند                                                            نیآتش یها را سپر گلوله ها نهیس مردم

  یسو د یبکش    نیزر یبه بهانه ها نیریش یترانه ها  به

 خانه مه خوب خوش لقا را

 حیتلم

همه استعاره ها با   یعشق   ا  ی مجاز ا نیتر یق یحق  یا

 تو

 ه یتشب

آن سر که او خواهد بلندش  نژند آن دل که او   بلند

 خواهد نژندش 

 یزیحس آم

 هامیا 

                                                                                                                                                    

1 

 



 شود؟ یم دهید یاستعار ۀ اضاف نهیکدام گز در 14

 روشن روز         د(جمع گرم دوستان     یج(رو           ر ی(شراب عشق            ب(باران تالف

25 / 

 به کار رفته است؟ یمجاز یکدام کلمه در معنا  ریدر عبارت ز  15

 باشد.  اوردهیب ریاست که سلطان محمود به غزو از بتخانه ها به شمش  یزر نیا

25 / 

 جناس به کار رفته است؟ تیکدام ب در 16

 مرنجانم آرزوست  شی مرنجان مرا، برو«     آن گفتنت که ب شیز ناز»ب ی(گفتالف

 گفت گرفته حلقه در بر                  کامروز منم چو حلقه بر در   ی(مب

5/ 

 . بنویسیدرا  به مشبه و مشبه  ر یز تیب در 17

 ماند و پوست  خوردش نه دوست     چو چنگش رگ و استخوان ماریت گانهیب نه

5/ 

 .دیسیرا بنو اثر نویسندهنام ( و د  ج  )نام صاحب اثر و در موارد (  الف و ب )پاسخ به موارد  در 18

 :         ی راز نی: بهارستان :                           ب: روزها:                           ج: نجم االدالف

 :      یهق ید: ابوالفضل ب                         

1 

  یکسانی هیقاف تیزوج درهر دو ب  یدارد و مصرع ها ت یاست متشکل از چند بند که  هر بند دو ب یشعر قالب 19

 قالب)......................(  نیدارند. نام ا

  

25 / 

 د یرا کامل کن ریز اتیاب 20

 به جمال تمام                                   .......................  ی کبک نادره

 و دد ملولم و انسانم آرزوست  وی.....................                             کز د...... 

1 

  نمره  8یفکر قلمرو 

 .دیسیرا به نثر روان بنو  ری ز یو عبارت ها اتیاب یمعن 21

      بیبه ج یزنخدان فرو برد چند -1

5/ 

 

 /5 به نشاط قلم درنهاد.   ،یکاف ر یمرد بزرگ و دب نیو ا -2 

 /5 رسد از چپ و راست    ی هر نفس آواز عشق م -3 

 /5 چون کعبه نهاد حلقه در گوش    -4 

   اوریو ب  ر یبه اکراه و اجبار برگ د،یایبرو. اگر به طوع و رغبت ن -5 
 

75/ 

 انبوه یدر آب    به رقص مرگ اخترها د یرقص یموج م انیم-6 
 

75/ 

 من برسد ۀکودکان ز یکرد که به حد فهم ناچ یآنقدر خود را خم م یسعد-7 
 

5/ 

 است؟ یچه مطلب ان یب یدر آغاز شعر خود، در پ  دیغروب خورش دنیکش  ریشاعر با استفاده از به تصو ر یز تیب در 22

 گشت پشت کوهساران  ینهان م            دیماالن قرص خورش نهیمغرب س به

  

5/ 

 

 /5 السَّماواتِ وَ االَرضِ... «  یدارد؟»اِنّا عَرَضنا االَمانه عَلَ ییارتباط معنا فهیشر هیآ نیبا ا ریز ی از عبارت ها کی کدام 23



 خواهم کرد« هیواسطه، که در او گنج معرفت تعب یسازم ب یخود م یرا به خود نی(»االف 

 و بر ملک و ملکوت عرضه داشته. کرده بودند  هی(آن چه بود؟ گوهر محبت بود که در صدف امانت معرفت تعبب

 /5 ست؟یچ ش«یخو یبود در ترازو تیکه سع     شیخو یبه بازو  ی»بخور تا توان  تیب یکل مفهوم 24

 مشهود است؟ یهق ینثر ب ی ها یژگیو  ای یژگیکدام و  «یهق یب خیاز کتاب »تار ر یز ی عبارت ها در 25

بزرگ   ی شاخه ها نهاده و تاس ها اریو تر کرده و بس ختهیکتان آو یکرده و پرده ها   کیخانه تار افتمیرفتم.  شیپ

 مخنقه در گردن.... ،یتوز راهنیآنجا بر زبر تخت نشسته، پ افتمیرا   ریبر زبر آن و ام خیپر 

