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باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران

کرج 1ناحیه  آموزش و پرورشمدیریت 

کرج 1آموزش و پرورش استان البرز ناحیه اداره کل 

99-99  سال تحصیلیمجتمع آموزشی سالله ل اوامتحانات نوبت 

 نمره به عدد: 2علوم و فنون ادبی آزمون درس:   نام و نام خانوادگی:

 نمره به حروف: 1999دی ماه     تاریخ آزمون: 

 4  تعداد صفحات:  دقیقه  99مدت آزمون:     شماره صندلی: یازدهم انسانیکالس:  

 بارم 1صفحه:  ردیف

  نمره( 2الف( تاریخ ادبیات: )

 های زیر را  بنویسید. درستی و نادرستی هریک از عبارت 1

هاای مولاوی    ساوجی به شیوه داستان سلمان« جمشید و خورشید»مثنوی  الف(

 . سروده شده است

  غ   ص 

ب( خواجوی کرمانی چند مثنوی به پیروی از پنج گنج نظامی سروده اسات کاه   

 دهندة استادی او است. نشان

 غ   ص 

 غ   ص   عبید زاکانی منظومه موش و گربه را به شیوه طنز و تمثیل سروده است.ج( 
. 

57/0 

است؟ )در « ب»های گروه در جدول زیر، مربوط به کدام یک از شخصیت« الف»ز موارد گروه هریک ا 2

 مورد اضافه است( دو  «ب»گروه 

 ب الف

 او با تلفیق و درآمیختن عشق و عرفان, غزل فارسی را به کمال رساند.الف( 

کتاب تاریخ او در شرح ظهور چنگیز و فتوحات او و تاریخ خوارزمشااهیان   ب( 

 . بوده است.و..

او در برگیرندة تاریخ پیامبران و خلفای چهارگاناه و تااریخ   « تاریخ گزیده»ج( 

 ( قرن هشتم است. 530ایران تا سال )

 شمس قیس رازی 

 حافظ

 حمداهلل مستوفی

 سعدی

 عطاملک جوینی
. 

57/0 

 سرایی از رونق افتاد و قالب غزل جای آن را گرفت؟ چرا در قرن هفتم، قصیده 3

 
7/0 

  نمره( 2شناسی: )ب( سبک 

گانه )زبانی، ادبای، فراری( سابک عراقای   های زیر، مربوط به کدام یک از قلمروهای سههریک از ویژگی 1

 است؟ 

 الف( توجه به بیان و بدیع )                 (

 )                 ( های عرفانی و برتری عشق بر عقل توجه به اندیشهب( 

 )                      (اژگان غیرفارسی در متن  توجه به ورود وج( 

 
 

57/0 



 بارم 2صفحه:  ردیف

 بیات زیر بنویسید. ویژگی فرری و یک ویژگی ادبی در ایک  2

 آتااااا  اسااااات آب دیااااادة مظلاااااوم   

 تاااو چاااون شااامعی از او هراساااان بااااش   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چااون روان گشاات، خشااک و تاار بسااوزد    

 کاااه او ل، آتااا  ز شااامع سااار ساااوزد   
 

 

7/0 

 های مناسب پر کنید. جاهای خالی را با واژه 3

دیاده    ..........الف( در سبک خراسانی ستای  خرد وجود دارد در حالی که در سبک عراقای ساتای  .................   

 شود.   می

. است در حالی که در سبک خراسانی معشوق ..........ب(   .... است.در سبک عراقی معشوق ................
 

57/0 

  نمره( 6ج( موسیقی شعر: ) 

 های زیر را بنویسید. )نوشتن هجاها فراموش نشود( وزن واژه 1

   کبوترالف( 
 

  ( فراوانیب
 

  با ادبانج( 

 

7/1 

 با خوان  درست، مرزهای آوایی هر مصراع را پیدا کنید و در جدول قرار دهید.  2

 باااه گیتااای هااار کجاااا درد دلااای باااود   
 

 هاام کردنااد و عشااق  نااام کردنااد    بااه 
 

 

     مصراع یک 

     مصراع دو
. 
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 های هجایی زیر را بنویسید. وزن نشانه 3

 )                          (   – U – –ب(  )                           (  – – U –الف( 

 (                  )         U – –د(  )                          (  U – – –ج( 
. 

 

1 

ها های هجایی هریک را در خانههای آوایی تفریک کنید. سپس وزن و نشانهبیت زیر را متناسب با پایه 4

 قرار دهید. 

 خبااار از جسااام و جاااان  تاااا نگاااردی بااای 
 

 کااااای خبااااار یاااااابی ز جاناااااان یاااااک زماااااان  
 

 

 های آواییپایه
    

    

     های هجاییخوشه

     وزن
. 
 

