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ضمیمه: بسمه تعالی  تهران 4منطقه:
99خردادرشته:                                           تاریخ:دبیرستان:ابوذرغفاري(رض)       

دقیقه 60وقت:نام و نام خانوادگی:             2درس:علوم وفنون ادبی

ادبیاتتاریخ الف ) 

جاي خالی را پر کنید .1

 می باشد. . استاالنسنفحاتبهارستان،کتاب خالقو نهمقرن شاعرترین معروف ...............
..........شناسیممی ازذهندورگاه و بدیع هاي مضمونکاربردنانگیزوبهخیال هايغزلسرودن سبببه را.
..................استزبانزد اش عاشوراییبند ترکیبو معروف مذهبی شعرهايسرودن در  .
داردنام................... همدانی هللافضل الدینرشید خواجهکتابترین مهم .
دیگريو................... شعریکی داشترونق "شعريجریان"دهم قرندر.. ...................

سبک هندي در چه زمانی در ادبیات فارسی رواج پیدا کرد و علت آن چه بود؟ –.2

شناسیب )سبک

-است؟ گزینهکدامسبکفکري هايویژگیاز ترتیببهشعردر شقعستایشوخردستایش

خراسانی –عراقی )4عراقی –خراسانی)3خراسانی)2عراقی )1

 است)؟ گزینه کدام مورد در. ( استشدهبیشتر"بدیع"و"بیان"جملهازادبیفنونو علوم به توجه با

عراقی سبک شعرادبی ویژگی )3عراقیسبکشعري ویژگی )1

عراقی سبکنثر فکريویژگی ) 4عراقیسبکنثر ادبی ویژگی )2

است؟يهند سبکي گانه سه قلمروهايازیک کدامبهمربوطزیر،هايویژگی از کدامهر

................................ ..آهنگ خوش وطوالنیهاي ردیفاز استفاده-1

...................................زبان  .تادارند توجهبیشترمعنیبهشاعران-2

....................................یافتراه شعر به بازار وکوچهزبان -3
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شعر) موسیقیج

. بنویسید را شعریامنظوم کالم  هاي ویژگی - 1

. کنید تعریف را همسانآوایی هايپایه -2

. کنید مشخص رازیرابیات)لختی دوهمسان–همسانآوایی(هاي پایهنوع -3

دادي دوستپیغام کردي،روحپیوند / شادي بهرويمیخوش بامدادي، باداي
نشیند محملبهلیلیکهنازي به / نشیند دليخانهنهاندرغمش

. دهید قرار زیر جدولدررازیرهاي بیت--4

سنایی)( ثناییسزاوارتو فضلی، ينمایندهتو/ رحیمی تو کریمی،تو عظیمی، تو حکیمی، تو

هاي   پایه 
آوایی 

وزن واژه 

خوشه  
هجایی

(حافظ)کند نمیوطن عزم خوددراز سفرزان / اوزلف ینچبهرفتمنگردهرزه دل تا-٥

هاي   پایه 
آوایی 

وزن واژه 

خوشه  
هجایی
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زیبایی شناسی

.کنید مشخص راغیرترکیبییااضافی ترکیبنظر اززیر يفشردهتشبیهنوع -1

سعادتکیمیاي
استکیمیاسعادت.

. کنید تعیین زیرابیاتدررا) مکینه–مصرحه( استعارهنوع -2

بود تو جاي بهکه نپسندممی کس هیچ / مندردلروان سرو اي شد جايتورا تا
نیامدي هجرانشبي سپیده ايباز/ نیامديتابان، يستارهاي امشبباز

چیست؟از استعاره بگویید و بیابید راهااستعارهزیر هاي بیتدر -3

تورا نیست جفاخارسرزنشاز خبر/ تورانیستوفازبویی کهتازه گل اي
خرده گفتی درهم، درختانو خرم و خوش موضعی، افتاد مبیت اتفاق دوستاناز یکیبابوستانبهراشب

. آویختهتاکشازثریاعقد و ریخته خاکشبرمینا ي

. کنید مشخص راهاکنایهزیر هاي عبارتدر- 4

میندازسپرجهلبا نبرددر.
شکافند میمويعلوم در زمان علماي.
خاك درخفتهباشمکهآنگه بگفت / پاكکنیکیمهرش زدل بگفتا
منازخرامان سروايسرکشیکی بهتا/ رومکه پناهبه بالم ریخته قمري
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نثر ونظمتحلیلو نقد 

