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 دقیقه ۸۵تاریخ آزمون                      وقت آزمون:        ۳فنون ادبی  آزمون علوم و

                                                      نمره( 4شناسی )تاریخ ادبیات و سبکبخش اول: 
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 دهید. مناسب های زیر پاسخپرسشبه 

    به تقلید از کدام اثر سروده شده است؟« گلشن صبا» .الف

 به چه نامی مشهور بود؟ «ین گیالنیالدّسید اشرف».ب 

    ؟را چه کسی بنیان نهاد «اصفهان»انجمن ادبی  .ج 

 ؟چه کسی بود «بهار»ادبی  ةمجل بنیانگذار .د 
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 ۲ 

 

  

 د؟نکنکدام شاعر را معرفی می،های زیرهر یک از گزاره

که در برانگیختن  ای بودهای میهنیها و ترانههنر وی تصنیفة دانان بزرگ عهد مشروطیت بود، عرصاز موسیقی شاعر وطنی و .الف

 ری داشت.ثّؤنقش بسیار م خواهیآزادی حس

 .مسعودسعد و سعدی بودتحت تاثیر شاعران گذشته، به ویژه . خواهی، به زندان انداختندسبب آزادیبه را  اوی است که از شاعران .ب
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 ؟کدام نویسندگان عصر بیداری استزیر از  ونمتهریک از 

این زمین روی چیه؟ روس شاخ گاو. گاو روی چیه؟ روی ماهی. ماهی روی چیه؟ روی آب. آب روی چیه؟ وای وای!  ننه، هان!»الف.

 .« ره... ات ببُالهی روده

 .«حضوری گسسته و شیشة شکیبایی از سنگ تفرقه دوری شکسته... که رشتة مراودات  مخدوم مهربان من، از آن زمان»ب.
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 5/0 در قرن دوازدهم هجری چه بود؟ های ادبیتاسیس انجمنهدف از  4  
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 واژة مناسب کامل کنید.جاهای خالی  را به کلید

 بود. و........ های........الف. سبک بازگشت، بازگشتی به دوره

 .است« دموکراسی غربی»مترادف با است که  ..............شعرعصربیداری  هایهمایدرون از ب.
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 ۶ 

 

 ؟اندو کدام نادرست درست بیداری دورة و نثر شعرة دربار هاگزاره کدام

 های شعر عصر بیداری است.سادگی و روانی از بارزترین شاخصه .الف

 .  شودمحدود میدایرة واژگان شعر در این دوره ب.

  .شودکمتر میهای فرانسوی، انگلیسی و ... های عربی ناآشنا بیشتر و واژهج. ترکیب
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  نمره( 6موسیقی شعر )بخش دوم:  

۷ 

یک وزن کدامکه  های آوایی را مشخّص کنید و در هر مورد مشّخص کنیدزیر را تقطیع هجایی کنید، مرز پایه سه بیت

            یک وزن ناهمسان دارند.همسان و کدام

 انیـــرو سامــس م جانا در عیش و پریشانی           چون باد سحرگاهم در بیأچون زلف تو الف.

 ؟!کنــی او ب.نترســــــم که با دیگران خـو کنـــــی            تـــو با مـــن چه کردی که با

 رســـام که مپــیدهــزهـــر  هجری چش      ام که مپــــرس       ج.درد عشـــــقی کشیده
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8 
 های آوایی را مشّخص کنید.بیت زیر را تقطیع هجایی کنید و به دو صورت پایه

 تا کی به تمنّای وصال تو یگانه         اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
۲ 

  ۹ 
 است، با کدام اختیار شاعری مطابقت دارد؟ آمدههای زیر، به صورتی که بین کمانک تقطیع مثال

 (U –Uمن ) سوی  .(                                          ب − − −تو گفتی )  .الف
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 یک مورد بنویسید()بیت زیر، از اختیار زبانی استفاده کرده است؟  اهایشاعر درکدام یک از هج

 تو کجـــــــایی تا شوم من چاکرت          چارقت دوزم کنــــــم شانه سرت        
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 ؟های زیر در صورت اضافه شدن، ممکن است کوتاه تلفظ شودمصوّت بلند / و/  در کدام یک از گزینه 11

 ( بو   4( سو                          3( مو                           ۲رو                          (1
۲5/0 

  

1۲ 

 نمره( 6شناسی )بخش سوم: زیبایی

 کار رفته است؟ به« نظیر، تلمیح و تضمینمراعاتپاردوکس، »های یک از آرایهکدام ،در هریک از ابیات زیر

