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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

١

ادبیاتالف )نمره2(تاریخ
ویژگی-1 از زیرهریک شعري است؟هاي بیداري دورة شاعر کدام به مربوط

و)الف ساده زبان به که او مباطنزشعرهاي راه در وآمیز استبداد با بودرزه وطن به روزنامۀ،عشق شمال«در »نسیم
رسید می چاپ .به

وي)ب هنري وتصنیفعرصۀ میهنیترانهها برهاي در که وبود مردم بسیارآزاديانگیختن نقش .تداشرمؤثّخواهی
واژة-2 با را خالی کاملجاهاي .کنیدمناسب

مقامقائ)الف وحافراهانیم است فارسی نثر کنندة اوستمهم»......................«یا اثر .ترین
بیداريدر)ب شعر-اتادبی،دورة ویژه بتواندآنبراي-به زبانکه کند، برقرار ارتباط مردم تودة بر..............با .گزیدرا
تغزّ«-3 نو گستردهدر»لیشعر به معاصر ادبیات دورة شد؟جریانترینکدام تبدیل خود زمان هاي

ب)الف دوم چ)دورة د)جهارمدورة سوم اولدورة)دورة
آثار-4 درنام کنید»ب«ستوندرآثارآورندگانپدیدبه»الف«ستونرا استموردیک»ب«ستوندر(.وصل .)اضافی

»ب« »الف«
مقدم-1 حسن سالم)الف بابایه حیدر منظومۀ
پور-2 امین قیصر برگشته)ب فرنگ از خان جعفر
تبریزيبهجتمحمدحسین-3 آفتاب)ج کوچۀ در
گرمارودي-4 موسوي

25/0

25/0

25/0
25/0
25/0

75/0

شناسی)ب )نمره2(سبک
جملهدرس-5 بودن نادرست یا مشخّت را زیر کنیدهاي .ص

واژگا)الف و درزبان شعري بهن انقالب دورة استقصاید نزدیک خراسانی .سبک
داستاناندیشۀ)ب بر اوحاکم دهۀ انقالبهاي پیروزي از پس بود،ل سیاسی بعد مرحلۀ ودر اجتماعی .ابتدا

مشروطهبنیادي-6 خواست و تفکر بود؟ترین چه خواهان
مردم)الف به و)بتوجه قانون)دآزادي)ج جدیدتربیتتعلیم

هاي-7 پاسخپرسش :کوتاه
مینمونه)الف بیداري دورة شاعر کدام دراشعار را پیشین سرایندگان تخیالت از دیداي ؟توان

ضعف)ب از داستانیکی اغلب در تکنیکی مشروطههاي دوران چیست؟هاي
ها-8 گزینه ادبی«همۀ گزینۀ»سطح جز به ، دهد می نشان را اسالمی انقالب تا معاصر ادبیات ......شعر

قالب)الف بر سنّعالوه است،تیهاي کاربرد پر وسپید نیمایی .قالب
خیال،)ب نوصور و دورهجدید شاعران تکرارتصاویر و نیستندهستند قبل .هاي
نماد)ج به میدرگرایش بیشتر شعري .شودتصاویر
ادبی)د در دورهمعشوق معاصرمانند استآهايات زمینی فارسی شعر .غازین

5/0

25/0

25/0
5/0
5/0

صفحۀ« در سواالت »دومادامه
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٢

شعر)ج )نمره6(موسیقی
توج-9 جملهبا به زیره کنیدمورد،هاي انتخاب پرانتز داخل از را .درست

مصراع)الف آخرزخودکارمهمه«:در کشید نامی بد به زبانی»کامی اختیار از تلفّ(شاعر مصوبلند کردن کوتاهظ –ت

تلفّ مصوکوتاه کردن بلندظ استاستفاده)ت .کرده
توج)ب عالمتبا به هجاییه دلم«نرک،هاي کرده)ابدال–قلب(شاعرازاختیاروزنی»-U-U«»سوي .استاستفاده
کدام-10 کنیداست»همساننا«بیتوزن مشخص را ؟آن

نظراز)الف هرگزسعدي نکند کوته آویزدرویت دامنت بگردانی،در روي ور
خویشتـن)ب کردة توبه پشیمانماز دگرجز دانمنمیره

کلمۀدرکجاي)U-(»نیست«و)U(»که«هايواژه-11 با اب)-(»بد«مصراع است؟ استرابر نوع اختیارازکدام ؟ین
از-12 هجاییپس وزنوتقطیع زیر،تعیین آن»وزنی«اتاختیاربیت در رفته کار .بنویسیدرابه

مگذر ما از و بگذر علی که در زد موال دامن در دست
آوایی«-13 هاي مصراع»وزن«و»پایه زیریک بیت واز کنید تعیین بحر«را بنویسید»نام را .آن

را کالمم ده سوزي کندرواییبه گرمی آن گداییکز آتش
زیر-14 است؟،شعر شده سروده قالبی چه ازدر مورد بنویسیددو را شعر نوع این .ویژگی

سر صمیم در درختی وچون زمستانید ابر بی
بر  بودهرچه وبارم بود گم
ف   از بودرّهرچه بهارم ومیراث تابستان گرم ؛بلوغ

بود ویادگارم یاد ،هرچه
استر .یخته

5/0

5/0

5/0

5/1

25/2

75/0

شناسی)د )نمره6(زیبایی
شده،-15 مشخص هاي قسمت از یک هر زیر، هاي بیت ؟کدر است آورده وجود به را معنوي آرایۀ دام

وبیم)الف تاریک هایلگردابیوموجشب سبکبارانچنین ما حال دانند هاساحلکجا
شیـسخ  گرمـتگفرا دهـرستنــفدــسپهب)ب هاي ننـریـن آواي رمــبه
نی)ج حــابـدر کـسخپسامـخچــهیهـپختالــد بایـن وــوتاه المـالسد
ابر)د آن بهــانۀ این بیا دــگرینمیکههاتویی شود صاف بارانی هواي که

زیر-16 می،بیت نشان را ادبی آرایۀ بنویسیدکدام آن مورد در را خود تاریخی دانستۀ ؟ .دهد
ب نه خواند توانمش خدا گفتنه توانمش شَمتحیشر نامم چه مرم فَه ال رالک تی

25/0
25/0
25/0
25/0
75/0

صفحۀ« در سواالت »ومسادامه
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٣

کنید؛»تضمین«،آرایۀزیربیتدر-17 مشخص کردهرا تضمین شاعر کدام شعر از ؟استحافظ
همی آید مولیان جوي بوي نسیمش کز دهیم سمرقندي ترك بدان خاطر تا خیز

بیت-18 به توجه زیربا سؤال،هاي دهیدبه پاسخ .ها
باد-1 معمور و جمع کشورت و باد!دل دور پراکندگــی ملکــت !ز
دریدن-2 وجامه وسوختن زمن،افروختن شمع زمن، زمنپروانه آموختگل

ونشر«نوع)الف اول»لف .کنیدتعیینبیت
دوم)ب بیت سوم«در دوم«و»لف و»نشر بیابید .بنویسیدرا
بیت-19 از یک کدام زیردر نما«آرایۀ،هاي بنویسید»متناقض را خود تشخیص شود؟دلیل می .دیده

یـزک)الف آیـوي می نسیـار افروزيادـبمـد بر دل چراغ خواهی مدد ار باد ازین نوروزي
شد)ب آخر خار شوکـت و دي باد نخـوت گـل گوشۀ کله اقبال به که ایزد شکـر
بیتدر-20 از گروههریک گروه»الف«هاي ادبی آرایۀ رفته»ب«کدام کار اضافه»ب«قسمت«؟استبه مورد ».استیک

»ب«»الف«
دوخت)الف دهان دانا مــرد آن استاز استکه/ـه سوخته زبان از شمع که بیـند

لبا)ب چشانخداوند ها آن به را وگرسنگی هراس .دس
من)ج دل به خون زند موج شفق جام است/چون زردي دورازتومراچهرة همه این با

معادلها-1 سلوب
ایهام-2
تعلیلحس-3 ن
آمیزي-4 حس

بیت-21 عالمی«:در بر گسترد سایه رستمی/چنان از نیندیشد زالی »که
آرایۀ)الف واژه تناسب«درکدام ؟»ایهام است رفته کار به

کلمه)ب کدام با نظر مورد دارد؟»تناسب«واژة
بی«:بیتدر-22 جز هوش این نیستمحرم را/هوش نیستمشتريمرزبان به»جزگوش آرایۀادبی ؟استنرفتهکارکدام

ب)الف نما)تمثیل د)جمتناقض معادله تعلیل)اسلوب حسن
گزینهدر-23 گزینۀهمۀ جز به معادله«آرایۀ...............ها است»اسلوب رفته کار .به
نت)الف بلبل پاي نبیند معشوق که دوخت نتوان عاشق برـچشم که بست نسوان رایدـگل

تلخکام)ب پروا زتلخیـنیست را عشقان ماههاي مذاق در دریا استـآب خوش دریا ی
خ)ج بر نیست اگــعجب شکفـتاك گل چنــر انــکه گل خــدین در خفتـدام اك
ک)د ازمالیبی انسان شپیخنـسهاي چ ودــدا مغز بی واــپستۀ لب شود،کندون رسوا

5/0

25/0

5/0
75/0

25/0
25/0
25/0
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5/0
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صفحۀ« در سواالت »چهارمادامه
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٤

ونثر)هـ نظم وتحلیل )نمره4(نقد
از-24 زیر شعر به توجه عزیزي«با دهید»احمد پاسخ سؤاالت .به

بـی مهربـاس مـانـوي دهـی جوانــعطدـی دوران مــر دهـی دــی
یــهیاس پروانادـــا اندــآور هـیه پیغمبــاس خانــا اندـــران ه

زه دلـحضرت یـرا از بودــش اشکــندااس هاي المـه از بــش ودـاس
می مــاه زیر زهـرا یـاس عطـر چاهداغ بـه را حیـدر اشک چکانیـد

مح وبسعشقِ است علی،یاس چشمزون یک او وبسـچشم است الماس ه
تشبیه)الف ا«یک ا«تشبیهیکو»سناديبلیغ ورا»ضافیبلیغ بیابید شعر .بنویسیددر

وی)ب از مورد باالژگیدو شعر فکري بنویسیدهاي .را
و-25 از مورد زبانیژگییدو زهاي ازشعر .بنویسیدوبیابیدرا»اخوان«یر

گفت پاسخ خواهند نمی را است/سالمت گریبان در نیارد/سرها بر سر راکسی یاران ودیدار گفتن پاسخ نگه/کرد
نتواند دید را پا پیش است/جز ولغزان تاریک ره محب/که دست یازي،وگر کس سوي بغل/ت از دست آورد اکراه به

است/بیرون سوزان سخت سرما .که
به-26 توجه ازبا زیر زرینیعبدالحس«متن دهیدهاپرسشبه»کوبن .پاسخ

او براي عیشی تنگ و)مولوي(این خست از ناشی بود؛ نفسانی ریاضت دستینوعی به.نبودخشک فقط زندگی از
برد می تمتّع ضرورت یافت.قدر می خویش روحانی سیر خط از افتادن دور موجب را ضرورت قدر از .بیش

بنویسید)الف را آن معنی و بیابید متن در کنایه .یک
واژها)ب بین تمتّع«يرابطۀ و عیشی چیست؟»تنگ

متن-27 به توجه کارواداشت«با این به را ما تا گفت و گفت و گفت قدر آن ؟ بدهم دردسـر چه که.باري حاال
تماممی کرده، گم را پایش و دست باالست، کار روي آن رفتهبیند یادش ها حرف پوش.آن قرمز فرّاش یک تا
میمی می،تپدبیند،دلش چشمش ژاندارم یک به میتا می،پردافتد،رنگش بد«:گویدهی همنشین از .»امان

دهخدا« وپرند »چرند
ازسه)الف زبانیویژگی«مورد بنویسید»هاي را بیداري دورة .نثر

از)ب مورد فکريویژگی«دو بنویسید»هاي را باال .متن

1
5/0
5/0

5/0
25/0

75/0
5/0

پیروز و بلند 20.باشیدسر
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نمرهردیف

١

1
ادبی)الف )نمره2(اتتاریخ
گیالنی)الف الدین اشرف قزوینی)ب15ص25/0سید 165/0ص25/0عارف

محاوره)ب19ص 25/0منشآت)الف2 155/0ص25/0زبان
/ج(گزینه3 سوم) 6925/0ص25/0دوره
حسین(»3«-الف4 محمد مقدم(»1«-ب71ص25/0)تبریزيبهجتسید 73ص25/0)حسن

پور( »2«-ج امین 7775/0ص25/0)قیصر

5
شناسی)ب )نمره2(سبک

1015/0ص25/0نادرست)ب99ص25/0درست)الف
4425/0ص25/0قانونیا»د«گزینۀ6
عشقی)الف7 شخص)ب43ص25/0میرزادة سوم راوي 4675/0ص5/0حضور
دریا»د«گزینه8 دورهمعشوق مانند معاصر استادبیات زمینی فارسی شعر آغازین 975/0ص5/0.هاي

9
شعر)ج )نمره6(موسیقی

تلفّ)الف مصوبلند کردن کوتاهظ 865/0-85ص25/0قلب)ب51ص25/0ت
پشیمانمیا»ب«10 خویشتن کردة توبه/از دگرنمیجز مفاعلن(دانمره مستفعلیامفاعیلنمفعول فاعالت 5/0)مستفعلُ

24ص
5/0

هجاي11 مصراعدر وزنی25/0پایان 865/0ص25/0اختیار
1225/025/025/0

التنعفاعالتن،فَ:وزن
25/0فَعلن

او»فاعالتن«آوردن مصرع اول رکن در فعالتن جاي ابدال25/0لبه ا(و مصراع پایانی رکن دوولدر جاي به شاعر ؛
کن کوتاه استهجاي آورده بلند هجاي یک ، هم 86ص25/0).ار

دا در ت الدس مو نِ مردزد

- U--
UU

UU--
 --

UU-

بگ لی ع ماذَ ك از ذَر ر گ م 

5/1

آوایی13 هاي ده75/0 پایه زي سو البه راك ییوارمم
می گَر زان تَشك آ نَد كییدا گ

هجایی هاي --U---U-- -Uنشانه
شعر عــیـممــفـاعیـــلنمــفـاعیـــلن75/0 وزن  ـفـا

بحر ص75/0نام محذوف مسدس 108هزج

25/2

نیمایی14 مصراع؛اماداردعروضیوزن25/0)نو(قالب بلندي و هجاهاکوتاهی تعداد نیز و نیستها واژه.برابر تعدادوزن هايهمچنین
بخش میهر مصراع دریک مثأل نیست یکسان یکآن مصراععالتنفاتوان در و میآورد حتّی یا چهار؛ یا سه یا دو تواندیگر،

داد قرار مصراع یک در را واژه وزن یک از 106-105ص5/0.نیمی

75/0

دوم صفحۀ در تصحیح راهنماي ادامۀ



تعالیب اسمه
درس نهایی امتحان تصحیح ادبی:راهنماي فنون و علوم:رشته3علوم و اسالمیانسانیادبیات معارف و شروععلوم صبح8:ساعت

متوسطهدوازدهمپایه دوم امتحاندورة 5/03/1398:تاریخ
آموزان در،بزرگسالروزانهدانش سراسرکشور آزاد داوطلبان خردادو سالنوبت سنجش1398ماه کیفیتمرکز پایش آموزشیو

http://aee.medu

نمرهردیف

٢

15
شناسی)د )نمره6(زیبایی

نظیر)الف آمیزي)ب29ص25/0)تناسب(مراعات 63ص25/0تضاد)ج113ص25/0حس
تعلیل)د 112ص25/0حسن

1

حدیث25/0تلمیح16 به فَ«:شاعر ذال الّا یفس ال علی الّا است»الفَقاروتی کرده 3175/0ص5/0.اشاره
همی«17 آید مولیان جوي از25/0   »بوي است»رودکی«شعرمصرعی کرده تضمین 325/0ص25/0.را
سوم)ب25/0مرتّب)الف18 دریدن،:لف 5875/0و62ص5/0شمع:نشردومجامه
در25/0»الف«19 اما است چراغ کنندة خاموش میباد مدد باد از کهاینجا کندخواهد روشن را 6375/0ص5/0چراغ
(الف20 تعلیلحس«)3) 9075/0ص25/0»ایهام«)2()ج116ص25/0»آمیزيحس«)4()ب113ص25/0»ن
915/0ص25/0رستم)ب25/0زال)الف21
تعلیلیا»د«گزینه22 1135/0و112ص5/0حسن
شکفـتیا»جگزینه23 گل اگــر خــاك بر نیست خفت/عجب خـاك در انــدام گل چنــدین 1175/0تا115ص5/0که

