نام درس :علوم و فنون ادبی

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :یازدهم انسانی

نام دبیر :علیمدد علیپوری

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

نام پدر........................................... :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش (واحد حافظ)

شماره داوطلب............................... :

ساعت امتحان 40 : 34 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 7381 -89

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

تاریخ امتحان1331/14/40 :
مدت امتحان  34 :دقیقه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

سؤاالت
تاریخ ادبیات و سبک شناسی

1

مثنوی « عُشاق نامه » اثر کیست ؟
الف  :فخرالدین عراقی

5

4

2

6

پ  :سنایی غزنوی

0/52

ب  :اخالق االشراف

ت  :تحفه االحرار

پ  :رساله صد پند

1/2

جدول زیر را تکمیل کنید.
نـام کـتاب

نویسنده

نوع نـثر کتاب

موضـوع و محتوا

جامع التـواریــخ

...........................................

............................................

تاریخ مغـول

..........................................

عــــطاملک جویـنی

...........................................

تاریخ مغـول

بهارســتان

............................................

به تقلید از گلسـتان

...........................................

از موضوعات زیر کدام یک مربوط به سبک خراسانی و کدام یک مربوط به سبک عراقی هستند.
الف  :ستایش خرد و خرد ورزی ...................... :

ب  :غم گرایی ................................ :

پ  :رواج روحیه عرفان و تصوّف ...................... :

ت  :باور به اختیار ........................... :

کدام گزینه از ویژگی های زبانی سبک عراقی نیست ؟
الف  « :می » کم کم جای « همی » را گرفته است
پ  « :در » در حال جایگزین شدن به جای « اندر »

ت  « :ایدون  ،ایدر  ،اَبا  » ...کاربرد فراوان دارد

کدام گزینه در سبک خراسانی و سبک عراقی به ترتیب کاربرد فراوان پیدا کردند؟
ب  :قصیده  ،مثنوی

1

0/52
ب  :در هم آمیختگی مختصات نو و کهن

الف  :قصیده  ،غزل
7

ب  :عبدالرحمن جامی

ت  :ناصرخسرو قبادیانی

کدام گزینه از آثار عبید زاکانی نیست ؟
الف  :رساله دلگشا

3

0/52

پ  :غزل  ،قصیده

دو ویژگی مهم نثر دوره مغول را بنویسید.

0/52

ت  :مثنوی  ،قصیده
0/2

صفحهی  1از 3

ردیف

بارم

سؤاالت
موسیقی شعر و عروض

8

9

ابیات زیر را تقطیع هجایی کنید.
الف :ز کــوی یــار می آید نسـیم باد نوروزی

از این باد اَر مددخواهی چراغ دل برافروزی

ب  :ریشه نخل کهن سال از جوان افزون تر است

بیشتر دلبستگی بـاشد بــه دنیا پــیر را

الگوی هجایی هر یک از واژه های زیر را بنویسید.
الف  :روزگاران ............... :

10

5

1

ب  :مخاطبان ................... :

پ  :آرزو ..................... :

ت  :دیوانهایم ...................... :
3

با توجه به بیت زیر ،جدول را کامل کنید.
روزگار است این که گه عزّت دهد گه خوار دارد
رو

چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

ز ِ گـــا رَس

...............................................

................................................

..............................................

............................................

ال

........

..............................................

............................................

................................................

....... U

.......

.............................................

...........................................

................................................

فـــا ...........
ـــ

زَت

دَ

هَد

گَه

خــا

ر

دا

رَد

یـــا

ر

دا

رَد

زیبایی شناسی
11

ارکان تشبیه را در بیت زیر مشخص کنید.
مانند پنبه دانه که در پنبه تعبیه است

15

13

1
اجرام کوههاست نهان در میان برف

در ابیات زیر ،تشبیه فشرده را بیابید و ارکان آن را بنویسید.
الف :سعدیا ! راست روان گــوی سعادت بردند

راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

ب  :هر چه به گرد خویش می نگرم در این چمن

آینـه ضمیر من جز تو نمی دهد نشان

آرایه مجاز را در هر یک از ابیات زیر مشخص کنید.

1

1

الف  :سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

ب  :سینه خواهم شرحه شرحه از فــراق

تا بـگویم شــــرح درد اشتــــیاق

پ  :چرا چون الله خونــــین دل نباشم

که بـا مــا نرگـــس او سـرگران کرد

ت  :به یاد روی شـــیرین بیت می گفت

چو آتـش تیشه می زد ،کـوه می سُفت
صفحهی  1از 3

ردیف

14

بارم

سؤاالت
وجه شبه را در عبارات و اشعار زیر بیابید.

1

الف :دانا چو طبله عطار است؛ خاموش و هنرنمای.
ب :شب در تمام پنجره های پریده رنگ  /مانند یک تصوّر مشکوک  /پیوسته در تراکم و طغیان بود.

12

پ :صــدا چون بــوی گُــل در جنبش آب

به آرامــی به هر ســو پــخش مـی گشت

ت :پیش کمان ابرویش ،البه همی کنم  ،ولی

گوش کشیده است از آن گوش به من نمیکند

در بیت زیر ،سه واژه معنای مجازی دارند ،پیدا کنید.
خروشی برآمد ز دشت و ز شهر

16

غم آمد جهان را از آن کار بهر

در عبارت « جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت آدمی مرگ است » کدام گزینه معنای مجاز دارد؟
الف  :کارها

17

0/72

ب  :جهان

پ  :آدمی

0/52

ت  :مرگ

بیت زیر را از دیدگاه مجاز و تشبیه تحلیل نمایید.
سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم

1
وز این درخت ،همین میوه غم است برَم
تحلیل نظم و نثر

18

1/2

متن زیر را از نظر قلمرو ( زبانی  ،ادبی و فکری ) تحلیل کنید.
« فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.
درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع ،کاله شکوفه بر سر
نهاده ».
الف :قلمرو زبانی ( دو مورد ):
ب :قلمرو ادبی ( سه مورد ):
پ :قلمرو فکری:

19

مفهوم کلی و دیدگاه فکری بیت زیر را بنویسید.
ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد

50

0/2
که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی

اشعار زیر را از نظر قلمرو زبانی و ادبی تحلیل کنید.

5

الف  :زاغـــی از آنــجا که فــراغــی گزید

رخــت خود از باغ به راغـی کشید

ب  :از مـُــکافات عــمل غــافــل مــشو

گندم از گندم بــرویـد جـو ز جـو

پ  :پیداست از گالب سرشکم که من چو گـل

یک روز خنده کردم و عمری گریستم

ت  :اگر چو مرغ بنالم تو همچو ســـرو ببـالی

وَگر چو ابر بگریم تو همچو غنچه بخندی
صفحهی  3از 3

جمع بارم  14 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :علوم و فنون ادبی یازدهم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

نام دبير :علیمدد عليپوری
تاریخ امتحان7381/74 / 40 :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش (واحد حافظ)

کليد

ساعت امتحان 49:34 :صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 81-89

راهنمای تصحیح

ردیف

مدت امتحان 84 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

1

گزینه  :الف

5

گزینه  :ت

3

جامع التواریخ  :شیخ رشیدالدین فضل اهلل .به نثر فنّی .
تاریخ جهان گشا  :جوینی .نثر مَصنوع و سخت.
بهارستان  :جامی .تعلیم و تربیت

4

گزینه  :الف  ،ت  :سبک خراسانی

2

گزینه  :ت

6

گزینه  :الف

7

فراوانی واژگان عربی و مغولی  . ...کم کم زبان نثر به سمت پیچیدگی سبک فنّی و مصنوع سیر می کند .

