
 نمره به عدد:                       نمره به حروف:                       ام و نام خانوادگی:   ن

 صبح 8ساعت شروع:    تاریخ امتحان:     3علوم و فنون ادبی  درس:سواالت امتحانی 

 آموزش و پرورش  دقیقه / پرسشنامه 70مدت امتحان: 
 دبیرستان 
 )دوره دوم(

 مهر مدرسه

 ال تحصیلی س  -نوبت دی ماه 
 ایه: دوازدهمپ-دوم  متوسطه دوره

 

1 

 نمره( 2تاریخ ادبیات )

 5/0 اثر کیست ب( تاریخ بیداری ایرانیان شمس و طغرا اثر کیست؟ الف(  1

 5/0 مورد( 2)  ؟اثرگذار بود بیداری جامعهچه عواملی در ایجاد  2

 5/0 عامیانه اش در میان مردم جایگاه مناسبی پیدا کند و به نسیم شمال شهرت یافت؟چه کسی توانست با شعرهای ساده  3

 در جدول زیر، مربوط به كدام یك از شخصیت هاي گروهاست؟الف  هر یك از موارد گروه 4

 ب الف

ج و آمیخته به شعر و یاصطالحات را و د و مسائل عصر را با کاربرد زمانبر بیناو با تغییر سبک نگارش، تکلف را در نثر از الف( 

 ضرب المثل های لطیف نوشت.

و و هزل چیره طنز، هجرت بسیار داشت. در اتعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاري ساده و روان مه يگیردر به كارب( 

 .دست بود

 ایرج میرزا

 قائم مقام فراهانی

 عارف قزوینی

 

5/0 

 نمره( 2) سبك شناسی

 یك از عبارت هاي زیر را مشخص كنید. درستی و نادرستی هر 5

 .اند فانیدفاع از كارگران و ضع شاعران نیاز شاخص تر يزدی یو فرخ یابوالقاسم الهوتالف( 

 است شتریب یفراهان الممالك بیبهار و اد يالشعرا در شعر ملك يغزل و مثنو ده،یقص يتوجه به قالب هاب( 

 .شعر عصر بیداري است در بهایها و ترك به زبان و دقت در كاربرد جمله توجه ،یزبان يهایژگیاز و گرید یکیپ( 

5/1 

 براي آن بنویسید. فکريو یك ویژگی و  زیر را بخوانید و یك ویژگی ادبی هسرود 6

 يآزاد ياستبداد با خدا يناخدا / زا ماهرانه در جنگ است طوفا ن طیدر مح

5/0 

 نمره( 6) موسیقی شعر



2 

 .دارد؟ نوع آن را بنویسید زیر، به صورتی كه بین دو هالل تقطیع شده است، با كدام اختیارات شاعري مطابقت تقطیع نمونه هاي 7

 (U– – –U)  دل بی دردب(      ) – – – UU –(«دارم یآرزوی»الف( 

1 

 ، تقطیع هجایی کنید.همزهبیرا یک بار با حذف همزه و یک بار « دست آموز»واژه  8

 بدون حذف همزه: الف(   با حذف همزه:الف( 

1 

 U » 1– –»  ب(   « ––UU»  الف( های معادل هجاهای زیر را بنویسید.   نام رکن 9

 « ام که مپرسهایی کشیدهرنج/  بی تو در کلبه گدایی خویش »                پاسخ دهید: پیش روبا نگرش به بیت  10

 از بیت زیر را تقطیع هجایی و تقطیع به ارکان نمایید؛ سپس نام ارکان آن را بنویسید. نخست مصراعالف( 

 اختیارات شاعری آن را بازگو کنید.ب( 

 این بیت وزن همسان دارد یا ناهمسان؟ج( 

2 

؟ دلیل خود را و تقطیع به ارکان کرد صورت سامان داددو کدامیک از بیت های زیر را می توان به وزن بیت ها بیان کنید که  نضمن یافت 11

 بنویسید.

