ادبیات 2

دبیرستان غیردولتی شرافت

ادبیات  – 2درس 7-1
«الهي  /هواي رحوت»
 – 2151ػِزيار ،در ػؿز «ُواي رحوت» کذام تيت را ؾيٌاً اس ػؿز حافع ًمل کزدٍ اطت؟ (طزاطزي )80
 )1تَ اهيذ آًکَ ػايذ تزطذ تَ خاک پايت چَ پياهِا طپزدم ُوَ طْس دل صثا را
 )2چَ سًن چْ ًاي ُز دم ،س ًْاي ػْق اّ دم کَ لظاى غية ،خْع تز تٌْاسد ايي ًْا را
 )3س ًْاي هزـ ياحك تؼٌْ کَ در دل ػة غن دل تَ دّطت گفتي چَ خْع اطت ػِزيارا
ُ )4وَ ػة در ايي اهيذم کَ ًظين صثحگاُي تَ پيام آػٌايي تٌْاسد آػٌا را
 – 2155در کذام گشيٌَ ،اهالي ُوَ کلوَ ُا تَ هؿٌاي «ُيشم – آگاٍ تاع – صذا ّ غْغا – تِزٍ ّر» صحيح
اطت؟ (طزاطزي )82
ُ )1يوَ – ُلَ – ُزّا – هحػْظ
 )2حيوَ – حلَ – حزّا – هحضْظ
 )3حيوَ – ُلَ – حزّا – هحػْظ
ُ )4يوَ – حلَ – ُزّا – هحػْظ
 – 2158دّ اثز خْاجَ ؾثذاهلل اًصاري تا ًاهِاي «هٌاجات ًاهَ» ّ «ًصايح» اس ًػز لالة چگًَْ اًذ؟
ً )1ػن – ًثز
ُ )2ز دّ تَ ًػن
ُ )3ز دّ تَ ًثز
ً )4ثزً ،ػن
 –2161کتاب «سادالوظافزيي – هکاتية ،سادالؿارفيي» تَ تزتية اس چَ کظاًي اطت؟
ً )1اصز خظزّ لثادياًي ،هْلْي ،خْاجَ ؾثذاهلل اًصاري
 )2خْاجَ ؾثذاهلل اًصاري ،هْلْيً ،اصز خظزّ لثادياًي
 )3طٌائي غشًْي – ؾطار – خْاجَ ًصيزالذيي تْطي
 )4خْاجَ ًصيزالذيي تْطي – ؾطار – طٌائي غشًْي
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 – 2163در تيت «ايي طزّ تَ تاـ ،طزافزاسي هي کزد /طْطي تَ چوي ستاى دراسي هي کزد»
ُوَ ي آرايَ ُاي سيز تَ جش آرايَ ي ّ …......جْد دارد( .آساد )83
 )1هزاؾات ًػيز
 )2تلويح
 )3تؼخيص
 )4کٌايَ
 – 2169کذام هصزاؼ «تلويح» دارد؟
 )1خلك چْ هزغياى سادٍ س درياي جاى
 )2آطواى تار اهاًت ًتْاًظت کؼيذ
ُ )3ز ًفض آّاي ؾؼك ،هي رطذ اس چپ ّ راطت
 )4کي کٌذ ايٌجا همام هزـ کش آى تزخاطت

درس دوم:
«رستن و اشکبوس»
 – 2176در تيت «تَزّ راطت خن کزد ّ چپ کزد راطت  /خزّع اس خن چايچي تخاطت» ػاؾز تَ چَ هٌػْري
اس «صاهت» «خ» ّ «چ» تيؼتز اطتفادٍ کزدٍ اطت؟ (آساد  )1 )80تزاي تياى حض خؼًْت
 )2تزاي هؼاتِت ًْػتاري دّ صاهت
 )3تزاي رؾايت آٌُگ کالم
 )4تزاي تياى حال جٌگجْ

 – 2178در تيت «تَزّ راطت خن کزد ّ چپ کزد راطت  /خزّع اس خن چزخ چاچي تخاطت» تَ تزتية کذام
آرايَ تَ کار رفتَ ّ ػاؾز تا اطتفادٍ اس کذام آرايَ ،خْاطتَ اطت حض خؼًْت را تيؼتز ًؼاى دُذ؟
(طزاطزي )82
 )1تضاد – ًغوَ ي حزّف
 )2جٌاص تام – اغزاق
 )3هزاؾات ًػيز – اغزاق
 )4حظي تؿليل – ّاج آرايي
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 – 2182کذام اثز حواطي ،طزّدٍ «ّالولکي» اطت ّ جشّ کذام يک اس اًْاؼ آثار حواطي اطت؟ (طزاطزي
)81
 )1راهاياًا – طثيؿي
 )2راهاياًا – هصٌْؼ
 )3هِاتِارات – طثيؿي
 )4هِاتِارات – هصٌْؼ

