
 باسمه تعالی

 بارم سئوال ردیف

 نمره( 4تاریخ ادبیات و سبک شناسی ) 1

 درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص نمایید.

 .که دو محور اندیشه و احساس آثار جاودانه داردمولوی از شاخص ترین شاعران عارف است  الف(

 ب( عطاملک جوینی از منشیان و نویسندگان عارف قرن هفتم است.
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 گزینه درست را انتخاب کنید. 2

 دلیل نامگذاری سبک عراقی این است که بعداز حمله مغول کانون فرهنگی به خراسان منتقل شد. الف( 

 عراقی بسیار کم رنگ شد.ب( توجه به علوم ادبی در سبک 

 پ( پرهیز از زهد ریایی و توجه به صفا و پاالیش درون از ویژگی های فکری سبک عراقی است.

 ت( شعر در سبک عراقی نرم و دلنشین بود و از مفاهیم طبیعی و مادی برخوردارشد.
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 25/0 را به شیوه طنز بیان کرده است.عبید زاکانی در منظومه ....................... ناهنجاری های اجتماعی  3

 نام نویسنده آثار زیر را بنویسید. 4

 الف( المعجم فی معاییر اشعار العجم                                          ب( جمشید و خورشید

 مه الغتینپ( انوار سهیلی                                                                       ت( محاک

 

1 

 چرا در عصر مغول و تیمور تاریخ نویسی رواج یافت؟ 5
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 نثر در قرن هفتم به دو جریان گرایش داشت، آن دو جریان را باذکر یک کتاب توضیح دهید. 6
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 نمره( 6موسیقی شعر ) 7

 مناسب بنویسید.واژه برای هریک از موارد زیر وزن 

 کفایتت(                        کبوترهاپ(                           تقوای ماب(                                 بینوایانالف( 
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  سواالت امتحان درس :
 فنون ادبی

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399 دی ماه

 : آموزشگاه نام 

  دبیرستان دخترانه امام حسین )ع(

 تاریخ امتحان :  یازدهمپایه تحصیلی:  اول نوبت امتحانی  :

6/10/99 

 ساعت شروع : 

 صبح 10

 مدت امتحان:  4تعدادصفحات :  انسانی رشته تحصیلی: نام ونام خانوادگی : 

 19تعداد سواالت: دقیقه  75
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 پایه را در خانه خود بنویسید. درست ابیات زیر پایه های آوایی را مشخص کنید و هر

 با خود داشتم با دلستانم می رودای ساربان آهسته ران کآرام جانم می رود/ وان دل که الف( 

 

    

    

 ب( چو دریای خون شد همه دشت و راغ / جهان چون شب و تیغ ها چون چراغ
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 انه های هجایی زیر را بنویسید.نام وزن واژه نش 9

  U  U - -ت(                     -  - U -پ(                    -  - U  Uب(                       -  U  -  U الف(
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 و وزن واژه هریک را مشخص کنید. پایه های آوایی بیت زیر را تفکیک  کنید .سپس نشانه های هجایی

 عزیزا کاسه چشمم سرایت / میان هردو چشمم جای پایت

 پایه های

 آوایی

   

   

    وزن
    نشانه های هجایی
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 نمره( 6) زیبایی شناختی  11

 و پایه های آن را مشخص نمایید.در بیت زیر یک تشبیه گسترده بیابید 

 گرچه بی طاقتم چو مور ضعیف / می کشم نفس و می کشم بارت

  

1 

 را در شعر زیر مشخص نمایید. دو پایه اصلی تشبیه  12

 سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم/ وزین درخت همین میوه غم است برم
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 در آن مشبه باشد.«  حادثه » د که تشبیه فشرده اضافی بسازییک  13
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 ه است؟ چرا؟در کدام بیت تشبیه از نوع تشبیه فشرده اضافی به کار رفت 14

