
 بارم

 

 
 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 :::11ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه :0 :زمان امتحان تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه   

 0/10:1:/11:  تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگینام  
 (ماه خرداد)نیمسال دومنوبت امتحانی   
 مسلمی فرآقای نام دبیر:  2علوم و فنون ادبی  درس: ::10-10:1سال تحصیلی  یازدهم پایه : 0و 2و  1صابرین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره( 4شناسی )تاریخ ادبیات و سبک -الف
 :/22 عبید زاکانی را بنویسید. « موش و گربه»موضوع منظومة  -1 

 :/22 خراسانی است؟قلمرو زبانی سبک های زیر، کدام یک مربوط به از میان ویژگی -2 

 درهم آمیختگی مختصات نو و کهن ب( ترجیح عشق بر عقل الف(  

 اعتقاد به قضا و قدر د(  رواج غزل عاشقانه و عارفانه ج(  

 :/2 های فکری سبک خراسانی و عراقی، جدول زیر را کامل کنید. با توجه به مقایسة ویژگی -0 

 سبک عراقی سبک خراسانی

 گراییغم ...................................

 ........................................ گراییواقع

 :/2 مدة شعر قرن دهم را نام ببرید.دو جریان ع -0 

 :/22 ی و تخصصی چند غلط وجود دارد؟متن زیر در مورد صائب تبریزی است؛ در این متن از نظر علم -2 

 هایشبیتیسرایی است. تکشاعر سبک هندی و از پرکارترین شاعران قرن دهم است. شهرتش در قصیدهوی معرفترین -  

 اند.اند و وی را خداوندگار مضامین تازة شعری دانستهشاهکارهای ذوق و اندیشه

 د(چهار ج(سه دو ب( الف( یک  

 :/22 کند؟اعر قرن دهم را معرفی میمتن زیر کدام ش -1 

 شاخصة اصلی شعر و شاعری ایشان است.« گراییواقع»حد واسط سبک دورة عراقی و سبک هندی است و  اشسبک شعری-  

 :/2 اند؟هالمعانی ثانی معروف است؟ چرا به وی این لقب را دادخالق»کدام شاعر به  -7 

 

 :/22 فارسی رواج داشت. سبک هندی از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم )ه.ق( در تاریخ ادبیات  -0 

 ب(نادرست الف(درست  

 :/22 های سبک هندی نیست؟ از ویژگی های زیرکدام یک از گزینه -1 

 آفرینی و باریک اندیشیمضمون ب( های کهن به شیوة نوبازسازی اندرزها و تمثیل الف(  

 و مدحیتوجه به شعر عاشقانه  د( ورانرواج شعر و ادب میان بازاریان و پیشه ج(  

 :/2 مورد را بنویسید. یکسبک هندی، های ادبی از میان ویژگی -:1 

 

 :/2 هر یک از آثار زیر را بنویسید.نوع نثر  -11 

 السیر:...............................حبیب ب( آرای عباسی............................ عالم الف(  

 

 نمره( 6ب( موسیقی شعر )
 :/2 های هجایی زیر را بنویسید.شانهمعادل نهای وزن -12 

 :............................... - - U ب(  :...........................- - U –الف(   
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 :/2 جایی کلمات مقابل را بنویسید.های هنشانه -10 

 دریادالن:....................... ب(  ها:............................جدایی الف(  

 :/22 زیر در کدام گزینه آمده است؟  های بیتواژهوزن -10 

 هاشب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل/ کجا دانند حال ما سبکباران ساحل  

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن ب( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن الف(  

 فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن د( مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن ج(  

 :/72 واژه اضافی است.(وجه: یک وزنواژة مناسب خود وصل کنید. )تهای آوایی زیر را به وزنهر یک از پایه -12 

 الف(مفاعیلن عشق جانان

 ب(فاعالتن صبا را گو

 پ(مفعولن قصد جفا

 ت(مفتعلن 

 2/1 شده را در جای مناسب بنویسید. با توجه به بیت زیر، موارد خواسته  -11 

 هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود/ وارهد از حد جهان ، بی حد و اندازه شود-  

 های آوایی:پایه  

 وزن:  

 های هجایینشانه  

 1 شده است؟پایة آوایی همسان ساخته های زیر از تکرار کدام هر یک از مصراع -17 

 ارزد:.........................................................سر نمیالف(دمی با غم به سر بردن، جهان یک  

 ب(سوزد مرا، سازد مرا، در آتش اندازد مرا:..........................................................  