8

الف  :زِ  /کو  /یِ  /یا  /ر  /می  /آ  /یَد  /نَ  /سی  /مِ  /با  /دِ  /نو  /رو  /زی

گزینه  :ب  ،پ  :سبک عراقی

اَ  /زین  /با  /دَر  /مَ  /دَد  /خا  /هی  /چِ  /را  /غِ  /دِل  /بَ  /رَف  /رو  /زی
ب  :ری  /شِ  /یِ  /نَخ  /لِ  /کُ  /هَن  /سا  /لَز  /جَ  /وا  /نَف  /زون  /تَ  /رَست
بی  /ش  /تَر  /دِل  /بَس  /تِ  /گی  /با  /شَد /بِ  /دُن  /یا  /پی  /ر  /را
9
10

الف  :ــ  Uــ ــ ( فاعالتن )

ب  U :ــ  Uــ ( مَفاعلن )

پ  :ــ  Uــ ( فاعلن )

ت  :ــ ــ  Uــ ( مستفعلن )
مصرع دوم  :چَر  /خِ  /با  /زی  . /گَر  /اَ  /زین  /با . /

مصرع اول  :تین  /کِ  /گَه  /عِز /

زی  /چِ  /ها  /بِس . /

چهار بار  :فاعالتن  .ــ  Uــ ــ
11
15

الف  :مشبه  :اجرام کوه ها

ب  :مشبه به  :پنبه

پ  :ادات تشبیه  :مانند

ت  :وجه شبه  :پنهان و تعبیه بودن

الف  :گوی ( مشبه به )  /سعادت ( مشبه )
ب  :آینه ( مشبه به )  /ضمیر ( مشبه )

13
14

الف  :سر ( قصد و نیّت )

ب  :سینه  ( :دل ،همدم )

پ  :نرگس ( چشم معشوق  ،معشوق )

ت  :بیت ( شعر )

الف  :خاموش و هنرنمای

ب  :تراکم و طغیان بودن

پ  :به آرامی پخش شدن

ت  :گوش کشیده و گوش ندادن

12

دشت  ،شهر  ،جهان

16

گزینه  :ب

17

موی سر  :مشبه  /درخت شکوفه دار  :مشبه به  /چو  :ادات تشبیه  /سفیدی  :وجه شبه /

سر  :مجاز از موی سر .

18

الف  :زبانی  :فراوانی وازگان عربی  .حذف فعل .
ب  :ادبی  :تشبیه  :بنات نبات  /تشخیص  :قدوم ربیع  /مراعات نظیر  :درخت ،ورق ،شاخ ،شکوفه . ...
پ  :فکری  :شادی گرا .عشق به اعجاز خداوند در طبیعت . ...

19
50

خداوند را اختیاردار همه چیز و همه کسی می داند .عرفانی و عشق به خداوند.
الف  :واژگان ساده اند و بَسامد عربی آن ها کم است / .باغ و راغ  :جناس ناقص .
ب  :ساختمان ساده واژه ها .همچنین کلمه ها در مصرع نخست عربی هستند / .ارسال المثل  :مصرع دوم
پ  :واژه هایی چون گالب و خنده غیر ساده و گُل و عمر و سرشک ساده اند .وازه ها بیشتر فارسی هستند  /تشبیه
فشرده  :گالب سرشک .
ت  :واژه های عربی دیده نمی شود .ساختمان آنها ساده است / .تشبیه دارد . ...

جمع بارم 14:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :علی مدد علیپوری

امضاء:

جمًُری اسالمی ایران

ًام ٍ ًام خاًَادگی.......................... :

ادارٌ ی کل آمًزش ي پريرش ضُر تُران

هقطع ٍ رشتِ :یازدّن اًساًی
ًام پدر........................................... :
شوارُ داٍطلب............................... :
تعداد صفحِ سؤال 4 :صفحِ

وام درس :علًم يفىًن ادبی 2

ادارٌ ی آمًزش ي پريرش ضُر تُران مىطقٍ  4تُران
دبیرستان غیرديلتی دختراوٍ سرای داوص ياحد ديرٌ ديم رسالت

آزهَى پایاى ترم ًَبت اٍل سال تحصيلی 1397 -98

وام دبیر:

تاریخ ي امضاء:

وام دبیر:

تاریخ ي امضاء:

تاریخ امتحان1397/10 / 4 :
ساعت امتحان 8 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  90 :دقیقٍ

محل مُر ي امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

ومرٌ تجدید وظر بٍ عدد:

ومرٌ بٍ حريف:

ومرٌ بٍ عدد:

ومرٌ بٍ حريف:

وام دبیر :وسریه حق پرست

تخؾ ًخؼت :تاسٗخ ادت٘ات (ً 2وشُ)
1

خاّإ خالٖ سا تا ولوات هٌاػة پش وٌ٘ذ.
الف)  ، ......................ؿاػش ػصش ػشتذاساى ،لذست ؿاػشٕ خَد سا دس  .............................آؿىاس وشدُ اػت.
ب) ووالالذٗي اػواػ٘ل ،هذّاش  ...............................تِ دػت هغَالى دس اصفْاى وـتِ ؿذ.

0/5
0/25

صط٘ص ٍ غلظ تَدى گضاسُّإ صٗش سا دس هماتل آى هـخص وٌ٘ذ.
2

ج) هثٌَٕ ػـاق ًاهِ ٍ لوؼات تِ ًظن ٍ ًثش اص آثاس فخشالذٗي ػشالٖ ّؼتٌذ.
د) خَاخِ سؿ٘ذالذٗي فضلاهلل ّوذاًٖ ٍصٗشهمتذس غاصاى خاى ٍ اٍلداٗتَ تَد.هْن تشٗي وتاب اٍ تاسٗخ تشگضٗذُ ًام

0/75

داسد.
ُ) ػلواى ػاٍخٖ دس غضل تَخِّ خاصٖ تِ ضافظ ٍ خاهٖ داؿتِ ٍ داسإ لصاٗذٕ دس ػثه خشاػاًٖ اػت.
ػث٘ذ صاواًٖ تِ زِ دل٘ل هؼشٍف اػت؟
0/5

3
ًام ٍ لالة ٗىٖ اص آثاس اٍ سا تٌَٗؼ٘ذ.
تخؾ دٍم :ػثه ؿٌاػٖ (ً 2وشُ)
4

هْوتشٗي ٍٗظگٖ صتاًٖ ػثه ػشالٖ وذام اػت؟
 )1تَخِ تِ ت٘اى ٍ تذٗغ  )2پشّ٘ض اص صّذ سٗاٖٗ  )3دسّنآه٘ختگٖ هختصات ًَ ٍ وْي  )4ون ؿذى لغات فاسػٖ

0/25

اص٘ل
5

6

وتاب هطاووِاللغت٘ي داسإ زِ ٍٗظگٖ هْوٖ اػت ٍ اٗي ٍٗظگٖ هشتَط تِ وذام هختصات ًثش ػشالٖ اػت؟

ػلّت سٍاج تاسٗخ ًَٗؼٖ دس دٍساى هغَل زِ تَد؟ وذام اػلَب تاسٗخ ًَٗؼٖ دس اٗي دٍساى سٍاج ٗافت؟

0/5

0/5

ات٘ات صٗش سا تخَاً٘ذ ٍ تِ تشت٘ة ٗه ٍٗظگٖ صتاًٖٗ ،ه ٍٗظگٖ ادتٖ ٍ ٗه ٍٗظگٖ فىشٕ آى سا تٌَٗؼ٘ذ.
زَى گل خاى تَٕ تؼـك گشفت /تا گل تي سًگ تؼلك گشفت
7

ساتغِ خاى ٍ تي ها اصٍػت /هشدى ها صٗؼتي ها اصٍػت
ّش وِ ًِ دس آتؾ ػـك اػت غشق /اص دل اٍ تا تِ صٌَتش زِ فشق

صفحٍ ی  1از 4

0/75

تخؾ ػَم :صٗثاٖٗ ؿٌاػٖ (ً 6وشُ)
8

وذام هَسد دس ػلن ت٘اى تشسػٖ ًوٖؿَد؟
 )1تـثِ٘

 )2وٌاِٗ

0/25
 )4اْٗام

 )3هداص

دس ّش ٗه اص هَاسد صٗش اسواى تـثِ٘ سا هـخص وٌ٘ذ.
9

الف) تلن آسام زَى لَٖٗ ػثىثاس  /تِ ًشهٖ تش ػش واسٍى ّوٖ سفت

1/5

ب) تا ّوِ ت٘ش تال وآهذُ تش دل هشا /اص هظُات تشًگـت تخت ًگَىػاس هي

10

ًَع تـثِ٘ سا دس ّش هَسد تٌَٗؼ٘ذ.

1

ج) ضافظا هٖ خَس ٍ سًذٕ وي ٍ خَؽ تاؽ ٍلٖ /دام تضٍٗش هىي زَى دگشاى لشآى سا
د) ًَس تَٖٗ ػَس تَٖٗ دٍلت هٌصَس تَٖٗ
وذام ت٘ت ػالٍُ تش تـثِ٘ ،هداص داسد؟ آىّا سا هـخص وٌ٘ذ.
 )1وٖ تش اٗي ولثِ ٕ عَفاى صدُ ػش خَاّٖ صد /إ پشػتَ وِ پ٘ام آٍس فشٍسدٌٖٗ

11

0/75

 )2ػپ٘ذ ؿذ زَ دسخت ؿىَفِ داس ػشمٍ /صٗي دسخت ّو٘ي هَ٘ٓ غن اػت تشم
تا تَخِ تِ هصشاعّإ صٗش خذٍل سا واهل وٌ٘ذ.
زَ آؿاه٘ذم اٗي پ٘واًِ سا پان
ػؼذٗا گش ًىٌذ ٗاد تَ آى هاُ ،هشًح
ٍاطُ هداص

12

هؼٌإ هداصٕ

لشٌِٗ

1/5

.

