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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 :

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 نمره(5زیبایی شناسی ) 

 دربيت هاي زیرهریك ازقسمت هاي مشخص شده كدام آرایه ي معنوي را به وجود آورده است؟

 الف( درنيابد حال پخته هيچ خام                        پس سخن كوتاه باید والسالم  

 ب( مكن گریه برگور مقتول دوست                     قل الحمدهلل كه مقبول اوست 

 ج( عشرتی دارم به یاد روي گل درآن قفس           عشق افكنده است با یوسف به یك زندان مرا 

55/0  

2 

 درهریك ازبيت هاي گروه الف كدام آرایه ادبی گروه ب به كاررفته است؟ قسمت ب یك مورداضافه است.

 ب                                           الف                                                                                    

 اغراق -1                                                                                                                               

 تناقض-2       الف( بی مهررخت روز مرا نورنمانده است /وزعمرمراجز شب دیجورنمانده است      

 حس آميزي -3                            ب( سپهبد پرستنده راگفت نرم  / سخن هاي شيرین به آواي نرم    

 ایهام-5                 ج( بگذارتا بگریم چون ابردربهاران      /    كزسنگ ناله خيزد روز وداع یاران

55/0  

3 

 دركدام یك ازابيات زیرآرایه ي متناقض نما دیده می شود؟ دليل تشخيص خودرا بنویسيد .

 الف( شكرایزد كه به اقبال كله گوشه ي گل         نخوت باد دي و شوكت خارآخرشد 

 ب( عجب مدار كه درعين درد خاموشم            كه درد یارپري چهره عين درمان است 

55./  

5 
 را مشخص كنيد. نوع لف ونشررا مشخص كنيد . 1و نشر  2در بيت زیرلف 

 منعم مكن ازدیدن قد و رخ وچشمش          من انس به سرو و گل وبادام  
55./  

4 

 روي خوبت آیتی ازلطف برماكشف كرد /زان زمانجزلطف وخوبی نيست درتفسيرما"دربيت 

 الف(دركدام واژه آرایه ي ایهام تناسب به كاررفته است؟ 

 ب(واژه ي مورد نظربا كدام كلمه تناسب دارد؟ 

5/0  

6 
 سعدي در عبارت زیر بااستفاده ازكدام آرایه ادبی ارتباط بين كفروفقر رانشان داده است؟ 

 "درویش بی معرفت نيارامد تافقرش به كفرانجامد كاد الفقران یكون كفراً   " 
25/0  

7 

 باتوجه به بيت تویی بهانه ي آن ابرها كه می گریند  بيا كه صاف شود این هواي بارانی

 الف( شاعر چه دليلی براي بارش ابرها بيان كرده است؟ 

 ب( این هنرشاعرانه سبب پيدایش كدام آرایه ي معنوي دربيت شده است؟ 

5/0  

9 
 بيت زیركدام آرایه ي ادبی را نشان می دهد؟ دانسته تاریخی خود رادرمورد آن بنویسيد؟  

 مجنون كه به دیوانه گري شهره ي شهراست      دردشت جنون همسفرعاقل مابود "    
5/0  

8 
 دربيت زیر آرایه متناقض نما رابيابيد وپارادوكس موجود را توضيح دهيد. 

 زكوي یار می آید نسيم باد نوروزي          ازین باد ارمدد خواهی چراغ دل برافروزي  
5/0  

11 

 .                                                           ديسیخودرابنو ليدارد؟دل "اسلوب معادله "ریز يها تيازب كیكدام 

 گردد یگردد         خواب وقت سحرگاه گران م یحرص جوان م رچوشديپ یآدم الف(      

 پرد ازشوق چشم كوكب ها یهنوزم               يكرشمه كه دركارآسمان كرد كیبه  ب(       

55/0  

11 
 نمره(2تاریخ ادبيات) 

 مورد(2) ست؟ياخوان ثالث چ يشعر مهد يها یژگیو
5/0  

12 

 .  ديرامشخص كن ریز يازعبارت ها كیهر یانادرستیو یدرست

 بند بودند. يكمترپا یادب يوسنت ها یعیوبد یانيب يها هیگفتند به آرا یشعرم يبه زبان مردم عاد شتريكه ب ی(شاعرانالف

 شود. یم یمصنوع وفن يداري( نثر دردوره بب

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 :

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

13 

 كند؟ یم یرا معرف تي، كدام شخص ریز حيتوض

تن كه دربرانگيخ بود. یهنيم يها و ترانه ها فيتصن يبود. عرصه هنر و تيدانان بزرگ عهد مشروط یقيوازموس یشاعروطن 

 مردم و آزادي خواهی نقش بسيار موثري داشت.