 پیش دو ابروی چون هالل محمد/  شاید اگر آفتاب و ماه نتابند الف(

 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست /گشت گرد شهردی شیخ با چراغ همیب( 

 

1 

 نمره( 6) زیباشناسی

 ؟دیشده است؟ مشخص كن جادیكدام واژگان ا نیب ریمراعات نظ یهآرا ریز يتهایدر ب 12

 سر به زلف همچو چوگانش گذار اریاختی / همچو گو ییدست و پا یندار دانیم نیچون در ا
1 

 )هر بیت یک آرایه( های مورد نظر را گزارش دهید. آرایهرا مشخص کنید و  و تضمین ، تضاد، لف و نشرتناقض تلمیح،در بیت زیر  13

 کشیدم از تو کشیدم شنیدم از تو شنیدم/  ندامتاگر ز خلق مالمت و گر ز کرده الف( 

 در تجلی است یا اولو األبصار/  یار بی پرده از در و دیوار ب(

 من از آن روز که در بند توام، آزادمی / حافظ از جور تو، حاشا که بگرداند رو (پ

 پس سخن کوتاه باید والسالم/  درنیابد حال پخته هیچ خام (ت

 ساده بسیار نقش / هیچ دانا زین معما در جهان آگاه نیستث( چیست این سقف بلند 

 

5/2 

14 
 را بیابید و نوع آن را بنویسید. ها و نشر ها در بیت زیر آرایه لف

1 



3 

 .گریه مینا نگر خندیدن ساغر ببین/  گر ندیدی قبض و بسط عشق را 

 «جهان را به جوی نفروشم لکرضوان به دو گندم بفروخت/ من چرا م هپدرم روض »با نگرش به بیت  15

 ؟در این بیت، بین چه واژه هایی، مراعات نظیر به کار رفته استالف( 

 را گزارش کنید.و آن  بیابیدتلمیح به کار رفته در این بیت را  ب(

1 

 چراغ دل برافروزیز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی / از این باد ار مدد خواهی   .شودیم دهیبارز د هیکدام آرا ریز تیدر ب 16

 تلمیح( 4 تضمین (3 متناقض نما( 2 تضاد( 1

5/0 

 نمره( 4) نقد و تحلیل نظم و نثر

 )هر سطح دو مورد(.آن را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی کنیدرا بخوانید و  بهار زیر از هقصید 17

 همه رفتند ارانیشو بار سفر بند که  / گزاران همه رفتند ماز ملک ادب حک

 که سواران همه رفتند ینیچه نش دیگو/  آن گرد شتابنده که در دامن صحراست

  عذاران همه رفتند هکز باغ جهان الل / است بر سرو یلیداغ است دل الله و ن

 گساران همه رفتند هاندوه که اندو / همه خفتند انیسرا هافسوس که افسان

 

3 

 .پرسشها پاسخ دهیدبخوانید و به نمونه زیر را  18

و به نظر دقت و  میخود را جمع کن الیاگر خ لکن م،یا کردهشروع  1322را از سال  انیرانیا یداریخود ب خیتار نیاگر چه ما در ا

را که داللت دارد  عیاز امور و وقا یاریبس 1365ۀ سن یکه در مجار میکنی مشاهده م یبه خوب نهیهر آ م،یبنگر گذشتگان خیانصاف درتار

چه آن  میرا سراغ ندار ینظام احد ریام خان یتق رزایآنها به راه تمدن و باعث و مسبب آن را جز مرحوم م گزاردن و قدم انیرانیا یداریبر ب

 .دیرس یبه بلند یاز پست یخود بدون اسباب و مساعدت خارج تیاشخاص بود که به قابل کّهیبزرگ مرد از آن 

 .زبانی این نوشته را بنویسیددو ویژگی الف( 

 .بیان این نوشته، چگونه است هب( شیو

 ؟این نوشته چیستویژگی فکری ( ج

1 

  کامیاب باشید 

 



 نمره به عدد:                       نمره به حروف:                       ام و نام خانوادگی:  ن

 صبح 8ساعت شروع:  تاریخ امتحان:     3علوم و فنون ادبی  سواالت امتحانی درس:

 آموزش و پرورش  دقیقه / پاسخ برگ 70مدت امتحان: 
 دبیرستان 
 )دوره دوم(

 مهر مدرسه

 ال تحصیلی س  -نوبت دی ماه 
 ایه: دوازدهمپ-دوم  متوسطه دوره
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 نمره( 2تاریخ ادبیات )

1 
 ب(  الف(

5/0 

2  5/0 

3  5/0 

 ب الف 4

او با تغییر سبک نگارش، تکلف را در نثر از بین برد و مسائل عصر را با کاربرد زمان و اصطالحات رایج و آمیخته به شعر و الف( 

 ضرب المثل های لطیف نوشت.

تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاري ساده و روان مهارت بسیار داشت. در طنز، هجو و هزل چیره  در به كارگیريب( 

 .دست بود

 ایرج میرزا

 قائم مقام فراهانی

 عارف قزوینی

 

5/0 

 نمره( 2سبك شناسی )

 درستی و نادرستی هر یك از عبارت هاي زیر را مشخص كنید. 5

 پ(  ب(  الف( 

5/1 

6  5/0 

 نمره( 6)موسیقی شعر 

 1 ب(  الف( 7

 الف(  بدون حذف همزه:  الف( با حذف همزه: 8
1 

 U » 1– –»  ب(   «  ––UU» الف(   9



5 

 الف( 10

 

 

 

 

 

 

 

 ب( 

 ج( 

2 

11  

 

 

1 

 نمره( 6زیباشناسی )

 چون در این میدان نداری دست و پایی همچو گوی / اختیار سر به زلف همچو چوگانش گذار 12

 

1 

 الف(  13

  ب(

  پ(

  ت(

 ث( 

 

5/2 

 گر ندیدی قبض و بسط عشق را  / گریه مینا نگر خندیدن ساغر ببین. 14

 

1 

 1 «پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت/ من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم » 15



6 

 الف( 

  ب(

 ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی / از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی 16

 تلمیح( 4 تضمین (3 متناقض نما( 2 تضاد (1
5/0 

 نمره( 4نقد و تحلیل نظم و نثر )

 قصیده زیر از بهار را بخوانید و آن را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی کنید.)هر سطح دو مورد( 17

 

 

 

 

 

 

3 

 نمونه زیر را بخوانید و به پرسشها پاسخ دهید. 18

 نوشته را بنویسید.دو ویژگی زبانی این الف( 

 ب( شیوه بیان این نوشته، چگونه است.

 ج( ویژگی فکری این نوشته چیست؟

1 

  کامیاب باشید 

 
 



 نمره به حروف: نمره به عدد:                                           م و نام خانوادگی:   نا
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 آموزش و پرورش  دقیقه / پاسخ نامه 70مدت امتحان: 
 دبیرستان 
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 مهر مدرسه

 ال تحصیلی س  -نوبت دی ماه 
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 نمره( 2تاریخ ادبیات )

 5/0 االسالم ناظمب(  یخسرو رزایمحمدباقر مالف(  1

شاه در  یفتحعل عهدیول رزا،یعباس م یشهاکوش /دیجد یایدن یمکانات فنا تها ویو روس و توجه مردم به واقع رانیا  نافرجام یها جنگ ریتأث 2

و ترجمه  یسینو هرواج صنعت چاپ و روزنام /لیتحص یبه خارج از کشور برا یرانیا انیاعزام دانشجو /دیآوردن به دانش و فنون جد یرو

 ریرکبیبه دست ام نینو یشهاآموزش دان دارالفنون و همدرس سیتأس ی/غرب یبهاو نشر کتا

5/0 

 5/0 یالنیگ نیالد اشرف دیس 3

 هر یك از موارد گروه الف در جدول زیر، مربوط به كدام یك از شخصیت هاي گروهاست؟ 4

 ب الف

ج و آمیخته به شعر و یبرد و مسائل عصر را با کاربرد زمان  واصطالحات را نیسبک نگارش، تکلف را در نثر از ب او با تغییرالف( 

 ضرب المثل های لطیف نوشت.

