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 نام و نام خانوادگی:

 شماره ی کالس:

 نام دبیر:نصری

 درس:

 پایه:

 باسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهرستان ارومیه منطقه صومای برادوست

 مقطع متوسطه دوم 

 آموزشگاه اندیشه هورسین

 تاریخ:

 دقیقه۴۰زمان:

 تعداد سوال:

 ۱۴۰۰_۹۹سال تحصیلی:

 نوبت:اول

 

 نمره )سال جهش اقتصادی (مقام معظم رهبری ردیف

 نام قدیمی ترین کتاب تاریخ نوشته شده درباره تیموریان را بنویسید؟ ۱

 

۵/۰ 

مال حسین واعظ کاشفی کتاب کلیله و دمنه را به زبان ساده بازنویسی کرد و نام آن را .......................  ۲

 گذاشت.

  

۵/۰     

توجه به صفا و پاالیش درون و برتری عشق بر عقل و پرهیز از زهد ریایی ویژگی فکری کدام سبک می  ۳

 باشد؟

 

۵/۰     

 از شاعران قرن هشتم که با تلفیق عشق و عرفان غزل فارسی را به اوج کمال رسانید چه کسی بود؟ ۴

 

۵/۰ 

 تاریخ جهانگشا به چه نثری نوشته شده است؟ ۵

 

۵/۰      

 کتاب لمعات اثر چه کسی است؟ ۶

 

   

۵/۰ 

 علت رواج تاریخ نویسی در دوره مغوالن را بنویسید ؟ ۷

 

۵/۰ 

 مثنوی جمشید و خورشید اثر کیست و به شیوه کدام داستان نوشته شده است ؟ ۸

 

۵/۰ 

 هر یک از موارد زیر جزو کدام یک از قلمرو) زبانی و فکری و ادبی( شعر سبک عراقی می باشد؟ ۹

 

 .....ب(لغات فارسی اصیل کم شده و جای آن را لغات عربی گرفته.............

 

 ج(قصیده از رونق افتاد و غزل عاشقانه و عارفانه رواج یافت..........

۵/۰ 

 مهمترین ویژگی سبک عراقی چیست؟ ۱۰

 

  

۵/۰ 

 باشد مشخص کنید و درست آن را بنویسید.وزن کدام گزینه نادرست می ۱۱

 

 الف( همی خواهم:مفاعیلن          ب(صنوبر:فعولن             

 ج(باهنران:مفتعلن

 د(شبی زیبا:فاعالتن 

۵/۰   

 بیت زیر را تقطیع هجایی کنید و عالمت هجاهای آن را مشخص کنید و سپس وزن آن را بنویسید. ۱۲

 

 تا نگردی بی خبر از جسم و جان 

 کی خبر یابی ز جانان یک زمان 

۲ 

 هر یک از ارکان زیر را با عالمت هجایی  آن بنویسید. ۱۳

 ..فعالتن:...............................

 

 مستفعلن:....................... 

  

۱ 

 بیت زیر را بخوانید و با تقطیع کردن مشخص کنید که دارای پایه های آوایی همسان است یا ناهمسان است. ۱۴

 

 خدایا تو دانی که بر ما چه آمد

۵/۱ 
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 خدایا تو دانی که ما را چه می شد؟

 شود..در حوزه علم بیان بررسی میهمه گزینه ها به جز گزینه.................... ۱۵

 

 الف(تشبیه     ب(مراعات النظیر ج(استعاره     د(مجاز 

۵/۰ 

 وجه شبه را در عبارت زیر مشخص کنید و بنویسید. ۱۶

 

 صدا چون بوی گل در جنبش آب 

 به آرامی به هر سو پخش می شد

۵/۰ 

 جاهای خالی را پر کنید. ۱۷

.................می کند که به این نوع تشبیه..........الف(حذف وجه شبه و ادات تشبیه، تشبیه را خالصه می

 گویند.

ب(نشانه هایی که ذهن خواننده را از معنای حقیقی دور و به معنای غیر حقیقی نزدیک می 

 کند.....................می 

 گویند.

 .......می باشد......ترین عالقه در مجاز عالقه......ج( مهم

 تر استد(وجه شبه در ................ پررنگ

۲ 

 در بیت زیر تشبیه را بیابید و پایه های آن را مشخص کنید. ۱۸

 

 گاهی که سنگ حادثه از آسمان رسد 

 اول بال به مرغ بلند آشیان رسد 

۱ 

 مجاز را در عبارت های زیر مشخص کنید و معنی آن را بنویسید. ۱۹

 

 الف(آشامیدم آن پیمانه را پاک .

 

 

 ب(برو ای گدای مسکین درخانه علی زن 

 که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

۱ 

 مجاز را در جمالت زیر مشخص کنید و قرینه و معنای آن را نیز بنویسید.  ۲۰

 

 الف(شهر به استقبال او آمده بودند.

 

 ب(جهان خوردم و کارها راندم.

۵/۱ 

 بیت زیر را از نظر قلمرو ادبی بررسی کنید.)سه مورد کافی است( ۲۱

 

 سپید شد چون درخت شکوفه دار سرم

 وزین درخت همین میوه غم است برم 

 

  

۵/۱ 

 جمله  زیر را از نظر قلمرو زبانی و ادبی بررسی کنید. ۲۲

 

پس از ابر کرم،باران محبت بر خاک آدم بارید و خاک را گل کرد و به ید قدرت در گل از گل دل کرد.)هر 

 قلمرو دو مورد کافی است(

 

 

۲ 
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 ۲۰.۰ ارزش دانش در عمل به آن است. 
  


	1875797979madares - Copy.pdf (p.1)
	farsi 11 nobat 1-2.pdf (p.2-4)