 :/2 لختی یا وزن دوری را بنویسید. مسان دوی آوایی هها پایه های ویژگی ازیکی  -10 

 

 :/2 های آوایی همسان دولختی است؟هوزن کدام یک از ابیات زیر از نوع پای -11 

 الف(روزی که کلک تقدیر در پنجة قضا بود/ عشق از میان ذرات در جستجوی ما بود  

 صبا عنبرفشان آیدب(نسیم صبح را گفتم که با او جانبی داری/ کزان جانب که او باشد،   

 :/2 ن همسان دولختی، وزن دوری نیست؟های اوزاکدام یک از ابیات زیر با وجود داشتن برخی از ویژگی -:2 

 الف(در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم/ بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم  

 نظر عیب مگیرید که مستمکش و مستم، چه توان کرد که هستم/ بر من ای اهل ب(رند و دُردی  

 

 

 نمره( 6شناسی )زیباییپ( 
شبه را مشخص به و وجهمشبه« ای/ جانا! شکایت از تو کنم یا ز روزگارما را چو روزگار فراموش کرده»در بیت  -21 

 :/2 ..................................................................... شبهوجه.....................................................................     بهمشبهکنید. 

 :/2 فشرده و گسترده( را مشخص کنید.در وارد زیر نوع تشبیهات ) -22 

 بارانگاهت، صبح ستارهالف(آیینة نگاهت پیوند صبح و ساحل/ لبخند گاه  

 ب(از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم.  
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

های مشخص شده، کدام یک در معنای مجازی از بین واژه« خبر نداری؟ سرچه داری، کز  سرگفتا: »در مصراع  -20 
 :/2 معنای حقیقی به کار رفته است؟ و کدام واژه در

 :/2 ت؟ معنای مجازی آن را بنویسید. در بیت زیر کدام واژه در معنای مجازی به کار رفته اس -20 
 تخت او/ فرومانده از فّرة بخت او جهان انجمن شد بر-  

 
 :/2 ا )آشکار و پنهان( را بنویسید.هدر ابیات زیر، نوع استعاره -22 
 الف(مرا برف بارید بر پرّ زاغ/ نشاید چو بلبل تماشای باغ  
 رسدرود، غنچه سوار میکند/ سبزه پیاده میکند، سرو قیام میب(باغ سالم می  
 :/2 اع آن درست نیست؟ واستعاره و انکدام گزینه دربارة  -21 
 شود.    ای بر مبنای تشبیه ساخته میالف( هر استعاره  
 های مکنیه از نوع تشخیص هستند.همة استعاره ب(  
 آید.به میدر استعارة آشکار )مصرحه( فقط مشبه ج(  
 استعاره، مجازی است به عالقة شباهت. د(  
 یک استعارة آشکار )مصرحه(مشخص« بارید/ از نرگس تر به الله بر، مرواریدبت و میگفتا که مرو به غر»در بیت  -27 

 :/2 بیه بلیغ اضافی تبدیل کنید. شت کنید و آن را به
 
 

 :/2 ت؟استعاره در کدام یک از ابیات زیر از نوع آشکار )مصرحه( اس -20 
 سالمت، سالم ما برسانیروی به الف(من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم/ تو می  
 ب(ای گل تازه، که بویی ز وفا نیست تو را/ خبر از سرزنش خار جفا نیست تو را  
 :/2 رستی عبارات زیر را مشخص کنید.درستی یا ناد-21 
 آید.در کنایه، هم معنای قاموسی عبارت و هم معنای مجازی آن به ذهن می الف(  
 ظاهری و نزدیک آن مد نظر است. واژه یا عبارتی است که فقط معنای ب(  
 :/2 استعاره با کنایه را بنویسید. های آرایةیکی از تفاوت -:0 
 :/2 و مفهوم کنایی آن را بنویسید.  در بیت زیر یک عبارت کنایی مشخص کنید -01 
 به کس مگوی که پایم به سنگ عشق برآمد/ که عیب گیرد و گوید: چرا به فرق نپویی؟-  
 :/2 عبارت مشخص شده کنایه از چیست؟«م/ وگر تیرم زند، منت پذیردستش نگیرمبه تیغ گر کشد ، »در بیت  -02 