24
ونثر)هـ نظم وتحلیل )نمره4(نقد
اند)الف خانه پیغمبران ها بود،یاس یاس از دلش زهرا بو،حضرت الماس از اشکش هاي اسناديدانه بلیغ تشبیه 5/0د
اشکدانه اضافیچشمۀ،هاي بلیغ تشبیه دیگر(5/0الماس مشابه مورد هر (یا است) کافی کدام هر براي مورد یک )ذکر

فکري)ب آناستصمیمیشعر:ویژگی در کالم میوسادگی ا.شوددیده به وحضرتئمعشق زهرا حضرت وتکریم ه
به.هاآنیپاکواستقدوعلی هايتوجه اسالم،تاسوه علیاریخ حضرت زهرا)ع(مظلومیت (س(وحضرت دو) ذکر

است کافی 81ص5/0.)مورد

5/1

وخوشهبگرایی،کهنه25 زیبا ترکیبات گیري کاربرخآهنگ،کار سبکی به نحوي نمادینبردهاي شعر زبان است، خراسانی
داستانی روایی شده،-است،بیان گفته بالغی شیوة است،به مفعولتقدحماسی است(م کافی مورد دو 72ص5/0)ذکر

5/0

خساست)الف26 از کنایه دستی تمتّع)ب5/0خشک و عیشی 10375/0ص25/0تضاد:تنگ
ونثرزبان:زبانی)الف27 فهمساده کالم،جمله–کوتاههاجمله-.استقابل دستوري ترکیب و ساختار درستدر باها و تر

هم زبان واژبهره-.شودمیترآهنگطبیعت از مانندهگرفتن غربی درازعبارتکاهش-ژاندارم:هاي و دور وصفی هاي
مردمی کنایی وترکیبات عامیانه بازاراصطالحات و کوچه زبان به کارنزدیک به نثر استدر 75/0)موردسهذکر(.رفته

65ص
می:فکري)ب خود زمان اجتماعی مفاسد با جنگ به تمسخر و طنز زبان با هوشیاري با تجدددهخدا از و خواهی،رود

مینوگرایی،آزادي سخن عامۀمردم بر تأثیرپذیري هدف با شمار.گویدطلبی به سیاسی طنز و اجتماعی نقد نوعی اثرش
مورد(.رودمی دو 65ص5/0)ذکر

25/1

همکاراندرپایان" نظر نثر، و نظم تحلیل و نقد بخش در ستگرامی ا ئب 20"صا
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١

الف

الزامی بخش
سؤاالت( به عزیز آموزان کسب(20تا1دانش دهید16جهت پاسخ ).نمره

ادبیات )نمره5/1(تاریخ
ادب-1 باتیچرا ب-شعرژهیوبه-يداریدورة را محاوره د؟یزگرزبان
بهارموردکدام-2 تقی محمد آثار ؟نیست)الشعراملک(از

ایران)الف سیاسی احزاب مختصر فارسی)بتاریخ نظم تطور تاریخ
شناسی)ج اصفهانی)دسبک باباي حاجی سرگذشت
غزلاریشهر-3 شاعر کدام تأثرانیاینامسراياز پذری، است؟رفتهیفراوان

ج)بيسعد)الف يمولو)دیکرمانيخواجو)حافظ
ستون-4 در آثار آثار»الف«نام پدیدآورندگان به کنید»ب«درستونرا است»ب«ستوندر(.وصل اضافی مورد ).یک

»ب« »الف«
ثالث-1 اخوان مهدي درجه)الف صفر مدار
محم-2 ودـاحمد افتـضی)ب
گرماروديسید-3 موسوي علی شاهنامه)ج آخر
یشجاعيمهددیس-4

25/0
25/0

25/0

75/0

شناسب )نمره5/1(یسبک
عبارتایدرست-5 بودن کنریزيهانادرست مشخّص .دیرا

می)الف خرافات موضوع به داستانی نثر ویژه به بیداري دورة نثرهاي از .پردازدبسیاري
بیداري)ب نثردورة ادبی از،درسطح ادبی مینثرصنایع ونثروشودجدا بیان مردمدرخدمت آمال و شکلیخواست به

م پویا .گرددیظاهر
ویژگیاز)ج بیداريبازرترین دورة ادبیات بودهتوجههاي جدید تربیت و تعلیم .استبه
واژة-6 با را خالی کنیدمناسبجاهاي .کامل

قالب)الف به بیداري دورة شاعران کمگرایش ماهاي چهار:نندکاربرد و ظهور،پارهمستزاد براي را کرد..........زمینه .فراهم
بی)ب دورة نثر عبارتـدر لفظداري و دراز و دور وصفی نامهپردازيهاي در بیجا نوشتههاي و .دـیابمی..................هاها
ویژگی)ج با مشروطه دوران نوگرایینثر چون تجهایی آزاديـ، و هدفوطلبیددخواهی گسترش.........................با

.یافت

75/0

75/0

شعرج )نمره5(موسیقی
مصر-7 کدام وزن کنید است؟»ناهمسان«وکدام»همسان«اعمشخّص

نباشد)الف ما یار چون ، خوبی به کسی گرگ)بهرگز شودعاقبت گرگ زاده
1

دوم« صفحه در سواالت »ادامه

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج
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٢

دارد-8 ترجیح وزن زیر،کدام بیت ؟چرا؟براي
جهان« چشم آن نظر از مرا رفت دیدهبینتا از که نیست ما از واقف رفتچهکس »ها

م)الف مفاعیلُ مستفعـمستفع)بـولنفعفاعیلُمفعولُ فـمست لُـمستفعلُـلُ
ب-9 گزدرریزتیوزن ست؟اآمدهدرستنهیکدام

نص« کردحتیما خود جاي امیبه در بنیروزگاري سر »میدربه
فاعلنفاعالتن)الف لنتفاعال)بفاعالتن فع مفاعلن لن)جن فع فاعالت مستفعلن)دمستفعلُ مفاعلُ مستفعلن

بیت-10 به توجه تُر«با آن راكاگر ما دل آرد دست به بخ/شیرازي هندویش خال رابه بخارا و سمرقند »شم
همزه«اختیار)الف هجاي»حذف گرفتهبیتدرکدام ؟استصورت

هجارا»هامصوتکمیتتغییر«)ب بیتهادر کنیدي .مشخّص
تقط-11 از اخت«ریزتیبییهجاعیپس پ»یوزناریدو را آن در رفته کار بنودیکندایبه .دیسیو
بهـر« ز که برنَبِه نتوانَدیگشاسخن گر پازبان به سخن مرد که »برَدانید

75/0

25/0

25/0
75/0
2

شناسید )نمره5(زیبایی
هر-12 ازیدر گروهبیتک گروه»الف«هاي ادبی آرایۀ رفته»ب«کدام کار ؟به اضافه»ب«قسمت(است مورد ).استیک

»ب«»الف«
نظ)الف دـهرکو کمانري یار با پیکانابروارد همه پیش باشد سپر که هاباید

ورزیدن)ب عشق به شهرم شهرة که منم حافظ چون شهریار منم عشق شهر به
تر)ج میشاه مدعیان سخن بادشـنودکان سیاووشش خون مظلمۀ از شرمی
و)د حرم در کاش قبمستانه تا بگذري کنلهـدیر ترسا و مؤمن تـگاه راـم و

حـتلمی-1
نشر-2 و لف
ضـتناق-3
نظیر-4 مراعات
مینـتض-5

شاخصآرایه-13 بنویسیدهاي و بیابید آن مقابل کمانک از را بیت .هر
دیوارها)الف سنـخشز بام از و تیـت و تیغ اندرون کوي به خدنگـگ و نظیر-اغراق(ر )مراعات

را)ب مـا تـو غـم در که آي استباز آب چشـمه هـزار و نظیرامراع(چشـمی )اغراق–ت
نشرلَ«انواع-14 و مشخّ»ف زیر ابیات در کنیدرا .ص

روزگار،)الف دهدت مکنگر توانی هرچه ، مگوي بدانی هرچه زینهار زبان و دست
ت)ب زلـف و رخ راوـذکـر دارددلـم شـام و صبـح که اسـت وردي
بخش-15 زیر، آرایهدرابیات دهندة نشان که را مشخّ»تناقض«و»تضاد«هايهایی تشخیصاست، براي و کنید ص

بیاورید دلیل .هرمورد
صـتأمل)الف و خطـا در ژاژخـایـانکنان از بِه جوابحاضـرواب

جان)ب که کن باز دل وآنچشم نادیدنیبینی بینیچه آن است
.بیابیدزیردربیتراآرایهاین؟استحماسهدرآفرینیرتصویبرايابزارنتریمناسب،ادبیآرایۀکدام-16

اوي پشت مهرة بر گذرکرد اوي سرانگشت پیکان بوسید چو

1

5/0

5/0

1

5/0

صفحه« در سواالت »سومادامه

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج
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٣

بنویسید-17 را آن معانی است؟ ایهام داراي واژه کدام زیر، شعر .در
انگار« لب/ناگهان چاهبر دیدسایه/آن را شغاد/اي بوداو نابرادر آن ،.«

زیر»تناسبایهام«بهتوجهبا-18 بیت در رفته کار :به
عشق« شور کنیمز کباب این از تدبیر چه به جدا نمک سازیم سبک چون خویش دل ،«

معنی»شور«واژة)الف به بیت این دیگرآناست..............در معنی و .است».................«؛
نیست)ب نظر مورد که معنایی شوردر واژة دارد»...............«با، . تناسب

75/0

75/0

ونثرهـ نظم وتحلیل )نمره3(نقد
از-19 زیر اعتصامی«سرودة پرسش»پروین به و بخوانید دهیدرا پاسخ .ها

به-1 مستی گریبانرهمحتسب و گرفـدید گفتـتش نیست«:مست افسار است پیراهن این دوست، »اي
سب«:گفت-2 زان میمستی، خیزان و افتان نیـست«:گفـت»رويب همـوار ره نیست، رفتن راه »جـرم
تبامی«:تـگف-3 بـَـرَمـید قاضی خـانۀ تا را نیـست«:گفت»و بیدار شب نیمه قاضی آي، صبح ، »رو
و«:گفت-4 است سراي،آننزدیک را شویمالی ؟«:گفت»جا نیـست خمـار خـانۀ در کجـا از »والی
پنـدین«:گفت-5 بده وـاري وارهانهان را نیـست«:گفت»خود دینـار و درهـم کارِ ، شـرع »کار

بینشاعر)الف گفتگوي شعري»مست«و»محتسب«در شیوه کدام ؟استکردهاستفادهاز
مورد)ب بنویسید»زبانیویژگی«دو و بیابید چهارم بیت در .را
شعر)ج نظرمحتواي از را کلّپروین فکري(یفضاي کنید)سطح )موردسه(.بررسی

از-20 زیر متن به توجه احمد«با آل پرسش»جالل دهیدهابه .پاسخ
کردي« تصادف چرا ،»...؟آخر کردم او از را سوال اینکه نمیمثل دیدم وقتی اواما عنوان به را خودم ، بزند حرف تواند

گرفتم چک این»؟آخرچرا«:دم خطابی و عتابی چنان میبه را افتادها کشیک دکتر به چشمم که شورتونمرده«.گفتم
این تن از حاال چهارتا ؟ببره،ساعت نیومد میره،حیفتون خون شانه.»...مرد روي خوابانـد دستی را فریادم و نشست .ام

بود.برگشتم قیافه.پدرش وهمان هیکل همان سوخته.با اما سیب همان پالسیدهنیمۀ و گُلـم ....ترتر از گُل داشت تازه و
شنیدممی که باشندآقا-:شکفت شدمکی سوار باز من که گفت کشیک دکتر همان را این می«-:؟ آقـا مرا مـن گید ؟

مدیرِکوفتی.هیشکی آقا معلّمم.یک هم شما.این تشریحِ تاریخِ که»...نوالۀ زد هی عقل مرتبه یک شـو پس«که »!رخفه
شدم خفه می.و بگویددلم دیگر کلمۀ یک بزند.خواست کنایه لیک یک کوچکدبخن، نیش، .ترین ...«

رفتار)الف جزئی ویژگیتوصیف از افراد استوخصوصیات احمد آل جالل داستان ونمونه،هاي بیابید درمتن را آن از اي
.بنویسید

کنایه)ب بنویسیدهامعانی را زیر .ي
می-1 گُلم از گرفتم-2کفتشگُل چک دم را خودم
ویژگی)ج از سیکی گیريهاي کار به نویسنده فعل«بکی بنویسید.»استحذف و کنید پیدا باال متن در مورد .یک
ویژگی)د از مورد بنویسیددو باال متن در را اسالمی انقالب تا معاصر دورة نثر شاخص .هاي

25/0
5/0

75/0

25/0

5/0

25/0
5/0

صفحه« در سواالت »چهارمادامه
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ش 
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ش و
 مرکز سنج
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٤

انتخابیو بخش
کسبدانش جهت عزیز سؤ،نمره4آموزان دل8فقط36تا21االتاز به را وسوال کرده انتخاب دهیدخواه .پاسخ

تحق-21 علت چه تاریادبقاتیبه جاذبهدورةدریخیو نداشت؟ايمشروطه
کم-22 بهعلت جملهتوجهی ترکیبکاربرد و چیست؟ها بیداري دورة شعر در زبانی مورد(هاي )دو
23-، است وزن دو داراي زیر وزنهربیت بنویسیدآندو .را
زد« توان پر که بود خشت آن زد توان در چو سخن از »الف
قسمت-24 بیتآرایه شدة مشخص بنویسیدهاي را زیر .هاي
پیغمبـرـگفچنیـن)الف دانراستـگويت گـور تا بجـويـزگهـواره ش

است)ب گندمگون عارض بدان که مشکین اوستخال با آدم رهزن شد که دانه آن سرّ
ویژگی-25 از مورد زیرفکريهايدو بنویسیدشعر .را

سحر« نسیم این سپردیمبا جان اگر برخیز ، میخیز باغ دوستدر اي تومانَد و من یادگار گُـل ،
باغ غربت در داغ،دیروز چمن یک و بودم دردشتمن خورشید آیینهامروز تو، و من هراتی(»دار )سلمان

بنویسیدکموضوع-26 را زیر آثار از کدام هر .لی
شیرین)الف و سووشون)بتلخ
بنویسید-27 را زیر آثار آورندگان پدید .نام
پرانتز)الف در برگشته)بطوفان فرنگ از جعفرخان
داستانمتن-28 از ویژگیسی»سانتاماریا«زیر نظر از را شجاعی مهدي داستاند اهاي بعد در  هاي اسـالمی انقـالب ز

فکري کنیدقلمرو .بررسی
لحظه« همان در گفتیدغریبانه»یامهدي«شما،درست چرااي نفهمیدم من و افتاد دستتان از تفنگ بی.و یـار اختولی

بردارم را تفنگ تا دویدم دستتپیش به بدهمـو درکالس؛ان که گاهی دستتقلمی،مثل از میـ،کاغذي مـا  ان و افتـاد
میبی بدهیماختیارخم شما به را آن تا .شدیم

نگرفتیدایستاده را تفنگ ولی از.بودید که کردم،دیدم نگاه دستتان میمبه خون از ،ریزدچتان چـپ دست با را تفنگ
گرفتید بازمن و بروند که گفتید را همه اولتانو حال به دادهگشتید دست از دست یک انگارکه نه انگار ».اید،

انقالب-29 دورة شعر فکري سطح است؟در چگونه عرفان و حماسه وضعیت ،
ویژگی-30 از یک قلمرهر از یک کدام به مربوط زیر، اسالمی«گانهسههايوهاي انقالب است؟»شعر

رويآشنایی)الف و ترکیبزدایی به بیآوردن و بدیع .سابقههاي
قالب)ب ، انقالب پیروزي از گرفتبعد قرار توجه مورد سنتی . هاي

5/0
5/0

5/0
{

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

صفحه« در سواالت »نجمپادامه
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تع-31 از بنو»وزن«،ییآواهايهیپانییپس را اول .دیسیمصراع
هنگام« چه ؟میبگویدر من

