
 
 
 
 
 
 
 

۱ 

 بھ نام خدا
 ۱۴۰۰ -۹۹ :آموزشیسال                                     تھران   ۲ آموزش وپرورش منطقھ                                        :                    نام و نام خانوادگی  

 ۱۰/۹۹/     : سالمھ                       نور پسرانھغیردولتی دبیرستان                                          : کد دانش آموزی  
 دقیقھ  ۷۰:  مدت    ۳شماره:       نخست نیمسال:    سوم علوم انسانی   :آموزگاه         ۳علوم و فنون ادبی :آزمون    جعفری    نام دبیر :   

 

 

 

 

 

 

 www.jafarisaeed.ir                                 )             نمره ۲تاریخ ادبیات (

 ۵/۰ ؟اثر کیست ب) تاریخ بیداری ایرانیان شمس و طغرا اثر کیست؟ الف)  ۱

 ۵/۰ مورد) ۲(  ؟مھم ترین عوامل فرھنگی و اجتماعی مؤثر بر ادبیات عصر بیداری را بررسی کنید ۲

 ۵/۰ دارد؟  تیاھم یچرا دوره بازگشت ادب ۳

 ھر یك از موارد گروه «الف» در جدول زیر، مربوط بھ كدام یك از شخصیت ھای گروه «ب» است؟ ۴

 ب الف 
 بود. سعديو  مسعود سعد گذشتھ، بھ ویژه تحت تأثیر شاعران الف)

واژه ھا و اصطالحات موسیقی عامیانھ و حتی بھ زبان ساده و صمیمی کوچھ و بازار روی آورد و از  ب)

 .واژه ھای فرنگی بھره برد

 ایرج میرزا

 فرخی یزدی 

 عارف قزوینی
 

۵/۰ 

 نمره) ۲( سبک شناسی

 درستي و نادرستي ھر یك از عبارت ھاي زیر را مشخص كنید. ۵

 . دوره استفتحعلی خان صبای کاشانی، پرچمدار بازگشت ادبی و شاخص ترین شاعر این  الف)

کلی نگری و ذھنیت  بھو از جزئی نگری و عینیت گرایی  افتی رییتغ رونینسبت بھ جھان ب سندگانیشاعران و نو نگرش ب)

 . آورد یرو گرایی

 .صورت گرفتھـ . ق.  ۱۳۲۴صدور فرمان مشروطیت با امضای مظفرالدین شاه در سال   پ)

۵/۱ 

 برای آن بنویسید. فکریو یك ویژگي و  زیر را بخوانید و یك ویژگي ادبي هسرود ۶

 ناخدای استبداد با خدای آزادی در محیط طوفا ن زا ماھرانھ در جنگ است /
۵/۰ 

 نمره) ۶( موسیقی شعر

 .دارد؟ نوع آن را بنویسید تقطیع نمونھ ھاي زیر، بھ صورتي كھ بین دو ھالل تقطیع شده است، با كدام اختیارات شاعري مطابقت ۷

 ) U– – –U(  ب) دل بی درد     ) – – – UU – («آرزویی دارم»الف) 
۱ 

 ، تقطیع ھجایی کنید.ھمزهبی» را یک بار با حذف ھمزه و یک بار دست آوردواژه « ۸

 ۱ بدون حذف ھمزه:   )ب  با حذف ھمزه: الف)

 U –  –  – « ۱«  ب)  »– U U – «   الف)ھای معادل ھجاھای زیر را بنویسید.   نام رکن ۹



۲ 

دو صورت سامان داد و تقطیع بھ ارکان کرد؟  ضمن یافتن وزن بیت ھا بیان کنید کھ کدامیک از بیت ھای زیر را می توان بھ   ۱۰
 دلیل خود را بنویسید.