 

 نمره( 4نقد و تحلیل نظم و نثر )ت( 
 1 با توجه به ابیات زیر از سعدی شیرازی، جدول را کامل کنید. -00 
 به روی خلق بگشایی تو از هر در که بازآیی، بدین خوبی و زیبایی/ دری باشد که از رحمت  
 حاصل، ترنج از دست نشناسد/ در آن معرض که چون یوسف، جمال از پرده بنماییگوی بیمالمت  
 تن چنان خوبی که زیورها بیاراییرویان را/ تو سیمینبه زیورها بیارایند، وقتی خوب  
 لب هر چه فرمایی ست شیرین است از آنا گویی، به دشنامی عزیزم کن/ که گر تلخدعایی گر نمی  
 کنی سعدی، بدین شیرین سخن گفتن/ مسلم نیست طوطی را، در ایامت شکرخاییقیامت می  

  یک ویژگی قلمرو زبانی
  یک ویژگی قلمرو ادبی

  یک ویژگی قلمرو فکری
  وزن بیت نخست



 

 بارم

 2علوم و فنون ادبی  امتحان درس :
  

 

 

Page 

| 4 

 4صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 1 های داده شده پاسخ دهید. ه پرسشبا توجه به بیت زیر، ب -00

 جمعة اطفال را/ عشرت امروز بی اندیشة فردا خوش است فکر شنبه تلخ دارد-  

 الف( دو ویژگی شعر صائب را در این بیت بررسی کنید  

 

 شناسی تحلیل و بررسی کنید. ب(این بیت را از نظر زیبایی  

 

 1 ی(شناسیبا ز)یک مورد قلمرو فکری و یک مورد شناسی و قلمرو فکری بررسی کنید. متن زیر را از نظر زیبایی -02 

پس از ابر کرم، باران محبت بر خاک آدم بارید و خاک را گِل کرد و به ید قدرت در گِل از گِل دل کرد؛ عشق، نتیجة محبت -  

 حق است.

 

 

 1 ای هر قلمرو، یک مورد کافی است.(اشعار زیر را با توجه به موارد خواسته شده تحلیل نمایید . )بر -01 

 هاها پنهان شده در پردة اجمالها/ تفصیلخط و خال ای دفتر حسن تو را فهرست  

 هافروز قهر تو، آیینه دار لطف تو/ هم مغرب ادبارها، هم مشرق اقبالآتش  

 هاآیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال/ پیشانی عفو تو را پر چین نسازد جرم ما   

 هادامنم از خار استدالل سفر، یک کوچه راه از بی کسی/ شد ریشه ریشهبا عقل گشتم هم  

 هادهد سررشتة آمالروم سامان نومیدی کنم/ زلفش به دستم میهر چند صائب می  

 .................................................................................................:...............................................................)یک مورد( الف( قلمرو زبانی  

 ....................................:............................................................................................................................)یک مورد( ب(قلمرو فکری  

 

 

 موفق باشید   
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 5صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 2 فنون ادبیعلوم و نامه  پاسخ

 (52/0بیان ناهنجاری های اجتماعی ) -1

 (52/0گزینه )ب( در هم آمیختگی مختصات نو و کهن ) -5

 (52/0( ذهن گرایی )52/0گرایی ) یادش -3

(  دیگری مکتب وقوع بود که نتیجه چاره اندیشی برای تغییر سبک 52/0یک شعر لطیف و فصیحی بود که به طور طبیعی در جریان بود ) -4

 (52/0و رهایی از گرفتاری تقلید بود )

