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 بسمه تعالی
  مشهد5آموزش و پرورش ناحیه نام ونام خانوادگی:

دبیرستان دخترانه آموزشگاه متوسطه:
 واحدیک- امام رضا(ع)

 3علوم و فنون سواالت امتحانی درس:

 23/10/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

 قهدقی 80 مدت امتحان: 4تعدادصفحه:  22تعدادسوال:  1271کالس:  کوچکیطراح: نام دبیر یا
 صبحاول نوبت شماره دانش آموزي:  دوازدهم انسانیپایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

 بارم 3علوم و فنون سواالت سوال

نمره )  2تاریخ ادبیات(   الف
  ؟ هاي شعري زیر مربوط به کدام شاعردوره بیداري استگی ویژازهریک - 1

 به»شمال یمنس«، ۀدر راه مبارزه با استبداد و عشق به وطن بود در روزنام یزمشعرهاي او که به زبان ساده و طنزآالف) 
  .یدرس یچاپ م

ب) عالوه بر آشنایی عمیق با زبان فارسی و ادبیات کهن ، از مسایل روز جامعه نیز آگاهی داشت. او هم در تحقیق و 
  .تدریس در دانشگاه در حوزه سیاست با زبانی حماسی شعر می سرود

  .ي خالی را با کلمات مناسب پر کنیدهاجا- 2
  الف)محدوده دوره بازگشت از ....... تا آغاز ....... است .

 .یدگزبر را.... قرار کند، زبان ...............تودة مردم ارتباط برن که با به ویژه شعر براي آ یداريب دورةب)در

ردیف دوم یک مورد اضافی است. د درن وصل کنیر نام هر اثر را به پدید آورنده آدر جدول زی- 3

دهخدا سه تابلوي مریم 
میرزا حسن خان بدیع شمس الدین و قمر 

میر زاده عشقی امثال و حکم 
قائم مقام فراهانی 

5./

75/.

75/.

 )ب
  نمره) 2سبک شناسی(

 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید- 4

   یست؟ب داستانهاي دوران مشروطه چدر اغل یکیاز ضعف هاي تکن یکیالف) 

 یکی از دالیل کم توجهی شاعران دوره مشروطه به کاربرد جمله ها و ترکیب هاي زبانی را بنویسید )ب

 .درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید- 5

هماهنگ تر است ها درست تر و با طبیعت زبان اختار و ترکیب دستوري کالم، جمله درس یداريدر نثر دوره ب الف)

 شاعران دوره مشروطه کلی نگر بودند و به مسایلی که با ساخت فرهنگ ما هماهنگ بود، توجه داشتند ب) 

  منظور از وطن در شعر دوره بیداري چیست ؟- 6

5/.

5./

5/.

5/.
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  ج)

  نمره) 6موسیقی شعر(
  .یدبا توجه به جمله هاي زیر مورد درست را از داخل پرانتز انتخاب کن- 7

کوتاه تلفظ کردن  – ظ کردن مصوت کوتاهبلند تلفّ( یزبان یارشاعر از اخت »راستی آموز بسی جو فروش« در مصراع الف)
   .مصوت بلند ) استفاده کرده است

تغییر کمیت مصوت  –یار زبانی ( حذف همزه شاعرازاخت» - U -  - » « پیش آمدم  «رکن  ییبه عالمت هجاه با توج ب)
   .است ه کردهاستفادها )  

  
 .ن را مشخص کنیدبیت وزن نا همسان دارد آکدام - 8

  الف)دلم سر به هامون رها می پسندد / سرم بالش از صخره ها می پسندد
  از جمال محمد / سرو نباشد به اعتدال محمد ب)ماه فرو ماند 

 
 .سیدیبنورا  به کار رفته در آن اختیارات زبانی یر،ز یتب وزن یینتعو  ییهجا یعتقطپس از - 9

 
  هادي و رهبر علی است در ره دین خدا ،بر همه اهل جهان سید و سرور علی است/

  
  