(همه  د     دمید یبه جا افتمیجمالت    ج(کاربرد فعل  یو کوتاه  یب( سادگ   فیدر توص اتیی(توجه به جزالف

 موارد 

25 / 

 و افسوس است؟ غیدر یۀما یز یچه چ ریز تیتوجه به اعتقاد موالنا در ب با 26

 آن باشد  غیدر  ی درافت وی!      به دام دغی! درغ یدر یو مگو یمن مگر یبرا

5/ 

 ست؟یاو گشود چ یکه جنگ به رو  یاز در رزایمنظور عباس م ریمتن ز مطابق 27

  شترویب ییایپو یما گشود.ما برا یرا به رو  ییاز ما گرفت، در مقابل درها یارزشمند ی زهایمن اگر جنگ،چ ارانی

  یفرزندانمان را با دانش ها و روش ها  دی.بامیدار ازیدانش و صنعت ن دیجد ینهادها  جادیزنده ماندن، به ا

 . میده میمعمول روزگار تعل

5/ 

 کند؟  ی م فیرا توص  ی سخن سعد یژگیام وندوشن کد یتوجه به متن، اسالم با 28

 نباشد.«  هیکس شب چیباشد و به ه هیاست که سخنش به همه شب  یسعد تیتنها خصوص نی»ا

5/ 

 خواهد؟  یمجنون از خدا چه م ر یز تیب در 29

 رسانم      کاو ماند اگرچه من نمانم  یتیعشق به غا کز

5/ 

 / 25 است؟  ی خداوند دراز باد« منظور از خداوند چه کس یعبارت »گفت زندگان در 30

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تان یلحظه ها نیقر زدیا لطف

 20مجموع

 

 

 



ملی  سازمان   نام:

پرورش  

استعدادهای  

 درخشان 

 
اداره کل آموزش و  

 پرورش  

 استــان لرستــان 

 2فارسی   آزمون درس:

نام  

 خانوادگی: 
 تجربی و ریاضی رشته   یازدهم   پایه: 

شماره  

 صندلی:
 استان لرستان  استعداد های درخشان  مدارس امتحانات هماهنگ   

 1401-1402 تحصیلی سال اول نوبت 

                        12/10/1401   تاریخ امتحان:

 دقیقه 80گویی:       زمان پاسخ  کالس: 

 نام دبیر:  نمره با عدد:  ندارد سوال بوده و نیاز به پاسخنامه    30امتحان در  

 نمره با حروف:   

 نمره7الف(قلمرو زبانی
 1عبارت های زیر بنویسید.معنی واژه های مشخص شده را در اشعار و -1

 الف( )صنع.آفرینش(      ب( )خنیده:مشهور، پرآوازه( 
 ج( )متمکن.ثروتمند، توانگر(   د(  )مخنقه: گردنبند.( 

 
 /5برای توضیحات سمت چپ جدول از عبارت های سمت راست یک معادل معنایی پیدا کنید و در جای خالی بنویسید.-2
 

 بسیار خواهد)...........( نام مرضی که بیمار، آب  استسقا 

نوعی توپ جنگی کوچک که در زمان  صفویه و   زنبورک 

 قاجاریه روی شتر می بستند)...........(

 

 1در متن زیرچهار غلط امالیی وجود دارد آنها را اصالح کنید.-3
 (قونیه4(خواهش              3(سلجوقی        2(فضل           

 
 /5.امالی درست کلمات داخل کمانک را انتخاب کنیدبا توجه به معنی، -4

 لف() محراب( 
 ب( )فراغی(  

 

 1در عبارت زیر کدام جمله مجهول است آن را به صورت معلوم درآورید.-5
 در این دوسه روز بار دهممن  در این دوسه روز بار داده آید: 

 
 زیر پاسخ دهید.  شده سوال داده 4باتوجه به متن به -6
 / 25تکرار((در متن باال کدام یک از نقش های تبعی دیده نمی شوند؟ ) 1
 / 5(   )حفره:نهاد(    مهر:مفعول)  (نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید.2
این: صفت اشاره،پیرترین، جوانترین: صفت عالی، یک: صفت شمارشی، هیچ:صفت مبهم)دو  (دو  نوع وابسته پیشین در متن نشان دهید.3

 / 5رد کافیست(مو
 /25نخستین بار، گاهی)ذکر یک مورد کافیست((یک قید در متن باال بیابید. 4
 
 / 5در بیت زیر میان کلمات مشخص شده چه رابطۀ معنایی وجود دارد)ترادف،تضاد، تناسب، تضمن(-7
 برگ و شاخه : تضمن 
 /25در عبارت زیر شاخص  را بیابید.-8

