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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 حدادی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 ( نمره2) تاریخ ادبيات

 شد؟ آغاز زمانی چه از اروپایی آثار ترجمه-1

  مشروطه انقالب(د                    كبير امير(ج              شاه فتحعلی(ب               شاه ناصرالدین(الف

 شد؟ تثبيت اثر كدام سرایش با نيما شعر نوگرایی جریان -2

  سرباز( د                    تيرانا(ج                ققنوس(ب             افسانه(الف

  است؟ شاعر كدام معرف زیر ي نوشته -3

  وتحت انداختند زندان به خواهی آزادي سبب اورابه كه است بيداري دوره شاخص شاعران از

 .بود وسعدي سعد مسعود ویژه به گذشته شاعران ثير تأ

 . بنویسيد را زیر هاي جمله بودن نادرست یا درست -5

 . است تر رنگ كم جوان نسل جایگاه شصت دهه نویسی داستان در شعر برخالف(الف

 . داد نشان انقالب رادرادبيات خود توانایی«  صبح تنفس» شعر بامجموعه پور امين قيصر( ب

 باستان داستان(ج                 هایش چشم(   ب               نامه آب راه( الف . رابنویسيد آثارزیر  آورندگان پدید نام-4

 

25/0  

 

25/0  

 

25/0  

 

 

5/0  

 

55/0  

2 

 نمره(2سبك شناسی )
 شاعرانی كه به زبان كوچه وبازار شعر می گفتند به كدام قالب ها رغبت بيشتري داشتند ؟ -6

 ترانه وتصنيف  –چهار پاره  –الف( قصيده ومثنوي                                    ب( مستزاد 
 قصيده  –مثنوي  –تصنيف  –د(ترا نه          مستزاد                –مثنوي –ج( قصيده 

–(كدام یك از مواردزیردرموردویژگی هاي سطح زبانی شعردوره انقالب اسالمی نادرست است الف(واژگان متناسب با دین 7

 جبهه وجنگ در شعر این دوره كم است .
 ب(باستان گرایی وعالقه ي فراوان به استفاده از واژه هاي كهن در شعر این دوره محسوس است 

 دن به تركيب هاي بدیع از ویژگی هاي این دوره است .ج( آشنایی زدایی زبانی وروي آور

 

25/0  

 

 

25/0  

3 

 ( از بارزترین ویژگی هاي ادبيات دوره دوم بيداري ..................است .9
 به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد .

 بود ؟( اندیشه ي حاكم برداستان هاي دهه ي اول پس از پيروزي انقالب ابتدا ودر مرحله ي بعد چه 8
 (مفهوم آزادي درشعر عصر بيداري به چه معناست ؟11

5/0  

 

5/0  

5/0  

5 

 نمره(6موسيقی شعر )
آوایی ،وزن شعر ونشانه هاي هجایی  پایه هاي« گشته ام در جهان وآخر كار    دلبري برگزیده ام كه مپرس »( باتوجه به بيت 11

 رادر جدول زیر قرار دهيد .

 پایه هاي آوایی
 
 

  وزن شعر
  نشانه هاي هجایی

 (در كدام یك از كلمات زیر مصوت بلند /ي/ دروزن شعر هميشه كوتاه است .12
 الف(بازي             ب(عاميانه         ج(آهویی                        د(ببين

 ؟ دارد مطابقت شاعري اختيارات كدام با است آمده كمانك بين كه صورتی ،به زیر هاي واژه تقطيع( 13
 (---) توگفتی(ب(                -U-) جادویی(  الف
 .كنيد مشخص را درآن  رفته كار به زبانی اختيار یك زیر بيت هجایی تقطيع از پس(15
 آشنایی باغ گل ها این هست كه كنم چه         جدایی شب زغمت   فشانم خون دیده زدو

 

25/2  

 

 

 

 

 

25/0  

 

5/0  

 

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

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

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

 نمره )پاسخ نامه دارد(سوًاالت  ردیف

4 

 (دركدام بيت از ابيات زیر اختيار وزنی قلب به كار رفته  این اختيار را در بيت مشخص كنيد . 14

 الف(دست دردامن موال زد در       كه علی بگذر وازما مگذر 

 ب(كيست كه پيغام من به شهر شروان برد         یك سخن از من بدان مرد سخندان برد 

 است.« هزج مسدس محذوف »كدام یك ازبيت هاي زیر (بحر 16

 الف(نسيم صبح را گفتم كه با اوجا نبی داري       كزو جانب كه او باشد صبا عنبر فشان آید 

