
 

 

 

 

 صفحِ اٍل                                      2علَم ٍ فٌَى ادتی                                                               

 ًورُ ( 2الف( تاریخ ادتیات ) 

 ًورُ ( 5/0) هَضَع آى چیعت؟ ٍ ؟ کتاب جْاًگشا اثر کیعت -1

 ًورُ ( 5/0)  ًام شاعراى زیر را تٌَیعیذ. -2

 الف( ضاعز عصز سزتذاراى ، لذرت ضاعزٕ اٍ در لغعِ سزاٖٗ است.   

 ب( ضاعز ًىتِ ٗاب ٍ هٌتمذ اجتواعٖ ، هٌظَهِ هَش ٍ گزتِ اس اٍست.  

 ًورُ (  5/0)  زتاى فارظی در دٍرُ صفَیاى چِ هَقعیت ٍ جایگاّی داشت؟ -3

 ًورُ (  5/0)  ؟خالق الوعاًی ثاًی لقة کیعت ٍ چرا ایي لقة را گرفت -4

 ًورُ ( 2ب( ظثک شٌاظی ) 

 ًورُ ( 5/0؟ ) از هَارد زیر کذام ٍیصگی فکری ظثک خراظاًی ٍ کذام ٍیصگی فکری ظثک عراقی اظت -1

         تاٍر تِ لضا ٍ لذر : ....................................................الف(      

 : ............................................... ب( تاٍر تِ اخت٘ار ٍ ارادُ     

  ًورُ ( 5/0)  چرا در عصر هغَل ٍ تیوَر تاریخ ًَیعی رٍاج پیذا کرد؟ -2

 ًورُ ( 5/0) ؟ یي ظثک ٌّذی دٍ هَرد را ًام تثریذاز ًوًَِ ّای هعرٍف ًثر تیٌات -3

 ًورُ ( 5/0) ؟ ٍیصگی ّای زتاًی شعر ظثک ٌّذی کذام هَارد درظت اظتاز  -4

 الف( ٍرٍد لغات هزتَط تِ هذاّة ٍ آداب ٍ رسَم ٌّذٍاى   

 گزا تَد.ب( ستاى سثه ٌّذٕ ٍالع   

 ج( داٗزُ ٍاصگاى ضعز گستزش ً٘افت.  

 د( ضعز در اخت٘ار عثمات خاظ تَد.  

 علوم و فنوى ادبی                                                                                                                

 1103-980320               90انسانی                                                                                                یازدهن                        

 دانش آهوز عزیز شوا هی توانیذ پاسخناهه اهتحاى را  دو ساعت پس از پایاى اهتحاى در پورتال هذرسه هالحظه نوائیذ.

www.bagheralolum.sch.ir 
 



 صفحِ دٍم                     20/3/98:تارٗخ             2علَم ٍ فٌَى ادتٖ                                     : خاًَادگٖ ًام ٍ مًا

 ًورُ ( 6ج( هَظیقی شعر ) 

 تا خَاًش درظت تیت زیر ، هرز پایِ ّای آٍایی یا ارکاى آى را هشخص کٌیذ ٍ ّر پایِ را در خاًِ  -1

 ًورُ ( 1خَد قرار دّیذ؟ )        

 فله را سمف تطىاف٘ن ٍ عزحٖ ًَ در اًذاسٗن طاً٘ن ٍ هٖ در ساغز اًذاسٗن   ت٘ا تا گل تزاف               

 

 ًورُ(2) جایی ٍ ٍزى آى را تٌَیعیذ.ّای ّ یی تفکیک کٌیذ ٍ ظپط ًشاًِّای آٍا تیت زیر را هتٌاظة تا پایِ-2

 تحفِ إ وش غن فزستٖ ًشد ها ّز دم فزست      زدُ اٗن إ دٍست ها را غن فزستوها تِ غن خَ               

 اٖٗ :پاِٗ ّإ آٍ     

 ًطاًِ ّإ ّجاٖٗ :     

 ٍسى :      

 ًورُ ( 5/0) ؟ ( اظت - - U U( ٍ کذام گسیٌِ تکرار فعالتي ) - U U -کذام گسیٌِ تکرار هفتعلي )  -3

 الف( تَ حى٘وٖ تَ عظ٘وٖ تَ وزٗوٖ تَ رح٘وٖ.     

 ب( تا وِ رس٘ذم تَز تَ ، اس ّوِ ت٘شار ضذم.     

 ًورُ ( 5/0) ت ٍزى ّوعاى دٍ لختی دارد؟ چرا؟ کذام تی -4

 الف( چَ دل تز ًْٖ تز سزإ وْي     وٌذ ًاس ٍس تَ تپَضذ سخي     

 رسذ رٍد غٌچِ سَار هٖ وٌذ       سثشُ پ٘ادُ هٖ وٌذ ، سزٍ ل٘ام هٖ ب( تاغ سالم هٖ    

 ر دارای ٍزى ّوعاى دٍ لختی پایِ ّای آٍایی تیت زیر را هشخص کٌیذ ٍ تا رکر دلیل تٌَیعیذ تیت زی -5

 ًورُ ( 2) دٍری ( اظت؟ )      

 تٌٖ٘ خ٘ز تَ در اٗي تاضذ ضاٗذ وِ چَ ٍا     اٗذ تَد اس ععي حسَد إ دلغوٌان ًث               

 

 

 ًورُ ( 6ت( زیثایی شٌاظی ) 

