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  : نام و نام خانوادگي





بارمانسان زاييدة شرايط نيست بلكه خالق آن است.رديف

  2تاريخ ادبيات الف )
استفاده از معلومات خود ، پر نماييد.جاهاي خالي را با  1

هاي فرهنگي از خراسان به .......................... منتقل شد.الف ) بعد از حملة مغول، كانون
است كه در دو محور احساس و انديشه آثار............................. ترين شاعران عارف در قرن هفتم از شاخص ) ب

پدپد آورد.اي جاودانه
.نام داردترين آثار در علم عروض كتاب .............................. نخستين و مهم)  پ

از مورخان مشهور ايران و نويسندة كتاب ............................. است.» حمداهللا مستوفي « ت ) 

1  

  مورد اضافي است. ) يك» ب « ( در ستون شود؟ميمربوط»ب«به چه كسي در ستون»الف«ستون هايويژگيهر يك از  2
بالف

از نمايندگان شعر فصيح و لطيف در قرن دهمالف ) 
گراييو واقع است سبك شعرش حد وسط سبك دورة عراقي و سبك هندي ب )

شاخصة اصلي آن است.
لقب گرفت.» المعاني ثاني خلّاق« ابداعي فراوان هاي كاربردن مضمونوي با بهپ ) 
ترين شاعر سبك هندي و خداوندگار مضامين تازة شعريمعروف ت )

كليم كاشاني
بابافغاني شيرازي

صائب تبريزي
سلمان ساوجي
وحشي بافقي

1  

  2شناسيسبكب )
  

نماييد.ر هر يك از موارد زير واژگان درست درون كمانك را مشخّصد  3
است.در سبك ( خراساني / عراقي ) توجه به علوم ادبي از جمله بيان و بديع بيشترشده ) الف
د.نامه ) ناميمال حسين واعظ كاشفي، كليله و دمنه را به انشاي دورة خود بازگرداند و آن را ( انوار سهيلي / مرزبان)  ب

5/0  

  5/0شعر سبك عراقي را بنويسيد.زبانيهاي دو مورد از ويژگي  4
نماييد.بودن هر يك از موارد زير را تعييندرست يا نادرست»هندي«هاي سبكبا توجه به ويژگي 5

دايرة واژگان شعر گسترش يافت. ،الف ) درقلمرو زباني شعر
است.اين سبك هاي فكري آهنگ از ويژگيهاي خوشب ) استفاده از رديف

پ ) از نكات قابل توجه در زبان شعري اين سبك، ورود لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان در حوزة شعر
و ادب است.

شود.تقسيم مي» بينابين « و » ساده « هاي اين سبك به دو دستة ت ) نثر كتاب

1  

ومدة صفحدر  هاپرسشادامة 

)2( علوم و فنون ادبي نام درس :به نام خدا:     نام و نام خانوادگي
نام رشته  : علوم انساني تهران  19پرورش منطقة وادارة آموزش:  پدرنام 
   98/ 3/ 13 اريخ امتحان : تان جمهوري اسالميدبيرست: كالسنام 

نام پايه : يازدهم     97  -98ماه  خرداد -دومنوبت       نام دبير :
دقيقه 90 زمان امتحان :شمارة صندلي :         
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  6  موسيقي شعر)پ 

  نماييد و هر پايه در خانة خود قرار دهيد.ن را مشخّصآهاي آوايي يا اركاندرست ابيات، مرز پايهخوانش با 6

  آيــد نسيم بــاد نوروزي                از اين باد ار مدد خواهي، چراغ دل برافروزيز كوي يار مي    

  زي  رو  نو  د      يد آ مي ر يا  يِ  كو زِ
  زي  رو  رف  ب  دل  غِ را چِ     در  با  زين اَ

  
  

5/0  

 عالمت هر يك از اركان عروضي زير را بنويسيد. 7
  الف ) مستفعلن                                  ب ) مفاعيلن 

5/0  

  نماييد.هاي هجايي آن را مشخّصبنويسيد و نشانهه راواژوزن مناسببراي هر يك از موارد زير، 8
  همايش ب )                        نوشتم            الف ) مي

