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آزمون 
1  

  ماه  دي: نوبت امتحان  و فنون ادبي دوازدهمعلوم : امتحان درس
  )لسال او نيم(

 دقيقه 90: مدت امتحان  رشتة علوم انساني و معارف اسالمي
  نمره  سؤاالت                                                                       رديف

  )نمره 2( تاريخ ادبيات
  .مناسب پر كنيدهاي  جاهاي خالي را با واژه -1

  .كرد آزمايي مي طبع................الممالك فراهاني بيشتر در قالب  اديب) الف
   .سرود و در سبك خراساني شعر مي............... الشعرا بهار با زبان  ملك) ب

  

  است؟ » ب«هاي گروه  در جدول زير، مربوط به كدام يك از شخصيت» الف«هر يك از موارد گروه  -2
  .)دو مورد اضافي است» ب«در گروه : توجه(
  

  الف
  

  ب
اين شـاعر، در سـرودن شـعرهايش تحـت تـأثير شـاعران       ) الف

  .بود» سعدي«و » مسعود سعد«گذشته، به ويژه 
او در استانبول روزنامة . از پيشگامان نثر جديد فارسي است) ب
  .را منتشر كرد» سروش«
نمايشنامة فارسـي  اولين كسي است كه در ايران به نوشتن ) پ

  .پرداخت
دانـان بـزرگ عهـد     از جمله شـاعران وطنـي و از موسـيقي   ) ت

  .مشروطيت است

  نسيم شمال 
  دهخدا 

  ميرزا آقا تبريزي 
  عارف قزويني 
  ايرج ميرزا

  فرخي يزدي 
  

  
  هاي تاريخي بود؟ چرا در عصر مشروطه، بيشترين رويكرد نويسندگان به رمان -3

  

  
  
5/0  

  
  
  
1  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5/0  

  )نمره 2( سبك شناسي
  .سرودة زير را بخوانيد و يك ويژگي ادبي و يك ويژگي فكري آن را بنويسيد -4
  تا چند زني نعره كه قانون خدا كو؟ 

  كو آنكه دهد گوش به عرض فقرا كو؟

  گوش شنوا كو؟  
  گوش شنوا كو؟

  

  است؟) مشروطه(گانة نثر دورة بيداري  از قلمروهاي سهيك   هاي زير، مربوط به كدام هر يك از ويژگي -5
  رهايي از قيدوبندهاي نثر مصنوع و فني       ) الف
  هاي عربي ناآشنا استفادة كمتر از تركيب) ب
  هاي داستان كاربرد راوي سوم شخص در صحنه) پ
  .هاي زير را مشخص كنيد درستي و نادرستي هر يك از عبارت -6

تـر باشـد، بـه كـار      آهنـگ  هايي كه با طبيعت زبـان هـم   در ساختار و تركيب دستوري سخن، جمله در عصر بيداري،) الف
  .رفت نمي
  .در عصر مشروطه نگرش شاعران و نويسندگان نسبت به جهان درون تغيير يافت) ب
بنـد   كمتـر پـاي  هاي ادبـي   هاي بياني و بديعي و سنت گفتند، به آرايه شاعراني كه بيشتر به زبان مردم عادي شعر مي) پ

  .       بودند

  
5/0  

  
  
  
75/0 

  
  
  
75/0 

  )نمره 6( موسيقي شعر
  براي بيت زير، كدام وزن ترجيح دارد؟ چرا؟ -7

 تقـــدير كـــه بركُشـــتَنت آزرم نداشـــت   
  

 بـــر حســـن جوانيـــت دلِ نـــرم نداشـــت   
  

  مفعول مفاعيل مفاعيل فعل) مستفعل مستفعل مستفعل فع                الف) الف
  
  
  

  
  
75/0 
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دو هالل تقطيع شده است، با كدام اختيارات شـاعري مطابقـت   هاي زير، به صورتي كه بين  تقطيع نمونه -8
  دارد؟ نوع آن را بنويسيد؟

  

  )–U – – – U(پردة اسرار ) ب                               )–U U – – U(فكر آزادي ) الف
  

  . را يك بار با حذف همزه و يك بار بدون حذف همزه، تقطيع هجايي كنيد» آور مالل«واژة  -9
  :بدون حذف همزه                                                :با حذف همزه

را  هـاي آوايـي، وزن آن   پس از تعيين پايـه . بندي كنيد بيت زير را به دو صورت دستههاي هجايي  نشانه -10
  .سيدبنوي

