
 بارم»سؤاالت« رديف
)نمره4(شناسيتاريخ ادبيات و سبك.1

 .جاهاي خالي زير را با كلمات مناسب تكميل كنيد

 . سال سبك غالب متون فارسي بود …به مدت سبك عراقي ) الف

 .غزل فارسي را به كمال رسانيد …حافظ با تلفيق عشق و ) ب

5/0 

.كنيدزير را مشخصهايهر يك از گزارهبودنلطيا غ حيحص.2

 .دوستداران فرهنگ و اخالق كه سرخورده شده بودند، به تصوف پناه بردند  پس از حملة ويرانگر مغوالن،) الف

 نادرست درست    

 نادرست درست .رواج نداشت» نويسي تاريخ«در دورة مغوالن و تيموريان ) ب

5/0 

 )يك ويژگي اضافي است. (وصل كنيد»2«را به ستون»1«توضيحات ستون.3

 )1ستون ()2ستون(

 مرصاد العباد مانه و پختهالنثر ع) الف

 المعجم ساده و گاه داراي سجع و موازنه ) ب

 التواريخ جامع 
 

 

5/0 

زبان عربي و زبان فارسي چگونه ) المستعصم باهللا(برچيده شدن بساط حكومت آخرين خليفة عباسي  با توجه به.4

 وضعيتي يافتند؟
5/0 

 5/0 )مورد 2ذكر (قيس رازي، دربارة چه علومي به نگارش درآمد؟   شمس» المعجم«كتاب .5

 5/0 با ذكر يك مثالنثر فارسي چه تغييري يافت؟   در قرن هشتم، با سيطرة تيموريان بر ايران،.6

 1 چرا ضعف و انحطاط فكري در سبك عراقي رخ داد؟.7

)نمره6(موسيقي شعر.8
 .هاي آوايي آن را مشخص كنيد و هر پايه را در خانة خود قرار دهيد با خوانش درست بيت، مرز پايه

 »)مولوي(شكنم گردون اگر دوني كند، گردون گردان ب/ از بيخ و اصلش بركنم   چرخ ار نگردد گرد دل،«
 ............................. از بيـ خُ اصـ دد گر د دل گر ر نَچر خَ

 ............................. گر دو نِ گر دو ني كُـ ند .............................
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 علوم و فنون ادبي: درس   نمونه سؤال امتحاني
 گروه يازدهم انساني
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يد و هر پايه را در خانة خود ها طراحي كنهايي به تعداد آنسپس خانه.هاي آوايي بيت زير را مشخص كنيدپايه.9

 .قرار دهيد

 )مولوي( »كوشش بيهوده به از خفتگي/ دوست دارد يار اين آشفتگي «
5/1 

توليد كنيد و آن ) هاي بيت غير از واژه(هاي آوايي مناسببا ذوق خود، پايهزير،با توجه به آهنگ بيت داده شدة.10
 .هاي خالي بنويسيد را در خانه

 »)مهرداد اوستا(كشيدم از تو كشيدم، شنيدم از تو شنيدم / مت و گر ز كرده ندامت اگر ز خلق مال«

 ............................. و گر ز كر ق م ال مت اَ گر ز خلـ

شي د شي دم مز ك ك شِ ني دم ............................. ت ت 
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 .ها قرار دهيدهاي هجايي هر يك را در خانهيد و سپس وزن واژه و خوشههاي آوايي تفكيك كن ابيات زير را به پايه.11

 )سعدي(كز گريبان مالمت سر برآوردن نيارد / آور  گو در دامن  عشق و مستوري نباشد، پاي) الف
 )مولوي(كه تا نقصي نباشد كاف و نون را / نماي اي شمس تبريزي كمالي ) ب

2 

)نمره 6(شناسي  زيبايي.12
 .هاي تشبيه گسترده را بنويسيد زير تشبيهات فشرده و گسترده را مشخص كنيد و پايه در ابيات

