
 

 

 

 

 

 
 

 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 1 ؟ ل به وجود آمدن سبک عراقی کدامنددالی 1

 1 ؟ چگونه بود« بک عراقی؛ قرن هفتمس»وضعیت زبان و ادبیات فارسی در دوره  2

 . هر یک از آثار زیر را بنویسیددرونمایه  3

  الف ( مکاتیب                         ب ( بوستان                    ج ( لمعات            د ( مرصاد العباد            ه( المعجم

1 

 ؟ متن زیر معرف کیست  4

. وی در در قطعات اخالقی آشکار کرده است ، مردی دهقان پیشه بود که قدرت شاعری خود راشاعر عصر سربداران 

 . دنیا را مورد تأکید قرار می دهد خود قناعت پیشگی و بی اعتباریشعر 

1 

 5/0  ؟به کدام شاعر توجه داشته است« د جمشید و خورشی»سلمان ساوجی در مثنوی  5

 1 ؟ وی چیست« موش و گربه»ا نام ببرید و موضوع عبید زاکانی ر آثار 6

   موضوع هر یک از آثار زیر چیست؟ 7

 د(گلستان         ج( تذکره دولتشاه سمرقندی            ب ( نفحات االنس        الف ( تاریخ گزیده 

1 

 استفاده نشده است؟«حذف همزه»در کدام گزینه اختیار زبانی 8

 سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت/آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت (1

 بگداخت/جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوختتنم از واسطة دوری دلبر  (2

 چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست/همچو الله جگرم بیمة خونخانه بسوخت (3

 ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم/خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت (4

1 

 ؟ است به کارنرفته« تغییر کمیت مصوت هجا ها»در کدام بیت اختیار زبانی  9

 داده شوقم سر به صحرایی که می باید کشید/منت ریگ روان از شوخی اخگر مرا   (1

 ( سوی شهر ایران دهم راهشان /گذارم یکیایک سوی شاهشان  2

 نه مرد صدمه عشقی ز سر حد هوس بگذر/ هوای سیر دریا داری از ساحل تماشا کن( 3

 زل نیست بیدالن را جز آستانه عشق / در ره کوی دوست من (4

1 

 به کار نرفته است؟ « تشبیه »در کدام بیت آرایة  10

 چون آه من به راه کدورت مرو که اشک/پیک شفاعتی است که از پی دوانمت  (1

 کزین پس به کنجی نشینم چو مور/گه روزی نخوردند پیالن به زور  (2

 شبی چون شبه روی شسته به قیر/ نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر  (3

 دردی است درد عشق که هیچش طبیب نیست/ گر دردمند عشق بنالد غریب نیست (4

1 

 در تمامی ابیات وجه شبه به کار نرفته است به استثنای بیت .....  11

 رنگ و روغن به جوانی و به پیری پرداز عشق نقاشی روح است و به طفلی طرحی/ (1

 سفله به سودای رنگ و بوست هنوز( من از تو گل به تماشای خنده شادم وبس/رقیب 2

 بینم پر کاهی صفت کوه گران می (کوه را مثل پر کاه سبک می بینم /3

 کشانمتکشی/ فردا به خاک سوختگان میمی ( ماتم سرای عشق به آتش چه4

1 

 2از  1صفحۀ 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  اول پایان ترمآزمون 

 2فنون علوم و نام درس: 

 نورانی محمد  نام دبیر:

 11/1311 / 11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 21جمع بارم : 

 

 

 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 در تمام گزینه ها تشبیه بلیغ)فشرده( وجود دارد به جز بیت...... 12

 ( تو گوهر سرشکی و دردانه صفا/مژگان فشانمت که به دامن نشانمت1

 چگونه دعوی عشقت کنم به یکتایی/که بار عشق تو پشت فلک دو تا بکند (2

 سرو ناز قامتش از سر نهاده سر کشی/ترک چشمش گفته تَرک تُرکتاز خویش را (3

 آواز امشب( مرغ دل در قفس سینه من می نالد/ بلبل ساز تو را دیده هم 4

1 

 به کار نرفته است ؟ « مجاز »در کدام گزینه آرایة  13

 برو ای گدای مسکین در خانه علی زن /که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را( 1

 لبی به فاتحه بگشا که طیّب اهلل فاک ، به طیب نفس ای گل/به تربتم چو گذشتی (2

 کوتاه مباد از سر من سایه حسرت             تا سایه باالی بلندت به سرم نیست /(3

 ، از ما بود همیشهجرم و خطا و عصیان لطف و عطا و احسان پیوسته از تو آید/( 4

1 

 وجود دارد به جزبیت......« مجاز»در تمامی ابیات آرایة  14

 ندانم از چه به سر شور عشقبازی نیست/پری وشان عفیف فرشته سیما را           (1

 صفیر کلک توفان صور اسرافیل نیست/از چه اکنون با قیام خود قیامت می کند(گر 2

 (  دل مست جام وحدت حاجت به ذکر لب نیست /التقربوا الصلوه اذ انتم السکاری      3

 تو  ای که فاتحه بر خاک اولیا خواندی/ موالیای تو خواند فرشته بر افالک    (4

1 

 نادرست است؟آرایة مقابل کدام گزینه  15

 جناس تام(-پیش رویت دگران صورت بر دیوارند/نه چنین صورت و معنا که تو داری دارند)تشبیه (1

 تضاد(  -عجب از چشم تو دارم که شبانش تا روز/خواب می گیرد و شهری ز غمت بیدارند)مجاز (2

 ایهام(-دارند)تلمیح(عشق لیلی نه به اندازة هر مجنون است/مگر آنان که سر ناز و داللش 3

 جناس(-(خلقی چو من بر روی توآشفته همچون موی تو/پای آن نهد در کوی تو کاول دل از سر بر کند)کنایه4

1 

 1 بند : « چهار »مقایسه قلمرو زبانی و ادبی سبک خراسانی و عراقی در  16

 5/0 چیست؟ « ظفرنامه شامی » موضوع  17

 1 ؟  به چه زبانی نوشته شده است؟ و از کیست« نامه و محاکمه الغتین  بابر»کتاب   18

در کدام گزینه نیامده «  ما نیز مردمانیم  نی کم ز سنگ و کانیم   / بی زخم های میتین پیدا نکرد زر را »  وزن بیت   19

 است ؟ 

 ( جانا قبول گردان این جستجوی ما را  / بنده و مرید عشقیم بر گیر موی ما را 1

 ( بشکن سبو و کوزه ای میر آب جان ها /  تا وا شود چو کاسه در پیش تو دهان ها 2

 ( بیدار کن طرب را بر من بزن تو خود را /  چشمی چنین بگردان کوری چشم بد را 3

 / گر تو شیری چو می احمر بیاورند چون می احمر سگان هم می خ( 4

1 

 1 . بنویسید« عالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فا»های آوایی همسان پایهیک بیت بر وزن  20

 . ت زبانی به کاررفته را مشخص کنیدبیت زیر را تقطیع هجایی کرده و اختیارا 21

 « فرستی نزد ما هر دم فرست تحفه ای کز غم   / ایم ای دوست ما راغم فرستما به غم خوکرده» 

1 

 2از  2صفحۀ 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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را موجب شد . با انتقال قدرت از  مثبتی نیز وجود داشت که رشد زبان و ادبیات و ادبیات و اعتبار ادیبان و اندیشمندان
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