ــي نشــود جســته  ــت م ــد ياف ــا گفتن ــم م  اي
  

 گفت آنك يافـت مـي نشـود آنـم آرزوسـت       
  

  .كار رفته را بنويسيده ب پس از تقطيع هجايي بيت زير، اختيارات شاعري زباني -11
  

 هر كسي كاو دور مانـد از اصـل خـويش   
  

ــار وصـــل خـــويش    ــاز جويـــد روزگـ  بـ
    

  
1  

  
  
1  

  
2  

  
  
25/1 

  )نمره 6( زيبايي شناسي
بـه  » من چرا ملك جهان را به جوي نفروشم؟/ رضوان به دو گندم بفروختپدرم روضة «با توجه به بيت  -12

  :ها پاسخ دهيد پرسش
  هايي، مراعات نظير به كار رفته است؟ در اين بيت، بين چه واژه) الف
  .ته در اين بيت را مشخص كنيد و دربارة آن توضيح دهيدفتلميح به كار ر) ب

دهد؟ اين آرايـه   در شعر زير، آگاهي شاعر از موضوعات مختلف را نشان مي» آراية معنوي«كاربرد كدام  -13
  . را در شعر زير مشخص كنيد

ــي    ــت فردوس ــوش گف ــه خ ــاكچ  زاد پ
  

 كــه رحمــت بــر آن تربــت پــاك بــاد       
  

ــه  « ــوري ك ــازار م ــهمي ــت  دان ــش اس  ك
  

 »كه جان دارد و جان شيرين خوش اسـت   
  

  .است، مشخص كنيد» تناقض«دهندة آراية  هايي كه نشان هاي زير، قسمت و متن ها هدر سرود -14
  ايم       زلف كافر به رخش راهنمون شد ما را       از ره كفر به سر منزل ايمان شده) الف
  ها گل كرد خورشيد   روزي كه در جام شفق مل كرد خورشيد     بر خشك چوب نيزه) ب
  .هاي زير بيابيد و نوع آن را بررسي كنيد را در نمونه» هانشرلف و « -15
  چه بايد نازش و نالش بر اقبالي و ادباري     كه تا بر هم زني ديده، نه اين بيني نه آن بيني) الف

  نوع  2نشر   1نشر  2لف   1لف
          

  باشد نشين در كار گالب و گل حكم ازلي اين بود        كاين شاهد بازاري وان پرده) ب
  نوع  2نشر   1نشر  2لف   1لف

          
  .هاي تضاد را بيابيد و بنويسيد هاي زير، آراية در متن -16
  من به نظر قطره به معني يمم) الف
  شود ابر گاه از باد جمع و گه پريشان مي) ب

سـتون  دو مـورد در  : توجه. (است» ب«در مورد كدام آرايه در ستون » الف«  هر يك از توضيحات ستون -17
  .)اضافي است» ب«
  

  ب  الف
در سخن، دو يا چند لفظ بياورند، سپس دو ) الف

يا چند لفظ ديگر ذكر كنند كه هر كدام از اينهـا  
  .ها مربوط شود به يكي از آن لفظ

آوردن آيه، حديث، مصـراع، بيـت يـا سـخن     ) ب
  .ديگر در شعر يا سخن

  تناقض
  تضمين
  لف و نشر
  تلميح

  

  
  
  
  

5/0  
5/0  

  
5/0  

  
  
1  

  
  

5/2  
  
  
  
  
  
  

  

5/0  
  
  
  

5/0  
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  )نمره 4( نثرنقد و تحليل نظم و 

پس از خواندن . علّامه دهخدا از نويسندگان معروف سبك بيداري است» چرند و پرند«متن زير از كتاب  -18
  :ها پاسخ دهيد متن، به پرسش

را هر كس جلوگيري بكند معنـيش ايـن اسـت كـه      هها و اجتماعات مشروع من چه كار دارم كه بگويم انجمن«
دة        . مجلس شورا بايد تعطيل شود مگر پشت گوشم داغ الزم دارد كـه بـردارم بنويسـم علـت تكميـل نكـردن عـ

غرضها قوت  بيپارتي غرض داخل مجلس بشود و  بيوكالي مجلس اين است كه مبادا خداي نكرده چهار تا آدم 
  ».بگيرد
  .يژگي زباني اين نوشته را بنويسيددو و) الف
  شيوة بيان اين نوشته، چگونه است؟) ب
  ماية اين نوشته چيست؟ درونترين  اساسي) پ

  

  

