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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
  دقیقه  70 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 67/60/6006: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 رلکسآقای نام دبیر:  3لوم و فنون ادبی ع درس: 6006-6002سال تحصیلی  وازدهمد پایه : 2و  6صادقین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره( 4) تاریخ ادبیات وسبک شناسی -1
 6 .جای خالی رابا کلمات مناسب پر کنید -6-6 
 . را منتشر کرد  .............دهخدا در استانبول روزنامه  (الف  

 ومسعود سعد سلمان بود ..............فرخی یزدی،تحت تأثیر شاعران گذشته،خصوصاً  ب(  
 .بود ............................ اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایش نامه فارسی پرداخت (پ  
 .دانست ..................و سبک دوره بعد یعنی دورههندی سبک بازگشت را می توان حدّ واسط سبک  ت(  

 6 (را مشخّص کنید.)ص( / )غدرستی ونادرستی عبارت زیر  -6-2 

 )    ( .است اجتماعی –طنز سیاسی  چشم نواز است ، ازشاخه های ارزنده ای که در نثر دوره بیداریالف(   

 ()     رابرعهده داشت. « دانشکده»  ی فعالیت اصلی ادیب الممالک فراهانی روزنامه نگاری بود وسردبیری روزنامهب(   

 (    )وادیب الممالک فراهانی با آگاهی از سنّت های ادبی به زبان پر صالبت گذشته وفادار ماندند. عارف قزوینی  پ(  
 بود.)   («هانیاصفمجمر»پرداخت  سبک عراقیسرایی به سبک شاعران  غزلشاعران دوره بازگشت که به یکی از ت(  

 6 .مورد درست را از داخل کمانک انتخاب کنید  -6-3 
 رشت ( از بازار سیاسی و مطبوعاتی پر رونقی برخوردار بود. –بعد از تهران )تبریز ( الف  
 شمس الدین و قمر ( در دوره بیداری است . –پدید آورنده رمان ) شمس و طغرا  «محمد باقر میرزا»( ب  
 .است آزادی ( در شعر این دوره ، مترادف با دموکراسی غربی -مفهوم )قانون   پ(  
 .است« سه تابلو مریم»یا «ایده آل»منظومنمایشنامه ایرج میرزا(  –)میرزادۀ عشقی مهم ترین اثر ت(   

 5/0 .گزینه صحیح را انتخاب کنید -6-0 
 بود. در عصر مشروطه ، بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های .............. #  
 تخیلی -علمی د(  سیاسیج(  اجتماعیب(  تاریخیالف(   

 5/0 ؟نویسندگان ایرانی نوشتن رمان به مفهوم امروزی را از چه طریقی آغاز کردند -6-5 
 

  

 نمره( 6)موسیقی شعر  -2
 5/0 کدام یک از دو بیت زیر ، دارای وزن نا همسان است ؟ -2-6 
 پرده نشین باشدآن شاهد بازاری وین  در کار گالب و گل حکمِ ازَلی این بودالف (  
 چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند رسید مژده که ایّام غم نخواهد ماند ب (   

 6 (یک وزن اضافی است)با توجه به وزن های داده شده ، مشخص کنید هر کدام متعلق به کدام بیت است ؟-2-2

 «  / مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن/مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن  // مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن »  
 از گوشۀ بامی که پریدیم،پریدیم دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند  الف (  

  
 نه هرکه آینه سازد، سِکندری داند نه هر که چهره  برافروخت، دلبری داند  ب (  

 
  

 5/0 تقطیع مثال های زیر ، به صورتی که بین دو هالل تقطیع شده است ، با کدام اختیارات شاعری مطابقت دارد ؟ -2-3 
 (                                      )   (  - ( U U الف(سوی من      
 (                                       )  (  U  -  -ب(جوانه )  
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 5/0 ؟ داردنوجود  «حذف همزه»با توجه به تقطیع های زیر ، به صورتی که بین دو هالل آمده است ، درکدام گزینه  -2-0 
  ( - ( U – U -  پلنگ افکنب(   ( - - - U ) یهم آهنگالف(   

