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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 :

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

 نمره دارد(سوًاالت )پاسخ نامه  ردیف

1 

 نمره( 2الف( تاریخ ادبيات )

 هاي مناسب پر كنيد.جاهاي خالی را با واژه

 ند. كهاي روستاي زادگاهش یاد میالف: شهریار در منظومۀ ............................. با شيفتگی تمام از اصالت فرهنگی و زیبایی

 آغاز شد.  1311زاده در سال ......................................... از سيدعلی جمالب: نثر داستانی معاصر با مجموعۀ 

5/0  

2 
 آثار زیر نوشتۀ چه كسانی است؟                                

 الف: تاریخ مختصر احزاب سياسی ایران:                                    ب: تاریخ بيداري ایرانيان: 
5/0  

3 

 اضافی است(« ب»شود. )توجه: یك مورد در ردیف مربوط می« ب»به كدام مورد در ردیف « الف»هر یك از موارد ستون 

 ب            الف                                                             

قاالت كرد. م را منتشر« سروش». از پيشگامان نثر جدید فارسی است. او در استانبول روزنامۀ 1

 رسيد. در روزنامه به چاپ می« چَرند و پَرند»طنزآميز و سياسی، اجتماعی او با نام 

آموختۀ زبان و ادبيات فارسی در دورۀ دكتري از دانشگاه تهران است؛ . وي متولد شيراز و دانش2

 نام دارد. « آتش خاموش»نویسی او اولين تجربۀ داستان

بود.  «سعدي»و « مسعود سعد»ت تأثير شاعران گذشته، به ویژه . این شاعر در شعرهایش تح3

 خواهانه در زندان افتاد و در نهایت جانش را در این راه از دست داد.   او به سبب افكار آزادي

و  ها و اهداف مذهبی. از پيشتازان شعر مذهبی قبل از انقالب است؛ پس از انقالب نيز به آرمان5

 اند. توجهاسب؛ اشعار سپيد این شاعر قابلانقالبی وفادار مانده 

   

 الدین قزوینیاشرف  

 گرماروديعلی موسوي

 فرخی یزدي       

 دهخدا          

 سيمين دانشور     

 

1 

  نمره( 2شناسی )ب( سبك                                                                    5

4 

 زیر، مربوط به كدام یك از قلمروهاي سه گانۀ شعر دورۀ بيداري )مشروطه( است؟هاي هر یك از ویژگی

 هایی نظير مستزاد و چهارپاره الف: رغبت شاعران به سرودن شعر در قالب

 گرایی تغيير كرد. نگري و عينيتنگري و ذهنی به جزئیب: دیدگاه شاعران از كلی

 كردند. اي بيان میم عادي، محاورهج: شاعران، شعر را متناسب با زبان و فهم مرد

55/  

 1 وضعيت حماسه و عرفان را در شعر دورۀ انقالب بنویسيد.    6

7 
 نوشتند.     اكثر نویسندگان دورۀ بيداري، داستان را ........................................ می

 ج: خالف ميل مردم                 د: مبهم و پيچيده        الف: ساده و روان               ب: مطابق ذوق عامۀ مردم        
25/  

9 

 نمره( 6ج( موسيقی شعر )

 هاي آوایی، وزن هر یك را بنویسيد.                                              هاي هجایی بيت زیر را به دو صورت برش بزنيد، پس از تعيين پایهنشانه

 اي سـرو بلـند قـامت دوسـت                        وه وه كه شمایلت چه نيكوست                          

1 

8 
 هاي زیر، به صورتی كه بين كمانك تقطيع شده است با كدام اختيارات شاعري مطابقت دارد؟ تقطيع مثال

 (   U ̶   ̶ U(                                           ب: شب و روز ) ̶ UUالف: سوي من )
5/0  

5/0 ( برابر است؟ این اختيار از كدام نوع است؟                    ̶« ) كش»( در كجاي مصراع با كلمۀ U ̶« ) كشت»( و U« )كه»كلمات  11  

11 

 هاي زیر، واژۀ درست را از داخل پرانتز انتخاب كنيد. با توجه به جمله

 آهویی( -توان طبق اختيار شاعري، كوتاه تلفظ كرد. )خدایی الف( هجاي دوم واژۀ ................... در شعر را می

 (زبانی –آید. )وزنی ب( طبق اختيار ........................ هجاي پایانی بيت را هميشه بلند به شمار می

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 :

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

12 
 در بيت زیر پس از تقطيع و تعيين وزن، اختيار شاعري )زبانی، وزنی( به كار رفته را مشخص كنيد. 