 کآن چھره مشعشع تابانم آرزوست  /ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر  الف)

 ھر کھ در این حلقھ نیست فارغ از این ماجراست /  سلسلھٴ موی دوست حلقھ دام بالست ب)

1 

 تقطیع بھ ارکان نمایید؛ سپس نام ارکان آن را بنویسید.یک مصراع از بیت زیر را تقطیع ھجایی و  الف) 11
 این بیت وزن ھمسان دارد یا ناھمسان؟ ب)

 »  کھ میان سنبلستان چرد آھوی ختایی / ھا و چشم یارم بھ نظر چنان نمایدمژه  «
 
 

2 

 نمره) ۶( زیباشناسی

 ؟دیشده است؟ مشخص کن جادیکدام واژگان ا نیب ریمراعات نظ یھآرا ریز ی تھایدر ب ۱۲

 من مسلمانم، / قبلھ ام یک گل سرخ / جا نمازم چشمھ ، مھرم نور / دشت سجاده من
۱ 

 (ھر بیت یک آرایھ)را مشخص کنید و دلیل ھر یک را بنویسید.  ، متناقض نما و تضمینتضاد ،تلمیحدر بیتھای زیر  ۱۳

  است گرید  یجمع و دلم جا انی/ من در م ؟یا دهیشن ب یھرگز وجود حاضر غا الف)

 االبصار یاول ایاست   ی/ در تجلّ   واریپرده از در و د یب اری ب)

 کز نسیمش بوی جوی مولیان آید ھمی/  خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دھیم )پ

 آتش فتاد در دلش از آب چشم دوست / گفتي میان آتش و آب است نسبتي )ت

 

۲ 

 و نشرھا را بیابید و نوع آن را بنویسید.در بیت زیر لف  ۱۴

 افروختن و سوختن و جامھ دریدن / پروانھ ز من، شمع ز من، گل ز من آموخت  
۵/۲ 

 ۵/۰ .کنیدگزارش با نمونھ د؟ با معنوی چھ تفاوتی داربدیع لفظی  15

 نمره) ۴( نقد و تحلیل نظم و نثر

 (ھر سطح دو مورد).آن را در سھ سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی کنیدرا بخوانید و  ملک الشعرای بھار زیر از غزل 16

 شو بار سفر بند کھ یاران ھمھ رفتند  /از ملک ادب حکم گزاران ھمھ رفتند 
 گوید چھ نشینی کھ سواران ھمھ رفتند/  آن گرد شتابنده کھ در دامن صحراست
  جھان اللھ عذاران ھمھ رفتندکز باغ  /داغ است دل اللھ و نیلی است بر سرو 

 اندوه کھ اندوه گساران ھمھ رفتند /افسوس کھ افسانھ سرایان ھمھ خفتند 
 
 

۳ 

 .بخوانید و بھ پرسشھا پاسخ دھیدنمونھ زیر را  17
باالست، دست باری، چھ دردسر بدھم؟ آن قدر گفت و گفت و گفت تا ما را بھ این کار واداشت. حاال کھ می بیند آن روی کار  

و پایش را گم کرده، تمام آن حرف ھا یادش رفتھ. تا یک فّراش قرمزپوش می بیند، دلش می تپد. تا بھ یک ژاندارم چشمش  
 می افتد، رنگش می پرد. ھی می گوید: امان از ھمنشین بد. 

 .دو ویژگي زباني این نوشتھ را بنویسید الف)

 . بیان این نوشتھ، چگونھ است هشیو ب)

 ؟این نوشتھ چیست  ھاساسي ترین درون مای )ج

۱ 

  کامیاب باشید 
 



 
 
 
 
 
 
 

۳ 

 بھ نام خدا
 ۱۴۰۰ -۹۹ سال آموزشی:تھران                                       ۲:                                                            آموزش وپرورش منطقھ نام و نام خانوادگی  

 ۱۰/۹۹/    المھ:  س                       دبیرستان غیردولتی پسرانھ نور                                         : کد دانش آموزی  
 دقیقھ  ۷۰:  مدت       ۳شماره:       نیمسال: نخست       برگپاسخآموزگاه: سوم       ۳نام دبیر : جعفری        آزمون: علوم و فنون ادبی  

 

 

 

 

 

 

 www.jafarisaeed.ir                             )               نمره ۲تاریخ ادبیات (