1  

 هاي آوايي تفكيك نماييد.بيت زير را متناسب با پايه 9
  »خبر از جسم و جان                  كي خبر يابي ز جانان يك زمان تا نگردي بي«  

1  

  بيت زير را بنويسيد.وزن 10
  »كه خطّي كز خرد خيزد تو آن را از بنان بيني           ز يزدان دان نه از اركان كه كوته ديدگي باشد    «  

5/0  

  كدام يك از ابيات زير، داراي وزن همسان دولختي است ؟ يك دليل براي آن بنويسيد. 11
  ز تـــو بپـــوشد سخن و ن                كنـــد نــازالف ) چــو دل بــر نهي بـــر سراي كُه  
  داراننشينان، جانم به طاقت آمد               از بس كه دير ماندي  چون شام روزهب ) اي صبح شب 

5/0  

  هاي هجايي و وزن آنها را بنويسيد.هاي آوايي تفكيك كنيد، سپس نشانهزير را متناسب با پايهبيت 12
  » كندزان سفر درازخود، عـزم وطن نمي          گرد من، رفت به چين زلف او            تا دل هرزه«  

2  

  6    ) زيبايي شناسيث 
 شده را بنويسيد.زير، موارد خواسته هايعبارتدر هر يك از  13

  به   ه: مشبزر استارادت عاشق بيتلميذ بيالف )  
    مجاز واژة:  شهربندان دشمن / از خواب برخاستفردا كه آن شهر خاموش / در حلقة  ب )  
      استعاره واژةنواي ما را اي عشق : بشكن دل بيپ )  
   عبارت كنايي:  شكافنداكنون همچنين علماي زمان در علوم موي ميت )  

1  
  

 ها است؟از ساير گزينهبيشترهاي كدام گزينهتعداد تشبيه 14
  كـه بـر كوير عطشنـاك نيستـم چون ابر           ة نــدامت سوخت      ـورم از شعلـاالف ) حرير ب  
  اي است زمين در دهان برفگويي كه لقمه      ان برف         ـداد بدين سان نشـب ) هرگز كسي ن   
  و گر چو ابر بگريم، تو همچو غنچه بخندي         و سرو ببالي       ـالم، تو همچـپ ) اگر چو مرغ بن   

  اين خانه رو نهد به ويرانيش از آن كه ـپي      ارت كن          ـرَم عمـا را از كَــة دل مــت ) خان   
  

5/0  
  

    سومةصفحدرهاپرسشادامة 
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  نماييد.هاي درست و نادرست را مشخّصها،تساويبا توجه به مفهوم هر يك از كنايه 15

  كردن دادن = اشتباه بزرگگل به آبالف ) دسته 

   جازدنبودن = درقدمب ) ثابت 

5/0  

16 
  

 استعاره را در بيت زير بيابيد و آن را به يك تشبيه كامل تبديل نماييد.

  »صبحگاهي سر خوناب جگر بگشاييد                          ژالـه صبحدم از نرگس تـر بگشاييد « 

1  

 .بنويسيدراهشدصمشّخةواژ( مجازي )حقيقي و غير حقيقييمعنا 17
  »ها گذر كرد و گذر نكرد خوابيآن ندارد امشب كه برآيد آفتابي                        چه خيال سر«  

5/0  

 درست يا نادرست بودن هر يك از موارد زير را تعيين نماييد. 18

  به است.همشب»  عمر« ؛ واژة » ايام گُل چو عمر به رفتن شتاب كرد« الف ) در مصراع  

تشبيه » آتش خشم « ؛ »آتش خشم اول در خداوند خشم افتد؛ پس آنگه زبانه به خصم رسد يا نرسد.«  عبارتب ) در 
  فشردة اضافي است.

  است. كاررفتهدر معناي حقيقي دنيا به» جهان«؛ »  جهان خوردم و كارها راندم«  جملةپ )در 

 مجاز» بيت « در مصراع اول ؛ »  سفتوه ميـزد، كيشه ميو آتش تـگفت / چرين بيت ميـبه ياد روي شي«  شعرت )در
  از شهر است.

