
 

 ت  داخلی امتحاان 
رس حوزه  اهی علمیه خوارهانمدا

  

حان:  2ادبیات فارسی موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: 2ادبیات فارسی عنوان:  شاهرود انم شهرستا

تاب:  دو سطح شیوه شیوایی )حسینی ژرفا( ک
 

 22/11/22 اترخی ربگزاری:

ن: 39ـ  39سال تحصیلی:   ااشتنرات:  11 بارم امتحا

ح:  سال اولنیم ( تا پایان کتاب1)درست نویسی واژگانی  11از ابتدای درس  محدوده:  مرضیه فاتح انم طّرا

 نام ونام خانوادگی:                                                      پایه: اول بهمن

 دقیقه 02زمان:        نام پدر:                                                               

  نمره   )علیه السالم(مدرسه علمیه امام جعفر صادق 

  تجديد نظر   مهر مدرسه
 

 نمره 5/0گزینه درست را عالمت بزنید؟  ـ1

 د( غَمزِ عین )چشم پوشی(   ج( صالحیّت    ب( رئیس    الف( خورجین

 نمره 5/0ر است؟ ـ ساختار کدام کلمه با اصول دستور زبان فارسی ناسازگا2

 د( حسب فرموده   ج( ابنیه ها   ب( ازدواج قبیله ای   الف( بدهی های معوق 

 نمره 1واژه های زیر را بیان کنید؟  نادرستیـ دلیل 3

 بدیت ـ سالمتی ـ خدام ها ـ آزمایشات
ع مکسر است نیاز به ها نشـانه جمـع نـدار  ـ ازمایشـا       یت: نشانه مصدر جعلی خاص زبان عربی ـ سالمتی )ی(: زاید و نشان نسبیت است ـ خدام: جم  

 )ا (: مخصوص زبان عربی است.

 نمره 1ـ برای هر یک از عنوان های زیر سه نمونه غلط رایج ذکر کنید؟ 4

 قُمار: صحیح قِمار ـ کار مَحال: صحیح کار مُحال ـ نَمر  : صحیح نُمرو  نادرستی تلفظ:

 پاکا  ـ تازه وار ین ـ نمرا  ی عربی:جمع بستن کلمات فارسی با نشانه ها

 نمره 5/0ـ دو آفت روانی و زاللی نوشته را نام ببرید؟ 5
 پیچیدگی و غرابت ـ عدام گرایی و سطحی گرایی

 نمره 55/1ـ انواع جناس را با ذکر مثال نام ببرید؟ 6
 جناس مرکب: گل و گالب  جناس ناقص: گِل و گُل   جناس تام: قَلب ـ قُلب

 نمره 55/1ی که در عبارات ذیل بکار رفته نام ببرید؟ )با ذکر کلمات( ـ صنایع7

 مراعا  نظیر  طغیان ظلم طوفانده است و در معرض حدثان بو سیلخانه همیشه بر گذرگاه ـ 

 جوی باقیه اَسرار رموز، تو جویند فانیه اَعراض کُنوزکن، و اگر دیگران  اعماله خزینتو کنند  مال هزینهـ اگر دیگران 
خزینـه:  جوی و جوی: سجع متوازی ـ مال و اعمال: جناس ناقص و سجع طرف ـ کُنوز و رُموز: سجع متوازی ـ اَعراض و اَسرار: سجع متوازن ـ هزینـه و      

 سجع متوازن ـ فانیه و باقیه: سجع متوازن

 نمره 1ـ صنایعی که در عبارات ذیل بکار رفته نام ببرید؟ 8

 نگاه می داشت.الف( اسبش را سر حال و کم شکم 

 جناس ـ لف و نشر مرتب ب( سالم تر و قوی تر از آن بود که بتواند در خانه بماند و با سرگرمی های عادی دل خوش کند.

 مطابقه یا تضا  ج( نیمی از قطارش را با فشنگِ خالی، پُر می کرد.

 مراعا  نظیر پیدا بود که گندم بود و جو نبود.د( از دو برگی 

 



 

 نمره 5/1صنایع لفظی و معنوی را بیابید؟  ـ در متن زیر9

 یکجوری که  بو می کشدرا  بعضی وقت ها خبرها آدمیزاد. آخر خاطر جمعاو دانسته که زنش مرده  بگویی نگوییخوب حق دارد. 

 مکنیه                 وجه شبهاستعاری             مشبه                                             جناس ناقص ـ سجع مطرف                

 به آدم رو می کند. درد مثل غمیبد می خوری به حرفم  بو می کشدمی داند  دیدهها را  ندیدهانگار 
 جناس ناقص                      مکنیه                                      تشبیه کامل           

 نمره 55/0ان نمایید؟ ـ صنایعی که در عبارات ذیل بکار رفته بی11

 ایهام ، فرهاد رفته باشدخواب شیرینشاید به   الف( دیشب صدای بیشه از بیستون نیامد 

 مبالغه ب( ... به یادبود شانه سری غریب، قطره ای شبنم بر گونه زیباترین زنبق گلستان فرو می غلتد.

 اغراق ی شتابم که نگاهبان آتشکده های خاموشند.ج( ساعتی دیگر جسم را در گوشه ای می گذارم و به مصاحبت ارواحی م

 نمره 5/1ـ برای هر یک از آرایه های ذیل جمله ای بنویسید؟ )موضوع: سحرگاه ماه مبارک رمضان( 11

 عکس:

 ارسال المثل:

 ایهام:

 نمره 5/0ـ دو نمونه از آثار سهراب سپهری را نام ببرید؟ 12
 ا نگاه ـ هشت کتابصدای پای اب ـ مسافر ـ حجم سبز ـ ما هیچ م

 نمره 1ـ آرایه های بکار رفته را نام ببرید و تحلیل نمایید؟ 13

 مرا گرم کرد. اجاق شقایقو سَردَم شد ـ آن وقت در پشت یک سنگ یکبار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد ـ و بدان تندی گرفت ـ 
 اجاق شقایق اضافه تشبیهی، شقایق به اجاق تشبیه شده

 نمره 1و حل را بیان نمایید؟ ـ شیوه درج 14
  ر شیوه  رج عین شعری را نقل می کنند خواه یک مصراع باشد و خواه چندین بیت

 شیوه حَل از مفهوم و اجزای شعر  ر نثر استفا ه می شو  نه از عین ان

 نمره 5/0ـ مثال ذیل را توضیح دهید؟ )در یک خط( 15

 ملوک.ملوک از بهر پاس رعیتند نه رعیت از بهر طاعت 
 پا شاهان برای پاسداری رعیتند نه اینکه رعیت از برای فرمانبر اری پا شاهان

 (705)ص نمره 1را تعریف کنید و اصول فکری آن را نقد نمایید؟ پارناسیسم ـ 16

 نمره 5/0ـ ویژگی های سبک خراسانی را نام ببرید؟ )دو نمونه( 17
 فخامت بیان و رسایی گفتار ـ اور ن  و حرف اضافه

 نمره 55/0ـ موارد کاربرد پرانتز ) ( را بنوسید؟ 18
 بیان سال وال   و وفا  ـ اور ن معا ل یک کلم یا اصطالح  ر  رون متن ـ نشان  ا ن طرز تلفظ کلمه ـ اوا انگاری به ویژه  ر کتب لغت

 موفق باشید              


