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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا تاجی رودی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره )پاسخ نامه دارد(سوًاالت  ردیف

1 

 نمره(1,74) ادبيات تاریخ

 اولين كسی كه در ایران به نوشتن نمایشنامۀ فارسی پرداخت كه بود؟ 

 ب( محمدباقرميرزا خسروي       ج( ميرزاحبيب اصفهانی       د( ناظم االسالم كرمانی     الف( ميرزا آقا تبریزي     

25/0 

2 
 مشروطه رواج كمتري داشت؟كدام نوع رمان در عصر 

 د( باستانی                  ج( سياسی                           ب( اجتماعی                             الف( تاریخی   
25/0 

3 

 گروه ب می باشد . هاي شخصيت از یك كدام به مربوط هریك از كتاب هاي گروه الف

 )درگروه ب یك مورد اضافی است.(

 ب الف 

 تلخ و شيرین

 آتش خاموش

 مدیر مدرسه

 مدار صفر درجه

 احمد محمود

 محمد افغانی

 سيمين دانشور

 جمال زاده

 جالل آاحمد

 

1 

 25/0 آشنایی با تحقيقات و تتبعات اروپایيان چه تأثيري در ادبيات ایران داشت؟ 5

4 
 نمره 2,24سبك شناسی 

 بارزترین شاخصه هاي زبان شعرعصربيداري چيست؟
25/0 

6 

 است؟ )مشروطه( بيداري دورۀ نثر گانۀ سه قلمروهاي از یك كدام به مربوط زیر، هاي ویژگی از یك هر
 فنی و مصنوع نثر قيدوبندهاي از رهایی( الف
 ناآشنا عربی هاي تركيب از كمتر استفادۀ( ب
 داستان هاي صحنه در شخص سوم راوي كاربرد( پ

55/0 

7 
 .كنيد مشخص رابا نوشتن )ص ( یا )غ( زیر هاي عبارت از یك هر نادرستی و درستی

 در ادبيات معاصر قبل از انقالب آرایه هاي بيانی و بدیعی به صورت طبيعی درشعر وجود دارد. -الف
 لغات و تركيبات امروزي و جدید در شعر از ویژگی هاي سطح فكري ادبيات معاصر تا قبل از انقالب اسالمی است. -ب

5/0 

 5/0 هاي سطح فكري ادبيات معاصر تا قبل از انقالب اسالمی دو مورد بنویسيد . از ویژگی 9

8 

 شعر زیر درچه قالبی سروده شده است ؟
 با شه ایران ز آزادي سخن گفتن خطاست                                 كار ایران با خداست

 كار ایران باخداست       مذهب شاهنشه ایران ز مذهب ها جداست                          
 مملكت كشتی،حوادث بحر و استبداد خس                                  نا خدا عدل است وبس

 نشين با ناخداست                                  كار ایران با خداست .......كار پاس كشتی وكشتی

25/0 

11 
 (نمره 6)  شعر موسيقی

 چه صورت هميشه كوتاه است؟در « ي » مصوت بلند 
5/0 

 5/0 آید؟ می بلند عالمت با كشيده هجاي مصراع كجاي در 11

12 
 نویسيد؟ب را آن نوع مطابقت دارد؟ شاعري اختيارات كدام با است، شده پرانتزتقطيع كه در صورتی به زیر، هاي نمونه تقطيع

 (–U – – – U) درخت دوستی( الف  
5/0 

13 
 . كنيد هجایی تقطيع همزه، حذف بدون بار یك و همزه حذف با بار یك را«  یاد آوري  » واژه  

 :همزه حذف بدون                                                       : همزه حذف با
5/0 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی : نام و نام

 زهرا تاجی رودي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 5/0 برابر است ؟  "ما "در كجاي مصراع با كلمه  "است  "و  "تو  "كلمات  15

14 
بيت زیر را تقطيع هجایی كنيد  و مرزپایه هاي آوایی بيت را مشخص كنيد و سپس وزن آن را بنویسيد.ومشخص كنيد كه وزن 