 در چه صورت همیشه بلند تلفظ می شود؟» و«در چه صورت همیشه کوتاه و مصوت بلند »ي«مصوت بلند -10
 

  .ن را مشخص کنیداختیارات زبانی آبیت زیر را تقطیع کنید و وزن آن را بنویسید و -11
 

  پس سوي کاري فرستاد آن دگر / تا از این دیگر شود او باخبر 
  

 
 تقطیع مثال هاي زیر به صورتی که بین کمانک تقطیع شده است با کدام اختیارات شاعري مطابقت دارد ؟-12

  ) - - -  U -نه سبو پیدا (
  ) - - -  U-  سر کش و خونی (

  ) - - Uبهانه( 

  

5./  

  

  

5/.  

  

  

5/1  

  

  

5/.  

  

25/2  

  

75/.  

  

  د

  

  

  

  

  

  

  

  

    نمره ) 6زیبا شناسی ( 

 کرده ؟ یناز شعر کدام شاعر تضم ید؛حافظمشخص کن راآرایه تضمین  یتب یردر ز-13

  یدهمیآ یانبوي جوي مول یمش/کز نسیمتا خاطر بدان ترك سمرقندي ده یزخ

 پاسخ دهید. یرهاي ز به سؤال یتبه ب هبا توج-14

  فرو رفت و بر رفت روز نبرد / به ماهی نم خون و بر ماه گرد 

  روي و چشمی دارم اندر مهر او / کاین گهر می ریزد ان زر می زند 

   .نوع لف و نشر را در بیت اول مشخص کنید الف)

  را مشخص کنید. 2و نشر  1ت دوم لف ب) در بی

  

 

  

5/.  

  

  

75/.  
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 .یسیدخود را بنو یصتشخ یلشود؟دلیم یدهد»متناقض نما« یۀآرا یرهاي ز یتاز ب یکدر کدام -15

  ار مدد خواهی، چراغ دل بر افروزي  ازاین باد  / زکوي یار می آید نسیم باد نوروزي الف)

  دل و کشورت جمع و معمور باد /  ز ملکت پراکندگی دور باد ب) 

 

  .تبا توجه به جدول هر آرایه را به توضیح آن وصل کنید در ستون دوم یک مورد اضافی اس-16

  تناسب   گنجاندن یک مفهوم بلند در سخنی کوتاه 

  طباق   واژه هایی که با هم ارتباط معنایی غیر از تضاد داشته باشند 

  تلمیح   شاعر با این آرایه آگاهی خود را از موضوعات مختلف نشان می دهد 

  تضمین  

 ستند.دارا هدر ابیات زیر کلمه هایی که زیر ان خط کشیده شده است چه آرایه اي -17

   را کلمننتوان خواند نخوانده سعفص بی تربیت آزادي و قانون نتوان داشت / ) الف

   خویش را / روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع آتشو  آباینکه گاهی می زدم بر ) ب

 

 .رایه مراعات نظیر را بیابید بیت زیر آدر -18

  رفتم و چندي به سر شدم دستم نداد قوت رفتن به پیش دوست / چندي به پاي

 

 رفته در ابیات زیر را توضیح دهید.تلمیح به کار -19

  را یالف) نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت / متحرم چه نامم شه ملک ال فت

  تکه بدان عارض گندمگون است سرّ آن دانه که شد رهزن آدم، با اوس ین) خال مشکب

  

75/.  

  

  

  

75/.  

  

  

  

  

1  

  

  

  

75/.  