 ًورُ ( 5/1ّای آًْا را ًشاى دّیذ.  )  ًَع تشثیِ را در اتیات زیر هشخص کٌیذ ٍ پایِ -1

 ّا رفتِ إ اس ٗاد ّإ ّشار افساًِ چَى پز افطاى پزٕ /   تارٗذ ضة رفتِ تَد ٍ تزف هٖالف( پاسٖ اس       

 اٍّل تال تِ هزغ تلٌذ آض٘اى رسذ وِ سٌگ حادثِ اس آسواى رسذ  /  ب( گاّٖ      

 



 صفحِ سَم                     20/3/98:تارٗخ            2علَم ٍ فٌَى ادتٖ                    :                 خاًَادگٖ ًام ٍ ًام

 

 آیذ هعٌای حقیقی تِ رّي هیدریافت هعٌی غیر حقیقی ) هجازی ( ٍاشُ تر اظاض .................. تیي آى هعٌا تا -2 

 ًورُ ( 5/0) هجازی ( دریافت شَد. ) ٍ ّوچٌیي الزم اظت .................. در کالم تاشذ تا هعٌای غیر حقیقی     

 ًورُ ( 1در اتیات زیر هجاز را تیاتیذ ٍ هعٌای آى را تٌَیعیذ. )  -3

 چٌذاى اهاى ًذاد وِ ضة را سحز وٌذ   زٍاًِ ضوع را   الف( دٗذٕ وِ خَى ًاحك پ    

 وِ تا ها ًزگس اٍ سز گزاى وزد     چَى اللِ خًَ٘ي دل ًثاضن      ب( چزا     

 ّای اظتعاری ، اظتعارُ ..................... ّعتٌذ کِ تِ صَرت  ..................... ٍ .......................... تِ  توام اضافِ -4

 ًورُ ( 5/0رًٍذ. )  کار هی    

 ًورُ ( 1ّا را پیذا کردُ ٍ ًَع آى را هشخص کٌیذ. )  ّای زیر اظتعارُ در تیت -5

 تاس إ سپ٘ذٓ ضة ّجزاى ً٘اهذٕ   ة إ ستارُ تاتاى ً٘اهذٕ الف( تاس اهط    

 ب( ضة اٗستادُ است / خ٘زُ ًگاُ اٍ / تز چارچَب پٌجزٓ هي   

 ( ًورُ  5/1ّا را پیذا کٌیذ ٍ هفَْم کٌایی آًْا را تٌَیعیذ. )  کٌایِ -6

 خان ِ وِ تاضن خفتِ درش وٖ وٌٖ پان            تگفت آًگالف( تگفتا دل س هْز     

   ب( اٗي ًغؤ هحثّت تعذ اس هي تَ هاًذ         تا در سهاًِ تالٖ است آٍاس تاد ٍ تاراى     

 ًورُ ( 4ٍ ًثر )  ث( ًقذ ٍ تحلیل ًظن

 ًورُ ( 1کٌیذ. )  اتیات زیر را از ًظر قلورٍ زتاًی تررظی ٍ تحلیل -1

 عْذ ًاتستي اس آى تِِ وِ تثٌذٕ ٍ ًپاٖٗ ل وِ تَ تٖ هْز ٍ ٍفاٖٗ      هي ًذاًستن اس اٍّ    

 تاٗذ اٍّل تِ تَ گفتي وِ چٌ٘ي خَب چزاٖٗ  ٌٌذم وِ چزا دل تِ تَ دادم    دٍستاى ع٘ة و    

 ًورُ ( 1کٌیذ. )  تررظی ٍ تحلیلقلورٍ ادتی  از ًظرزیر را  عثارت -2

 دل وزد. ،لل اس گِٗذ لذرت در گِل وزد ٍ تِ ن آدم تارٗذ ٍ خان را گِپس اس اتز وزم ، تاراى هحثت تز خا -

  



 صفحِ چْارم              20/3/98:تارٗخ            2علَم ٍ فٌَى ادتٖ                    :                 خاًَادگٖ ًام ٍ ًام

 

 ًورُ ( 1ّای فکری اتیات زیر را تٌَیعیذ. )  ٍیصگی -3

 آتص است آب دٗذٓ هظلَم             چَى رٍاى گطت ، خطه ٍ تز سَسد    

 تَ چَ ضوعٖ اس اٍ ّزاساى تاش           واٍّل ، آتص س ضوع سز سَسد   

 ًورُ (  1ّای عوذٓ شعر تیذل را تا تَجِ تِ غسل زیر تررظی کٌیذ. )  ٍیصگی -4 

 تزق تا ضَلن ضزارٕ ت٘ص ً٘ست           ضعلِ عفل ًٖ سَارٕ ت٘ص ً٘ست    

 اًذ                ع٘ص اٗي گلطي خوارٕ ت٘ص ً٘ست اللِ ٍ گل سخوٖ خو٘اسُ   

 وٌذ              واٗي گلستاى خٌذُ ٍارٕ ت٘ص ً٘ست رٍد صثح ٍ اضارت هٖ هٖ   

 اس تٌه آتٖ وٌارٕ ت٘ص ً٘ست غزلٔ ٍّو٘ن، ٍرًِ اٗي هح٘ظ                  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « هَفك تاض٘ذ»                                                                                      

                                                                                                                       

 .............................................صحح : .....ًوزُ تِ عذد : .....................................  ًوزُ تِ حزٍف : ............................................ ًام ٍ اهضا ه



 

  





 