 (52/0) 5ب( _گزینه  -2

 (52/0وحشی بافقی ) -6

 (52/0ون های ابداعی فراوان )م(  به علت به کاربردن مض52/0کلیم کاشانی ) -7

 (52/0درست ) -8

 (52/0گزینه )د( توجه به شعر عاشقانه و مدحی ) -9

 نمره( 2/0( و در کل )52/0)نوشتن دو مورد از سه مورد زیر هر کدام  -10

 استفاده از ردیف های طوالنی  و خوش آهنگ -3قالب مسلط در این دوره غزل است  -5کم توجهی به بدیع و بیان  -1 

 (52/0( نثر بینابین)5(     )52/0( نثر ساده )1) -11

 (52/0( فعولن )5(   )52/0( فاعالتن )1) -15

13-  (1 )U  - - - (52/0(       )5 )- - U – (52/0) 

 گزینه )الف( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن -14

 (52/0( ت( مفتعلن )3(       )52/0( الف( مفاعیلن)5(        )52/0( ب( فاعالتن)1) -12

 نمره 2/1نمره در کل  2/0نوشتن درست موارد زیر هر کدام  -16

 تا زِ شـَ ود تا دُ جـَ هان ب گو تا زِ هین سـُ خـ ن پایه های آوایی 

 دا زِ شَ وَد ن ءَبی حَ  حد د جـ هان زوا ر هـ د   

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن وزن  

 - U U - - U U - - U U - - U U - نشانه های هجایی  

 (2/0(      مستفعلن)2/0( مفاعیلن)1) -17

هر مصراع به دو بازه  -5آوایی یک در میان تکرار می شوند  پایه های -1نمره  2/0در کل  52/0نوشتن دو مورد از این موارد هر کدام  -18

 هجای پایانی نیم مصراع مانند پایان مصراع بلند است -4میانه هر مصراع با درنگ یا مکثی آشکار همراه است  -3شود   تقسیم می

 (2/0روزی که کلک تقدیر ، در صفحه فضا بود          عشق از میان ذرات در جستجوی ما بود) -19

 (2/0م)هستستم چه توان کرد که هستم       بر من ای اهل نظر عیب مگیر ید که ه گزینه )ب( رند و دردی کش و -50

 (52/0(         وجه شبه فرمواش کردن )52/0مشبه به روزگار ) -51

 (52/0)دومی( حقیقت) "سر"(         52/0)نخستین( مجاز) "سر" -53

 (52/0(        معنای مجازی مردم جهان )جهانیان()52/0) "جهان"مشخص کردن واژه  -54

 (2/0ه از نوع تشخیص هستند)نیگزینه )ب( همه استعاره های مک -52

 (52/0( استعاره پنهان )مکنیه( )5(            )52/0( استعاره آشکار )مصرحه( )1) -56

( نرگس چشم، الله رحسار 52/0رید       نوشتن یکی از این موارد )، الله ، مروا چشم ( نرگس52/0مشخص کردن یکی از از این موارد ) -57

 )الله رخ / چهره / روی( ، مروارید اشک

 (2/0ای گل تازه که بویی ز وفا نیست تو را       خبر از سرزنش خار جفا نیست تور را ) -58

 (52/0( نادرست )5(       )52/0( درست )1) -59

استوار است اما استعاره بر مبنای  "مجاورت"نمره کنایه ، گونه ای از کجاز است که بر مبنای اصل  2/0نوشتن یکی از این دو مورد  -30

 روی می دهد "ساختار کالم"ولی کنایه در  "واژه"استعاره در  – "مشابهت"
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 6صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

فرق پوییدن : کنایه از با کمال شوق نمره( : پای به سنگ بر آمدن : کنایه از گرفتار مشکل شدن     به  0)/2نوشتن یکی از این موارد  -31

 رفتن

 نمره(2/0دستش بگیرم کنایه از مانعش نمی شود ) -35

نمره( جمالت ساده و کوتاه و بدون پیچیدگی نحوی / سادگی زبان / گرایش به کاربرد  52/0قلمرو زبانی ) نوشتن یکی از این موارد  -33