  

  

5/1  

  

 نمره )4تحلیل نظم و نثر (   
  .به سواالت پاسخ دهیدبه متن  هبا توج-20

آن روي کار  بیند یم کارواداشت حاال که ینباري چه دردسـر بدهم ؟ آن قدر گفت و گفت و گفت تا ما را به ا« 
تپد تا  یم بیند،دلش یم قرمز پوشفرّاش  یکرفته. تا  یادشرا گم کرده، تمام آن حرفها  یشباالست، دست و پا

  دهخدا )»( بد ینامان از همنش می گوید پردی م افتد،رنگش یژاندارم چشمش م یکبه 

   .الف) سه مورد از ویژگی هاي زبانی نثر دوره بیداري را بنویسید

   .ب ) دو مورد از ویژگی هاي فکري متن باال را بنویسید

  

  

25/1  
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نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  فبا حرو با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

 .دبا توجه به شعر به سواالت پاسخ دهی-21

  از ملک ادب حکم گزاران همه رفتند / شو بار سفر بند که یاران همه رفتند 

  آن گرد شتابنده که در دامن صحرا ست / گوید چه نشینی که سواران همه رفتند 

  داغ است دل الله و نیلی است بر سرو / کز باغ جهان الله عذاران همه رفتند 

  ه اندوه گساران همه رفتندافسوس که افسانه سرایان همه خفتند / اندوه ک

  یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران / تنها به قفس ماند هزاران همه رفتند 

   .الف) دو ویژگی ادبی در شعر بیابید

  .ر بیابیدب) دو ویژگی فکري در شع

  

   .با توجه به شعر به سواالت پاسخ دهید-22

  از براي آزادي  دست خود ز جان شستمآن زمان که بنهادم سر به پاي آزادي / 

  در محیط طوفان زا ماهرانه در جنگ است / ناخداي استبداد با خداي آزادي  

  دامن محبت را گر کنی ز خون رنگین / می توان تو را گفتن پیشواي آزادي 

  ي ز جان و دل می کند در این محفل / دل نثار استقالل جان فداي آزاد فرخی

   .مایه هاي شعر دوره بیداري را بنویسیدالف) نام دو مورد از شاخص ترین درون 

  ت  خط کشید شده چه آرایه اي دارد؟ب) قسم

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

75/.  
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      سواالت امتحانی درس:

  10/1398تاریخ امتحان:     /
  مهر مدرسه:

  مدت امتحان:  تعدادصفحه:  تعدادسوال:  کالس:  طراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  پایه:  :شماره صندلی  صبح8ساعت شروع:

  
  صبح اول نوبت

  بارم  پاسخنامه  سوال
   ملک الشعرا بهار  –نسیم شمال   1

   زبان محاوره   –انقراض صفویه تا اغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجار   2

    دهخدا -بدیع  –عشقی   3

به شتاب شعر  –بیات کهن نداشتن تسلط بر اد –به محتوي توجه نداشتند  –رواي سوم شخص با مخاطب سخن می گوید   4
 می سرودند 

  

   نادرست  –درست   5

   سرزمینی با مشترکات قومی فرهنگی و زبانی   6

    حذف همزه –کوتاه تلفظ کردن مصوت کوتاه   7

    ب  8

  پنجم مصراع نخست و دوم ياضافه) در هجاها ٔەبلند تلفظ کردن مصوت کوتاه (کسر یزبان یاراخت  9
  نهم مصراع دوم يکوتاه تلفظ کردن مصوت بلند در هجا یزبان یاراخت2. 

  

  در کلماتی مانند بیا و عامیانه   10
  در کلماتی تک هجایی  مانند بو و رو و مو  

  

    کوتاه تلفظ کردن هجاي بلند سو و بلند تلفظ کردن کسره اضافه  –فاعالتن فاعالتن فاعلن   11

    بلند تلفظ کردن هاي بیان حرکت   –واو عطف بلند تلفظ کردن  –بلند کردن مصوت کوتاه  12

    شعر رودکی  –مصرع دوم   13

    زر می زند  –روي  –مرتب   14

    بیت اول زیرا با باد نمی توان چراغ را روشن کرد   15

    تلمیح تناسب تضمین   16

17  
  تضاد  –تضمین 
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    سر پا  –دست   18

    فرینش انسان داستان آ –اشاره به حدیث ال فتی الی غلی   19

20  

  دستوري کالم،جملهها درستتر و با یبدر ساختار و ترک –جملهها کوتاه  -: زبان نثر ساده و قابل فهم است.یالف(زبان
  دور و دراز یکاهش عبارتهاي وصف -مانند: ژاندارم یبهرهگرفتن از واژههاي غرب -.یشودزبان همآهنگترم طبیعت