 بيت همسان است یا ناهمسان.
 كشتی شكستگانيم، اي باد شرطه برخيز           باشد كه باز بينيم دیدار آشنا را 

5/1 

 25/0 جاي فعالتن می توان فاعالتن آورد؟ در كجاي مصراع به 16

17 
 .بنویسيد را رفته كار به وزنی  شاعري اختيارات زیر، بيت هجایی تقطيع از پس

 چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطاست                           سخن شناس نه اي جان من خطا اینجاست
1 

19 
 دارد؟ چرا؟ ترجيح وزن كدام زیر، بيت براي

 تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بين                   كس واقف ما نيست كه از دیده چه ها رفت 
 فعولن مفاعيل مفاعيل مفعول( مستف                   ب مستفعل مستفعل مستفعل(  الف

5/0 

 25/0 وزن حاصل از تكرار اركان مفاعيلن چيست ؟ 18

21 

 (نمره 6)  شناسی زیبایی
 بيت : به توجه با
  « نفروشم جوي به را جهان ملك چرا من/ بفروخت گندم دو به رضوان روضۀ پدرم» 

 :دهيد پاسخ ها پرسش به
 است؟ رفته كار به نظير مراعات هایی، واژه چه بين بيت، این در( الف
 .دهيد توضيح آن دربارۀ و كنيد مشخص را بيت این در رفته كار به تلميح( ب

 

 

 

 

5/0 

5/0 

21 
 كنيد: مشخص زیر شعر در آرایه را این به كار رفته است ؟ زیر، شعر در« معنوي  آرایۀ» كدام 

 باد پاک تربت آن بر رحمت زاد            كه پاک فردوسی گفت خوش چه
 «است خوش شيرین جان و دارد جان كه  است دانه كش كه موري ميازار» 

25/0 

22 
 است مشخص كنيد.« پارادوكس  » آرایۀ  دهندۀ نشان كه هایی قسمت زیر، بيت در

 زكوي یار می آید نسيم باد نوروزي                از این باد  ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي
5/0 

23 
 .كنيد بررسی را آن نوع و بيابيد زیر هاي نمونه در لف ونشر را

 گهر می ریزد آن زر می زند روي وچشمی دارم اندر مهر او                             كاین
25/1 

25 
 بنویسيد. و بيابيد را تضاد هاي آرایۀ زیر، هاي متن در

 همه غيبی تو بدانی , همه عيبی توبپوشی                   همه بيشی تو بكاهی , همه كمی تو فزایی
5/0 

24 

 وتوضيح دهيد.هاي اغراق ، ایهام و اسلوب معادله  را بيابيد هاي زیر آرایهدر بيت
 بی كمالی هاي انسان ازسخن پيداشود                پستۀ بی مغز چون لب واكند ، رسواشود -ا لف

 از نازكی آزار رساند بدنش را    گربرگ گل سرخ كنی پيرهنش را -ب
 خانه زندان است و تنهایی ضالل                             هر كه چون سعدي گلستانيش نيست -ج

5/1 

26 
 :در بيت 

 «هيچ كس بویی ز می در شيشه و ساغر ندید.  نشئه دیدار ساقی رونق مستی شكست»   
 آميزي را پدید آوردند.ي حسها آرایهكدام واژه  

5/0 

27 
 در بيت زیر آرایۀ ایهام تناسب را پيدا كنيد وتوضيح دهيد.

 گر هزار است بلبل این باغ                همه را نغمه وترانه یكی است 
5/0 

29 

 (نمره 5)  نثر و نظم تحليل و نقد
 ویژگی هاي زبانی شعر زیر را بيابيد.

