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  ١

                                                                                                                             

تاریخ ادبیات ( 2 نمره)      الف  
» ب«در گروه ( یک مورد اضافی است.)   5/0  » الف« به کدام یک از شخصی » ب«هاي گروه ت مرتبط است؟  -1 هر یک  از عبارات گروه    

ب     الف     
ادیب الممالک فراهانی  - 1 او از شاعران شاخص عصر بیداري است و تحت تأثیر شاعران گذشته، به ویژه مسعودسعد و سعدي بود.     - 2 او از جمله نویسندگان  معروف عصر انقالب است که در عرصۀ  داستان  کوتاه، داستان  بلند،     

 رمان، نمایشنامه و فیلم . زندنامه قلم می وي در حوزة ادبیات دفاع مقدس نیز رویکردي خاص       علی مؤذنی 
مالقات در شب آفتابی   .از آثار اوست»     فرخی یزدي  و عمیق به مسائل دارد «.    

   -2 متن زیر، کدام اثر ادبی را معرفی می   کند؟   
  

زري و یوسف  » و اوضاع اجتماعی مردم فارس در خالل جنگ جهانی دوم است  .   25/0  «این کتاب در برگیرندة داستان «    
   « سیمین دانشو »ر ، با این اثر به اوج نویسندگی خود رسید   ».   

   واژة -3 درست را از داخل کمانک انتخاب کنید   .   75/0 
–   .اشاره کرد)خداوندنامه    منشأت ( توان به  ) الف صباي کاشانی پرچمدار بازگشت ادبی است از آثار او می.    
) ب نثر فارسی تحت تأثیر آثاري که در دورة بیداري از زبانهاي اروپایی ترجمه می   .گرایید )سادگی -تکلّف(شد، به   

) افسانه - ققنوس( تغییراتی در اصول و ضوابط شعر سنتی ایجاد کرد   .      ) ج نیما یوشیج در 
   -4 کدام یک از موارد زیر درست است؟    25/0 

«) ب دهکدة پر مالل   »امین فقیري«نوشتۀ »  «نوشتۀ » هاهمسایه«) الف هوشنگ گلشیري»                        
....... .......... ملّی و تاریخی یکی از درون مایههاي شعر در دورة انقالب اسالمی است.    25/0     - 5 تکریم شهید و فرهنگ شهادت با تکیه بر 

هاي     اسطوره) ج                  هاي سروده) ب          هاي   داستان) الف                           هايروایت) د      

سبک شناسی   )نمره 2: (     ب  
توجکم« هی کاربرد جملهها و ترکیبهاي زبانی در شعر دورة بیداري نیست »   ؟   25/0  امویک از کدام  - 6 رد زیر، از عوامل    

) الف اغلب شاعران صرف  اً به شکل و ظاهر، گرایش داشتند   .      
) ب برخی شاعران تسلط کافی براي ادبیات کهن نداشتند   .   
) ج شاعران براي آگاهسازي مردم و انتشار آثار در روزنامهها ناگزیر بودند، به شتاب شعر   .بسرایند      

نادرست   ؟است   1     - 7 کدامیک از جمالت زیردرست و کدامیک  

) الف در دهۀ نخست انقالب، دوري از سبکهاي جدید داستان دیده می   .شود      
) ب روح عرفان و حماسه درشعر دورة بازگشت و بیداري آشکار است   .      
) ج زبان و واژگان شعري در قصاید دورة  انقالب به سبک خراسانی نزدیک است   .      

«کتاب ) د تاریخ بیداري ایرانیان  » در حوزة نمایشنامهنویسی نثر دورة مشروطه است   .   75/0 
ادبیات دورة معاصر تا انقالب اسال   ؟است» می    –  «شعر ) فکري  – ادبی   زبانی (  - 8 هر یک از موارد زیر مربوط به کدام ویژگی 

جمله بندي) الف هاي ساده در شعر معاصر کامالً چشمگیر است   . 
 مدح و ذم ) ب و هجو در شعر این دوره بسیار کم است   . 
» نماد«گرایش به ) ج در تصاویر شعري بیشتر می   . شود 

    ادامه سواالت در صفحۀ دوم  
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  )نمره 6: (موسیقی شعر 
  ؟متفاوت است »با این همه دور از تو مرا چهرة زردي است/  چون جام شفق موج زند خون به دل من  «:با بیتیک از ابیات زیر، کدام » وزن«  - 9