هداص سا دس ات٘ات صٗش هـخص وٌ٘ذ ٍ تٌَٗؼ٘ذ وذام هَسد هداص تا ػاللِ ؿثاّت اػت؟
ُ) ًِ لشاس هاًذ ٍ ًٖ دل تِ دػإ اٍ ص ٗاسٕ /وِ تِ خَى هاػت تـٌِ وِ خذاؽ ٗاس تادا
13

ٍ) اگش سفت ٍ آثاس خ٘شؽ ًواًذ ً /ـاٗذ پغ اص هشگؾ الطوذ خَاًذ

1

ص) تِ آٍاص تش خاى افشاػ٘اب /تٌفشٗذ تا ًشگغ ٍ گل پش آب
تخؾ زْاسم :هَػ٘مٖ ؿؼش (ً 6وشُ)
14

0/25

ٍصى ؿؼش ضاصل ز٘ؼت؟
پاِّٗإ آٍاٖٗ ت٘ت صٗش سا هـخص وٌ٘ذ.

15

گفت وِ دَٗاًِ ًِإ الٗك اٗي خاًِ ًِإ /سفتن ٍ دَٗاًِ ؿذم ػلؼلِ تٌذًذُ ؿذم

صفحٍ  2از 4

1

16

سوي ػَم هصشاع « ز دستم بر نمیخیسد که یک دم بی تو بنشینم » ز٘ؼت؟

0/5

17

ٍصى ٍاطٓ ولوات صٗش سا هـخص وٌ٘ذ.

0/75

تاستشٕ:
18

فشاهَؿٖ:

ػادُدل:

خَؿِّإ ّداٖٗ ولوات صٗش سا هـخص وٌ٘ذ.
ػشآهذ:

0/75
صاضةدالى:

سٍصگاساى:

هـخص وٌ٘ذ ّش ٗه اص هصشاعّإ صٗش زٌذ سوي داسد.
19

الف) ٍس سُ دس تؼتِ تَد اص سُ دَٗاس ت٘ا

0/75

ب) دس اٗي ؿَُ٘ صذ تاس دٗگش فتادم
ج) زَ گل ت٘شٍى ؿذ اص تؼتاى زِ ضاصل
پاِّٗإ آٍاٍٖٗ ،صىٍاطُّا ٍ خَؿِّإ ّداٖٗ ت٘ت صٗش سا هـخص وٌ٘ذ.
تِ ٗاد سٍٕ ؿ٘شٗي ت٘ت هٖ گفت  /زَ آتؾ ت٘ـِ ه٘ضد ،وَُ هٖ ػفت

20

پاِّٗإ آٍاٖٗ:

1/75

ٍصى ٍاطُ:
خَؿِّإ ّداٖٗ:
21

0/25

ٗه ٍاطُ تش ٍصى فؼالتي تٌَٗؼ٘ذ.
تخؾ پٌدنً :مذ ٍ تطل٘ل ًظن ٍ ًثش (ً 4وشُ)
هتي صٗش سا اص ًظش ٍٗظگّٖإ ػثهؿٌاػٖ ٍ تاسٗخ ادت٘ات تشسػٖ وٌ٘ذ.
« ت غٖ دس آب سٍؿٌاٖٗ هاُ دٗذ پٌذاؿت وِ هاّ٘ؼت لصذ وشد تا تگ٘شد ّ٘ر ً٘افت زٌذ ًَتت تش اٗي هٌَال آصهاٗؾ
وشد  ....تِ ٗىثاسگٖ هْن خَد سا فشٍ گزاؿت .دٗگش ؿة ّشگاُ هاّٖ دٗذٕ پٌذاؿتٖ وِ سٍؿٌاٖٗ هاُ اػت لصذ آى
ًىشدٕ ».اص اًَاس ػْ٘لٖ

1/5

22

ات٘ات صٗش سا هغالؼِ وشدُ ٍ ػپغ تِ ػَاالت آى پاػخ دّ٘ذ:
تا خَاًٖ ػش خَؽ اػت اٗي پ٘ش تٖ تذت٘ش سا  /خْل تاؿذ تا خَاًاى پٌدِ وشدى پ٘ش سا
23

سٍص تاصاس خَاًٖ پٌح سٍصٕ ت٘ؾ ً٘ؼتً /مذ سا تاؽ إ پؼش وآفت تَد تأخ٘ش سا
إ وِ گفتٖ دٗذُ اص دٗذاس تت سٍٗاى تذٍصّ /ش زِ گَٖٗ زاسُ داًن وشد خض تمذٗش سا
صّذ پ٘ذا وفش پٌْاى تَد زٌذٗي سٍصگاس /پشدُ اص ػش تشگشفت٘ن آى ّوِ تضٍٗش سا
ػؼذٗا دس پإ خاًاى گش تِ خذهت ػش ًّْٖ /وسٌاى ػزست تثاٗذ خَاػتي تمص٘ش سا
صفحٍ ی  3از 4

الف) ٗه ٍٗظگٖ صتاًٖٗ ،ه ٍٗظگٖ ادتٖ ٍ ٗه ٍٗظگٖ فىشٕ آى سا تٌَٗؼ٘ذ.

ب) ؿؼش سا اص ًظش هَػ٘مٖ آى تشسػٖ وٌ٘ذ.

ج) اص ًظش صٗثاٖٗ ؿٌاػٖ ؿؼش سا تشسػٖ وٌ٘ذ(.روش ٗه آساِٗ وافٖ اػت)

2/5
د) دس هَسد ؿاػش آى تَض٘ص دّ٘ذ.

صفحٍ ی  4از 4

جمع بارم  20 :ومرٌ

ادارٌ ی کل آمًزش ي پريرش ضُر تُران

ًام درس :علَم ٍ فٌَى یازدّن

ادارٌ ی آمًزش ي پريرش ضُر تُران مىطقٍ  4تُران

ًام دبيرً :سریي حق پرست

دبیرستان غیر ديلتی دختراوٍ سرای داوص ياحد ديرٌ ديمرسالت

کليد

تاریخ اهتحاى1397/10 / 4 :

سؤاالت پایاى ترم ًَبت اٍل سال تحصيلی 97-98

ساعت اهتحاى 8 :صبح /عصر
هدت اهتحاى 90 :دقیقه

راَىمای تصحیح

ردیف

1
2
3

محل مُر یا امضاء مدیر

الف) اتي ٗو٘ي ،لغؼات اخاللٖ 0/5
ج) صط٘ص

ب) خاللالذٗي خَاسصهـاُ 0/25

د) غلظ .وتاب خاهغ التَاسٗخ

ُ) غلظ .دسغضل تِ ػؼذٕ ٍ هَلَٕ تَخِ داؿتِ ٍ دس ػثه ػشالٖ ؿؼش

گفتِ اػت
تِ ًىتِ ٗاتٖ ٍ اًتمادّإ ظشٗف اختواػٖ هؼشٍف اػت0/25 .
آثاس :هَؽ ٍ گشتِ (هٌظَم) ٗا سػالِ دلگـا ،اخالق االؿشاف ،صذ پٌذ (هٌثَس) 0/25

4

گضٌِٗ  )3دسّنآه٘ختگٖ هختصات ًَ ٍ وْي

5

تِ صتاى تشوٖ ًَؿتِ ؿذُ .هشتَط تِ للوشٍ صتاًٖ

6

تِ ػثة ػاللٔ ؿذٗذ آًاى تِ ثثت ٍلاٗغ هشتَط تِ پذساى ٍ اخذادؿاى( )0/25اػلَب ػادُ ًَٗؼٖ()0/25
صتاًٖ :لغات فاسػٖ اص٘ل لذٗن ون ؿذُ ٍ خإ آًْا سا لغات ػشتٖ گشفتِ اػت.

