به نام خداوند یکتا که او خبر دارد از قلب ما مو به مو
آزمون تشریحی علوم و فنون پایه ی دهم ویژه ی تعطیالت اسفند ماه 89
 -1تقطیع هجایی یعنی چه؟
 -2علم عروض را تعریف کنید.
 -3واحد وزن در زبان فارسی چیست؟
 -4وزن را تعریف کنید.
 -5خط عروضی به چه معناست؟ کاربرد آن را بنویسید
 -6جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید .
الف) هجاهای پایانی اوزان شعر همیشه............است و اگر به جای آن هجای .................یا کوتاه بیاید هم چنان آن را
هجای.........به شمار می آوریم .
ب) هجای..............به یک هجای....................و یک هجای بلند تقسیم می شود .
پ) حرف مشدد را.....................می نویسیم
 -7هجاهای پایانی واژه های زیر را نشان دهید و عالمت خاص هریک را زیر آن بنویسید .کوهستان ــــ آتشین ــــ
بیرون ــ سراسیمه ـــ چون ــ خود ـــ خویشان ـــ بیابان
 -8ابیات زیر را با خط عروضی بنویسید و عالمت هرهجا را زیر آن بنویسید.
الف) راستی آموز ،بسی جو فروش /هست در این کوی که گندم نماست.
ب) شخص خفت و خرس می راندش مگس /وز سیتز آمد مگس زو باز پس
پ) آینه ار نقش تو بنمود راست  /خود شکن آیینه شکستن خطاست
ت) اگر کاری کنی مزدی ستانی /چو بیکاری یقین بی مزد مانی
ث) کی رفته ای زدل که تمنا کنم تورا  /کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را
چ) سرمست کسی باشد کو خود خبرش نبوَد
ح) زمین آمد از سّم اسبان به جوش  /به ابر اندر آمد فغان و خروش
خ) ز تیغ دلیران هوا شد بنفش  /برفتند با کاویانی درفش
د) ای همه هستی زتو پیدا شده  /خاک ضعیف از تو توانا شده
ذ) برآمد خروش سپاه از دو روی  /جهان شد پر از مردم جنگجوی
 -9واژ های زیر را یکبار با حذف همزه و یکبار بدون حذف بنویسید.
دانش آموز  -دل انگیز  -خوش اندام -باد آورده -دوان آمد
 -11با توجه به عالمت هجاها کدام واژه ها با حذف همزه تلفظ شده اند؟
دانش آموز= U - - - -
پلنگ افکن = - - U - U
باد آورده = U - - -
خوش اندام = - - U
پیام آور = - - - U
گل اندام= U - - -
شیر افکن= - - -
کار آزموده = U - U - -
پیروز و سربلند باشید:کیانی راد