مکی دارد آب در قربان؟هودهیبکُندینفر »جان
بیت-32 نهانند«در خویش سخن در سخنان گُل/رنگین جدا حال هر به نیست خود نُکهت آرایه»از رفتهچه کار به اي

دارد قرار آن در آرایه که را بخشی ؟ کنید،است .مشخص
بیت-33 در گرنمی«شاعر بلبل اشک ، گل و پاكغنچه چرا/کردند آن شدآستین آنخونین دامان آرایـه »و راچه اي
کردهدر خلق مورداستشعر در خود؟ .بنویسیدتشخیص

بیاوریداستآمده»معادلهآرایۀاسلوب«زیرهايازبیتدرکدامیک-34 دلیل خود تشخیص براي . ؟
شودکزازابر)الف پیدا رخشآن خورشید دامرشک با نهـد رخ بر ترـآستیـن ابـآفتن

جم)ب دارد تلخ شنـبه راـفـکر اطفـال استعۀ خوش فردا اندیشۀ بی امروز عشرت
چه-35 در زیر شدهشعر سروده ویژگیقالبی از یکی ؟ بنویسیداست را شعر نوع این .هاي

چمن طرف در آشفتند شبی گل و شمع و پروانه
دهر جفاي و جور گفتندوز هم سخنبا بسیار

بحـ«-36 بنوریزتیب»رنام .دیسیرا
نمی« خود پرداختندر او کار از زمان یک توانم دل یا ساختن توانم او بی من که »بینم

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

فرجام 24جمعباشیدفرخنده
ت آموزشى

کیفی
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 مرکز سنج
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1
ادبیات)الف )نمره5/1(تاریخ

مردم تودة با ارتباط 1525/0ص25/0براي

اصفهانی(»د«2 باباي حاجی 1625/0ص25/0)سرگذشت
7125/0ص25/0)حافظ(»ب«3
محمود(»2«با)الف4 شجاعی(»4«با)ب78ص25/0)احمد مهدي ثالث(»1«با)ج80ص25/0)سید اخوان )مهدي

7575/0ص25/0

5
شناسی)ب )نمره5/1(سبک

4475/0ص25/0درستنا)ج46ص25/0درست)ب46ص25/0درستنا)الف
نو)الف6 مردم)ج45ص25/0آشکاریکاهش)ب43ص25/0شعر عامۀ بر 4575/0ص25/0تأثیر

7
شعر)ج )نمره5(موسیقی

فاعالتن«:وزن)الف فاعالتن/مفعولُ است25/0»مفعولُ دولختی 26ص25/0.همسان
فَعلن«:وزن)ب مفاعلن است25/0»فاعالتن 231ص25/0.ناهمسان

همسان25/0»ب«8 نظم مستف«چون مستفعلُ مستفعلُ دارد»مستفعلُ برتري ناهمسان نظم را25/0بر بیت وزن و
می نشان 2675/0ص25/0.دهدبهتر

فع»ب«9 مفاعلن 2225/0ص25/0لنفاعالتن
آ10 گَر تُراَ زي/ن را شی ك/د رالِد/ردتاسبِ خا//ما شَمدو/هنلِبِ بخ قَن/یش مر سرا/د را خا ب

،)الف اول یازدهممصراع هجاي-1)ب 49ص25/0»تا«هجاي ، اول هجاي-25/02)14(مصراع ، دوم و)3(مصراع
کوتاه«25/0)12(هجاي مصوت کردن تلفظ مورد(»بلند دوم،-3)یک کردن25/0؛)5(هجايمصراع تلفظ کوتاه

بلند نمی«53تا50صصمصوت تعلق نمره هجایی تقطیع ».گیردبه

1

1125/0

25/0

25/0
25/0

پایان-1 هجاي بودن مصراعدومرعمصنیمبلند پایان قلب«-2؛5/0مانند جاي25/0»اختیار به مفاعلن آوردن
دومُ مصرع سوم رکن در 86و81/85ص25/0مفتعلن

بهـ زِ ك سبِه شاخَنرِ گ نَ بانبر ز ید

-UU-
U
 -U -

-U
-U U-
U- 

-U-

نَ واگَر ردنَـدتم پاك بِ خَن دسر ب یان
عـــلنمفتَــعـــلن عـــلنمفتَــعـــلنفـا فـا

2

12
شناسی)د )نمره5(زیبایی

نظیر4«با)الف 33ص25/0»،تضمین5«با)ب30ص25/0»،مراعات
نشر2«با)د31ص25/0»تلمیح1«با)ج و لف 57ص25/0،»،

1

نظیرمر)الف13 895/0-88ص25/0اغـراق)ب29ص25/0اعات
585/0ص25/0مرتب)ب58ص25/0)نامرتب(مشوش)الف14

دوم صفحۀ در تصحیح راهنماي ادامۀ
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٢

صواب)الف15 و متضادند25/0»تضاد«خطا امر دو ،)ب63ص25/0چون دوم بیت دوم نادیدنیمصرع هادیدن
امر؛25/0»تناقض« دو نه ؛ است امر یک در تضاد 61ص25/0این

1

سر25/0اغراق16 به تیر نوك که رستمهمین گذرکردانگشت اشکبوس پشت مهرة از تیر(.رسید 885/0ص25/0)اندازيسرعت

ناتنی-1«25/0»نابرادر«17 نامرد-25/02برادر ؛ 8975/0ص25/0»ناجوانمرد

هیجان«)الف18 و 9075/0ص25/0»نمک«)ب25/0»پرنمک/نمکین 25/0»؛»غوغا

19
ونثر)هـ نظم وتحلیل )نمره3(نقد

25/0مناظره)الف
اضافه«-1)ب فک الیه»راي مضاف والی،والی در-25/02سراي خاصشویم فعل سبک»برویم«معنی خصوصیت
25/0راسانیخ
سیاسی)ج نامطلوب اوضاع خود–انعکاس عصر اجتماعاجتماعی تزویر و فساد ترسیم بـه  ، اعتـراض و اجتماعی انتقاد ،

نابسامانی رواج و گستردگی بیان ، مردم با حکومت عامالن برخورد ،شیوه جامعه عمومی انحراف و بیبیها ، وعدالتی بند
رشوه اجتماعی پدیده به واشاره دینی امور از کارگزاران غفلت حاکم، دستگاه فساد و شاعرباري عصر محتسـب .خواري

انسان مینماد حفظ را شریعت ظواهر تنها که مردم ناموس و مال و جان بر حاکم نیستندکنهاي پایبند آن به عمل در .ندو
طنز،مست بیانی با و پوشش این در که شاعر خود مثل آگاه کامال انسانی میسامانیآمیزنابنماد تمسخر به را گیردجامعه

می تبرئه را خود (کندو 70ص75/0)موردسه.

5/1

شانه)الف20 روي خوابانددستی را فریادم و نشست و.بودپدرش.برگشتم.ام هیکل همان قیافهبا سیب،همان همان نیمۀ
سوخته پالسیدهاما و (ترتر مورد. 25/0)یک

شدن-1)ب زدنشاد لبخند دانستم-25/02و مقصر را 25/0خود
پالسیدهسوخته)ج و هیشکی»بود«ترتر کوفتی»نیستم«، مدیر معلّمم»هستم«، این نوالۀ»است«، یک.»است«...،

نیش»بزند«لبخند مورد(»بزند«، 25/0)یک
محاوره-1)د زبان مانندکاربرد عامیانه اصطالحات ببرهمرده:و میهیشکی.شورتون نیومد، مرد.گید،حیفتون این تن از

میره جمالت-2خون سادگی و کنایه-3کوتاهی کاربردن المثلبه ضرب متن(و در در-4)موجود موجود متنطنز
کوفتی:مانند مورد(مدیر 74ص5/0)دو

5/1

21
انتخابی :بخش

نویسی روزنامه به قلم اهل اشتغال علت دیگر25/0به موضوعات 20ص25/0و
۵/۰

شاعران-221 گرابهفاًصراغلب کافیبرخ-2.داشتندشیمحتوا تسلط نداشتنداتیادبيبرایشاعران .کهن
برا-3 روزنامهسازيآگاهيشاعران در آثار انتشار و بسرابودندرهاناگزیمردم شعر شتاب (ندیبه مورد. 43ص5/0)دو

5/0

خَ«23 س فَز زدنِال وان ت در د/چز وان ت پر ك ود ب ت خش »آن
1(--U/U- U-/U--//--U/U- U-/U--فعولن«:وزن مفاعلن 27ص25/0»مفعولُ
2(--UU/- U -U/--//--UU/- U-U/--لُن«:وزن فع فاعالت 27ص25/0»مستفعلُ

5/0

صفحۀ در تصحیح راهنماي ومسادامۀ
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315/0ص25/0حیتلم)ب33ص25/0نیتضم)الف24
اسالمی-251 انقالب پیروزي اسالمی-2نوید انقالب راه در شهادت و فداکاري ، ایثار دستـاوردهاي-3مفهوم به اشاره

انقالب سیاسی-4ارزشمند جامعۀ اوضاع سایۀ–مقایسۀ در جامعۀ مطلوب فضاي ترسیم و انقالب از بعد و قبل اجتماعی
مورد«.اسالمیانقالب 78ص25/0»دو

5/0

74ص25/0داستان)الف26
یوسف)ب و زري زندگی داستان برگیرنده جهانی.(در جنگ خالل در فارسی مردم اجتماعی 74ص25/0)دوماوضاع

5/0

پور)الف27 امین مقدم)ب77ص25/0قیصر 735/0ص/.25حسن
تحمیلی-281 جنگ وطن-2وقوع از مقدس ایثار-3دفاع شهادت–4فرهنگ از شیعی–5استقبال دینی اعتقادات

تحمیلی-6 جنگ در مردم سالۀ هشت مورد(مقاومت 80ص5/0)دو
5/0

است29 آشکار دوره این شعر در عرفان و حماسه حماسه.روح زم،در آسمانینییبعد بعد عرفان در و دارد 1005/0ص5/0.غلبه
995/0ص25/0ادبی)ب99ص25/0زبانی)الف30
گا31 هن یم/درچِ گو بِ فع؛25/0من/می فاعالتن 1105/0ص25/0 فاعالتن

آمیزي32 سخنان25/0حس 1135/0ص25/0رنگین

تعلیل«33 وگل«25/0»حسن برگ بودن خونین پاكبرگدلیل ، گل و غنچه بلبلکردنهاي خونین دلیلی».استاشک
خیالی،هنري و واقعی غیر میاستاما قانع را مخاطب 112ص25/0.سازدکه

5/0

است25/0»ب«34 مستقل مصراع هردو در مطلب است.بیان اول مصراع مصداق و معادل دوم مصرع که نحوي برپایۀ.به
کهاست»تشبیه« همانطوري می؛ خراب را اطفال جمعۀ شنبه رااند.کندفکر امروز خوشی نیز فردا مییشۀ .کندخراب
است( کافی دلیل 114ص25/0)یک

5/0

است25/0،مستزاد35 شده ساخته بلند و کوتاه هاي مصراع 1065/0ص25/0.از
رجز36 سالم25/0بحر 1075/0ص25/0مثمن

تحلیلدر" و نقد ستبخش ا ئب صا محترم همکاران نظر 24جمع"،
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شتشت تنتن نمنم لیلیل افافا ش.

ج
ش

ج
ش

جنجن نسنس زکزکز رمرمر
طسطسط

وتوتو دشدشده
رشرشر

شتشت تنتن نمنم لیلیلل افافا .

ش
ج

ش
ج

ش
جنجن نسنس زکزکز رمرمر

طسطسط
وتوتو دشدششده

رشرشرر
شتشت تنتن نمنم لیلیل افافا ش.

ج
ش

ج
ش

جنجن نسنس زکزکز رمرمر
طسطسط

وتوتو دشدشده
رشررشرششرر

شتشت تنتن نمنم لیلیل افافا .

ش
ج

ش
ج

ش
جنجن نسنس زکزکز رمرمر

طسطسط
وتوتو دشدشده

رشرشر
شتشت تنتنن نمنمم لیلیلل افافا ش.

ج
ش

ج
ش

جنجن نسنس زکزکز رمرمر
طسطسط

وتوتو دشدشددهه
رشرشر

شتشت تنتن نمنم لیلیل افافا .

ش
ج

ش
ج

ش
جنجن نسنس زکزکز رمرمر

طسطسط
وتوتو دشدشده

رشرشر
شتشت تنتن نمنم لیلیل افاففا شش..

ج
ش

ج
ش

جنجن نسنس زکزکز رمرمر
طسطسطط

وتوتو دشدشده
رشرشر

شتشت تنتن نمنم لیلیل افافا .









تعالی باسمه

امتحان ادبی:درسنهاییسؤاالت فنون و انسانی:رشته3علوم علوم و ادبیات
اسالمی معارف و امتحانعلوم خانوادگینامدقیقه90:مدت نام :و

متوسطهدوازدهمپایه دوم صفحهتدورة امتحان4:عداد شروع14/10/1398:تاریخ صبح10:ساعت
آموزان درروزانه،بزرگسالدانش سراسرکشور آزاد داوطلبان سالدينوبتو سنجش1398ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش و

http://aee.medu.ir

نامه(سؤاالتردیف نمره)داردپاسخ

١

ادبیاتالف )نمره2(تاریخ
اسلوب-1 از پیروي به بازگشت دورة شاعران پرداختند؟چرا کهن هاي
شخصیترزیتوضیح-2 از دورکدامیک ادبی میبیداريۀهاي معرّفی ؟کندرا
معروف« واز نویسندگان استسیاستترین دوره این تصـنّع  ،مداران و تکلّـف با فارسی نویسندگان سبک او از قبل

بود اص.همراه و زبان با را عصر مسائل و برد بین از نثر در را تکلّف نگارش، سبک تغییر با بهطالحاتاو آمیخته و رایج
ضرب و نوشتالمثلشعر سعدي گلستان سبک به لطیف، ».هاي

الممالک-بدهخدا-الف فراهانیقائم-جفراهانیادیب تبریزي-دمقام آقا میرزا
سوال-3 بودن نادرست یا مشخدرست را زیر کنیدهاي .ص

انتقادي)الف قلم«شعر است؟»اي قزوینی عارف نادرست/درستسرودة
،)ب اعتصامی بپروین را میهقصیده شعرسعدي لطافت و روانی به منوچهري نادرست/درست.سرودسبک
پدید-4 درنام را آثار ستونبه»الف«ستونآورندگان در ستون.(کنیدوصل»ب«آثار اضافی»ب«در مورد )استیک .