 میرزا
 / 25وابسته ساز را نشان دهید. درمصرع زیر پیوند -9
 گر
 / 25درعبارت زیر زمان فعل جملۀ دوم را مشخص کنید.-10

 کاست:ماضی ساده 
 

 / 25در کدام بیت شیوه بالغی نداریم؟-11



 بروید ای حریفان بکشید یار مارا ب(
 

 نمره 5قلمرو ادبی
 / 25در بیت زیر کدام آرایه وجود ندارد؟ -12

 د(جناس
 

 1عبارت را از ستون مقابل بیابید و به هم وصل کنید. یک آرایه اضافی است.آرایه مرتبط با هر -13

 تشبیه  مردم سینه ها را سپر گلوله های آتشین ساختند                                                          

به ترانه های شیرین به بهانه های زرین    بکشید سوی خانه مه 

 خوب خوش لقا را

 آمیزیحس 

 پارادوکس، متناقض نما ای حقیقی ترین مجاز ای عشق   ای همه استعاره ها با تو 

 تلمیح  بلند آن سر که او خواهد بلندش  نژند آن دل که او خواهد نژندش

 ایهام)اضافی است( 

                                                                                                                                                   
 / 25در کدام گزینه اضافۀ استعاری دیده می شود؟-14

 ج(روی روشن روز                
 / 25در عبارت زیر کدام کلمه در معنای مجازی به کار رفته است؟ -15

   شمشیر مجاز از جنگ.
 

 / 5در کدام بیت جناس به کار رفته است؟-16
 ب(می گفت گرفته حلقه در بر                  کامروز منم چو حلقه بر در  

 / 5.را نشان دهید به در بیت زیر مشبه و مشبه-17
 مشبه به:چنگ مشبه: درویش محذوف      

 
 1نام آثار را بنویسید.ود  در پاسخ به موارد الف و ب نام صاحب اثر و در موارد ج -18

 دالعباد الف: بهارستان : جامی                          ب: روزها:     اسالمی ندوشن                      ج: نجم االدین رازی:        مرصا
 د: ابوالفضل بیهقی:     ناریخ بیهقی                          

 /25چهارپاره یا دوبیتی پیوسته-19
 
 نمره8قلمرو فکری  

 1ابیات زیر را کامل کنید-20
 شاهد آن روضه فیروزه فام نادره کبکی به جمال تمام                                   

 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست            دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 
 نمره 8قلمرو فکری

 (در این قسمت صائب است. گرامی )نظر همکاران معنی ابیات و عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.21

1-5 / 

2-5 / 

3-5 / 

4-5 / 

5-75 / 

6-75 / 

7-5 / 

 / 5خورشید در آغاز شعر خود، در پی بیان چه مطلبی است؟در بیت زیر شاعر با استفاده از به تصویر کشیدن غروب  -22
 )ذکر یک مورد کافیست( نشان دادن زوال و نابودی حکومت خوارزمشاهیانفضا سازی، براعت استهالل،  
 

 / 5السَّماواِت َو االَرِض... «کدام یک از عبارت های زیر با این آیه شریفه ارتباط معنایی دارد؟»اِنّا َعَرضنا االَمانه َعلَی -23



 ب(آن چه بود؟ گوهر محبت بود که در صدف امانت معرفت تعبیه کرده بودند و بر ملک و ملکوت عرضه داشته. 
 

 /5 تکیه به تالش خودمفهوم کلی بیت »بخور تا توانی به بازوی خویش     که سعیت بود در ترازوی خویش« چیست؟-24
 

 / 25ب »تاریخ بیهقی« کدام ویژگی یا ویژگی های نثر بیهقی مشهود است؟در عبارت های زیر از کتا-25
 د(همه موارد 

 
 / 5با توجه به اعتقاد موالنا در بیت زیر چه چیزی مایۀ دریغ و افسوس است؟-26

 پیروی از دیو یا شیطان 
 

 مطابق متن زیر منظور عباس میرزا از دری که جنگ به روی او گشود چیست؟-27
 /5پویایی و زنده ماندن  ملت خود در جهان  باید به تعلیم و تربیت فرزندان خود بپردازند.اینکه برای 

 با توجه به متن، اسالمی ندوشن کدام ویژگی سخن سعدی را توصیف می کند؟-28
 / 5سهل ممتنع

 / 5در بیت زیر مجنون از خدا چه می خواهد؟ -29
 ماندگاری عشقش 

 
 / 25خداوند دراز باد« منظور از خداوند چه کسی است؟در عبارت »گفت زندگانی  -30

 سلطان مسعود غزنوی 
 نمره 20مجموع 

 

 لطف ایزد قرین لحظه هایتان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