در به كار گیر تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاري ساده و روان مهارت بسیار داشت. در طنز، هجو و هزل چیره دست ب( 

 .بود

 ایرج میرزا

 قائم مقام فراهانی

 عارف قزوینی

 

5/0 

 نمره( 2سبك شناسی )

 درستی و نادرستی هر یك از عبارت هاي زیر را مشخص كنید. 5

 نادرست پ( درستب(  درستالف( 
5/1 

 سروده زیر را بخوانید و یک ویژگی ادبی و و یک ویژگی فکری برای آن بنویسید. 6

 .آزادي به معناي دمکراسی است درباره موضوع آن ادبی: استبداد، آزادي: تضاد / محیط طوفان زا: استعاره از جامعه آشفته / فکري:

5/0 

 نمره( 6موسیقی شعر )

 1 دارد؟ نوع آن را بنویسید. تقطیع نمونه هاي زیر، به صورتی كه بین دو هالل تقطیع شده است، با كدام اختیارات شاعري مطابقت 7



8 

 تغییر کمیت، کوتاه به بلندب(      تغییر کمیت، بلند به کوتاهالف( 

 ، تقطیع هجایی کنید.همزهبیرا یک بار با حذف همزه و یک بار « دست آموز»واژه  8

 (U – –U–) موز -آ  –دست  الف(  بدون حذف همزه: (U– – –) موز -تا –دس  الف( با حذف همزه:

1 

 1 مفعولب(   فعالتنهای معادل هجاهای زیر را بنویسید.   الف(  نام رکن 9

 « ام که مپرسهایی کشیدهرنج / ی تو در کلبه گدایی خویشب »با نگرش به بیت پیش رو پاسخ دهید:                 10

 وزن: فاعالتن مفاعلن فعلنالف( 

 هجای ششم مصراع نخست باید بلند تلفظ شود.ب( 

 ج( ناهمسان

2 

 مفتعلن فاعالت مفتعلن فعوزن: الف(  11

 دوم( بیت) فعلمستفعلن  مفاعل نفاعلن / مستفعل مفعول فاعالت مفاعیلوزن: ب( 

 

1 

 نمره( 6زیباشناسی )

 در بیتهاي زیر آرایه مراعات نظیر بین كدام واژگان ایجاد شده است؟ مشخص كنید؟ 12

 ش گذارچوگانهمچو  زلفبه  سر/ اختیار  گويهمچو  پاییو  دستنداری  میدانچون در این 
1 

 )هر بیت یک آرایه(را مشخص کنید و دانسته های مورد نظر را گزارش دهید.  لف و نشر، تضاد و تضمینتناقض،  تلمیح،در بیت زیر  13

 : مصراع دوم شعر سعدی استتضمین پ( یا اولو األبصار: تلمیح ب( شنیدم، کشیدم /ندامت، مالمت: لف و نشرالف( 

 ساده بسیار نقش: تناقضث(  خام، پخته: تضاد ت(

5/2 

 آرایه لف ها و نشر ها را بیابید و نوع آن را بنویسید.در بیت زیر  14

 مرتب /خندیدن ساغر، گریه مینانشر:  /بسط  ،قبض لف:

1 

 «پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت/ من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم »با نگرش به بیت  15

 جو، گندم، رضوان روضه، پدرمالف( 

 دارد که با خوردن گندم از بهشت رانده شد.به داستان حضرت آدم اشاره  ب(

1 

16 
 متناقض نما( 2

5/0 

 نمره( 4نقد و تحلیل نظم و نثر )



9 

 شدن به معنای رفتن به کار رفته است/ ساده و روان است / برای عامه مردم قابل فهم است/ : زبانی 17

 پایبند است، تکرار تخیالت دوره های پیشین است/ غزل است، به سنت های ادبی ادبی:

 ردازد.وضعیت نامطلوب جامعه در شعر می پ فکری: اجتماعی و وطنی است. به مشکالت مردم و

  

3 

 نمونه زیر را بخوانید و به پرسشها پاسخ دهید. 18

 

 وصفی و دور و دراز و لفظ پردازی کم است. ن کم است، عبارت/ ترکیب واژه های ناآشنای عربی آ ، قابل فهم استنساده، رواالف( 

 جدّ ب(  

 نگاهی نو و متجددانه به تاریخ دارد. بخشی از شرح حال مردان مشروطه است. اخبار و اطالعات آن مستند است و دست اولج( 

1 

  کامیاب باشید 

 


