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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
 00:11: ساعت شروع امتحان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران شماره صندلی : 
 دقیقه 01    زمان امتحان:   تهران 01اداره آموزش و پرورش منطقه   

 00/01/0911   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
 مسلمی فر  آقای نام دبیر:  2: علوم و فنون ادبی درس 0911-0011سال تحصیلی  یازدهم   پایه : 9و  2و  0صابرین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 
 2    تاریخ ادبیات.  -0

 (0/1های زیر را مشخّص کنید. )درستی یا نادرستی هریک از گزینه - 0-0 

 ی تمثیل بیان کرده است.اجتماعی را به شیوههای ی دلگشا، ناهنجاریی رسالهعبید زاکانی در منظومه -الف  

 است.فخرالدین عراقی در کتاب لمعات خود ؛ سیر و سلوک عارفانه را در قالب نظم و نثر نوشته -ب  

 (0/1یک مورد اضافی است.( )« ب»وصل کنید. )در ردیف « ب»را به صاحب خود در ردیف « الف»هر یک از القاب ردیف  -0-2 

 شیخ سعدی ـ خواجه حافظ ـ عبید زاکانی  -ب آگاه ـ فروانروای مُلک سخن طبعِشوخ -الف  

 (20/1است؟ )شدهکدام اثر در مورد بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان نوشته -0-9 

   3و  1 -د االولیاتذکره -ج ی دولتشاهیتذکره -ب نفحات االنس -الف  

 (20/1است؟ )عروض ، قافیه، بدیع و نقد شعر به نثری عالمانه نوشتهکدام اثر را در علم « شمس قیس رازی» -0-0 

 (0/1یک مورد اضافی است.( )« الف»اثر مربوط به هر شاعر یا نویسنده را به او وصل کنید. )در ردیف  -0-0 

 ب ـ حمداهلل مستوفی ، سلمان ساوجی  التواریخ ، تاریخ گزیده ، جمشید و خورشیدالف ـ جامع  

 

 2    شناسی. سبک  -2

 (20/1ترین ویژگی زبانی شعرِ سبک عراقی است؟ )های زیر مهمیک از گزینهکدام -2-0 

 «اندر»به جای « در»جایگزین شدنِ حرف  -ب در کنار مفعول« مر»ی به کارگیری نشانه -الف  

 به کارگیری لغات عربی به جای فارسی اصیل  -د  درآمیختگی مختصات نو و کهن -ج  

 (0/1جای خالی را با توجّـه به قلمرو ادبی شعرِ سبکِ عراقی کامل کنید. ) -2-2 

 از رواج افتاد. .   .......................................................در قرن هفتم تا نهم ، در قلمرو سبک عراقی قالبِ   ..........................................   رونق یافت و قالب    ............  

 (20/1های فکری سبک کدام گزینه است؟ )باور به قضا و قدر و باور به اختیار و اراده در شعر به ترتیب از ویژگی -2-9 

 عراقی ـ خراسانی  -د خراسانی ـ عراقی -ج خراسانی ـ خراسانی   -ب عراقی ـ عراقی  -الف  

 (0/1های فکری حاکم بر آن را بنویسید. )ابیات زیر را بخوانید و دو مورد از ویژگی -2-0 

 ی مردم / چون روان گشت خشک و تر سوزد  ـ  تو چو شمعی از او هراسان باش  /  کاوّل آتش ز شمع، سر سوزدآتش است آبِ دیده  

 (0/1سبکِ عراقی را بنویسید. )عامل اصلیِ کاهش صحّت و اِتقانِ مطالب و انحطاط فکری نثر  -2-0 

 

 1    زیباشناسی.  -9

 (20/1است؟ )ی تشبیه حذف شده، کدام پایه«بیفشرد چون کوه پا بر زمین / بخایید دندان به دندانِ کین»در بیتِ  -9-0 

 (20/1به چیست؟ )ویژگی مشترکِ مشبّـه و مشبّـه« گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم»در مصراع  -9-2 

 (0/1نوع تشبیه موجود در ابیات زیر مشخّص کنید. ) -9-9 

 علم بال است مرغِ جانت را / بر سپهر او بـَــرَد روانت را -الف  

 اش در هر کران پیداست زندگی آتشگهی دیرینه پا برجاست / گر بیفروزیش رقص شعله -ب  

 (20/1شود؟ )ی علمِ بیان بررسی میکدام گزینه در حوزه -9-0 

 تشخیص و حسن تعلیل -د مجاز و کنایه -ج مراعات نظیر و استعاره -ب تشبیه و تلمیح -الف  

 (0/1: ) «مرغزاری نزه بود که از عکس ریاحین او ، پرِ زاغ چون دُمِ طاووس نمودی و در پیشِ جمال او ، دمِ طاووس به پر زاغ مانستی.»با توجّـه به عبارتِ  -9-0 

 ؟ادات تشبیه در آخرین جمله کدام است -ب وجهِ شبه در نخستین تشبیه چیست؟ -الف  

 (0/1هربیت چند تشبیه دارد؟ ) -9-1 

 ام افتاد در دامِ هوس ی خال تو دید / طایرِ اندیشهمرغ دل تا دام زلف و دانه -الف  

 آید / روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینم تو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمی -ب  

 (0ی غیرترکیبی )اِسنادی( بیابید. )ِ فشردهی تشبیهی( و یک تشبیهی اضافی )اضافهدر مصراع نخستِ بیت زیر، یک تشبیه فشرده -9-7 

