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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون ادبیسؤاالت امتحان نهایی درس:

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

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5/0 كه به ریاست فتحعلی شاه در تهران تشكيل شد،چه بود؟«خاقان»هدف انجمن ادبی 1  

25/0 در زمينه ي شعر چيست؟«عارف قزوینی»عرصه ي هنري 2  

3 
 اوّلين كسی كه در ایران به نوشتن نمایشنامه ي فارسی پرداخت،چه كسی بود؟

 د(ناظم االسالم كرمانی            ج(ميرزا آقا تبریزي          الف(محمّد باقر ميرزا خسروي      ب(ميرزا حسن خان بدیع    
0/25 

 0/55 سه مورد از شاخص ترین درون مایه هاي شعر فارسی در دوران بيداري را بيان كنيد؟ 5

 0/25 است. ---------------------نواز است،  از شاخصه هاي ارزنده اي كه در نثر عصر بيداري چشم 4

5/0 ،اثر سّيدمحمّدحسين بهجت تبریزي)شهریار(را بنویسيد؟«حيدر بابایه سالم»موضوع كلّی منظومه ي 6  

5/0 دو مورد از مهم ترین درون مایه ي سروده ها و نوشته هاي ادبی دوره ي انقالب اسالمی را بيان كنيد؟ 7  

5/0 شعر ادبّيات معاصر تا انقالب اسالمی را بنوسيد؟« فكري»هاي سطح دو مورد از ویژگی 9  

8 

 كدام یك از عبارت هاي زیر،درست و كدام یك نادرست است؟

ياسی س بعد،  ابتدا اجتماعی بودن و درمرحله ي الف(اندیشه ي حاكم بر داستان هاي دهه ي اوّل پس از پيروزي انقالب اسالمی،

 بودن است.

 واژگان شعري در قصاید دوره ي انقالب اسالمی به سبك خراسانی نزدیك است.ب(زبان و 

  

25/0  

 

25/0  

11 

سان بيت ناهم با خوانش درست بيت ها ي زیر و درک پایه هاي آوایی هر بيت،مشخّص كنيد كه وزن كدام بيت همسان و كدام 

 است؟

 جانا نظري كه ناتوانم / بخشا كه به لب رسيد جانم الف(

 محمّد كآفرینش هست خاكش / هزاران آفرین بر جان پاكش  ب(

 

25/0  

25/0  

11 

 «گشته ام در جهان و آخر كار / دلبري برگزیده ام كه مپرس»با توجّه به بيت:

 پایه هاي آوایی بيت را تعيين كنيد؟ الف(

 ب( نشانه هاي هجایی بيت را مشخّص كنيد؟

 وزن بيت را بنویسيد؟ ج(

 

55/0  

55/0  

55/0  

12 
 به كار رفته را بيابيد و آن ها را بنویسيد؟«زبانی»پس از تقطيع هجایی بيت زیر،اختيارات شاعري

 «خَلَدگر به پا خاري آسان برآید / چه سازم به خاري كه در دل نشيند؟»                             

5/0  

13 
 بيابيد و آن ها را بنویسيد؟به كار رفته را «وزنی»پس از تقطيع هجایی بيت زیر،اختيارات شاعري

 «همه در خورد رأي و قيمت خویش / از تو خواهند و من تو را خواهم»                        

5/0  

15 

 پس از مشخّص كردن نشانه هاي هجایی و پایه هاي آوایی بيت زیر،به سؤاالت زیر پاسخ مناسب دهيد؟

 «به سوزي ده كالمم را روایی / كز آن گرمی كند آتش گدایی»                               

 الف(وزن بيت را بنویسيد؟

 ب(نام وزن)بحر(بيت را بنویسيد؟

 

 

55/0  

55/0  

14 
با كدام اختيار شاعري مطابقت دارد؟                     به صورتی كه بين دو هالل تقطيع شده، ،(« - U  - - - Uدرخت دوستی )» نمونه ي :

 ب(وزنی                        الف(زبانی       

25/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون ادبیسؤاالت امتحان نهایی درس:

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

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

16 

 شعر زیر،در چه قالبی سروده شده است؟یكی از ویژگی هاي این نوع شعر را بيان كنيد؟
 «پروانه و شمع و گل شبی آشفتند                   در طرف چمن»                                    
 «وز جور و جفاي دهر با هم گفتند                       بسيار سخن»                                    
 «بود و نه شمع                  ناگاه صبا شد صبح،نه پروانه به جا»                                    
 «بر گل بوزید و هر دو با هم رفتند                  من ماندم و من»                                    

