
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون:

تاریخ برگزاری: 1401/08/30

مدت زمان آزمون: --

دبیرستان فرزانگان

بوشهر

سوال 1

گزینه 4 پاسخ:

وزن ابیات: بیت «الف»: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بیت «ب»: مفعول فاعالتن / مفعول فاعالتن (مستفعلن فعولن / مستفعلن فعولن)

بیت «ج»: مفتعلن مفاعلن / مفتعلن مفاعلن

بیت «د»: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بیت «ه_»: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (مستفعل مستفعل مستفعل مستف)

سوال 2

گزینه 3 پاسخ:

گزینه 3

وزن بیت صورت سؤال و بیت گزینه «3»، «مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن» است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «1»: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

گزینه «2»: مفعول مفاعلن فعولن

گزینه «4»: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

سوال 3

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

1- تشبیه پشت به چنبر 2- تشبیه هجر به بار 3- تشبیه لب به لعل 4- تشبیه لب به انگشتر

تشریح سایر گزینه ها:

گزینة «1»: 1- تشبیه لب به انگشتر 2- تشبیه فراق به بار 3- تشبیه پشت به چنبر

گزینة «2»: 1- تشبیه دل به انگشتر 2- تشبیه دل به انگشتر 3- تشبیه مهر به نگین

گزینة «4»: تشبیه مشهود نیست.



سوال 4

گزینه 3 پاسخ:

گزینة «3»

نثر قرن هفتم بیشتر به دو جریان گرایش پیدا کرد: یکی: «ساده نویسی» در آثاری مثل طبقات ناصری و مرصادالعباد و دیگر: «پیچیده  نویسی»،

با محتوای عمدتًا تاریخ حاکمان وقت که در آثاری همچون تاریخ وصاف و تاریخ جهانگشای جوینی دیده می شود.

سوال 5

گزینه 1 پاسخ:

گزینة «1»

تشریح گزینه های دیگر:

گزینة «2»: تذکرة دولتشاه شرح حال بیش از صدتن از شاعران ایرانی از آغاز تا عهد مؤلف است.

گزینة «3»: در قرن هشتم قلمرو بالندگی زبان و فرهنگ فارسی قلمرو وسیعی یافت؛ از شبه قارة هند تا آسیای صغیر بسیاری به این زبان سخن

می گفتند.

گزینة «4»: عبید در منظومة موش و گربه ناهنجاری های اجتماعی را به شیوة طنز و تمثیل بیان کرده است.

سوال 6

گزینه 3 پاسخ:

گزینة «3»

گزینه های «1»، «2» و «4»؛ چهار پایة آوایی اّما بیت گزینة «3»؛ سه پایة آوایی دارد:

َلستبی َسَسلبانخوِتدسَبزراش

َلستبیَسرانخاِمیِنخوخدَگرو

-------- UUU


