
 تعالیباسمه
 ریت آموزش و پرورش شهرستان مدی

 81/81/01تاریخ امتحان:                                   آموزی/شماره کارت:       دانششماره خانوادگی:نام و نام

 رمچهاپایه:            انسانیعلومرشته:            ادبیات فارسی تخصصیسؤاالت درس:  دقیقه 11مدت امتحان:      صبح 81 ساعت شروع:

 مهر آموزشگاه                                       شهرستان:  دبیرستان: 
 بارم شرح سؤاالت صفحه اول

 نمره( 81الف( قافیه و عروض )

 با توجه به بیت زیر به سؤاالت پاسخ دهید: -8

 «کندعشق مجنون میهای کند      قصهنی حدیث راه پر خون می»

 های ردیف و قافیه را مشخص نمایید.الف( واژه

 ب( حروف اصلی قافیه را نشان دهید.

 ی بیت بر اساس کدام قاعده است؟پ( قافیه

 نوع قافیه را در این بیت مشخص نمایید: -2

 «در اسرار مرا ی مشروح تویی، برروح تویی، نوح تویی، فاتح و مفتوح تویی     سینه»

 غلط است؟« تردر این زمانه بتی نیست از تو نیکوتر      نه بر تو برشمنی از رهیت مشفق»ی بیت را قافیهچ -3

 د: امید      ج: یاد               ب: سیمین               الف: میعاد   صامت است؟ « ی»در کدام واژه حرف  -4

 بدون حذف همزه تقطیع هجایی کنید.را یک بار با حذف همزه و یک بار « اد آوردهب»ی واژه -5

 – U – Uب:                 - U - -ارکان معادل این هجاها را بنویسید. الف:  -6

 ( - - - Uتقطیع بین دو هالل با کدام اختیارات شاعری مطابقت دارد؟ نوای نی ) -7

 ی آباد چند واجی است؟هجای اول و دوم واژه -1

 ست.ن یک شعر ........................................................................................ ااولین قاعده برای تعیین وز -0

 بیت زیر را تقطیع هجایی و تقطیع به ارکان نمایید و نام ارکان را نوشته، اختیارات شاعری را مشخص کنید. -81

 «مد مگس زو بازپسراندش مگس               وز ستیز آشخص خفت و خرس می»

 ( - U(            ب: بیا )  - -کدام مورد صحیح است؟ الف: بیا )  -88

 را بنویسید. نوع اختیار وزنی، بیت زیر را تقطیع هجایی و تقطیع به ارکان نموده -82

 «ی خار همی برد به پشتخارکش پیری با دلق درشت        پشته»
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 نمره( 81) 2ب( متون نظم و نثر 

 * اشعار و عبارات زیر را به فارسی روان بنویسید.

 ی مینابه سان چندن سوهان زده بر لوح پیروزه        به کردار عبیر بیخته بر صفحه -83

 جوانان را نرسد که سخن با پیران به گزاف گویند که جواب پیران مسکت باشد. -84

 ما بار گه دادیم، این رفت ستم بر ما         بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذالن -85

 ی مکارم ایشان به ارامل و اقارب رسیده.فضله -86

 نمره( 2* درک مطلب )

 «ر گشت و شد تیره          چو جان کافر کشته ز تیغ خسرو واالهوای روشن از رنگش مغب  »در بیت  -87

 کند؟چیزی را وصف میالف( شاعر چه 

 چه کسی است؟ «خسرو واال»ب( مقصود از 

 مقصود سعدی از یکی و دیگری در این عبارت چه کسانی هستند؟ -81

 «منتظر عَشا نشسته دیگریی عِشا بسته و تحرمه یکی»

 (نمره 5/8* خودآزمایی )

 چیست؟« ی خویش از جوانی به حسب طاقت برداربهره»مقصود نویسنده از  -80

 

 

75/1 

75/1 

75/1 

75/1 

 

 

5/1 

5/1 

8 

 

 

5/1 

 داند؟شاعر )خاقانی( چرا خاک را گرسنه چشم می -21

 یعنی چه؟« نقش از روی کار باز خواند» -28

 نمره( 8* معنی واژه )

 دولت سامانیان بود. صمیمزیرا  -23بودندی بسیار               بختیگروهی اشتران  -22

 در پیوسته شنعتییکی  -25نور دیده از او ایمن باشد            مستقبلتا در  -24

 (نمره 5/8های ادبی )* دانش

 در مورد چیست؟ «چهار مقاله»ی اول کتاب مقاله -26

 از ویژگیهای کدام دوره است؟ «ایجاز و اختصار» -27

 دو آرایه را مشخص نمایید. «گه گه به زبان اشک آواز ده ایوان را»در مصراع  -21

 نمره( 8) * شعر حفظی

 ها هست بسی ........................................نکته                 آن کس است اهل .....................................     -20
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 21 باغ دانشتان پر ثمر بادا                                                                 

 دبیر: امضای                           نمره با عدد:                                             نمره به حروف:     
 


