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۹۹دي نوبت امتحانی:  دبیرستان غیردولتي مبتکران نام واحد آموزشی: ش. صندلی )ش. داوطلب(:

انساني رشته: هميازد پایه:  نام پدر:   نام و نام خانوادگی:

۱۳۹۹-۴۰۰سال تحصیلی  سهند سلطاندوست نام دبیر: ۲ علوم و فنون ادبي سؤال امتحان درس:

 صبح ۵/۱۰ ساعت امتحان:

 دقيقه ۶۰ وقت امتحان:

۲۷/۱۰/۱۳۹۹ تاریخ امتحان:

برگ ۲ تعداد برگ سؤال:

 

۵/۱

2

۵/0

2

2

2

۵/۱

نمره ۴ شناسيتاريخ ادبیات و سبکالف( 

بنویسید: دقیقو  کاملدر قرن هفتم شد؟ به طور  عرفانموجب پیدایش  عراقیسبک  فکریهای ویژگیکدام یک از . ۱

۱ .................................................................................................................................................................................................................................................

۲ .................................................................................................................................................................................................................................................

۳ .................................................................................................................................................................................................................................................
جدول زیر را تکمیل کنید:. 2

موضوع و محتوا نوع نثر کتاب نام نویسنده

..........................................سعدی گلستان

...............................................................مرصاد العباد

...............................................................تاریخ جهانگشا

رواج پیدا کرد؟ توضیح دهید. نویسیتاریخ، تیمورو  مغولچرا در عصر . ۳

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

نمره ۶ شعر )عروض(موسیقي ( ب

های آن را مشخص کنید و هر رکن را در خانۀ خود جای دهید و جدول را کامل کنید.ها، رکنبا خوانش درست بیت. ۴

(حافظ) پرور کنممن که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست/ کی طمع در گردش گیتیِّ دون آ(

های آواییپایه
........................................ ....................مَن کِ دا رَم

....................تی یِ دون پَر گر دِ شِ گی....................

_ U _ .................... .................... .................... های هجایینشانه

(اخوان ثالث) من امشب آمدستم وام بگزارم/ حسابت را کنار جام بگذارم ب(

های آواییپایه
.................... .................... ....................

....................کِ نا رِ جا....................

............................................................های هجایینشانه

(عطار) عنکبوتی را به حکمت دام داد/ صدر عالم را درو آرام داد (پ

های آواییپایه
....................را بِ حِک مَت....................

.................... .................... ....................

............................................................های هجایینشانه

نمره ۶ هاي ادبي(شناسي )آرايهج( زيبايي

وجود داشته باشد.( فقط یک نوع تشبیه)ممکن است  ها را مشخّص کنید:ها آنرا بیابید و پایه گستردهو  فشرده )بلیغ(های . در ابیات زیر تشبیه۵

(حافظ) کندگوش به من نمیکنم؛ ولی/ گوش کشیده است؛ از آن پیش کمان ابرویش البه همی آ(
............................................................................................................................................ های تشبیه:پایه..................................................  نوع تشبیه:

(وفایی) دل گرفتار بالی عشق توست/ جان شهید کربالی عشق توست ب(
............................................................................................................................................ های تشبیه:پایه..................................................  نوع تشبیه:

محل مهر یا امضاء مدیر

السؤ

بارم

وبسایت آموزشی نمره یار - ۲www.Nomreyar.comاز  ۱صفحه: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۷/۱۰/۱۳۹۹تاریخ امتحان:  رشته: انسانی ۲ دنبالۀ سؤال امتحان درس: علوم و فنون ادبی

 

 را در شعرهای زیر مشخص کنید: وجه شبه. ۶

 )فریدون توللی( ........................................ وجه شبه:  شدآ( صدا چون بوی گل در جنبش آب/ به آرامی به هر سو پخش می

 (اخوان ثالث) ........................................ وجه شبه:   آید برون، ابری شود تاریک.گاه سینه مینفس کز گرم( ب

 ( را در اشعار زیر مشخص کنید:بهمشبّه  و  مشبّهدو پایۀ اصلی تشبیه ). ۷

 (سهراب سپهری) ............... به:مشبّه   ............... مشبّه:    پشت هیچستان چتر خواهش باز است... آ(

 (هوشنگ ابتهاج) ............... به:مشبّه   ............... مشبّه: نشاندهد نگرم در این چمن/ آینۀ ضمیر من جز تو نمیهرچه به گرد خویشتن می ب(

 (های تشبیه را به دقت تعیین کنید.دارد. در همۀ موارد پایه دو نوع مختلف تشبیهبیت دوم ) را در ابیات زیر مشخّص کنید: های آنپایهو  نوع تشبیه. ۸

