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مدیر امضاء و مهر محل

دبیر: امضاء:نام و دبیر:تاریخ امضاء:نام و تاریخ

ف
بارمسؤاالتردی

1( ادبیات و نمره(2تاریخ

بنویسید. را زیر های نوشته از یک هر نادرستی و درستی

افشاریه های حکومت دردوران دورة،الف( وابتدای ایران،قاجارزندیه ادبیات تاریخ در توجهی قابل شکوفایی و رشد

شود. می □نادرست□درست                                                               دیده

مشروط عصر در رمانب( به نویسندگان رویکرد بیشترین بوده تاریخی درست□درست .های □نا

52/0

52/0

ایران5 در ادبی بازگشت نهضت پیدایش در گذار تأثیر عوامل از گزینه ؟نبودکدام

قاجار دربار در وشاعری شعر ورونق ادبیات به توجه ب( اصفهان خانة کتاب غارت ) الف

و روسیه از ایران شکست ) جامعهج قصیدهتضعیف و غزل قالب به شاعران توجه د(

52/0

نویسی3 یافت؟نمایشنامه رواج ایران در 2/0چگونه

ازمواردگروه4 زیر«الف»هریک جدول ازشخصیت،در یک کدام به گروهمربوط ب.است«ب»های درگروه مورد )یک

است( اضافه

بالف

گذش شاعران تأثیر بودالف(تحت سعدی و سعد مسعود ویژه به .ته

و خانوادگی جایگاه علت درب(به شخصی مشروطهتفکرات خواه آزادی شاعران ردیف

نگرفت. قرار

و ساده نثر درداستانج( وی جمالعامیانه وهای گرفت.زاده قرار موردتوجه هدایت صادق

دهخدا(1

میرزا(5 ایرج

مقام(3 قائم

یزدی(4 فرخی

52/0

2( شناسی نمره(2سبک

بنیبارزتر  عصر شعر زبان است.یداریشاخصه

اصطالحاتالف از استفاده آرابیقیموس( از واژه(جهایهاستفاده د(کاربرد کهن روانیسادگهای یو

52/0

؟6 است بیداری عصر شاعران از دسته کدام جزء بهار الشعرا 52/0ملک

ها5 کاربردجمله به نسبت شدکه سبب عواملی درشعروترکیبچه زبانی شود؟دورههای توجهی کم بیداری

)ذکردومورد(

2/0

ضعف8 از داستانیکی اغلب در تکنیکی مشروطههاهای دوران 52/0؟چیستی

و9 موسیقی به شاعران از دسته وعرکدام التزام داشتندوض کمتری 52/0؟پایبندی

ارزنده10 های شاخه کهاز استای نواز چشم بیداری عصر نثر سیاسیدر ............... استــ، 52/0.اجتماعی

گرفت؟11 قرار نویسندگان توجه مورد بیشتر موضوع کدام همگانی و نوین وتربیت تعلیم موضوع 52/0درکنار

3از1صفحۀ

......................... خانوادگی: نام و نام

رشته: و انسانیمقطع دوازدهم

.......................................... پدر: نام

داوطلب: ..............................شماره

سؤال: صفحه صفحه3تعداد

ایران اسالمی جمهوری

ی تهرانکلاداره شهر پرورش و آموزش

منطقه تهران شهر پرورش و آموزش ی تهران11اداره

غیردولتی واحدپسرانهدبیرستان دانش حافظسرای

اولترمپایانآزمون تحصيلینوبت 9398-99سال

درس: فنوننام و 3ادبیعلوم

دبیر: نورانیمحمدنام

امتحان: عصرصبح33:30  ساعت /

: امتحان دقیقه03مدت



ف
بارمسؤاالتردی

15( شعر نمره(6موسیقی

گروه ازوزن زیر«الف»هریک جدول یک،در کدام به هامربوط گروهازمصراع است.«ب»در

بالف

مستفعل مستف-مستفعل-مستفعل-الف(

فعلن–مفاعلن–فعالتن–مفاعلنب(

فاعلن-فاعالتن-فاعالتن-ج(فاعالتن

نرسد(1 ما یار به کسی وفا و خُلق حسن به

خیز(5 سحر پیران باطن از طلب همّت

چنبری3 چرخ جور از فغان مسلمانان (ای

52/0

و13 همسان صورت به یکبار را زیر بیت آوایی کنیدپایه مشخص ناهمسان صورت به .یکبار

بینتا جهان چشم آن نظر از مرا چهرفت دیده از که نیست ما واقف رفتکس ها

5

واژیخالیجاها14 با کنیها هرا پر .دیمناسب

بلند) مصوت کلماتیالف( در بی( واژهاهیگا،یمانند اییهاو است.لیقبنیاز ............ همواره

هجا تک کلمات در بلند)و( مصوت موییب( جو، رو، .شودینم...........چگاهیهبو،

2/0

صورتریزیهامثالعیتقط12 بیبه تقطنیکه اختعیکمانک کدام با توضیشاعراراتیشده دارد؟ .دیدهحیمطابقت

