
 به نام خداوند یکتا که او خبر دارد از قلب ما مو به مو

 89ت اسفند ماه الریحی علوم و فنون پایه ی دهم ویژه ی تعطیشآزمون ت

 تقطیع هجایی یعنی چه؟ -1

 .علم عروض را تعریف کنید -2

 واحد وزن در زبان فارسی چیست؟ -3

 .وزن را تعریف کنید -4

 برد آن را بنویسیدخط عروضی به چه معناست؟ کار -5

  .جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید -6

 هم چنان آن را هجاهای پایانی اوزان شعر همیشه............است و اگر به جای آن هجای .................یا کوتاه بیاید( الف 

  .هجای.........به شمار می آوریم

  .یک هجای بلند تقسیم می شود ....به یک هجای....................وهجای.......... (ب 

 حرف مشدد را.....................می نویسیمپ(  

کوهستان ــــ آتشین ــــ  .مت خاص هریک را زیر آن بنویسیدالهجاهای پایانی واژه های زیر را نشان دهید و ع -7

 ـ بیابانبیرون ــ سراسیمه ـــ چون ــ خود ـــ خویشان ــ

 .مت هرهجا را زیر آن بنویسیدالابیات زیر را با خط عروضی بنویسید و ع -8

 .این کوی که گندم نماست هست در راستی آموز، بسی جو فروش/( فال  

 وز سیتز آمد مگس زو باز پس شخص خفت و خرس می راندش مگس/ب(  

 خود شکن آیینه شکستن خطاست / آینه ار نقش تو بنمود راستپ(  

 کنی مزدی ستانی/ چو بیکاری یقین بی مزد مانیاگر کاری ت(  

 را کی رفته ای زدل که تمنا کنم تورا / کی بوده ای نهفته که پیدا کنم توث(  

 دوَسرمست کسی باشد کو خود خبرش نبچ(  

 آمد فغان و خروش  به ابر اندر / اسبان به جوشزمین آمد از سّم ح(  

 شبرفتند با کاویانی درف / تیغ دلیران هوا شد بنفش زخ(  

 / خاک ضعیف از تو توانا شده ای همه هستی زتو پیدا شدهد(  

 جهان شد پر از مردم جنگجوی برآمد خروش سپاه از دو روی /ذ(  

 .واژ های زیر را یکبار با حذف همزه و یکبار بدون حذف بنویسید -9

 دوان آمد  -باد آورده  -خوش اندام - دل انگیز -دانش آموز  

 حذف همزه تلفظ شده اند؟ ه ها بامت هجاها کدام واژالبا توجه به ع -11

  - - - - Uدانش آموز=  U - U - - ن =لنگ افکپ     - - - U  باد آورده = 

 U - -م = خوش اندا U - - -ر = پیام آو  - - - Uل اندام= گ 

  - - -شیر افکن=   - - U - Uکار آزموده =  

  پیروز و سربلند باشید:کیانی راد