7

ادتٖ :تَخِ تِ ت٘اى ٍ تذٗغ هثل گل خاى ،تَٕ تؼـك ،گل تي ،سًگ تؼلك ،آتؾ ػـك
فىشٕ :ػتاٗؾ ػـك

8
9
10
11

 )4اْٗام
الف) تلن :هـثِ آسامٍ :خِ ؿثِ زَى :ادات تـثِ٘
ب) ت٘ش :هـثِ

لَ :هـثِ تِ

تال :هـثِ تِ

ج) دام تضٍٗش :فـشدُ اضافٖ

تـخ٘ص ّش هَسد0/25 :
زَى دگشاى لشآى سا دام تضٍٗش هىي :گؼتشدُ
تـخ٘ص ّش هَسد0/25 :

د) ًَس تَٖٗ ٍ ػَس تَٖٗ :فـشدُ غ٘شاضافٖ

تـخ٘ص ّش هَسد0/25 :

گضٌِٗ  )2هصشاع اٍل :تـثِ٘ ػش :هداص
ٍاطُ هداص

هؼٌإ هداصٕ

لشٌِٗ

پ٘واًِ

هطتَٗات پ٘واًِ

ًَؿ٘ذم

هاُ

هؼـَق

ٗاد ًىٌذ

12

تـخ٘ص ّش هَسد0/25 :
13

ُ) خَى

14

زٌ٘ؾ تِ ػاهاى پاِّٗإ آٍاٖٗ ٗا اسواى ػشٍضٖ

15

ٍ) الطوذ

ص) ًشگغ ٍ گل تاػاللِ ؿثاّت

تـخ٘ص ّش هَسد0/25 :

گف ت وِ دٕ ٍ /ا ىِ ىِ إ  /ال ِٕ قِ اٗي  /خا ىِ ىِ إ
سف تَ مُ دٕ ٍ /ا ىِ ؽُ دم  /ػَل عِ لِ تي  /دى دِ ؽُ دم

16

نِ ٗه دم تٖ

17

تاستشٕ :هفتؼلي ػادُدل :فاػلي

18

ػشآهذ- - U :

19

الف) زْاس سوي

سٍصگاساى- - U- :
ب) زْاس سوي

فشاهَؿٖ :هفاػ٘لي
صاضةدالى- U - - :
ج) ػِ سوي

تـخ٘ص ّش هَسد0/25 :
تـخ٘ص ّش هَسد0/25 :
تـخ٘ص ّش هَسد0/25 :

پاِّٗإ آٍاٖٗ :بِ ٗا دِ سٍ  ِٕ /ؿٖ سٗي تٖ  /ت هٖ گفت
20

ذُ آ تؾ تٖ /ؽِ هٖ صد وَ  ُ /هٖ ػفت
ٍصى ٍاطُ :هفاػ٘لي هفاػ٘لي هفاػٖ(فؼَلي)
خَؿِّإ ّداٖٗ- - U / - - - U / - - - U :

21

0/75
0/5
0/5

ّش ٍاطُإ وِ تمغ٘غ آى تشاتش  - - U Uتاؿذ.
ػثه ػشالٖ ٍ ٍٗظگٖ ػادُ ًَٗؼٖ ٗا واستشد ولوات ػشتٖ ون 0/5
ًثش فٌٖ ونون دس لشى ّفتن ضؼ٘ف هٖؿَد ٍ دس لشى ّـتن تا ػ٘غشٓ ت٘وَسٗاى تش اٗشاى اص ه٘اى هٖسٍد ،تا آًدا وِ ًثش

22

ػادُ دس اوثش وتا تْإ اٗي دٍسُ خإ ًثش فٌٖ سا هٖگ٘شد .دس لشى ؿـن زٌ٘ي هشػَم تَد وِ تشخٖ ًَٗؼٌذگاى ،آثاس
هَخَد سا وِ تِ ًثشٕ ػادُ تَد ،تِ ًثش فٌٖ تاص هًَٖؿتٌذ .دس اٗي دٍسُ) لشى ّفتن ٍ ّـتن ( تشخٖ ًَٗؼٌذگاى ،وتاب-
ّإ هـىل سا تِ صتاى ػادُ تاصًَٗؼٖ هٖوشدًذ.
زٌاىوِ هالضؼ٘ي ٍاػظ واؿفٖ ول٘لِ ٍ دهٌِ سا تِ اًـإ دٍسُ خَد تاص گشداًذ ٍ آى سا اًَاس ػْ٘لٖ ًاه٘ذً 1 .وشُ
الف) صتاًٖ :لغات ػشتٖ ٗا واستشد دس تِ خإ اًذس
ادتٖ :تخلص دس غضل ٗا لالة غضل ػلـماًِ
فىشٕ :تاٍس تِ لضا ٍ لذس ٗا سٍضِ٘ اخاللٖ
تـخ٘ص ّش هَسد0/25 :
ب) تش ٍصى فاػالتي فاػالتي فاػالتي فاػلي اػت .زْاس سوي داسد .خَؿِّإ ّداٖٗ
ج) تـثِ٘ دس تاصاس خَاًٖ ٗا ّش ٗه اص وٌاِٗ ّا
د) اؿاسُ تِ ػثه ٗا وتة ػؼذٕ

0/75
0/5
0 /5

23

جمع بارم 20:ومرٌ

وام ي وام خاوًادگی مصحح :وسریه حق پرست

امضاء:

نام درس :علوم و فنون ادبی

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :یازدهم انسانی

نام دبیر :علیمدد علیپوری

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

نام پدر........................................... :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش (واحد حافظ)

شماره داوطلب............................... :

ساعت امتحان 40 : 34 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 7381 -89

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

تاریخ امتحان1331/14/40 :
مدت امتحان  34 :دقیقه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

سؤاالت
تاریخ ادبیات و سبک شناسی

1

مثنوی « عُشاق نامه » اثر کیست ؟
الف  :فخرالدین عراقی

5

4

2

6

پ  :سنایی غزنوی

0/52

ب  :اخالق االشراف

ت  :تحفه االحرار

پ  :رساله صد پند

1/2

جدول زیر را تکمیل کنید.
نـام کـتاب

نویسنده

نوع نـثر کتاب

موضـوع و محتوا

جامع التـواریــخ

...........................................

............................................

تاریخ مغـول

..........................................

عــــطاملک جویـنی

...........................................

تاریخ مغـول

بهارســتان

............................................

به تقلید از گلسـتان

...........................................

از موضوعات زیر کدام یک مربوط به سبک خراسانی و کدام یک مربوط به سبک عراقی هستند.
الف  :ستایش خرد و خرد ورزی ...................... :

ب  :غم گرایی ................................ :

پ  :رواج روحیه عرفان و تصوّف ...................... :

ت  :باور به اختیار ........................... :

کدام گزینه از ویژگی های زبانی سبک عراقی نیست ؟
الف  « :می » کم کم جای « همی » را گرفته است
پ  « :در » در حال جایگزین شدن به جای « اندر »

ت  « :ایدون  ،ایدر  ،اَبا  » ...کاربرد فراوان دارد

کدام گزینه در سبک خراسانی و سبک عراقی به ترتیب کاربرد فراوان پیدا کردند؟
ب  :قصیده  ،مثنوی

1

0/52
ب  :در هم آمیختگی مختصات نو و کهن

الف  :قصیده  ،غزل
7

ب  :عبدالرحمن جامی

ت  :ناصرخسرو قبادیانی

کدام گزینه از آثار عبید زاکانی نیست ؟
الف  :رساله دلگشا

3

0/52

پ  :غزل  ،قصیده

دو ویژگی مهم نثر دوره مغول را بنویسید.

0/52

ت  :مثنوی  ،قصیده
0/2

صفحهی  1از 3

ردیف

بارم

سؤاالت
موسیقی شعر و عروض

8

9

ابیات زیر را تقطیع هجایی کنید.
الف :ز کــوی یــار می آید نسـیم باد نوروزی

از این باد اَر مددخواهی چراغ دل برافروزی

ب  :ریشه نخل کهن سال از جوان افزون تر است

بیشتر دلبستگی بـاشد بــه دنیا پــیر را

الگوی هجایی هر یک از واژه های زیر را بنویسید.
الف  :روزگاران ............... :

10

5

1

ب  :مخاطبان ................... :

پ  :آرزو ..................... :

ت  :دیوانهایم ...................... :
3

با توجه به بیت زیر ،جدول را کامل کنید.
روزگار است این که گه عزّت دهد گه خوار دارد
رو

چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

ز ِ گـــا رَس

...............................................

................................................

..............................................

............................................

ال

........

..............................................

............................................

................................................

....... U

.......

.............................................

...........................................

................................................

فـــا ...........
ـــ

زَت

دَ

هَد

گَه

خــا

ر

دا

رَد

یـــا

ر

دا

رَد

زیبایی شناسی
11

ارکان تشبیه را در بیت زیر مشخص کنید.
مانند پنبه دانه که در پنبه تعبیه است

15

13

1
اجرام کوههاست نهان در میان برف

در ابیات زیر ،تشبیه فشرده را بیابید و ارکان آن را بنویسید.
الف :سعدیا ! راست روان گــوی سعادت بردند

راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

ب  :هر چه به گرد خویش می نگرم در این چمن

آینـه ضمیر من جز تو نمی دهد نشان

آرایه مجاز را در هر یک از ابیات زیر مشخص کنید.