. دهید پاسخشدهخواسته مواردبهوبخوانید را زیرغزل-1

ما نمایانیمزخمرا عشقتیغودست/ ماخندانیمصبحچونهموداریم لببهجان

مابستانیم وباغاینو گل خارو واله/  ایم دادهحیرتدیواربرآینهچونپشت

ماخوبانیمچشمداردنبالهمستی / ایمآسوده صبحدم خمارشبیخون از

ماپریشانیمزلف آنهواداران از/ نفس مشکینينافهستاند میمااز خرقه

مت زندانیموبند درنظرراهازدائم / ماستزنجیريحلقه غزاالنچشمي حلقه 

ماشبستانیمدردائمتیرهبخت زچون/ ماکلک صائبنیستعالم بزمچراغگر

تبریزي) صائب(

 کنید بررسیغزلرادر صائبشعر هايویژگی .
دهید ارائه صائبي درباره اطالعاتی .
نمایید تحلیل شناسیزیبایینظر از رااول بیت.
بنویسید راشعر وزن.
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پاسخ ها

تاریخ ادبیات: 

و دیگري مکتب وقوع - یک شهی لطیف-جامع التواریخ–محتشم کاشانی  -بیدل دهلوي–جا هاي خالی به ترتیب : جامی 1

.  داشترواج فارسیادبیات تاریخ در سال 150مدت به قمري هجري دوازدهمقرن اواسط تایازدهمقرن اوایل از هندي سبک 2
این از بود؛ تضاددر نیز عرفانی آموزههایسنتیبا دیگر طرف از و نمیداد بهایی عاشقانه و درباري و مدحیبهشعر صفوي حکومت

. آوردند روي باریکاندیشیو مضمونآفرینی مثالندرز،موضوعهاییبهشاعرانرو،

سبک شناسی: 

: سبک عراقی 2: سبک خراسانی/عراقی 1

قلمرو زبانی سبک هندي 3فکري سبک هندي   قلمرو 2قلمرو ادبی سبک هندي1جاي خالی: 

ج : موسیقی شعر 

گونھای است کھ  ھا در شعر، بھ ھای آوایی موزون دارد؛ ھماھنگی این پایھ ھا و پاره منظوم یا شعر ھم کھ آھنگین و موسیقایی است، پایھ الم ک- ١
انسان، با شنیدن یا خواندن آنھا احساس لذت میکند.

هایآوایی پایه(را،هماهنگوتکراريهايپایهاین.  استشدهتشکیلچهارهجایینظم مّوتکراريهاي پایهازمصراع هر-٢
.مینامیم)همسان

اي باد بامدادي ( دولختی) و گزینه  غمش در نهان خانه (همسان) می باشند -٣

سنایی)( ثناییسزاوارتو فضلی، ينمایندهتو/ رحیمی تو کریمی،تو عظیمی، تو حکیمی، تو

هاي   پایه 
آوایی 

تُ رَ حی می  -تُ كَ ري می          -تُ عَ ظی می           -تٌ حَ کی می   
رِ ثَ نا یی - زا   وا            تُ سِ - دِ يِ  فض لی           - نتُ نَ ما یَ

ت ت تن تنت ت تن تن          ت ت تن تن                 ت ت تن تن           وزن واژه 
فعالتن                 فعالتن                         فعالتن                          فعالتن 

خوشه  
هجایی

_ _ UU                _ _ UU                           _ _ UU                       _ _ UU
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(حافظ)کند نمیوطن عزم خوددراز سفرزان / اوزلف چینبهرفتمنگردهرزه دل تا-٤

هاي   پایه 
آوایی 

نِ زُل فِ او - رَف ت بِ چی-زِ گَر دِ مَن-لِ هَر  دِ  تا 
نِ می كُ ند -عَز مِ َس فَر   - دِ را  زِ خُد -زان َس فَ رِ 

ت تن ت تن - تن ت ت تن-ت تن ت تن- تن ت ت تنوزن واژه 
مفاعلن –مفتعلن   –مفاعلن     -مفتعلن    

خوشه  
هجایی

_U_U     _UU_   _U_U     _UU_

تشبیه فشرده اضافی سعادتکیمیاي-١
تشبیه فشرده غیر اضافی .استکیمیاسعادت

سرو روان  استعاره از  یار است (مصرحه) -٢
شاعر است (مکنیه) ستاره تابان  و سپیده شب هجران  استعاره از محبوب 

و معشوق  خار جفا : استعاره از دردهاي عاشق یاراز استعاره: تازهگل-٣
انگور ي خوشه:ثریاعقد ي رنگارنگ  هاسبزهوهاگل:میناهايخرده

کردن فراموش :  کردنپاكمهرزدل*  ریزبینیودقتکنایه  :  شکافتنموي*شدننتسلیمکنایه از:مینداز  سپر-٤
مردن : خاكدرخفته*

نقد و تحلیل نظم و نثر 
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غزل درگرایی شبیخون،سواد،واقع : جدید الفاظواژگاني دامنه گسترش : زبانی قلکرو ) الف
(ما) ردیف-غزل -تشبیه: ادبیقلمرو 
جدید بهقدیمهايمضمونآفرینی باز- سازيمضمون- گرامعنی :فکري قلمرو  

تازه مضامین خداوندگار- مشهورغزل درهنديشاعرترینمعروف)  ب
استعاره : عشقتیغ و دستکنایه:لببه جان ) ج

فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن:وزند)  
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