 ( - - -  U د( درافکندم )  (   U  - - Uج( خوش آهنگ )  

رکان به ا و تقطیعبرش زد به دو صورتبیان کنید که کدام یک از بیت های زیر را می توان  ها وزن بیتضمن یافتن  -2-5 

 75/6 دو برشی ر ابنویسید.( بیت وزنهردو )همچنین کرد؟
 از دل  مؤمن کند به مجمره اسپند فروزدوطن چو شعله ال آتش حبّ الف(  
  (   ) 
 از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم  ب(  
  (   ) 
 آتش عشق سوز عشق آمد  آب آتش فروز عشق آمد  پ(  
  (   ) 

 75/6 .به کار رفته در آن را بنویسید  دو اختیار زبانیبیت زیر ،  وزنو مشخّص کردن  تقطیعپس از  -2-1 
 در چاره گری زبان کشیدند    بیچارگی ورا چو دیدند   

 
 
 
 

 نمره( 6)زیبایی شناسی  -3
 املک در ابیات زیر کدام آرایه بدیع معنوی )متناقض نما/تلمیح/لفّ ونشر/تضمین/تضاد( بارز است؟ آنها را به طور -3-6 

 5/2 .مشخّص کنید
 به تازیانۀ افراسیاب رفتگریان  ( این مَه که چون منیژه لب چاه می نشستالف  

 
 دست غریق یعنی فریاد بی صداییم گوش ترحّمی کو کز ما نظر  نپوشد( ب  

 
 برود از دل من ، وز دل من آن نرود هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است( ج  

 
 أن ای پسرکل یومٍ هو فی ش بهر این فرمود رحمان ای پسر( د  

 
 ، شنیدم،از تو شنیدماز تو کشیدمکشیدم، امت اگر زخلق مالمت وگر زدیده ند( ه  

 

 6 .با توجه به ابیات داده شده به پرسش ها پاسخ دهید  -3-2 

 پروانه زمن ، شمع زمن، گل زمن آموخت افروختن و سوختن  و جامه دریدن -الف  

  ماهی نم خون و بر ماه گَرد به بر رفت روز نبرد فرو رفت و -ب  
 هر دو بیت را مشخّص کنید . «لفّ و نشر » ( نوع الف  
 مشخّص کنید .  «دوم ( لفّ و نشرها را در بیتب  

 

 6 .ص کنید و درباره آن توضیح دهیدرا مشخّ تلمیحزیرآرایه  شعردر  -3-3 
 بر گیسوانش در بادبا ا ینه دوباره نمایان شد  / در آ»   
 «باز آن سرود سرخ انا الحق /  ورد زبان اوست       
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

یافت دبی ا دام آرایهک « الصبر مفتاح الفرج:»پیوسته این بودش دعا  ایوب با چندین بال، اندر بال شد مبتال»در بیت  -3-0 

 5/0 شود ؟نمی
 تناسب د( ج( لفّ و نشر تضمینب(  الف( تلمیح  

 5/0 . مورد درست را از داخل کمانک انتخاب کنید  -3-5 
 )تضمین / تلمیح(درین واژه ها جای می دهتی کوتاه است که معانی بسیار را در کمنگنجاندن یک مفهوم بلند در سخ الف(  
 بدیع معنوی()بدیع لفظی /  به مجموعه ی آرایه هایی گفته می شود که با تغییرات آوایی وموسیقایی سرو کار دارد ب(  

 5/0 ؟در بیت زیر آرایه مراعات نظیر بین کدام واژگان ایجاد شده است؟ مشخص کنید -3-1 
 «  هر کاو نظری دارد با یار کمان ابرو              باید که سپر باشد پیش همه پیکان»   

 

 نمره( 4)نقد و تحلیل نظم و نثر  -4
 6 (هر سطح دو مورد) بررسی کنید. «فکری»و  «ادبی »قلمروشعرزیر را از نظر  -0-6 