  . .  . و لغات عربی کمی لغات اصیل قدیم

یه و ... ردیف ندارد . قاف ادوکسر( توجه به آرایه های بیانی و بدیعی مانند کنایه ، تشبیه ، اغراق ، تلمیح ، پا52/0دبی ) این موارد )قلمرو ا 

 است / پایه های آوایی آن همسان یا تک پایه ای هستند 1آن ، طبق قاعده 

عراقی با مضمون بیان عواطف شخصی شاعر در شعر به معشوقی  ( غزلی است عاشقانه از سبک52/0قلمرو فکری ) نوشتن یکی از موارد  

هن گراست / معنی دهن ذزمینی و دست یافتنی اندیشه های صوفیانه و عرفانی در این غزل جود ندارد / از فراق سخن می گوید 

 گراست و ... 

 (52/0) "مفاعیلن "وزن تکرار پایه آوایی همسان  

 مره(ن 2/0( نوشتن یکی از موارد 1) -34

توجه به مضامین نو در شعر/  باریک اندیشی و رقت خیال / توجه به واقعیات ملموس زندگی یعنی واقع گرا بودن قرار دادن واژگان عینی  

 در کنار مفاهیم ذهنی و ایجاد یک ساختار مفهومی بدیع استفاده از توصیفات عینی برای تصویر سازس ذهنی در شعر و ...

 نمره( 2/0ن موارد )( نوشتن یکی از ای5) 

 در تقابل هم قرار گرفته اند و مفهومی متضاد دارند استفاده از تمثیلو ... "جمعه"و  "شنبه"استفاده از آرایه اسلوب معادله/ دو واژه  

 نمره( 2/0زیبایی شناسی ) نوشتن یکی از این موارد  -32

از نوع تشبیه فشرده اضافی هستند /  "حبتمباران  "و  "کرمابر "تناسب ) مراعات نظیر( بین ابر ، باران ، باید، خاک و گل / ترکیبات  

«/ حمرت طینه آدم بیدی أربعین صباحا»و حدیث « إنی خالق بشراً من طین»سوره  71تلمیح دارد به اسطوره آفرینش انسان و آیه 

 و ... "ل"و  "گ"واج آرایی در صامت ها ی  "گل"ناهمسان )ناقص( اختالفی/ واژه آرایی یا تکرار دو واژه بین کل و دل : جناس 

 نمره((2/0قلمرو فکری ) نوشتن یکی از این موارد ) 

 .سری است عرفانی / مفهوم کلی آن آفرینش آدم از خاک / خلقت انسان ، خلقتی عاشقانه بود 

36-  

ای عربی مانند خمس ، خط ، تفضیل ، اجمال ، قهر ، لطف، هتمایل به کاربرد واژه نمره( 2/0یکی از این موارد قلمرو زبانی ) نوشتن  -1 

ادبار، اقبال، عفو ، جرم، تمثال، عقل ، استدالل ، امال / استفاده از اصطالحات عرفانی همچون خط ، خال ، قهر ، لطف/ گسترده بودن 

مغرب و مشرق ، تفضیل و اجمال / با توجه به  –تقابل واژه هایی چون قهر و لطف ، ادبار و اقبال دایره واژگانی/ استفاده از تضاد یا 

زبان  آمال ها( بر خالف الگوی صرفی –آمال  -)آمل   "آمال" متانت و فصاحت زبان جر در یک مورد جمع بستن ناد رست دوباره واژه

 کاربرد کاربرد مفاهیم و واژگان کوچه و بازار و 

نمره( غزلی است عرفانی و حکمت آمیز البته نوعی حکمت عامیانه در آن آشکار است /  2/0قلمرو فکری ) نوشتن یکی از این موارد  -5

معشوق آسمانی است چون مخاطب شاعر خداست توجه به معنی و مضمون و رها کردن زبان در مواردی ) معنی گراست( شاعر در هر 

ت / نکوهش عقل و ترجیح عشق بر عقل ) عشق گراست( بن مایه ای ای از یاس فلسفی صائب در بیت مضمون جداگانه را برآورد اس

 آن دیده می شود . دارای اندیشه های فلسفی خیام گونه است همراه با اظهار نامرادی و یأس و ....

   

 
 
 

 


