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 ) نمره 4(تاریخ ادبیات و سبک شناسی 
 .بنویسید را زیر هاي عبارت از یک هر نادرستی و درستی 
  نادرست  درست  .   رسید خود اوج به دهم قرن دوم نیمه در عراقی سبک )آ

 نادرست  درست            . است شده نوشته ساده نثر به جهانگشا تاریخ) ب

 
5/0 

 5/0 : .....................نفحات االنس ) ب: .................           المعجم  ) الف.   موضوع کتابهاي زیر را بنویسید 2
 کدام گزینه از عوامل تغییر سبک عراقی به هندي نیست؟  3

  آشنایی بامعارف هندوان) ب                حقیقتفاصله گرفتن سبک عراقی از )الف
 بازگشت بعضی ازآنان به ایران  روي آوردن شاعران به دربارهاي هند و) د                    حاکمیت انگلیس بر شبه قاره هند) ج

5/0 

 کدام یک جز کتابهاي نثر هندي است که در داخل ایران نوشته شده است؟  4
 بدایع الوقایع ) د             عین الحیات) ج                شرف نامه) ب             کتب داراشکوه )الف

5/0 

 ) خالصه و کوتاه. (دو مورد از ویژگی هاي غزل در سبک هندي را بنویسید 5
 

5/0 
هستند؟ ها سبک کدام فکري هاي ویژگی از ترتیب به »قدر و قضا به باور« و» رواج روحیه پهلوانی و حماسی « 6  

 هندي - خراسانی) د    خراسانی -عراقی ) ج     عراقی -خراسانی ) ب     خراسانی – هندي) آ
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 . جدول مقابل را کامل کنید 7
 ویژگی یا لقب نام شاعر

 خداوند گار مذامین تازه ) ...........................الف
 خالق المعانی ثانی  .............................) ب
 واقع گرایی  ) .............................ج
  شاعر عصر سربداران  )..............................د

1 
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 ) نمره 6(زیبایی شناسی )ب
 است استوار....................  بنیاد بر استعاره است.....................  اصل بنیاد بر کنایه 

 
5/0 

 است؟ تشخیص آرایه داراي بیت کدام 9
  نیامدي هجران شب سپیده باز اي نیامدي             تابان ستاره اي امشب باز )آ

  بریدم عالم همه از که من آزاده مناز          آزادگی به بسته پاي سرو اي) ب

5/0 

 :کنید مشخص را )به مشبه و مشبه( تشبیه ارکان آخر مصراع در و دهید نشان دارد وجود تشبیه چند زیر شعر در 10
 » آید می صدا به باران زنگ/ بدود برگی بن در عطشی نسیم تا/  است باز خواهش چتر هیچستان پشت «

1 

 :کنید مشخص را )فشرده – گسترده( تشبیه نوع 11
  نشان دهد نمی تو جز من ضمیر آیینه چمن        این در نگرم می خویشتن به گرد هرچه )آ

  گشت می پخش سو هر به آرامی به                    آب جنبش در گل بوي چون صدا) ب

1 

 :کنید مشخص زیر هاي عبارت در را )استعاري –تشبیهی ( اضافی هاي ترکیب نوع 12
  صداقت پرهاي - ابرو کمان -سعادت  کیمیاي - شب سقف 
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 5/7 ادامه سواالت در صفحه بعد                                                                 جمع بارم



 بارم شــرح سوال ردیف

 .بیابید زیر ابیات در را ها استعاره 13
  ندروي کشته از جز به من چشم نور کاي      پیر با گفت خوش چه سالخورده دهقان) آ

  بگشاید تر نرگس از ژاله صبحدم        بگشاید سرخوناب جگرصبحگاهی ) ب

1 

 .بنویسید را مشخصات هاي عبارت کنایی مفهوم 14
  آموزگار پیش بنشاندت که            روزگار کند بازي نغز یکی) آ 

 خوانید را ما همه بال، تیر خسته ، ايفروشده گل اي پاي به) ب

1 

 
15 

 )نمره 6(موسیقی شعر )ج
 هم نشینی ) شکیبا                           بنا) آ.       خوشه هاي هجایی واژه هاي زیر را بنویسید

5/0 

 »به رخَت نظاره کردن سخن خدا شنیدن/ چو خوش است صوت قرآن زتو دلربا شنیدن«وزن بیت زیر کدام است؟  16
 فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن ) مفاعلن  فعالتن مفاعلن فعالتن                    ب)آ

 مستفعلُ مفعولن  مستفعلُ مفعولن ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن                       د)ج
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 کدام مصراع وزنی متفاوت دارد؟  17
 هر که جانی دارد و در دل ندارد ترك جانان) ب  تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی                )آ

 همه اسمند و تو جسمی همه جسمند و تو جانی) نظر آوردم و بردم که وجودي به تو ماند         د)ج

1 

پایه هاي آوایی بیت زیر را مشخص کنید و با ذکر دلیل بنویسید که چرا بیت زیر داراي وزن همسان دولختی  18
 است؟ روي تو چون نوبهار جلوه گري می کند             زلف تو چون روزگار پرده دري می کند ) دوري(
 

2 

 . شعر زیر را متناسب با پایه هاي آوایی تفکیک کنید، وزن واژه و خوشه هاي هجایی آن را در خانه ها جاي دهید 19
 گر از رویت بهارآگاه باشد                  پشیمان گردد از آوردن گل

  پایه هاي آوایی 
 

  وزن واژه 
   خوشه هاي هجایی 
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 ) نمره 4(تحلیل متن  20
 .کنید بررسی ادبی ویژگی نظر از را تبریزي صائب از زیر بیت 
 »کوکب ها چشم شوق از پرد می هنوز/  کردي آسمان کار در که کرشمه یک به «
 

 

1 

 .کنید بررسی فکري نظر از را زیر بیت 21
 » مولوي«   سازد قمر آنکه یا قمر خوشتر دوست اي سازد       شکر آنکه یا خوشتر شکر دوست اي 
 

1 

 .کنید بررسی زبانی هاي ویژگی نظر از ترکمان بیک اسکندر اثر »عباسی آراي عالم تاریخ« کتاب از زیر متن 22
 اردو در هنگام آرایی اند در آن معنی سلسله پندان پیرایه و پیرایی سخن و مناظم ناظمان از طبقه علیه شعرا که «

 . » بودند بیشمار گستر بالغت و سخنور و شاعران محروسه، ممالک و معالّ
 

1 

 ) مورد دو .(کنید بررسی شناسی زیبایی از را زیر هاي جمله 23
 »کرد دل گل از گل در قدرت یک به و کرد گل را خاك و بارید آدم خاك بر محبت باران کرم، ابر پس از« 

  رازي الدین نجم العباد مرصاد
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 20 جمع بارم .                                                        موفق و پیروز باشید 
 