»ب« »الف«
بمیره-1 بابا اگه گرمارودي)الف موسوي علی سید
وشیرین-2 تلخ احمد)ب آل جالل
عرش-3 گوشوارة سرشا)ج رضا رمحمد
میقات-4 در خسی

5/0
25/0

5/0

75/0

شناسیب )نمره2(سبک
شعر-5 بهارملک«در فراهانیادیب«و»الشعراي قالب»الممالک چه به بودهتوجه بیشتر ؟استهایی

مثنوي)الف و و)بقصیده پارهمستزاد غزل)جچهار و غزل)دقصیده و مثنوي
گزینه-6 بیداري»زبانیسطح«هاهمۀ ،نثردورة دهد می نشان جزرا ......گزینۀبه

ساده)الف دوره استنثر فهم قابل .و
و)ب فرانسوي انگلیسی،ترکی، لغات از ن....بسیاري واردثبه فارسی .شدر
وواژه)ج میترکیبها کمتر ناآشنا عربی .شودهاي
نثر)د در عرفانی و دینی اصطالحات و میلغات .شودوارد
واژه-7 با را خالی پرجاهاي مناسب .کنیدهاي

می)الف شعر عادي مردم زبان به که آرایهشاعرانی به سنتگفتند و بدیعی و بیانی ادبیهاي بودند..........هاي .پایبند
ضشاخص)ب و ازکارگران دفاع به که بیداري عصر شاعران ویعترین یزدي فرخی داشتند، توجه .بودند..............فان
هاي-8 تشریحیسوال

مورد)الف ویژگیدو بنویسید»فکري«هاياز را اسالمی انقالب .شعر
اسالمی)ب انقالب دورة سنتی شعر سبک،در کدام به تمایل و شعريتقلید استهاي ؟زیاد

25/0

25/0

5/0

5/0
5/0

صفحه« در سواالت »ومدادامه

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج



تعالی باسمه

امتحان ادبی:درسنهاییسؤاالت فنون و انسانی:رشته3علوم علوم و ادبیات
اسالمی معارف و امتحانعلوم خانوادگینامدقیقه90:مدت نام :و

متوسطهدوازدهمپایه دوم صفحهتدورة امتحان4:عداد شروع14/10/1398:تاریخ صبح10:ساعت
آموزان درروزانه،بزرگسالدانش سراسرکشور آزاد داوطلبان سالدينوبتو سنجش1398ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش و
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نامه(سؤاالتردیف نمره)داردپاسخ

٢

شعرج )نمره6(موسیقی
وکیرا»دآلرام«واژة-9 همزه حذف بدون تقطکیبار ، همزه حذف با .دیکنییهجاعیبار

نمونه-10 تقطیع مورد،رزیهايدر هر اختیاربراي بنویسیداست؟هشداستفادهشاعريکدام را اختیار .نوع
»--U«بهانه)ب»-U-«جادویی)الف

مصرع-11 با گزینه شدم«کدام در به خود از من و درآمدي در است؟»از وزن هم
پري)الف جاي ما خانۀ کزو یار بآن شوي)بود خبر صاحب که بکوش خبر بی اي

د)ج نشانی باز فتنه و بپوشی روي تو گلدر)مگر و گالب بودکار این ازلی حکم
بیت-12 به توجه آتش«با آمدآب عشق آب/فروز، آمدآتش عشق آوایی،»سوز هاي هجایینشانهپایه وزنهاي و

دهیدشعر قرار زیر جدول در .را
آوایی هاي پایه

هجایی هاي نشانه
شعر وزن

بحرِ-13 تکرارنام از روزنحاصل کاملازیر طور .بنویسیدبه
فاعلن فاعالتن، فاعالتن،

بیت-14 به توجه از«با تو با ، است فربه هنوز دلمکیسه قوي الغري/آن به رسد کیسه اگر، خاقانی چه »چاره
اختیار)الف بیت رکن کدام گرفتهوزنیدر چیست؟نوعاست؟صورت آن

وزن)ب چه در تنها ، قابلیت این مییهاکاربرد رخ دهد؟ی
زیر-15 مصراع است؟»ناهمسان«کدام

تَرانگیک)الف حززدیشعر که باشدنیخاطر
آنیمآبی)ب از بیتر بمیریمکه رنگ

5/0
1

25/0

25/2

75/0

5/0
5/0

25/0

شناسید )نمره6(زیبایی
تضمین«هايآرایه-16 و ، تلمیح ، نظیر بیت»مراعات در کنیدرا مشخص زیر .هاي

بودم)الف ریحان و الله چمن در گوییا خلیل چو محنت آتش در تو تمناي به
بی)ب ندرویش انجامد؛معرفت کفر به فقرش تا کُفریارامد یکونَ اَن الفَقرُ ًاکاد

کنید)ج عذاب در ضرب مرا درد کنیدشعاع حساب مرا رنج مساحت مگر

25/0
25/0
25/0

صفحه« در سواالت »ومسادامه

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج



تعالی باسمه

امتحان ادبی:درسنهاییسؤاالت فنون و انسانی:رشته3علوم علوم و ادبیات
اسالمی معارف و امتحانعلوم خانوادگینامدقیقه90:مدت نام :و

متوسطهدوازدهمپایه دوم صفحهتدورة امتحان4:عداد شروع14/10/1398:تاریخ صبح10:ساعت
آموزان درروزانه،بزرگسالدانش سراسرکشور آزاد داوطلبان سالدينوبتو سنجش1398ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش و
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نامه(سؤاالتردیف نمره)داردپاسخ

٣

بیت-17 ندامت«در زکرده گر و مالمت زخلق تو/اگر از شنیدمکشیدم، تو از شنیدم، »کشیدم،
دهید»اولنَشر«و»دوملَف«)الف نشان .را

نَشر«نوع)ب و بنویسید»لَف .را
از-18 یک آرایۀ»تناقض«آرایۀابیاتدرکدام ، درکدام می»تضاد«و بنویسیدشود؟دیده را خود تشخیص .دلیل

ساکن)الف من روان این شود منم/کی که روان ساکن چنین این
غمی)ب دل به ندارد که آن ندارد عالمی/شادي نیست غم، عالم نیست که را آن
بیت-19 از یک هر گروهدر گروه»الف«هاي ادبی آرایۀ ؟»ب«کدام است رفته کار مورد»ب«قسمت«به یک

».استاضافه
»ب«»الف«

هایل)الف چنین گردابی و موج بیم و تاریک ساحل/شب سبکباران ما حال دانند هاکجا
بهار)ب شیرین خندة جنون کوه شکفت/برلب فرهاد تیشۀ از که است زخمی نقش
خوابی )ج گران از ظاهر به دیوارم نقش می/اگرچه گُل رخ از رنگ میاگر بیدار ، گردمپرد

اغراق-1
تعلیل-2 حسن
تلمیح-3
نظیر-4 مراعات

بیت-20 سحر«در استاده من با می/نگران ازمنصبح را/خواهد باخته جان به قوم این آورم او دم خبر/کزمبارك »بلکه
بنویسید»نگران«کلمۀ را آن مختلف معانی ، دارد .ایهام

بیت-21 آفتاب«در پیش بدم اوفتاده شبنم به/چون و رسید جان به شدممهرم بر »عیوق
آرایۀد)الف واژه کدام تناسب«ر ؟»ایهام است رفته کار به

کلمه)ب کدام با نظر مورد دارد؟»تناسب«واژة
معادله«يهاآرایه-22 و»آمیزيحس«و»اسلوب بیابید زیر ابیات در راتشخیصدلیلرا موردخود هر .بنویسیدبراي

شد)الف رنگ آبی فریبی .آسمان
پايسر)ب ز مکافات تیغ فکند را خویش/کشان خاکستر به نشانند زود را شعله

توج-23 بیتبا به دیدهخمیده«ه جهان پیران گشتند آن از می/پشت خاك اندر راکه جوانی ایام »جویند
دلیل)الف چه پیران«برايیشاعر پشت ؟»خمیدگی است کرده بیان

پیدایش)ب سبب شاعرانه هنر ؟این است شده بیت در ، معنوي آرایۀ کدام

75/0

1

75/0

5/0

25/0
25/0

5/0
5/0

5/0
25/0

صفحه« در سواالت »مچهارادامه

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج



تعالی باسمه

امتحان ادبی:درسنهاییسؤاالت فنون و انسانی:رشته3علوم علوم و ادبیات
اسالمی معارف و امتحانعلوم خانوادگینامدقیقه90:مدت نام :و

متوسطهدوازدهمپایه دوم صفحهتدورة امتحان4:عداد شروع14/10/1398:تاریخ صبح10:ساعت
آموزان درروزانه،بزرگسالدانش سراسرکشور آزاد داوطلبان سالدينوبتو سنجش1398ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش و
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نامه(سؤاالتردیف نمره)داردپاسخ

٤

نظمـه و نثر تحلیل و )نمره4(نقد
زیر-24 شعر به توجه پرسش،با دهیدبه پاسخ .ها

زم-1 گشت س گردونزجورنیچون و آوهیسرد و خموش ،ندو

بربنواخت-2 توزخشم مشت آن مشت اییفلک دماونديتو

نشتا-3 فرو ورم و کردـکافـــندیدرد ضمــاد برآن ندور

زمانهيارـمنفجـشـو-4 مپسن دل نهفته خود آتش دوان

ازدو)الف رازبانیویژگیمورد باال وسرودة .بنویسیدبیابید

از)ب باال تق«شعر ،»بهاریمحمد فکري«است کنید»سطح بررسی را مورد«.آن »دو

بنویسیدبیتشاخصآرایۀ)ج آن مورد در چیست؟ .سوم

متن-25 به توجه یکفر«با دیروز که آمد خاطرم به روز آن بهترینداي از نولباسدست انضمامهاي به را خود دوز

چالق دست به خان، مصطفی استادي آقاي یعنی انداختهمایحتوي، بیرون خانه از خودم از،امشدة که تیري چون ولی

نمی باز رفته پایۀشست بلند کالم دیگربه بار یک برماست«گردد، که ماست داغ»از را دستم پشت و آوردم ایمان

باشم من تا که نگردمکردم رتبه ترفیع پیرامون علی« .دیگر محمد غاز، کباب »زادهجمالداستان

آن»کنایه«یک)الف معنی و بیابید متن بنویسیددر .را

بنویسید»تضمین«آرایۀ)ب و کنید پیدا متن در .را

وا)ج آرایه»شست«و»دست«هايهژبین وجودچه دارد؟اي

ویژگی)د از مورد زادهنثرزبانیهايدو بنویسیدجمال .را

5/0

1

5/0

5/0

25/0

25/0

1

باشید سربلند و 20موفق

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج



تعالیب اسمه
درس نهایی امتحان تصحیح ادبی:راهنماي فنون و انسانی:رشته3علوم علوم و اسالمیادبیات معارف و شروععلوم صبح10:ساعت

متوسطهدوازدهمپایه دوم امتحاندورة 14/10/1398:تاریخ
آموزان درروزانه،بزرگسالدانش سراسرکشور آزاد داوطلبان سالدينوبتو سنجش1398ماه کیفیتمرکز پایش آموزشیو

http://aee.medu

نمرهردیف

١

1
ادبی)الف )نمره2(اتتاریخ

جامعه-1 فرهنگی فقر سبب ادبیات-25/02به بر حاکم رخوت و 135/0ص25/0سستی
فراهانی/»ج«2 مقام 1925/0ص25/0قائم
705/0ص25/0نادرست)ب16و15ص25/0نادرست)الف3
عرش(»3«با:الف4 میقات(»4«با:ب71ص25/0)گوشوارة در 74ص25/0)خسی

بمیره(»1«با:ج بابا 7775/0ص25/0)اگه

5
شناسی)ب )نمره2(سبک

مثنوي/»الف«گزینۀ و 4325/0ص25/0قصیده
می/»د«گزینۀ6 وارد نثر در عرفانی و دینی اصطالحات و 4525/0ص25/0.شودلغات
الهوتی)ب43ص25/0کمتر)الف7 445/0ص25/0ابوالقاسم
مضامین-1)الف8 و مفاهیم به ویژهشاعران به نمودنداسالمی توجه عاشورایی شعر-2.فرهنگ در عرفان و حماسه روح

است آشکار دوره این.این درتلفیق را میدو انقالب حماسی دیدغزل در-3.توان انتزاعی مفاهیم به آوردن شعرروي
استاین آشکار اصلی-4.دوره از ماییکی درون استههترین مقدس دفاع فرهنگ دوره این شعر .اي

م« 100ص5/0»ورددو
خراسانی)ب و عراقی 99ص5/0سبک

1

9
شعر)ج )نمره6(موسیقی

همزه حذف همزه25/0رام/آ/دل=بدون حذف 495/0ص25/0رام/ال/د=با
دومدر)الف10 زبانیازشاعرهجاي استفاده25/0اختیار بلند مصوت کردن تلفظ 54ص25/0استکردهکوتاه

هجايهجايدر)ب جاي به ازآخرشاعر زبانیکوتاه مصوت25/0اختیار کردن تلفّظ بردهبلند بهره 54ص25/0.استکوتاه
1

گزینۀ11 بی»ب«با شوياي خبر صاحب که بکوش 2425/0ص25/0خبر
12

65ص
آوایی هاي 75/0پایه

تَش آ بِ عشآ زِ رو دفم قا
آ شِ ت آ

U
عش زِ سو مدبِ قا

هجایی هاي ---U--U-U-75/0نشانه
شعر تُن75/0وزن عــال عــلـنفا لُنمــفـا فع

25/2

رمل13 10775/0ص25/0محذوف25/0مسدس25/0بحر
دوم)الف14 مصرع دوم ومفاعلن)ب85ص25/0قلب25/0رکن 861ص5/0مفتَعلن
بیآبی/»ب«گزینۀ15 که آنیم از بمیریمتر 25/0 21ص25/0رنگ
)نمره6(شناسیزیبایی)د16

نظیر)ج32ص25/0تضمین)ب30ص25/0تلمیح)الف 28ص25/0مراعات
75/0

کش25/0ندامت)الف17 6275/0ص25/0مشوشاینامرتب)ب25/0دمی؛
دوم صفحۀ در تصحیح راهنماي ادامۀ
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نمرهردیف

٢

آنکه25/0تضاد)ب60ص25/0تناقض)الف18 بدون است؛ متضاد امر دو آوردن تضاد که است این دلیل
متناقض در اما باشند، هم برمتناقض تناقض حقیقت امر؛در دو است؛نه امر یک در تضاد ، راهنما از است اعجاب انگیختن

منطق و عادت و عرف 61ص5/0.خالف

1

نظیر»4«با:الف19 ب28ص25/0مراعات ؛»3«با:؛ 8875/0ص25/0اغراق»1«با:ج30ص25/0تلمیح
؛-201 مضطرب-2نگریستن و 925/0ص5/0نگران
عیوق)ب25/0مهر)الف21 یا 925/0ص25/0آفتاب
بینایی:دلیل25/0آمیزيحس)الف22 حس با ذهنی امر یک ب114ص25/0آمیزش معادله)؛ 25/0اسلوب

نحوي:دلیل به مستقل عبارت دو در مطلبی ضرببیان صورت به که طرفین از یکی براياکه است ،معادلی است لمثل
دیگر عبارت 116ص25/0.تأیید

1

به)الف23 درخاك میکه جوانی است25/0گردند،دنبال واقعی غیر و ادبی دلیل یک تعلیل)ب25/0که 11775/0ص25/0حسن

24
نظم)هـ و نثر تحلیل و )نمره4(نقد

مرکبهاجمله،هابیتدر)الف شکل واژاستبه بین تناسبه، معنایی روابط ؛:ها آتش و منفجر ؛ خاموش و سیاه و سرد
ضماد؛ و ورم و تو:تکراردرد و واژ.مشت ضماهآوردن کهنه واژه.آوندودهاي بیشتر ساختمان شعر، زبان بودن -ساده

است ساده واژه.ها فارسیبیشتر عربیها مورد دو یکی جز به پیشوندي.اند فعل بردن کار نشیندبه کاربردن.فرو به
زد جاي به مورد)مورددو(.بنواخت  17و16صص25/0هر

است)ب مقاومت و پایداري ادبیات شعر ادبی مایه.نوع درون جامعه؛ خاموش آگاهان و آزادیخواهان نماد دعوت:دماوند
درمورد و دارد میهنی و ملی جنبۀ شعر ؛ قاجار شاه علی محمد وقت پادشاه ستم و بیداد برابر در مبارزه و قیام به

س مسائل طرح جامعه روز شده-یاسیمسائل سروده خراسانی سبک در حماسی زبان با خدمتاجتماعی در شعر است؛
قیام به دعوت براي مردم وطنی و ملی احساسات برانگیختن براي و وقت دولت با مخالفت و خواهی وطن آزاديو

مورد)مورد2(  17و16صص5/0هر
تعلیل)ج برلع25/0حسن برف نشستن میت درد تسکین را دماوند 16ص25/0.داندقلۀ

5/0

1

5/0

کردن)الف25 داغ دست پشت ؛ خود دانستن ازمقصر کنایه ماست بر که ماست کردن:از توبه و گرفتن مورد(عبرت )یک
 74ص5/0

ماست«)ب بر که ماست ناقص)ج25/0»از  74ص25/0جناس
است)د داستان متن است.قالب دورویی و تظاهر نقد در و دارد توجه محتوا واژگان.به کاربرد و نویسندگی سبک

در متداول و مانندعامیانه است دوره چالق:نثرهمان دادست دست پشت ، خوانندگانشده طبع به را کالم و ، کردن غ
کرده طنزمانند.استنزدیک مایه خودملبا:درون نودوز انداختهراس بیرون مایحتوي چون.بودمبا کسانی راه زینبه

رفتهمراغهالعابدین دهخدا و (استاي مورد)مورد2. 74ص5/0هر

5/0

5/0

1

در" گرامی همکاران نظر ستدرپایان، ا ئب صا نثر و نظم تحلیل و نقد 20"بخش
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١

الف

ب

ادبیات )نمره2(تاریخ
عبارت-1 از زیرکدامیک است؟درستهاي

اسلوب)الف از پیروي به ادبیات، بر حاکم سستی و جامعه فرهنگی فقر سبب به بازگشت دورة کهنشاعران .پرداختندهاي
اسلوب)ب از پیروي به ادبیات، بر حاکم سستی و جامعه فرهنگی فقر سبب به معاصر دورة پرداختشاعران کهن .ندهاي
است؟-2 کسی چه مورد در زیر متن
روزنامۀ« با و است فارسی جدید نثر پیشگامان از نوشتههمک»صوراسرافیل«او مجموعۀ و داشت طنزاري آمیزهاي

