باسمه تعالي
سؤاالت امتحان درس :علوم و فنون 2

رشته  :انسانی

ساعت شروع 01 :

مدت امتحان 01 :دقیقه

پايه  :يازدهم
نام ونام خانوادگی :

تاريخ امتحان 0030/10/21 :

شماره داوطلبی :

آموزشگاه طلوع مهر ناحیه يك تبريز

رديف
1

5

3

4

سؤاالت

تاريخ ادبیات
واژه های درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.
الف)عبید زاکاني در منظومه (موش و گربه –اخالق االشراف-صدپند)نا هنجاری های اجتماعي را بیان کرده است.
ب)از بین رفتن طبقه مدیحه سرایان درباری نتیجه(عدم وابستگي شعر به دربار-تحوالت در مغرب زمین-حاکمیت اقوام بیگانه)بود.
به سواالت زیر پاسخ دهید
در هر یک از شخصیت های بیدل -سعدی -وحشي بافقي به کدام یک از عبارات زیر مربوط مي شود؟
الف)در غزل عاشقانه سرآمد شاعران زبان فارسي است.
ب)به داشتن مضامین پیچیده و تخیل های رمزآمیز مشهور است.
پ)شعر او حد واسط سبک عراقي و هندی است.
هریک از موارد ستون یک را به مورد متناسب با آن در ستون دو وصل کنید.
ستون 5
ستون 1
صایب تبریزی
در کتاب لمعات سیر و سلوک عارفانه را در قالب نظم و نثر بیان
فخرالدین عراقي
کرده است
امیرخسرو دهلوی
معروف ترین شاعر سبک هندی است.
یکي از دالیل از رونق افتادن قصیده سرایي در قرن هفتم را بنویسید.

2

6

5

8
9

نمره

سبك شناسی

0/52
0/52

0/52
0/52
0/52
0/2

0/52
0/52

نام نویسنده و کتاب در کدام گزینه متناسب نیست؟
الف)واعظ کاشفي:عین الحیات ب)امین احمد رازی  :هفت اقلیم ج)مجالس المومنین :نوراهلل شوشتری د)جامع عباسي:فیض دکني
هریک از کتاب های (عباس نامه-جامع عباسي -احسن التواریخ)به کدام یک از توضیحات زیر مربوط مي شود؟
الف) از نمونه های نثر بینابین
ب)معروف ترین کتاب مصنوع سبک هندی
پ)کتابي به نثر ساده در فقه
هریک از توضیحات ستون یک به کدام عنوان از انواع نثر سبک هندی مربوط مي شود؟ یک مورد اضافي است
ستون 5
ستون 1
-1مصنوع
الف)قصد نویسنده در اصل آسان نویسي بوده است اما امروزه چندان روان به نظر نمي رسد
-5بینابین
ب)پر از تکلف بي ذوقي و غلط پردازی است
-3مرسل
مهم ترین ویژگي زباني سبک عراقي چیست؟

0/52

دلیل تکرار قافیه در غزل سبک هندی چیست؟

0/52

10

موسیقی شعر
خوشه های هجایي مصراع (برآشفت ایران و برخاست گرد)در کدام گزینه آمده است؟

U- - UU- -U- -U- - -(0

U- U- - - -U- - -(2

U-U- -U- -U- - -U(0

-U- -U- -U- -U(4
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0/52

0/2

0/2

باسمه تعالي
رشته  :انسانی

سؤاالت امتحان درس :علوم و فنون 2

مدت امتحان 01 :دقیقه

ساعت شروع 01 :

پايه  :يازدهم
نام ونام خانوادگی :

تاريخ امتحان 0030/10/21 :

شماره داوطلبی :

آموزشگاه طلوع مهر ناحیه يك تبريز

رديف
11
15

نمره

سؤاالت

0/2

تکرار کدام وزن واژه ها وزن دوری(همسان دولختي ) را حاصل نمی کند؟
ج)مفعول مفاعیلن
ب)مفعول فاعالتن
الف)مفتعلن فاعلن
جدول زیر را کامل کنید
وزن واژه