 كيست كه پيغام من به شهر شروان برد                   یك سخن از من بدان مرد سخندان برد                  
5/1  

13 

 هاي آن را در جدول بنویسيد. هاي آوایی، وزن و نشانهپس از خوانش درست شعر زیر، پایه
 

 گهی دیرینه پابرجاستزندگی آتش
  هاي آوایی پایه  

  وزن        
  هاي هجایی نشانه

اش در هر كران                 گر بيفروزیش رقص شعله
 پيداست

  هاي آواییپایه  
  وزن         
   هاي هجایینشانه

1 

15 

                  نمره( 6شناسی )د( زیبایی
 آرایۀ تضاد و تناقض را در شعرهاي زیر مشخص كنيد. 

 الف: از خالف آمد عادت بطلب كام كه من           كسب جمعيت از آن زلف پریشان كردم 
 كه من مـستی و مـستوري نـدانـم         بگویم تا بدانی دشمن و دوست            ب: 

5/0  

14 
 هاي زیر آرایۀ اسلوب معادله و حُسن تعليل را بيابيد و در مورد آن توضيح دهيد. ها و عبارتدر بيت

 الف: نفحات صبح دانی ز چه روي دوست دارم             كه به روي دوست مانَد كه بـرافكند نـقابی
 شودشـود               مـوي اندر شيـر خـالص زود پيدا میهـویدا میب: عيب پـاكان زود بر مردم 

1 

16 
 شود؟ چرا؟ آميزي دیده میدر كدام یك از ابيات زیر، حس

 الف: كی شعر تر انگيزد خاطر كه حزین باشد              یك نكته از این معنی گفتيم و همين باشد
 پـيـوند روح كـردي، پـيـغام دوسـت دادي            روي به شادي   ب: اي باد بامدادي، خوش می

5/0  

17 
 آرایۀ تلميح و تضمين را در ابيات و عبارات زیر نشان دهيد و دربارۀ آن توضيح دهيد. 

 الف: نه خدا توانش خواند نه بشر توانش گفت/ متحيّرم چه نامَم شَه مُلك الفَتی را
 «.  اَحسِن كَما اَحسَنَ اهللُ اِليكَ»ب: موسی )ع( قارون را نصيحت كرد كه 

1 

19 

 هاي زیر اغراق، ایهام و ایهام تناسب را مشخص كنيد و در مورد آن توضيح دهيد. در هر یك از بيت
 بنوازمالف: همچو چنگم سر تسليم و ارادت در پيش               تـو به هر ضـرب كه خواهی بزن و 

 خـبـر ز لذّت شــرب مُــدام مـاایم               اي بــیب: مــا در پـياله عكــس رخ یار دیــده
 گردم  پرد، بيدار میخوابی               اگر رنگ از رخ گل میج: اگرچه نقش دیوارم به ظاهر از گران

5/1  

18 

 هاي زیر بيابيد و موارد خواسته شده را در جدول بنویسيد. لف و نشرها را در نمونه
 ب: اي شاهد افالكی، در مستی و در پاكی                     من چشم تو را مانم، تو اشك مرا مانی

 

 نوع 2نشر  1نشر  2لف  1لف 

     
 

1 

21 
  ها مراعات نظير وجود دارد؟  در بيت زیر ميان كدام واژه

 زیر پی پيلش بين شهمات شده نعمان                  از اسب پياده شو، بر نطع زمين رخ نه                            
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 :

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

21 

 نمره( 5ه( نقد و تحليل نظم و نثر )

