
2از  1صفحه   

 باسمه تعالی مهر مدرسه

تهران 15مدیریت آموزش و پرورش منطقه   

امام حسن عسکری )ع(هیأت امنایی دبیرستان   
   1399 -1400خرداد ماه    امتحانات

 

  نام و نام خانوادگی:

 کالس : شماره :

: نمره با عدد ادبیات فارسی درس :                         

: نمره با حروف هشتمپایه:   آقای نویدپورنام دبیر:    

دقیقه 30زمان امتحان  نمره تجدید نظر :  

2تعداد صفحه   امضاء دبیر  تاریخ : 

 سوال سواالت خرداد ماه بارم

2 

 جمالت زیر را مشخص کنید! درستی و نادرستی 

 بیت )شکر گویم که مرا خوار نساخت/ به خسی چون تو گرفتار نساخت( سه جمله دارد.  -1

 درست)   (    نادرست)   (

در جمله)مرد توانگر، همه ثروتش را به نیازمندان شهر خود بخشید( واژه ) شهر( هسته گروه اسمی خود است.    -2

 درست )    (  نادرست)   (

 (   قالب شعری کتاب ) لیلی و مجنون نظامی( قصیده است.  درست )   (   نادرست) -3

 د ز آدمی/ به کزو ماند سرای زرنگار( آرایه ادبی جناس وجود دارد.  درست )   ( نادرست )    (در بیت) نام نیکو گر بمان -4

 الف

2 

 ینه درست را انتخاب کنید! گز

 کدام گزینه ترکیب اضافی است؟-1

 سعدی)   (گلستان  -د       قیام خونین )   (   -ج       پروردگار مهربان)   (   -ب      فضیلت اخالقی   )   (  -الف

در شعر ) ماه، روشنی اش را در آسمان می پراکند و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد( نقش  -2

 دستوری کلمات ) روشنی اش و خود( به ترتیب چیست؟

 متمم)   ( -مسند -د            نهاد)   (    -مفعول -ج            متمم)   (    -مفعول -ب          متمم)    (  -نهاد -الف

 بیت )گفت من تیغ از پی حق می زنم/ بنده حقم نه مامور تنم( چند جمله دارد؟ -3

 دو  )   ( -د                         چهار )   (           -ج                       پنج)    (    -ب                 سه )   (       -الف

 ایهام واژه کدام )تشنه اصغر و اکبر از همه حیدر نسل /کوچک و بزرگ ز عطشان همه احمد آل ( بیت در -4

 دارد؟

 آل احمد)   ( -د                          نسل )   (   -ج                   (       اصغر) -ب               حیدر)    (    -الف

-ب  

2 

 کنید! جاهای خالی زیر را پر 

کنم/تا آنگاه که بتواند فلسطینش را بی غلط تلفظ کند/ و فردا چون سرکشی کند... ( میدر شعر ) اکنون او را رها -1

 می باشد. ----------و معنای کنایه)سرکشی کند(  ------معنای کنایه )بی غلط تلفظ کند( 

---------و   -----------در بیت ) باد خشم وباد شهوت، باد آز/ برد که او را نبود اهل نماز( دو آرایه  متفاوت ادبی  -2

 وجود دارد. ----

-ج  

1 

 صورت بسیار کوتاه بدهید!  پاسخ سواالت زیر را به

 وحشی بافقی شاعر چه قرنی است؟ نام دو اثرش چیست؟  -1

 شاعر در بیت ) او خدو انداخت بر روی علی/ افتخار هر نبی و هر وصی (  به چه حادثه تاریخی اشاره دارد؟  -2

 
 

-د  

 ***   علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود***



2از  2صفحه   

 سوال  بارم

 به صورت روان معنا کنید( اشعار و عبارت زیر را به نثر روان برگردانید. )  3

 پیر گفتا که چه عزت زین به/ که نی ام بر در تو بالین نه-1

 خشک گردید هم از دود دل و دیده دوات/ خامه با سوز رقم کرد به دفتر تشنه -2

 نمی دانم. تو از بهر خدای مرا بیاموز.(جنید دامنش بگرفت و گفت: )من  -3

 

-هـ  

 ***  موفق و پیروز باشید  ***