 ب(به سوزي ده كالمم راروایی    كز آن گرمی كند آتش گدایی 

 كدام وزن است .« مستفعل فاعالت مستفعل »( معادل وزن 17 

 ل مفاعيل            ب(مفعول مفاعلن مفاعيلن الف(مفعول مفاعي

 ج(مفعول فاعالت مفاعيل                  د(مفعول مفاعيلن مفاعيل 

 (شعر زیر درچه قالبی سروده شده است یك ویژگی این نوع شعر رابيان كنيد .19

 پروانه وشمع وگل شبی آشفتند           درطرف چمن 

 بسيار سخن        وز جور وجفاي دهر با هم گفتند  

5/0  

 

 

5/0  

 

 

5/0  

 

 

 

1 

6 

 نمره(6زیبایی شناسی )

 (دربيت زیر بين واژه هاي مشخص شده چه آرایه اي وجود دارد ؟18

 شب تاریك و بيم موج گردابی چنين هایل       كجا دانند حال ما سبكباران ساحل ها 

 (باتوجه به بيت زیر به سؤاالت پاسخ دهيد . 21

 این مه كه چون منيژه لب چاه می نشست       گریان به تازیانه ي افراسياب رفت 

 الف( این بيت اشاره به كدام داستان دارد؟             

 ب(نام این آرایه كه اشاره به داستان دارد چيست؟

 

5/0  

 

1 

 

7 

 ؟ است مختلف موضوعات از شاعر هی آگا نشانگر زیر  بيت دركدام شده مشخص ي آرایه( 21

  پسر اي«  ن شأ فی هو یوم كل»                    پسر اي رحمان فرمود بهراین(الف

 كس ندید آب دمی سيه دل چرخ زین          رسيد بقا آب به خضر كه این است حرفی( ب

 ( باتوجه   به بيت زیر به سؤاالت پاسخ دهيد .22

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

 الف( لف اول را مشخص كنيد .    ب( نشر دوم كدام است ؟          ج( نوع لف ونشر رابنویسيد .

 (دربيت زیر دو نمونه متناقض نما را مشخص كنيد .23

 معراج ازپاافتادن مارا  فلك در خاک می غلتيد از شرم سر افرازي          اگر می دید

 (در كدام یك از ابيات زیر حسن تعليل وجود دارد ؟ مشخص كنيد .25

 الف(خميده پشت از آن گشتند پيران جهان دیده     كه اندر خاک می جویند ایام جوانی را 

 ب(اشك سحر زداید از لوح دل سيا  هی            خرم كند چمن را باران صبحگا هی 

 و جود دارد درگروه ب یك آرایه اضافه است«ب»كدام آرایه در گروه «الف »از ابيات گروه  (در هر كدام24

 گروه ب گروه الف  

 الف(بگذار تابگریم چون ابر در بهاران /  كز سنگ ناله خيزد روز وداع یاران  

 ب(بگفتا عشق شيرین برتو چون است       /   بگفت از جان شيرینم فزون است 

 ج( بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است  / وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است 

 د(آدمی پير چوشد حرص جوان می گردد /   خواب در وقت سحر گاه گران می گردد 

 ایهام تناسب 

 ایهام

 اسلوب معادله 

 اغراق 

  متناقض نما

5/0  

 

 

55/0  

 

 

1 

 

55/0  

 

 

 

1 

9 
  است؟ آرایه كدام بيانگر زیر درعبارت شده مشخص قسمت(26

                                       شنوم می هارا علف نمناک نجواي

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 حدادي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

8 

 نمره(5نقد وتحليل نظم ونثر )

 (متن زیرا بخوانيد وبه سؤاالت پاسخ دهيد .27

مخدوم مهربان من ،ازآن زمان كه رشته مراودت حضوري گسسته وشيشه شكيبایی از سنگ دوري شكسته .اكنون دوسال 

 افزون است كه نه ازآن طرف بریدي وسالمی ونه ازاین جانب قاصدي وپيامی  ... 

 الف (دو آرایه درمتن بيابيد 

 دام اثر نوشته شده است ؟ب(متن باال نوشته ي قائم مقام فراهانی است این متن به سبك ك

 دهخدا از نظر ویژگی هاي زبانی دوره ي بيداري بررسی نمایيد .)دو مورد(« چرند وپرند »( متن زیرازكتاب 29

باري چه درد سر بدهم ؟آن قدر گفت وگفت وگفت تا مارابه این كار وا داشت حاال كه می بيند آن روي كار باالست ،دست »

 رف ها یادش رفته تا یك فراش قرمز پوش می بيند ،دلش می تپد .وپایش راگم كرده تمام آن ح

 ( با توجه به شعر زیر به پرسش ها پاسخ دهيد 28

 پيش از تو آب معنی دریا شدن نداشت     شب مانده بود وجرئت فرداشدن نداشت 

 بسيار بود رود درآن برزخ كبود                   اما دریغ زهره ي دریا شدن نداشت 

                                                                               درآن كویر سوخته آن خاک بی بهار        حتی علف اجازه ي زیبا شدن نداشت                                                         

 «سلمان هراتی»                                                                                                     

 ب(یك ویژگی فكري این شعر را بيان كنيد .