5/0  

17 
مشّخص  واژه هاي ،«چون در این ميدان نداري دست و پایی همچوگوي / اختيار سر به زلف همچو چوگانش گذار» : دربيت

 شده،چه آرایه ي ادبی را پدید می آورند؟
25/0  

19 
 دانسته ي تاریخی مرتبط با بيت زیر را بنویسيد؟چنين كاربردي چه آرایه ي ادبی را پدید می آورد؟

 «ناقه سنگين می رود در هر قدم گویی ز شوق / روح مجنون چنگ در دامان محمل می زند»              
 5/0  

18 
 را بيابيد و مورد تضمين شده را تعيين كنيد؟«تضمين»زیر،آرایه ي ادبیدر نمونه ي 
 داشت«جَناتٌ تَجري تَحتِهَااالَنهار»چشم حافظ زیر بام قصر آن حوري سرشت / شيوه ي                 

 5/0  

21 

 ،«با آنكه جيب و جام من از مال و می تهی است / ما را فراغتی است كه جمشيد جَم نداشت»در بيت:
 الف(نوع لفّ و نشر به كار رفته را بنویسيد؟

 ب(نشر دوم را بيابيد و بنویسيد؟

 

25/0  

25/0  

21 
 را بيابيد و بنویسيد؟«تضاد»در بيت زیر،آرایه ي ادبی

 «هر چه جز بار غمت بر دل مسكين من است / برود از دل من،وز دل من آن نرود»                 
25/0  

22 
 را بيابيد و توضيح دهيد؟«متناقض نما»ادبیدر بيت زیر،آرایه ي 

 «گوش ترحّمی كو كز ما نظر نپوشد / دست غریق یعنی فریاد بی صدایيم»                         
 5/0  

23 
 به كار رفته در بيت زیر را بيابيد و توضيح دهيد؟«اغراق»آرایه ي ادبی

 «گر برگ گل سرخ كنی پيرهنش را / از نازكی آزار رساند بدنش را»                               
 5/0  

25 

 ،«عرضه كردم دو جهان بر دل كار افتاده / به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست»در بيت:
 به كار رفته است؟«ایهام»الف(در كدام واژه آرایه ي ادبی

 بنویسيد؟ب(معانی مختلف آن را 

 

25/0  

 5/0  

24 

 ،«گویند روي سرخ تو سعدي كه زرد كرد / اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم»با توجّه به بيت:
 به كار رفته است؟«ایهام تناسب»الف(در كدام واژه آرایه ي ادبی

 ب(واژه ي مورد نظر با كدام كلمات تناسب)مراعات نظير( برقرار كرده است؟

  

25/0  

 5/0  

26 

 ،«خميده پشت از آن گشتند پيران جهان دیده / كه اندر خاک می جویند ایّام جوانی را»توجّه به بيت:با 
 الف(شاعر چه دليلی براي خميده پشت گشتن پيران جهان دیده می آورد؟

 ب(این هنر شاعرانه سبب پيدایش كدام آرایه ي ادبی شده است؟

 

25/0  

25/0  

27 

 ،«شاهنشه عجب دارم / كه سر تا پاي حافظ را چرا در زر نمی گيرد؟از این شعر تر شيرین ز »در بيت:
 را بيابيد؟«حس آميزي»الف(آرایه ي ادبی

 ب(دليل به وجود آمدن این آرایه ي ادبی را بنویسيد؟  

 

25/0  

25/0  

29 

 به كار رفته است؟توضيح دهيد؟«اسلوب معادله»در كدام یك از بيت هاي زیر،آرایه ي ادبی
 الله چنان بر فروخت بادِ بهار، / كه غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمدالف(تنور 

 ب(آزاده جفاي فلك بيش می رسد / اوّل بال به عاقبت اندیش می رسد 

  

25/0  

25/0  

28 
 آن را بيان كنيد؟«فكري»با توجّه به رباعی زیر،دو مورد از ویژگی هاي

 «آغوش سحر تشنه ي دیدار شماست / مهتاب خجل ز نور رخسار شماست»                         
 )عليرضا قزوه(«   خورشيد كه در اوج فلك خانه ي اوست / همسایه ي دیوار به دیوار شماست»                       

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون ادبیسؤاالت امتحان نهایی درس:

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

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

31 

 دوره ي بيداري بررسی نمایيد؟)دو مورد(«زبانی»دهخدا را از نظر ویژگی هاي «چرند و پرند»متن زیر،از كتاب