 ۵/۰ ب)  الف) ۱

۲ 

 

۵/۰ 

 

۳ 
 

۵/۰ 

 ھر یك از موارد گروه «الف» در جدول زیر، مربوط بھ كدام یك از شخصیت ھای گروه «ب» است؟ ۴

 ب الف 
 تحت تأثیر شاعران گذشتھ، بھ ویژه مسعود سعد و سعدي بود.  الف)

صمیمی کوچھ و بازار روی آورد و از واژه ھا و اصطالحات موسیقی عامیانھ و حتی بھ زبان ساده و  ب)

 .واژه ھای فرنگی بھره برد

 ایرج میرزا

 فرخی یزدی 

 عارف قزوینی
 

۵/۰ 

 نمره) ۲سبک شناسی (

 درستي و نادرستي ھر یك از عبارت ھاي زیر را مشخص كنید. ۵

 الف) 

 ب) 

 

  پ)

۵/۱ 

 بخوانید و یك ویژگي ادبي و و یك ویژگي فکری برای آن بنویسید.سروده زیر را  ۶

 
 

۵/۰ 

 نمره) ۶موسیقی شعر (

 U– – –U(   ۱(  ب) دل بی درد     ) –  – – UU – («آرزویی دارم»الف)  ۷

 بدون حذف ھمزه:   ب)  با حذف ھمزه: الف) ۸
 

۱ 

 U –  –  – « ۱«  ب)  » –  U U –«  الف) ۹

 الف)  ۱۰

  ب)
1 



۴ 

 »  کھ میان سنبلستان چرد آھوی ختایی/  ھا و چشم یارم بھ نظر چنان نمایدمژه  « 11
 

 یک مصراع از بیت زیر را تقطیع ھجایی و تقطیع بھ ارکان نمایید؛ سپس نام ارکان آن را بنویسید. الف)
 
 

 
 این بیت وزن ھمسان دارد یا ناھمسان؟ ب)

  

                  پایھ آوایی
                  نشانھ ھجایی 

  وزن

2 

 نمره) ۶زیباشناسی (

 ۱  من مسلمانم، / قبلھ ام یک گل سرخ / جا نمازم چشمھ ، مھرم نور / دشت سجاده من ۱۲

  الف) ۱۳

  ب)

  پ)

  ت)

۲ 

۱۴ 
 

۵/۲ 

۱۵  ۵/۰ 

 نمره) ۴نقد و تحلیل نظم و نثر (

 سطح زبانی: 16

 سطح ادبی: 

 سطح فکری: 

۳ 

باری، چھ دردسر بدھم؟ آن قدر گفت و گفت و گفت تا ما را بھ این کار واداشت. حاال کھ می بیند آن روی کار باالست، دست و  17
پایش را گم کرده، تمام آن حرف ھا یادش رفتھ. تا یک فّراش قرمزپوش می بیند، دلش می تپد. تا بھ یک ژاندارم چشمش می افتد، 

 گوید: امان از ھمنشین بد.رنگش می پرد. ھی می 
 .دو ویژگي زباني این نوشتھ را بنویسیدالف) 

 . شیوه بیان این نوشتھ، چگونھ استب) 

 ؟این نوشتھ چیست ھاساسي ترین درون مایج) 

۱ 

  کامیاب باشید 
 



 
 
 
 
 
 
 

۵ 

 بھ نام خدا
 ۱۴۰۰ -۹۹ سال آموزشی:تھران                                       ۲:                                                            آموزش وپرورش منطقھ نام و نام خانوادگی  

 ۱۰/۹۹/    سالمھ:                         دبیرستان غیردولتی پسرانھ نور                                         : کد دانش آموزی  
 دقیقھ  ۷۰:  مدت         ۳شماره:         نخست نیمسال:     علوم انسانی سوم  : آموزگاه     نامھپاسخ    آرایھآزمون :     جعفری    نام دبیر :   

 

 

 

 

 

 

 www.jafarisaeed.ir                                     )         نمره ۲تاریخ ادبیات (