  . ها پاسخ دهيد را بخوانيد و به پرسش» الشعرا بهار ملك«قصيدة زير از  -19
 جمهوري سردار سپه مايـة ننـگ اسـت   «

  

 اين صحبت اصالح وطن نيست كه جنگ است  
  

اموال تو برده است به يغما و تـو خـوابي   
  

 آن كس كه پي حفظ تو دستش به تفنگ است  
  

 آزادي و مشــروطيت افتــاده بــه زحمــت
  

 ايــن گــوهر پــر شعشــعه در كــام نهنــگ اســت  
  

 ناهيــد بــود لعــل و زر و ســيمكيســة در 
  

 »زين رو كلماتش همگي رنگ بـه رنـگ اسـت     
  

در اين سروده، دو واژه بيابيد كه به اين ويژگـي  . بيداري، توجه شاعران به واژگان كهن استهاي شعر دورة  از ويژگي) الف
  .توجه شده است

  .بيت دوم اين سروده را تقطيع هجايي كنيد و وزن آن را بنويسيد) ب
  .اي از شعر بيابيد نمونههاي زير، يك  براي هر يك از آرايه) پ

  :تشخيص                                         :                                جناس
  .دو ويژگي فكري اين سروده را بنويسيد) ت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5/0  
5/0  
5/0  

  
  
  
  
  

5/0  
  
1  
5/0  

  
5/0  
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 آزمون پاسخ 
1  

  ماه  دي: نوبت امتحان  1ةشمار آزمونپاسخ 
  )لاونيم سال (

  دقيقه 90: مدت امتحان  علوم و فنون ادبي دوازدهم: امتحان درس
  ) نمره 2( تاريخ ادبيات

  ) 25/0( حماسي) ب  /) 25/0( قصيده) الف -1
  )25/0هر مورد (عارف قزويني ) ت/ ميرزا آقا تبريزي ) پ/ دهخدا ) ب /  فرخي يزدي: الف -2
هـاي رايـج در    بـه دليـل سياسـت   / در شناخت هويت گذشته ميان آنها حاكم بود گرايي و روحية كاوشگرانه  نوعي باستان -3

  )5/0( .هاي تاريخي و اجتماعي سطحي دردسر كمتري داشت جامعه، نگارش رمان
  )نمره 2( سبك شناسي

: قافيـه ). / هايي است كه در دورة مشروطه رايج بود قالب مستزاد، از جمله قالب. (قالب اين شعر، مستزاد است :ويژگي ادبي -4
  ) 25/0 ،ست كافييك مورد . (كو، گوش : آرايي واژه/ كو : رديف/ خدا، فقرا، شنوا 

اين دو مضـمون، از جملـه   . (رو به رو هستيم» توجه به مردم«و » قانون به توجه«در اين سروده با مضاميني چون : ويژگي فكري
  )     25/0( يك مورد .) مضامين رايج در دورة مشروطه است

  ) 25/0(ادبي ) پ) 25/0(زباني ) ب) 25/0( ادبي) الف -5
). /  شـود  مي تر آهنگ هم زبان طبيعت با و تر درست ها جمله سخن، دستوري تركيب و ساختار در بيداري عصر در(  ؛)25/0( نادرست) الف - 6
  )  25/0( درست) پ/  )يافت تغيير بيرون جهان به نسبت نويسندگان و شاعران نگرش مشروطه، عصر در(  ؛)25/0( نادرست) ب

  )نمره 6( موسيقي شعر
بـر   همسانهاي  ها، همسان هستند و در تقطيع و تعيين وزن، هميشه وزن واژه ، وزن واژه)الف(گزينة در )   25/0( بيت الف؛ -7

  )5/0. (هاي غيرهمسان ترجيح دارد وزن واژه
 U -  U   -  -  -    )5/0(كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند  –اختيار زباني  ر فك ي دي زا  آ:    بانگ آزادي) الف -8
  
  U U -  - U -    )5/0(بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه  –اختيار زباني   ر رااَس ي د پر:   پردة اسرار ) ب
  
 م  با حذف همزه: آور مالل -9

U 
  ال
-  

 ال
- 

  )5/0(    ور
-   

 م  بدون حذف همزه  
U 

 ال
- 

 ل
U 

  آ
- 

  )5/0(    ور
-  

  :صورت اول -10
  يا   گُف   تَن   د  

  گُف  تان   ك   يا
-    U       -     - 

  علنفمست

فت   مي   نَ   ش  
 نَ   ش  فت  مي   

U    U     -      U  
  مفاعل

دو    س  تاي    ج 
ما  نـَ         آ     دو  

-      U      -     -  
  مستفعلن

  )1(م   ما                   
  رِ   زوست

-     U 
  )5/0(فَعل                  

  )5/0(   مفعول فاعالت مفاعيلُ فاعلن:     شود وزنش ميجدا كنيم، » سه تا چهار تا«اگر بيت را : صورت دوم
11-  