 «من از آن روز که در بند تواَم، آزادم»جور تو، حاشا که بگرداند روی      الف. حافظ از 

 سیه، دم آبی ندید کسب. حرفی است این که خضر به آب بقا رسید     زین چرخ دل 

 گر مساحت رنج مرا حساب کنیدمید         ــــدر عذاب کن ج . شعاع درد مرا ضرب 

 ل      گوییا در چمن و الله و ریحان بودم ــخلیت چو ــبه تولّای تو در آتش محن د.
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 را  دقیقاً مشخص کنید. «استعاره»و  «تضاد» «پارادوکس» هایهزیر آرایهای نمونهدر 

 یـــــارــا بـــبــای بـــــرادر سیـــــرت زی       ت  ـالف.صورت زیبای ظاهر هیچ نیـــس

 هیـچ قراربی و اَمراریــــــقـبـی غـمـگـیـن     گ    ــدرن تابیبی و سکوتم ب. گویــایـی

 الحزن استز اشک ویران کنش آن خانه که بیت    ای کاو شود از دست اجانب آباد    خانه ج.
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 «زندریزد آن زر میروی و چشمی دارم اندر مهر او          کاین گهر می» :در بیت

 ها را با نشرها مشخص کنید.(د. )ارتباط لفبنویسیسپس نشرهای مربوط به آنها را  ها ولفابتدا 
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15 
 . معنای پاردوکسی آن را توضیح دهید.بیابید یپارادوکسیک ترکیب  ،در بیت زیر

 «میعنی فریاد بی صدایی ،می کو کز ما نظر نپوشد      دست غریقگوش ترحّ»
1 

1۶ 

 ؟است آمده نادرست بیتکدام  یةآرا

 نما()متناقض ستفسرده خیو همچون  یآب ستاشده          ستادهیجا رس نیآتش که چون ا بسا الف.

 )لف و نشر مرتب( شان بادـــزرافشان و گه سراف گه        ش ــــــرحمیب غیـــبا رحم و ت دست ب.

 ی )تضاد(م دراــــخرد! خام ک ته ناشده بهــپخ یو    کژ       یوـــدر زمانه راست نگشته! مگ ای ج.

 ()لف و نشر مشوششدم  کردگار باز به چه مبتال یا        مال و زهدشان  ایو ر گفتم چو رشوه بود د.
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 کدام است؟تضاد و  پارادوکس، لف و نشر مشوش، لف و نشر مرتبهای ترتیب ابیات زیر از لحاظ داشتن آرایه

 ی ک مرا مانـــمن چشم تو را مانم، تو اشی               اکـــــــو در پ ـــیدر مست یشاهد افالک یا .الف

 ایم با تو و چون حلقه بر دریمایم؛ اینـــــت بوالعـــجب              در حلقـــها با توایـــم و با تو نه.ب( م

 صنوبر که درخت رطب استآن نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است          و آن نه باالی . ج

 یابم که هـــست                طالعـــم طوفانی از هجــران طوالنی تو کی به اقیانوس وصلت دست می .د

 د ( ب، الف، ج،4( د، ج، ب، الف       3( ب، ج، الف، د      ۲( الف، ج، ب، د        1
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  نمره( 4) نقد و تحلیل نظم و نثربخش چهارم:  
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 بررسی کنید. نظر قلمرو ادبیشعر زیر را از 

 وین مردم نحس دیومانند        ی از دم ستوران    ــتا وا ره 

 وندـر سعد کرده پیـبا اخت           ر سپهر بسته پیمان ـبا شی 

1 

1۹ 
 برسی کنید. قلمرو فکرینظر  دربیت زیر را 

 جامه، که ننگ تن و کم از کفن است ای کاو نشود غرق به خون بهر وطن       بَدر آنجامه
1 

۲0 

 .های زبانی و ادبی بررسی کنیداز نظر ویژگی آن را،است دهخدا« چرند و پرند»از  زیر متن

بیند آن روی کار باالست، دست و قدر گفت و گفت و گفت تا ما را به این کار واداشت. حاال که میباری، چه درد سر بدهم؟ آن»

افتد، به یک ژاندارم چشمش میتپد. تا بیند، دلش میرّاش قرمزپوش میها یادش رفته. تا یک فمام آن حرفپایش را گم کرده، ت

 «گوید: امان از همنشین بد!پرد. هی میمی رنگش

۲ 

 جمع بارم:                                                                             پیروز باشید.                         
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 نمره