 (سلمان هراتی) صبور استبرای قد کشیدن در هوایت/ دلم مثل صنوبرها  آ(

 ............................................................................................................................................. های تشبیه:پایه.................................................  نوع تشبیه:

 (علی موسوی گرمارودی) ۀ سهراب زیر جوشن برگ/ فرو نشسته در آن ناوک صنوبر و غانزمین چو سین ب(

 ............................................................................................................................................. های تشبیه:پایه..........................................  :(۱) نوع تشبیه
 ............................................................................................................................................. های تشبیه:پایه.........................................  :(2) نوع تشبیه

 نمره ۴ ( نقد و تحلیل نظم و نثرد

 ( بررسی کنید:ادبیچهار آرایۀ  کاربردشناسی )نظر زیباییرا از « مرصاد العباد»از . متن زیر ۹

 قدرت در گل از گل دل کرد. دآدم بارید و خاک را گل کرد و به یپس از ابر کرم، باران محّبت بر خاک 

 ............................................................................................. نمونه از متن: ............................................................................................. کاربرد آرایۀ. ۱

 ............................................................................................. نمونه از متن: ............................................................................................. کاربرد آرایۀ. ۲

 ............................................................................................. نمونه از متن: ............................................................................................. کاربرد آرایۀ. ۳

 ............................................................................................. نمونه از متن: ............................................................................................. کاربرد آرایۀ. ۴

 ها پاسخ دهید:را بخوانید و به پرسشسرودۀ مولوی شعر زیر . ۱0
 آن یکییییی آمیییید درز یییییاری بییییزد

 «برو هنگیام نیسیت»گفت من؛ گفتش 
 خیییام را جیییز آتیییش ه یییر و فیییرا 
 رفییت آن مسییکین و سییالی در سییفر

 پخته شید آن سیوخته؛ پیس بازگشیت
 بییر در بییه صیید تییر  و ادب حلقیه زد

 «بر در کیست آن؟»بانگ زد یارش که 
 

 «کیسییتی ای معتمیید؟»گفییت یییارش  

 بییر چنییین خییوانی مقییام خییام نیسییت
 پیییزد کیییی وارهانییید از نفیییا ؟ کیییی

 در فیییرا  دوسیییت سیییوزید از شیییرر

 بییییاز گییییرد خانییییۀ انبییییاز گشییییت
 ادب لفظیییی ز لیییبتیییا بن هییید بیییی

 «بیر در هیم تیویی ای دلسیتان»گفت 
 

 ابیات باال را بنویسید  های زبانیویژگیمورد از  سهآ( 

۱ ................................................................................................................................................................................................................................................. 

۲ ................................................................................................................................................................................................................................................. 

۳ ................................................................................................................................................................................................................................................. 

 حاکم بر شعر چیست؟ ویژگی فکری( ب

 .............................. لحن و مقصود بیان:. ۳ .............................. :مفهوم کلی .۲ .............................. موضوع کلی:. ۱

 شعر را بنویسید  های ادبیویژگیدو مورد از ( پ

 ............................................................................................. :شکل بیان .۲ ............................................................................................. قالب شعر:. ۱

 موفق باشید
 جمع كل

 به حروف:                                             )به عدد(: تجديد نظر ۀنمر به حروف:                                             )به عدد(: ورقه ۀنمر

 ۱۳۹۹/     /      امضاء: تاريخ/                                                 نام خانوادگي دبیر: /نام ۱۳۹۹/     /      امضاء: تاريخ/                                       نام خانوادگي دبیر: /نام
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 بارم

 ۲از  ۲: صفحه
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۲از  ۱: صفحه

محل مهر یا امضاء مدیر

راهنماي تصحيح
دبیران( )ویژۀ

مبتکران دبیرستان غیردولتينام واحد آموزشی: 
                                      

۲ علوم و فنون ادبيدرس:  سهند سلطاندوست نام دبیر: ۹۹دي ماه نوبت امتحانی: 

۱۳۹۹-۴۰۰سال تحصیلی:  هميازدپایه:  انسانيرشته: 

                    

نمره ۴ شناسيتاريخ ادبیات و سبکالف( 

 ؛(نمره 2۵/0)و قوت گرفتن اعتقاد به قضا و قدر  (نمره 2۵/0)حملۀ مغول . ۱. ۱

 ؛(نمره 2۵/0)و دل بستن به حیات باقی  (نمره 2۵/0)توجهی به امور دنیوی بی .۲

.(نمره 2۵/0)شعرا و ادبا از اوضاع اجتماعی  (نمره 2۵/0). سرخوردگی و ناامیدی ۳

(نمره 2۵/0)هر خانۀ جدول  .2

و محتواموضوع  نوع نثر کتاب نام نویسنده

تعلیمیمس عسعدی گلستان

عرفانیسادهالدین رازین م مرصاد العباد

تاریخیمصنوع و پیچیدهعطاملک جوینی تاریخ جهانگشا

(نمره 2۵/0) به اخبار و سرگذشت نیاکان و پدران خود]و تیموری[  فرمانروایان ایلخانی. ۳