 ج(دو نمونه آرایه ادبی این شعر رابنویسيد . 

 

 

 

 

1 

5/0  

1 

 

 

 

 

 

 

5/0  

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  خانوادگی :نام و نام 

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

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
                            نمره(2الف( تاریخ ادبيات )

 (24/1»)ب«گزینه 
25/0  

25/0 (24/1ققنوس  )» ب«گزینه  2  

25/0 (24/1فرخی یزدي ) 3  

5 
 ( 24/1الف( درست    ) 

 (24/1)     ب( نادرست
5/0  

4 

 (        24/1الف( سيدمحمد علی جمال زاده )

 (              24/1ب(بزرگ علوي )

 (24/1ج( ميرزا حسن خان بدیع )

55/0  

6 
 نمره (2ب(سبك شناسی )

 (24/1ترانه وتصنبف ) –چهار پاره  –گزینه ب(  مستزاد 
25/0  

25/0 (24/1گزینه الف(  ) 7  

5/0 (4/1توجه به مردم ) 9  

5/0 (4/1ابتدا سياسی بودن ودرمرحله ي بعد اجتماعی بودن بود  ) 8  

11 
وسرنوشت سياسی واقتصادي خود نيز به این معناست كه مردم عالوه بر این كه حقوق و آزادي هاي فردي دارند ،در جامعه 

 (4/1داراي حق واختيار هستند .)
5/0  

11 

 نمره(6پ (موسيقی شعر )

 پایه هاي آوایی
 خ  ر  كا ر ج  ها  ن  آ گش ت ام   در

 ک  م  پر س گ  زي د   ا م دل ب ري بر

 (24/1) (24/1) (24/1) 

 (24/1فعلن ) (24/1مفاعلن ) (24/1فاعالتن ) وزن شعر

  u –(24/1) u- u-(24/1) uu-(24/1)  نشانه هاي هجایی

25/2  

25/0 (24/1) عاميانه( ب) گزینه 12  

13 
 (24/1) بلند مصوت كردن تلفظ كوتاه زبانی اختيار  دوم هجاي در جادویی(  الف

 (24/1) كلمه پایان كوتاه مصوت كردن تلفظ بلند زبانی اختيار اول درهجاي توگفتی(ب
5/0  

5/0 (4/1سيزدهم مصراع اول )ب( اختيار زبانی بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه )نقش نماي اضافه( ) درهجاي 15  

5/0 (4/1گزینه ب( درمصراع اول درپایه آوایی سوم  به جاي مفتعلن مفاعلن آمده است .) 14  

5/0 (4/1گزینه الف() 16  

5/0 (4/1گزینه ب( ) 17  

19 
(غالبا تعداد نشانه هاي هجایی ووزن واژه هاي یك مصراع با مصراع دیگر 2وبلند هستند (مصراع ها كوتاه 1(  4/1مستزاد )

 (4/1برابر نيست  )یك مورد كافی است () 
1 

5/0 (4/1مراعات نظير )تناسب( )                          نمره ( 6ج(زیبایی شناسی )  18  

 1 (4/1ب( تلميح )           (         4/1الف(داستان بيژن ومنيژه  ) 21
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   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 حدادي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

5/0 (4/1گزینه الف( ) 21  

55/0 (24/1ج(گهر می ریزد )                               (   24/1ب(روي )                    ( 24/1الف( مشوش )نامرتب () 22  

 1 (4/1معراج ازپا افتادن ) -2                (           4/1شرم سرافرازي  ) -1 23

55/0 ( ) مفهوم مصراع دوم دليل مفهوم مصرا ع اول است (4/1(  مصراع دوم )24/1بيت الف(  ) 25  

24 

       (     24/1الف(اغراق )

            (     24/1ب(ایهام تناسب )

       (   24/1ج(ایهام )

 ( 24/1د(اسلوب معادله ) 

1 

5/0 (4/1)حس آميزي  26  

27 

 نمره (5د(تحليل نظم ونثر )

 (  4/1تشبيه فشرده اضافی) -2              ( 4/1سجع  ) -1لف( ا

 (4/1ب(گلستان سعدي )

5/1  

29 
 (   4/1زبان ساده وعاميانه   ) -1

 (4/1استفاده از ضرب ا  لمثل هاي عاميانه مثل آن روي كار باالست ،چه درد سر بدهم  ) -2
1 

28 
 (4/1الف روح حماسه  وبيان ویژگی هاي دوران  پيش از انقالب )الف( 

 (4/1گرایش به خيال بندي  مثل اسعاره ،كنایه ) -2( 4/1استفاده از نماد مثل دریا نماد اتحاد ) -1ب(
5/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


