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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      )2(فنون ادبیسواالت امتحانی درس:

  25/03/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  قیقه80مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  24تعدادسوال:  1171کالس:  خانم زرقانیطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی یازدهمپایه:  شماره صندلی:  صبح10:30ساعت شروع:

  
  صبح دومنوبت 

  بارم  نمره )4تاریخ ادبیات وسبک شناسی (   الف

1  
  چرا شاعران قرن دهم به دربارهاي هند روي آوردند ؟( دو دلیل )

1-  
2- 

5/0  

2  
  توضیحات زیر کدام شاعر را معرّفی می کند ؟

  از شاعرانی است که سبک شعرش حد واسط سبک عراقی وسبک هندي است : الف:
  لقب گرفت :» خلّاق المعانی ثانی « ب: وي با به کاربردن مضمون هاي ابداعی فراوان 

5/0  

3  
  گزینه درست ونادرست را مشخص نمایید :

  الف: جامی کتاب بهارستان خود را به تقلید از بوستان سعدي نوشت .
  رمانی شاعریست که غزلهایش برحافظ تاثیر گذاربوده است .ب:خواجوي ک

5/0  

4  

  جدول زیر را که مقایسه ویژگیهاي فکري سبک خراسانی وعراقی است را کامل کنید .

  عراقی  خراسانی

  .....................................  باوربه اختیارواراده

  رفانی واخالقیرواج روحیه ع  ...................................
 

5/0  

  نام هریک از صاحبان آثار زیر را بنویسید :  5
  الف)مرصاد العباد :                            ب)تذکره االولیا:               

5/0  

  25/0  چرا سبک هندي را باید زبانی واقع گرا قلمداد کرد ؟  6

  نوع نثرهر یک ازکتاب هاي زیر را مشخص کنید :  7
  یب السیر :                             ب: عیاردانش:                                              ج: جامع عباسی:الف: حب

75/0  

8  
  شاعري درمیان عامه مردم را بنویسید .( یک پیامد مثبت ویک پیامد منفی) با توجه به عصر صفوي نتیجه رواج شعرو

1-  
2-  
  

5/0  

    ره)نم 6موسیقی شعر (   ب

9  
  است ؟   -U -  -چند واژه ي زیرمعادل نشانه ي هجایی 

  چشم یاري –اي با وفا  -عشق وطن –دلپذیري  –ساحران  –مرز ایران 
  )چهار                            4)سه                         3)دو                   2)یک 1

25/0  
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10 
  ( نام وزن )ي مناسب بنویسید ونشانه هجایی هر یک را مشخص کنید . براي هر یک از موارد زیر وزن واژه

  (                                 )             (                                 )  امیدي خوشالف :  
  )         (                                      صبح وشامم     (                                 )ب:  

1  

11  
  کدام مصراع ازچهار بار تکرار رکن عروضی مقابل خود شکل گرفته است ؟

  )برزمستان صبر باید طالب نوروز را (فاعالتن)2)دل از دولت همیشه شاد بادت (مفاعیلن )                 1
  )یی نزد آتش می نماید ( فاعالتن)شمع ، پیشت روشنا4)مرا خاك درت آب حیات است ( مفاعیلن)                3

25/0  

12  

  بیت زیر را متناسب با پایه هاي آوایی تفکیک کنید ، سپس وزن ونشانه هاي هجایی را درخانه ها جاي دهید :
  وفارا نه تو گفتی به رقیبان نشوي یار نگارا                          چه شد آخر که نبردي به سرآن عهد و

  
  پایه هاي آوایی

        
        

          وزن واژه
            نشانه هاي هجایی

1  

13  

هر یک ز بیت هاي زیر را تقطیع کرده ووزن واژه ونشانه هاي هجایی هر یک را مشخص کنید وبا ذکر دلیل بنویسید 
  کدام یک  از بیت ها داراي وزن همسان و لختی ( دوري)است ؟

  اجابت زِ هر یاربم می تراود                      الف)زدل بر لبم تا دعایی برآید                    
  
  
  

  ب)امروز که بازارت پرجوش خریدار است                        دریاب و بنه گنجی ازمایه ي نیکویی
  
  
  
  

  دلیل دوري بودن بیت:

5/2  

14  
  نام وزن هر بیت را درمقابل آن بنویسید .(به تقطیع نیازي نیست)

  )                          من رفت به چین زلف او          زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند  (        الف: تا دل هرزه گرد 
  ب: ده روزمهر گردون ،افسانه است وافسون            نیکی به جاي یاران ، فرصت شمار یارا (                                 )