( گفتی )   (---تو )(-U-جادویی سری (-U--خیره

2/0

هجایی16 تقطیع از پس را زیر زببیت اختیارات کنید، مشخص را رفته کار به        .انی

برآید» آسان خاری پا به گر نشیندخلد دل در که خاری به سازم «چه

  

آوایی های پایه

هجایی های نشانه

وزن

5

15( شناسی نمره(6زیبایی

وجوددارد؟ بیت کدام در وتضمین ،تلمیح النظیر مراعات های آرایه از هریک

همی آید مولیان جوی بوی نسیمش کز دهیم سمرقندی ترک بدان خاطر (خیز الف

خاکب( سـرِ بــر زمســتی درافتــادم پـاک را پیمانه این آشامیـــدم چــو

کس ندید آبی دم ، سیه دل چرخ زین رسید بقا آب به خضر که این است حرفی ج(

52/0

ی18 کدام بیتدر از کارک به زیرتضمین است.؟های دهید.نرفته توضیح

القیامه هجرک مِن دَهراً رایت اِنی نامه دوست نزدیک نــوشتم دل ازخون الف(

زب( حافظ حورربامیچشم آن تجریوهیشسرشتیقصر جنات دای)) االنهار(( شتتحتها

2/0

بنیتضمهیاآر19 در تضمدیکندایپریزتیرا ارتباط قسمتهانیو با کنگریدیرا مشخص دیشعر

: دعا بودش این پیوسته مبتال شد بال کاندر ، بال چندین با «الفرجالصبرُمفتاح»ایوب

52/0

سروده50 دربارة زیر سواالت دهیدیبه پاسخ .زیر

خوانم می وقتی را نمازم باشد/من گفته باد را اذانش که سرو// دسته گل راسر نمازم تکبیرمن علفةپی االحرام

خوانممی

دهید. توضیح و کنید مشخص تلمیح آرایه ) الف

النظیر مراعات شبکه دو نشانب( دقیقاً .دهیدرا

2/0

2/0

3از1صفحۀ



: بارم نمره13جمع

ف
بارمسؤاالتردی

تاریخی51 داستان کدام به شاعر تلمیح آرایه ایجاد برای زیر دارد–دربیت اشاره ؟مذهبی

دریا از بینی خشکش که باشد آن عاشق نشان دوزخ از یابی سردش که باشد آن رهرو گواه

2/0

کنید55 کامل را خای :جای

منطق و ............. و .................. خالف راه از است اعجاب انگیختن بر نما متناقض حقیقت در

2/0

شوددیدهزیرابیاتدرادبیبارزآرایهکدام53 (کنید.)مشخصکاملطوربهمی تناقض ، ،تضاد ونشر لف

پیداییکهپنهانمشوگلهایشاخهیانمماندنمیپنهاناخترانمیانروشنمهالف(

برافروزیدلچراغخواهیمددارباداینازنوروزیبادنسیمآیــدمییارکویزب(

گرد مــاه بر و خـون نــم مــاهی بــه نبـرد روز رفـت بــر و رفـت ج(فــرو

2/0

زیر54 بیت به توجه وبا کنیدلف مشخص جدول در دقیقاً را آن نوع و .نشرها

آموختزمنگلمن،زشمعمن،زپروانهدریدنجامهوسوختنوافروختن

1

کنید52 مشخص زیر ابیات در را تناقض و تضاد .آرایة

زیباییالف مجموعة دالرامت روی ای دارد( غم چه پریشانممجموع که من از ؟

آمد خالف از منب( که کام بطلب کردمعادت پریشان زلف آن از جمعیّت کسب

2/0

56( نثر و نظم تحلیل و ه(نمر4نقد

.دهیدپاسخهاپرسشبهبخوانیدورازیرشعر

 اریـکـسیاهسرزذاشتــبگارـتشباینچورــسحرغــمای

اریــخمگانــخفتازسررفتحارــاسشــبخروحنفحــةوز

 اریــعمونــنیلگهـــمحبوبارــزرتفــزلزرهــگودـــبگش

اریـحصوـخزشتنــاهریمودارــدیـــپشدکمالبهزدانــی

()آریادمردهشمعزآریاد  دهخدا اکبر علی

.نماییدبررسیبیداریدورةتاریخیویژگیهاینظرازراشعر(الف

.کنیدبررسیشناسیزیبایینظرازراچهارمبیت(ب

ویژگیبهج( بیداریزبانیدو کنید.سروداینعصر اشاره ه

.بنویسیدراشعروزند(

2/0

2/0

2/0

2/0

دهیدرازیرمتن55 پاسخ سواالت وبه :بخوانید

کرده1355سالازراایرانیانبیداریخودتاریخایندرماچهاگر» بهوکنیمجمعراخودخیالاگرلکنایم،شروع

ازبسیاری1362سنةمجاریدرکهکنیممیمشاهدهخوبیبهآینههربنگریم،گذشتگاندرتاریخانصافودقتنظر

مرحومجزراآنمسبّبوباعثوتمدنراهبهآنهاگذاردن قدموایرانیانبیداریبرداردداللتکهراوقایعوامور