  
  كو    يهر   كـَ    س

-      -      U     -  
  با      ز    جو    يد
-      -     U     -  

 مان   دز  ر    دو   
-      -    U     -  

  گا      رِ زِ     رو   
U      -     -      U  

  اَص    لِ      خيش
-         U       -  

 )5/0(وص   لِ     خيش       
-        U     -  

  

  )5/0(ز دمان: ماند از  :حذف همزه -1: اختيار زباني
  )25/0( كوتاه در مصراع دوم، هجاي هشتم مصوت بلند تلفظ كردن  -2

  )نمره 6(زيبايي شناسي 
مصراع اول تلميح دارد به داستان رانده شدن حضرت آدم و حـوا از بهشـت بـه    )ب)  / 5/0(گندم، جو  : مراعات نظير) الف -12

  )       5/0(دليل خوردن ميوة ممنوعه 
  ) 25/0(  ...ميازار موري : مصراع دوم)   25/0(تضمين  -13
  )       5/0(بر چوب خشك، گل روييدن : تناقض) ب)   / 5/0(از راه كفر به ايمان رسيدن : تناقض) الف -14
  )25/0(مرتب : نوع) / 5/0) (2نشر (ادباري ) 2لف (نالش ) / 5/0) (1نشر (اقبالي )1لف (نازش ) الف -15
  ) 25/0(  )مشوش( نامرتب: نوع  /) 5/0) (1نشر (شاهد بازاري   ) 2لف (گل /  )  5/0)  (2نشر (نشين  پرده )1لف (گالب ) ب

- 

- 

U
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  ) 25/0(جمع، پريشان  ) ب) / 25/0) (دريا(م يقطره، : تضاد) الف -16
   ) 25/0(تضمين  ) ب)       25/0(لف و نشر  ) الف -17

  )نمره 4(نقد و تحليل نظم و نثر 
/ ، اجتمـاع، مجلـس، شـورا   همشـروع : استفاده از واژگان عربي آشـنا )/ نسويفرا(پارتي : به كارگيري واژگان اروپايي) الف -18

هـر مـورد    ،مـورد  2(پشت گوش داغ كردن : اي استفاده از اصطالحات و تمثيالت محاوره/ سادگي و قابل فهم بودن نثر دهخدا 
25/0(  
  ) 5/0(اجتماعي -طنز سياسيشيوة به ) ب
  )  5/0(توجه به قانون و قانونگذاران در مجلس ) پ
  )   25/0دو مورد؛ هر مورد (شعشعه، كام، لعل، زر، سيم پر) الف -19
  ) ب

اَم      وا      لِ     ت 
  آن   كس   ك    پِ
U    U        -      -  

  مستفعل

بِ      بر    دس    ت
ف      ظ    تيِ   ح 
U     U        -     -  

  مستفعل

غ      ما     وي        ت
س    تَش  بِ     تد 
U     U      -         -  

  مستفعل

  )5/0(             خا      بي
  )25/0(          فَنـ   گست

-        -   
  )25/0(       لن            فع

  .)شود در مصراع دوم، هجاي پنجم، مصوت كوتاه، بلند تلفظ مي( 
سـخنان رنگـارنگي   ( ناهيـد   – )چون بـه زحمـت افتادنـد   (آزادي و مشروطيت : تشخيص)     25/0(  ننگ، جنگ: جناس )پ
                           ) 25/0(يك مورد ؛ .) گويد مي
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آزمون 
5  

ماه  خرداد: نوبت امتحان  علوم و فنون ادبي دوازدهم: امتحان درس
  )دومسال  نيم(

 دقيقه 100:مدت امتحان  رشتة علوم انساني و معارف اسالمي
  نمره  سؤاالت                                                                       رديف
  )نمره 2( ادبيات تاريخ

  . بيابيد و كنار هم بنويسيد» ب«را در بخش » الف«آورندگان هر يك از آثار زير در بخش نام پديد -1
 .)دو مورد اضافي است» ب« در بخش: توجه(

  

  الف
  

  ب

  امثال و حكم) الف
  صداي سبز) ب

  قيصر امين پور
  علي موسوي گرمارودي

  فرخي يزدي
  دهخدا

  

