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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 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

 نمره (4 )تاريخ ادبيات و سبک شناسي الف

 ز موضوعات زیر کدام یک مربوط به سبک خراسانی و کدام یک مربوط به سبک عراقی هستندا-1

  ................................  ییب : غم گرا  ................... الف : ستایش خرد و خرد ورزی : ... .

     ........................... ت: باور به اختیار  رواج روحیه عرفان و تصوّف : ...................... پ:   

4 

 .دو ويژگي مهم نثر دوره مغول را بنويسيد -2
 

 و موضوع آن چيست؟اثر كيست » عُشاق نامه « مثنوی  -3
 

 كدام يک از گزينه های زيرمهم ترين ويژگي زباني شعر سبک عراقي است؟ -4

  "اندر"به جای "در"یگزین شدن حرف ا(جب      مردرکنار مفعول"ی  کارگیری نشانهه بالف (

  کارگیری لغات عربی به جای لغات فارسی اصیله (بت        درآمیختگی مختصات نو وکهن پ(

 آثار چه كساني هست؟زير  كتاب ها ی-5

 د: رساله ی دلگشا                تاریخ گزیدهج:         مستوفی  حمداهللب :        امع التواریخ الف: ج

 سه ويژگي ادبي شعر سبک عراقي را بنويسيد-6

 

 موسیقی شعر و عروض  ب

 كنيد.واختالف دومصراع را در صورت وجود مشخص .ابيات زير را تقطيع هجايي كنيد  

  از این باد اَر مددخواهی چراغ دل برافروزی      الف: ز کــوی یــار می آید نسـیم باد نوروزی   

 بیشتر دلبستگی بـاشد بــه دنیا پــیر را   ب: ریشه نخل کهن سال از جوان افزون تر است   
 

6 

 .ه های آوايي ، وزن و خوشه های هجايي بيت زير را مشخص كنيدارپ -8

 خداوندا شبم را روز گردان     چو روزم بر جهان پیروز گردان    

 وزن واژگان زير را بنويسيد-9

 دری بگشا            ج: می نویسم         د:ای ساربان:ب         الف: عشق منی   

 پایه های آوایی همسان را تعریف کنید همراه با مثال.-10
 



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

 بارم  ردیف

 زیبایی شناسی  
 .در ابیات زیر، تشبیه فشرده را بیابید و ارکان آن را بنویسید-11

 تار راستی کن که به منزل نرسد کج رف         الف: سعدیا ! راست روان گــوی سعادت بردند 

 آینـه ضمیر من جز تو نمی دهد نشان      ب : هر چه به گرد خویش می نگرم در این چمن

6 

و كدام مجاز استعاره هم  .از ابيات زير مشخص كنيد آرايه مجاز را در هر يک-12

 هست.

  چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی             الف : سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی 

 تا بـگویم شــــرح درد اشتــــیاق              ب : سینه خواهم شرحه شرحه از فــراق  

 که بـا مــا نرگـــس او سـرگران کرد                خونــــین دل نباشم  اللهپ : چرا چون 

 چو آتـش تیشه می زد، کـوه می سُفت              ت : به یاد روی شـــیرین بیت می گفت 

 .اركان تشبيه را دربيت زير مشخص كنيد-13

 نهان در میان برفاجرام کوههاست        پنبه دانه که در پنبه تعبیه است مانند  

  .تحليل نماييد بيت زير را مجاز و تشبيه -14

 وز این درخت، همین میوه غم است برَم        سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم 

 در دو مصراع زير به سواالت پاسخ دهيد-15

 قرينه -معني مجازی        -واژه ی مجاز       -  
 آید آفتابی          ب: چو آشامیدم این پیمانه را پاکالف : سر آن ندارد امشب که بر 

 تحلیل نظم و نثر 

                                                                  .بيت زير را بنويسيد پياممفهوم كلي و -16 

  که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی     ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد
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 وزن بيت را بنويسيد. ومعلوم كنيد وزن آن همسان است يانه ؟   -17

 با توجه به عبارت زير پاسخ دهيد -18

فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايه ابر بهاری را فرموده تا بنات  «

 ”.نبات در مهد زمين بپرورد
   الف :تشبیه های موجود در عبارت راباذکر نوع آن مشخص کنید. 

 ب: مفهوم عبارت چیست وچه موضوعی را بیان می کند 

                        ج: فعل های حذف شده را مشخص کنید 

 