 )صائب تبريزي(ها  چون نافة غزالِ تتارند الله/ تر  يك نصف خونِ تازه و يك نصف مشك) الف
 )رهي معيري(ها بودي مرا، تا همزباني داشتم  نغمه/ باشد ز تنهايي خموش » رهي«بلبل طبعم ) ب
 )باذل مشهدي(مه رزمگه، كوه فوالد گشت ه/ كوه آمد به دشت  آن آهنينچو ) پ

25/2 

 .را بيابيد»ادات تشبيه«ع زير ادر مصر.13

 5/0 » ماند ات شمع پريشان شده را مي چهره«

 .بيابيد را» مشبه«در بيت زير .14

 )فردوسي(برافروخت و گلنارگون كرد روي / وگوي  چو بشنيد رودابه آن گفت
5/0 

 ؟نيست»تشبيه فشرده«در كدام گزينه هر دو تركيب ذكر شده.15

 كاله شكوه، اطفال شاخ) ب باران رحمت، بيشة عشق) الف
 صبا فراشِ باد بارِ امانت،) ت فرعون تخيل، ضمير سازندگان ) پ

5/0 

 آمده است؟»مجازي«در عبارت زير كدام واژه در معني.16

كمي خودم را دزديدم كه اگر معلّم كشيده بزند به من . غرق خنده بودطور به چشمم بود و كالس هم  عينك همان«
 » .نخورد يا الاقل به صورتم نخورد

 صورت) ب چشم ) الف
كالس) ت عينك ) پ

 .واژة مشخص شده را بنويسيد) مجازي(و نانهاده ) حقيقي(معناي نهاده .17

 )سعدي(شنيدم كه پروانه با شمع گفت / نخفت  چشممشبي ياد دارم كه 
5/0 
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 . را مشخّص كنيدها  مجازها و قرينهزير   در بيت.18

 )نظامي(تعبيه كرده در ميان كمر / و يافت آن دو گهر   در تنش جست
1 

 كار نرفته است؟ چرا؟ يك از ابيات زير مجاز به در كدام.19

 سهيل است در پنجة آفتاب/ حجاب  مي اندر كف ساقي بي) الف

 چنان چون شده باز جويد روان/  خرامان بشد سوي آب روان) ب

25/1 

)نمره4(نقد و تحليل نظم و نثر.20
 .ها، پاسخ دهيد با توجه به بيت زير به پرسش

 » م است سنگ خاراوم دلبر كه در كف او/ سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد «

 .را بنويسيد »غيرتت«در » ت«نقش دستوري ) الف

 .درا مشخص كني» مشو«نوع فعل ) ب

 .هاي ادبي را مشخص كنيد ع دوم آرايهادر مصر) پ

 .قلمرو فكري شاعر در بيت فوق را بنويسيد) ت

5/1 

 است؟» حافظ«) اختيارگرا/ جبرگرا (بيانگر كدام نوع ديدگاه فكري زير بيت .21

»حافظ( »اي شيخ پاكدامن معذور دار ما را/ ي آلود حافظ به خود نپوشيد اين خرقة م( 
5/0 

 .هاي زير بنويسيد فكري شاعر را در بيتقلمرو .22

 بنشين و دمي به شادماني گذران/ برخيز و مخور غم جهان گذران «

 )خيام نيشابوري( »نوبت به تو خود نيامدي از دگران/ در طبع جهان اگر وفايي بودي 

5/0 

 .حكايت زير را بخوانيد و جدول را تكميل نماييد.23

چه : جا نياوردي؟ او گفت بهلول او را مالمت كرد كه چرا شرط ادب به. مودادبي ن روزي شخصي پيش بهلول، بي«

 ».اند، اما لگد كم خورده است آب و گل تو را نيكو سرشته: گفت ]بهلول[. اند شتهسركنم؟ آب و گل مرا چنين 

 قلمرو فكري قلمرو ادبي
1-  
2-  
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 كند؟ كدام گزينه مفهوم عبارت زير را بيان مي.24

 ».نمك باش و نان گنج توانگر باشي بسنده كار باش و اگر خواهي كه برتر از مردمان باشي فراخ خواهي كه بي اگر«

 قناعت و بخشندگي) ب توانگري و قدرشناسي) الف

 توانگري و بخشندگي) ت قناعت و قدرشناسي ) پ

25/0 

 20 جمع كل
 



 
 
