
 دقیقه 80مدّت امتحان:  صبح 8 ساعت شروع: ادبیّات و علوم انسانی رشته: (2علوم و فنون ادبی)سؤاالت امتحان درس: 

 20/00/69تاريخ امتحان:  : داردنامه پاسخ 88: تعداد سؤال 4: تعداد صفحه یازدهمآموزان پایة  دانش

 نام و نام خانوادگی: 69ماه(  دی)اوّل:  نوبت ژار ههاستاد : دبیرستان : پیرانشهرمنطقه : آذربایجان غربیاستان

 

 

 

 نمره اوّل صفحه ـ صفحة چهارسؤاالت در  رديف

 نمره( 2تاريخ ادبیات ) الف:

 گزینة صحیح را مشخّص کنید. -1

 جز گزینة ... میدان فراخی پدید آورد. قالب مثنوی برای ظهور همة موارد زیر به -1-1

 فلسفه -4 عرفان -3 اخالق -2 عاطفه -1

 علل روی آوردن به ادبیّات در دوران بعد از حملة مغول بود، غیر از ... . ازهمة موارد زیر  -1-2

 ترویج آزادگی  -4 گرایی ترویج ملّی -3 ترویج روحیة تسامح -2 تکیه بر عواطف انسانی -1

 از ستون یک است.)یک پاسخ در ستون الف اضافی است.( هر اثر در ستون الف مربوط به کام شاعر/ نویسنده -2

 ستون الف ستون یک

 جامی: -2-1

 عبید زاکانی: -2-2

 االشراف اخالق

 تاریخ گزیده

 االحرار تحفه

 گردید؟ ینابسامانچرا وضعیت زبان و ادب فارسی در دورة سبک عراقی دچار سستی و  -3
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22/0 

22/0 
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 نمره( 2) یشناس سبک ب: 

 گزینة صحیح را مشخّص کنید. -4

 های فکری سبک عراقی است. ویژگی ازجملههمة موارد زیر غیر از گزینة ... 

 آسمانی بودن معشوق -4 ستایش خرد -3 فراق -2 گرایی غم -1

 جای خالی را کامل کنید. -2

...........« .....».........دورة خود بازگرداند و آن را . ق.( کلیله و دمنه را به انشای  ه 010مال حسین واعظ کاشفی)متوفی در 

 نامید.

 پاسخ دهید. شده دادهبا توجه به متن زیر به سؤاالت  -6

 بیزارم از وفاای تاو یاک روز و یاک زماان     
 

 مجموع اگر نشستم و خرساند اگار شادم    
 او را خااود التفااات نبااودی بااه صااید ماان  

 

 ماان خویشااتن اساایر کمنااد ن اار شاادم 
 زبانی سبک عراقی را مشخّص کنید. یها یژگیودر ابیات باال، یکی از  -6-1 

 های فکری ابیات باال را بنویسید. یک مورد از ویژگی -6-2

 های ادبی سبک عراقی را با توجّه به ابیات باال بنویسید. یکی از ویژگی -6-3
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 نمره( 6موسیقی شعر ) ج:

 غلط بودن موارد زیر را مشخّص کنید.صحیح یا  -7

  غلط        .   صحیح روند یمهای آوایی مانند آجرهایی هستند که در بنای شعر به کار  پایه -7-1

 غلط        شود.    صحیح  های آوایی می لذت بردن از موسیقی متن سبب درک پایه  -7-2

 غلط        .    صحیح ندیگو یم« واژه وزن»ها را  معادل و نمادهای آوایی پایه -7-3
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  ادامة سؤاالت در صفحة دوم 



 دقیقه 80مدّت امتحان:  صبح 8 ساعت شروع: ادبیّات و علوم انسانی رشته: (2علوم و فنون ادبی)سؤاالت امتحان درس: 

 20/00/69تاريخ امتحان:  : داردنامه پاسخ 88: تعداد سؤال 4: تعداد صفحه یازدهمآموزان پایة  دانش

 نام و نام خانوادگی: 69ماه(  دی)اوّل:  نوبت ژار ههاستاد : دبیرستان : پیرانشهرمنطقه : آذربایجان غربیاستان

 

 
 

 نمره چهار صفحه ـ صفحة دومسؤاالت در  رديف

 گزینة صحیح را مشخص کنید. -8 

 وزن کدام مصراع با بقیه متفاوت است؟ -8-1

 افسونپنج روزه مهر گردون، افسانه است و  -2 دالن خدا را صاحبرود ز دستم،  دل می -1

 رود ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می -4 مزد بود و منت، هر خدمتی که کردم یب -3

