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 14مديريت آموزش و پرورش منطقه نام و نام خانوادگي :                                                     

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                     يازدهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                                         آقای كوهي  نام دبير : 

       11/10/99 تاريخ امتحان :                 و معارف                 علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 8 اعت شروع امتحان :س                     علوم و فنون نام درس :                                                                                  

 صفحه  2: عداد برگ سئوال ت         دقيقه              80مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 تاریخ ادبیات وسبک شناسی    الف

 اثر کیست وبه سبک کدام کتاب نوشته شده است. "بهارستان  "کتاب-1 
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 اثر کیست وموضوع ان چیست."موش و گربه "منظومه -2

 چیست ونثر آن چگونه است؟ "لعبادمرصا د ا "موضوع کتاب -3

 سلمان ساوجی را کامال معرفی کنید. -4

 هر کدام از موارد زیر مربوط به کدام سبک است . -5

 ب( واقع گرایی با توجه به دنیای بیرون                                الف( باور به قضا وقدر    

 ت (ستایش خرد             در کنار مفعول             "مر  "پ( آوردن

 "ابر "به جای  "بر"آوردن  ج(          "همی"به جای   "می  "ث( آوردن 

 دو ویژگی از ویژگی های ادبی شعر سبک عراقی را نوضیح دهید. -6

 زیبایی شناسی  ب

 در بیت های زیر نوع تشبیه را همراه با مشخص  کردن ارکان آن ها بیا ن کنید . -7

 دریای خون شد همه دشت وراغ          جهان چون شب و تیغ ها چون چراغ. الف( چو

 ب( مرا کز جام عشقت مست گشتم                وصال و هجر یکسان می نماید. 

 پ( نگارش دهد گلبن جویبار                       در آیینه ی آب گلنارها. 

 تا کند نغمه ای چو دریا ساز.  ت( سینه باید گشاده چون دریا                    

 ث( بلم آرام چون قویی سبکبار                      به نرمی بر سر کارون همی رفت. 
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 ر مشخص کنید.را در بیت های زی "كلمه مجاز ، معني مجازی و قرينه "-8

 کرد و گذر نکرد خوابیالف( سر آن ندارد امشب که بر آید آفتابی         چه خیال ها گذر 

 ب( دل عالمی بسوزی چو عذار بر فروزی          تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا

 پ( چو آشامیدم این پیمانه را پاک                  بیفتادم زمستی بر سر خاک

 ت( چرا چون الله خونین دل نباشم                که با ما نرگس او سر گران کرد

 در کدام یک از بیت های باال مجاز، استعاره ی مصرحه است؟ با دلیل بیان  کنید. -9



 
 11/10/99   تاریخ امتحان :                 و معارف علوم انسانی رشته :                               دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 وزن شعر ج
 بیت های زیر را بر اساس جدول عمل کنید. ) برای هر بیت یک جدول بکشید(–10

     پایه های 

     آوایی

     وزن واژه

     خوشه های هجایی
 دل زتنهایی به جان آمد خدا را همدمی .      الف( سینه ماال مال درد است ای دریغا مرهمی        

 که کس اهوی وحشی را از این خوشتر نمی گیرد      ب( چه خوش صید دلم کرد بنازم چشم مستت را    

 شمع گفت .شنیدم که پروانه با       پ(  شبی یاد دارم که چشمم نخفت                     
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 کدام یک  از بیت های باال همسان هستند ؟ )جواب با ذکر دلیل باشد( -11

 تحلیل متون نظم ونثر  د

 با توجه به  متن زير پاسخ دهيد.-12

باران رحمت بي حسابش همه را رسيده وخوان نعمت بي در يغش همه جا كشيده، پرده ناموس  "

 "روزی به خطای منکر نبردبندكان به گناه فاحش ندرد و وظيفه ی 

 الف( تشبیه فشرده ی اضافی را در متن مشخص کنید .

 ب(  سجع های موجود در متن را مشخص کنید.

 پ( در هر کدام از چهار جمله ی متن  باال به چه  صفاتی از خدا اشاره شده است.
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 با توجه به بيت ها پاسخ دهيد. -13

 شدم         دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده  "

 دیده ی سیر است مرا جان دلیر است مرا       زهره ی شیر است مرا زهره ی تابنده شدم  .

 الف( تضادهای موجود در بیت اول را مشخص کنید.

 ب(  آیا در بیت های فوق سجع داریم؟

 پ( در بیت دوم جناس ها را مشخص کنید.

 اول را مشخص کنید ، آیا وزن همسان است ؟ ت ( وزن مصراع

 

 