 سطح دو مورد( شعر زیر را در دو سطح ادبی و فكري بررسی كنيد. )از هر

 شـو بار سفر بـند كه یـاران همه رفتند             گـزاران همه رفـتند           كمــاز مُلكِ ادب حُـ                  

 عِــذاران هــمه رفتندكز باغِ جهان الله            رو             ـداغ است دلِ الله و نيلی است برِ سـ                  

 تنها به قفس ماند، هزاران هــمه رفتند            ران            ـیـك مـرغِ گرفتار در این گلشن ویـ                  

 كز پيش تو چون ابرِ بهاران همه رفـتند             بــار بهار از مـژه در فُرقت اَحـباب            خون                  

 

                                     الف: قلمرو ادبی: 

 

 ب: قلمرو فكري: 

 

2 

22 

 هاي زبانی و فكري آن را بررسی كنيد. )از هر سطح دو مورد(متن زیر را بخوانيد و ویژگی

عد از بهاي روستایی، رفت؛ نگاه كردم به مناظر اطراف جاده و مزارع و خانهبوسی با سرعت نه چندان زیاد پيش میمينی»...     

هاي روستایی آن جا هم شبيه كرد. شكل و شمایل خانهنشدنی در من ایجاد میهفتاد و پنج روز زندانی بودن، حسّ فراموش

اي بایستيم؛ این آرزو هنوز توي دلم بود كه ناگهان شد گوشهكرد. كاش میروستاي خودمان بود و این تشابه مرا دلتنگ می

ي هاي شدید. الستيكش تركيده بود؛ راننده و محافظان مسلّح برابوس افتاد به تكانو مينیصدایی مثل شليك گلوله بلند شد 

ها مجبور شدند همان جا بوس هم پنچر از آب درآمد و عراقیتعویض الستيك پياده شدند. از اقبال ما بود كه زاپاس مينی

 « الستيك را پنجرگيري كنند...

 

                           الف: قلمرو زبانی:

 

 ب: قلمرو فكري: 

 

2 
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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 :

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

 نمره پاسخنامه ردیف

5/0 الف: حيدر بابایه سالم               ب: یكی بود یكی نبود 1  

5/0 الف: محمدتقی بهار                   ب: ناظم االسالم كرمانی  2  

 1 . علی موسوي گرمارودي5. فرخی یزدي             3. سيمين دانشور                 2. دهخدا                1 3

  ج: سطح زبانی    الف: سطح ادبی                                ب: سطح فكري                          5

4 
روح حماسه و عرفان در شعر این دوره آشكار است؛ در حماسه بُعد زمينی غلبه دارد و در عرفان، ُبعد آسمانی؛ تلفيق این دو را 

 توان دید. در غزل حماسی انقالب می
55/0  

 1 ب: مطابق ذوق عامۀ مردم 6

7 

 اي    سَر    وِ  /    بُ     لن     دِ     قا  /    مَ       تِ     دوست                    مفعول    مفاعلن   فعولن 

 لن وه      وه    کِ  /  شَ     ما    يِ   لت  /    چِ      نی     كوست                    مستفعل   فاعالت   فع

-      -      u      /u     -    u    -       /u       -         -  

25/0  

 1 ب: بلند تلفظ كردن واو عطف«                           و»الف: كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند  9

5/0 پایان مصراع، اختيار وزنی 8  

5/0 الف: آهویی                        ب: وزنی 11  

11 

 مِ      مَن    /   بِ      شَه     رِ       شِر  /   وان      بَ     رَد  كی    ست    کِ     پی /   غا    

                                                                 u      -          

 رَد       یك    سُ      خَ     نَز   /   مَن     بِ     دان  /    مر      دِ     سُ     خن   /   دان     بَ 

 _       u      u        -    /   -       u      -      /   -      u       u      -        /   -      u        -  

 مفتعلن                             فاعلن                             مفتعلن                                فاعلن       

 . قاعده قلب )اختيار وزنی( در پایه سوم شعر )جابجایی یك هجاي كوتاه و یك هجاي بلند كنار هم( 1

 . حذف همزه در پایۀ اول مصراع دوم )اختيار زبانی( 2

5/0  

12 

 زِن     دِ     گی    آ     تَش     گَ    هی    دي   ري     نِ     پا      بَر     جاست
- u     -       -      /-      u      -       -        /-       u      -      -        /-      