 بگذاشت زسر سیاهکاری سحر چو این شب تارای مرغ   
 رفت از سر خفتگان خماری وز نفحه ی روح بخش اسحار  

 محبوبه ی نیلگون عماری بگشود گره ز زلف زر تار  
 واهریمن زشت خو حصاری یزدان به کمال شد پدیدار  

 یاد آر ز شمع مرده یاد آر   

 «علی اکبر دهخدا»    
 ( .......................................................2 ( ..................................................1 ادبی  

 
 ...................................................( 2 .............................................. (1 فکری:  

 5/6 هر سطح دو مورد(بررسی کنید.) فکریو  ادبی، زبانیاست . آن را در سه سطح ملک الشعرا بهار زیر از  سروده ی  -0-2
 شو بار سفر بند که یاران همه رفتند   لک ادب حکم گزاران  همه رفتنداز مُ»   

 گوید چه نشینی که سواران همه رفتند در دامن صحراست آن گرد شتابنده که  
 کز باغ جهان الله عذاران  همه رفتند داغ است دل الله و نیلی است بر سرو  

 کز پیش تو چون ابر بهاران همه رفتند خون بار بهار از مژه در فرقت احباب  
 ( .......................................................2 ( ..................................................1 بانیز  

 
 ( .......................................................2 ( ..................................................1 ادبی  

 
 ...................................................( 2 .............................................. (1 فکری:  
  

 

 75/0 .خ دهیدبا توجه به متن زیر به سؤاالت پاس -0-3 
دوری  سنگ تفرقه و مخدوم مهربان من، از آن زمان که رشته مراودات حضوری گسسته و شیشة شکیبایی از»  

 «پیامی.  و شکسته،اکنون مدت دو سال افزون است که نه از آن طرف بریدی و سالمی و  نه از این جانب قاصدی
 مورد بررسی قرار دهید. ادبیاین نثر را ازنظر قلمرو  الف(  

 
 فراهانی انتخاب شده که ................................ نام دارد. از مهم ترین اثر قائم مقام باال ب( متن  
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 4صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

ش پرس ازنویسندگان معروف دوره بیداری است .پس از خواندن متن به  «عالمه دهخدا»چرندوپرندمتن زیر از کتاب  -0-0 

 75/0 ها پاسخ دهید.
زنده ، شما از وکیل خیر نخواهید دید،مگر همان مشروطة خالی چطور است ؟  شما ها  ،ردهگفتم : بابا واهلل من مُ»  

حرف من افتاده اند، حاال تازه می فهمند دو سال سرِ بعد ازباری حاال  "برو  پی کارِت سواد نداری حرف نزن "گفتند:
باالتر از آن است که به قانون عمل کند .  این ها را تازه می فهمند. من از قدیم می  مقنّن )قانون گذار( شأنِکه 

 «...گریه های مادرم  را دیده بودم ،برای این که چشم های مثل ازرق شامی ِ بابام هنوز یادم بود فهمیدم ، چون
 .این نوشته را بنویسید  زبانیالف( دو ویژگی   

 
 

 تفکّر و خواست مشروطه خواهان چه بوده است؟ بنیادی ترینبا توجه به نثر باال ، ب(   
 
 
 

 «پیروز وسربلند باشید»  
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 5صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  3لوم و فنون ادبی عپاسخنامه درس 
 نمره ( 4تاریخ ادبیات و سبک شناسی )  -1

 (22/0)هرمورد بیداری )مشروطه( ت( میرزا آقا تبریزی   پ( سعدیب(  سروش (الف -1-1 
 (22/0)هرمورد  درست ت( درستنا پ( نادرست ب( درستالف(  -1-2 
 (22/0)هرمورد ت( میرزاده عشقی پ ( آزادی     شمس و طغرا   ب( تبریز الف( -1-3 
 (نمره2/0)الف( تاریخی -1-4 
 (نمره 2/0از طریق ترجمۀ رمان های تاریخی غربی ) -1-2 

