
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 نمره(2الف(تاریخ ادبیات ) 1

 ُسؼ ایً اٌجيً چَ ةّد ؟راكان ةَ ریاظث چَ کعی جؼکیم ػس؟اٌجيً ادةی 
5/0 

از  ظصآغاز ػػصی « آن زىان کَ ةٍِادم ظص ةَ پای آزادی        دظث رّد ز جان ػعحو از ةصای آزادی» ةیث 2

 کیعث؟ 

 غارؼ كضویٍی-2-1

 فصّری یضدی-2-2

 ىیصزادة غؼلی-2-3

25/0 

 ىحً زیص چَ کعی را ىػصّفی ىی کٍس؟     3

"اَ تُاوست با شعرٌای سادي َ عامیاوً اش در میان مردم جایگاي مىاسبی پیدا کىد. شعرٌای اَ کً بً زبان 

سادي َ طىس آمیس در راي مبارزي با استبداد َ عشق بً َطه، بً چاپ می رسید در بیداری مردم بسیارمؤثر 

 بُد".

25/0 

یک  "ب"ىصةّط اظث؟ )در ظحّن  "ب"ةَ کسام یک از پسیس آورٌسگان در ظحّن  "انف"ُص یک از آدار ظحّن  4

 ىّرد افافی اظث(

 "الف"                                                                     "ب"         

 محّمد باقر میرزا خسرَی           سبک شىاسی                                               -4-1

 محّمد تقی بٍار                         شمس َ طغرا                                -4-2

 میرزا حسه خان بدیع                                                                                 

5/0 

 ةازگؼث ادةی ىؤدص ٌتّد؟کسام غاىم در ایجاد ٌِقث  5

 کّػغ غتاس ىیصزا در روی آوردن ةَ داٌغ و فٍّن ٌّ -2-5جاراج کحاةزاٌۀ اؾفِان                     -5-1

 جّجَّ ةَ ادةیّات در درةار كاجار-4-5جقػیف جاىػَ ةص ادص ػکعث ایصان از روظیۀ جضاری         -5-3

25/0 

 25/0  ظی در ایصان کیعث؟اوّنیً ٌيایغ ٌاىَ ٌّیط ةَ زةان فار 6

 4از 1صفحه 

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

 دوازدهن انسانی هقطع و رشته:

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

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 4تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 دوره دوم رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 3نام درس: علوم و فنون ادبی 

 17/10/1399امتحان:   تاریخ

 / عصرصبح 08: 00 ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 
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 نمره( 2ب(سبک شناسی ) 7

 درظث و ٌادرظث ةّدن ُص یک از غتارت ُای زیص را ىؼزّؽ کٍیس.

در ٌذص دورة ةیساری ةص رالؼ ٌذص دوره ُای پیغ، غتارت ُای وؾفی دور و دراز و نفظ پصدازی ُای ةی جا -7-1

 در ٌاىَ ُا و ٌّػحَ ُا کاُؼی آػکار ىی یاةس.

ػاغصاٌی کَ ةیؼحص ةَ زةان ىصدم غادی ػػص ىی گفحٍس ةَ آرایَ ُای ةیاٌی و ةسیػی و ظٍّث ُای ادةی -7-2

 کاىالً پایتٍس ةّدٌس.

5/0 

 جاُای رانی را ةا واژه ُای ىٍاظب پص کٍیس. 8

ُػای در ةػقػی ؾػدٍَ یکی از فػف ُای جکٍیکی در اغهب داظحان ُای دورة ىؼصوطَ، خقّر................. -8-1

 .داظحان و ظزً گفحً او ةا رّاٌٍسه اظث

در ػػص غؿص ةیساری گصوُی ىاٌٍس .................... و ادیب انييانک فصاُاٌی ةا آگاُی از ظٍّث ُػای ادةػی ةػَ -8-2

 زةان پص ؾالةث گشػحَ وفادار ىاٌسٌس.

5/0 

 5/0 را ةٍّیعیس. "ػػص غؿص ةیساری"دو ىّرد از درون ىایَ ُای ػارؽ  9

 5/0 کسام ػارۀ ارزٌسة در ٌذص غؿص ةیساری، چؼو ٌّاز اظث؟ 10

 

11 

 نمره( 6عروض) -پ(موسیقی شعر

را  آنو ةا جػییً پایَ ُای آوایی وزن  ٌؼاٌَ ُای ُجایی ةیث زیص را اةحسا ٌّػحَ ظپط ةَ دو ؾّرت ةصش زده

 ةٍّیعیس.

  ةیٍیو دیسار آػٍا راکؼحی ػکعحگاٌیو ای ةاد ػصطَ ةصریض      ةاػس کَ ةاز             

5/1 

 اظث؟ "ٌاُيعان"و کسام ةیث  "ُيعان"ؽ کٍیس کَ وزن کسام ةیث ةا جػییً پایَ ُای آوایی ُص ةیث زیص،ىؼزّ  12

 دل ٌیعث کتّجص کَ چّ ةصراظث ٌؼیٍس          از گّػۀ ةاىی کَ پصیسیو، پصیسیو-12-1

 ام کَ ىپصس دنتصی ةص گضیسه گؼحَ ام در جِان و آرص کار                       -12-2

5/1 

 / را در کهيات زیص جّفیح دُیس.و جفاوت ٌّع واج / 13

 رودراٌَ -2-13                                          وارد -13-1                
5/0 

 دارد؟جلطیع ُصیک از کهيات زیص ةا جّجَ ةَ ٌؼاٌَ ُای دارم کياٌک، ةا کسام ارحیار ػاغصی ىطاةلث  14