1  

    نمره)6زیبایی شناسی (   ج

15  

  ع تشبیه رادرابیات زیر مشخص نمایید .نو
  الف: دریاي شورانگیز چشمانت چه زیباست              آنجا که باید دل به دریا زد همین جاست(                                 )

  )                                 (                   ب: مه طاسک گردن سمندت                                   شب طرّه ي پرچم سیاهت 
)                  ج:همگنان خاموش / گرد برگردش به کردارصدف برگرد مروارید.                                        (                              

  

75/0  

  را مشخص کنید .» مشبه به « و » مشبه « دربیت زیر   16
  بود و برف می بارید                    چون پرافشان پري هاي هزارافسانه اي از یاد رفتهپاسی از شب رفته 

5/0  

  در استعاره هاي مشخص شده دربیت زیر مشبه حذف شده است یا مشبه به ؟  17
  ممتاز نیست رخشاز  ات دانی چرا غماز نیست                       زانکه زنگارآینه 

5/0  

18  
  شکار را دربیت زیر بیابید وآن را به یک تشبیه کامل تبدیل کنید .استعاره آ

  صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید                 ژاله صبحدم از نرگس تر بگشایید 
  

  
75/0  
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نمره نهایی پس از رسیدگی به  نام و نام خانوادگی  مصحح/دبیر
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 فبا حرو با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

19  
  دربیت هاي زیر کدام واژه ها مجازند ودرچه مفهوم مجازي به کار رفته اند؟

  لشگر خسرو اگر بر سر فرهاد رود                          الف: نتوان از سر او برد هواي شیرین    
  ب:سپید شد چودرخت شکوفه دارسرم                          وزاین درخت همین میوه ي غم است برَم
  دل عالمی بسوزي چو عذاربرفروزي                              تو از این چه سود داري که نمی کنی مدارا

5/1  

  بیت زیر یک کنایه بیابید ومفهوم آن را بنویسید .دوم مصراع در   20
  داغ است دل الله ونیلی است برِسرو                           کزباغ جهان الله عذاران همه رفتند

5/0  

21  
  درابیات زیر کنایه ها را بیابید ومفهوم کنایی آن را بنویسید .( درهر بیت  ذکریک کنایه کافیست )

  شی بر آب می زنم از گریه حالیا                   تا کی شود قرین حقیقت ، مجاز من (.........................................)الف) نق
  ب)از دردرآمدي ومن از خود به درشدم                   گویی کزین جهان به جهان دگر شدم (......................................)

  ل زمهرش کی کنی پاك                          بگفت آنگه که باشم خفته درخاك(.............................................)ج)بگفتا د

5/1  

    نمره)4نقد وتحلیل نظم ونثر(   د

22  

  با توجه به اشعارزیر به سواالت پاسخ دهید :
  چون نگاه آشنا ازچشم یار افتاده ام                 روزگاري شد زچشم اعتبار افتاده ام                     

  دست رغبت کس نمی سازد  به سوي من دراز                        چون گل پژمرده بر روي مزار افتاده ام 
  اختیارم نیست چون گرداب درسرگشتگی                              نبض موجم درتپیدن بی قرار افتاده ام 

  گز نکردم باز ازکار کسی                                  درچمن بیکارچون دست چنارافتاده ام عقده اي هر
  همچو گوهر گر دلم از سنگ گردد دور نیست                       دوراز مژگان ابر نو بهار افتاده ام ( صائب تبریزي )

  الف) دو ویژگی زبانی سروده فوق را بنویسید .
1-   
2-  

  یژگی قلمرو فکري دراین سروده را بنویسید .ب)دو و
1-   
2-  

1  

23  
را از نظر زیبایی » اي گل که موج خنده ات از سر گذشته است                   آماده باش گریه ي تلخ گالب را  « بیت 

  آرایه کافیست ) 4شناسی بررسی کنید .( ذکر 
  
  

1  

24  

  نثر قرن هاي دهم ویازدهم بررسی نمایید .ادبی وزبانی نظر ویژگی هاي متن زیر را از کتاب تاریخ عالم آراي عباسی از
از طبقه ي علّیه ي شعرا که ناظمان سخن پیرایی وپیرایه بندان سلسله ي معنی آرایی اند درآن هنگام دراردوي معلّاو 

ی جنّت مکانی ممالک محروسه ، شاعران سخنور وسخنوران بالغت گستر بی شمار بودند دراوایل حال حضرت خاقان
  توجه تمام به حال این طبقه بود .