 .(نمره 2۵/0) اندداشتهدلبستگی فراوانی  هاو فتوحات آن هاو شرح جنگ

نمره ۶ موسیقي شعر )عروض(( ب

(نمره 2۵/0)هر خانۀ جدول  آ( .۴

های آواییپایه
نی بز دست گن جز سُل طا در گز دا یی مَن کِ دا رَم

ور کُ نم تی یِ دون پَر گر دِ شِ گی کزی طَ مَع در

_ U _ _ _ U __ _ U _ _ U _ _های هجایینشانه

(نمره 2۵/0)هر خانۀ جدول  ب(

های آواییپایه
م بُگ زا رَممَ دَ  تَم وامَ نزم شب آ

م بُگ ذا رَمکِ نا رِ جاحز سا بَت را

U_ _ _ U_ _ _ U _ _ _های هجایینشانه

(نمره 2۵/0)هر خانۀ جدول  (پ

های آواییپایه
دا م دادرا بِ حِک مَتعَن کَ بو تی

را م داددَ رو آ راصد رز عا لم

_ U __ _ U __ U _ _های هجایینشانه

نمره ۶ هاي ادبي(شناسي )آرايهزيبايي( ب

(نمره 2۵/0)هر مورد  .کمان به:مشبّه   .ابرو مشبّه: .تشبیه فشرده ]بلیغ[ نوع تشبیه:. آ( ۵

(نمره 2۵/0)هر مورد  .کربال/ شهید کربال /بال به:مشبّه   .عشق/ جان /عشق مشبّه: .تشبیه فشرده ]بلیغ[ نوع تشبیه: ب(

(نمره 2۵/0)هر مورد  .تاریک/ تاریکی ب( وجه شبه: .پخش شدن ]به آرامی[ /۲مصراع  . آ( وجه شبه:۶

(نمره 2۵/0)هر مورد   .آینه به:مشبّه   .ضمیر مشبّه:ب(    .چتر به:مشبّه   .خواهش مشبّه:. آ( ۷

(نمره 2۵/0)هر مورد  .صبوری وجه شبه:. صنوبرها به:مشبّه  . مثل ادات تشبیه:. دلم مشبّه:تشبیه گسترده؛ . آ( نوع تشبیه: ۸

 سینۀ سهراب. به:مشبّه  چو.  ادات تشبیه:زمین.  مشبّه:تشبیه گسترده؛ : (۱) نوع تشبیه

 ناوک/ ناوک. /جوشن به:مشبّه  صنوبر/ غان.  /برگ مشبّه:تشبیه فشرده ]بلیغ[؛ : (2) نوع تشبیه

 صبح ۵/۱۰ ساعت امتحان:

 دقيقه ۶۰ وقت امتحان:

۲۷/۱۰/۱۳۹۹ تاریخ امتحان:

برگ ۲ تعداد برگ سؤال:

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۷/۱۰/۱۳۹۹تاریخ امتحان:  رشته: انسانی ۲ دنبالۀ راهنماي تصحیح درس: علوم و فنون ادبی

نمره ۴ ( نقد و تحلیل نظم و نثرد

(نمره 2۵/0)هر مورد  .باران محبت /ابر کرم  تشبیهکاربرد . ۲    .گزل و دزل  س عکاربرد . ۱ .۹

آرایی )ب، ر، و د ...( هم قبول است.[]واج .گل  تکرار. کاربرد ۴  .ابر، باران، بارید)مراعات نظیر(   تناسبکاربرد . ۳

(نمره 2۵/0مورد: هر مورد  ۳)اشاره به حداقل  آ( .۱0

   معتمد، فرا ، نفا ، لفظ و ... .واژگان عربیاستفاده از . ۱

 .دشواری متنحرکت به سوی  /کالم روانی کاهش سادگی و. ۲

.«کسی»به جای « یکی»کاربرد «/ همی»به جای « می»کاربرد  /«بن هد»سر فعل « ب»کاربرد . ۳
(نمره 2۵/0)هر مورد  ب(

.اندرزوعظ و  لحن و مقصود بیان:. ۳ .اهللپرهیز از خودبینی/ رسیدن به مقام فناء فی :مفهوم کلی .۲  .یعرفان موضوع کلی:. ۱

(نمره 2۵/0)هر مورد  (پ

.داستانی :شکل بیان .۲  .مثنوی قالب شعر:. ۱

وبسایت آموزشی نمره یار - ۲www.Nomreyar.comاز  ۲: صفحه




