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 جمهوری اسالمی ایران 

 وزارت آموزش وپرورش

 5مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 

 واحد یک -دبیرستان دخترانه امام رضا علیه السالم

 

 نام و نام خانوادگی:

 

  رشته:                                                    پایه:                                                     نام درس:
  

 دقیقه 75  :   وقت پاسخگویی                  صبح  8  زمان شروع:                                  اول    نوبت امتحان:
 

 96/    10  /4     تاریخ برگزاری:                       28  تعداد سواالت:                صفحه         4  تعداد صفحات:

 

 

 
 

 

 

 بارم پایه یازدهم 2پاسخ نامه فنون ادبی  والس

 5/0 الف غلط ب درست 1

 75/0 خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی –مرصادالعباد  –قافیه ساده ودارای سجع  2

 25/0 1گزینه  3

 5/0 و بی تعصّبی برخی دیگر–بی اعتقاددی برخی از ایلخانان  4

 25/0 کلیله ودمنه 5

 5/0 عراقیالف خراسانی ب  6

 25/0 محاکمه اللغتین 7

 75/0 ج ادبی –ب فکری  –الف زبانی  8

 25/0 3گزینه  9

 75/0 استخوان مشبه به گسترده –جهان مشبه  10

 5/0 الف ادات ب: مشبه 11

 25/0 تهی دست  12

 75/0 ج اضافی  –باضافی  -الف غیر اضافی یا اسنادی 13

 5/0 ب دو تا  –الف سه تا  14

 25/0 دلش مانند دریاست یا هر مثال درست دیگر 15

 5/0 الف نهاده ب نا نهاده 16

موی سر/سینه نام عضوی از بدن   –ایران معنای نهاده نام کشور نا نهاده : سپاه یا مردم ایران/ سر نام عضوی از بدن  17
 انسان دردمند وعاشق

5/1 

 1 شتان قرینه گشودنچشم مجاز از کل بدن قرینه نخفت/ دست مجازا انگ 18

 1 فاعالتن -مفاعیلن -فعولن   –مفتعلن  19
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نام و نام خانوادگي      مصحح / 

 دبير

نمره نهايي پس از رسيدگي به 

 اعتراضات

 تصحيح و نمره گذاري نام و نام خانوادگي     مصحح/ دبير

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 

   امضاء :   امضاء :

 

 1 مفتعلن -فعالتن  –مفاعیلن  –مستفعلن  20

21 

 
 پایه های آوایی

 دل نسوخت ران ِ مجلس بر من ازیا هیچ کس را

 رویِ زرد می رَود بر نم که اشکش شمع می بی

 فاعلن فاعالتن فاعالتن فاعالتن وزن واژه

  -u-u - u-u - u-u - u - خوشه های هجایی

2 

 5/0 ب 22

 75/0 ب چهار رکنی  ج چهار رکنی –الف سه رکنی  23

 25/0 که پایانش 24

 5/0 گزینه د 25

26 
 کاربرد همی به جای می  –ویژگی های زبانی فردوسی:کاربرد اندر به جای در 
کاربرد واژه های عربی  -ات نو مانند عیّار ،عاشق کش و...استفاده از ترکیبویژگی های حافظ برعکس موارد شعر فردوسی و 

 محرم اسرار اشارت بشارت و.... –عیّار 

1 

 فراق و... –ستایش عشق  –دو ویژگی فکری: غم گرایی  27

 تثبیت تخلص درانتهای غزل –رواج غزل به جای قصیده  -ویژگی های ادبی توجه بیشتر به علوم ادبی از جمله بیان وبدیع 

1 

28 

از متون عارفانه نثرکتاب ساده وگاهی دارای سجع وموازنه دربیان  7تاریخ ادبیات : مرصادالعباد نوشته نجم الدین رازی قرن 
 سلوک دین وتربیت نفس انسانی و...

احزاب مُلک  72امانت تلمیح به آیه  –زیبایی شناسی:گوهر محبت وصدف امانت وامانت معرفت هر سه اضافه تشبیهی 
سوره  31مجاز از کل آفرینش /سراز خواب برداشتن کنایه از بیدارشدن / سطر داخل گیومه دارای تلمیح به آیه  وملکوت
 بقره و...
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