  در میان جمع و دلم جاي دیگر است من      اي؟             هرگز وجود حاضر غایب شنیده) الف
  است دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده                    هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم) ب
  ؟ نادرست استکدام یک از وزن ها، » دانمپشیمانم         جز توبه ره دگر نمی تناز کردة خویش« : براي بیت  -10

  مفتعلن فاعالت مفتعلن فع) ج               مستفعلُ فاعالت مستفعل    ) ب      مفعولُ مفاعلن مفاعیلن        ) الف
  .پاسخ درست را از داخل کمانک انتخاب کنید-11

  )همسان - همسان دولختی (زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما               روي خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد) الف
  )همسان -ناهمسان(ام که مپرس زهر هجري چشیده     ام که مپرس                   درد عشقی کشیده) ب
  )ناهمسان - همسان دولختی( آشنا را دبه پیام آشنایی، بنواز   همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی      ) ج
  است؟ به کار رفته) ت بلندکوتاه تلفظ کردن مصو - حذف همزه - ت کوتاهبلند تلفّظ کردن مصو( اختیار زبانی هر سه ،یک از ابیات زیر کدامدر - 12

  هرگز                   ور روي بگردانی، در دامنت آویزد نکندسعدي نظر از رویت کوته ) الف
  پس سوي کاري فرستاد آن دگر                            تا از این دیگر شود او با خبر) ب
  شود؟همواره کوتاه تلفّظ می» ي«در کدام یک از واژگان بیت زیر، مصوت بلند  -13

  »بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم                        فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم«
14- کیسه هنوز فربه است، با تو از آن قوي دلم    چاره چه خاقانی اگر، کیسه رسد به الغري«: ه به بیت با توج«  

  آمده است؟» مفتعلن«) - UU - (، »مفاعلن«)  -  U - U(مصراع دوم به جاي در چندمین رکن ) الف
  نام این اختیار شاعري وزنی چیست؟) ب
  .سروده شده است............ ............در بحر » در چرخ و تاب و پیچ و خم   /دریاي هستی دم به دم  «بیت  -15

  رجز مسدس محذوف) د             هزج مسدس محذوف  ) ج      رجز مربع سالم     ) ب        هزج مربع سالم    ) الف
  .سروده شده است» نیمایی«با ذکر دو دلیل ثابت کنید شعر زیر در قالب  -16
ن دل خستگانت راست، آ وز/ ها رنگ سیاهی گیرند در شاخ تالجن، سایهکه می/ تو را من چشم در راهم، شباهنگام «

  ».......راهم  تو را من چشم در/ هی فراهم واند
  :را » سخن شناس نه اي جان من خطا اینجاست                  چو بشنوي سخن اهل دل مگو که خطاست«بیت  - 17

  .هاي هجایی آن را بگذاریدنشانه) ب                              .تقطیع هجایی کنید) الف
  در رکن پایانی مصراع دوم، کدام اختیار شاعري وزنی، به کار رفته است؟) د.                               وزن بیت را بنویسید) ج

  )نمره 6: (زیبایی شناسی 
هر دو آرایۀ » شور شیرین به سر هر که فتد، کوهکن است/ بیستون کندن فرهاد نه کاري است شگفت «در بیت - 18

  .وجود دارد.................... و ...... .............
    لف و نشر -نظیرمراعات ) ب                    تضمین                            –تلمیح ) الف

  نظیرمراعات  -تلمیح) د             تضمین                          - نظیرمراعات ) ج
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    ومسادامه سواالت در صفحۀ   



  باسمه تعالی
  ادبیات و علوم انسانی: رشته  3علوم و فنون ادبی :درس  نهاییسؤاالت  امتحان   

  :ینام و نام خانوادگ  صبح 8 :ساعت شروع  علوم و معارف اسالمی
قهیدق 90: مدت امتحان  6/1400/  17: تاریخ امتحان  4: تعداد صفحه         دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه   

  مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی   1400ماه سال شهریورنوبت و داوطلبان آزاد سراسرکشور درروزانه،بزرگسال دانش آموزان 
http://aee.medu.ir   

  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  ٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي زیر مناسب است؟براي کدامیک از نمونه» متناقض نما «و » تضاد« هايهر یک از آرایه -19
  .سخن در میان دو دشمن چنان گوي که اگر دوست گردند، شرم زده نباشی) الف