 . جاهاي خالي را با واژگان مناسب پر كنيد -2
  . را منتشر كرد كه به عنوان بيانية شعر نو است ..................ش، منظومة  . هـ 1301نيما در سال ) الف 
  .نام برد ...............، اثر »اصفهاني باباي حاجيسرگذشت «توان از  ميشده در دورة بيداري،  ترجمهترين آثار  مهماز ميان ) ب
  .اهميت شاعران سبك دورة بازگشت را بنويسيد -3
 .هاي زير را مشخص كنيد عبارتدرستي و نادرستي  -4

  . تر است رنگنويسي دهة شصت، جايگاه نسل جوان پر داستاندر  ،خالف شعربر) الف
  نادرست  درست                    

  .نويسي سيمين دانشور است داستاناولين تجربة » شهري چون بهشت«) ب
  نادرست  درست                    
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 )نمره 2(سبك شناسي 
 ؟ نيستهاي زباني شعر دورة انقالب اسالمي  ويژگيهاي زير، كدام يك از  گزينهاز ميان  -5

  .زبان و واژگان شعري در قصايد دورة انقالب به سبك خراساني نزديك است) الف
  .هاي كهن واژهگرايي و عالقة فراوان به استفاده از  باستان) ب
  .باز است ها واژهدست شاعر براي استفاده از همة ) پ
 سابقه  بيهاي تازه و  تركيبزدايي و روي آوردن به  آشنايي) ت
 .مقابل هر ويژگي، نام سبك را بنويسيد -6

  )....................... (دوره آشكار است روح حماسه و عرفان در شعر اين) الف
)..................... (نگري تغيير كرد يئنگري به جز كلينگرش شاعران و نويسندگان نسبت به جهان بيرون تغيير يافت و از ) ب
 )در هر سطح، يك مورد( .رسي كنيدرا در سطح ادبي و فكري بر رمتن زي -7
 ».شاخ و دم را از سر ما بِكن بيتو را به خدا بگو فالني هنوز از خواب بيدار نشده و شرّ اين غول : به زنم گفتم «
در شـعر دورة بيـداري نقـش    هـاي زبـاني    ها و تركيـب  توجهي به كاربرد جمله از ميان عواملي كه در كم -8

    .اند، دو دليل بنويسيد داشته

  
5/0  
  

  
  
  

5/0  

  
5/0  

  
  
  
  
5/0  



گان
تیر

 23آزمونكده    

 )نمره 6(موسيقي شعر 
 .همسان است؟ نام وزن ناهمسان را بنويسيداز ميان دو بيت زير، وزن كدام بيت همسان و كدام بيت نا -9

  جانِ من خطا اينجاست اي سخن شناس نه    چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطاست) الف
 دوستان بقا را  بيكاسايشي نباشد     پسندم  نميتو زندگاني خود را  بيمن ) ب
 دارد؟ مطابقت شاعري اختيارات كدام با ،است شده تقطيع هالل دو بين كه صورتي به زير، هاي نمونه تقطيع - 10
 ) - - - - -(باد ويرانگر      ) ب                        )U U U- U -( جادوي نگاه) الف
 .نام بحر هر يك از اوزان زير را بنويسيد -11

 فعل نفعول نفعول نفعول) ب     مستفعلن مستفعلن مستفعلن) الف
وزني به كار رفته در بيت  هاي هجايي بيت زير را بنويسيد و نوع اختيارات نشانههاي آوايي،  پايهپس از تعيين  - 12

 .را تعيين كنيد
 باز چون جمع شود رو سوي دريا دارد    كند چه باك ارپبگر ز دريا دو سه قطره 

 . هاي هجايي دو مصراع از شعر نيمايي زير را نشان دهيد نشانههاي آوايي، وزن و  پايه -13
  خفت  ميشهيدي كه بر خاك 
  : چنين در دلش گفت 

  اگر فتح اين است «
  كه دشمن شكست              
  »چرا همچنان دشمني هست ؟ 
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  )نمره 6(شناسي  زيبايي
ـ  آرايهدهندة اين  نشانهايي كه  بخشرا با ذكر » تناقض«و » ضمينت«هاي  آرايهدر عبارات زير،  -14  ،اسـت ا ه