 – 2184تأليف کذام اثز حواطي را تَ «ّياطا» فزساًَ ي ٌُذ ًظثت هي دٌُذ؟ (طزاطزي )81
 )1هِاتِارتا
 )2راهاياًا
 )3ايذايذ
 )4ايلياد

ّ – 2193اج آرايي در کذام گشيٌَ ّجْد ًذارد؟ (ک.ف.آ)
 )1ػة اطت ّ ػاُذ ّ ػوؽ ّ ػزاب ّ ػيزيٌي
 )2خيشيذ ّ خش آريذ کَ ٌُگام خشاى اطت
 )3صذاي طٌگيي طکْت در طزطزا پيچيذٍ تْد
 ِّ )4را ًام تِويٌَ طِزاب کزد

 – 2194هؿٌاي هصزاؼ دّم تيت «تزآّيخت رُام تا اػکثْص  /سهيي آٌُيي ػذ ،طپِز آتٌْص» کذام اطت؟
(ک.ف.آ)
 )1سهيي پْػيذٍ اس آُي ّ آطواى پز اس تکَ ُاي چْب ػذ.
 )2طپز آٌُيي آًِا تز سهيي افتاد ّ تيزُاي چْتيُْ ،ا را پز کزد.
 )3سهيي هثل آُي طخت ّ آطواى پز اس گزد ّ غثار ػذ.
 )4سهيي تيزٍ ّ تار گزديذ ،آطواى ًْراًي ّ درخؼاى گؼت.
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درس سوم:
«حوله ي حیدري»
 – 2195کذام تيت رًگي اس «طٌش» دارد؟ (ک.ف.آ)
) کؼاًي ُن اًذر سهاى جاى تذاد  /چٌاى ػذ کَ گفتي س هادر تشاد
 )2چْ ًاسع تَ اطة گزاًوايَ ديذ  /کواى را تَ سٍ کزد ّ اًذر کؼيذ
 )3هزا هادرم ًام هزگ تْ کزد  /سهاًَ هزا پتک تزک تْ کزد
 )4کواى رٍ تَ سى کزد سّد اػکثْص  /تٌي لزس ّ لزساى ّ رخ طٌذرّص

 – 2199در تيت «تيفؼزد چْى کٍْ پا تز سهيي  /تخاييذ دًذاى تَ دًذاى کيي» دًذاى تَ دًذاى خاييذى کذام آرايَ
را دارد؟ (ک.ف.آ)
 )1جٌاص
 )2کٌايَ
 )3ايِام
 )4تلويح

درص چِارم«:تچَ ُاي آطواى»
درص پٌجن«:کثاب غاس»
درص ػؼن«:گيلَ هزد»
درص ُفتن«:طْ ّ ػْى  /آّاس ؾؼك»
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درس چهارم:
«بچه هاي آسواى»
 – 2206هفِْم کذام تيت تا ؾثارت «اصثحت اهيزاً ّ اهظيت اطيزاً» هتٌاطة اطت؟ (طزاطزي )83
 )1هژدٍ اي دل کَ دگز تاد صثا تاس آهذ ُ /ذُذ خْع خثز اس طَزفِ طثا تاس آهذ
 )2ػذ اّج ّصل تز هي هظکيي ،حضيض ُجز  /ديؼة طپِز تْدم ّ اهؼة سهيي ػذم
ً )3گارا تز طز کْيت دلن را ُيچ اگز تيٌي  /س هي دل خظتَ ياد آّر ،ػثت خْع تاد هي رفتن
ً )4ااهيذ اس رّػٌي اي دل تَ تاريکي هثاع  /ساى کَ ػام ُجز را صثح ّصالي در پي اطت

درص پٌجن:
«کثاب غاس»
 – 2208هؿٌي کلوَ ُاي «اطتيصال ،اطتٌکاف ،اطتثؿاد ،اطتؼارٍ» تَ تزتية کذام اطت؟ (طزاطزي )82
 )1درهاًذگي ،طزتاس سدى ،دّر ػوزدى ،رأي سدى
 )2ساري ،کافي ػوزدى ،تٌذگي کزدىً ،گزاى ػذى
 )3تزديذ داػتيً ،يزًگ کزدى ،طلة تٌذگيً ،ؼاى دادى
 )4التواص کزدى ،پافؼاري ،تؿيذ داًظتي ،جذل ّ طتيشٍ کزدى