 الف( از کیمیای مهر تو زر گشت روی من / آری به یمن لطف تو خاک زر شود

 ب( برای قدکشیدن در هوایت / دلم مثل صنوبرها صبور است
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 باسمه تعالی

 بارم  ردیف 

 در واژه های مشخص شده بنویسید.وحقیقی را معنای مجازی  15

 پادشاهی دهد از کرم گدا را نگینبرو ای گدای مسکین درخانه علی زن / که 

 می گفت / چو آتش تیشه می زد، کوه می سفت بیتبه یاد روی شیرین 
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 جاز و قرینه را مشخص نمایید.در بیت های زیر م 16

 الف( درخت تو گر بار دانش بگیرد / به زیر آوری چرخ نیلوفری را

 ب( خروشی برآمد زشهر و ز دشت / غم آمد جهان را از آن کار بهر

1 

 مجازی به کار رفته است؟چرا؟در معنی  مشخص شدهدر کدام بیت واژه  17

 او برد هوای شیرین / لشکر خسرو اگر بر سر فرهاد رود سرالف( نتوان از 

 ز سرها خود افکند سرب( شبی تا شبی با لشکر خرد ز تن ها 
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 نمره(  4تحلیل نظم و نثر )  18

 .سواالت پاسخ دهیداست آن را بخوانید و به « مرصاد العباد » متن زیر را از 

 ایشان چه سلطان و چه دربان، چه خاقان، چه دهقان اگر چه درظاهر ژنده اند با دل های زنده اند

 با ملک ژنده پوشان، سلطان چه کار دارد؟  / در بزم دردنوشان، خاقان چه کار دارد؟

دنیا کرامت کنند  ولیکن سعادت عظمی و دولت کبری در آن است که صاحب همّتی را سلطنت مملکت دین و

 «یا داود انّا جعلناک خلیفه فی االرض » چنانکه داود را این مرتبه ارزانی داشتندکه : 

 الف( دو ویژگی زبانی این نوشته را بنویسید.

 ب( به دو ویژگی ادبی این نوشته اشاره کنید.

 پ( این نوشته به کدام دیدگاه فکری توجّه دارد؟
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  سواالت امتحان درس :

 2فنون ادبی 

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399دی ماه 

 نام آموزشگاه : 

 دبیرستان دخترانه امام حسین )ع( 

 تاریخ امتحان :  یازدهم پایه تحصیلی:  اول نوبت امتحانی  :

6/10/99 

 ساعت شروع : 

 صبح 10

 دت امتحان: م 4تعدادصفحات :  انسانی رشته تحصیلی: نام ونام خانوادگی : 

 19 تعداد سواالت: دقیقه  75



 دهیدابیات زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ  19

 ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی ؟ / چه کنم که هست این ها ،گل باغ آشنایی

 در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است /  به امید آن که شاید تو به چشم من درآیی

 همه بوی بی وفایی سر برگ گل ندارم، ز چه رو روم به گلشن /  که شنیده ام ز گل ها

 ...... سعدی آن نیست که هرگز زکمندت بگریزد / که بدانست که در بند تو خوش تر که رهایی

 از نظر سبک شناسی  شعر را بررسی و تحلیل کنید.الف( 

 

 از نظر زیبایی شناسی بیت دوم را بررسی کنید.ب(  
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 باسمه تعالی

 جهانی -6/10تاریخ امتحان:  پایه یازدهم انسانی 2پاسخنامه درس فنون 

 بارم سئوال ردیف

 نمره( 4تاریخ ادبیات و سبک شناسی ) 1

 درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص نمایید.

