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  دقیقه 60: وقت   اول: پایه       ادبیات فارسی یک: امتحان درس 

  : کالس       :  شماره صندلی       : نام و نام خانوادگی 

  

                                 .                                                                                                   ابیات و عبارات زیر را به فارسی روان بنویسید 

                                                                                                                                                                                            25/0 .اي نوشتم رقعه -1

                                                                                                   25/0 .ل مطابق نیامدستاره مان از او-2

                                                                                        25/0. پی بردیم راه دست خودش هم نیست -3

                                                                                      25/0 . گرفت که این کار را بکند قطران بر خود-4

                                                                                 5/0 .بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را -5

                                                                                              5/0ه دارد و از نازبوي بوي زیب از بنفش-6

                                                     5/0از آن این داستان گفتم که امروز          بدانی قدر و بر هیچش نبازي -7

                                                    75/0ــــج مرا دزد گیتی         که در خواب بودم گه پاسبانی از آن برد گن-8

                                                      75/0همی خواست پیروزي و دستگاه          نبود آگه از بخشش هور و ماه-9

                  1است   ویران کنش آن خانه که بیت الحزناشکز/ آباد انبدست اجاوشودازاي کخانه-10

                                    1خبري گفته و غمگین دل فرهاد کنید/راه است ، مباد از شیرین بیستون بر سر -11

 نمره2                                        معنی لغت 

.  انجام گیرد تآنی تحصیل باید با فراغ بال و -16. تکی به ماشین جنگ بود  م خداجنوددشمن در برابر -12

 .  می رفتتسالیی هر ساله به جستجوي -17.ی لرزاند و وحشت مرعبدل شیطان را از -13

 شکرست ، قیمتی تر و عزیز تر تنگ از -18           .           گفت سماجتکودك با -14

. زد که به سود اسب انجامید رندانه گریزي -19  .  گرمابه بود  مسلخهر که در -15

                                                                                                                                                         نمره3    دانش هاي ادبی

  .                       ویسید  نام ارزشمند ترین اثر دهخدا را بن-20

  چیست ؟» پرستو در قاف « موضوع کتاب -21

   ملک الشعرا قصیده را در چه سبکی می سرود ؟-22

  . دو ویژگی اصلی حماسه را بنویسید -23

 متوسطه و پیش دانشگاهی _مجتمع آموزشی نمونه و بین الملل توحید پسران دبی 



  . مشخص کنید » خود رویم و خود بویم من الله آزادم،« یه را در مصرع  ارکان تشب-24

   دوره اي رواج یافت ؟ چهار پاره در اران از چه-25

  درك مطلب

                                                                            نمره4. با توجه به متن زیر به سؤاالتش پاسخ مناسب دهید 

   شد چون مه لیلی آسمان گیر  عشق آن جهان گیر             چون رایت        

  درمانده پــدر به کار او سختـــار او بخت             ـبرداشته دل زکـ          

  هر یک شده چــاره ساز با اوــــاز با او                  خویشان همه در نی

  در چــاره گري زبان کشیدندورا چو دیدند                  بیچـــــــارگی 

   گردد این درکز کعبه گشادهـاق یک سر                  گفتند به اتفــــــ

  این شعر در چه قالبی سروده شده است ؟ -٢۶

  یعنی چه ؟» آسمان گیر شدن « -27

   در کدام بیت راه حلی نشان داده شده است ؟ -28

  یعنی چه ؟» بخت از کار او دل برداشته «  -٢٩

   بیت اول در توصیف  کیست ؟-30

  در بیت چهارم چیست ؟» زبان کشیدند «  منظور از -31

  به چه معناست ؟» همیشه نان سواره باشد و او پیاده  « ارتعب -٣٢

خورشید علم کیست ؟»  در قبرستان بقیع ، آن سنگ سومی ، قبر خورشید علم است «  در عبارت -33

                                                                                                                                                               نمره4خودآزمایی  

  یعنی چه ؟» قفا زدن « در جمله بگذار تا فردا داري در میدان فروبریم و » فرو بریم «  معدل امروزي -34

  ؟مقصود از گوهر اول و دوم چیست » آمد و آورد پیش خیر فراز      گفت گوهر به گوهر آمد باز «  در بیت -35

  یعنی چه ؟» چو موي خویشتن در تاب رفتند «  مفهوم مصرع -36

  .دو همخانواده بنویسید » همت و مسلک «  براي کلمات -37

   در غزل اجتماعی به چه مسائلی می پردازند ؟ -38

  چیست ؟» در این راه بار ها به عقب می لغزیدم «   منظور هلن کلر از جمله -39



   در گذدشته شامل کدام نواحی بوده است ؟ حوزه گسترش زبان فارسی– 40

  .  دو شاعر را که اشعاري با موضوع ادبیات پایداري سروده اند ، نام ببرید -41

  حفظ شعر

   نمره1.                                                                          مصرع بعدي شعر هاي زیر را بنویسید 

  / ...........................................................م شباهنگام تو را من چشم در راه

  .....................................................فــــــــراش خزان ورق بیفشاند       

                     

  

       سعادتمندی و بھروزی شما آرزوی ماست                                                                        