 . مشخص كنيد
  صداييم  بي، فرياد دست غريق يعني  نپوشد ر ظنگوش ترحمي كو كز ما ) الف
 .معرفت نيارامد تا فقرش، به كفر انجامد؛ كاد الفَقرُ اَن يكون كُفراً بيدرويش ) ب
 .ها را نشان دهيدضادتدر كدام بيت، آراية تضاد، بيشتر به كار رفته است؟  -15
  پرست مباشپرستي هوااگر خدا  به از عبادت فاشگناه كردن پنهان ) الف
  ين در همه را پشت عبادت خم ازوستركه ب  پادشاهي و گدايي بر ما يكسان است) ب
  )قبر(شب از فراق وصل در آتش كنم مقيل   روز از وصال هجر تو در آبم بود مقام) پ
  .لف و نشرها را بيابيد» گاه مؤمن و ترسا كنم تو را تا قبله/ انه كاش در حرم و دير بگذري تمس«در بيت  -16
 : به كار رفته در بيت زير » ايهام تناسب«با توجه به  -17

  مهرم به جان رسيد و به عيوق بر شدم  چون شبنم افتاده بدم پيش آفتاب 
  .است......................... در بيت باال يقيناً به معني » مهر«) الف
  تناسب دارد ؟ ها هبا كدام واژ» خورشيد«در معني » مهر«) ب

 .است ؟ اين آرايه را در بيت زير بيابيد  آفريني در حماسهترين ابزار براي تصوير مناسب، ادبيكدام آراية  -18
  همي گرد رزم اندر آمد به ابر  بر گبشد تيز رهام با خود و 

 . به كار رفته است ؟ آن را بيابيد و توضيح دهيد » حسن تعليل«در كدام بيت،  -19
  كه مشامي داري  نخواجه اگر زا يا بشنو  بوي جان از لب خندان قدح مي شنوم ) الف
  در دلش از تبر انگار كه پروايي است  شة باغ سپيدار به خود مي لرزد گو) ب
 »رود رو به تمام مي/ قصة رنگي روز /  گيرد آرام ميدشت / آيد  ميتيرگي «در شعر  -20
  در كدام تركيب ديده مي شود ؟ » آميزي     حس«آراية ) الف
  ها با هم آميخته شده است ؟  حسكدام ) ب
 .به كار رفته است ؟ توضيح دهيد» ب معادلهواسل«زير، آراية  ابياتدر كدام يك از  -21
  در خزان هر برگ چندين رنگ پيدا مي كند  ش ـت بيـران از جوانان اسـآرزو در طبع پي) الف
  ها  بـكوكم ـشچـوق ــرد از شـپ يـموز ـنـه  كردي ان ـسمآه در كار ـمه كـك كرشـه يـب )ب
  ان جاني ـو در ميـاند و ت انـزبر ـر سـه بـمـه  نه خالف عهد كردم كه حديث جز تو گفتم ) پ
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  )نمره 4(نقد و تحليل نظم و نثر 
 . دو نوشتة زير را از ديدگاه زباني و فكري بررسي كنيد-22
ي رحداقل كاري كه مي شود كرد عـزادا . اند كُشتهشوهرم را به تير ناحق «: گفت . زري نگذاشت حرفش را تمام كند) الف
حاال در مرگش ديگر از چه . اش هي ترسيديم و سعي كرديم او را هم بترسانيم زندگيدر . عزاداري كه قدغن نيست .است
  ».ترسيم؟ آب از سر من يكي كه گذشته مي

 سيمين دانشور
ديشـب در همـان   . هنوز فضا از نم باران آكنده است، اما آفتاب فتح در آسمان سينة مؤمنين درخششي عجيـب دارد  )ب

هـا در سـكوت شـب، بعـد از خوانـدن       غواصبيش از همه . دشمن يكسره فرو ريختساعات اولية عمليات، خطوط دفاعي 
  مرتضي آويني  ».، به آب زدند و خط را گشودند)س(مرضيه  يضرت زهراحدعاي فرج و توسل به 

 ):مورد يك متن هر( فكري ويژگي  ):مورد يك متن هر( زباني ويژگي
 :پاسخ دهيد سرودة زير را بخوانيد و به پرسش ها  -23

: مرتضـي گفـت   / شهدا خورشيدند / نظر من اين است / ها گوش كنيد  بچه/ و چنين گفت معلم با ما / ساعت انشا بود «
  »چون شقايق سرخ است / شهيد 

  . دو ويژگي زباني اين سروده را بنويسيد) الف
  اين شعر در چه قالبي سروده شده است ؟ ) ب
  . هاي زير را نشان دهيد مصراعهاي هجايي  نشانههاي آوايي و  پايه) پ