و  دست كه می بيند آن روي كارباالست، حاال آن قدرگفت وگفت وگفت تا ما رابه این كار واداشت. باري،چه دردسر بدهم؟»

 ژاندارم چشمش دلش می تپد تا به یك  فرّاش قرمزپوش می بيند، تا یك تمام آن حرف ها یادش رفت. پایش را گم كرده،

 «    امان از همنشين بد. رنگش می پرد.هی می گوید: می افتد،

1 

31 

 شعر زیر را از نظر آرایه هاي بدیع معنوي بررسی كنيد؟)دو مورد(

 «غلغلی انداختی در شهر تهران اي قلم / خوش حمایت می كنی از شرع قرآن اي قلم»                

 «     گشت از برق تو ظاهر نور ایمان اي قلم / مشكالت خلق گردد از تو آسان اي قلم»                   

 نی ()سيّد اشرف الدّین گيال«             نيستی آزاد در ایران ویران اي قلم»

1 

32 

  تحليل كنيد؟)دو مورد(«ادبی»متن زیر را از نظر قلمرو

قدر ضرورت  به ناشی از خسّت و خشك دستی نبود.از زندگی فقط این تنگ عيشی براي او)مولوي(نوعی ریاضت نفسانی بود؛»

 «تمتّع می برد.بيش از قدر ضرورت را موجب دور افتادن از خطّ سير روحانی خویش می یافت.

 )عبدالحسين زرّین كوب(                                                                                                          

1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون ادبیسؤاالت امتحان نهایی درس:

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

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

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 (و دوره هاي بعد از آن بود.24/1بخشيدن شعر فارسی از تباهی و انحطاط اواخر دوره ي صفوي )هدف این انجمن رهایی 

5/0 (1،درس   12( )صفحه ي  24/1)  

25/0 (1،درس  16( )صفحه ي 24/1تصنيف ها و ترانه هاي ميهنی. ) 2  

 0/25 (1،درس 19( )صفحه ي 24/1ج(ميرزا آقا تبریزي ) 3

5 
 (24/1دانش ها و فنون نوین)ذكر سه مورد،هر مورد-توّجه به مردم-و تربيت جدیدتعليم -قانون-وطن-آزادي

 (5،درس  56-54)صفحه هاي 
0/55 

 0/25 (5،درس 56( )صفحه ي 24/1اجتماعی. ) -طنز سياسی 4

6 
 (24/1(و زیبایی هاي روستاي زادگاهش یادمی كند.)24/1شاعردراین منظومه با شيفتگی تمام ازاصالت فرهنگی)

 (7،درس 71)صفحه ي 
5/0  

7 

برخالف  ترسيم افق هاي روشن و اميدبخش پيروزي-ستایش آزادي و آزادي خواهان-محكوم كردن استبداد و بی عدالتی

ه هاي طرح اسو- تكریم شهيد وفرهنگ شهادت باتكيه بر اسطوره هاي ملّی وتاریخی-ادبّيات نا اميد ومأیوس قبل ازانقالب

مبارز همچون حضرت امام  تاریخی به ویژه تاریخ اسالم مانند پيامبراكرم)ص(، امام علی)ع(، امام حسين)ع( و چهره هاي 

 (7،درس 76-74( )صفحه هاي 24/1خمينی)ره(.)ذكر دو مورد،هر مورد 

5/0  

9 

ر تفكّرشاع -مخاطب شعر،عامّه ي مردم هستند.-استمعشوق در ادبيّات معاصر مانند دوره هاي آغازین شعر فارسی زمينی 

آزاد  انتخاب موضوع موضوع شعر محدود نيست و بسيارتنوّع دارد و شاعر براي-بيشتر زمينی و پيرامون امور دنيوي است.

-ت.سشاعر صميمانه و متواضعانه ا لحن-مفاهيم خصوصی،سياسی و اجتماعی بسيار مورد توجّه شاعران قرار گرفته اند.-است.