    یالممالك فراهان بید( اد                 ینیج( عارف قزو               رزايم رجیب( ا          بهار    ی( محمدتقالف

25/0  

15 

  .است یمورد اضاف كی "ب ".) درستون ديوصل كن "ب "آثار درستون الف را به ستون  دآورندگانینام پد

 الف  

 الف(بزرگ علوي  

 ب( سلمان هراتی 

 ج(سيد مهدي شجاعی 

 

 ب

 (ازآسمان سبز1

 (گوشواره عرش2

 (چشم هایش3

 (جاي پاي خون5

55/0  

14 

 نمره(2)  یج( سبك شناس

 .ديرا باكلمات مناسب پركن یخال يجا

 نیرازمهم ت یشینما اتيبه ادب یكی، نگاه نو و .......................،..................، نزد هيقاف گاهیجا ردرآوردنييمثل تغ ییها یگیژو

 ت .اس ماين افسانه يشعر نیا يها یژگیو

5/0  

16 

 دیشعرعالوه برآنچه درگذشته بود باتوجه به ارتباط بااروپا وظهور علوم وفنون جد یواژگان رهیكدام دوره دا يدرسبك شعر

 روسی ، فرانسوي وتركی وارد شعر شد.،یسيازجمله واژه ها و اصطالحات انگل ینو وفرنگ يازواژه ها ياريوبس افتیگسترش 

 د( دوره معاصر               یج( دوره انقالب اسالم                یب( دوره بازگشت ادب        يداري( دوره بالف

25/0  

17 

 دهد به جز گزینه ....... ینشان م رای معاصر تاانقالب اسالم اتينثرادب "یسطح زبان"ها  نهیگز يهمه 

 . است انهيشترعاميدرزمان جنگ ب هیژ( زبان داستان ها به والف

 دوره آشكاراست. نیدرشعرا یانتزاع ميآوردن به مفاه ي( روب

 .افتیادامه  زيدوره ن نیشروع شده بود درا شيپ يكه دردوره ها یسیساده نو(  ج 

 مقاومت وارد زبان مبارزه و و شهادت ثارویازواژه ها مربوط به به فرهنگ ا ياريبس یليووقوع جنگ تحم یاسالم باانقالب (د

 .داستان شد

25/0  

19 

 كوتاه پاسخ: يسوال ها

 ست؟يچ يداريدرشعر دوره ب یزبان يها بيكاربرد جمله ها وترك ی( علت كم توجهالف

 كدام قالب پركاربرد است؟ ديوسپ یسنت يشعر دوره معاصر عالوه برقالب ها ی( درسطح ادبب

 .ديسیرابنو ینثر دوره انقالب اسالم " يفكر " ني(دومورد از مضامج

1 

18 

 نمره(6د (موسيقی شعر) 

 "ام كه مپرس  دهیبرگز يگشته ام درجهان وآخركار     دلبر " تيباتوجه به ب

 .ديرامشخص كن ییهجا ي، وزن شعرو نشانه ها ییآوا يها هیپا

25/2  

21 
 .ديسیرا بنو ریوزن حاصل ازتكراراركان ز

 فاعالتن ، فاعالتن ، فاعالتن ، فاعلن 
55/0  

21 

 است؟ زیر ییهجا يوزن معادل نشانه ها نهیكدام گز

- -   Ս  - Ս    -  -  - - Ս  - Ս - - 

 لني/ مفعول مفاعلنيب(  مفعول ، مفاع        (مستفعلن، فعولن/ مستفعلن ، فعولن    الف