عنواناج-سیاسی با او پرند«تماعی و می»چرند منتشر روزنامه آن ».شددر
آن-3 از مانع زیر، شاعران از یک کدام شخصی تفکرات و خانوادگی ردیفمیجایگاه در که آزادي«شود مشروطهشاعران »خواه

گیرد؟رقرا
ب)الف قزوینی ج)عارف یزدي میرزا)فرخی عشقی)دایرج میرزادة

بنویسید-4 مناسب کلمات خالی جاهاي .در
زاده«)الف داستان»جمال مجموعۀ با نبود«را یکی بود؛ می........................آغازگر»یکی نوین شیوة به .دانندفارسی

سرایش»نوگرایی«جریان)ب با نیما سال..................شعري .شدتثبیت1316در
از-5 ستونآهریک در ستون»الف«ثار در آن آورندگان ازپدید کدامیک است»ب«به ستون(.مربوط در مورد است»ب«یک .)اضافی

»ب«گروه»الف«گروه
زمستان)1
مدرسه)2 مدیر
منشآت)3

احمد آل جالل
فراهانی مقام قائم
ثالث اخوان مهدي

سبزواري حمید
شناسی (سبک )نمره2:

واژه-6 از یک ؟کدام است درست کمانک داخل هاي
خواست)الف انعکاس به بیداري دورة در عالیقشاعران و خود(ها مردم-شخصی .پرداختند)تودة

واژه)ب بیداري، دورة نثر ترکیبدر و ناآشناهها عربی .شودمی)بیشتر-کمتر(اي
دورهم)ج مانند معاصر ادبیات در آغازینعشوق فارسیهاي .است)آسمانی-زمینی(شعر
وباستان)د واژهگرایی از استفاده به فراوان است)نو-کهن(هايعالقۀ محسوس اسالمی، انقالب دورة شعر زبان .در
مضامین-7 از بنویسید»نثر«یکی را اسالمی انقالب .دورة
عبارت-8 از یک زیرکدام است؟نادرستهاي

بهتوج)الف چهار«يهاقالبه و شعر»پارهمستزاد بهار«در الشّعراي فراهانی«و»ملک الممالک است»ادیب .بیشتر
گروه)ب عروض، و موسیقی نظر سنّ»گراتسنّ«از به پایبند بودندتبسیار ادبی .هاي
است)د شده شعر وارد جدید و امروزي ترکیبات و .لغات
9-جزء زیر، موارد از یک معاصر«هايویژگیکدام شعر زبانی ؟»سطح است

است)الف متواضعانه و صمیمانه شاعر هستند)ب.لحن نو و جدید خیال .صور
تنو)ج و نیست محدود شعر داردموضوع است)د.ع شده شعر وارد جدید و امروزي ترکیبات و .لغات

25/0

25/0

25/0

5/0

75/0

1

5/0
25/0

25/0

دوم صفحۀ در سواالت ادامه

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج
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٢

شعرج (موسیقی )نمره6:
بیت-10 با زیر، ابیات از یک آرزوست«:کدام گلستانم و باغ که رخ آرزوست/بنماي فراوانم قند که لب است»بگشاي وزن ؟هم

می)الف نگار که هین را راه زنید مژدهآب میرسد بهار بوي را باغ رسددهید
شوي)ب زر و بیابی عشق کیمیاي تا بشوي ره مردان چو وجود مس از دست
وزنبراي-11 از یکی زیر، ابیات از یک کنیدهر انتخاب را کمانک داخل .هاي
ی-ناهمسان( ايهمسان پایه دولختی–ک )همسان

نمی)الف بمن یا کن زیان بیگویم فرصت ز اي باش سود فکر هستیه چه هر در باش،خبر زود
شب)ب غمت ز فشانم خون دیده دو اینز هست که کنم چه آشناییجدایی باغ گل ها
جوي)ج گر کافرم دهی عشق به اگر داري چه بینیهر زیان
زیر-12 بیت دارد؟،براي ترجیح وزن کدام

جهان چشم آن نظر از مرا رفت چهبینتا دیده از که نیست ما واقف رفتکس ها
مستف)الف مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ

فعولن)ب مفاعیلُ مفاعیلُ مفعولُ
کمانکتقطیع-13 کدامبین با زبان«، دارد؟»یاختیار (دوستیدرختمطابقت :U ---U-(
بلند-14 (مصوت /ي/ کوتاه) زیر، کلمات از یک کدام ؟نیستدر

گیاه)دقیامت)جایثار)بعامیانه)الف
مصراع»وزنی«اختیار-15 دو در رامشترك زیر .بنویسیدبیت

کعبه سوي گوشآمد در حلقه نهاد کعبه چون جوش پر سینه
بیت-16 بکند«:وزن کارها تو سوز که بسوز بکند /دال بال صد دفع شبی نیم چیست؟»نیاز

مفاعیلن)الف مفاعلن مفعولُ
فعلن)ب مفاعلن فعالتن مفاعلن
دوست«:بیت-17 پیش به رفتن قوت نداد شدم دستم سر به چندي و رفتم پاي به »چندي

کنید)الف هجایی .تقطیع
بگذاریدنشانه)ب را آن هجایی .هاي
بنویسید)ج را بیت .وزن

پرسش-18 به زیر شعر به توجه دهیدبا پاسخ .ها
پروا« پرِ را ازنَفَسم بگشایند/توستز گر که سوگند، تو دماوند که/به ببینند بند، از /بندم توست: از همه/آواز

است آمیخته تو مهرِ با باد/اجزایم آمیخته تو جان با ذراتم »!همه
است؟)الف شده سروده قالبی چه در شعر این

هجاي)ب مصراع»کشیده«یک باد«در آمیخته تو جان با ذراتم کنید»!همه .پیدا
بیت-19 وزنی نکرد«:اختیار یاد سفر وقت ما ز که آن باد نکرد/یاد شاد ما غمدیدة دل وداعی بنویسید؟»به را

25/0

75/0

25/0

5/0
25/0

5/0

25/0

25/2

5/0

5/0

صفحۀ در سواالت ومسادامه

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
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ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج
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٣

شناسید )نمره6(:زیبایی
بکیهردر-20 آرا»الف«گروهيهاتیاز است»ب«گروهیادبۀیکدام رفته کار ستون(؟به است»ب«در اضافی مورد .)یک

»ب«گروه»الف«گروه
نفقیطرنییآ)1 پـاز فرخندهضخآنافتـیرمغانـیس که نهادندیپر نام اش
نی)2 حـدر پخـابد هیـتـال خـه سخـپـامچ بایـس کوتاه المـوالس؛دـن
گرـگ)3 کنـبرگ سرخ رسیـازکـنازرارهنشیپیل بـآزار راـدنـاند ش
4(مچشمشمنع و رخ و قد دیدن از گرفتممکن بادام و گل و سرو به انس من

تضاد
حیتلم

نشر و لف
نما متناقض

اغراق
؛«عبارتدر-21 انجامد کفر به فقرش تا نیارامد معرفت بی کُفرًا«درویش یکُون اَن الفَقرُ کاد«:

قسمت)الف دارد؟»تضمین«آرایۀ،کدام
قسمت)ب با را آن نماییدارتباط مشخّص متن، دیگر .هاي

واژة-22 گزینه، کدام آرایۀ»مهر«در تناسب«، دارد؟»ایهام
وفایی)الف و مهر بی تو که اول از ندانستم بِمن آن از نابستن نپایی،هعهد و ببندي که

مـب)ب روز رخت مهر نمـی نور نماندـاساندهـرا دیجور شب جز مرا عمر وز ستاهت
مست)ج به کیـپرستش در است مـی جـزیدـانبرونهرـش هـن هاشیارـرگه

زیر-23 بیت دو به توجه :با
خند جنون کوه لب ازخمنقشبهارنیریشةبر تستی از شکۀشیکه تففرهاد

ت فکند را پاغیسرکشان ز زودهـشعليمکافات خـننشانرا به خوـد شـیاکستر
معادله«یۀآرا،تیبکدام)الف دارد؟»اسلوب

به)ب معادلهاس«آرایۀچگونه برده»لوب پی بیت، این اید؟در
ا«تیبدر-24 بنیمحرم جز مشتر/ ستینهوشیهوش را نيمرزبان گوش آرا»ستیجز کاریادبیۀکدام ؟استنرفتهبه

نظیر)الف نما)بمراعات معادله)جمتناقض تعل)داسلوب لیحسن
ازدر-25 یک کداممشخّيهاقسمت،ریزيهاتیبهر شده است»يمعنو«آرایۀص آورده وجود به ؟را
گرمپدـسپهب)الف گفت را آوانیریـشيهاخنـسرستنده رمـنيبه

نـو)ب اوسـت سـنّت هـم  آوري،اگــر نونـگاهـی کنیـماز سـنّت به
تار)ج بکیشب سبکبارانلیهانیچنیگردابو موجمِیو ما حال دانند ؟هاساحلکجا

26-توج پرسشبا به زیر بیت به دهیده پاسخ :ها
می« خاك اندر که جهاندیده پیران گشتند آن از پشت ایخمیده راامجویند »جوانی

بنویسید)الف را بیت آرایۀ کنید)ب.نام بیان آرایه این انتخاب براي را خود ؟دلیل
زیر-27 بیت در کنید نما«آرایۀ،ثابت است؟»متناقض رفته کار به

معما« زین دانا هیچ نقش بسیار سادة بلند سقف این نیستچیست آگاه جهان »در
می«:تیبدر-28 گهر کاین او مهر اندر دارم چشمی و میروي زر آن »زندریزد
است؟»اوللف«)الف کلمه دوم«)بکدام بنویسید»نشر نشر«نوعاین)ج.را و دارد؟»لف نام چه

1

75/0

5/0

75/0

25/0

75/0

75/0

5/0

75/0

صفحۀ در سواالت مچهارادامه
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ش و
 مرکز سنج
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 مرکز سنج

 



تعالی باسمه
امتحان ادبی:درسنهاییسؤاالت فنون و انسانی:رشته3علوم علوم و ادبیات

اسالمی معارف و شروععلوم خانوادگصبح10:ساعت نام و :ینام
متوسطهدوازدهمپایه دوم صفحهدورة امتحان4:تعداد امتحان4/11/1399:تاریخ قهیدق90:مدت

آموزان درروزانه،بزرگسالدانش سراسرکشور آزاد داوطلبان ديو سالنوبت آموزشی1399ماه کیفیت پایش و سنجش مرکز
http://aee.medu.ir

دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٤

نثرهـ و نظم تحلیل و )نمره4(نقد
زتوجبا-29 شعر به عز«ازریه دههاپرسشبه،»يزیاحمد .دیپاسخ

ناسی پاك عطر معصوماسیاستتیمثل استتیاستنشاق
آاسی کردهنهـییرا رو پاسیدـانها کمبرانـغیرا اندردهـبو
ميبواسی کوثر پـعط دـدهیحوض اخالق دـدهیمرـمبیر

بنويفکریژگیویک)الف را .دیسیآن
او»یادب«یژگیودو)ب چیست؟بیت ل
ز-30 کتابریمتن پرسش»انیرانیايداریبخیتار«از به و بخوانید دهیدرا پاسخ .ها

بزرگهچ« آنآن از قابلهکّیمرد به که بود خارجتیاشخاص مساعدت و اسباب بدون پستیخود بلندیاز .دیرسيبه
اثنایعنی در و بود مقام قائم سرآشپز شغلکيپسر و داراشیخو،ار نموديرا صدارت مقام و را.رتبه او دشمن و دوست

ترتیب از امیرنظام کارهاي و شمردند دهر نوادر اصاز و قشون انتظام مالیهالو و دفتر کار صورتکهح دوسال یک در همه
است مرد بزرگی دلیل و گواه .»گرفت،

ویژگی)الف بنویسید»زبانی«دو متن .براي
کیست؟)ب متن نویسندة
کدامکتاباین)ج به ادبی«مربوط است؟»حوزة بیداري دوران نثرنویسی در

بیت-31 در آرایه قلم«کدام از نامش فتد زمانه دفتر نداشت/در قلم صاحب مردم که ملّتی شوددیده»هر ؟نمی
ب)الف جحس)تشبیه د)آمیزي نظیر)کنایه مراعات
سپهري«ازریزةسرود-32 بخوان»سهراب پرسشودیرا دهیدبه پاسخ .ها

ساختیقیقا« آب/خواهم به انداخت ا/خواهم از شد خواهم غرنیدور ه/بیخاك آن در درستینیکسچیکه که
ب/عشقۀشیب را ».کندداریقهرمانان

مصراع)الف ساختیقیقا«وزن چیست؟»خواهم
شعر)ب قسمت کدام همزه«در است؟»حذف گرفته است(صورت کافی مورد یک )ذکر
شعريبراي)ج قالب ویژگی،این .بنویسیدیک

عبارت-33 زیر، متن به توجه آمدهبا کدام،هاي به اسالمی«مربوط انقالب دورة نثر است؟»ویژگی
چشم« میآفتاب، را چشمهایتان بر را دستتان همین براي حمایلزد، بود، شده جمع آفتاب نور در که درشتتان هاي

را دیگرتان دست بودید، میکرده تکان کردن صحبت هنگام به نکردههم زیادي فرق پیش نیم و سال یک با دادید،
ریش.بودید پجز که چهرههایتان رنگ و بود شده بلندتر و خوردهرتر آفتاب که تیرهتان و تنتان.ترتر به نظامی لباس

شکیل بود، میبرازنده شلوار و کت که همیشه از ».پوشیدیدتر
دورهنویسساده)الف در که یافتی ادامه نیز دوره این در بود، شده شروع پیش .هاي

قالب)ب برخی به شدگرایش رایج حال شرح سفرنامه، ادبی، قطعۀ خاطره، مانند دیگر .هاي

1

1

25/0

25/1

5/0

بادفرجام نیک 20نمرهجمعتان
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تعالیب اسمه

نهایی امتحان تصحیح ادبی:درسراهنماي فنون و انسانی:رشته3علوم علوم و اسالمیادبیات معارف و شروععلوم صبح10:ساعت
متوسطهدوازدهمپایه دوم صفحهدورة امتحان2:تعداد 4/11/1399:تاریخ

آموزان درروزانه،بزرگسالدانش سراسرکشور آزاد داوطلبان ديو سالنوبت سنجش1399ماه کیفیتمرکز پایش آموزشیو
http://aee.medu

تصحیحردیف نمرهراهنماي

١

1
ادبیات)الف )نمره2(تاریخ

فقر»الف«گزینۀ سبب به بازگشت دورة شاعران اسلوبفرهنگییا از پیروي به ادبیات، بر حاکم سستی و کهنجامعه هاي
13ص25/0.پرداختند

25/0

دهخدا2 اکبر علی 25/0  20ص25/0عالمه
میرزا3 ایرج یا 1725/0ص25/0ج
نویسی)الف4 715/0ص25/0ققنوس)ب74ص25/0داستان
ثالث-51 اخوان احمد-722ص25/0مهدي آل فراهانی-743ص25/0جالل مقام 2075/0ص25/0قائم

6
شناسی)ب نمره)2(سبک

مردم)الف 991ص25/0کهن)د97ص25/0زمینی)ج45ص25/0کمتر)ب44ص25/0تودة
ایثاربی7 فرهنگ و شهادت از استقبال اجتماعی، عدالتی بی با مبارزه استکبارستیزي، اخالقیات، به دعوت مادیات، به توجهی

وطن از دفاع (و است. کافی مورد یک 101ص5/0.)ذکر
5/0

8توج یا قالبالف به چهارپاره«هايه و شعر»مستزاد بهار«در الشّعراي فراهانیادیب«و»ملک است»الممالک .بیشتر
4325/0ص25/0

