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رشته علوم انسانی پایة دوازدهم   )9( علوم و فنون ادبی  یازدهم  درس  تی  ست  سواالالت 

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

کدام گزینه وزنی متفاوت با سایر گزینه ها دارد؟  -1

الف( گل عذاران جهان بسیارند                                         ب( بیش از این طاقت هجرانم نیست

ج( من به این نکته نمی اندیشم                                          د( تمام راه به یک چیز فکر می کردم

نام بحر شعر زیر  در کدام گزینه آمده است؟ سالالمت را نمی خواهند پاسخ گفت/سرها در گریبان است 2- 

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

ب(به دماوند تو سوگند که گر بگشایند 3-کدام گزینه در بحر سالم سروده شده است؟  

الف(تو را من چشم در راهم شباهنگام

ج( هوا بس ناجوانمردانه سرد است                                د(خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود

- - - ( 4-نشانه های هجایی کدام گزینه درست نیامده است؟  UU  - -  UU  - -  -U  می جوشد و بس :  ) 

الف(خون پاکم که در آن عشق تو

)  U–U  - -  U–UU ب( خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد:)- - - 

) -- -  U  -U  ----U  -U  - ج( دایم گل این بستان شاداب نمی ماند : ) 

)- - -  U–U  - -  U  –U  U–  (U د( من از ستاره دنباله دار می ترسم: 

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی 1-کدام یک از گزینه ها  با بیت زیر هم وزن است؟  باشی 

نوبهار است درآن کوش که خوش دل

الف( بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن          حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی

ب(ای مگس حضرت سیمرغ نه جوالالنگه توست     عرض خود می بری و زحمت ما می داری

این کنج  خراب انداختی ج(گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما           سایه دولت بر 

د( آفرین بر دل نرم تو که از بهر ثواب             کشته غمزه خود را به نماز آمده ای

 به امر تو رسید            یار مه روی مرا نیز به منزل برسان 6-کدام گزینه در بحر رمل مثمن محذوف است؟

الف(ماه و خورشید به منزل چو

ب(دردم از یار است و درمان نیز هم                دل فدای او شد و جان نیز هم

ج( در خرابات  مغان نور خدا می بینم                این عجب بین که چه نوری زکجا می بینم
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 د( من که باشم که برآن خاطر عاطر گذرم               لطفها می کنی ای خاک درت تاج سرم

 دی مصراع ها دیده می شود؟درکدام قالب شعر سنتی کوتاهی و بلن -1

 الف( مسمط                ب( ترکیب بند                ج(مستزاد               د(قطعه

 کدام گزینه در معرفی شعر نیمایی  دچار اشکال است؟ -1

 الف(شعرنیمایی وزن عروضی دارد                    ب(تعداد هجاها درآن برابر نیست

 ی عروضی است                 د(از زیبایی موسیقایی  وزن می کاهدج( رهایی از تنگناها

 نام بحر کدام بیت با توجه به داخل پرانتز نادرست ذکر شده است؟-9

 الف( ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس/ بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین نفس) رمل مثمن سالم(

 طره شبرنگ او بسیار طراری کند) رجز مثمن سالم( ب( با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او /کان

 ج( دال نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد/ به زیرآن درختی رو که او گل های تر دارد)هزج مثمن سالم(

 د( اگر سرو من در چمن جا بگیرد/ عجب باشد ار سرو باال بگیرد)متقارب مثمن سالم(

 ( برابر است.( - -U- - UU- - UU - UU-) شانه های هجاییبجز گزینه ...  با ن ها همه گزینه-12  

 الف(نیست یک دم شکندخواب به چشم کس ولیک

 ب(من وانکارشراب این چه حکایت باشد

 ج(بانگ گاوی چه صدا باز دهدعشوه مخر

 د(جان نهادیم براتش زپی خوش نفسی

 

 

 

 77 درس سواالت تستی پاسخ

 

 الف _3          ج_2      د_1

 ب_6      الف _1      ج _4

 د_12    الف _9    د_1   ج_1
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