 (-uu-) آرزویی-14-2                                      (-u---u)  ٌِال دػيٍی-14-1
5/0 

 4 از 2صفحه 
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 ةیث زیص را اةحسا جلطیع ُجایی کصده، ظپط ارحیارات ػاغصی زةاٌی ةَ کار رفحَ در آن را ىؼزؽ کٍیس؟ 15

 اگص آن جصک ػیصازی ةَ دظث آرد دل ىا را       ةَ رال ٍُسویغ ةزؼو ظيصكٍس و ةزارا را       
2 

 نمره( 6) آرایه ها-ت(زیبایی شناسی 16

دنیم ات و غتارات زیص را ةا جّجَّ ةَ آرایَ ُای دارم کياٌک جػییً کصده، آرایَ ُای ةارز و چؼيگیص ُصیک از اةی

 )فيٍاً یک آرایَ دارم کياٌک افافی اظث( آن را جّفیح دُیس.

 نف و ٌؼص( -جقاد -جقيیً -جهيیح -ٌظیص)ىصاغات 

 

 ػیّة جٍات ججصی جدحِا االٌِار داػث         چؼو خافظ زیص ةام كؿص آن خّری ظصػث   -16-1

 ظزً در ىیان دو دػيً چٍان گّی کَ اگص دوظث گصدٌس، ػصم زده ٌتاػی.-16-2

ىً ٌيازم را وكحی ىی رّاٌو/ کَ اذاٌغ را ةاد گفحَ ةاػس/ ظص گهسظحۀ ظصو/ ىً ٌيازم را پی جکتیصة  -16-3

  االخصام غهف ىی رّاٌو/ پی كس كاىث ىّج

 چّن در ایً ىیسان ٌساری دظث و پایی ُو چّ گّی      ارحیار ظص ةَ زنف ُو چّ چّگاٌغ گشار              -16-4

3 

 ؽ کٍیس.ىّجّد در ةیث زیص را یافحَ، ةا جػییً اجضا، ٌّع آن را ىؼزّ "نف و ٌؼص"آرایَ  17

 افصورحً و ظّرحً و جاىَ دریسن         پصواٌَ ز ىً، ػيع ز ىً، گم ز ىً آىّرث         
1 

 را در اةیات زیص جػییً کصده، جفاوت ىیان آٌِا را جّفیح دُیس. "جٍاكـ"و  "جقاد"آرایَ ُای  18

 اگص ىی دیس ىػصاج ز پا افحادن ىا را              فهک در راک ىی غهحیس از ػصم ظص افصازی    -18-1

 ایً کَ گاُی ىی زدم ةص آب و آجغ رّیغ را             روػٍی در کار ىصدم ةّد ىلؿّدم چّ ػيع-18-2

1 

 اظث؟ چصا؟ ػاغص در ةیث زیص ةا اظحفاده از کسام آرایَ ةص ىّظیلی ىػٍایی کالم افضوده 19

 گفث آن یار کض او گؼث ظص دار ةهٍس          جصىغ ایً ةّد کَ اظصار ُّیسا ىی کصد                
1 

 نمره( 4ث(تحلیل متن ) 20

 ىّرد(4ظصودة زیص را در كهيصو ادةی ةصرظی کٍیس. )

 "گریً را بً مستی بٍاوً کردم            شکُي ٌا ز دست زماوً کردم

 چشم بر گرفتم               سیل خُن بً دامان رَاوً کردمآستیه چُ از 

 از چً رَی چُن ارغىُن وىالم           دزد را چُ محرم بً خاوً کردم" 

 "عارف قسَیىی"                                                   

1 
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 نمره 20جمع بارم : 

 

 

 

دو ظطح زةاٌی و فکصی جدهیم کٍیس. )ُص  اظث، در "جاریذ ةیساری ایصاٌیان "ىحً زیص را کَ ةص گصفحَ از کحاب  21

 ظطح دو ىّرد(

ػصوع کصده ایو، نکً اگػص ریػال رػّد را جيػع  1322اگصچَ ىا در ایً جاریذ رّد ةیساری ایصاٌیان را از ظال "

کٍیو و ةَ ٌظص دكّث و اٌؿاؼ در جاریذ گشػحگان ةٍگصیو، ُص آییٍَ ةَ رّةی ىؼاُسه ىی کٍػیو کػَ در ىجػاری 

ری از اىّر و وكایع را کَ دالنث دارد ةص ةیساری ایصاٌیان و كسم گػشاردن آن ُػا ةػَ راه جيػسّن و ةعیا 1365ظٍۀ 

ةاغخ و ىعتّب آن را جض ىصخّم ىیصزا جلی ران اىیص ٌظام اخسی را ظصاغ ٌساریو.... کارُای اىیص ٌظام از جصجیب و 

درم ةػّد و غيػارت و ىصىّػث رصاةػی ُػای دو کصور افافَ ةص اٌحظام كؼّن و اؾالح کار دفحص و ىانیَّ کَ رصج، 

 "دیگص....

2 

 ةیساری ةاػس؟ چصا؟ ق ةَ دورةةا جّجَ ةَ كهيصو فکصی ُص ةیث،کسام ىی جّاٌس ىحػهّ 22

 وطً ةاالی ایً گصدون زٌی جّ در ایً دم گص دىی ةصرّن  زٌی جّ             -22-1

 از رّن جّاٌان وطً النَ دىیسه                 از ىاجو ظصو كسػان ظصو ريیسه -22-2

 

 *روػً ةَ ٌّر آگاُیچؼو دنحان *                                                                                 

1 
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