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   )نمره 2:)ریخ و ادبیات تا

 .درستی و نادرستی هر یک از نوشته های زیر را بنویسید

  اراست؟عی رادتاریخ ادبیات ایران چه وضدردوران حکومت های افشاریه، زندیه وابتدای دورة قاجار،  (الف

 چه چیزهایی بود؟ در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به  ( ب

 

 نام نویسندگان آثار زیر را بنویسید. 2

 ( امثال وحکمدب( تاریخ بیداری ایرانیان           ج(  منشآت                     الف( شمس و طغرا  
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 )نمره 2 :) سبک شناسی

 .ارزترین شاخصه زبان شعر عصر بیداری استب

 انیسادگی و رو(د     های کهن کاربرد واژه(ج   ها  استفاده از آرایه(ب     حات موسیقی الاستفاده از اصط(الف 

 

  د(مور2) ود؟شهای زبانی درشعر دوره بیداری کم توجهی چه عواملی سبب شدکه نسبت به کاربردجمله ها وترکیب 4

  شاعران دوره ی بیداری دو گروه بودند ،شرح دهید. 5

  از شاخصه های شعر بیداری توجه به مردم است ، شرح دهید. 6
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 )نمره 6)موسیقی شعر 

 .دهیدضیحرد؟توتیارات شاعری مطابقت داتقطیع مثالهای زیر به صورتی که بین کمانک تقطیع شده با کدام اخ

 (  uu( سوی)د          (   - - - -( آشفتگی )ج         (  - - -ب(تو رفتی )       (     -uu-الف (آرزویی ) 

 

  شه بلند تلفظ می شوددر چه صورت همی "و "مصوت بلند 8

  در چه صورت همیشه کوتاه تلفظ می شود "ی "مصوت بلند 9
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یین پس از تعید  وبیت های زیر را تقطیع هجایی کنید  و خو شه ها ی هجایی وپایه های اوایی آن ها را بنویس

 اختیار شاعری وزن آن ها را تعیین کنید.

 از درون  من نجست  اسرار  من            الف(هر کسی از ظن خود شد یار من 

 ب( در دام   فتاده    آهویی   چند                محکم شده دست و پای در بند

 "ر پاسخنامهبر اساس الگوی زیر د"

    پایه های

    آوایی

    نشانه های هجایی

    وزن
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  )نمره 6)زیبایی شناسی 

 های مراعات النظیر ،تلمیح وتضمین در کدام بیت وجوددارد؟  یک از آرایههر 

 کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی            خیز خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم ( الف 

 ب(  جانم ملول گشت ز فرعون وظلم او                  آن نور روی موسی عمرانم آرزوست

 اک درافتــادم زمســتی بــر سـرِ خ              چــو آشامیـــدم این پیمانه را پـاک  پ(

 زین چرخ دل سیه ، دم آبی ندید کس         حرفی است این که خضر به آب بقا رسید  ت(

 

 . د آرایه تضمین را در بیت زیر پیدا کنید و ارتباط تضمین را با قسمتهای دیگر شعر مشخص کنی 12

 " »ح الفرجالصبرُمفتا »پیوسته این بودش دعا :          ال شد مبت ال، کاندر ب الایوب با چندین ب"

 

  دارد؟ اشاره مذهبی –تاریخی های دربیت زیر برای ایجاد آرایه تلمیح شاعر به کدام داستان  13

 "یادر نشان عاشق آن باشد که خشکش بینی از          گواه رهرو آن باشد که سردش یابی از دوزخ "

 

 تناقض را در بیت های زیر را مشخص کنید.آرایه ی تضاد و 14

 الف( گفتی زغمم بنشین یا از سر جان برخیز          فرمان برمت جانا بنشینم و بر خیزم

 ادمب( من از آن روز که در بند توام آزادم                 پادشاهم که به دست تو اسیر افت

 س کو بدین غم شادمانی می کند ج( می خورم جام غمی هر دم به شادی رخت      خرم آن ک

 

 دبدهی در بیت های زیر لف ونشرها را با نوع دقیق آن ها مشخص کنید وآنها را دقیق به هم ارتباط 15

 سم والف( از عفو و خشم تو دو نمونه است روز وشب        وز مهر و کین تو دو نمونه است شهد 

 زبان زینهار               هر چه بدانی مگوی هر چه توانی مکن ب( گر دهدت روزگار دست و

 

 

16 

 (نمره 4)نقد و تحلیل نظم و نثر 

  .شعر زیر را بخوانیدو به پرسشها پاسخ دهید

  بگــذاشت ز سر سیاهـکـاری          ای مــرغ سحــر چو این شب تـار

 ـگان خمــاریرفت ازسر خفتـ            وز نفحــة روح بخــش اســحار 

  محبوبـــه نیلگــون عمــاری           بگشـــود گــره ز زلــف زرتــار  

 و اهریمــن زشت خـو حصـاری            یــزدان به کمال شد پـــدیــدار 

 (علی اکبر دهخدا)       یاد آر ز شمع مرده یاد آر                            

 .وزن شعر را بنویسید(  الف

   .بررسی کنید آرایه ی ادبیبیت چهارم را از نظر  ( ب

  .به دو ویژگی زبانی عصر بیداری این سروده اشاره کنید(  ج
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  .شعر را از نظر ویژگیهای تاریخی دورة بیداری بررسی نمایید(  د
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 : ت پاسخ دهیداالتن زیر را بخوانید وبه سوم 17

یال خود را جمع ایم، لکن اگر خ شروع کرده1355خود بیداری ایرانیان را از سال اگر چه ما در این تاریخ "

 جاری سنةدر م کنیم و به نظر دقت و انصاف درتاریخ گذشتگان بنگریم، هر آینه به خوبی مشاهده میکنیم که

اعث و تمدن و ب ه راهت دارد بر بیداری ایرانیان و قدم گذاردن آنها باللبسیاری از امور و وقایع را که د1362

ص کّه اشخاز آن یخان امیر نظام ،احدی را سراغ نداریم چه آن بزرگ مرد ا مسبّب آن را جز مرحوم میرزا تقی

ب و از ترتی نظام بود که به قابلیت خود بدون اسباب و مساعدت خارجی از پستی به بلندی رسید و کارهای امیر

  ».رد استمزرگی بدو کرور اضافه بر دخل بود، گواه ودلیل  ح کار دفتر و مالیه که خرج،الانتظام قشون و اص

 ی بیداری بررسی نمایید.  دورهنثر متن فوق را از نظر ویژگیهای زبانی ( الف

 .ازنظر سطح فکری متن را تحلیل کنید (ب
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