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صفحه1 :

ردیف

بارم

الف) تاریخ ادبیات و سبکشناسی  4( :نمره)

1

1

جاهای خالی را با موارد درست پر کنید.
الف) سعدی کتاب گلستان را به نثر  .................و بوستان را در قالب  .................پدید آورده است.
ب) کلیم کاشانی با به کار بردن مضمونهای ابداعی فراوان به  .................مشهور شد.
ج) در سبک  .................لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان در حوزة شعر وارد شد.

2

هریک از آثار در گروه «الف» را به شاعران گروه «ب» وصل کنید.
گروه الف

0/75

گروه ب

جامع عباسی

شیخ بهایی

حبیب السیر

وحید قزوینی

عباسنامه

خواندمیر

.

3

هریک از موارد صحیح را انتخاب کنید.
الف) فراوانی لغات ترکی و مغولی 

4

0/75
قلمرو زبانی 

ب) نثر کتاب احسنالتواریخ 

مصنوع

ج) ستایش خرد 

سبک عراقی 



قلمرو ادبی



بینابین



سبک خراسانی 

پاسخ کوتاه بنویسید.
الف) در سبک هندی کدام قالب شعری بیشتر رواج داشته است؟

0/5

ب) شاخصة اصلی شعر وحشی بافقی چه بود؟

0/5

نقش قهوهخانهها را در دورة صفویه بنویسید؟

0/5

صفحه2 :

ردیف

بارم

ب) موسیقی شعر 6( :نمره)

1

با خوانش درست ،مرز پایههای آوایی بیت زیر را مشخص کنید و در جدول قرار دهید.
یارب از عرفان مررا پیمانرهای سرشرار دهه

1

چشم بینرا ،جران آگراه و دل بیردار دهه

مصراع یک
مصراع دو
2

بیت زیر را متناسب با پایههای آوایی تفکیک کنید ،سپس وزن آن را بنویسید.
تررا ندررردی برریخبررر از جسررم و جرران

1

کرری خبررر یررابی ز جانرران یررک زمرران

پایههای آوایی
وزن
3

ابیات زیر را متناسب با پایههای آوایی تفکیک کنیرد ،سرپس وزن و نشرانههرای هارایی هریرک را در
خانهها ،جای دهید.
الرف) ای همره هسرتی ز ترو پیردا شرده

خررراع فرررعیف از ترررو توانرررا شرررده

پایههای آوایی
وزن
نشانه هاایی
ب) دائم گل این بستان ،شاداب نمیماند

پایههای آوایی
وزن
نشانه هاایی

دریرراب فررعیفان را در وقررت توانررایی

4
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ردیف
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ج) زیباشناسی 6( :نمره)

1

در عبارات زیر تشبیه را مشخص کنید و نوع تشربیه گگسرترده ،فشررده) را بنویسرید و ارکران تشربیه
گمشبه ،مشبهبه) را مشخص کنید.

1/5

 -پس از ابرکرم ،باران رحمت بر خاع آدم بارید و خاع را گهل کرد و به ید قدرت از گل دل کرد.

2

مااز را همراه با قرینة آن در بیت زیر مشخص کنید.
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

3

1

بهار عارفش خطری بره رنرر ارنروان دارد

در ابیات زیر کنایهها را مشخص کرده و مفهوم کنایی هریک را بنویسید.
الف) برا آسرمان مفراخره کرردیم ترا سرحر

او از سرررتاره دزم زد و مرررن از ترررو دزم زدم

کرری کنرری پرراع

بدفررت آندرره کرره باشررم خفترره در خرراع

ج) قمررری ریخترره بررالم برره پنرراه کرره روم؟

تا به کی سرکشی ای سرو خرامران از مرن؟

ب) بدفتررا دل ز مههررر

5

فتنه اندیز جهان نرگس جادوی تو شرد

در بیت زیر یک استعاره بیابید و مشخص کنید که آن استعاره کدام رکن باقیمانده از تشبیه است؟
بتی دارم که گهرد گُل ز سنبل سایهبان دارد

4

1

در هریک از ابیات زیر کدام آرایه گاستعاره ،کنایه ،مااز ،تشبیه) به کار رفته است؟
تررا در زمانرره بررراقی اسررت آواز برراد و بررراران
الف) این نغمه محبت بعد از من و ترو مانرد
ب) روشنی روز تویی ،شادی نمسروز ترویی

مررراه شررربافرررروز ترررویی ،ابرررر شرررکربار بیرررا

ج) دیدی کره خرون نراحق پروانره شرمع را

چنرردان امرران نرردارد کرره شررب را سررحر کنررد

د) از مکافررررات عمررررل نافررررل مشررررو

گنرررردم از گنرررردم برویررررد ،جررررو ز جررررو

1/5

1

صفحه4 :

ردیف

بارم

د) تحلیل نظم و نثر 4( :نمره)

1

نزل زیر را بخوانید و به سؤاالت آن پاسخ دهید.
مرا تو نایت مقصودی از جهان ای دوسرت
چنان بره دام ترو الفرت گرفرت مرر دلرم
گرررم تررو در ندشررایی کاررا ترروانم رفررت
مرا رفای ترو بایرد ،نره زنردگانی خرویش
که گفرت سرعدی از آسریب عشرق بدریرز

2
هررزار جرران عزیررزت فرردای جرران ای دوسررت
کرره یرراد مررینکنررد عهررد آشرریان ای دوسررت
به راسرتان کره بمیررم برر آسرتان ای دوسرت
جواب تلخ بدیع اسرت از آن دهران ای دوسرت
به دوستی که نلط می بررد گمران ای دوسرت

الف) دو ویژگی زبانی را بنویسید؟
ب) پیام و دریافت کلّی ابیات را بنویسید؟ گقلمرو فکری)
ج) در ابیات اول و دوم ویژگی و آرایة ادبی بنویسید.
2

سروده زیر را بخوانید و به سؤاالت پاسخ دهید.
من ندانسرتم از اول کره ترو بری مهرر و وفرایی
دوستان عیب کنندم کره چررا دل بره ترو دادم
شمع را باید از این خانه به در بُرردن و کُشرتن
عشررق و درویشرری و اندشررتنمررایی و متمررت
گفته برودم چرو بیرایی ،نرم دل برا ترو بدرویم
آن نه خال است و زنخدان و سر زلف پریشران
تررو مپنرردار کرره سررعدی ز کمنرردت بدریررزد

2
عهرد نابسررتن از آن بره کرره ببنردی و نپررایی
باید اول به تو گفتن که چنین خروب چرایری
تا به همسایه ندویرد کره ترو در خانرة مرایی
همه سهل اسرت ،تحمرل نکرنم برار جردایی
چه بدویم؟ که نم از دل برود چون تو بیرایی
که دل اهل نظر برد ،که سری اسرت خردایی
چون بدانست که در بند تو ،خو تر ز رهایی

الف) قالب این اشعار چیست؟
ب) در بیت چهارم یک کنایه مشخص کنید و مفهوم کنایی آن را بنویسید.
ج) پیام کلّی شاعر در این ابیات چیست؟ گقلمرو فکری)

د) این شعر متعلق به کدام سبک شعری است؟ گهندی ر عراقی)

سربلند باشید

