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بارم سؤاالت
 

 بیت زیر را تقطیع هجایی کرده و اختیارات زبانی موجود را پیدا کنید .  1

 « ت که در این دامگه چع افتاده استتو را ز کنگره عرش می زنند صفیر                         ندانم» 

 

 

2 

 کدام بیت پایه آوایی همسان نیست ؟  2

 شکل نشیند ــواست مــخــی که بــر بام ز   شی        ـرغ وحـن مــم را که ایــجان دلــرنـالف ( م

 ب ( به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید         که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها 

 ت ــادا که عشق خوش سودایی اســعاشق بــی اســـت           رنایــر کجا بــیر هــم پــدر عالج ( 

1 

 کدام بیت با تغییر رکن بندی پایه آوایی نا همسان می شود ؟ چرا ؟  3

 تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین         کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت  -1

 زمـــنت آویــی در دامــگردانــور روی ب     ت کوته نکند هرگز      ـسعدی نظر از روی -2

5/1 

 به سواالت زیر پاسخ دهید .  4

 مهم ترین ویژگی سبک عراقی درهم آمیختگی ........................... است . ( الف

 ( ظهیر الدین بابر کتاب ............................... به زبان ............................... نوشت . ب

 پ( در سبک خراسانی معشوق ................................. و در سبک عراقی ......................................... است . 

 ( قدیمی ترین کتاب تاریخ درباره تیمور ............................................ است . ت

 ..... است . ( یکی از ویژگی های ادبی شعر سبک عراقی توجه به علوم ........................................ و ...............................ث

 ؟ این کتاب باز نویسی کدام اثر ادبی است ؟ ( نویسنده انوار سهیلی کیست ج

 

 ( چرا تحقیق در دوره مغول و تیموری کم رنگ شد ؟ چ

 

 فکر در دوره مغوالن بر پایه .................................. و..................................... دست خوش تغییر شد .   ح( 

4 

 درستی یا نادرستی عبارات های زیر را تعیین کنید .  5

 الف ( در سبک خراسانی روحیه پهلوانی و حماسی رایج بوده است . 

 ب (  تاریخ نویسی در سبک عراقی ، به صورت ساده نویسی رواج داشته است . 

 قرن هفتم است . سنایی غزنوی از شاعران (  پ

 ، سیر و سلوک عارفانه و در قالب نثر است .  ( موضوع کتاب لمعات فخر الدین عراقی ت

 ( نجم دایه کتاب خود را در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی نوشته است . ث

 ( در قرن هفتم تمایل شاعران به غزل ، بیش از قصیده بود .  ج
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 2از  1ی صفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 21اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظرانه سرای دانش واحد پسدبیرستان غیردولتی 
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بارم سؤاالت
 

 55/0 کتاب  مثنوی جمشید و خورشید اثر کیست ؟  6

 .سه مورد از آثار نثر امیر علیشیر نوایی را به زبان ترکی بنویسید 5

    

55/0 

 . تشبیهات به کاررفته را مشخص کنیددر هر یک از ابیات زیر  8

 ــو یار غمگساری ، تـو حور دلربایی ت          هاری   ــی بتــو اللهویباری ـرو جـو سـت -1

 ویـشق بیابیّ و زر شــیمیای عـدست از مس وجود  چو مردان ره بشوی            تا ک  -2                        

 مهرم به جان رسید و به عیّوق بر شدم        دم پیش آفتاب     ــون شبنم اوفتاده بُــچ  -3                        

 ده ی گلگون شتاب کنساقی به دور با          رد   ـو عمر به رفتن شتاب کـل چـایّام گ  -4

2 

 . ه و قرینه و عالقه آن را بنویسیددر هر یک از ابیات زیر مجاز  به کاررفته را پیدا کرد 9

  ش گیرــویـرِ خــ، سسـرِ ما نــداری          بایدت پیش گیر       یــر چه مــبُرو ه -1                         

 هِ بختِ پریشان و دست کوته ماستگنا         اگر به زلف دراز تو ، دست ما نرسد        -2

 ان بخشید و ایمان خاک را ـآن که ج           را        ن پاکــریــان آفـن جــریــآف -3

  ر خاک ـرسـستی بــتادم  ز مــدراف             ن پیمانه را پاک      ـیدم ایـو آشامـچ -4 

2 

 .های سبک خراسانی و عراقی را در پنج بند بنویسیدمقایسه ویژگی 10

 

   

25/1 

 . بک عراقی را به طور کامل بنویسیدمختصات ادبی س 11

 

 

55/0 

 . ختصات فکری سبک عراقی را بنویسیدم 12
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 1از 1صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فع  لن   // یک بار حذف همزه   1

 ج   2

  .زیرا ذو بحرین است 2  3

 الف (  مختصات نو و کهن  4

 ترکی   -ب ( با بر نامه  

 آسمانی  –پ( زمینی 

 ت ( ظفرنامه شامی 

 بدیع  –ث ( بیان 

 کلیله و دونه   –ج ( مالحسین واعظ کاشفی 

 چ ( به علت نبودن استادان بزرگ  و از بین رفتن حوزه های علمی  

 اجتماعی  –دگر دیسی های سیاسی  ح( 

 الف ( ص         ب (  ص             پ ( غ             ت ( غ              ث( ص               ج ( ص 5

 سلمان ساوجی   6

 محاکمه الغتین  –محبوب القلوب   -مجالس االنفائس  5

 تو = مشبه  // الله : مشبه به   //  تو = مشبه  // یار غمگسار : مشبه به   // تو = مشبه  // حور = مشبه به  -1                         8

 مس وجود = بلیغ اضافی  // کیمیای عشق = بلیغ اضافی   // تو  = مشبه   // مردان ره  = مشبه به   -2تو سرو جویباری    

 من = مشبه   = شبنم = مشبه به   -3

 ایام گل = مشبه  //  عمر = مشبه به  -4

 در هر یک از ابیات زیر مجاز  به کاررفته را پیدا کرده و قرینه و عالقه آن را بنویسید .  9

 هر دو  سر = مجازا قصد و اندیشه   -1

 دست  = مجازا انگشتان – 2

 .خاک = مجازا  انسان   -3

 پیمانه = مجازا شراب  -4

 خراسانی   =  عراقی  10

 خرد گرایی  =  عشق گرایی  

 اعتدال در اغراق  = غلو مبالغه 

 تفکر حماسی  = تفکر غنایی 

 شادی گرایی =  غم گرایی 

 فراوانی قالب غزل و ثبیت جایگاه تخلص در آن //  توجه به علوم بیان و بدیع //  خارج شدن شعر از دربار 11

 تحث تاثیر تغییرات سیاسی و اجتماعی  // باالترین مقام معشوق و گاهی یکی شدن با معبود  //  12

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 21ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه  سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
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