 ۵/۰  )۲۵/۰( ب) ناظم االسالم ) ۲۵/۰(محمدباقر میرزا خسرویالف)  ۱

افتد و ارتباط مجدد اھل ذوق با ادب کھن  مردم بھ دست یکتابخانة سلطنت یاز کتاب ھا یاصفھان کھ سبب شد تعداد ھتاراج کتابخان -۱ ۲

جامعھ بر اثر شکست  فیتضع -۳ ن؛ و مدح شاھا یو رونق بازار شعر و شاعر ھیدر دربار قاجار اتیتوجھ بھ ادب -۲ برقرار شود؛

 )۲۵/۰ھر مورد ( مورد) ۲( . یتزار یۀاز روس رانیا

۵/۰ 

 

آن حالت سستی کھ در اواخر سبک ھندی در شعر بھ وجود آمده بود، نجات زیرا شاعران دوره بازگشت توانستند زبان شعر را از  ۳

 .بخشند. اگر این نھضت بھ پا نشده بود، چھ بسا زبان فاخر شعر فارسی دچار سستی و ضعف بیشتری می شد
۵/۰ 

 ھر یك از موارد گروه الف در جدول زیر، مربوط بھ كدام یك از شخصیت ھاي گروھاست؟ ۴

 ب الف 
 تحت تأثیر شاعران گذشتھ، بھ ویژه مسعود سعد و سعدي بود. الف) 

بھ زبان ساده و صمیمی کوچھ و بازار روی آورد و از واژه ھا و اصطالحات موسیقی عامیانھ و ب) 

 حتی واژه ھای فرنگی بھره برد.

 ایرج میرزا

 ) ۲۵/۰(  فرخی یزدی

 ) ۲۵/۰(عارف قزوینی
 

۵/۰ 

 نمره) ۲سبک شناسی (

 درستي و نادرستي ھر یك از عبارت ھاي زیر را مشخص كنید. ۵

 ) ۵/۰(  نادرستب)  ) ۵/۰( درست الف) 

 ) ۵/۰( درست پ) 

۵/۱ 

 سروده زیر را بخوانید و یك ویژگي ادبي و و یك ویژگي فکری برای آن بنویسید. ۶

 )۲۵/۰( ادبی: استبداد، آزادی: تضاد / محیط طوفان زا: استعاره از جامعھ آشفتھ

 )۲۵/۰( فکری: موضوع آن درباره آزادی بھ معنای دمکراسی است.

۵/۰ 

 نمره) ۶موسیقی شعر (

 دارد؟ نوع آن را بنویسید. تقطیع نمونھ ھاي زیر، بھ صورتي كھ بین دو ھالل تقطیع شده است، با كدام اختیارات شاعري مطابقت ۷

 )۵/۰( تغییر کمیت، کوتاه بھ بلندب)  ) ۵/۰(    تغییر کمیت، بلند بھ کوتاه الف) 
۱ 

 ، تقطیع ھجایی کنید.ھمزهبیرا یک بار با حذف ھمزه و یک بار »  دست آورد «واژه  ۸

 ) ۵/۰( U – – U– الف)  بدون حذف ھمزه: ) ۵/۰( U – – – الف) با حذف ھمزه:
۱ 

 ۱ ) ۵/۰( مفاعیلنب)   )۵/۰(  مفتعلنھای معادل ھجاھای زیر را بنویسید.   الف)  نام رکن ۹



۶ 

 )۵/۰( )نخست(بیت  مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن / مستفعلن مفاعل مستفعلن فعلوزن: الف)  ۱۰
 1 )۵/۰(وزن: مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن ب) 

 ) ۵/۱( ارکان آن را بنویسید. ھجایی و تقطیع بھ ارکان نمایید؛ سپس نامبیت زیر را تقطیع الف) یک مصراع از  ۱۱
 )۵/۰( ھمسان دولختی ب) این بیت وزن ھمسان دارد یا ناھمسان؟

 »  کھ میان سنبلستان چرد آھوی ختایی/  ھا و چشم یارم بھ نظر چنان نمایدمژه  «
 

  