 (نمره 6موسیقی شعر )  -2
 نمره( 2/0)«ب»گزینه  -2-1 
 (نمره2/0)مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن ب( (نمره2/0) الف ( مفعول  مفاعیل  مفاعیل  فعولن -2-2 
 (  22/0)هرمورد ( بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه(  )  U  -  -ب(جوانه ) کوتاه تلفّظ کردن مصوّت بلند((   )  - ( U U الف(سوی من     -2-3 
 (22/0گزینۀب   : پلنگ افکن ) -2-4 
 مستف )دو برشی(مستفعلُ مستفعلُ  ب(مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن  / مستفعلُ مفتعلن فاعالت مفتعلن فع الف( -2-2 
 (22/0وزن دوم گزینه ب) (2/0)هرمورد پ(فاعالتن)فعالتن( مفاعلن فعلن  
 مستفعل فاعالت مستف (   )مفعول مفاعلن فعولن   یا نددَ  ر چا  رِ  گَ  ری  زَ بان  کِ  شیدِ    ند بی  چا  رِ گی یِ وِ را چُ دی دَ -2-6 

          --U/-U-U/U--      کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند درهجای چهارم     /   بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه درهجای پنجم در مصراع اول 
 22/0///////// نشانه هجایی 2/0هرموردوزن/ اختیارات / تقطیع   

 نمره(6(ـ زیبایی شناسی3
 (2/0)هرمورده ( لف و نشر   د( تضمین   //  ج ( تضاد  //    ب(متناقض نما  // تلمیح //  الف( -3-1 
 (22/0)هرمورد  )گرد( 2نشر   (نم خون)1)بر رفت(       نشر 2)فرو رفت(    /// لف 1لف و نشر )مرتب(/////   لف (ب الف(لف ونشر) نامرتب( -3-2 
  (1)به خاطر عقاید عرفانی و جملۀ معروفش اناالحق 4دارکردن حسین بن منصور حالج عارف بزرگ قرن اشاره به ماجرای بر « انا الحق» -3-3 
 (2/0)ج( لف و نشر -3-4 
 (2/0)هرموردبدیع لفظی     ب(  الف( تلمیح -3-2 
 (2/0)کمان/ سپر / پیکان  -3-6 

 نمره(4ـ نقد وتحلیل نظم ونثر) 4
/محبوبه نیلگون عماری :خورشید// شمع مرده استعاره مرغ سحر استعاره از خود شاعر  مفعول مفاعلن فعولن (//  ) وزن شعر /( ادبی: قالب شعر مسمط/الف -4-1 

  از شهدای راه آزادی//شب تار نماد ستم و خفقان و......
فقط هر قلمرو) رۀ بیداری ونقد استبدادو خفقان(این شعر معرف شعر سیاسی دو2درونمایه شعر ستایش آزادی و یاد از شهدای آزادی خواه////( 1ب( فکری:   

 (22/0دو مورد ، هرمورد
استفاده از واژه های غیر ساده مثل: حکم گزاران ///کاربرد واژگان کهن مانند هزار / الله عذار /گلشن و... // ساده و پر صالبت بودن زبان شعر زبانی:الف(  -4-2 

 اندوه گساران و...
 /باغ جهان اضافه تشبیهی و.  ملک ادب/ تماعی/ وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن/پایبندی به عروض و سنت های ادبیاج قالب شعر غزل ادبی: ب(  

، برای هرسطحفقط دو مورد ) فکری:بیان شدت غم شاعر از مرگ بزرگان ادب وآزادی خواهان/گذرا بودن عمر وناپایداری زمانه و از دست دادن عزیزان
 (22/0هرمورد

 (22/0 هر مورد مورد دو )فقط گسسته,,شکسته //  اضافۀ تشبیهی:رشتۀمراودات/شیشۀ شکیبایی ادبی : کاربرد آرایه سجع الف( -4-3 
  22/0منشآت ب(  
 (22/0دو مورد هر مورد  )فقطلف سادگی و روانی زبان// استفاده ازبان محاوره // کوتاهی جمالت -4-4 
  (22/0)قانون  ب(  


