
 به نام خدا

پایه:  یازدهم انسانی        دبیر: نوایی     99نوبت اول دی ماه                  2آزمون مجازی علوم وفنون   

نمره اختصاص به فعالیت های کالسی و حضور در کالسهای مجازی دارد.2نمره می باشد .  18سوال دارد و از  22آموز عزیز امتحان دانش      

 

نمره دارد.( 5/0گزینه صحیح را انتخاب کنید.)هرسوال الف.   

.رباعی زیر به چه مناسبت و در چه سالی سروده شده است؟1  

به حال تباه مردم گرید"کس نیست تا بر وطن خود گرید       
 دی بر سر مرده ای دو صد شیون بود    امروز یکی نیست که بر صد گرید"

 

هجری 635 -سرزنش مغوالن از کشتارهای جمعی-جری              به635 –الف.قتل عام مغوالن   

هجری 643 –هجری                 د.واکنش شاعر نسبت به رفتار مغوالن 633 -ج.قتل عام مغوالن  

 2.کدام گزینه از خصایص فکری سبک عراقی نیست؟

 الف.غم گرایی       ب.فراق      ج.باور به اختیار و اراده         د.آسمانی بودن معشوق
 

.همه مصراع ها بروزن واژه )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن ( هستند به جز گزینه..........3  

ار دارد          ب. ای که دستت می رسد کاری بکنالف.روزگار است این که گه عزت دهد گه خو  
وز پشیمانی تو جانم سوختی             د. دل به دنیا در نبندد هوشیارج.  

 

.در کدام گزینه تشبیه فشرده وجود ندارد؟4  

 الف. چراغ آسمان     ب.مس وجود       ج. کیمیای عشق          د. دست طمع
 

 5.با توجه به بیت "این نان وآب چرخ چوسیل است بی وفا /من ماهی ام   نهنگم  عمانم آرزوست " کدام گزینه مشبه به  نیست؟

ج. ماهی            د.نهنگ           الف. سیل       ب. عمان         
 

.همه گزینه ها درباره "سلمان ساوجی "درست است به جز گزینه..........6  

 الف.از شاعران قرن هشتم است              ب.در غزل توجه خاصی به سعدی و موالنا داشته است
در سبک عراقی سروده است ج.بی اعتباری دنیا در آثارش موج می زند                     د.قصایدی  

 

.وزن کدام گزینه با ترکیب "مهدکودک"  برابر است.7  

 الف.آب دریا        ب.مردم دوست               ج.دریادل          د.ایرانی ها
 

.کدام گزینه از ویژگی های زبانی سبک عراقی نیست؟8  

 الف.ورود لغات ترکی              ب. کثرت لغات و ترکیبات عربی
 ج.کهنه ومهجور بودن بخشی از لغات در مقایسه با زبان امروز

 د.حرکت زبان به سوی دشواری و کاسته شدن از سادگی و روانی کالم
 

.در کدام گزینه " دنیا " معنی مجازی دارد.9  

 الف.دنیا ارزش مردم آزاری ندارد             ب.دوست را بر دنیا و آخرت ترجیح میدهم
بسته استج.این دنیا نیز روزی به پایان خواهد رسید       د.دنیا کمر به نابودی مردمان   

 

.همه گزینه ها به جز گزینه........... از مختصات سبک عراقی است.10  

 الف . از میان رفتن لغات مهجور فارسی         ب.کثرت استعمال لغات و ترکیبات عربی
 ج.گسترش عرفان و تصوف             د. سادگی بیان وکهنگی تعبیرات و اصطالحات



نمره(5نمره دارد() 5/0د.)هر پاسخ به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهیب.  

.فرمانروای ملک سخن..........است وکتاب............ را به نثر مسجع پدید آورد.11  

گرداند و آن را...............نامید.انشای دوره خود باز همال حسین واعظ کاشفی کتاب............را ب.12  

استان  / همان بخردان نیز و هم راستان" درمعنای مجازی به کار رفته است..واژه ..........در بیت"جهان دل نهاده بدین د13  

دلنشین وبرخوردار از معانی عمیق............. و............... است..شعر قرن هفتم نرم و 14  

..و ............... به پایان رسانده است. د را با .............والدین عراقی در مثنوی عشاق نامه سخن خ.فخر15  

.امیر علیشیر نوایی کتاب "محاکمه اللغتین " را به زبان  ............. نوشت.16  

 

غم است برم" نوشته جامی.با توجه به بیت " سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم  /وزاین درخت همین میوه 17  

 به سواالت زیر پاسخ دهید.

نمره(5/0الف. مجاز و قرینه آن را مشخص کنید.)  

نمره( 5/0ب.یک تشبیه فشرده بیابید وبنویسید.)  

نمره(25/0ج. شاعر این بیت متعلق به چه قرنی است؟)  

نمره(75/0د. ویژگی فکری این بیت را بیان کنید.)  

 

نمره(1ع معنای حقیقی و کدام مصراع معنای مجازی دارد؟).کلمه "سر " در کدام مصرا18  

 "طاقت سر بریدنم باشد        وز حبیبم سر بریدن نیست "
 

نمره(2.بیت زیر را متناسب با پایه های آوایی تفکیک کنید سپس وزن و نشانه های هجایی آن را بنویسید.)19  

 " زحسرت بر سر و بر رو همی زد    به سان فاخته  کوکو همی زد "
 

نمره(1.در بیت زیر تشبیه و ادات آن را مشخص کنید.)20  

ارامی به هرسو پخش می گشتصدا چون بوی گل در جنبش آب      به   
 

نمره(1.برای واژه "خورشید" یک جمله بنویسیدکه تشبیه در آن به کار رفته باشد.)21  

 

نمره(1).نویسنده آثار زیر را بنویسید.22  

 تاریخ گزیده:            تحفه االحرار:          بابرنامه:        د.مجالس سبعه:
 

    

 موفق باشید

 

 