 (11،درس 87)صفحه ي      (24/1مدح،ذم و هجو در شعر این دوره بسيار كم است.)ذكر دو مورد،هر مورد

5/0  

8 
 (                 11، درس 111( )صفحه ي 24/1كدام یك از الف(نادرست )

 (11،درس 88( )صفحه ي 24/1ب(درست ) 

5/0  

11 
 (                  2،درس 27( )صفحه ي 24/1نا همسان ) الف(

 (2،درس 26( )صفحه ي 24/1همسان ) ب(

5/0  

11 

 پایه هاي آوایی    
 خِ     رِ     كار      جَ    ها    نُ    آ    گَش  تِ   اَم   دَر  

 کِ    مَ    پُرس     گُ    زي    دِ    اَم   دِل   بَ    ري    بَر 

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

 فعلن           مفاعلن        فاعالتن         وزن           

 (26()صفحه ي 24/1وزن)هرمورد -(24/1نشانه هاي هجایی)هرمورد -(24/1پایه هاي آوایی دومصراع)هرمورد 

 

55/0  

55/0  

55/0  

12 

 پایه هاي آوایی   
 بَ     را     یَد      ري     آ     سان    بِ     پا     خا     خَ     لَد     گَر     

 نِ     شی   نَد     کِ     دَر    دِل    بِ    خا    ري     چِ     سا    زَم     

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

 فعولن           فعولن          فعولن            فعولن            وزن          

 مصراع اول هجاي یازدهم-(24/1مصراع اّول هجاي هفتم تغيير كميّت مصوّت ها كوتاه تلفّظ كردن مصوّت بلند)

 (4،درس 44( )صفحه ي 24/1امكان حذف همزه)

5/0  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون ادبیسؤاالت امتحان نهایی درس:

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

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

 نمره پاسخنامه ردیف

13 

 پایه هاي آوایی    
 مَ    تِ    خيش     دِ   رَع    يُ    قِی   هَـ    مِ    دَر    خُر  

 خا       هَم          دُ   مَن    تُ    را   اَز     تُ   خا    هَن  

 نشانه هاي هجایی  
      U U  - - 

        - U - - 

  U       - U - 

  U       - U - 

        U U – U 

           -  - 

 فعلن           مفاعلن         فعالتن          وزن           

 هجاي شاعر در ركن پایانی،مصراع دوم،از یك هجاي بلند به جاي دو-آوردن فاعالتن به جاي فعالتن در ركن اوّل،مصراع دوم

)ذكر دو مورد،هر مورد   .می آید كشيده بودن هجاي پایانی در مصراع وّل كه بلند به حساب-كوتاه استفاده كرده است.)ابدال(

 (3،كارگاه تحليل فصل 83( )صفحه ي 24/1

5/0  

15 

 پایه هاي آوایی    
 رَ    وا    یی       کَ   ال   مَم   را    بِ   سو   زي   دِه 

 گِ    دا    یی     کُ   نَد    آ   تَش    کَ   زان   گَر   می 

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

 فعولن          مفاعيلن        مفاعيلن         وزن           

 (24/1فعولن)-(24/1مفاعيلن)-(24/1الف(مفاعيلن)

 (11،درس 119(                 )صفحه ي 24/1محذوف)-(24/1مُسَدَّس)-(24/1ب(هزج)

55/0  

55/0  

25/0 (4،درس 45( توضيح اضافی:تغيير كميّت مصوّت ها)بلند تلّفظ كردنِ مصّوتِ كوتاه()صفحه ي 24/1الف(زبانی ) 14  

16 

-.تكميل می كنند افزوده شده كه معنی مصراع قبل یا بعد از خود را(در این نوع شعر به آخر هر مصراع واژه هایی 24/1مُستَزاد)

قالب هاي شعر كهن مثل مُستَزاد  كوتاهی و بلندي مصراع هاي شعر، در برخی از -این واژه ها همه از نظر وزن یكسان هستند.

 (11، درس 111()صفحه ي 24/1پيشينه داشته است. )ذكر یك مورد ویژگی 

5/0  

25/0 (3،درس 33(  )صفحه ي 24/1)تناسب(   )مراعات نظير  17  

5/0  (3، درس 36(  )صفحه ي 24/1تلميح)-(24/1اشاره دارد به داستان عاشقانه ي ليلی و مجنون) 19  

5/0  (3، درس 36(  )صفحه ي 24/1تضمينی از آیه ي قرآن ) –( 24/1جَناتٌ تَجري تَحِتهَااالَنهار ) 18  

5/0 (6، درس 62(         )صفحه ي 24/1ب(مِی )(     24/1الف(مرتّب ) 21  

25/0 (6، درس 62(    )صفحه ي 24/1نرود ) برود، 21  

22 
 (24/1فریاد هميشه با صدا همراه است و در اینجا صداي بلند را با صفت بی صدایی آورده است.)-(24/1فریاد بی صدایيم )

 (6، درس 61)یا هر توضيح مشابه دیگر(     )صفحه ي 

 5/0  

23 

اغراق  پرورده بودن بدن معشوق درحساس بودن وظریف بودن و ناز-(24/1« )بدنش را نازكی آزار رساند از » مصراع دوم

شاعر می گوید بدن معشوق آنقدر حساس است كه حتّی اگر  ()یا هر توضيح مشابه دیگر(  توضيح اضافی:24/1شده است.)

