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دقیقه 75ماده درسی:علوم وفنون ادبی                              متوسطه دوم پروین اعتصامی                            مدت امتحان:  
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 ردیف سواالت بارم

نمره(2)الف(تاریخ ادبیات 0/5  
 هریک از ویژگی های شعری زیر مربوط به کدام شاعر است.

آور قرن هفتم و صاحب غزل های عرفانی زیبا است.مثنوی عشاق نامه او مشهور است و در هر فصل این  شاعران نام الف(از

پرداخته و سخن را با تمثیل و حکایت به پایان رسانده است.).........................................( مثنوی به یکی از مباحث عرفانی  

قدرت شاعری خود را قطعات اخالقی آشکار ودر اشعارش قناعت پیشگی و  هقان پیشه کهب(شاعر عصر سربداران و مردی د

 بی اعتباری دنیا را مورد تاکید قرار داده است.).......................(

1 

 گزینه درست را انتخاب کنید. 0/5

خوارزمشاهیان( است؟الف(موضوع کدام یک از آثار زیر)شرح ظهور چنگیز،احوال و فتوحات او و تاریخ   

(تاریخ جهانگشا4(تاریخ گزیده                3(جامع التواریخ            2(تاریخ وصاف          1  

از کیست و به پیروی از کدام کتاب نوشته شده است؟« بهارستان»ب(کتاب  

گلستان-جی(سلمان ساو4بوستان       -(جامی3گلستان        -(جامی2بوستان       -(سلمان ساوجی1  

2 

 جاهای خالی را با واژگان مناسب کامل کنید. 0/5

 الف(عبید زاکانی در منظومه.......................ناهنجاری های اجتماعی را به شیوه طنز و تمثیل بیان کرده است.

رازی است. عروض،قافیه و بدیع ونقد شعر کتاب................نوشته شمس قیسب(نخستین و مهم ترین اثر در علم   

3 

 آثار زیر متعلق به چه کسانی است؟ 0/5

 الف(مرصادالعباد                                ب(تاریخ گزیده

4 

نمره(2)ب(سبک شناسی 0/75  

 درستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

مفعول است.در کنار « مر»الف(از ویژگی های ادبی سبک عراقی،کاهش به کارگیری حرف نشانه   

نامید.« بابرنامه»ب(مال حسین واعظ کاشفی کتاب کلیله و دمنه را به انشای خود باز گرداند و آن را  

 ج(از ویژگی های نثر در سبک عراقی ورود لغات ترکی و مغولی به زبان فارسی است.

5 

 ویژگی های فکری زیر مربوط به کدام یک از دوره های سبک فارسی است. 0/75

 الف(ستایش خرد :                ب(غم گرایی:                          ج(آسمانی بودن معشوق:

6 

75/0  چرا در عصر مغول و تیمور تاریخ نویسی رواج پیدا کرد؟ 

 

7 

نمره(6)ج(موسیقی شعر 1  

ی هجایی زیر را بنویسید.اژه خوشه هوزن وا  

-UU-)الف                                           -U--)ب                                          --U-)ج 

8 

 برای هر یک از واژه های زیر وزن واژه مناسب بنویسید. 1

ج(تو کریمی:              ب(دری بگشا:                             الف(سحرگه:                

9 

پایه های آوایی بیت زیر را مشخص کنید و هر پایه را در خانه خود قرار دهید.مرز  1  

 خوشا از نی خوشا از سرودن       خوشا نی نامه ای دیگر سرودن
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5/2  بیت زیر را متناسب با پایه های آوایی تفکیک کنید،سپس وزن واژه و خوشه هجایی هر یک را در خانه ها قرار دهید. 

غم خو کرده ایم ای دوست ما را غم فرست         تحفه ای کز غم فرستی نزد ما هر دم فرست ما به  

 پایه های آوایی    
    

 وزن واژه    

 خوشه های هجایی    
 

11 

5/0  بیت زیر از چه پایه ای پدیدآمده است؟)مفتعلن،فاعالتن...( 

نشاند تخمش اندر جان بکارد هرکه می ورزد درختی در سرابستان معنی/ببخش اندر دل  

12 

5/0 نمره(6)د(زیبایی شناسی   

را به سخنی ادبی تبدیل کنید« خورشید طلوع کرد»جمله     

 

13 

5/0 دو رکن تشبیه را مشخص کنید« صد هزاران دام و دانه است ای خدا  /ما چو مرغان حریص بی نوا»در بیت   
 

14 

5/0 مجاز را مشخص کنید« /کز یکدگر گشایی زلف گره گشا رادست فلک ز کارم وقتی گره گشاید »در بیت   
 

15 

مجاز و تشبیه را پیدا کنید« / وز این درخت همین میوه غم است برم سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم»در بیت 1  
 

16 

 در ابیات زیر مجاز را بیابید و مفهوم حقیقی و مجازی واژه ها را بنویسید. 1

طلبد غمزه دوست     دوستان دلبر ما نرگس گویا دارد )معنای حقیقی:       /معنای مجازی:        الف(از من غمزه دل می 

) 

 ب(من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم      که گاه گاه براو دست اهرمن باشد  )معنای حقیقی:       /معنای مجازی:       (

 

17 

5/1 ع تشبیه را بنویسید.در ابیات زیر ارکان تشبیه را مشخص کنید و نو   

)نوع تشبیه:................ الف(در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا       سرها بریده بینی بی جرم و جنایت     

  

ویرانیب(خانه دل ما را از کرم عمارت کن                   پیش از آنکه این خانه رو نهد به    )نوع تشبیه:..............................  
   

18 

، موارد خواسته شده را مشخص کنید.در عبارت های داده شده  1  

وجه شبه(–الف( جهان خوردم و کارها راندم.)مجاز و مفهوم آن(     ب(ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد.)مشبه   

 
 

19 

نمره(4)ه(نقد و تحلیل نظم و نثر 1  

  بررسی کنید. ادبی()آرایه های متن زیر را از نظر زیبایی شناسی 

درختان را به . فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرمود تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد

خلعت نوروزی قبای سبز فلک ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع  کاله شکوفه بر سر نهاده. عصاره تاکی 

.فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته به قدرت او شهد  

 
 

20 



 

 

 ابیات زیر را بخوانید وبه پرسش ها پاسخ دهید.  3

یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد   کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد         

سلیمانم در زیر نگین باشد صد ملک     از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار                

 غمناک نباید بود ازطعن حسودان ای دل       شاید که چو وا بینی خیر تو در این باشد

 هر کاو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز       نقشش به حرام ار خود،صورتگر چین باشد

 الف(ویژگی های زبانی سبک عراقی را با توجه به این ابیات، مشخص کنید. 

  

یژگی های ادبی سبک عراقی را درآن بیابیدب(و   

 

.ت(درک و دریافت خود را از بیت سوم بنویسید  
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 موفقیت بدرقه راهتان باد.

 