1

1

الف  :سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

ب  :سینه خواهم شرحه شرحه از فــراق

تا بـگویم شــــرح درد اشتــــیاق

پ  :چرا چون الله خونــــین دل نباشم

که بـا مــا نرگـــس او سـرگران کرد

ت  :به یاد روی شـــیرین بیت می گفت

چو آتـش تیشه می زد ،کـوه می سُفت
صفحهی  1از 3

ردیف

14

بارم

سؤاالت
وجه شبه را در عبارات و اشعار زیر بیابید.

1

الف :دانا چو طبله عطار است؛ خاموش و هنرنمای.
ب :شب در تمام پنجره های پریده رنگ  /مانند یک تصوّر مشکوک  /پیوسته در تراکم و طغیان بود.

12

پ :صــدا چون بــوی گُــل در جنبش آب

به آرامــی به هر ســو پــخش مـی گشت

ت :پیش کمان ابرویش ،البه همی کنم  ،ولی

گوش کشیده است از آن گوش به من نمیکند

در بیت زیر ،سه واژه معنای مجازی دارند ،پیدا کنید.
خروشی برآمد ز دشت و ز شهر

16

غم آمد جهان را از آن کار بهر

در عبارت « جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت آدمی مرگ است » کدام گزینه معنای مجاز دارد؟
الف  :کارها

17

0/72

ب  :جهان

پ  :آدمی

0/52

ت  :مرگ

بیت زیر را از دیدگاه مجاز و تشبیه تحلیل نمایید.
سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم

1
وز این درخت ،همین میوه غم است برَم
تحلیل نظم و نثر

18

1/2

متن زیر را از نظر قلمرو ( زبانی  ،ادبی و فکری ) تحلیل کنید.
« فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.
درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع ،کاله شکوفه بر سر
نهاده ».
الف :قلمرو زبانی ( دو مورد ):
ب :قلمرو ادبی ( سه مورد ):
پ :قلمرو فکری:

19

مفهوم کلی و دیدگاه فکری بیت زیر را بنویسید.
ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد

50

0/2
که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی

اشعار زیر را از نظر قلمرو زبانی و ادبی تحلیل کنید.

5

الف  :زاغـــی از آنــجا که فــراغــی گزید

رخــت خود از باغ به راغـی کشید

ب  :از مـُــکافات عــمل غــافــل مــشو

گندم از گندم بــرویـد جـو ز جـو

پ  :پیداست از گالب سرشکم که من چو گـل

یک روز خنده کردم و عمری گریستم

ت  :اگر چو مرغ بنالم تو همچو ســـرو ببـالی

وَگر چو ابر بگریم تو همچو غنچه بخندی
صفحهی  3از 3

جمع بارم  14 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :علوم و فنون ادبی یازدهم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

نام دبير :علیمدد عليپوری
تاریخ امتحان7381/74 / 40 :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش (واحد حافظ)

کليد

ساعت امتحان 49:34 :صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 81-89

راهنمای تصحیح

ردیف

مدت امتحان 84 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

1

گزینه  :الف

5

گزینه  :ت

3

جامع التواریخ  :شیخ رشیدالدین فضل اهلل .به نثر فنّی .
تاریخ جهان گشا  :جوینی .نثر مَصنوع و سخت.
بهارستان  :جامی .تعلیم و تربیت

4

گزینه  :الف  ،ت  :سبک خراسانی

2

گزینه  :ت

6

گزینه  :الف

7

فراوانی واژگان عربی و مغولی  . ...کم کم زبان نثر به سمت پیچیدگی سبک فنّی و مصنوع سیر می کند .

8

الف  :زِ  /کو  /یِ  /یا  /ر  /می  /آ  /یَد  /نَ  /سی  /مِ  /با  /دِ  /نو  /رو  /زی

گزینه  :ب  ،پ  :سبک عراقی

اَ  /زین  /با  /دَر  /مَ  /دَد  /خا  /هی  /چِ  /را  /غِ  /دِل  /بَ  /رَف  /رو  /زی
ب  :ری  /شِ  /یِ  /نَخ  /لِ  /کُ  /هَن  /سا  /لَز  /جَ  /وا  /نَف  /زون  /تَ  /رَست
بی  /ش  /تَر  /دِل  /بَس  /تِ  /گی  /با  /شَد /بِ  /دُن  /یا  /پی  /ر  /را
9
10

الف  :ــ  Uــ ــ ( فاعالتن )

ب  U :ــ  Uــ ( مَفاعلن )

پ  :ــ  Uــ ( فاعلن )

ت  :ــ ــ  Uــ ( مستفعلن )
مصرع دوم  :چَر  /خِ  /با  /زی  . /گَر  /اَ  /زین  /با . /

مصرع اول  :تین  /کِ  /گَه  /عِز /

زی  /چِ  /ها  /بِس . /

چهار بار  :فاعالتن  .ــ  Uــ ــ
11
15

الف  :مشبه  :اجرام کوه ها

ب  :مشبه به  :پنبه

پ  :ادات تشبیه  :مانند

ت  :وجه شبه  :پنهان و تعبیه بودن

الف  :گوی ( مشبه به )  /سعادت ( مشبه )
ب  :آینه ( مشبه به )  /ضمیر ( مشبه )

13
14

الف  :سر ( قصد و نیّت )

ب  :سینه  ( :دل ،همدم )

پ  :نرگس ( چشم معشوق  ،معشوق )

ت  :بیت ( شعر )

الف  :خاموش و هنرنمای

ب  :تراکم و طغیان بودن

پ  :به آرامی پخش شدن

ت  :گوش کشیده و گوش ندادن

12

دشت  ،شهر  ،جهان

16

گزینه  :ب

17

موی سر  :مشبه  /درخت شکوفه دار  :مشبه به  /چو  :ادات تشبیه  /سفیدی  :وجه شبه /

سر  :مجاز از موی سر .

18

الف  :زبانی  :فراوانی وازگان عربی  .حذف فعل .
ب  :ادبی  :تشبیه  :بنات نبات  /تشخیص  :قدوم ربیع  /مراعات نظیر  :درخت ،ورق ،شاخ ،شکوفه . ...
پ  :فکری  :شادی گرا .عشق به اعجاز خداوند در طبیعت . ...

19
50

خداوند را اختیاردار همه چیز و همه کسی می داند .عرفانی و عشق به خداوند.
الف  :واژگان ساده اند و بَسامد عربی آن ها کم است / .باغ و راغ  :جناس ناقص .
ب  :ساختمان ساده واژه ها .همچنین کلمه ها در مصرع نخست عربی هستند / .ارسال المثل  :مصرع دوم
پ  :واژه هایی چون گالب و خنده غیر ساده و گُل و عمر و سرشک ساده اند .وازه ها بیشتر فارسی هستند  /تشبیه
فشرده  :گالب سرشک .
ت  :واژه های عربی دیده نمی شود .ساختمان آنها ساده است / .تشبیه دارد . ...

جمع بارم 14:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :علی مدد علیپوری

امضاء:

نام درس :علوم و فنون ادبی

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :یازدهم انسانی

نام دبیر :علیمدد علیپوری

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

نام پدر........................................... :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش (واحد حافظ)

شماره داوطلب............................... :

ساعت امتحان 40 : 34 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 7381 -89

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

تاریخ امتحان1331/14/40 :
مدت امتحان  34 :دقیقه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

سؤاالت
تاریخ ادبیات و سبک شناسی

1

مثنوی « عُشاق نامه » اثر کیست ؟
الف  :فخرالدین عراقی

5

4

2

6

پ  :سنایی غزنوی

0/52

ب  :اخالق االشراف

ت  :تحفه االحرار

پ  :رساله صد پند

1/2

جدول زیر را تکمیل کنید.
نـام کـتاب

نویسنده

نوع نـثر کتاب

موضـوع و محتوا

جامع التـواریــخ

...........................................

............................................

تاریخ مغـول

..........................................

عــــطاملک جویـنی

...........................................

تاریخ مغـول

بهارســتان

............................................

به تقلید از گلسـتان

...........................................