 ( مفتعلن ، مفاعلن/ مفتعلن ،مفاعلند                   فاعلن، مفتعلن/ فاعلن،  مفتعلنج(  

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 :

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

22 
 استفاده شده است ؟ يشاعر یارزبانياخت ر،كدامیز ينمونه ها عيدر تقط

 (Ս - - Ս)ب( دل آرام                      ( -Ս  - - -   Ս )  یدرخت دوست(  الف
5/0  

23 

 كنيد.معلوم  تيبه كاررفته رادرب یاروزنينمونه اخت كیو یزبان ارينمونه اخت كی ریز تيب ییهجا عيپس ازتقط

 "دربند  يچند                         محكم شده دست وپا ییدردام فتاده آهو  "

 

1 

25 

 .ديسینوع شعر رابنو نیا یژگیسروده شده است؟ دوو یدرچه قالب ریشعرز

/ عشق ي شهيكه درب ستين یكس چي/ كه درآن هبیخاک غر نیخواهم ساخت/ خواهم انداخت به آب/ دورخواهم شد ازا یقیقا

 .داركنديقهرمانان راب

55/0  

24 
 4/1. ديرابا كلمات مناسب پركن یخال يجا

 همواره ...........است . ليقب نیازا ییو واژه ها ايو ب اهيمانند گ ی/ دركلمات ي( مصوت بلند / الف
25/0  

26 
 نمره(5و( نقد وتحليل نظم ونثر ) 

 .ديكن سهیمقا ي( ازنظرفكریراباشعر معاصر) تاانقالب اسالم يداريشعردوره ب
5/0  

27 

كارباال  يآن رو نديب یكارواداشت. حاال كه م نیچه دردسر بدهم ؟  آن قدر گفت و گفت وگفت تامارابه ا يبار "باتوجه به متن 

دارم انژ كیتپد تابه  یدلش م نديب یفراش قرمزپوش م كیرفته. تا  ادشیراگم كرده تمام آن حرف ها شیست،دست وپا

 "بد ني: امان ازهمنشدیگو یم یپرد. ه یافتد رنگش م یچشمش م

 .ديسینثردهخدا رابنو یزبان يها یژگیالف(  دومورد ازو

 .ديسیومفهوم آن هارابنو ديابيراب "ضرب المثل" كیو هیكنا كیب(  

1 

29 

 .ديوبه پرسش ها پاسخ ده ديرابخوان "ملك الشعرا "رازیز دهيقص

 همه رفتند ارانیازملك ادب حكم گزاران همه رفتند       شوبارسفر بند كه    

 است برسرو      كزباغ جهان الله عذاران همه رفتند یليداغ است دل الله و ن 

 همه خفتند         اندوه كه اندوه گساران همه رفتند انیافسوس كه افسانه سرا 

 تو چون ابربهاران همه رفتند شيبار بهار ازمژه درفرقت احباب        كزپ خون

 . دينمونه ذكركن كیو اغراق (  صي) تشخ يها هیازآرا كیهر ي( براالف

 .  ديسیسروده رابنو نیا يفكر یژگیب(دو و

 سروده دوواژه  نیتوجه شاعران به واژگان كهن است درا يداريشعردوره ب يها یژگی( ازوج

 توجه شده است؟  یژگیو نیكه به ا ديابيب

5/1  

28 

 )ازهریك دومورد( .ديسیررابنویشعرزو فكري   یادب يها یژگیو

 نداشت                    شب مانده بود وجرئت فرداشدن نداشت اشدنیدر یازتو آب معن شيپ    

 نداشت اشدنیزهره در غیامادر           رود درآن برزخ كبود                   اربوديبس     

 شدن نداشت بایعلف اجازه ز یبهار                     حت یسوخته آن خاک ب ریدرآن كو    

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 :