 است؟ نادرستواژة مقابل آن کدام گزینه  با توجه به واژه و وزن -8-2

 یار دارد: فاعالتن -4 مفتعلنروم:  می -3 نوایی: فعولن -2 توانایی: مفاعیلن -1

 جاهای خالی را کامل کنید. -0

 شود. وزن از توالی چند ....................... تولید می -0-1

 .مینام یم» .......................« های تکراری و هماهنگ را  پایه -0-2

 پایه را در خانة خود قرار دهید.های آوایی آن را مشخّص کنید و هر  با خوانش درست بیت زیر، مرز پایه -10

 بیا تا گال برافشاانیم و مای در سااغر انادازیم     
 

 فلک را سقف بشاکافیم و طرحای ناو درانادازیم     
 .................. مُ مِی دَر سا بَ رَف شا نی .................. 

 دَ رَن دا زیم .................. .................. فَ لَک را سَق

 

 واژة معادل آن را بنویسید و خوشة هجایی آن را نیز مشخّص کنید. های زیر، وزن برای واژه -11

 خوشة هجایی واژه وزن واژه

 .................. .................. ای رَفته می

 .................. .................. تا تَوانی

 

 کنید. با توجّه به مصراع اول بیت زیر جدول را کامل -12

 کاارد سااحرگه بلبلاای آواز ماای 
 

 کارد  نالید و با گال راز مای   همی 
 ..................... ..................... ..................... های آوایی پایه 

 ..................... ..................... ..................... واژه وزن

 ..................... ..................... ..................... های هجایی خوشه
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 نمره( 6زیباشناسی ) د: 

 بودن موارد زیر را مشخّص کنید. صحیح یا غلط -13

 غلط        صحیح است.     شود، وجه شباهتی است که شاعر و نویسنده بدان دست یافته چه موجب زیبایی تشبیه می آن -13-1

 غلط        مجاز کاربرد واژه در معنای نهاده)حقیقی( است. صحیح  -13-2

 گزینة صحیح را مشخّص کنید. -14

 مجازی به دلیل رابطة شباهت است؟در بیت زیر، کاربرد کدام واژه در معنای  -14-1

 طلباد غمازة دوسات    دل مای  زده غام از من 
 

 دوسااتان دلباار مااا ناارگا گویااا دارد     
  نرگا -4 دلبر -3 غمزه -2 دل -1 
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  سومادامة سؤاالت در صفحة  
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 20/00/69تاريخ امتحان:  : داردنامه پاسخ 88: تعداد سؤال 4: تعداد صفحه یازدهمآموزان پایة  دانش
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 نمره چهار صفحه ـ صفحة سومسؤاالت در  رديف

 است؟ نیامدهدر کدام گزینه ادات تشبیه  -14-2 

 گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم -2 بار سبکبلم آرام چون قویی  -1

 دانه که در پنبه تعبیه است مانند پنبه -4 درپی( نفا)پی بر نفاچو خواهی که گویی  -3

 است؟ گستردهدر کدام گزینه تشبیه  -14-3

 فتادآتش عشق است کاندر نی  -2 دست از ما وجود چو مردان ره بشوی -1

 زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست -4 من خویشتن اسیر کمند ن ر شدم -3

 پاسخ در ستون الف اضافی است.( یکبا توجه به بیت زیر، هر عنوان در ستون الف مربوط به کدام واژه در ستون یک است.) -12

 خروشی برآمد ز دشت و ز شاهر 
 

 غم آمد جهان را از آن کاار بهار   
 الفستون  ستون یک 

 دشت: -12-1

 صحرا: -12-2

 مردم حاضر در دشت: -12-3

 

 معنای نانهاده

 قرینه

 واژة مجاز

 نهادهمعنای 

 جاهای خالی را کامل کنید. -16

 .کند یمگیری از تشبیه سخن را .................  بهره -16-1

 شود. می .................... نامیدهرابطه و پیوندی که میان معنی نهاده و نانهادة یک واژه وجود دارد،  -16-2

 در بیت زیر ارکان تشبیه را مشخّص کنید. -17

 صدا چاو باوی گال در جنابش  آب    
 

 گشات  آرامی به هار ساو پخاش مای      به 
 ، چرا؟«فشرده»است یا « گسترده»به را مشخّص کنید؛ نوع تشبیه  در بیت زیر مشبّه و مشبّه -18 

