
بنام خدا
دبیرستان فرھنگ

آزمون علوم و فنون ادبی یازدھم 

دقیقھ٧٠مدت آزمون شماره کالسنام و نام خانوادگی
تاریخ آزمون نام پدر

بنویسید) درجای مشخص شده فقط (دانش آموز گرامی پاسخ ھا را کامال واضح و خوش خط و خوانا
از پشت برگھ دوم بھ عنوان چرک نویس استفاده فرمایید

١

نمره٣تاریخ ادبیاتالف

/٧٥) ذکر سھ مورد کافی است ... ( شاعران برای تسکین خود بھ ادبیاتی روی می آورند کھ ٧در قرن ١

١موضوع کتاب تاریخ جھان گشای جوینی چیست ؟٢

/٥را بنویسید ٧دو مورد از ویژگی ھای شعر قرن ٣

/٢٥کیست؟صد پندنویسنده کتاب ٤

/٢٥.چند مثنوی بھ پیروی از نظامی گنجوی سروده است . . .         ٥

/٢٥نام کامل کتاب شمس قیس رازی چیست ؟٦

نمره ٣سبک شناسی     ب

١سبک خراسانی با سبک عرقی را بنوسید فکریدو مورد  از تفاوتھای١

/٧٥.ورد از ویژگی ھای زبانی سبک عراقی را بنویسیدسھ م٢

/٥در سبک عراقی وضع قصیده چگونھ شد ؟چرا؟٣

/٧٥اوضاع تاریخ نویسی در سبک عراقی چگونھ بود ؟٤
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٢

نمره٦عروض    ج

.پایھ ھای آوایی مصراع اول بیت زیر را بنویسید ١

محمل بدار ای ساربان تندی مکن با کاروان       کز عشق آن سرو روان گویی روانم می رود 

١

بیت زیر را داخل جدول قرار دھید ٢

ای خوش منادی ھای تو ، در باغ شادی ھای تو       برجای نان شادی خوَرد جانی کھ شد مھمان تو 

ای ُخش منا 

-U- -

٥/١

.مصراع اول بیت زیر را داخل جدول قرار دھید ٣

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم      فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم 

پایھ ھای ھجایی

نشانھ ھای ھجایی

وزن 

٣

/٥برای تقطیع درست بیت زیر مصراع دوم را چگونھ باید بخوانیم ؟٤

نمره ٤آرایھ ھای ادبی   د

.زیر مشبھ و مشبھ بھ را مشخص نمایید در بیت ١

دو چشمش بسان دو نرگس بھ باغ       مژه تیرگی برده از پّر زاغ

٥/

)یک و نیم نمره (و ارکان ھر دو تشبیھ را بنویسید ) نیم نمره ( در بیت زیر یک تشبیھ فشرده و یک تشبیھ گسترده بیابید٢

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی       تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی 

٥/٢
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را مشخص نمایید مشبھ  ھادر بیت زیر تشبیھ ھا را پیدا کنید  و ٣

چون آینھ جان نقش تو در دل بگرفتھ است        دل در سر زلف تو فرو رفتھ چو شانھ 

١

نمره٤تحلیل فصل  ھـ

عبارت زیر از گلستان سعدی انتخاب شده آن را از نظر تاریخ ادبیات و زیبایی شناسی بررسی نمایید ١

و خوان نعمت بی دریغش ھمھ جا کشیده پرده ناموس بندگان بھ گناه اران رحمت بی حسابش ھمھ را رسیدهب
روزی خواران بھ خطای منکر نبردفاحش ندرد و وظیفھ

داریگبر و ترسا وظیفھ خورای کریمی کھ از خزانھ غیب
دوستان را کجا کنی محروم تو کھ با دشمنان نظر داری

٢

با توجھ بھ آموختھ ھای خود از سبک عراقی ، ابیات زیر را کھ از مولوی ھستند را تحلیل نمایید ٢

شدمدولت عشق آمد و من دولت پاینده مرده بدم زنده شدم گریھ بدم خنده شدم
زھره شیر است مرا زھره تابنده شدمدیده سیر است مرا جان دلیر است مرا

رفتم دیوانھ شدم سلسلھ بندنده شدمگفت کھ دیوانھ نھ اي الیق این خانھ نھ اي
گول شدم ھول شدم وز ھمھ برکنده شدمگفت کھ تو زیرککي مست خیالي و شکي

شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدمسري پیش رو و راھبريگفت کھ شیخي و
در ھوس بال و پرش بي پر و پرکنده شدمگفت کھ با بال و پري من پر و بالت ندھم

گفتم آري نکنم ساکن و باشنده شدمگفت مرا عشق کھن از بر ما نقل مکن
چونک زدي بر سر من پست و گدازنده شدمچشمھ خورشید تویي سایھ گھ بید منم

کز کرم و بخشش او روشن بخشنده شدمشکر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک
کز رخ آن شاه جھان فرخ و فرخنده شدمباش چو شطرنج روان خامش و خود جملھ زبان

٢

موفق و سربلند باشید 