واژه

د)مستفعلن مستفعلن
1/2
واژه هم وزن

خوشه هجايی

برادر
13

با توجه به بیت به سواالت چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید
گر نکند التفات یا نکند احترام
بار غمت مي کشم وز همه عالم خوشم
*کدام مورد درباره این بیت درست است؟
ب)یک رکن تکرار شده است
الف)همسان یک لختي است
د)بیت به دو پاره تقسیم شده است
ج)پاره دوم هر مصراع تکرار موسیقي پاره اول است
*کدام وزن واژه ها در بیت تکرار شده اند؟
د)مستفعلن فاعلن
ج)مفتعلن فاعلن
ب)مفتعلن فعولن
الف)مفعول مستفعلن
واژه صحیح را از داخل کمانک انتخاب کنید
الف) نام وزن واژه خوشه هجایي  ) UU- -مستفعل -مستفعالت-فاعالت) مي باشد
ب)خوشه هجایي وزن واژه مفعولن( )U- - -/- - -U / - - -مي باشد.

12

جدول عروضي بیت زیر را کامل کنید
تو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمي آید
پایه های آوایي
وزن واژه

16

مصراع های هم وزن دو ستون  1و  5را به هم وصل کنید.
ستون 1

14

الف )دیشب گله زلفش با باد همي کردم
ب)ز چشم شوخ تو کي جان توان برد
ج)اگر تو ز آموختن سر نتابي
د)موی سفید را فلکم رایگان نداد

15

18

0/2
0/2

1
روا داری که من بلبل چو بو تیمار بنشینم

1
ستون 5
-1که دایم با کمان اندر کمین است
-5بجوید سر تو همي سروری را
-3فضل خدای را که تواند شمار کرد
-4گفتا غلطي بگذر زین فکرت سودایي

زيبايی شناسی شعر
مفهوم استعاری واژه های مشخص شده را بنویسید(لولو به معني مروارید مي باشد)

چو تنها ماند ماه سروباال

0/2

0/52

فشاند از نرگسان لوءلوی الال

با توجه به بیت جدول را کامل کنید.
اگر چو مرغ بنالم تو همچو سرو ببالي و گر چو ابر بگریم تو همچو غنچه بخندی
نوع تشبیهات
وجه شبه جمله آخر
مشبه به جمله سوم
ادات تشبیه جمله دوم
مشبه جمله اول
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1/52

باسمه تعالي
رشته  :انسانی

سؤاالت امتحان درس :علوم و فنون 2

ساعت شروع 01 :

مدت امتحان 01 :دقیقه

پايه  :يازدهم
نام ونام خانوادگی :

تاريخ امتحان 0030/10/21 :

شماره داوطلبی :

آموزشگاه طلوع مهر ناحیه يك تبريز

رديف
19

سؤاالت
جاهای خالي را با استفاده از واژه درون کمانک کامل کنید.
الف)مصراع :و او به شیوه باران پر از طراوت تکرار بود .یک تشبیه (گسترده -اضافي -بلیغ)است.

ب)مفهوم مجازی مصراع:به یاد روی شیرین بیت
50

51

55

53

نمره

مفهوم کنایي عبارات زیر را بنویسید.
هنوز از دهن بوی شیر آیدش
که گر خار کاری سمن ندروی
آنگه که باشم خفته در خاک
دشمنان با هم یک زبانند
در بیت :برآشفت عابد که خاموش باش
الف)کدام واژه مجاز است
ب)مفهوم مجاز چیست

1

مي گفت(خانه -شعر -خسرو) مي باشد.
1

1

تو مرد زبان نیستي گوش باش

نمونه های ستون یک را به عناوین مربوط به هریک در ستون دو وصل کنید(.دو مورد اضافي است)
ستون 1
1تشبیه گسترده
الف) او را خود التفات نبودی به صید من /من خویشتن اسیر کمند نظر شدم
 -5تشبیه اضافي
ب)تا تو را جای شد ای سر روان در دل من/هیچکس مي نپسندم که به جای
 3اضافه استعاری
تو بود
4استعاره

1
ستون 5

تحلیل نظم و نثر
با توجه به شعر موارد خواسته شده را در جدول مشخص کنید
جـان بـه لب داریم و همچـون صبـح خندانیم ما