 کارد؟ گویند روی سرخ تو سعدی که زرد 
 

 اکساایر عشااق باار مساام افتاااد و زر شاادم  
 با توجه به بیت زیر جدول را کامل کنید. -10 

 ساارآ آن ناادارد امشااب کااه برآیااد آفتااابی
 

 ها گذر کرد و گاذر نکارد خاوابی    چه خیال 
 قرینه معنای نانهاده )مجازی( معنای نهاده )حقیقی( واژة مجاز 

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

 در مجاز مشخص شدة  زیر، معنای نهاده)حقیقی( و نانهاده)مجازی( را مشخّص کنید. -20

 شرحه از فراق خواهم شرحه سینه
 

 تااا بگااویم شاارا درد اشااتیاق 
 ا 
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 نمره( 4نقد و تحلیل نظم و نثر )

 پاسخ دهید. شده دادهبا توجه به غزل زیر به سؤاالت  -21

 ل که تو بی مهار و وفاایی  من ندانستم از اوّ

 

 ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی 

 عهد نابستن از آن باه کاه ببنادی و نیاایی     
 دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم؟ 

 

 ؟باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایای  

 2 

 

  چهارمادامة سؤاالت در صفحة  
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 20/00/69تاريخ امتحان:  : داردنامه پاسخ 88: تعداد سؤال 4: تعداد صفحه یازدهمآموزان پایة  دانش
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 نمره چهار صفحه ـ صفحة چهارمسؤاالت در  رديف

 باردن و کشاتن   شمع را باید از این خانه به در 
 

 ماایی  ةتا به همسایه نگویاد کاه تاو در خانا     
 نماایی و مالمات   عشق و درویشای و انگشات   

 

 ل نکانم باار جادایی   سات، تحمّا  ا همه ساهل  
 غام دل باا تاو بگاویم     ،گفته بودم چاو بیاایی   

 

 چه بگویم؟ که غم از دل برود چاون تاو بیاایی    
 آن نه خال است و زنخدان و سر زلف پریشان2 

 

 سات خادایی  ا که دل اهل ن ر برد، که سارّی  

 ز کمناادت بگریاازدسااعدی کااه  تااو میناادار 
 

 ز رهاایی تار   خوش ،بدانست که دربند تو چون 
 فکر و اندیشة غالب بر این غزل را بنویسید. -21-1 

 با توجّه به بیت اوّل، جدول زیر را کامل کنید. -21-2

 های آوایی پایه
 .................... کِ تُ بی مِه تَ مَ زَو وَل امَن نَ دا نِ

 یُ نَ پا یی .................... تَ نَ زان بآه عَه دِ نا بَا

    .................... واژه)اسم رکن( وزن

    .................... خوشة هجایی

 به را نیز در آن مشخّص کنید. یک نمونه تشبیه بیابید؛ نوع تشبیه و مشبّه و مشبّه -21-3

 نهاده)مجازی( آن را بنویسید. یک نمونه مجاز مشخّص کنید و معنای نا -21-4

 د.های زبانی غزل را بنویسی ویژگیدو  ویژگی از  -21-2
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 20ع نمرهجمنیاشمس–اتنربدوامکارمانی 



 دقیقه 80مدّت امتحان:  صبح 8 ساعت شروع: ادبیّات و علوم انسانی رشته: (2علوم و فنون ادبی) راهنمای تصحیح: 

 20/00/69تاريخ امتحان:   88: تعداد سؤال 2: تعداد صفحه یازدهمآموزان پایة  دانش

های دبیرستان استاد  اموربرگزاری آزمون 69ماه(  دی)اوّل:  نوبت ژار استاد هه: دبیرستان : پیرانشهرمنطقه : آذربایجان غربیاستان

 ژار هه
 

 الف: تاریخ ادبیّات

 52/0گرایی  ترویج ملّی -3گزینة  -5-1 52/0فلسفه  -4گزینة   -1-1

 52/0اخالق االشراف  -5-5 52/0االحرار  تحفه -5-1

 2/0پرور خبری نبود.  های فرهنگ از دربارهای ادب دوست و خاندان 2/0بسیاری از دانشمندان و ادیبان کشته یا متواری شدند.  -3

 شناسی سبکب: 

 52/0انوار سهیلی  -2 52/0ستایش خرد  -3گزینة  -4

 2/0از بین رفتن لغات مهجور فارسی؛ کاهش سادگی کالم. یک مورد و ...(؛  ، صیدفراوانی لغات عربی)وفا، زمان، مجموع، التفات -6-1