از موضوعات زیر کدام یک مربوط به سبک خراسانی و کدام یک مربوط به سبک عراقی هستند.
الف  :ستایش خرد و خرد ورزی ...................... :

ب  :غم گرایی ................................ :

پ  :رواج روحیه عرفان و تصوّف ...................... :

ت  :باور به اختیار ........................... :

کدام گزینه از ویژگی های زبانی سبک عراقی نیست ؟
الف  « :می » کم کم جای « همی » را گرفته است
پ  « :در » در حال جایگزین شدن به جای « اندر »

ت  « :ایدون  ،ایدر  ،اَبا  » ...کاربرد فراوان دارد

کدام گزینه در سبک خراسانی و سبک عراقی به ترتیب کاربرد فراوان پیدا کردند؟
ب  :قصیده  ،مثنوی

1

0/52
ب  :در هم آمیختگی مختصات نو و کهن

الف  :قصیده  ،غزل
7

ب  :عبدالرحمن جامی

ت  :ناصرخسرو قبادیانی

کدام گزینه از آثار عبید زاکانی نیست ؟
الف  :رساله دلگشا

3

0/52

پ  :غزل  ،قصیده

دو ویژگی مهم نثر دوره مغول را بنویسید.

0/52

ت  :مثنوی  ،قصیده
0/2

صفحهی  1از 3

ردیف

بارم

سؤاالت
موسیقی شعر و عروض

8

9

ابیات زیر را تقطیع هجایی کنید.
الف :ز کــوی یــار می آید نسـیم باد نوروزی

از این باد اَر مددخواهی چراغ دل برافروزی

ب  :ریشه نخل کهن سال از جوان افزون تر است

بیشتر دلبستگی بـاشد بــه دنیا پــیر را

الگوی هجایی هر یک از واژه های زیر را بنویسید.
الف  :روزگاران ............... :

10

5

1

ب  :مخاطبان ................... :

پ  :آرزو ..................... :

ت  :دیوانهایم ...................... :
3

با توجه به بیت زیر ،جدول را کامل کنید.
روزگار است این که گه عزّت دهد گه خوار دارد
رو

چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

ز ِ گـــا رَس

...............................................

................................................

..............................................

............................................

ال

........

..............................................

............................................

................................................

....... U

.......

.............................................

...........................................

................................................

فـــا ...........
ـــ

زَت

دَ

هَد

گَه

خــا

ر

دا

رَد

یـــا

ر

دا

رَد

زیبایی شناسی
11

ارکان تشبیه را در بیت زیر مشخص کنید.
مانند پنبه دانه که در پنبه تعبیه است

15

13

1
اجرام کوههاست نهان در میان برف

در ابیات زیر ،تشبیه فشرده را بیابید و ارکان آن را بنویسید.
الف :سعدیا ! راست روان گــوی سعادت بردند

راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

ب  :هر چه به گرد خویش می نگرم در این چمن

آینـه ضمیر من جز تو نمی دهد نشان

آرایه مجاز را در هر یک از ابیات زیر مشخص کنید.

1

1

الف  :سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

ب  :سینه خواهم شرحه شرحه از فــراق

تا بـگویم شــــرح درد اشتــــیاق

پ  :چرا چون الله خونــــین دل نباشم

که بـا مــا نرگـــس او سـرگران کرد

ت  :به یاد روی شـــیرین بیت می گفت

چو آتـش تیشه می زد ،کـوه می سُفت
صفحهی  1از 3

ردیف

14

بارم

سؤاالت
وجه شبه را در عبارات و اشعار زیر بیابید.

1

الف :دانا چو طبله عطار است؛ خاموش و هنرنمای.
ب :شب در تمام پنجره های پریده رنگ  /مانند یک تصوّر مشکوک  /پیوسته در تراکم و طغیان بود.

12

پ :صــدا چون بــوی گُــل در جنبش آب

به آرامــی به هر ســو پــخش مـی گشت

ت :پیش کمان ابرویش ،البه همی کنم  ،ولی

گوش کشیده است از آن گوش به من نمیکند

در بیت زیر ،سه واژه معنای مجازی دارند ،پیدا کنید.
خروشی برآمد ز دشت و ز شهر

16

غم آمد جهان را از آن کار بهر

در عبارت « جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت آدمی مرگ است » کدام گزینه معنای مجاز دارد؟
الف  :کارها

17

0/72

ب  :جهان

پ  :آدمی

0/52

ت  :مرگ

بیت زیر را از دیدگاه مجاز و تشبیه تحلیل نمایید.
سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم

1
وز این درخت ،همین میوه غم است برَم
تحلیل نظم و نثر

18

1/2

متن زیر را از نظر قلمرو ( زبانی  ،ادبی و فکری ) تحلیل کنید.
« فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.
درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع ،کاله شکوفه بر سر
نهاده ».
الف :قلمرو زبانی ( دو مورد ):
ب :قلمرو ادبی ( سه مورد ):
پ :قلمرو فکری:

19

مفهوم کلی و دیدگاه فکری بیت زیر را بنویسید.
ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد

50

0/2
که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی

اشعار زیر را از نظر قلمرو زبانی و ادبی تحلیل کنید.

5

الف  :زاغـــی از آنــجا که فــراغــی گزید

رخــت خود از باغ به راغـی کشید

ب  :از مـُــکافات عــمل غــافــل مــشو

گندم از گندم بــرویـد جـو ز جـو

پ  :پیداست از گالب سرشکم که من چو گـل

یک روز خنده کردم و عمری گریستم

ت  :اگر چو مرغ بنالم تو همچو ســـرو ببـالی

وَگر چو ابر بگریم تو همچو غنچه بخندی
صفحهی  3از 3

جمع بارم  14 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :علوم و فنون ادبی یازدهم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

نام دبير :علیمدد عليپوری
تاریخ امتحان7381/74 / 40 :
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆال اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ

درس :ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ

دي ﻣﺎه 96
ﮔﺮوه ﻳﺎزدﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ردﻳﻒ
.1

ﺑﺎرم

»ﺳﺆاﻻت«

ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت و ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ ) 4ﻧﻤﺮه(
ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ زﻳﺮ را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
0/5
اﻟﻒ( ﺳﺒﻚ ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت … ﺳﺎل ﺳﺒﻚ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻮد.
ب( ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻋﺸﻖ و … ﻏﺰل ﻓﺎرﺳﻲ را ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﺎﻧﻴﺪ.

.2

ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺰارهﻫﺎي زﻳﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.
اﻟﻒ( ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﺔ وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﻣﻐﻮﻻن ،دوﺳﺘﺪاران ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق ﻛﻪ ﺳﺮﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮف ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ.

ب( در دورة ﻣﻐﻮﻻن و ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن »ﺗﺎرﻳﺦﻧﻮﻳﺴﻲ« رواج ﻧﺪاﺷﺖ.
.3

درﺳﺖ

ﻧﺎدرﺳﺖ

درﺳﺖ

ﻧﺎدرﺳﺖ

0/5

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

)ﺳﺘﻮن (2
اﻟﻒ( ﻧﺜﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﭘﺨﺘﻪ

ﻣﺮﺻﺎد اﻟﻌﺒﺎد

ب( ﺳﺎده و ﮔﺎه داراي ﺳﺠﻊ و ﻣﻮازﻧﻪ

اﻟﻤﻌﺠﻢ

0/5

ﺟﺎﻣﻊاﻟﺘﻮارﻳﺦ

.4

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﺪن ﺑﺴﺎط ﺣﻜﻮﻣﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒﺎﺳﻲ )اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻢ ﺑﺎﷲ( زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ
0/5

وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ؟
.5

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

0/5

.6

در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ،ﺑﺎ ﺳﻴﻄﺮة ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن ﺑﺮ اﻳﺮان ،ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻳﺎﻓﺖ؟ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل

0/5

.7

ﭼﺮا ﺿﻌﻒ و اﻧﺤﻄﺎط ﻓﻜﺮي در ﺳﺒﻚ ﻋﺮاﻗﻲ رخ داد؟

.8

ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺷﻌﺮ ) 6ﻧﻤﺮه(

1

ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ درﺳﺖ ﺑﻴﺖ ،ﻣﺮز ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي آواﻳﻲ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ را در ﺧﺎﻧﺔ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
»ﭼﺮخ ار ﻧﮕﺮدد ﮔﺮد دل ،از ﺑﻴﺦ و اﺻﻠﺶ ﺑﺮﻛﻨﻢ  /ﮔﺮدون اﮔﺮ دوﻧﻲ ﻛﻨﺪ ،ﮔﺮدون ﮔﺮدان ﺑﺸﻜﻨﻢ )ﻣﻮﻟﻮي(«
ﭼﺮ ﺧَﺮ نَﮔﺮ

دد ﮔﺮ د دل

از ﺑﻴـ خُ اﺻـ

.............................

.............................

دو ﻧﻲ ﻛُـ ﻧﺪ

ﮔﺮ دو نِ ﮔﺮ

.............................