 از کیمیای مهرِ تو زر گشت رویِ من / آری به یمن مهرِ شما خاک زر شود  
 ی اِسنادی :تشبیه فشرده  :ی تشبیهی اضافه  
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 (0ابیات زیر را بخوانید و جاهای خالی را کامل کنید. ) -9-0 

 کنی مدارادلِ عالمی بسوزی چو عذار برفروزی / تو از این چه سود داری که نمی -الف  

 ی غم است برمدار سرم / وزین درخت، همین میوهسپید شد چو درخت شکوفه -ب  
 قرینه : :معنای نانهاده )مجازی(  عالَمی مجاز : واژه -الف  
 قرینه : معنای نانهاده )مجازی( : مو ی مجاز :واژه   -ب  

 (0/0های زیر، مَجاز را مشخّص نمایید و معنای نهاده )حقیقی( و معنای نانهاده )مجازی( را بنویسید. )در بیت -9-1 
 آتش برون الف ـ یکی دشت با دیدگان پر ز خون / که او تا کی اید ز  
 ها گذر کرد و گذر نکرد خوابیب ـ  سرِ آن ندارد امشب که برآید آفتابی / چه خیال  

 

 1    موسیقی شعر.  -0

 (0ها بنویسید. )چینهای زیر را در محلّ نقطههای آوایی مصراعبودن جداسازی پایهدرست یا نادرست -0-0 
 ............................ چِ   آ   ید کِ   بر   ما دا    نی   تُ  خُ   دا   یا خدایا تو دانی که بر ما چه آید

 ............................ خا   مِ   را سو  زِش   نبا   شد گو   این   سُ   خن با   پُخ   تِ   گان با پختگان گو این سخن سوزش نباشد خام را

 ............................ ان   خُ   دا   را صا   حب   دل ز   دس   تم دل   می   ر   ود رود ز دستم صاحبدالن خدا رادل می

 ............................ دِ    نو   رو   زی ن   سی   م   با می    آ    ید ز    کو   یِ    یار آید نسیم باد نوروزیز کوی یار می

 (0هستند یا چهار رکنی؟ ) های زیر سه رُکنیمشخّص کنید که هریک از مصراع -0-2 
 خوشا وقت شوریدگان غمش -ب  ی چشمم سرایت  عزیزم کاسه -الف  
 آفرین جان آفرینِ پاک را -د عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را -ج  

 (0/1را بنویسید. )« یار تویی، غار تویی، خواجه نگه دار مرا»رکنِ سوم مصراع  -0-9 

 (0/1کدام گزینه نادرست است؟ ) -0-0 
 دهند.های آوایی را نشان میهای میان هرپایه، مرز پایهدرنگ-الف  
 های شعر است.بودن از ویژگیانتقال تداوم و تکرار منظم به چشم و گوش شنونده و موسیقایی -ب  
 شود. حضور در فضای آهنگین شعر سبب درک بارِ آوایی کالمِ ادبی )شعر( می -ج  
 وزن، حاصل چینشِ به سامانِ ارکانِ عروضی است.  -د  

 (0/1بنویسید. )« بادبان»ی وزن برای واژهی همیک واژه -0-0 

 (0های هجایی زیر را بنویسید. )وزن واژه )اسم رکن( خوشه -0-1 
 ــ  ــ   :   Uد (    ــ  :  Uج(   ــ  ــ   ــ  :  U  Uب(   ــ   ــ  ــ  ــ   : Uالف(    
 (0/0را در جدول زیر قرار دهید. )« ای کز غم فرستی، نزد ما هردم فرستایم ای دوست ما را غم فرست / تحفهما به غم خو کرده»مصراع نخستِ بیتِ  -0-7 

     های آواییخوشه

     وزنِ واژه

     های هجاییخوشه

 

 0    نقد و تحلیل نظم و نثر.  -0

 نمره( 2شناسی بررسی کنید. )متن زیر را از نظر تاریخ ادبیّات و زیبایی -0-0 
 )مرصادالعباد(«. پس از ابرِ کرم بارانِ محبّت بر خاکِ آدم بارید و خاک آدم را گِل کرد و به یدِ قدرتِ در گِل از گِل، دل کرد»  

 نمره( 2تحلیل کنید. )شناسی و موسیقیِ شعر بررسی و ابیاتِ زیر را از دیدگاهِ سبک -0-2 

 توجّـه :  

 ؛ به یک مورد ویژگی زبانی ، یک مورد ویژگی ادبی و دو مورد ویژگی فکری اشاره شود. شناسیسبکاز منظر  - 0 

 از ابیات به دلخواه بررسی شود. یک بیتفقط در  موسیقی شعر - 2 

که ببندی و نپایی ـ  دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم / بایـد اوّل   مِهر و وفایی / عهد نابستن از آن به من ندانستم از اوّل که تو بی

ی مـایی ـ عشـق و     به تو گفتن که چنین خوب چرایی ـ شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن / تا به همسایه نگوید که تـو در خانـه   

بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم / چه بگویم که غم از دل یی ـ گفته نمایی و مالمت / همه سهل است ، تحمّل نکنم بار جدادرویشی و انگشت

برود چون تو بیایی  ـ آن نه خال است و زنخدان و سرِ زلف پریشان / که دل اهل نظر برد که سِـرّی است خدایی  ـ  تو مپنـدار کـه سـعدی ز    

 کمندت بگریزد / که بدانست که در بندِ تو خوشتر که رهایی

 موفق باشید 

 