است»د«گزینۀ9 شده شعر وارد جدید و امروزي ترکیبات و لغات 9625/0-97صص25/0.یا

10
شعر)ج )نمره6(موسیقی

بشوي«یا»ب«گزینۀ ره مردان چو وجود مس از شوي/دست زر و بیابی عشق کیمیاي 2525/0ص25/0»تا
اي)الف11 پایه یک لختی)ب55ص25/0همسان دو 9375/0ص25/0ناهمسان)ج55ص25/0همسان
مستف«یا»الف«گزینۀ12 مستفعلُ مستفعلُ 2625/0ص25/0»مستفعلُ
کوتاه13 هجاي کردن تلفّظ 545/0ص5/0بلند
ایثار»ب«گزینۀ14 5425/0ص25/0یا
بودن15 مصراعبلند پایان 565/0ص5/0هجاي
فعلن«یا»ب«گزینۀ16 مفاعلن فعالتن 3825/0ص25/0»مفاعلن
17

هجایی 75/0دوستشِپیبِتنرفتوقُوددانَتَمدستقطیع هجایی دمشسربِديچنمترفيپابِديچنتقطیع
هاينشانه

U-U-UU--U-U-5/0--هجایی
1فاعلنمفاعیلُفاعالتمفعولُوزن

25/2

است(»باد«یا»میخ«)ب25/0نیمایی)الف18 کافی مورد یک 1065/0ص25/0)ذکر
جاي»فاعالتن«آوردن19 مصراع(»فعالتن«به اول رکن 845/0ص5/0)در

20
شناسی)د (زیبایی )نمره6:
نشر)924ص25/0اغراق)623ص25/0تضاد)312-32-33صص25/0تلمیح)1 و 571ص25/0لف

21
حدیث)الف کُفرًا«سعدي یکُون اَن الفَقرُ است»کاد کرده تضمین خویش سخن در 33ص25/0.را

بین)ب ارتباط شکل، بهترین به حدیث این از استفاده با فقر«سعدي و است»کفر داده نشان 33-34ص5/0.را
75/0



تعالیب اسمه

نهایی امتحان تصحیح ادبی:درسراهنماي فنون و انسانی:رشته3علوم علوم و اسالمیادبیات معارف و شروععلوم صبح10:ساعت
متوسطهدوازدهمپایه دوم صفحهدورة امتحان2:تعداد 4/11/1399:تاریخ

آموزان درروزانه،بزرگسالدانش سراسرکشور آزاد داوطلبان ديو سالنوبت سنجش1399ماه کیفیتمرکز پایش آموزشیو
http://aee.medu

تصحیحردیف نمرهراهنماي

٢

مهر«یا»ج«گزینۀ22 کیش در است مستی به هشیارها/پرستش جرگه زین اند 905/0-91ص5/0»برون
پايرس«بیت)الف23 ز مکافات تیغ فکند را زود/کشان را خویشنشانشعله خاکستر به 25/0»ند

ازمی)ب این که کاربرد به یکدیگر جاي به و کرد جا به جا را مصراع دو آرایۀویژگیتوان معادله«هاي .است»اسلوب
گیرد(116ص5/0 می تعلق نمره ، برساند را مقصود که مفاهیمی .)به

75/0

تعلیل»د«گزینۀ24 حسن 11225/0-113صص25/0یا
نظیر)ج90ص25/0ایهام)ب113ص25/0آمیزيحس)الف25 3075/0ص25/0مراعات
ای)ب25/0تعلیلحسن)الف26 جستجوي در خاك در که است این دیده جهان پیران پشت خمیدگی خودعلت جوانی ام

117ص5/0.هستند
75/0

نقش«و»ساده«کلمات27 است»بسیار شده اضافه هم است.به نما متناقض آنها، مفهوم و هم با واژه دو این .همراهی
دو هنرمندانه، و ادبی شکل به استشاعر، نموده مربوط هم به است، ممکن غیر آنها بین ارتباط عقال که را 65ص5/0.واژه

است( قبول مورد برساند را مقصود که مشابه مفاهیم )بیان

5/0

5975/0ص25/0)مشوش(نامرتب)ج25/0گهر)ب25/0روي)الف28

29

نثر)هـ و نظم تحلیل و (نقد )نمره4:

شعر)الف زهرااین حضرت واالي مقام مورد هستنداست)س(در مذهبی و تاریخی اسوة 5/0.که
هاي)ب آرایه اول بیت است»استعاره«و»تشبیه«در رفته کار 80ص5/0.به

1

فهم)الف30 قابل روان، و ساده پردازي-نثر لفظ و دراز و دور وصفی هاي بیعبارت شودهاي نمی دیده 5/0.جا
کرمانی)ب االسالم تاریخی)ج25/0ناظم و ادبی 20ص–47ص25/0تحقیقات

1

آمیزي31 11325/0-114صص25/0حس
لن)الف32 فع دوم)ب5/0فاعالتن مصراع اول سوم یارکن مصراع دوم چهارمیارکن مصراع اول 119ص5/0رکن

بلندي)ج و کوتاهی دارد، عروضی نیستوزن برابر هجاها تعداد نیز و ها نیست،.مصراع یکسان ارکان هاينشانهتعداد
و واژههجایی نیستوزن برابر دیگر مصراع با مصراع یک است(.هاي کافی مورد یک 25/0).ذکر

25/1

1025/0ص25/0یادب)ب25/0زبانی)الف33
"، درست و مشابه هاي پاسخ مورد ستنظردر ا ئب صا محترم "همکاران

نمرات جمع
20

قوت خدا ارجمند و عزیز همکار



خدا نام به

ادبی:درسنهاییآزمونسؤاالت فنون و انسانی:رشته3علوم علوم و ادبیات
اسالمی معارف و خانوادگیعلوم نام و شروع:نام صبح8:ساعت

متوسطهدوازدهمپایه دوم امتحان دورة صفحه23/06/1398:تاریخ امتحان4:تعداد دقیقه90:مدت
آموزان درو،بزرگسالروزانهدانش سراسرکشور آزاد سالشهریورنوبتداوطلبان سنجش1398ماه کیفیتمرکز پایش آموزشیو
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داردسؤاالتردیف نامه نمرهپاسخ

١

ادبیاتالف )نمره2(تاریخ
ایرانیان«کتاب-1 بیداري چیست؟»تاریخ آن موضوع و کیست از
سرآغاز-2 زیر است؟سرودةبیت بیداري دورة شاعر کدام

به« سر بنهادم که زمان آزاديآن آزادي/پاي براي از شستم زجان خود »دست
بهار)الف تقی ج)بمحمد قزوینی د)عارف یزدي گیالنی)فرخی الدین اشرف سید

واژة-3 با را خالی کاملجاهاي .کنیدمناسب
رمان)الف به نویسندگان رویکرد بیشترین مشروطه عصر .بود.............هايدر

سرایش)ب با نیما شعري نوگرایی سال..........جریان شد1316در .تثبیت
آثار-4 پدید»الف«درستونرانام آثاربه کنید»ب«درستونآورندگان استموردیک»ب«درستون(.وصل .)اضافی

»ب« »الف«
مقدم-1 حسن آفتابی)الف شب در مالقات
دانشور-2 سیمین مدرسه)ب مدیر
مؤذنی-3 علی خاموش)ج آتش
احمد-4 آل جالل

5/0

25/0

5/0

75/0

شناسیب )نمره2(سبک
دورة-5 نویسندگان توجه بسیارمورد همگانی و نوین تربیت و تعلیم کنار در که است موضوعاتی جمله گزینه،از کدام

گرفته قرار است؟بیداري
ب)الف استبداد و استعمار با ج)دشمنی زنان مدنی دآزادي)حقوق خواهیتجدد)طلبی

مشخّ-6 را زیر هاي جمله بودن نادرست یا کنیددرست .ص
سنت)الف ،گروه عروض و موسیقی نظر سنتاز به کمتري التزام و پایبندي داشتندگرا ادبی ي .ها
واژهباستان)ب از استفاده به فراوان عالقۀ و اگرایی انقالب شعردورة زبان در کهن استهاي محسوس .سالمی
ویژگی-7 از مورد بنویسیدیک را بیداري دورة نثر زبانی .هاي
گزینه-8 می»ادبیسطح«هاهمۀ نشان را اسالمی ،شعرانقالب جزدهد .....گزینۀبه

قالب)الف دوره این جواناندر درمیان ویژه به نیمایی شیوة و قرارگرفت توجه مورد سنتی ازتاهاي افتادحدودي .رونق
است)ب آزاد موضوع انتخاب براي شاعر و دارد تنوع بسیار و نیست محدود شعر .موضوع
نمادهايسالدر)ج و تمثیل از دوره این شعر ، گرفتهنخستین بهره کمتر ، .استگرایی
کرده)د نزدیک صائب و بیدل شعر به گاه را دوره این شاعران برخی شعر ، بندي خیال به .استگرایش
بیشتر-9 شعر اسالمی،واحد انقالب تا معاصر ادبیات در نه»بند«چرا ؟»بیت«است

25/0

5/0

5/0
25/0

5/0

صفحۀ« در سواالت »ومدادامه

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج
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ادبی:درسنهاییآزمونسؤاالت فنون و انسانی:رشته3علوم علوم و ادبیات
اسالمی معارف و خانوادگیعلوم نام و شروع:نام صبح8:ساعت

متوسطهدوازدهمپایه دوم امتحان دورة صفحه23/06/1398:تاریخ امتحان4:تعداد دقیقه90:مدت
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داردسؤاالتردیف نامه نمرهپاسخ

٢

شعرج )نمره6(موسیقی
بیت-10 حوصله«در استهواي بارانی همیشه تا است/ام بحرانی وضع به اکنون من سرخ مشت حذف«چند»که

دارد؟»همزه وجود

تدوبینکهصورتیزیر،بههاينمونه-11 اختیار،باکداماندشدهقطیعکمانک دارد؟مطابقتشاعرينوع
من)الف گفتی)ب)–U–U(نیازِ )---(تو
به-12 توجه پرسشابیاتبا ،به دهیدزیر پاسخ .ها

کنیم-1 حکایت عاشق یاران ز کنیم رعایت را عاشقی بیا
توبهاز-2 جز پشیمانم خویشتن نمی کردة دگر دانمره

کدام)الف وزن کنید است؟»ناهمسان«بیتمشخص
نظربیت»ناهمسانی«علت)ب بنویسیدمورد .را

از-13 هجاییپس درتقطیع معادل زیر،هجاهاي مصبیت دواختیارراعدو و کنید؛ مقایسه در»وزنی«را رفته کار به
بنویسید آن مورد در و بیابید را .بیت

»ک زبونی که آنم نه من گردد مرادم غیر ار زنم برهم فلکچرخ چرخِ از »شم

کدام-14 در زیر عروضی«بیت شده»بحر ؟ستاسروده
بر« گل تا اندازیمبیا ساغر در می و در/افشانیم نو طرحی و بشکافیم سقف را »اندازیمفلک

سالم)الف مسدس ج)ببحرهزج سالم مثمن د)بحرهزج محذوف مسدس محذوف)بحرهزج مثمن بحرهزج

کدام-15 عروضی بیتوزن با ضالل«گزینه تنهایی و است زندان گلهر/خانه سعدي چون نیستکه یکسان»ستانیش
است؟

زندگانیشب)الف آب چو چشمی سیه جوانی مهتاب چو افروزي
هیچ)ب پخته حال نیابد والسالمخام در باید کوتاه سخن پس

نشانه-16 و آوایی هاي زیرهجاییهايپایه کنیدبیت مشخص .را
نکند« کوته رویت از نظر آویزدسعدي دامنت در بگردانی روي ور »هرگز
نشانه-17 هجایینام چیست؟»-U--«عروضیرکناینهاي

25/0

5/0

5/0
25/0

5/2

25/0

5/0

1

25/0

در« سواالت »سومصفحۀادامه

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج



خدا نام به

ادبی:درسنهاییآزمونسؤاالت فنون و انسانی:رشته3علوم علوم و ادبیات
اسالمی معارف و خانوادگیعلوم نام و شروع:نام صبح8:ساعت

متوسطهدوازدهمپایه دوم امتحان دورة صفحه23/06/1398:تاریخ امتحان4:تعداد دقیقه90:مدت
آموزان درو،بزرگسالروزانهدانش سراسرکشور آزاد سالشهریورنوبتداوطلبان سنجش1398ماه کیفیتمرکز پایش آموزشیو

http://aee.medu.ir

داردسؤاالتردیف نامه نمرهپاسخ

٣

شناسید )نمره6(زیبایی
بیت-18 قسمتدر از یک هر ، زیر مشخهاي ؟هاي است آورده وجود به را معنوي آرایۀ کدام ، شده ص

چنگ)الف بنواختی گهی گه رامین سنگچو آمدي آب سر بر شادي ز
بداند)ب تا من تـدوسو منـدشبگویم مستوري که و ندانم مستی
جورتوحافظ)ج روي،از بگرداند که توام،حاشا بند در که روز آن از آزادممن
مرد)د گرچه شنیدنما استنهتلخ شنیدنی آید، تو زبان از که تلخی لیک ،  ایم

گزینه-19 کدام تاریخی«در آرایۀ»دانستۀ است؟متفاوت»تلمیح«در
ب)الف این مبند دل چاه از شدن رها این به زندانیمیارـیوسف که کننبرند دــات

کن)ب دیگر پرده مسکین گوي پریشان برداي درنخواهد نابرادر چاه ز جان دستان پور
غیـور)ج برادران رغـم به مصــر چعزیز بهـزقعــر برآمد رسیـد اه ماه اوج

شبکۀ-20 نظیر«دو کنید»مراعات مشخص زیر بیت در .را
دي« و تیر اردیبهشتبسی و خشتماه و باشیم خاك ما که »برآید

آرایۀ-21 زیر بیت بنویسید»تناقض«در را خود تشخیص علت و کنید مشخص .را
درمدارعجب«   درعینِکه که خاموشم پري ددرد استیار درمان عین »چهره

تعلیل«آرایۀ-22 معادله«و»حسن بیت»اسلوب در بیاوریدرا بیت،دلیل هر در خود تشخیص براي و بیابید زیر .هاي
می)الف بود تن پذیر فرمان ، زحق غافل شد چو رادل آلوده خواب اسب خواهد که جا هر برد

می)ب هنوز کردي آسمان کار در که کرشمه یک شـوقبه از کوکب،پرد هاچـشم
بیت-23 به توجه سؤال،زیربا دهیدبه پاسخ .ها

رخ و قد دیدن از مکن گرفتممنعم بادام و گل و سرو به انس من چشمش و
ونشر«نوع)الف کنید»لف مشخّص .را

وبنویسید»منشرسو«و»دوملف«)ب بیابید .را
مهر«دربیت-24 کیش در است مستی به هوشیارهابرون/پرستش جرگه زین عشق«درمعناي»رمه«واژة»اند

آرایۀو داراي و است پذیرفتنی واژه...............مهرورزي با دیگرآن معنی دارد..............و...............هاياست؛ .تناسب
بنویسیدآرایه-25 و بیابید آن مقابل کمانک از را بیت هر درست .هاي
برخلیل)الف کردي که سان زان کن سرد است من جان بر که آتش این رب )تضمین–تلمیح(یا

دل)ب اندوه عشقت ماجراي از برشمردم که هزارانچندین از یک اال معادله(نگفتم )اغراق-اسلوب
وجود-26 ادبی آرایۀ کدام زیر بیت ؟ندارددر

ببین« ساغر خندیدن نگر مینا گریۀ را عشق بسط و قبض ندیدي »گر
ب)الف ج)تضاد نشر و د)لف تناقض)تشخیص
بیت- 27 نوآوري«در اوست سنت کنیم/اگر سنت به ازنو هم ؛»ازنـو«واژة»نگاهی دارد آنمعانیایهام مختلف

بنویسید .را

25/0
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25/0
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5/0

1
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٤

ونثرهــ نظم وتحلیل )نمره4(نقد
سرودة-28 به توجه پرسشبا دهیدزیربه پاسخ .ها

پژمرده« و زرد اگر بهایمسراپا دل نسپولی »مایردهپاییز
خال گلدان ترچو خاطرات از پر پنجره لب خوردهی ایمك

دیدها ما بود، دل داغ خورده ایمگر ما بود، دل خون ایماگر
د دشنۀ گردنیماگر خشمنان، گردهـاگر ، دوستان ایمنجر
بخوا گواهگواهی اینک زخمهید، نشمردههمین که ایمهایی

بلدلی زیرسر سربه سري و بردهند سر به عمري دست این پور«ایماز امین »قیصر
چیست؟)الف نظر مورد سرودة قالب

ویژگی)ب از مورد بنویسید»زبانی«هايیک را .سروده
ادبی)ج سطح سبک،در از خراسانی............تقلید باالو سرودة میدر .شوددیده