0/75

ردﻳﻒ
.9

ﺑﺎرم

»ﺳﺆاﻻت«
ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي آواﻳﻲ ﺑﻴﺖ زﻳﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ را در ﺧﺎﻧﺔ ﺧﻮد
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

1/5

»دوﺳﺖ دارد ﻳﺎر اﻳﻦ آﺷﻔﺘﮕﻲ  /ﻛﻮﺷﺶ ﺑﻴﻬﻮده ﺑﻪ از ﺧﻔﺘﮕﻲ« )ﻣﻮﻟﻮي(
.10

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻫﻨﮓ ﺑﻴﺖ داده ﺷﺪة زﻳﺮ ،ﺑﺎ ذوق ﺧﻮد ،ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي آواﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﻏﻴﺮ از واژهﻫﺎي ﺑﻴﺖ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ و آن
را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
»اﮔﺮ ز ﺧﻠﻖ ﻣﻼﻣﺖ و ﮔﺮ ز ﻛﺮده ﻧﺪاﻣﺖ  /ﻛﺸﻴﺪم از ﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪم ،ﺷﻨﻴﺪم از ﺗﻮ ﺷﻨﻴﺪم )ﻣﻬﺮداد اوﺳﺘﺎ(«
0/5

.11

اَ ﮔﺮ ز ﺧﻠـ

ق م ﻻ ﻣﺖ

و ﮔﺮ ز ﻛﺮ

.............................

ك ﺷﻲ د ﻣﺰ

ت ك ﺷﻲ دم

.............................

ت شِ ﻧﻲ دم

اﺑﻴﺎت زﻳﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي آواﻳﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ وزن واژه و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎي ﻫﺠﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
اﻟﻒ( ﻋﺸﻖ و ﻣﺴﺘﻮري ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺎي ﮔﻮ در داﻣﻦآور  /ﻛﺰ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻣﻼﻣﺖ ﺳﺮ ﺑﺮآوردن ﻧﻴﺎرد )ﺳﻌﺪي(

2

ب( ﻧﻤﺎي اي ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﻳﺰي ﻛﻤﺎﻟﻲ  /ﻛﻪ ﺗﺎ ﻧﻘﺼﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﺎف و ﻧﻮن را )ﻣﻮﻟﻮي(
.12

زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ) 6ﻧﻤﺮه(
در اﺑﻴﺎت زﻳﺮ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎت ﻓﺸﺮده و ﮔﺴﺘﺮده را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ و ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺗﺸﺒﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮده را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
اﻟﻒ( ﻳﻚ ﻧﺼﻒ ﺧﻮنِ ﺗﺎزه و ﻳﻚ ﻧﺼﻒ ﻣﺸﻚﺗﺮ  /ﭼﻮن ﻧﺎﻓﺔ ﻏﺰالِ ﺗﺘﺎرﻧﺪ ﻻﻟﻪﻫﺎ )ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﻳﺰي(

2/25

ب( ﺑﻠﺒﻞ ﻃﺒﻌﻢ »رﻫﻲ« ﺑﺎﺷﺪ ز ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺧﻤﻮش  /ﻧﻐﻤﻪﻫﺎ ﺑﻮدي ﻣﺮا ،ﺗﺎ ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﻲ داﺷﺘﻢ )رﻫﻲ ﻣﻌﻴﺮي(
پ( ﭼﻮ آن آﻫﻨﻴﻦﻛﻮه آﻣﺪ ﺑﻪ دﺷﺖ  /ﻫﻤﻪ رزﻣﮕﻪ ،ﻛﻮه ﻓﻮﻻد ﮔﺸﺖ )ﺑﺎذل ﻣﺸﻬﺪي(
.13

در ﻣﺼﺮاع زﻳﺮ »ادات ﺗﺸﺒﻴﻪ« را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.
0/5

»ﭼﻬﺮهات ﺷﻤﻊ ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺷﺪه را ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ«
.14

در ﺑﻴﺖ زﻳﺮ »ﻣﺸﺒﻪ« را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.
ﭼﻮ ﺑﺸﻨﻴﺪ روداﺑﻪ آن ﮔﻔﺖوﮔﻮي  /ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ و ﮔﻠﻨﺎرﮔﻮن ﻛﺮد روي )ﻓﺮدوﺳﻲ(

.15

.16

0/5

در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه »ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻓﺸﺮده« ﻧﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ( ﺑﺎران رﺣﻤﺖ ،ﺑﻴﺸﺔ ﻋﺸﻖ

ب( ﻛﻼه ﺷﻜﻮه ،اﻃﻔﺎل ﺷﺎخ

پ( ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺨﻴﻞ ،ﺿﻤﻴﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن

ت( ﺑﺎرِ اﻣﺎﻧﺖ،ﻓﺮاشِ ﺑﺎد ﺻﺒﺎ

0/5

در ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ﻛﺪام واژه در ﻣﻌﻨﻲ »ﻣﺠﺎزي« آﻣﺪه اﺳﺖ؟
»ﻋﻴﻨﻚ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻮد و ﻛﻼس ﻫﻢ ﻏﺮق ﺧﻨﺪه ﺑﻮد .ﻛﻤﻲ ﺧﻮدم را دزدﻳﺪم ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﻠّﻢ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺨﻮرد ﻳﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﻧﺨﻮرد«.

.17

0/5

اﻟﻒ( ﭼﺸﻢ

ب( ﺻﻮرت

پ( ﻋﻴﻨﻚ

ت( ﻛﻼس

ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻬﺎده )ﺣﻘﻴﻘﻲ( و ﻧﺎﻧﻬﺎده )ﻣﺠﺎزي( واژة ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺷﺒﻲ ﻳﺎد دارم ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﻧﺨﻔﺖ  /ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﮔﻔﺖ )ﺳﻌﺪي(

0/5

ردﻳﻒ
.18

»ﺳﺆاﻻت«
در ﺑﻴﺖ زﻳﺮ ﻣﺠﺎزﻫﺎ و ﻗﺮﻳﻨﻪﻫﺎ را ﻣﺸﺨّﺺ ﻛﻨﻴﺪ.
در ﺗﻨﺶ ﺟﺴﺖ و ﻳﺎﻓﺖ آن دو ﮔﻬﺮ  /ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛﺮده در ﻣﻴﺎن ﻛﻤﺮ )ﻧﻈﺎﻣﻲ(

.19

ﺑﺎرم
1

در ﻛﺪامﻳﻚ از اﺑﻴﺎت زﻳﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪﻛﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟
اﻟﻒ( ﻣﻲ اﻧﺪر ﻛﻒ ﺳﺎﻗﻲ ﺑﻲﺣﺠﺎب  /ﺳﻬﻴﻞ اﺳﺖ در ﭘﻨﺠﺔ آﻓﺘﺎب

1/25

ب( ﺧﺮاﻣﺎن ﺑﺸﺪ ﺳﻮي آب روان  /ﭼﻨﺎن ﭼﻮن ﺷﺪه ﺑﺎز ﺟﻮﻳﺪ روان
.20

ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ ) 4ﻧﻤﺮه(
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ زﻳﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
»ﺳﺮﻛﺶ ﻣﺸﻮ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺷﻤﻊ از ﻏﻴﺮﺗﺖ ﺑﺴﻮزد  /دﻟﺒﺮ ﻛﻪ در ﻛﻒ او ﻣﻮم اﺳﺖ ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا«
اﻟﻒ( ﻧﻘﺶ دﺳﺘﻮري »ت« در »ﻏﻴﺮﺗﺖ« را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

1/5

ب( ﻧﻮع ﻓﻌﻞ »ﻣﺸﻮ« را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.
پ( در ﻣﺼﺮاع دوم آراﻳﻪﻫﺎي ادﺑﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.
ت( ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻜﺮي ﺷﺎﻋﺮ در ﺑﻴﺖ ﻓﻮق را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
.21

ﺑﻴﺖ زﻳﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺪام ﻧﻮع دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻜﺮي )ﺟﺒﺮﮔﺮا  /اﺧﺘﻴﺎرﮔﺮا( »ﺣﺎﻓﻆ« اﺳﺖ؟
»ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﭙﻮﺷﻴﺪ اﻳﻦ ﺧﺮﻗﺔ ﻣﻲ آﻟﻮد  /اي ﺷﻴﺦ ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ ﻣﻌﺬور دار ﻣﺎ را« )ﺣﺎﻓﻆ(

.22

0/5

ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻜﺮي ﺷﺎﻋﺮ را در ﺑﻴﺖﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
»ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﻣﺨﻮر ﻏﻢ ﺟﻬﺎن ﮔﺬران  /ﺑﻨﺸﻴﻦ و دﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ﮔﺬران

0/5

در ﻃﺒﻊ ﺟﻬﺎن اﮔﺮ وﻓﺎﻳﻲ ﺑﻮدي  /ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪي از دﮔﺮان« )ﺧﻴﺎم ﻧﻴﺸﺎﺑﻮري(
.23

ﺣﻜﺎﻳﺖ زﻳﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺟﺪول را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
»روزي ﺷﺨﺼﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻬﻠﻮل ،ﺑﻲادﺑﻲ ﻧﻤﻮد .ﺑﻬﻠﻮل او را ﻣﻼﻣﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﺮا ﺷﺮط ادب ﺑﻪﺟﺎ ﻧﻴﺎوردي؟ او ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ
ﻛﻨﻢ؟ آب و ﮔﻞ ﻣﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮﺷﺘﻪاﻧﺪ] .ﺑﻬﻠﻮل[ ﮔﻔﺖ :آب و ﮔﻞ ﺗﻮ را ﻧﻴﻜﻮ ﺳﺮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻟﮕﺪ ﻛﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ«.
ﻗﻠﻤﺮو ادﺑﻲ

1/5

ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻜﺮي

-1
-2
.24

ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻲﮔﻨﺞ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﻲ ﺑﺴﻨﺪه ﻛﺎر ﺑﺎش و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﻲ ﻓﺮاخﻧﺎنوﻧﻤﻚ ﺑﺎش«.