 (8، درس 82او آزار می رساند.   )صفحه ي باز به بدن  جامه اش از برگ گل سرخ باشد،

 5/0  

25 

 (           24/1الف(باقی / كار افتاده )ذكر یك مورد 

لف از هر مخت )ذكر دو معنی در مشكل افتاده، دچار مشكل - با تجربه،آزموده : پاینده،جاوید / كار افتاده-ب(باقی:بقيّه،دیگران

 (8رس ، د82(       )صفحه ي 24/1واژه، هر معنی 

25/0  

 5/0  

24 
 (24/1هم كافی است.( )«روي»الف(روي به معنی چهره كه در اینجا به همين معنا است. / فلز روي )ذكر واژه ي

 (8،درس 85(    )صفحه ي 24/1زر )-(24/1ب(مس )

 5/0  

 5/0  

26 

كه »پشت شده اند. / ذكرمصراع دومالف(شاعر می گوید:كهن ساالن در خاک به دنبال روزگارجوانی می گردند،بنابراین خميده 

 (24/1« )اندر خاک می جویند ایّام جوانی را

 (12، درس 117(                   )صفحه ي 24/1ب(حُسن تعليل )

25/0  

25/0  
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27 

 (                      24/1الف(شعرِتر شيرین )

؛ به معناي نيكو و شيرین كه یكی از طعم ها است«تر»یا تركيب شدن حسّ شنوایی و چشایی / واژه ي ب(به دليل آميخته شدن

(                  24/1هم آميخته است. ) همراه با شعر كه مربوط به گفتار است به كار رفته و شاعر حس هاي شنوایی و چشایی را در

 (12، درس 117)صفحه ي 

 

25/0  

25/0  

29 

 (24/1آزاده جفاي فلك بيش می رسد / اوّل بال به عاقبت اندیش می رسد ) «:ب»بيت الف(

بيشتر از  دراین بيت هركدام ازمصراع ها معادلی براي دیگري است.درمصراع اوّل گفته شده كه انسان آزاده وجوانمرد ب(

(               24/1د.)یا هر توضيح مشابه دیگر(  )روزگار ستم می بيند. همانطور كه انسان عاقبت اندیش زودتر به بال گرفتار می شو

 (12، درس 116)صفحه ي 

  

25/0  

25/0  

28 

شخصّيتی یا شخصيّت هایی زمينی هستند كه از ویژگی هاي شعر دوره ي  «شما»در این شعر،منظور از معشوق زمينی، الف(

 معاصر است.

 همسایگی زمين آورده است.  خورشيد را از آسمان به تفكّر كلّی شعر،زمينی و دنيایی است؛به طوري كه شاعر، ب( 

 )یا هر توضيحات مشابه دیگر( لحن شاعر صميمی و متواضعانه است. ج(

 (5،كارگاه تحليل فصل 121(    )صفحه ي 4/1)ذكر دو ویژگی،هر ویژگی 

1 

31 

 صميمی و قابل فهم.  ساده، الف(

باالست، دست و پایش را گم كرده، دلش  آن روي كار چه دردسرت بدهم،كنایات عاميانه مثل  استفاده از زبان محاوره و ب(

 می تپد و رنگش می پرد. 

)صفحه ي  (4/1)فرانسوي(. )یا هر توضيحات مشابه دیگر()ذكر دو ویژگی،هر ویژگی  استفاده از كلمات بيگانه مثل ژاندارم ج(

 (2، كارگاه تحليل فصل 64

1 

31 
 تضاد:مشكل و آسان / تلميح:وَالقَلَم وَ ما َیسطُرونَ مراعات نظير:برق،نور / 

 (   1، كارگاه تحليل فصل 38(   )صفحه ي 4/1)ذكر دو مورد،هر مورد  )یا هر پاسخ درست دیگر.( 
1 

32 
كنایه از خساست و بخيلی. )یا هر پاسخ درست «خشك دستی»نفسانی،خشك دستی: سجع / می برد،می یافت: سجع /  

 (11، درس 113(             )صفحه ي 4/1مورد،هر مورد  دیگر.( )ذكر دو
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