 
 

 300) الف .1
 عرفان) ب

 
 درست) الف .2

 نادرست) ب
 

 نثر عالمانه و پخته: التواريخ جامع) الف .3

 نثر ساده و گاه داراي سجع و موازنه: مرصاد العباد) ب
 

از رواج افتاد و زبان فارسي رونق   زبان عربي و نگارش به آن، .4
 .بيشتري گرفت

 
 .ذكر دو مورد كافي است .علم عروض، قافيه، بديع و نقد شعر .5

 
 ليشود ـ انوار سهي نثر ساده مي .6

 
ها، از  به علت كشتن يا متواري ساختن فضال و نابودي كتابخانه .7

صحت و اتقان مطالب كاسته شد و ضعف و انحطاط فكري اين 
  .دوره را فرا گرفت

 لش بر ك نمخانة آخر  ع اولامصر .8

 گر   گر دو نَاول  خانة ع دومامصر
 دان بِشـ ك نَمخانة چهارم

9.  
شُفـ ت گياين آيا ر دو ست دا رد
خُفـ ت گيهو د بِه از كو شِ شِ بي

 س ال مت يا هر پاسخ مشابه دع اول امثالً مصر .10

 مز يا هر پاسخ مشابه نَ دي دع دومامصر

 )الف .11

هاي  پايه
 آوايي

ـ تو ـ قُ مس دا مـ نا ورپا ي گو درري نَ با شدعش
ـ ري با دن نَ يا ردسر بِ را ورنِ م ال مت كز گ

فاعالتنفاعالتنفاعالتن فاعالتن وزن واژه
هاي خوشه

U هجايي   U   U   U   
 ) ب

هاي  پايه
 آوايي

ـ ما ليكَسِ تبـ ري زيـمشَنِ ما بِي
نون رافُـنَ با شد كاك تا نقـ صي

فعولنمفاعيلنمفاعيلن وزن واژه
هاي  خوشه

U هجايي   U   U  

 تتارنافة غزالِ به ها ـ مشبه اللهمشبه: تشبيه گسترده) الف .12
سرخي و (مصرع اول چون ـ وجه شبهادات تشبيه

 )بويي خوش
 فشردة اضافي ) ب
 )اسنادي ةفشرد(تشبيه فشردة غير تركيبي ) پ

 
 ماند ميادات تشبيه .13

 
 روي مشبه .14

 
 » پ« گزينة .15

 »ت«گزينة  .16

 )نانهاده(انسان ) / نهاده(عضوي از بدن : چشم .17
 

ما را از معناي نهاده » وجو كردن جست«آن  لباس، قرينةتن .18
 .گردد  اش يعني لباس رهنمون مي به نانهاده

قرار / تعبيه كرده «كمربند، قرينة آن كمر ،)ع دومامصر(
رهنمون » كمربند«ما را از معناي نهاده به معناي نانهاده » دادن
 .نمايد مي

 
در » جاري«روان به معني زيرا در مصراع اول ) ب(گزينة  .19

كار  جناس تام به»  روح و جان«روان به معني ع دومامصر
 .رفته است

 مفعول ) الف .20
 فعل نهي) ب
 دست : كفمجاز )پ

 به مشبه: موم/  مشبه: سنگ خاراتشبيه
 )خدا(تسليم محض بودن در برابر محبوب ) ت

 يا سرپيچي نكردن از فرمان محبوب

 جبراگر .21

 نبستن به جهان  دل/ وفايي دنيا و روزگار  بي .22

 -2سرشت آدمي / وجود : آب و گلمجاز -1: قلمرو ادبي .23
به : لگد كم خورده استكنايه -3آب و گل نظير مراعات

 .خوبي تربيت نشده است
 .ذكر دو مورد كافي است

ذات و سرشت آدمي با تربيت صحيح پرورش : قلمرو فكري
 .يابد مي

 
 »ب«گزينة  .24

                                  پاسخ نمونه سؤال امتحاني   
 گروه يازدهم انسانيعلوم و فنون ادبي                   : درس