  نادرستب(            درست الف(
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 25/0 پگزینه          گزینه درست را انتخاب کنید. 2

 25/0 موش و گربه 3

 نام نویسنده آثار زیر را بنویسید. 4

 یر علیشیر نواییامت( کاشفی              واعظ نیحسال مپ(          سلمان ساوجیب(     شمس قیس رازیالف( 

1 

 1 عالقه شدید مغوالن به ثبت وقایع مربوط به پدران و اجدادشان 5

 1 پیچیده نویسی : تاریخ وصّاف یا تاریخ جهانگشا -2ساده نویسی  : طبقات ناصری یا مرصادالعباد      -1 6

 مناسب بنویسید.واژه برای هریک از موارد زیر وزن  7

 فعولن( ت                       مفاعیلنپ(               مستفعلنب(                                 فاعالتنالف( 

1 
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 پایه را در خانه خود بنویسید. با خوانش درست ابیات زیر پایه های آوایی را مشخص کنید و هر

 الف(

 نم می ر ود کا را م جا آ هس ت را ای سا ر با

 نم می ر ود ات با دل س متخد دا ش  وان دل ک با

 (ب

 ت راغ ه م دش ی خون شد چ در یا

 چ راغ غ ها چن ش ب  تی ج هان چن
 

2 
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 انه های هجایی زیر را بنویسید.نام وزن واژه نش

  مستفعلن(  ت                   فاعالتنپ(                    فعالتنب(                       ( مفاعلنالف

1 
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 و وزن واژه هریک را مشخص کنید. پایه های آوایی بیت زیر را تفکیک  کنید .سپس نشانه های هجایی

 پایتعزیزا کاسه چشمم سرایت / میان هردو چشمم جای 

 پایه های

 آوایی

 س را یت می چش مس  ع زی زا کا

 ی پا یت دو چش مم جا هر م یا ن

 ) مفاعی(فعولن مفاعیلن عیلنمفا وزن
 - -U- - - U- - - U نشانه های هجایی
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 1 مشبه: م ) من( مشبه به : مور ضعیف   ادات تشبیه: چو         وجه شبه : بی طاقت بودن 11

 1 مشبه به : درخت شکوفه دار، میوه     غممشبه: سر، را در شعر زیر مشخص نمایید. دو پایه اصلی تشبیه  12

 5/0 سنگ حادثه یا موردی مشابه .در آن مشبه باشد«  حادثه » د که یک تشبیه فشرده اضافی بسازی 13

  ه است؟ چرا؟در کدام بیت تشبیه از نوع تشبیه فشرده اضافی به کار رفت 14

 ر که مشبه است به کیمیا که مشبه به است اضافه شده استالف( چون مه
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 در واژه های مشخص شده بنویسید.معنای مجازی وحقیقی را  15

 حقیقی واحد شعر ، مجازی خود شعر: مجازی: انگشتر             بیت نوعی سنگ    قیقیح: ینگن

1 

 جاز و قرینه را مشخص نمایید.در بیت های زیر م 16

 امدخروشی بر: قرینه        ب(  شهر و دشت : مردم                  یلوفریقرینه: ن : آسمان الف( چرخ

1 

 مجازی به کار رفته است؟چرا؟در معنی  در کدام بیت واژه مشخص شده 17

 چون به معنای قصد و نیت است الف( 

1 

 نمره( 4تحلیل نظم و نثر )  18

 عربی،سستی در بافت جمالتمغولی و ترکی واستفاده از کلمات زبانی این نوشته را بنویسید.الف( دو ویژگی 

 استفاده از سجع در نثر و استعاره های بسیار متکلف بودن نثر ب( به دو ویژگی ادبی این نوشته اشاره کنید.

 دنیاداریو در عین بینوایی و دینداری  زهد اشاره به پ( این نوشته به کدام دیدگاه فکری توجّه دارد؟

 هر قسمت باتوضیحاتی مشابه  یا
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 از بی وفایی یار می گوید  غمگرایی در شعر دیده می شوددازد،به فراق و جدایی می پرزیرا  سبک عراقی،الف( 

 استفاده از آرایه های :تشبیه کنایه تکرار حسامیزی از نظر زیبایی شناسی بیت دوم را بررسی کنید.ب( 

 کافیستدر هر زمینه  ذکر دو مورد 
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