 پيش از تو آب معنی دریا شدن نداشت       شب مانده بودوجرئت فردا شدن نداشت
 بسيار بود رود در آن برزخ كبود                  اما دریغ زَهره دریا شدن نداشت  

5/0 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا تاجی رودي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

28 

 ها پرسش به خواندن متن، از پس. است بيداري سبك معروف نویسندگان از دهخدا علّامه« كتاب چرند وپرند » از زیر متن

 :دهيد پاسخ

 « كه است این معنيش بكند جلوگيري كس هر را مشروعه اجتماعات و ها انجمن بگویم كه دارم كار چه من

 عدۀ نكردن تكميل علت بنویسم بردارم كه دارد الزم داغ گوشم پشت مگر. شود تعطيل باید شورا مجلس

 «قوت بگيرد. غرضها بی پارتی و بشود مجلس داخل غرض بی آدم تا چهار نكرده خداي مبادا كه است این مجلس وكالي

 است؟ چگونه نوشته، این بيان شيوۀ( الف

 چيست؟ نوشته این مایۀ درون ترین اساسی( ب

 

 

 
 

 

5/0 

5/0 

31 
 علت ادبی و غير واقعی بيت زیر را توضيح دهيد؟

 سرخ است لبت اینك، منكر نتوان بودن                            خون دل مشتاق خورده ست لب لعلت
1 

31 

 پس از تعيين پایه هاي آوایی و وزن هر بيت نام بحر آن را بنویسيد .

 اگر بر جاي ِ من غيري گزیند دوست ، حاكم اوست                حرامم باد، اگر من جان به جاي دوست بگزینم  

 "حافظ " 

5/1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا تاجی رودی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 25/0 (24/1الف ) -1 1

 25/0 ( 24/1ج ) 2

3 
 24/1  مدیرمدرسه ) جالل آل احمد( -24/1   آتش خاموش ) سيمين دانشور(-24/1تلخ وشيرین )جمال زاده( 

 24/1مدارصفر درجه ) احمدمحمود(    
1 

 25/0 (4/1تحقيق در مسائل ادبی شد.)موجب تغيير روش تاریخ نویسی و  5

 25/0 (24/1سادگی وروانی) -4 4

 55/0 (24/1ج ( ادبی )             (  24/1ب( زبانی )         (  24/1الف ( فكري ) 6

 5/0 24/1ب ) غ (  – 24/1الف ) ص(  7

9 

 (24/1به هر یك از موارد زیر كه اشاره شود نمره تعلق می گيرد . هرمورد )

موضوعات  -تفكر شاعر پيرامون مسائل مادي است   -مخاطبان مردم معمولی و عادي جامعه هساتند  -معشوق زمينی است  

 اندكی مدح و ضم و هجو در شعر وجود دارد -لحن شاعر صميمانه   -شعر متنوع است  

5/0 

 25/0 (4/1مستزاد) 8

 5/0 ( 4/1خيابان،سياست و واژه هایی از این قبيل هميشه كوتاه است . ) در كلماتی مانند : بيا ،زیاد ، « ي»مصوت بلند  11

 5/0 ( 4/1در هجاي پایانی در پایان مصرع )  11

 5/0 (24/1( تغييركميت مصوت ها )بلندتلفظ كردن هجاي كوتاه در هجاي سوم ( )24/1اختيار زبانی ) 12

13 
                       (24/1(                  بدون حذف همزه = یاد     آ    و     ري )24/1با حذف همزه = یا    دا    وَ   ري ) 

 - U - - U  - U                           -    -  
5/0 

 5/0 ( 4/1در هجاي پایانی در پایان مصرع )  15

14 

 (4/1)  همسان دولختی -

 شُر    طِ    بَر   خيز اي    با   دِ كَس  تِ  گا   نيم * كَش  تی  شِ هاي آواییپایه 

 ش     نا     را /آ    دا    رِ  دي  ز      بی   نيم*  / با  با      شَد   کِ  

 U -   U      -     U -     -    U -   U      -     U     -     - نشانه هاي هجایی

 فاعالتن مفعولُ  فاعالتن مفعولُ  وزن

 4/1 4/1 نمره

 *در وزن هاي همسان دولختی هجاي پایانی هر نيم مصراع مانند هجاي پایان مصراع بلند حساب می شود.