 فاعالتن                         فاعالتن                           فاعالتن                       فع                                  

 رق     صِ     شع    لِ     اش     دَر      هر     کَ    ران       پی    داست     گر    ب    یف    رو     زي    ش

-   u -       -        /-       u      -      u      /-      u       -       -        /-      u      -       -         /-  

 فاعالتن                         فاعالتن                    فع                فاعالتن                         فاعالتن              

 . تواند هجاي بلند محسوب شوداختيار زبانی: در پایۀ سوم مصراع دوم هجاي كوتاه )صِ( در حالت كسرۀ اضافه قرار گرفته، می

5/1  

 1 الف: فاعالتن مفاعلن فعلن )ناهمسان(           ب: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن )همسان(  13

5/0 الف: تناقض                       ب: تضاد  15  

14 

 ماند كه نقاب از چهرهداند كه به چهرۀ معشوق او میالف: حُسن تعليل: شاعر دليل دوست داشتن روشنی صبح را در این می

 دارد. برمی

 ب: اسلوب معادله: در مصراع اول مفهومی ذهنی آمده و مصراع دوم مفهومی محسوس در تأیيد آن آمده است. 

1 

5/0 به معناي تازه و باطراوت مربوط به حس المسه است. « تر»، شعر، شنيدنی است و صفت «شعرِ تر»، در تركيب «الف»بيت  16  
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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 :

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

 نمره پاسخنامه ردیف

17 

 « الفَتی الّا علی، ال سَيف الّا ذوالفقار»الف: تلميح دارد به حدیث 

سوره القصص است كه سعدي آن را تضمين كرده است و معنی آن این است: نيكی  77ب: تضمين، جمله آخر، قسمتی از آیه 

 كن همان گونه كه خدا به تو نيكی كرده است. 

1 

19 

 . آلت موسيقی كه در این معنی با چنگ و نواختن تناسب دارد.2. ضربه 1معنی:  دو« ضرب»الف: ایهام تناسب در 

 . پيوسته و مداوم2. شراب 1ب: ایهام: مدام در مصراع دوم دو معنا دارد: 

شود. )این ادعا به طور كند كه خوابش آن قدر سبك است كه حتی اگر رنگ از روي گل بپرد، بيدار میج: اغراق: شاعر ادعا می

 عی پذیرفتنی نيست(طبي

5/1  

 1 : تو اشك مرا مانی   )نوع: لف و نشر مرتب(2: من چشم تو را مانم / نشر 1: پاكی  / نشر 2: مستی / لف 1لف  18

5/0 اصطالحات شطرنج: اسب، پياده )سرباز(، نطع )صفحۀ چرمی شطرنج(، رخ )قلعه(، پيل، شهمات )مات شدن مُهرۀ شاه(  21  

21 

الف: قلمرو ادبی: مُلك ادب و باغ جهان: اضافۀ تشبيهی / سواران: استعاره از آزادي خواهان / دل الله: اضافه استعاري و 

 تشخيص / الله و سرو باغ : مراعات نظير / مرغ گرفتار: استعاره از شاعر 

خود سروده و این شعر مضمون ب: قلمرو فكري: ملك الشعراي بهار این غزل را در رثاي عارف قزوینی دوست و همكار 

 كند. سياسی، اجتماعی و وطنی دارد و مردم را به قيام و آزادي خواهی دعوت می

2 

22 

هاي مربوط به جنگ استفاده شده است: ها و تركيبالف: قلمرو زبانی: زبان متن بسيار ساده و قابل فهم است؛ در آن واژه

 و...زندانی، شليك، گلوله، محافظان مسلح عراقی 

رزمانش كه در دوران جنگ تحميلی اسير نيروهاي عراقی شده اند؛ این نوع اي است از نویسنده و همب: قلمرو فكري: خاطره

 دارد.هاي حق عليه باطل براي رزمندگان رخ داده است، پرده برمیگویی از وقایع ناگواري كه در جبههخاطره
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