    هاي آوايي پايه  و چنين گفت  معلم با ما
    هاي هجايي نشانه

    هاي آوايي پايه  بچه ها گوش كنيد
    هاي هجايي نشانه

  
  كدام آرايه بر زيبايي اين سروده افزوده است ؟ ) ت
  .يك ويژگي فكري اين سروده را بنويسيد) ث
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 پاسخ آزمون 
5  

  ماه  خرداد: نوبت امتحان  5ة شمارآزمون پاسخ 
  )مودنيم سال (

  دقيقه 100: مدت امتحان  علوم و فنون ادبي دوازدهم: امتحان درس
  )نمره 2( تاريخ ادبيات

    )25/0(علي موسوي گرمارودي ) ب  / )25/0( دهخدا ) الف -1
    )25/0(جيمز موريه ) ب  ) /25/0(افسانه ) الف -2
   )5/0. (بخشندتي كه در اواخر سبك هندي در شعر به وجود آمده بود، نجات ستوانستند زبان شعر را از آن حالت س -3
تجربـه   بـا كسـوتان   پـيش تر است و اغلب نويسندگان موفق ايـن دوره،   رنگجايگاه نسل جوان كم ) (25/0(نادرست ) الف -4

  .)نويسي دانشور است داستانآتش خاموش، اولين تجربة ) (25/0(نادرست ) ب.) / هستند
  )نمره 2(سبك شناسي 

  . ستاهاي زباني شعر ادبيات معاصر تا قبل از انقالب  ويژگي؛ اين ويژگي، از جمله )5/0( )پ(گزينة  -5
  )25/0(سبك دورة بيداري يا مشروطه ) ب) / 25/0(سبك شعر دوره انقالب اسالمي ) الف -6
) / 25/0يك مـورد ،  (مراعات نظير : شاخ، دم/ استعاره  :شاخ و دم  بياين غول / شرّ كسي را از سر خود كندن : كنايه: ادبي  -7

  )25/0يك مورد، (تنوع موضوع / استفاده از شيوة طنز : فكري 
شـاعران بـراي   / برخي شاعران تسلّط كـافي بـر ادبيـات كهـن نداشـتند      / اغلب شاعران صرفاً به محتوا گرايش داشتند  -8

  )25/0دو مورد، هر مورد ( .ها ناگزير بودند به شتاب شعر بسرايند سازي مردم و انتشار آثار در روزنامه آگاه

  )نمره 6(موسيقي شعر 
دو (، همسـان  )ب(وزن بيـت  ) / 5/0(فعلن  نمفاعل التنفع نعلامف): الف(وزن بيت ) / 25/0. (ناهمسان است) الف(وزن بيت  -9

  مفعول فاعالتن، مفعول فاعالتن ): ب(وزن بيت / ) 25/0. (است) لختي
)25/0(مصوت بلند  نكوتاه تلفظ كرد      ه گا  ن ي  دو جا :جادوي نگاه) الف - 10

  -  -  U U  - U        
  
 )25/0(بلند تلفظ كرده مصوت كوتاه       گر ران وي   د  با    :باد ويرانگر) ب

  -  U   -  -   -         
  
  )75/0(وف حذمبحر متقارب مثمن ) ب                      )75/0(مسدس سالم  رجزبحر ) الف -11

12-    
  

  در  يا گر   زِ  
   -    U -  -  

  با  ز  چن  جم
-  U   -     -  

  فاعالتن

 قَط  رِ  سِ   د  U  U    -    U  
  -  -    U  U  ش  ود رو  ع 

  فعالتن

  بِ  پ  را  كن
  U  U  -    -  

  در  يا  سو  ي 
 -    U    -   -  

  فعالتن

  -  U    U  )5/0(                      د   چِ   باك 
 )5/0(                             د ر   دا 
-      -  

  )25/0(  فعلن                         
در مصراع دوم ، ركن آخر، به جـاي  : ابدال  -2) / 25/0. (آمده است» فاعالتن«، »نتفعال«در ركن اول به جاي  -1: اختيار وزني 
  )25/0. (، بلند است ) باك(هجاي آخر مصراع اول  -3) / 25/0(، دو هجاي كوتاه مي آيد »دا «هجاي بلند 

  ك  مي  خُفت      ك  بر  خا           شـَ  هي دي       -13
           ر       چلش گفت   نين   د   د  
  ح   اي  نَست     گر   فَت      اَ             
  شِ كست    ك   دش  من            
  م   ني   هست     چ   نان  دش         را   هم       چ         
         U     -   -            U    -    -            U   -     -        