كه مشبه است به » ه ـزمان« ؛ »رآرد زمانه و نبود / يكي چنان كه در آيينة تصور ماستـهزار نقش ب«  بيتث ) در 
  است.هاي انسان است همراه مشبه آمدهانساني مانند شده و نقش برآوردن كه از ويژگي

  ؛ سه استعاره دارد.»باز امشب اي ستارة تابان ، نيامدي / باز اي سپيدة شب هجران ، نيامدي « بيتج ) 

5/1  

 ها را بيابيد و مفهوم آنها را بنويسيد:در هر يك از موارد زير كنايه 19
  ـدم از گنــدم برويد جو ز جو ـــافـل مشو             گنــــافــات عمـل غــاز مكالف )  

  خواهد گذشتن از جهان             يوسفي بــايد كه بازار زليخــا بشكندهمت مردانه مي ب ) 

1  

  4  نقد و تحليل نظم و نثر ) ث 
-بر چه مفهومي تأكيد مي»شكر خوشتر يا آن كه شكر سازد؟ / خوبي قمر بهتر، يا آن كه قمر سازد؟ اي دوست «بيت 20

  ورزد ؟
  دهد.شده، برتري ميالف ) موالنا، خالق و آفريننده را بر آفريده 
 ورزدات حماسي و تعليمي تأكيد ميب ) بيت بر ادبي.  
  توجه باشيم.هاي اطراف بيپ ) منظور موالنا اين است كه نبايد نسبت به پديده 
  ت ) بر مفهوم قضا و قدر و سرنوشت از پيش تعيين شده اشاره دارد. 

5/0  

    چهارم ةصفحدر  هاپرسشادامة  
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شده ، پاسخ دهيد.هاي دادهبا توجه به ابيات زير، به پرسش 21
هاهـا پنهـان شده در پردة اجمالها               تفصيلاي دفتر حسن تو را فهرست، خطّ و خال« 

»ها پيشانـي عفو تـو را پرچين نسازد جرم ما               آيينه كي بـر هم خورد از زشتي تمثال
.وزن شعر را بنويسيد)  الف

اي دارد؟آرايهچه» دفتر حسن « ب ) تركيب 
را بيابيد.» متضاد « هاي  واژهپ ) 

بيابيد.» استعاره « ت ) در مصراع سوم يك 
كنايه از چيست ؟» پرچين شدن پيشاني « ث ) 
.دوم را بنويسيد بيت) مفهوم كلّي ج

5/1  

به كار بردن» در زماني درنگ آوريم ـشان به جنگ آوريم / خود اين رزمگهـبر اي«اني در بيتـروي زبـبا توجه به قلم 22
هاي سبك خراساني است يا عراقي ؟ويژگياز » ايدر « 

25/0  

است ؟ويژگي فكري حاكم بر بيت زير، در كدام گزينه آمده 23
»آتش است آب ديدة مظلوم / چون روان گشت، خشك و تر سوزد « 

هاكردن مانند آتش است.                                    ب ) خشك و تر يعني همة انسانالف ) گريه
نشينيگيري از دنيا و اختيار گوشهپ ) پرهيز از ظلم و ترسيدن از آه مظلوم                        ت ) كناره

25/0  

شده ، پاسخ دهيد.هاي دادهبا توجه به متن زير، به پرسش 24
فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و داية ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد. درختان« 

».ه شكوفه برسرنهادهل شاخ را به قدوم موسم ربيع، كالرا به خلعت نوروزي قباي سبز ورق دربرگرفته و اطفا

چه نام دارد ؟» داية ابر بهاري « و » فرّاش باد صبا « الف ) آراية مشترك 
استعاره از .......................... است.» فرش زمرّدين « ب ) 

براي درختان، چيست؟» قباي سبز ورق « پ ) منظور از 
آراية ................... وجود دارد.» بپرورد « و » بگسترد « هاي ت ) بين فعل

بخشي ) بيابيد.ص (جاندر جملة اول يك تشخي ث )
ج ) مفهوم كلّي عبارت در كدام گزينه آمده است ؟

الف ) شناخت آفرينش و جهان هستي                     ب ) قدرت خداوند در پيدايش بهار

5/1  

جمع بارم
يروزپ   آنجا از پيشرفت مطمئن باشيد و آنجا، خود شما هستيد.توانيد در تنها يك گوشه از اين جهان وجود دارد كه شما مي ،خوبم  دوست

افشار طهراني -باشيد

20  
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