
 بسمه تعالی

 نام و نام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزی:

 2علوم و فنون ادبی   نام درس:

  کالس:

 اسماعیل مولوینام دبیر:

 1  شماره صفحه:

 

اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و 

 بختیاری

 بناداره آموزش و پرورش شهرستان 

 حیدریمدرس  :دبیرستان 

 دی ماه امتحانات نوبت 

 تاریخ امتحان:

 صبح 11ساعت شروع: 

 دقیقه50ت امتحان:مد  

 صفحه2سوال و8تعداد سوال و صفحه

 

 

 

 نمره با عدد:

 نمره با حروف:

 امضای مصحح:

 

 بارم سواالت ردیف

1 

 

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید .

 برنامه چیست الف( نام نویسنده با

 ب(رواج روحیه پهلوانی و حماسی مربوط به کدام سبک است؟

 ج(علم )بیان( به بررسی کدام آرایه ها  میپردازد؟

 د(جامی کدام کتابش را به تقلید از گلستان نوشته است؟

2 

 1 موالنا شاعر چه قرنی است؟ آثار او را نام ببرید 2

چگونه است؟تفاوت آن با سبک خراسانی را  وضعیت معشوق و توصیف آن در اشعار عراقی 3

 بنویسید

1 

 

 شعر زیر را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید 4

 آن یکی آمد در یاری بزد / گفت یار کیستی ای معتمد؟

 گفت )من( گفتش: )برو هنگام نیست ( بر چنین خوانی مقام خام نیست

 نفاق؟خام را جز آتش هجر و فراق/ کی بزد؟کی وارهاند از 

 رفت آن مسکین و سالی در سفر/ در فراق دوست سوزید از شرر

 پخته شد آن سوخته پس بازگشت/ باز گرد خانه انبار گشت

 / بر در هم تویی ای دلستان بانگ زد یارش که )بر در کیست آن(

 الف( سه مورد از ویژگی های زبانی  ن را بنویسید 

 ب( ویژی فکری حاکم بر ان چیست؟

 از ویژگی های ادبی شعر را بنویسید. ج( سه مورد

4 

محل مهر 

 آموزشگاه



 

 

5 

 

 در ابیات زیر تشبیه را بیابید و ارکان ان را مشخص کنید.

 الف(دل گرفتار بالی عشق توست/ جان شهید کربالی عشق توست

 ب(گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد؟ اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم

 وگر چو ابر بگریم تو همچو غنچه بخندیج(اگر چومرغ بنالم تو همچو سرو ببالی / 

4 

 

6 

 

 در سروده های زیر مجاز را بیابید و بگویید هرکدام مجاز از چیست؟

 الف( سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم/ وزین درخت میوه همی میوه غم است برم

 ب(برو ای گدای مسکین در خانه علی زن/ که نگسن پادشاهی دهد از کرم گدا را 

 الله خونین دل نباشم/ که با ما نرگس او سرگران کرد ج(چرا چون

 د(سر آن ندارد امشب که براردآفتابی/چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد به خوابی

2 

 ارکان بیت) بضاعت نیاوردم اال امید /خدا ز عفوم نکن نا امید( را در جدول زیر قرار دهید. 7

    

     

2 

 را با تقطیع هجایی بنویسید.نام وزن هر یک از ابیات زیر  8

 الف(هر ان دل را که سوزی نیست دل نیست/ دل افسرد غیر غیر آب و گل نیست

 / به زیر آوری چرخ نیلوفری راب( درخت تو گر بار دانش بگیرد 

ج( دال تا کی در این زندان فریب این و آن بینی؟/ یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان 

 بینی

 یی  سایه گه بید منی/ جون که زدی بر سر من پست و گدازنده شدمد(چشمه خورشید تو

4 

 نمره 20جمع بارم      موفق باشید                                                                                                                   