دسـت و تـیغ عـشـق را زخـم نمـایانیم ما

از ســیـاهـي داغ مــا هـرگــز نـمـي آیـد بــرون

در ســواد آفــریـنــش آب حــیـوانــیــم مــا

پـشـت چـون آیـیـنـه بـر دیـوار حـیـرت داده ایـم

والـه خـار و گـل این بـاغ و بـسـتـانـیـم مـا

دولت بیدارگـرد جــلـوه شـبــرنـگ مـاسـت
از شـبــیـخــون خــمـار صـبــحــدم آسـوده ایـم

از صـفـای سـینـه صـبـح پـاکـدامـانـیـم مـا
مـسـتـي دنبـالـه دار چـشـم خـوبـانیم مـا

خـرقـه از ما مي سـتـاند نافـه مشـکین نفـس

از هــواداران آن زلــف پــریــشــانــیــم مــا

حـلـقـه چـشـم غـزالـان حـلقـه زنجـیر ماسـت

دایـم از راه نـظــر دربــنــد و زنــدانـیـم مــا

گـر چـراغ بـزم عـالـم نـیسـت صـائب کـلـک مـا

چون ز بـخت تیره دایم در شبـستانیم ما؟
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0/52

باسمه تعالي
سؤاالت امتحان درس :علوم و فنون 2

رشته  :انسانی

ساعت شروع 01 :

مدت امتحان 01 :دقیقه

پايه  :يازدهم
نام ونام خانوادگی :

تاريخ امتحان 0030/10/21 :

شماره داوطلبی :

آموزشگاه طلوع مهر ناحیه يك تبريز
سؤاالت

رديف

نمره
1

قلمرو زباني

الف)تعداد جمالت در بیت اول
ب)ساخت واژه های دنباله دار و شبستان

قلمرو ادبي

الف) وزن شعر

0/2
0/2
1

قلمرو فکری

ب)مراعات النظیر بیت هفتم
الف)محتوا و نگرش

0/52
0/2

گونه و نوع

الف)قالب شعر
ب)سبک شعر
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باسمه تعالي
رشته  :انسانی

سؤاالت امتحان درس :علوم و فنون
پايه  :يازدهم

ساعت شروع :

مدت امتحان :

10

نام ونام خانوادگی :

تاريخ امتحان 98/02/20 :

شماره داوطلبی :

نام آموزشگاه:طلوع مهر

80دقیقه

ناحیه يك تبريز
سؤاالت

رديف
الف)موش و گربه 0/25
1

ب)عدم وابستگی شعر به دربار 0/25

الف)سعدی 0/25ب)بیدل 0/25پ)وحشی بافقی0/25
2
3

الف)فخرالدین عراقی0/25
ب)صایب تبریزی0/25

4

از بین رفتن ادب دوستان ایرانی تبار و کناره گیری شاعران از ستایش شاهان0/25

5

گزینه د 0/25

6

الف)احسن التواریخ 0/25ب)جامع عباسی 0/25ج)عباس نامه 0/25

7

الف)بینابین  0/25ب)مصنوع0/25

8

در هم آمیختن مختصات نو و کهن0/25

تک بیت گو بودن شاعران سبک هندی0/25
9
10

گزینه د0/5

11

گزینه د 0/5

12

فعولن  0/5 U- - 0/5مناسب0/5

13

گزینه ج  0/5گزینه ج 0/5

14

الف)مستفعل  0/25ب) 0/25 - - -

15

الف )گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی  0/25ب)که دایم با کمان اندر کمین است 0/25
ج)بجوید سر تو همی سروری را 0/25

د)فضل خدای را که تواند شمار کرد 0/25

16

پایه های آوایی  0/75وزن واژه مفاعیلن0/25

17

سروباال :معشوق –یار  0/25نرگسان :چشم  0/25لولو  :اشک0/25

18

شناسه م  0/25همچو 0/25ابر  0/25خندیدن شکوفا شدن  0/25گسترده 0/25

19

گسترده  0/5شعر 0/5

20

کودک بودن  0/25مکافات عمل 0/25مردن 0/25متحد0/25

21

الف)تشبیه اضافی  0/5ب)استعاره 0/5

22

گوش  0/5شنونده 0/5

23

 3جمله  0/25وندی مرکب  0/5وندی  0/5فاعالتن  0/5زنجیر و بند و زندان  0/5توصیف حال شاعر و بیان دلدادگی و عشق و ناگواری و سختی های
زندگی  1قالب غزل  0/25سبک هندی 0/5
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نمره