2 



باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران

کرج 1ناحیه  آموزش و پرورشمدیریت 

کرج 1آموزش و پرورش استان البرز ناحیه اداره کل 

99-99  سال تحصیلیمجتمع آموزشی سالله  اولامتحانات نوبت 

 نمره به عدد: 2آزمون درس:  علوم و فنون ادبی  نام و نام خانوادگی:

 نمره به حروف: 1999دی ماه   تاریخ آزمون:   

 4  تعداد صفحات:  دقیقه  99مدت آزمون:     شماره صندلی: کالس:  یازدهم انسانی

 بارم 9صفحه:  ردیف

  نمره( 6شناسی: )د( زیبا 

 در بیت زیر، تشبیه فشرده )بلیغ( غیراضافی را بیابید و ارکان اصلی آن را بنویسید.  1

 اری، تو اللة بهاری تو سرو جویب

 به )            (مشبه مشبه )            ( تشبیه فشرده غیراضافی )                    (
. 

57/0 

 ارکان تشبیه را در شعر زیر نشان دهید.  2

 های پریده رنگ / مانند یک تصو ر مشروک / پیوسته در تراکم و طغیان بود.  شب در تمام پنجره

 ادات تشبیه )           ( وجه شبه )            ( به )            (مشبه (     مشبه )       
. 

1 

 به باشد؟ در آن مشبه« بهار»یک تشبیه گسترده بنویسید که  3
 

7/0 

 د.یتشبیه فشرده اضافی )اضافه تشبیهی( زیر را به یک تشبیه گسترده تبدیل کن 4

 از شعله ندامت سوخت  باورم حریر
 

57/0 

 های زیر، ادات تشبیه را مشخص کنید.   در هریک از متن 7

کشمیر، متص یدی خاوش و مرغازاری نازه باود کاه در پای  جماال او د م         اند که در ناحیتالف( آورده

 طاووس به پرّ زاغ مانستی.   

 

 ب( ماااااارا در دل درخاااااات مهربااااااانی   
 

 

 باااه چاااه ماناااد؟ باااه سااارو بوساااتانی    
 

 

7/0 

 های مشخص شده، بنویسید. در واژه معنای حقیقی و مجازی را 6

 و ز شااااهر دشااااتخروشاااای برآمااااد ز الااااف( 
 

 غااام آماااد جهاااان را از آن کاااار بهااار    
 

 معنای حقیقی )                    (                     معنای مجازی )                            (
 

 گفااتماای بیااتب( بااه یاااد روی شاایرین   
 

 فتسااازد، کاااوه مااایچاااو آتااا  تیشاااه مااای 
 

 معنای حقیقی )                     (                    معنای مجازی  )                         (
 

1 



 بارم 4صفحه:  ردیف

 در بیت زیر مجاز و قرینه را مشخص کنید.  5

 زدند که خاکی و آبی را چه رسد که حدیث کند؟ فرشتگان سنگ به وی می

 قرینه )                                (              (              مجاز )                      
 

7/0 

 در شعرهای زیر مجاز را مشخص کنید و بنویسید مجاز از چه هستند؟  8

 الف( فردا که آن شهر خاموش / در حلقة شهر بندان دشمن / از خواب دوشینه برخاست

 

 ب( برو ای گادای مسارین در خاناة علای زن   

 

 نگاااین پادشااااهی دهاااد از کااارم گااادا را  کاااه 

 
 

1 

  نمره( 4هـ( تحلیل نظم و نثر: ) 

 متن زیر را بخوانید و به موارد مطرح شده دربارة آن پاسخ دهید.  1

فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایة ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهاد زماین   »

نوروزی قبای سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله بپرورد. درختان را به خلعت 

 «شروفه بر سر نهاده

2 

 مجاز یا استعاره از چیست؟    « فرش زمرّدین»الف( عبارت  

 چه نوع تشبیهی است؟ ارکان آن را مشخص کنید. « دایة ابر بهاری»ب( عبارت  

 

 

 ه از چیست؟ مجاز یا استعار« خلعت نوروزی»ج( عبارت  
 

 

 شناسی آن را بررسی کنید. )شعر در سبک عراقی است(   اشعار زیر را بخوانید و از نظر تاریخ ادبیات و سبک 2
 

 دم زنده شاوم، گریاه ب ادم خناده شادم   مرده ب 
 

 دولت عشق آمد و من دولات پایناده شادم    
 

 دیااادة سااایر اسااات مااارا، جاااان دلیااار اسااات مااارا 
 

 بناااده شااادم زهااارة شااایر اسااات مااارا ز هااارة تا 
 

 گفت کاه شایخی و ساری، پیشارو و راهباری   
 

 ام، امر تو را بنده شادم   ام، پی  نیشیخ نی 
 

 گاااه بیاااد مااانم چشااامة خورشاااید تاااویی، ساااایه
  

 چون که زدی بر سر من پست و گدا زنده شدم 
 

 )مولوی(

 

 

 
 

2 

  سربلند باشید 



https://digikonkur.com/


https://t.me/DGkonkur

	33.pdf
	Bookmarks from olom110101.pdf
	1.pdf (p.1)
	olom110101.pdf (p.2-5)


