
  هشتمنوبت دوم                  آزمون ادبيات فارسی پايانی                پايه 
  دبيرستان شبانه روزی خديجه کبری (س)

  99ارديبهشت ماه 
  سؤاالت  رديف

  ابيات و عبارات زير را به فارسی روان معنی کنيد.  1

  ه عنوان ها ای نام نکوی تو سر دفتر ديوان ها                             وی طلعت روی تو، زينت دالف) 

  کامکار ب) عقل ها حيران شود کز خاک تاريک نژند                      چون برآيد اين همه گل های نغز

  يان استعخود حجابی ورنه رخم  ج) گفتم که روی خوبت، از من چرا نهان است                    گفتا: تو

  د) حد من نيست ثنايت گفتن                                        گوهر شکر عطايت سفتن

  تافتشهـ) در غزا بر پهلوانی دست يافت                                     زود شمشيری برآورد و 

  نهکه رديف سخنش آمده يکسر تش            و) شد چنان از تف دل کام سخنور تشنه                

  ز) به قدر فهم مستمعان می گويم.

  ل) امير را خاطر به آن شد تا در آن خانه چيست؟

  واژه های مشخص شده ی زير را معنی کنيد.  2

  انداخت بر روی علی خدوبخورم زهر که شاهد ساقی است.              ب) او  حالوتبه الف) 

  دی است.و ارجمن سپنددرشت                                   د) ايران سرزمين  دلق ج) خارکش پيری با

  .به وی باز خورد طراریاز کجا آمد پديد؟               و) در راه  تماثيلهـ) چون نپرسی کاين 

  بيت زير را بخوانيد و به سؤاالت پاسخ دهيد.  3

  اراينيکی به جای ياران فرصت شمار                  ده روزه ِمهر گردون افسانه است و افسون     

  الف) بيت از کيست؟

  ب) بيت دارای چند جمله است؟

  ج) بيت دارای کدام آرايه ادبی است؟

  د) منادا را مشخص کنيد.

  هـ) اين بيت نمونه مناسبی برای کدام نوع ادبيات است؟

  نام نويسندگان آثار زير را بنويسيد.  4

ينه های ناگهان: ............................................                           آتاريخ اردالن: .

..............................................  

امع التمثيل: پريشان: .............................................                                 ج

.....................                           ........................  

هارستان: اسرار التوحيد: .............................................                          ب

                           .............................................  

پيده: دری به خانه خورشيد: .............................................                سرود س

                            .............................................  

  ود؟ش چندين مضارع ديده می» خداوند بخشنده ی دستگير              کريم خطابخش پوزش پذير«در بيت   5

  

  شعر پيش از اين ها در قالب ........................................... سروده شده است.  6

  شعر ياد حسين در قالب ................................................. سروده شده است. 



  آرايه های ادبی را در ابيات و عبارات زير مشخص کنيد.  7

  خوبی هاست                       لختی بخند، خنده گل زيباستلبخند تو خالصه  الف)

  ب) آب به روشنی آفتاب بود و به زيبايی زندگی

  ج) شرف مرد به جود است و کرامت به سجود

  نقش واژه های مشخص شده را بنويسيد.  8

  متمی فرستاز کجا به کجا  بنگرمی فرستمت                                 به سباصبا  ای ُهدُهد

  نوع هسته و وابسته در کدام گزينه مانند آن اخالق ستودنی مردم است؟  9

  الف) کدام مدرسه ی خوب شهر                                ب) کدام فصل پر باران سرد

  خواندنیج) کشور کهن و پر افتخار ايران                                د) اين دو کتاب 

  در عبارت های زير هسته و وابسته را مشخص کنيد.  10

  الف) آن پرنده ی خوش آواز

  ب) انسان موجودی اجتماعی است.

  بن ماضی و مضارع مصدر زير را بنويسيد.  11

  نوشتن

ن مضارع: بن ماضی: .........................................                                    ب

...........................................  

  موفق باشيد

 