ازسرودةکلیهايژگیوی-29 بهار«زیر الشعراي دوره»ملک بنویسیدشاعر را »مورددو«.بیداري
کنید« آزاد قفس از مرا که نگویم به من برده دلم قفسم و کنیدباغی شاد

مرغان اي کنید گرفتار مرغ این از کنیدیاد شمشاد و الله و گل تماشاي چون
و عمجور کند بزرگانـبیداد اي کوتاه جوانان خ نـوط ر کنیدـبهر داد دا

ویران موري خانه شما جور از شد خویشگر کنیدم خانه آباد که است حال
خ گنج آن و آزادي شکر بهار سهم اگر شد زندان ویرانه »کنید دادادـکنج

دیدگاه-30 از را زیر کنید»ادبی«و»زبانی«متن (بررسی مورد. یک سطح )هر
پیامی،طایر...« و قاصدي جانب این از نه و سالمی و بریدي طرف آن از نه که است افزون سال دو مدت اکنون

بسته در را مراودات کلبه و بسته پر را .مکاتبات فراهانی«»... مقام »قائم
از-31 زیر متن به توجه دهخدا«با پرند و ویژگی»چرند از مورد مش»فکري«هايدو بنویسیدنثر را .روطه

گفتند:گفتم« است؟ چطور خالی مشروطۀ همان مگر دید، نخواهید خیر وکیل از شما زنده، شماها مرده من واهللا :بابا
نزن« حرف نداري سواد کارت پی ».برو

حاال افتادهباري من حرف سرِ سال دو از میاندبعد تازه حاال مقنن، شأن که کهباال)گذارقانون(=فهمند است آن از تر
کند عمل قانون میاین.به تازه مردم را میها قدیم از من گریهفهمند چون ، دیدهفهمیدم را مادرم برايهاي ، بودم

چشم که بوداین یادم هنوز بابام شامیِ ازرق مثل ».هاي
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1

1

1
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ادبیات)الف1 )نمره2(تاریخ
کرمانی االسالم مشروطه-25/0ناظم 195/0ص25/0تاریخ

یزدي«)ج2 1725/0ص25/0»فرخی
715/0ص25/0ققنوس)ب18ص25/0تاریخی)الف3
مؤذنی(»3«)الف4 احمد(»4«)ب80ص25/0)علی آل دانشور(»2«)ج74ص25/0)جالل 7475/0ص25/0)سیمین

5
شناسی)ب )نمره2(سبک
زنان»ب« مدنی 4625/0ص25/0حقوق

995/0ص25/0درست)ب43ص25/0»نادرست«)الف6
ترکیبهواژه-71 و میها ناآشناکمتر عربی گوناگون-2.شودهاي دالیل انگلیسی،به لغات از فرانسويبسیاري ، ترکی ،

می...و وارد فارسی نثر دوره-3.شودبه نثر خالف عبارتبر پیش، لفظهاي و دراز و دور وصفی بیجاهايپردازيهاي
نامه نوشتهدر و میهاها آشکار مورد«.یابدکاهشی 45ص5/0»یک

5/0

محدود»ب«8 شعر استموضوع آزاد موضوع انتخاب براي شاعر و دارد تنوع بسیار و 9925/0ص 25/0.نیست
سنتزیرا9 و نونیمایی شعر شعشکنیرواج قالب طبعهادر مقبول ، قافیه و موسیقی و گرفت،ر قرار شعربسیاري واحد

شد بند ، بیت جاي به 965/0ص5/0.بیشتر

10
شعر)ج )نمره6(موسیقی
است«-1.همزهحذف»موردسه« اول»بارانی مصراع پایانی اکنون«-2هجاي و»من دوم مصراع از هفت هجاي
ا« دوم»تسبحرانی مصراع از پایانی است«هجاي کافی سه عدد 49ص25/0»ذکر

25/0

بلند)الف11 مصوت کردن تلفظ زبانی»ي«کوتاه ، اول هجاي 54ص25/0در
کوتاه)ب مصوت کردن تلفظ اول»ُ-«بلند هجاي زبانیدر 505/0 ص25/0 ،

برابر»ناهمسان«وزن»ب«بیت)الف12 24ص5/0»مفاعیلن-مفاعلن–مفعولُ«یا»مستفعل-فاعالت–مستفعلُ«:بادارد،
پایه)ب وزن یکزیرا تکرار ندارندها یکسانی و 21ص25/0.نواخت

75/0

1325/025/025/025/0

آوردن)الف اول رکن جاي»فاعالتن«در 84ص25/0»فعالتن«به
پایانی)ب لن«آوردن»ابدال«دررکن جاي»فع 85ص25/0»لنعفَ«به

آوایی هاي پایه

مچه بر خُ غیر مر نَ مزد را م ددرِ گَر
--

UU-
نَم آ نَ نیمن بو ز ركچ مز ش لَکك ف خِ

هجایی هاي -U--UU--UU--UU-5/0نشانه
شعر عـــــالتن5/0وزن ــلنفـــعـــالتنفـــعـــالتنفا فَـــعـ

5/2

چهار»ب«14 آوردن سالم مثمن هزج 10725/0ص25/0»مفاعیلن«بحر
خام»ب«15 هیچ پخته حال نیابد والسالم/در باید کوتاه سخن فاعلن«پس ، فاعالتن ، 905/0ص5/0»فاعالتن

صفحۀ در دومادامه
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نَآواییهايپایه16 دي یتســَع رو رز تــَهظَ گزنَکو هــر نـَد ك
رو نیيور دا گَر دابِ زدمدر وي تا نَ

هجایینشانه ---UU-- - --UU--هاي
4925/025/025/025/0ص

1

2425/0ص25/0»مستفعلن«17

شناسی)د18 )نمره6(زیبایی
آمیزي)د32ص25/0تضمین)ج59ص25/0تضاد)ب88ص25/0اغراق)الف 1131ص25/0حس

«ب«19 کن» دیگر پرده مسکین گوي پریشان در/اي نابرادر چاه ز جان دستان بردپور 3025/0ص25/0»نخواهد
اردیبهشت-201 ماه، دي ، خشت-25/02تیر و 285/0ص25/0خاك
است21 درمان عین دو25/0.درد نه امراست یک در تضاد تناقض نمیدر درد باشدامر، درمان عین 635/0ص25/0.تواند
معادله«)الف22 دارد»اسلوب را خودش معنایی و نحوي استقالل مصراع هر مشابه«0زیرا پاسخ 114ص5/0»هر

است»تعلیلحسن«)ب آورده خویش سخن براي واقعی غیر و شاعرانه دلیلی شاعر از.زیرا را ستارگان زدن چشمک یا
می آسمان بر یار کرشمۀ و 117ص5/0.داندناز

1

دوم)ب25/0»مرتب«الف23 سوم)ج25/0»رخ«:لف 5775/0ص25/0»بادام«:نشر
تناسب«24 پرستش:هايواژه25/0»ایهام و 9075/0ص5/0کیش
885/0ص25/0اغراق)ب30ص25/0تلمیح)الف25
6025/0ص25/0تناقض»د«26
نو-25/02مجدد-271 شعر 905/0ص25/0قالب

28
ونثر)هـ نظم وتحلیل )نمره4(نقد

است-1)ب100ص25/0غزل)الف نزدیک خراسانی سبک به شعر واژگان و بیشتر-2.زبان واژگان ساختمان
وطن و ایثار و جنگ با متناسب و استساده ترکیبآشنایی-3.دوستی کاربردن به و زبانی تازهزدایی بیهاي سابقهو

بودن:مانند زرد سراپا ، خورده ترك مورد«.خاطرات یک 99ص25/0عراقی)ج100ص5/0»ذکر

1

است-291 خراسانی شعرش سبک و حماسی بهار شعري رابهار-2.زبان خود توانمندي و وشناخت آزادي خدمت در
درآوردوطن می-3.خواهی بیان صمیمی و ساده زبان با را سیاسی مفاهیم مردم با ارتباط استبداد-4.کندبراي مظاهر

می نقد استعماررا خودو دیدگاه براي و برکند ادبی قرارواقعی-5.گزیندمیزبان مردم اختیار در را روز آن جامعه ات
مورد«.دهدمی مورد»دو 17و 16صص5/0هر

1

عربی-1زبانی30 ترکیبات و کلمات کارگیري به با تصنع و تکلّف گلستا-2وجود در سعدي سبک زبان از 5/0نتقلید
آراییاربردک-1:ادبی واج جناس، و تشبیه سجع–25/02آرایۀ آرایۀ کارگیري به و مسجع نثر 191ص25/0شیوة

با-311 ازباوهوشیاريدهخدا تمسخراستفاده و طنز میجنگبهزبان خود زمان اجتماعی خواهی-2رودبامفاسد تجدد از
تأثیرنو هدف با طلبی مردمگرایی،آزادي عامۀ بر گویدپذیري می به-3.سخن سیاسی طنز و اجتماعی نقد نوعی اثرش

رود می مورد«.شمار مورد»دو دیگر(20ص5/0هر مناسب پاسخ هر )یا

1

پایان" محترمدر همکاران نظر بخش، تحلیل«در و ست»نقد ا ئب 20".صا
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١

الف

ب

الزامی بخش
سؤاالت( به عزیز آموزان دهید16کسببراي(24تا1دانش پاسخ ).نمره

ادبیات )نمره5/1(تاریخ
از-1 اثر بهار«یک الشعراي ببرید»ملک .نام
؟-2 است درست زیر هاي جمله از یک کدام

صبا«)الف خان کاشانیفتحعلی پرچمدار»ي ادبی، .استبازگشت
عشقی«)ب است»میرزاده ادبی بازگشت .پرچمدار
مؤثر-3 بیداري عصر ادبیات بر زیر عوامل از یک ؟ نبودکدام

ب)الف نویسی روزنامه و چاپ صنعت دارالفنون)رواج مدرسه تأسیس
د)ج نوین فنون و دانش به آوردن روي در میرزا عباس شاعري)کوشش و شعر به روشنفکران توجه عدم
؟-4 کند می معرفی را کسی چه زیر متن
استنا« آشتیانی الملک اعتصام یوسف پدرش شیوه.م به ها درآن که اوست درقطعات او سخن »سنایی«و»انوري«اوج

دارد صورت.توجه به اشعارش از و»مناظره«برخی پند ، اخالقی مضامین به او است شیء یا جاندار ، انسان دو میان
دارد توجه هم ».اندرز

ستون-5 در آثار از یک ستون»الف«هر در آن آورندگان پدید از یک کدام است»ب«به (مربوط در. مورد یک
است»ب«ستون ).اضافی

بالف
درجه)1 صفر احمدمدار آل جالل

فصیح اسماعیل
محمود احمد

میقات)2 در خسی

شناس )نمره5/1(یسبک
؟-6 است درست کمانک داخل هاي واژه از یک کدام

بیداري)الف عصر شعر زبان هاي شاخصه بارزترین .است)پیچیدگی،سادگی(از
،)ب است نواز چشم بیداري عصر نثر در که اي ارزنده هاي شاخه سیاسی(از اخالقی،اجتماعی-طنز .است)طنز
سرود)ج شعرمی عامیانه موسیقی اصطالحات و ها ازواژه بااستفاده که فراهانی(شاعري الممالک قزوینی،ادیب )عارف

.بود
بنویسید-7 مناسب واژگان خالی جاهاي .در

و)الف نگري جزئی به گرایی ذهنیت و نگري کلی از ، مشروطه شعر در نویسندگان و شاعران پی..........نگرش داتغییر
.کرد

فارسی«)ب از»نثر پیشتازتر فارسی«حتی نثر»شعر بندهاي و قید ، بیداري دوره گذارد..............در می کنار .را
شاخص-8 هاي مایه درون از بیداري«یکی عصر بنویسید»شعر .را
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٢

ج

د

شعر )نمره5(موسیقی
کنیدبراي-9 انتخاب را کمانک داخل هاي وزن از یکی ، زیر ابیات از یک .هر
اي( پایه یک لختی–ناهمسان–همسان دو )همسان

کند)الف نمی من به گوش آن از است کشیده گوش ولی کنم همی البه ابرویش کمان پیش
آید)ب فشان عنبر ،صبا باشد او که جانب آن کز داري جانبی او با که گفتم را صبح نسیم
چند)ج آهویی فتاده دام بنددر در پاي و دست شده محکم
نرسد«:بیت-10 ما انکارکار سخن این در را تو نرسد ما یار به کس وفا و خُلق حسن »به

کنید)الف هجایی بگذارید)ب.تقطیع را آن هجایی هاي بنویسید)ج.نشانه را بیت این .وزن
کلمات-11 از یک هجایی«کدام دیگري»تک کلمۀ به شدن اضافه صورت در است ممکن ؟»کوتاه«زیر، شود

ب)الف د)جسو)دو مو)جو
نیست«:بیت»وزنی«اختیار-12 گفتار را ماه ولیکن مانی را ماه نه رفتار را سرو ولیکن مانی را بنویسید»سرو .را
دهید-13 پاسخ ها پرسش به زیر بیت به توجه .با
نکرد« یاد سفر وقت ما ز که آن باد نکردیاد شاد ما غمدیدة دل وداعی »به

کنید»زبانی«اختیار)الف مشخص را اول .مصراع
اختیار)ب ،کدام بیت اول ؟»وزنی«دررکن است رفته کار به
14-، وزن کدام زیر بیت دارد؟»ترجیح«براي

پریدیم« ، پریدیم که بامی گوشۀ از نشیند برخاست چو که کبوتر نیست »دل
فعولن)الف مفاعیلُ مفاعیلُ مستف)بمفعولُ مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ

شناسی )نمره5(زیبایی
بیت-15 از گروهدرهریک گروهکدام»الف«هاي ادبی رفته»ب«آرایۀ کار ؟به است»ب«قسمت(است اضافه مورد .)یک

»ب«»الف«
اي)1 شنیده غایب حاضر وجود دیگهرگز جاي دلم و جمع میان در من است؟ ر
نو)2 اوست سنت نگاگر ، کنیمآوري سنت به نو از هم اهی
باد)3 دور پراکندگی زملکت باد معمور و جمع کشورت و دل
آرد)4 نمی حرف یک وطاقت بردارد سنگ من هزار فرومایه آن

ایهام
اغراق

نما متناقض
تضمین

نشر و لف
داستانی-16 چه به زیر ؟»تلمیح«بیت دارد
آن« کردگفت می هویدا اسرار که بود این جرمش بلند دار سرِ گشت کزو »یار

زیرکدام-17 هاي عبارت از کدامدرستیک ؟نادرستو است
بیت)الف روي:در بگرداند که ،حاشا تو جور از توأم،آزادم«/حافظ بند در که روز آن از دارد»تضمین«آرایۀ»من .وجود

بیت)ب دارد«:آرایۀ تو دریاي کف نثار دیده گهر خیالت خام من دل جمالت، مست من «سر نما» .است»متناقض
شعر)ج شناسمت«:در هاست/می ِسبزِباغ صبح ِآفتابِ میزبان تو هاي شناسمت/چشم دارد»اغراق«آرایۀ»می .وجود
گفت«:بیت)د توانمش بشر نه ، خواند توانمش خدا رانه الفتی ملک شه نامم چه .ندارد»تلمیح«آرایۀ»متحیرم

صفحۀ در سواالت ومسادامه
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٣

هـ

دهید-18 پاسخ ها پرسش به زیر، ابیات به توجه .با
گرفتم-1 بادام و گل و سرو به انس من چشمش و رخ و قد دیدن از مکن منعم
2-م اندر دارم چشمی و اوروي زندهر می زر آن ریزد می گهر کاین

بیت)الف کدام نا«در نشر و ؟)مشوش(»مرتبلف است رفته کار به
صورتی)ب چه نشر«در و ؟)مشوش(مرتبنا»لف شود می ایجاد
از)ج غیر نشر«به و آرای»لف اینۀچه در ؟دومشترکی است رفته کار به بیت
بیت-19 ما«:در تفسیر در نیست خوبی و لطف جز زمان زان کرد کشف ما بر لطف از آیتی خوبت »روي

،آرایۀ)الف واژه تناسب«کدام آورد»ایهام می وجود ؟ به
بنویسید)ب را واژه این معنی .دو
بیت)ج کلمات از یک کدام با واژه ؟»تناسب«این دارد

آرایۀ-20 زیر ابیات از یک کدام دارد؟»تضاد«در وجود
را)الف ما افتادن پا ز معراج دید می اگر سرافرازي شرم از غلتید می خاك در فلک