   ید ما ن نان چ ظر ن ب رم یل م چش وُ  ھا ژ م پایھ آوایی
   – – U U – U – U – – U U – U – U نشانھ ھجایی 

   فاعالتن  فعالت فاعالتن  فعالت وزن

2 

 نمره) ۶زیباشناسی (

 ۱ )۱(من  سجادهم نور / دشت مھرم چشمھ ، جا نمازگل سرخ /  کیام  قبلھم، / مسلمانمن : آرایھ مراعات نظیر ۱۲

 (ھر بیت یک آرایھ) . دلیل ھر یک را بنویسیدرا مشخص کنید و  و تضمین متناقض نما ، مراعات نظیر ،تلمیحزیر  ھایدر بیت ۱۳

 ) ۵/۰( )حاضر غایب( متناقض نماھرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟ / من در میان جمع و دلم جای دیگر است  الف)

 )۵/۰( )تَُولّوا فَثَمَّ َوْجھُ هللا»فَأَینَما  «آیھ قرآن بھ  تلمیح( یار بی پرده از در و دیوار / در تجلّی است یا اولی االبصار ب)

 )۵/۰( (تضمین شعر رودکی) کز نسیمش بوی جوی مولیان آید ھمی/  خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دھیم پ)

 )۵/۰( )آتش،  آب: تضاد( .آتش فتاد در دلش از آب چشم دوست / گفتي میان آتش و آب است نسبتي ت)

۲ 

  بیابید و نوع آن را بنویسید.در بیت زیر لف و نشرھا را  ۱۴

 (مرتب) .)۰/ ۵( گل /)۵/۰( شمع   / )۵/۰(پروانھ  : ۳و۲و  ۱نشر   // )۲۵/۰(جامھ دریدن  )۵/۰(سوختن  / )۵/۰(افروختن :  ۳و۲و   ۱لف 

)۲۵/۰ ( 

۵/۲ 

بھ  یمعن ییبایو ز ریتعب کھ از لطف : آرایھ ھایییمعنو عیبد/  )۵/۰( سر و کار دارند؛ مثل: سجع، جناس ییقایو موس ییآوا راتییتغ کھ با آرایھ ھایی :بدیع لفظی ۱۵

 )۵/۰( ھامیمانند: اغراق، ا ند؛ یآ یوجود م
۵/۰ 

 نمره) ۴نقد و تحلیل نظم و نثر (

 (ھر سطح دو مورد)بررسی کنید.را بخوانید و آن را در سھ سطح زبانی، ادبی و فکری  ملک الشعرای بھارزیر از  غزل 16

 زبانی: ساده و روان است / برای عامھ مردم قابل فھم است/ شدن بھ معنای رفتن بھ کار رفتھ است/  الف) 

 ) ادبی:غزل است، بھ سنت ھای ادبی پایبند است، تکرار تخیالت دوره ھای پیشین است/ ب

 ) فکری: اجتماعی و وطنی است. بھ مشکالت مردم و وضعیت نامطلوب جامعھ در شعر می پردازد. پ

۳ 

 نمونھ زیر را بخوانید و بھ پرسشھا پاسخ دھید. 17
کار باالست، دست و  یآن رو ندیب یم کھ کار واداشت. حاال  نیچھ دردسر بدھم؟ آن قدر گفت و گفت و گفت تا ما را بھ ا ،یبار
افتد،   یژاندارم چشمش م کیتپد. تا بھ  یدلش م ند،یب یفّراش قرمزپوش م کی تا رفتھ. ادشیرا گم کرده، تمام آن حرف ھا  شیپا

 .بد نیھمنش: امان از دیگو یم یپرد. ھ یم رنگش
 )۲۵/۰(ھر مورد ه ھا و ترکیب ھای عربی کم است / نثر ساده و قابل فھم است واژالف) 
 )۲۵/۰(طنز ب) 

 ) ۲۵/۰(  و استبداد شکایت از وضعیت بد جامعھج) 

۱ 

  کامیاب باشید 
 