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

 نمره پاسخنامه ردیف

55/0 ج( تلميح                      ب( تضمين                     الف( تضاد  1  

55/0 ج(اغراق                  ب(حس آميزي                الف(ایهام    2  

/.55 درد داشتن ناقض وجود درمان است -گزینه ب   3  

/.55 مرتب                   1سرو: نشر                  2رخ: لف 5  

5/0 ب( تفسير                الف( آیه    4  

25/0 تضمين  6  

5/0 الف( فراق امام زمان )ع(         ب( حسن تعليل 7  

5/0 مجنون ازعشق ليلی درهمه جا مشهورمی شودوشيفته و مجنون ليلی می شود –تلميح  9  

5/0 باد خاموش كننده ي چراغ است نه برافروزنده ي آن -باد چراغ دل برافروزي    8  

55/0 برپایه شباهت نهاده شده است. مصرع دوم مصرع اول راتایيد می كند. -گزینه الف 11  

5/0 به كارگيري تركيبات زیبا وخوش آهنگ -كهن گرایی -حماسی بودن زبان -بيان روایی وداستانی 11  

5/0 ب( نادرست                الف( درست              12  

25/0 عارف قزوینی 13  

55/0 ج(جاي پاي خون           ب(ازآسمان سبز                  الف( چشم هایش      15  

5/0 نگرش عاطفی به واقعيات ملموس،سيرآزادتخيل  14  

25/0 گزینه الف  16  

25/0 گزینه ب 17  

19 

 برخی شاعران تسلط كافی براي ادبيا ت كهن نداشتند  -الف(شاعران صرفا به محتوا گرایش داشتند

 نيمایی  ب( قالب

ين نثر مضام–ج(اندیشه حاكم برداستان هاي دهه اول پس ازپيروزي انقالب ابتدا سياسی بودن ودرمرحله بعداجتماعی بودن 

 بی توجهی به مادیات ، دعوت به اخالقيات ، استكبارستيزي

1 

18 

 گش       ت        ام    در    ج     ها     ن       آ      خ       ر          كار

 

 ب      ري    بر   گ   زي    د      ام     ک      م         پرس  دل     

 

 فاعالتن /  مفاعلن / فعلن

25/2  

55/0 رمل مثمن محذوف  21  

5/0 گزینه الف 21  

5/0 الف( كسره ي پایان كلمه        ب( حذف همزه 22  

23 
ت.  ختم شده اس كنيم . كلمه ي آهو به مصوت بلند اواختيارزبانی : هجایی پایانی واژه ي آهو بلند است كوتاه تلفظ می 

 درآخر به هجاي بلند تبدیل می شود.اختياروزنی: هجاي كشيده 
1 

55/0 طول مصراع ها یكسان نيست . جاي قافيه درآن مشخص نيست . مصرع ها باهم هم وزن هستند -نيمایی 25  

25/0 كوتاه 24  
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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 :

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

 نمره پاسخنامه ردیف

26 

درادبيات دوره بيداري به مباحث آزادي ،وطن قانون خواهی مبارزه بااستبداد واستعمار، انتقاداز نابسامانی ها ،توجه به علوم 

وفنون جدید و..... پرداخته است. امادرادبيات معاصرتاقبل انقالب نوآوري هاي افراطی وبی ریشه ، اندیشه هاي باستان گراو 

توجه قرارگرفت والبته توجه به مسائل سياسی و اجتماعی ومشكالت وآرمان هاي مردم دراین گرایش شعرهاي ترجمه مورد 

 دوره هم ادامه یافت.

5/0  

27 
 نبودن عبارت هاي وصفی دورو دراز–كوتاهی وسادگی جمالت –الف( كمی واژ ه ها و تركيب هاي عربی 

 ازهمنشين بد: نكوهش دوست نابابب(كنایه : دست وپایش راگم كرده: هول شدن ،  ضرب المثل: امان 
1 

29 

 الف(تشخيص: برسرو   اغراق: خون باربهارازمژه  

 ب( حسرت شاعرازمرگ روشنفكران وبيان شدت ماتم

 الله عذاران -ج( خفتند

5/1  

28 
 ادبی:  رود : استعاره ازمرد م    ، شب جرئت نداشت: تشخيص  ، فكري : استبداد حاكم در دوران پهلوي 

 مبارزه ومبارزه با بی عدالتیدعوت به 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