ﺟﻤﻊ ﻛﻞ

اﻟﻒ( ﺗﻮاﻧﮕﺮي و ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﻲ

ب( ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻲ

پ( ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﻲ

ت( ﺗﻮاﻧﮕﺮي و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻲ

0/25
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دي ﻣﺎه 96

ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆال اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ

.12

ادات ﺗﺸﺒﻴﻪ  ﭼﻮن ـ وﺟﻪ ﺷﺒﻪ  ﻣﺼﺮع اول )ﺳﺮﺧﻲ و

ﮔﺮوه ﻳﺎزدﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ

درس :ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ

ﺧﻮشﺑﻮﻳﻲ(
ب( ﻓﺸﺮدة اﺿﺎﻓﻲ

اﻟﻒ( 300

.1

پ( ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻓﺸﺮدة ﻏﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ )ﻓﺸﺮدة اﺳﻨﺎدي(

ب( ﻋﺮﻓﺎن

--------------------------------------------

-------------------------------------------.13

اﻟﻒ( درﺳﺖ

.2

--------------------------------------------

.14

.15

ب( ﻣﺮﺻﺎد اﻟﻌﺒﺎد :ﻧﺜﺮ ﺳﺎده و ﮔﺎه داراي ﺳﺠﻊ و ﻣﻮازﻧﻪ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ و ﻧﮕﺎرش ﺑﻪ آن ،از رواج اﻓﺘﺎد و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ روﻧﻖ

.16

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

--------------------------------------------

.17

.18

)ﻣﺼﺮاع دوم(،ﻛﻤﺮ  ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ،ﻗﺮﻳﻨﺔ آن »ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛﺮده  /ﻗﺮار
دادن« ﻣﺎ را از ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻬﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﺎﻧﻬﺎده »ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ« رﻫﻨﻤﻮن

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺸﺘﻦ ﻳﺎ ﻣﺘﻮاري ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻀﻼ و ﻧﺎﺑﻮدي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،از

ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

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

--------------------------------------------

-------------------------------------------.19

رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺼﺮاع دوم  ﺧﺎﻧﺔ اول  ﮔﺮ دو نَ ﮔﺮ

--------------------------------------------

ﺧﺎﻧﺔ ﭼﻬﺎرم  دان ﺑِﺸـ ك ﻧَﻢ

--------------------------------------------

.20

دو ﺳﺖ دا رد

ﻳﺎ ر اﻳﻦ آ

ﺷُﻔـ ت ﮔﻲ

ﻛﻮ شِ شِ ﺑﻲ

ﻫﻮ د ﺑِﻪ از

ﺧُﻔـ ت ﮔﻲ

پ( ﻣﺠﺎز  ﻛﻒ :دﺳﺖ
ﺗﺸﺒﻴﻪ  ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا :ﻣﺸﺒﻪ  /ﻣﻮم :ﻣﺸﺒﻪﺑﻪ
ت( ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺤﺾ ﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮب )ﺧﺪا(

--------------------------------------------

ﻳﺎ ﺳﺮﭘﻴﭽﻲ ﻧﻜﺮدن از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺤﺒﻮب

ﻣﺜﻼً ﻣﺼﺮاع اول  د س ﻻ ﻣﺖ ﻳﺎ ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺎﺑﻪ

--------------------------------------------

ﻣﺼﺮاع دوم  نَ دي دﻣﺰ ﻳﺎ ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺎﺑﻪ

-------------------------------------------.11

اﻟﻒ( ﻣﻔﻌﻮل
ب( ﻓﻌﻞ ﻧﻬﻲ

.9

.10

ﮔﺰﻳﻨﺔ )ب( زﻳﺮا در ﻣﺼﺮاع اول  روان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ »ﺟﺎري« در
ﻣﺼﺮاع دوم  روان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ »روح و ﺟﺎن« ﺟﻨﺎس ﺗﺎم ﺑﻪﻛﺎر

ﻣﺼﺮاع اول  ﺧﺎﻧﺔ آﺧﺮ  ﻟﺶ ﺑﺮ ك ﻧﻢ

.8

ﺗﻦ  ﻟﺒﺎس ،ﻗﺮﻳﻨﺔ آن »ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻛﺮدن« ﻣﺎ را از ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻬﺎده
ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻬﺎدهاش ﻳﻌﻨﻲ ﻟﺒﺎس رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻲﮔﺮدد.

-------------------------------------------.7

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

--------------------------------------------

ﻧﺜﺮ ﺳﺎده ﻣﻲﺷﻮد ـ اﻧﻮار ﺳﻬﻴﻠﻲ

.6

ﮔﺰﻳﻨﺔ »ت«

--------------------------------------------

ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺮﻓﺖ.

--------------------------------------------

ﮔﺰﻳﻨﺔ »پ«

--------------------------------------------

--------------------------------------------

.5

ﻣﺸﺒﻪ  روي

--------------------------------------------

اﻟﻒ( ﺟﺎﻣﻊاﻟﺘﻮارﻳﺦ :ﻧﺜﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﭘﺨﺘﻪ

.4

ادات ﺗﺸﺒﻴﻪ  ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ

--------------------------------------------

ب( ﻧﺎدرﺳﺖ

.3

اﻟﻒ( ﺗﺸﺒﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮده :ﻣﺸﺒﻪ  ﻻﻟﻪﻫﺎ ـ ﻣﺸﺒﻪﺑﻪ  ﻧﺎﻓﺔ ﻏﺰالِ ﺗﺘﺎر

.21

ﺟﺒﺮاﮔﺮ

--------------------------------------------

اﻟﻒ(
.22

ﺑﻲوﻓﺎﻳﻲ دﻧﻴﺎ و روزﮔﺎر  /دل ﻧﺒﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن

ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي

ﻋﺸـ قُ ﻣﺴـ ﺗﻮ

ري نَ ﺑﺎ ﺷﺪ

ﭘﺎ ي ﮔﻮ در

دا ﻣـ ﻧﺎ ور

آواﻳﻲ

ﻛﺰ ﮔـ ري ﺑﺎ

نِ م ﻻ ﻣﺖ

ﺳﺮ بِ را ور

دن نَ ﻳﺎ رد

وزن واژه

ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ

ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ

ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ

ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ

ﻣﺮاﻋﺎتﻧﻈﻴﺮ  آب و ﮔﻞ  -3ﻛﻨﺎﻳﻪ  ﻟﮕﺪ ﻛﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ :ﺑﻪ

U

U

U

U

ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺧﻮﺷﻪﻫﺎي
ﻫﺠﺎﻳﻲ

-------------------------------------------.23

ﻗﻠﻤﺮو ادﺑﻲ -1 :ﻣﺠﺎز  آب و ﮔﻞ :وﺟﻮد  /ﺳﺮﺷﺖ آدﻣﻲ -2

ذﻛﺮ دو ﻣﻮرد ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.

ب(
ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي

نِ ﻣﺎ ﺑِﻲ ﺷَﻤـ

سِ ﺗﺒـ ري زي

ﻛَـ ﻣﺎ ﻟﻲ

آواﻳﻲ

ك ﺗﺎ ﻧﻘـ ﺻﻲ

نَ ﺑﺎ ﺷﺪ ﻛﺎ

ﻓُـ ﻧﻮن را

وزن واژه
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎي
ﻫﺠﺎﻳﻲ

ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ
  U

ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ
  U

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

--------------------------------------------

ﻓﻌﻮﻟﻦ
U

.24

ﮔﺰﻳﻨﺔ »ب«