 هم می توان تقسيم بندي كرد.« مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن»وزن این بيت را به شكل -

5/1 

 25/0 (24/1در ركن اول ) 16

17 

(یا بنویسد ابدال 4/1پایانی مصراع دوم یك هجاي بلند را معادل دو هجاي كوتاه ركن پایانی مصرع اول گرفته است )در ركن 

 (4/1صورت گرفته است )

 پایه هاي آوایی
 کِ   خَ          طاست لِ  دل  مَ   گو سُ   خَ   نِ    اَه چُ   بش  نَ   وي

من  خَ    طا نِ    س  نِ   اي     جا سُ  خن  شِ   نا  این           جاست 

اعلنمف وزن اعلنمف فعالتن  نعلف   

4/1 نمره   

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم و فنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2صفحه: تعداد  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا تاجی رودي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 5/0 (4/1(  نظم همسان بر نظم ناهمسان برتري دارد و وزن را بهتر نشان می دهد)24/1الف ) 19

 25/0 (24/1هزج ) 18

21 
 (4/1جو / ) –گندم ( الف -21

 ( 4/1دارد به داستان حضرت آدم )  تلميح( ب

5/0 

5/0 

 25/0 (24/1سعدي بيت دوم را از فردوسی تضمين آورده است. ) -تضمين  21

22 
 مصرع دوم: در

 5/0 (4/1از این باد  ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي = كمك خواستن از باد براي روشن كردن چراغ  پارادوكس دارد.)

 25/1 (24/1(  لف و نشر نامرتب یا مشوش )4/1) ) زر می زند( 1) گهر( نشر  2(ونشر  4/1چشم(  )  )2)روي( لف 1لف  23

 5/0 (24/1(  بكاهی و فزایی )24/1بيشی و كمی ) 25

24 

   (   = چون مصراع دوم مصداق مصراع اول است.24/1الف (اسلوب معادله  )

                چون در بيت تشبيه به صورت آشكار وجود ندارد. -

  كنند.چون در مصراع معنی یك دیگر را تكميل می -

 ریزد.جایی دو مصراع معنی بيت را در هم میچون جابه -

 (          24/1هركدام از دالیل را بياورد نمره تعلق می گيرد )

 (            24/1زارد.)(   = ظرافت ولطافت بدن اغراق كرده است. كه حتی برگ گل آن را می آ24/1ب( اغراق  )  

 (   24/1(   = كلمه گلستان ایهام دارد )24/1ج( ایهام )  

5/1 

 5/0 ( 4/1بویی و ندید ) 26

 5/0 (   24/1(   هم به معنی عدد وهم به بلبل كه در معنی بلبل با كلمات باغ و نغمه و ترانه تناسب دارد)24/1كلمه هزار ) 27

29 

 (4/1( دومورد )24/1زیر نمره تعلق می گيرد.هرمورد )اشاره به هریك از موارد 

 فراوانی لغات عربی )معنی،جرئت،برزخ( -تركيب تازه)برزخ كبود( -كاربرد واژگان قدیمی مثل زهره و برزخ. 

 اصطالح عاميانه)فردا شدن(  - 

5/0 

28 
                             (4/1الف ( بازگشت به دوره عراقی وخراسانی یعنی ساده وروان )

 (4/1ب( توجه به مردم )
1 

31 
شاعر دليل سرخی بودن لب معشوق را خوردن خون دل عاشقان مشتاق دانسته كه در راه رسيدن به او جان باخته در حاليكه دليل 

 (1سرخی لب معشوق چيز دیگر است . )
1 

31 

 ا /گر / بر / جا /       ي / من / غی / ري /       گ/ زي / ند / دو /         س)ت(/ حا / كم / اوست 

 ( 1ح/را / مم /با /           د/ / گر/ من / جان /      ب / جا / ي /دو/           س)ت (/بگ / زي / نم   )             

 (          24/1بحر هزج مثمن سالم       )                           ( 24/1) مفاعيلن   / مفاعيلن  / مفاعيلن   / مفاعيلن 

5/1 

 

 

 

 

 

 