 – 2211در کذام تيتُ ،وَ ي آرايَ ُاي «جٌاص ،اطتؿارٍ ،کٌايَ ّ تؼثيَ» هْجْد اطت؟(طزاطزي )82
 )1آى کض کَ طز تَ جية لٌاؾت فزّ ًثزد تگذار تا تَ چَ هذلت فزّ رّد
 )2هِواًظزاطت خاًَ ي دًيا کَ اًذرّ يک رّس ايي تيايذ ّ يک رّس اّ رّد
 )3گفتن تثيٌوغ هگزم درد اػتياق طاکي ػْد ،تذيذم ّ هؼتاق تز ػذم
هظَن افتاد ّ سر ػذم
 )4گْيٌذ رّي طزخ تْ طؿذي کَ سرد کزد؟ اکظيز ؾؼك تَ ِ
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 – 2213هضوْى ّ درًّوايَ ي ُوَ آثار سيز تَ جش … ....درتارٍ تيزٍ رّسي ّ ّضؽ حمارت آهيش سًاى اطت.
(طزاطزي )82
 )1رّسگار طياٍ ًْػتَ ي ؾثاص خليلي
 )2تِزاى هخْف ًْػتَ ي هزتضي هؼفمي کاغوي
 )3يادگار ػة ًْػتَ ي هزتضي هؼفمي کاغوي
 )4طياحت ًاهَ ي اتزاُين تيک ًْػتَ ي سيي الؿاتذيي هزاغَ اي

 – 2224در کذام تيت ،آرايَ کٌايَ ،حض آهيشي ّ هزاؾات ًػيز ّجْد دارد؟ (طزاطزي )83
 )1دل چاػٌي گزفت اس آى خٌذٍ ُاي ػْر  /آري ًوک ،لذيذ ًوايذ کثاب را
 )2گلشار خْد س طثشٍ ي تيگاًَ پاک کي  /آًگاٍ در هالهت هزدم ستاى تزآر
 )3ساُذ چزا ػکظت دل هي تَ طٌگ طؿي  /آييٌَ ي خذاي ًوا را چزا ػکظت
 )4آًچَ اّل غزق گزدد کؼتي اهيذ هاطت  /گز طزاب ًااهيذي را فلک دريا کٌذ

 – 2228ؾٌْاى ًخظتيي اتْپياي (آرهاى ػِز) ادب هؿاصز فارطي چيظت ّ ًْيظٌذٍ آى کيظت ّ جلذ دّم
تِزاى هخْف تا چَ ؾٌْاًوٌتؼز ػذٍ اطت؟ (طزاطزي )83
 )1تِزاى هخْف – هؼفك کاغوي – اًتمام
 )2ػِز ًاس – يحيي دّلت آتادي – هادام کاهليا
 )3هجوؽ ديْاًگاى – ؾثذالحظيي صٌؿتي سادٍ – يادگار ػة
 )4اًظاى ّ اطزار ػة – ؾثاص خليلي – رّسگار طياٍ

 – 2243کذام ؾثارت ،تؿثيز کٌايي ًيظت؟ (ک.ف.آ)
 )1ػکل را تا دطت گزفتي
 )2چٌذ هزدٍ حالج تْدى
 )3طواق هکيذى
 )4رجش خْاًذى

آدرس :کرج -فردیس -خ 31جدید -پ39
تلفن0261-6544000-2 :

sherafat.sch.ir
sherafat_sch@yahoo.com

ادبیات 2

دبیرستان غیردولتی شرافت

درس ششن:
«گیله هرد»
 – 2246هؿٌي «الّر» چيظت؟ (آساد )80
 )11الغز
 )2رُثز
 )3تاريک
 )4تي خثز
 - 2247کذام گشيٌَ اس داطتاى ًْيظاى هؿاصز ايزاى اطت؟ (آساد )80
 )1ؾلي ػزيؿتي
 )2تشرگ ؾلْي
 )3سريي کْب
 )4هحوذ جؿفز هحجْب
 – 2251کذام گشيٌَ اس آثار هؼِْر تشرگ ؾلْي ًيظت؟ (ک.ف.آ)
 )1طْ ّ ػْى
 )2چؼوِايغ
 )3چوذاى
 )4هيزسا
 – 2255داطتاى ًْيض هؿاصز کَ کتاتِاي اّ تا لثل اس طزًگًْي ًػام گذػتَ اجاسٍ ياًتؼار ًيافت ّ
«چؼوِايغ» يکي اس آثار هؼِْر اّطت( .ک.ف.آ)
 )1جالل آل احوذ
 )2تشرگ ؾلْي
 )3طيويي داًؼْر
 )4هحوذ جؿفز هحثْب
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