 2/0رد معشوق دست نایافتنی، سرسپردگی در برابر معشوق یا هر پاسخ مشابه دیگر. یک مو -6-5

 2/0که شعر غزل است؛ توجه به علوم ادبی یا هر پاسخ مشابه دیگر. یک مورد  کاربرد غزل بیشتر شد با توجه به این -6-3

 ج: موسیقی شعر

  52/0غلط        صحیح  - 52/0 7-3غلط        صحیح  - 52/0 7-5غلط        صحیح  -7-1

 52/0می روم: مفتعلن  -3گزینة  -5-8 52/0رود  کارام جانم میای ساربان آهسته ران،  -4گزینة  -8-1

 52/0های آوایی همسان  پایه -5-9 52/0 ضرب آهنگ -9-1

01-  
 52/0غَ رَن دا زیم  مُ مِی دَر سا بَ رَف شا نی 52/0بِ یا تا گُل 

 دَ رَن دا زیم 52/0طَر حی نُو  مُ 52/0 فِ بِش کا فی فَ لَک را سَق

5 
00-  

 خوشة هجایی واژه وزن واژه

 52/0 ــ  ــــ  52/0 مستفلن ای رفته می

 52/0 ــ ــ ــ  52/0 فاعالتن تا توانی

5 
 

01-  
 52/0زِ می کرد  52/0بُ لی آ وا  52/0سَ حَر گَه بُل  های آوایی پایه

 52/0فعولن  52/0مفاعیلن  52/0مفاعیلن  واژه وزن

 52/0ــ ــ   52/0 ــ ــ ــ  52/0 ــ ــ ــ  های هجایی خوشه

2 

 د: زیباشناسی



 دقیقه 80مدّت امتحان:  صبح 8 ساعت شروع: ادبیّات و علوم انسانی رشته: (2علوم و فنون ادبی) راهنمای تصحیح: 

 20/00/69تاريخ امتحان:   88: تعداد سؤال 2: تعداد صفحه یازدهمآموزان پایة  دانش

های دبیرستان استاد  اموربرگزاری آزمون 69ماه(  دی)اوّل:  نوبت ژار استاد هه: دبیرستان : پیرانشهرمنطقه : آذربایجان غربیاستان

 ژار هه
 

13-1-         غلط 52/0 13-5-        غلط 52/0 

 52/0چو خواهی که گویی نفس بر نفس  -3گزینة  -5-14 52/0نرگس  -4گزینة  -14-1

 52/0دست از مس وجود چو مردان ره بشوی  -1گزینة  -14-3

 52/0معنای نانهاده  -3-12 52/0معنای نهاده   -5-12 52/0واژة مجاز  -12-1

 52/0عالقه  -5-16 52/0انگیز  خیال -16-1

 52/0شبه  به آرامی پخش شدن: وجه 52/0به  بوی گل: مشبّه 52/0چو: ادات تشبیه  52/0صدا: مشبّه  -17

 52/0است.  به ذکر شده و مشبّه  چون فقط مشبّه 52/0فشرده  52/0به  اکسیر: مشبّه 52/0عشق: مشبّه  -18

19-  

 قرینه معنای نانهاده )مجازی( معنای نهاده )حقیقی( واژة مجاز

 52/0نداشتن  قصد و اندیشه عضوی از انسان 52/0سر 
 

 52/0دل  52/0عضوی از اعضای انسان  -50

 تحلیل نظم و نثرر: نقد و 

 2/0محض در برابر معشوق یا هر پاسخ مشابه دیگر سر سپردگی  -51-1

51-5-  

 های آوایی پایه
 52/0رُ وَ فا یی  کِ تُ بی مِه تَ مَ زَو وَل مَن نَ دا نِس

 یُ نَ پا یی 52/0کِ بِ بَن دی  تَ نَ زان بِه عَه دِ نا بَس

    52/0فاعالتن واژه)اسم رکن( وزن

    52/0ــ ــ  ــ  خوشة هجایی
 

  52/0فشرده  52/0به  بار مشبّه 52/0جدایی: مشبّه  52/0بار جدایی  -51-3

 باشد. ای که در معنای مجازی به رفته یا هر واژه 52/0عشق  52/0غم  -51-4

 2/0کمی واژگان اصیل فارسی؛ فراوانی لغات عربی یا هر پاسخ صحیح دیگر دو مورد هر مورد  -51-2

 

 نیا طرّاح: محمدامین شمس