شمع)ب چو مقصودم بود مردم کار در روشنی را خویش آتش و آب بر زدم می گاهی اینکه
توا)ج با دریمما بر حلقه چون و تو با ایم حلقه در بوالعجب اینت ایم؛ نه باتو و یم
سقف)د این نیستةسادبلندچیست آگاه جهان معمادر زین دانا هیچ نقش بسیار

ونثر نظم وتحلیل )نمره3(نقد
بنویسید»قزوینیعارف«شعر»فکري«ویژگییک-21 زیر ابیات در .را
»م است وطن بهر همه این اسیر مرغ استنالۀ من قفس،همچو گرفتار مرغ »سلک
»بد وطن بهر خون به غرقه نشود کاو اي استجامه کفن از کم و تن ننگ که جامه آن »ر
از-22 زیر متن به توجه جمالزادهسید«با علی دهید»محمد پاسخ ها پرسش .به

رتبه« ترفیع اول هرکس که بودیم گذاشته مدار و قرار قطارها هم با اداره در ، رتبه ترفیع موقع و بود نوروز عید شب
آمد در من اسم به رتبه ترفیع و زد ؛ بدهد صحیحی غاز کباب ولیمه عنوان به گفت.یافت، رتبه«:عیالم همان هايتنها

بمکند سماق بگذار و بکش خط را مابقی و بگیر وعده را ».باال
مهم)الف ویژگی جمالزاده«یک نویسندگی بنویسید»سبک عبارت این در .را

بنویسید»کنایه«یک)ب را آن مفهوم و بیابید باال متن .از
شعر-23 ویژگی سرودة»ققنوس«دو یوشیج«، نظر»نیما از .بنویسید»قالب«را

جهان« آوازة خوان، خوش مرغ سرد/ققنوس، بادهاي وزش از ماند خیزران/آواره شاخ گرد/بر بر فرد است بنشسته
پرندگان شاخی سر هر به کند/او می ترکیب گمشده هاي ناله ».او

از-24 زیر سرودة به توجه هراتی«با مرب»سلمان هاي پرسش به اسالمی، انقالب شاعر دهید، پاسخ آن به .وط
تو«-1 و من دار ،آیینه دشت در خورشید امروز داغ چمن یک و بودم من باغ غربت در »دیروز
ما«-2 شکوفایی فصل توست، و من فصل فصل، گاین با بهـبرخیز اینک بخوانیم توـل و من »ار

ویژگی)الف بنو»یک«بیت»ادبی«دو .یسیدرا
ویژگی)ب ؟»دو«بیت»زبانی«دو چیست
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٤

انتخابی بخش
عزیزدانش سؤاالت4کسببرايآموزان از و8فقط40تا25نمره، کرده انتخاب دلخواه به را دهیدسوال .پاسخ

بنویسید-25 مناسب کلمات خالی جاهاي .در
اشعار)الف از اي نمونه زیر گیالنی................بیت الدین اشرف شمال«سید .است»نسیم

قلم« اي قرآن شرع از کنی می حمایت خوش قلم اي تهران شهر در انداختی غلغلی
عصر)ب هاي»مشروطه«در رمان به نویسندگان رویکرد .بود.....................بیشترین

منظوم-26 سالم«ۀموضوع شهریار«ة،سرود»حیدربابایه ؟»استاد چیست
کتاب-27 از زیر پرند«متن و دوره»دهخدا«نوشتۀ»چرند ویژگی»بیداري«در دو ؛ راب»زبانی«است .نویسیدآن

داشت« وا کار این به را ما تا گفت و وگفت گفت قدر آن ؟ بدهم دردسر چه ، باالست،.باري کار روي آن بیند می که حاال
رفته یادش ها حرف آن کرده،تمام گم را پایش و پرد.دست می رنگش افتد، می چشمش ژاندارم یک به .تا

گوید می بد:هی نشین هم از ».امان
کنید-28 انتخاب کمانک داخل از را درست .واژة
سبک)الف به انقالب دوره قصاید در شعري واژگان و است)هندي،خراسانی(زبان .نزدیک

معاصر)ب ادبیات در شعر مردم(مخاطب عامه ، .هستند)روشنفکران
بیت-29 خطاست«:در که مگو دل اهل سخن بشنوي اینجاستچو خطا من جان اي نه شناس »سخن

وزنی ؟»ابدال«اختیار است کاررفته به آن قسمت کدام در
بیت-30 مپرس«:وزن که ام چشیده هجري زهر مپرس که ام کشیده عشقی ؟»درد چیست

فعلن)الف مفاعلن فع)بفاعالتن فاعالت مفتعلن
بنویسید»بحر«نام-31 را زیر .بیت
دارد« بسیار ها بازیچه این از بازیگر چرخ دارد خوار گه دهد عزت گه که این است »روزگار

به-32 توجه شدهبا مشخص دهیدقسمت پاسخ آن به مربوط هاي پرسش به زیر، شعر .در
گفتمو« آنان حافظ/به در که ،ۀهر باغی ببیند ماند/چوب خواهد ابدي شور بیشۀ وزش در /صورتش مرغ. با که هر

، شود دوست بود/هوا خواهد جهان خواب ترین آرام ».خوابش
ب)الف ؟ دارد وجود آوایی پایه بنویسید)چند و ببابید کشیده هجاي .یک
آرایۀ-33 زیر بیت در کنید ثابت دلیل یک ذکر نما«با است»متناقض کاررفته .به
افروزي« بر دل چراغ خواهی، مدد ار باد این از نوروزي باد نسیم آید می یار کوي »ز
کنید-34 انتخاب کمانک داخل از را بیت هر مناسب .آرایۀ
روز)الف رخت مهر استبی نمانده دیجور شب جز مرا عمر وز است نمانده نور معادله(مرا )ایهام–اسلوب

دریا)ب از بینی خشکش که باشد آن عاشق نشان دوزخ از یابی سردش که باشد آن رهرو )تشبیه–تلمیح(گواه
آرایۀ-35 به آمیزي«چگونه ؟»حس برید می پی زیر بیت در

شکفت« فرهاد تیشۀ از که است زخمی نقش بهار شیرین خندة جنون کوه لب »بر

5/0

5/0
5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

صفحه« در سواالت »پنجمادامه
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٥

بنویسید-36 ادبی آرایۀ یک زیر ابیات از یک هر .براي
را)الف خانه چراغ اول کشد می دانا دزد را فرزانه دل هوش برد آید چون عشق

آمد)ب نسرین و سنبل و سمن بر اش گریه بهار ابر دید چو ایام عهدي بد رسم
سطح-37 ویژگی بنویسید»فکري«دو را زیر .ابیات

رفتند« همه یاران که بند سفر بار شو رفتند همه گزاران حکم ادب ملک از
ویران گلشن این در گرفتار مرغ رفتندیک همه هزاران ماندو قفس به تنها

زی-38 مجموعۀشعر از ثالث«سرودة»زمستان«ر بنویسید»اخوان را شاعر این شعري ویژگی دو ؛ .است
گفت« پاسخ خواهند نمی را است/سالمت گریبان در از/سرها دست آورد اکراه به یازي، کس سوي محبت دست وگر

بیرون است/بغل سوزان سخت سرما ».که
ز-39 هاي عبارت از یک ویژگیکدام ویژگی»ادبی«یر یک کدام معاصر«شعر»زبانی«و ؟»ادبیات است
است)الف شده شعر وارد جدید و امروزي ترکیبات و .لغات

نیستند)ب قبل دوره شاعران تصاویر تکرار و هستند نو و جدید خیال .صور
بار-40 چهار تکرار از زیر بیت استپدید...................وزن .آمده

مشتاقی« الحال حسب گفت نشاید دفتر صد به است باقی همچنان ،حکایت دفتر این آمد پایان »به

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

بادفرجام نیک ت آموزشى24نمرهجمعتان
کیفی

ش 
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ش و
 مرکز سنج
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ادبیات)الف1 )نمره5/1(تاریخ
اشعار دیوان ، فارسی نظم تطور تاریخ ، شناسی سبک ، ایران سیاسی احزاب مختصر مورد(تاریخ یک 1625/0ص25/0)ذکر

ص«یا»الف«2 خان کاشانیفتحعلی اد»باي بازگشت استبپرچمدار 1325/0ص25/0ی
شاعري«یا»د«3 و شعر به روشنفکران توجه 1425/0ص25/0عدم
7025/0ص25/0اعتصامی)رخشنده(پروین4

محمود-51 احمد-782ص25/0احمد آل 745/0ص25/0جالل

6
شناسی)ب نمره)5/1(سبک

سیاسی)ب42ص25/0سادگی)الف قزوینی)ج46ص25/0اجتماعی–طنز 4375/0-42ص25/0عارف

گرایی)الف7 بودن(عینیت 44ص25/0)عینی
فنی)ب و گیرد(25/0مصنوع می تعلق نمره بنویسید هم را مورد یک آموز دانش 455/0ص.اگر

نوین«8 فنون و ها دانش ، مردم به توجه ، جدید تربیت و تعلیم ، قانون ، وطن ، 44ص25/0آزادي
است(  کافی مورد یک (ذکر ( می. تعلق نمره مشابه مفاهیم به محترم )گیردهمکاران .25/0

شعر)ج9 )نمره5(موسیقی
لختی)الف دو اي)ب53ص25/0همسان پایه یک 52ص25/0ناهمسان)ج50ص25/0همسان

ذکر( قسمت این در فرمایند توجه محترم اي«همکاران پایه لختی«و»یک ذکر»دو با صرفا و است مهم نامه پاسخ «در
تعلق»همسان گیردنمره ). نمی

75/0

10

هجایی سدرنَماریابکسافوقُخلنحسبتقطیع
75/0 هجایی سدرنَمارکارکاننخسریندراتتقطیع

هجایی هاي u-u-uu--u-u-uu-75/0نشانه

75/0نفعلمفاعلُنفعالتنمفاعلُنوزن

25/2

25/0 53ص25/0»سو«یا»ب«11
مصراع12 پایان هجاي بودن عالمت( هابلند با و آید می حساب به بلند همواره ، کشیده چه باشد، کوتاه چه ها مصراع پایانی هجاي

شود)-( می داده )نشان 84-83ص5/0.
است( درست پاسخ برساند را مفاهیم این از یک هر آموز دانش اگر محترم )همکاران .

5/0

همزه)الف13 حذف یادر(5/0امکان ، اول مصراع چهارم دان/با/د/هجاي
فقط آموز دانش کردهجااگر بیان گیردنمره25/0را 84ص.تعلق

جاي»فاعالتن«آوردن)ب 84ص5/0»فعالتن«به

5/0
5/0

مستف«یا»ب«14 مستفعل مستفعل 2725/0ص25/0»مستفعل

15
)نمره5(زیباشناسی

نما-1 نشر-903ص25/0ایهام)602ص25/0متناقض و 921ص25/0اغراق)624ص25/0لف

داستان16 آوري حالج«یاد منصور بن حسین کردن دار چهارم»بر قرن بزرگ 325/0ص5/0عارف
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321ص25/0نادرست)د89ص25/0درست)ج30ص25/0نادرست)ب33ص25/0درست)الف17
زند«یا)دو(بیت)الف18 می زر آن ریزد می گهر کاین او مهر اندر دارم چشمی و 59ص25/0»روي

منظم)ب نا ها نشر با ها لف ارتباط نامرتباگر نشر و لف ، بود)مشوش(باشد دیگر(5/0.خواهد مشابه پاسخ هر یا 58ص)و
نظیر)ج 59-58ص25/0)تناسب(مراعات

1

911ص25/0تفسیر)ج25/0آیه25/0نشانه)ب25/0آیت)الف19
20

آب«یا»ب« بر زدم می گاهی که شمعاین چو مقصودم بود مردم کار در روشنی را خویش آتش 595/0ص5/0و

21
ونثر)هـ نظم وتحلیل گیرد()نمره4(نقد می تعلق نمره دیگر درست و مشابه مفاهیم و ها پاسخ )به

شعر قزوینی«در عشق»عارف شور و سوز وطن، دشمنان با مبارزه ، دوستی وطن برمضامین میهن، به نسبت دردمندي و
خواهی آزادي ، مردم 17ص5/0انگیختن

5/0

و)الف22 کوتاه جمالت ، کنایات کاربرد ، خوانندگان طبع به کالم نزدیکی ، نثر در متداول و عامیانه کلمات ..کاربرد
است( کافی مورد یک )ذکر .5/0

بکش)ب کن:خط حذف از بمکندکنایه بکشند:سماق انتظار از است( کنایه کافی مورد یک )ذکر 74ص5/0.
5/0
5/0

نو23 شعر قالب در شعر و)نیمایی(این وزن شعر و نیست شرط ها هجا تعداد نظر از ها مصراع یکسانی آن در که است شده سروده
دارد 82ص5/0.قافیه

5/0

امروز)الف24 و مجاز:دیروز و توست-تضاد و من دار آیینه داغ«:کلمات–تشبیه:خورشید ، چمن«و»باغ ، جناس:»من
داشت:باغ– وجود ایران محیط در که غربتی ، ایران از وطن:دشت–استعاره و کشور از باغ–استعاره استعاري:غربت (اضافه

کافی مورد دو )استذکر .5/0
است)ب جمله پنج فصل.بیت توفص-نهاد:این و من پنج:مسند:ل جمله استفعل شده حذف قرینه به .م

است کافی مورد دو دیگر( 78ص5/0.ذکر صحیح مورد هر )یا

1

انتخابی :بخش
از بیش به آموزان دانش اگر ، کنند توجه مصحح محترم پاسخ8همکاران انتخابی باشدسوال نمایید8فقطداده تصحیح را اول .سوال

195/0ص25/0تاریخی)ب16ص25/0انتقادي)الف25
اصالت26 از تمام شیفتگی با منظومه این در کندشاعر می یاد زادگاهش روستاي هاي زیبایی و 715/0ص5/0.فرهنگی
است27 نزدیک عامیانه و اي محاوره زبان به و پیچیده تعابیر از دور و ساده زبانی نظر از متن .این

شد استفاده وکنایی کوتاه فرانسوي.جمالت است«واژه کاررفته به آن در دیگر(».ژاندارم زبانی هاي ویژگی به محترم همکاران
گیرد می تعلق نمره )هم 65ص5/0.

5/0

مردم)ب99ص25/0خراسانی)الف28 975/0ص25/0عامه
در29 سیزدهمشاعر بلندهجاي هجاي ، دوم مصراع پایانی رکن کوتاه»این«از هجاي دو با معادل پایانی»خَ،ك«را رکن در

اول استمصراع -بنابراین،قرارداده uu دارد)( 85ص5/0.ابدال
5/0

فع«یا)لفا«30 مفاعلن 225/0ص5/0»لنفاعالتن
5/05/0-107-108ص5/0رمل31
آوایی)الف32 پایه هجا(چهار فعل»رام«)ب25/0)چهارده آخر»بود«، هجاي در چون و است کشیده هجاي اصل بیتدر

شود می تلفظ بلند هجاي شاعري اختیارات با مطابق گرفت 111ص25/0.قرار
5/0
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در33 تضاد امرزیرا دو نه است امر افروزد(5/0یک می بر را چراغ ، است:باد نما 1635/0ص)متناقض
365/0ص25/0تلمیح)ب89ص25/0ایهام)الف34
ترکیب35 شیرین«در حس»خنده اند»شاییچ«و»شنوایی«دو آمیخته هم 1145/0ص5/0.به
نظیر)الف36 مراعات ، استعاره ، معادله مورد(اسلوب 115ص25/0)یک

نظیر)ب مراعات ، تشخیص ، مکنیه استعاره ، تعلیل مورد(حسن 113ص25/0)یک
5/0

است37 آشکار شعر در استبداد و ظلم با مبارزه ، خواهی رسیده.آزادي شهادت به وطن آزادي راه در که مبارزش یاران رثاي در شاعر
کنداند می سرایی مرثیه است.، مشهود او شعرا در هم مردم به 46ص5/0توجه

5/0

ثالث«شعر38 کند»اخوان می منعکس خود در را مردم زندگی حوادث و است اجتماعی زبانی.شعري 725/0ص5/0.دارد»نمادین«او
975/0ص25/0ادبی)ب96ص25/0زبانی)الف39
1125/0ص5/0مفاعیلن40

تحلیلدر" و نقد ست،بخش ا ئب صا محترم همکاران 24"نظر
ارجمند سپاسگزاریم:همکاران شما زحمات از ؛ قوت خدا


