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 صفحه دو تعداد صفحه :                                                                                                        :                                                        نام خانوادگي

 22تعداد سؤال :                                                                  نام پدر:                                                                                                        

 1::0 :زمان شروع                                                                                                              (اولدبيرستان روش نوين)دوره آموزشگاه :نام 

 دقيقه   51 وقت:           م                                             شته:پايه                                                                        ادبيات فارسي نام درس : 

 

 1 

 وزارت آموزش و پرورش     

 اداره کل آموزش و پرورش استان يزد
يزدآموزش و پرورش ناحيه دو ديريتم  

 :نام و نام خانوادگی
  

                                                                                            : نمره با حروف    :نمره با عدد 
 

 بارم سؤاالت دیفر

 شده را بنويسيد؟ معني واژه هاي مشخص 1

 نژندب(عقل ها حيران شود کز خاك تاريك                                           ماهيتش کنهالف(فرو مانده از 

 خرسندد(چون اين دو شوند از تو               دريغ نورزدج(از هيچ تالش و تكاپوي باز نماند و 
 

 

1 

 بنويسيد؟عبارات و ابيات زير را به نثر روان  2

 الف(يكي را به سر بر نهد تاج بخت / يكي را به خاك اندر آرد ز تخت

 ب(از گفته او مپيچ سر را

 (حد من نيست ثنايت گفتنج

 د(گفتا تو خود حجابي ورنه رخم عيان است

 

 

5/2 

 نقش دستوري واژه هاي مشخص شده را بنويسيد؟ 3

 چابكي ياد/ گيري همه را به استاد مي کوش که هر چه گويدالف(

 بود تصويرب(از خدا در ذهنم اين 

1 

 

 جمع و مفرد کلمات زير را بنويسيد؟ 4

 :دعافضيلت :               

 

5/0 

 ،«نور خورشيد در جهان فاش است / آفت از ضعف چشم خفاش است»در بيت  5

 نماد چه گروهي از انسان ها است؟« خفاش »

 

5/0 

 بنويسيد؟مفهوم عبارت مشخص شده را  6

 دامنش بگرفتخواست بر خيزد، جنيد 

 

5/0 

 همه گزينه ها از ادبيات اندرزي يا تعليمي بهره برده است به جز گزينه: 7

 ستان سعديبوالف(مثنوي مولوي   ب(شاهنامه فردوسي    ج(کليله و دمنه    د(

 

 

5/0 

 متن هاي داده شده از کدام آرايه ادبي بهره برده است؟ 8

 مگو سخن به جز راست / هر چند تو را در آن ضررهاستزنهار الف(
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 2 

 وزارت آموزش و پرورش     

 اداره کل آموزش و پرورش استان يزد
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 1 تأمل در آيينه دل کني / صفايي به تدريج حاصل کنيب(

 هسته گروه اسمي را مشخص کنيد؟ 9

 صورتگر ماهرالف(همين گلدان زيبا             ب(
 

 

1 

 

10 

 

 در بيت داده شده قافيه و رديف را مشخص کنيد؟

 «است / مثل نوري در دل آيينه استمهربان و ساده و بي کينه »

 

 

 

5/0  

 

11 

 توضيح زير کدام شخصيت ادبي را معرفي مي کند؟

الف(اين کتاب تاليف يكي از عارفان قرن پنجم است.اصل کتاب به زبان عربي و موضوع آن معرفي 

 برخي از بزرگان عارف و شرح اصالحات و الفاظ ميان آنهاست.

 

 را به شيوه گلستان سعدي نوشت.« پريشان »قاجار است و کتاب ب(وي از شاعران دوره 

 

1 

 «موفق و سربلند باشید» 

همیار
https://hamyar.in/



همیار
https://hamyar.in/



 

همیار
https://hamyar.in/


	5812ac19-45bd-494a-b8e6-2047c696f80f
	ffa4978b-726e-4b2a-b05c-d3fc6038fae8