  0/75به زبان کوچه و بازار در نثر به کار رفته است. )ذکرسه مورد(  یکنزد یردمم ییکنا یباتوترک یانهعام اصطالحات
  ص 65
  ی،و از تجددخواه یرودزمان خود م یبا زبان طنز و تمسخر به جنگ با مفاسد اجتماع یاري( فکري: دهخدا با هوشب

  به شمار یاسیو طنز س یماعنقد اجت ی.اثرش نوعیگویدسخن م ۀمردمبر عام یرپذیريبا هدف تأث نوگرایی،آزادیطلبی
  . )ذکر دو موردمیرود

  

21  

» گرد شتابنده« یبحرکت شدن/ در ترک ٔەاز آماد یهعبارتند از: بار سفر بستن، کنا یانب ٔەیطبهکاررفته در ح یههايآرا یبرخ
  یهاستعاره مکن

از  یهوسط گل الله است؛ داغ است دل الله: کنا یاهی./ داغ: استعاره از سیدنام ياستعار ٔەآن را اضاف یتواندارد و م وجود
  عزادار بودن الله است./

 یکوجود دارد و  یهمکن ٔەدلِ الله، استعار یب./ در ترکیباست) آنان مانند الله زٔەکه عذار (چهر یکسان یه؛: تشباللهعذاران
  ٔە./ در واژیستاستعار یبترک

 ٔە./ مرغ گرفتار: استعاریهیست) تشبٔە(اضاف یبترک یکباغ جهان  ) وجود دارد./یص=( تشخ یهمکن ٔەاستعار یزن »سرو«
  / گلشن:یرمصرحه از انسان اس

از غم فراوان/ چون ابر  یه/ خونبار: کنایخواهآزاد يمصرحه از انسانها ٔەبلبالن: استعار ی/ هزاران به معنیامصرحه از دن استعاره
  بهاران همه رفتند:

  يهاررفتن آدمها به رفتن ابر ب تشبیه
گل الله و سرو  یعیحالت طب يبرا یرا) وجود دارد زیادب یل(ذکر دل یلسوم حسن تعل یت: در بیعبد ٔەیطح یههايآرا برخی

  یرعلمیغ یلیدل
 ياندوه در قلمرو ٔەاز مردن/ تکرار واژ یهاست. / خفتن: کنا یهقابلتوج یباییشناسیز ید) آوردهاست که صرفاً از دی(ادب

  ر و س./ حروف ییستواژهآرا
و در  یشعر افزودهاست. شعر در محور افق یقاییموس يکردهاند که بر غنا یجادحروف) ا یقی(موس ییواجآرا یات،اب یبرخ در

  یرسازيتصو يبرا یت،هر ب
و » باغ -سرو - الله»، »سواران - دامن -گرد«از جمله  یگروه کلمات یبرد؛بهره م یواژگان يو تناسبها یرمراعاتنظ ٔەيآرا از
  -قفس -گلشن -مرغ«

  از آن دستهاند.» هزار
  يفکر يبهار در قلمرو يشعر ملکالشعرا تحلیل

(وطن  یرانرفتند، ا یاهمه از دن یستهخوب و شا يسروده شدهاست. به اعتقاد شاعر، انسانها یانهغمگرا يفضا یکدر  شعر
  از یشاعر،) خال

 یديو ناام ییخود، احساس تنها یراموندر نبود همراهان پ. شاعر یختهاستمسأله اندوه شاعر را برانگ ینشده و ا یقال افراد
  ییراه رها یزو او ن یکندم
  ز یکندم یتداع یزرا ن یادن یاعتباريب یگر،د ییمعنا ٔەيدر ال یک. شعر یداندم یادر رفتن و ترك دن را

  

    کنایه  –دانش ها و فنون جدید  –توجه به مردم  –قانون  –وطن  –آزادي   22
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