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 رشته علوم انسانی     پایة دوازدهم    ( 9)ادبی  فنونعلوم و     یازدهمدرس    ستیت تسواال

    9مینا صحاف امین / ناحیهطراح سواالت:  

 **************************** 

 واحد وزن در شعرفارسی چیست ؟ -1

 ب( مصراع                    ج( هجا                          د( واج                           الف (  بیت     

 کدام گزینه  مبنای نام گذاری وزن شعر فارسی است ؟ -2

 الف( مصراع                     ب( بیت                           ج( قالب شعر                     د(هجا

 مصراع شعر سنتی فارسی دو رکن داشته باشد در مجموع بیت چند پایه خواهد داشت ؟ اکر یک -3

 1د(                      6ج(                         4ب(                  2الف( 

 وزن حاصل از تکرار فاعالتن در کدام گزینه آمده است ؟ -4

 ج( رمل                              د( متقارب             الف( هزج                      ب( رجز          

 رجز حاصل از تکرار کدام رکن از شعر فارسی است ؟ -1

 الف( فاعالتن                    ب( فعولن                        ج( مستفعلن                        د(مفاعیلن

 اشد نام بحر آن در کدام گزینه صحیح آمده است ؟اگر بیتی دارای هشت رکن کامل مفاعیلن ب -6

 الف( رمل مثمن سالم       ب( هزج مثمن سالم                 ج( رجز مثمن سالم               د( متقارب مثمن سالم 

 حاصل می شود ؟ "فاعالتن   "کدام گزینه از حذف  هجای پایانی -1

 ج( مفعولُ                   د( فَعَلُن                الف( فعولن                   ب( فاعلن    

 کدام گزینه از حذف هجای پایانی مفاعیلن حاصل می شود ؟ -1

                  –u uد(                  -  u–ج(                    - - uب(           - - uالف( 

 نه درست نشان داده شده است ؟در کدام گزی  "رجز مثمن سالم "تقطیع هجایی بحر   -9

 - u-  /-- u -   /- - u – /- - u - -ب(                                  --u- -  /-u- -  /-u- -    /-u-الف( 

  - - u --  /u --  /u–  /uد(                                - - - u- - -  /u - - -  /u - - -    /uج(

 ر کدام گزینه آمده است ؟نام بحر بیت زیر د -12

 آنکه عمری شد که تا بیمارم از سودای او                      گو نگاهی کن که پیش چشم شهال میرَمت 

 الف( هزج مثمن محذوف                                       ب( رمل مثمن محذوف 

 د( متقارب مثمن محذوف ج( رجز مثمن محذوف                                           

 است  ؟      "  -u-u-  /u  "    تقطیع هجایی  کدام مصراع به شکل -11
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پرنده /پرواز را به خاطر بسپار /کسی مرا به مهمانی گنجشک ها نخواهد برد /معرفی نخواهد کرد / کسی مرا به آفتاب "

 "فروغ فرخزاد ". "مردنی است 

( معرفی نخواهد کرد             ج( پرواز را به خاطر بسپار          د( پرنده ، مردنی الف ( کسی مرا به آفتاب          ب

 است 

 کدام بحر عروضی برای مصرع های داده شده مناسب است ؟ -12

 ". "سوی من تاخته است /باد نوباوه ی ابر ، از بر کوه /رنگ رخ باخته است ./هست شب ، یک شب دم کرده و خاک ""

 نیمایوشیج

 لف ( فاعالتن                  ب( مستفلن                             ج( مفاعیلن                            د( فعولن ا

 کدام گزینه با شعر زیر هم وزن است؟ -13

کنار هربرگ    باز کن پنجره را ،که نسیم  /   روز میالد اقاقی ها را   /   جشن می گیرد  /    وبهار  /    روی هر شاخه ،"

 "/       شمع روشن کرده است.

 الف ( مسیحای جوانمرد من ! ای ترسای پیر پیرهن چرکین ؟ / هوا بس ناجوانمردانه سردست ... 

 ب( ای عطر ریخته / عطر گریخته / دل عطر دان ِ  خالی و پر انتظار تست  / غم یادگار تست .

 /  کاغذی دیدم از جنس بهار  ج(من کتابی دیدم ، وازه هایش همه از جنس بلور

                            د( به پایان رسیدیم ، اما نکردیم آغاز / فرو بریخت پرها ، نکردیم پرواز / ببخشای ای  روشن ِ عشق برما ، ببخشای!                  

 درس یازدهمپاسخ سواالت تستی 

13 12 11 12 9 1 1 6 1 4 3 2 1 

 ب ب ب ج ج ب ب ب ج ب د الف ج

                                           ***************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