  -1ویژگی زبانی دومورد : 
2-  

   -1ویژگی ادبی دو مورد: 
2-  
  

2  
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      )2(فنون ادبیسواالت امتحانی درس:

  25/03/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  هدقیق80مدت امتحان:  2تعدادصفحه:  14تعدادسوال:  1171کالس:  زرقانیطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی یازدهمپایه:  شماره صندلی:  صبح10:30ساعت شروع:

  
  صبح دومنوبت 

  بارم  2پاسخنامه فنون   سوال
  5/0 شاعرنوازي وادب گرایی سالطین هند - 2کم توجهی وبی مهري شاهان صفوي به شاعران   - ا  1

  5/0  الف: وحشی بافقی   ب: کلیم کاشانی   2

  5/0  ت  ب: درست الف : نادرس  3

  5/0 باوربه قضا وقدر/ رواج روحیه پهلوانی وحماسی   4

  5/0  ب: عطار  –الف: نجم رازي   5

  25/0  زیرا زبان حقیقی مردم بوده است   6

  75/0  الف: بینابین   ب: مصنوع ج: ساده   7

8  
روبه رو کرد حرکت سودمندي  ازاین جهت که شعر را به میان عامه ي مردم برد وبا مضمون ها وقلمروهاي تازه اي

بود .اما از ان جهت که افراد کم اطالع وعامی به شعر روي آوردند و شعررا از سالمت پیشین خود دور ساختند براي 
  آینده ادبیات زیان بار بود .

5/0  

  5/0  3سه مورد  یا گزینه   9

  u  -  1 - –/ب: فاعالتن      u - - -الف : مفاعیلن          10

  25/0  4نه گزی  11

12  
  

  پایه هاي آوایی
  رِ نِ گا را  نَ ش وي یا  بِ ر قی بان  ن ت گف تی 

  د و فا را  بِ سر آن عه  ك نَ بر دي   چِ شد آ خر 
  فعالتن  فعالتن  فعالتن  فعالتن  وزن واژه

   uu --uu --uu --uu--  نشانه هاي هجایی

1  

  مره تعلّق گیردتقطیع هجایی هر بیت : یک نمره وذکر دلیل نیم ن  13
  گزینه ب وزن دوري دارد

5/2  

  1  الف: مفتعلن مفاعلن      ب: مفعول فاعالتن  14

  75/0  الف: بلیغ اضافی   ب: بلیغ غیر اضافی یا اسنادي ج: گسترده یا کامل  15

  5/0  مشبه : برف     مشبه به : پري   16
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نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 روفبا ح با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

  5/0  آینه : مشبه حذف شده   / رخش مشبه به حذف شده  17

  75/0  نرگس استعاره از چشم / چشمان او مانند نرگسی مخمور بود   18

  5/1  الف) سرمجاز از فکر وقصد واندیشه ب) سرمجاز ازموي سر ج) عالم مجاز از مردم عالم  19

  5/0  رفتن کنایه از مردن  20

شدن ، بیهوش شدن / به  الف: نقش بر آب زدن کنایه از کاربیهوده / ب: ازخودبه درشدن کنایه از حالت طبیعی خارج  21
  جهان دگر شدم کنایه از مردن /ج: دل ز مهرش پاك کردن : فراموش کردن / درخاك خفتن کنایه از مردن 

5/1  

22  
الف: آوردن ردیف هاي دشوار/ استفاده از لغات عامیانه ومحاوره /استفاده کمتراز لغات عربی /کاربرد ترکیبات نو وبدیع 

  ارو...مانند نبض موج ، چشم اعتب
  شکایت ونارضایتی شاعر از معشوق / شکایت شاعر از بخت و اقبال خود  –ب: بیان یا س وناامیدي درشعر 

1  

اي گل : استعاره و تشخیص / موج خنده : اضافی تشبیهی یا استعاري / سر مجاز / گریه تلخ حس آمیزي / گریه گالب   23
  تشخیص / گریه وخنده تضاد و....

1  

24  
مطابقت صفت وموصوف به انی : فراوانی لغات ترکی ومغولی / آوردن جمالت طوالنی / کاربرد وجه وصفی /دو ویژگی زب

  تقلید از عربی / آوردن تتابع اضافات درمقام تعارف وتمجید از بزرگان 
ب هایی با دو ویژگی ادبی:نثر این کتاب از نظر ادبی ارزش واالیی نداردزیرا به زبان عامیانه نزدیک است / نگارش کتا
  عنوان فرهنگ لغت / آمیزش زبان فارسی با دیگر زبان ها / کاربرد شعر هاي ضعیف درمتن کتاب هاي نثر 

1  
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