  )5/0بررسي هر مصراع ، (

- 

- 

U

U
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  )نمره 6(زيبايي شناسي 
  /)5(كادالفقرُ اَن يكونَ كُفراً : تضمين ) ب) / 5/0(صدا  فرياد بي: ناقضت) الف -14
–آب / وصـل  –هجـر  / فـراق   –وصال / شب  –روز : ضاد بهره برده شده استت، چهار بار از آراية در اين گزينه) پ(گزينه  -15

: » ب«تضاد درگزينـة  (، )پرستهوا - خداپرست/ عبادت  –گناه / فاش  –پنهان : »الف«تضاد در گزينة ) ( 25/0هر مورد (. آتش
  )گدايي  –پادشاهي 

  ).1( سا تر –مؤمن : نشر دير                                –حرم : لف -16
  )5/0(آفتاب ، عيوق ) ب)  / 25/0) (دوستي ، محبت(عشق ) الف -17
  )25/0. (كند گونه بيان مي مصراع دوم ، شدت سرعت اسب را به صورت اغراق)  / 25/0(آراية اغراق  -18
  )25/0(. ستا دليل لرزش سپيدار ، ترس از تبر) / 25/0(، »ب«گزينة  -19
  )25/0(و حس بينايي ) 25/0(حس شنوايي ) ب)/ 25/0(قصة رنگي ) الف  -20
 )25/0(مصراع دوم ، معـادلي اسـت بـراي مصـراع اول بـراي تأييـد سـخن شـاعر در مصـراع اول          /  )25/0() الف(گزينة -21

  .)گونه كه برگها در فصل پاييز رنگارنگ مي شوند هاي پير، آرزوهاي بيشتري دارند؛ همان انسان( 
  )نمره 4(ثر تحليل نظم و ن نقد و

بسياري . / نثر داستاني اين نوشته به شدت تحت تأثير گفتار و محاورة اقشار اجتماعي ايران است): متن الف(ويژگي زباني  -22
سـاده و روانـي   نثـر  / ، هي، آب از سر من گذشته قدغن: ها، كنايات و اصطالحات عاميانه در اين نثر ديده مي شود، مثل  واژهاز 

  )5/0، يك مورد. (بيشتر از واژگان فارسي استفاده شده است / ها ساده است  بندي جمله/دارد 
فـتح،  : ها مربوط به فرهنگ ايثار و شهادت و مبارزه و مقاومت است؛ مانند واژهبسياري از / ساده نويسي): متن ب(ويژگي زباني 

  ، در اين نوشته بيشتر به كار رفته است؛ »الف«واژگان عربي نسبت به نوشتة ... /  و خطوط دفاعي دشمنمؤمنين ، عمليات، 
  )5/0 ،يك مورد... (توسل ، فرج، عمليات و : مانند 

.  اين داستان در مورد زري و يوسف و اوضاع اجتماعي مردم فارس در خالل جنگ جهاني دوم اسـت ) : متن الف(ويژگي فكري 
  )5/0. (در اين داستان با مضاميني چون ظلم ستيزي و قيام و اعتراض عليه مستبدان رو به رو مي شويم

مي گويد كه در طول هشـت سـال دفـاع مقـدس، بـدون هـيچ        ينويسنده در اين نوشته، از رزمندگان): متن ب(ويژگي فكري 
  )5/0. (فظ باورهاي خود فدا كردندح هاي جنگ رفتند و وجودشان را براي ميدانداشتي به  چشم

/ ، شـقايق  شـهدا، شـهيد  : جبهه و جنگ، شهادت و ايثار است؛ مانند  اواژگان به كار رفته در اين سروده، متناسب ب) الف -23
  )25/0دو مورد ، هر مورد ؛ (كم از واژگان عربي  ستفادة ا/ سادگي و رواني

  )25/0(قالب نيمايي ) ب
  )25/0(                    ما  با    و چنين گفت معلم با ما      و  چ   نين گُف       ت  م   عل   لم  ) پ

                                                  U  U   -    -       U  U   -      -      -   -           
  )25/0(                                    ك  نيد  ش بچه ها گوش كنيد                   بچ   چ   ها  گو       

                                                  -   U   -   -        U   U    -                
  )25/0(تشبيه  ) ت 
  )5/0. (گويد ميدهد و از مقام بلند شهادت و شهيد سخن  مياين سروده ، فرهنگ دفاع مقدس را نشان ) ث

    




