
 

 

 

 

 

 
 

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

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

  تاریخ  تاریخ ادبیات  

    1                       

 در مقابل هر اثر نام نویسنده آن را بنویسید.          

 ب( منشآت     الف(   الف( خداوند نامه

 د( امثال و حکم     ج( شمس و طغرا 
     

1 

2 

 جاهای خالی را پر کنید.

 شد.الف( انجمن ادبی ........................ به ریاست فتحعلی شاه در ............................ تشکیل 

 توان به ............................. و....................... اشاره کرد.های مهم بیداری می*      ب( از روزنامه

 

1 

 1 چهار عامل مهم از عوامل بیداری جامعه در عصر بیداری را نام ببرید.  3

    4 

 های زیر را مشخص سازید. د       درست یا نادرستی عبارت

 (     ترین شاعران عهد بیداری است.)   الف( هاتف اصفهانی از معروف  *ها  

 

 ( ( * در   ب( در سطح فکری سبک شعر دوره بیداری نگرش شاعران از جزئی به کلی نگری تغییر یافت.)
                

1 

 1 سفرهای شاهان قاجار چه تاثیری در روند فرهنگی و ادبی ایران داشت؟ 5

 1 است را بنویسید.مورد از مفاهیم نو که در ادبیات بیداری تجلی پیدا کرده     4چهار 6

 1 .الشعرای بهار دهید و دو اثر از وی نام ببریدتوضیح مختصری دربارة ملک 7

 1 های شعر فرخی یزدی را توضیح دهید.ویژگی 8

 1 زبانی در شعر دوره بیداری، است؟ هایها و ترکیبچه عواملی سبب کم توجهی شاعران به کاربرد جمله 9

11 
 های شعر عصر بیداری را نام ببرید.ترین ویژگیچهار مورد از شاخص

 
1 

 3از  1صفحه 

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

 دوازدهم انسانی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 3علوم  و فنون نام درس: 

 ............ نام دبیر:

 11/1311 / 11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:11  ساعت امتحان:

 دقیقه 17مدت امتحان : 
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  آرایه ادبی 

11 

 شود؟ در کدام بیت آرایه تضمین دیده می

 الف( بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول/ من گوش استماع ندارم لمن تقول   الف(

 

 کرد.فیض روح القدس ار باز مدد فرماید / دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میب(    ب( 

 

1 

12 

 های بکار رفته در ابیات زیر را بیابید و توضیح دهید.تلمیح

 الف(   الف( پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت/ من چرا ملک زمین را به جوی نفروشم.

 

 باز جوید روزگار وصل خویش ب(    ب( هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش/

 

1 

13 

 ت   تناسب بکار رفته در بیت )) سر من مست جمالت، دل من دام خیالت/ گهر دیده نثار کف دریای تو دارد(( -

 را توضیح دهید.         
 

5/1 

14 

 های ادبی تحلیل کنید. بی     بیت زیر را از نظر آرایه

 خبر ز لذّت شُرب مدام ما((ایم/ ای بی))ما در پیاله عکس رخ یار دیده            
 

1 

  تحلیل 

15 

 ای است و بیانگر چه پیامی است؟مضمون اصلی شعر زیر مربوط به چه دوره        -

 
 "از خون جوانان وطن الله دمیده / از ماتم سرو قدشان سرو خمیده "از        

 

1 

16 

 س     سروده زیر را از نظر سطح فکری بررسی نمایید. 

 )    ))مرغ سحر ناله سر کن/ داغ مرا تازه ترکن     

 ظلم ظالم جور صیّاد / آشیانم داده بر باد ((            
 

1 

  عروض 

 بیت زیر را تقطیع کنید و وزن معادل آن را بنویسید.     -51 17

 بیچارگی/ ندادم بدو سر به یکبارگی(سوی چاره گشتم ز )           )
1 

18 

 

 های زیر را بنویسید. های معادل نشانهنام وزن    -51

 

U -     U- - - (  )  - UU- (           )- - U –   )               (- - )           ( 
 

1 

 3از  2صفحه 
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 نمره 21جمع بارم : 

19 

 ها را کامل بنویسید.های آنبنویسید و نشانهحذف همزه های زیر را یک بار با حذف همزه و یک بار بیترکیب

 ب( دل آویز      الف( اگر آن       الف
 

1/5 

21 

 بندی کنید و وزن معادلبیت )) دانست که دل اسیر دارد/ دردی نه دواپذیر دارد(( را به صورت دسته     -

 هر دسته را بنویسید.         
 

1 

21 

 خبر در هرچه هستی، زود باش(( را تقطیعبه فکر سود باش/ ای ز فرصت بی گویم زیان کن یابیت )) من نمی   -51

 ع       عروضی کنید و اختیارات شاعری و وزن آن را نیز مشخص کنید. 
 

1 

 3از   3صفحه ی 
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