بدونخودقابلیتبهکهبوداشخاصیکّهآنازمردبزرگآنچهنداریمسراغرا،احدینظامامیرخانتقیمیرزا

وورسیدبلندیبهپستیازخارجیمساعدتواسباب ترتیب از نظام امیر قشونکارهای وانتظام دفتر کار اصالح و

خرج که بود،مالیه دخل بر اضافه کرور ودلیلدو گواه است.، مرد «بزرگی

رامتنالف( وفوق نظر نمونه)دو.دیینمایبررسیداریبیدورهیزبانیهایژگیاز ذکر با (مورد

کنید.ب( تحلیل را متن فکری سطح ازنظر

1

1

3از3صفحۀ

ها آننشرهالف نوع



تصحیحردیف مدیر         راهنمای امضاء یا مهر                  محل

صفحه1 نادرست ) صفحه15الف درست ) (2)18ب ./

)گزینه5 (52د ./

در3 ندارد ای سلبقه کهن ادب در اش غربی شکل این با و رود می شمار به جدیدی ادبی نوع ایران در نویسی نمایشنامه

نوشتن به یاران در که کسی اولین . یافت رواج هم ادبی نوع این اروپا به ایرانیان آمد و رفت با شاه الدین ناصر دوره

تبریزی آقا میرزا پرداخت فارسی صفحهبودنمایشنامه ( .18( )2) ./

4( یزدی فرخی ) )15صالف میرزا ایرج ب( )(16ص( دهخدا ) )52ج ) (50ص/.

)گزینه2 )52د ) (45ص/.

6( گرا )52سنت ) (16ص/.

ارتباط5 در مردم توده با بتوانند که آن برای دوره این مفاهیمدر و باشد تر فهم قابل تا گزیدند بر را محاوره زبان باشند

( . دهد انتقال ساده زبانی با را )2جدید ) (12ص/.

شخص8 سوم حضور

گیالنینو9 الدین اشرف سید ( )–گرایان قزوینی (52عارف ./

سیاسی10 )–ظنز (52اجتماعی ./

11( زنان مدنی (52حقوق ./

15) (1الف (5ب (52)3ج ./

13--  -  uu -  -  uu -   -     u -    -    uu     - 

لن فع مستفعل مستفعل مستفعل // فعولن مفاعیل مفاعیل (5)مفعول

14) )الف کوتاه ) ب (2کوتاه ./

12( گفتی )   (---تو )(-U-جادویی سری (-U--خیره

( بلند به کوتاه کوتاه به بلند مصوت کمیت تغییر بلند به (2کوتاه ./

16U--U --U --U --

فعولنفعولنعولنفنفعول

همزه (5)حذف

15) (تضمینالف نظیرب )مراعات تلمیح ) (52ج ./

)الف18 . است شاعر خود سروده از بخشی بلکه است نشده گرفته جایی از دوم مصراع )2) ./

19
الفرج» )«الصبرُمفتاح . است کرده بیان تضمین به را حدیثی خود مقصود کردن ادا بهتر برای (52سنایی ./

تکبیر50 ) )ةالف االرض و السموات فی ما هلل یسبح به دارد تلمیح علف: (2االحرام ./

تکبیر و اذان و نماز ) )ةب .... و علف و سرو و گل // (2االحرام ./

ی تهرانکلاداره شهر پرورش و آموزش

منطق تهران شهر پرورش و آموزش ی تهران11هاداره

حافظدولتیغیردبیرستان واحد دانش سرای پسرانه

اولکليد ترم پایان تحصيلیسؤاالت 98-99سال

درس: فنوننام و 3علوم

دبير: نورانینام محمد

امتحان: عصرصبح08:00ساعت /

امتحان: دقیقه80مدت



51( ابراهیم حضرت و موسی حضرت (2داستان ./

55( عادت و (2عرف ./

((الف53 ب جتنتضاد )اقض نشر و (2لف ./

)زمنگلمن،زشمعمن،زپروانهدریدنجامهوسوختنوافروختن54 (1آموخت

ها آننشرهالف نوع

افروختن

سوختن

دریدن جامه

شمع

پروانه

گل

نامرتب

52( تناقض ) ب تضاد ) (2الف ./

مردم.لف56 سازی آگاه برای شعر از استفاده ، گرایی تجدد و خواهی آزادی و آزادی شعر (درونمایه

شناسینظرازراچهارمبیت(ب تشریح.کنیدبررسیزیبایی را انسان کمال و ظهور زیبایی به تمثیل از استفاده با

. کند می توصیف را ابلیس شدن بند در و کرده

)ج( است نزدیک عامه زبان به که شعری با مردم سازی آگاه و مردم به (5توجه

فعولن مفاعلن مفعول د(

ک55 به نزدیک گاهی و صمیمی و ساده زبان واژگانالف( برخی ورود ، عامیانه اصطالحات و ها وازه از استفاده ، بازار و وچه

و... روسی و انگلیسی اصطالحات و ها واژه جمله از فرنگی و نو

( . است گرفته قرار توجه مورد بیشتر اجتماعی و سیاسی مضامین ، مردم ساختن بیدار برای تالش ) (5ب

: بارم :نمره13جمع مصحح خانوادگی نام و نورانینام امضاء:محمد