عصري که هیچ / عصر جدید / در عصر قاطعیت تردید / شاید در عصر شک و / بریم ما در عصر احتمال به سر می) ب
  .جز اصل احتمال، یقینی نیست/ اصلی 

  .زیر را بنویسید هايي بیت» لف و نشرها«نوع هر یک از  -20
  از عفو و خشم تو دو نمونه است روز و شب                  وز مهر و کین تو دو نمونه است شهد و سم) الف

  زندریزد آن زر میدارم اندر مهر او                                      کاین گهر میروي و چشمی ) ب
  .یک دلیل براي آن ذکر نمایید. به کار رفته است» تضمین«در شعر زیر، آرایۀ -21

  مال کبریایی                        که بتان فرو گذارند اساس خودنماییـاب بگشا ز جـمه من نق
  ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی «شده انتظارم از حد، چه شود ز در درآیی؟                         

  »چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی                                         
  :» اند زین جرگه هشیارهابرون              پرستش به مستی است در کیش مهر«در بیت  - 22

  پدید آورده است؟» ایهام تناسب«کدام واژه، آرایۀ ) الف
  دارد؟» تناسب «این واژه با کدام کلمه در بیت، ) ب

  ؟ ه نام داردآرایۀ مشترك ابیات زیر چ -23
  بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران              کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران) الف

  نگ است        میان ما و رسیدن هزار فرسنگ استدلم گرفته از این روزها دلم ت) ب
  است؟ نادرستبراي هر یک از ابیات زیر، کدام آرایۀ داخل کمانک  - 24
  )جناس - حسن تعلیل - نظیرمراعات (پیداست که از دست کریم تو حیا کرد          هم بر جاي عرق می چکد از ابر    باران ) الف
  )تشخیص- ایهام تناسب- حس آمیزي(یادگاري که در این گنبد دوار بماند     از صداي سخن عشق ندیدم خوش تر          ) ب
  )ایهام-تضاد-لف و نشر(    استبی مهر رخت روز مرا نور نمانده است              وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده ) ج
  )اغراق -اسلوب معادله - استعاره(چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند     پاي بلبل نتوان بست که بر گل نسراید ) د

  :» نگاهی هم از نو به سنّت کنیم                  اگر سنّت اوست نوآوري،«: در بیت  -25
  .پدید آورده است..................... آرایۀ » از نو«واژة ) الف

  .ه به بیت بنویسیددو معناي این واژه را با توج )ب
  .)دلیل کافی استیک ذکر ( ؟ایددر بیت زیر پی برده» حسن تعلیل«چگونه به وجود آرایۀ  -26
  »اندجواب داد که آزادگان تهی دست        آري؟       اي نمیبه سرو گفت کسی میوه« 

  :» نتوان کردن            موج جزو بدن آب روان می باشدقطع زنجیر ز مجنون تو « : با توجه به بیت -27
  ؟نادرست است یا  درست عبارت زیر) الف

جدایی ناپذیري موج از آب را معادل و تأییدي براي مفهوم جدایی ناپذیري زنجیر از عاشق «، »دوم«در مصراع » بیدل«
  .بیان کرده است )دیوانه( مجنون

  چیست؟» الف« به توضیح قسمت نام آرایۀ مناسب بیت با توجه ) ب
  .است................... این آرایه بر پایۀ ) ج
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  آورد؟اي را پدید میدر عبارت زیر، قسمت مشخّص شده، چه آرایه - 28
  ».می داد، عاقبت شما را متقاعد کرد بوي التماساصرارهاي من که « 

  )نمره 4( نقد و تحلیل نظم و نثر 
  .هاي مربوط به آن پاسخ دهیداست؛ به پرسش» سید محمد علی جمالزاده« متن زیر از  - 29

فرصت نداده مانند قحطی زدگان به جان غاز افتادند و در یک چشم به هم زدن، چنان کلکش را کندند که  نیز دیگران«
ستم و فوراً در همان بحبوحۀ بخور بخور، صداي تلفن بلند شد، بیرون ج! گویی هرگز غازي قدم به عالم وجود ننهاده بود

یارو حساب کار خود را کرده، بدون آنکه سر سوزنی خود » ستوزیر داخله پاي تلفن ا«: و به آقاي استادي گفتم ربرگشته 
  ».را از تک و تا بیندازد، دل به دریا زده و به دنبال من از اتاق بیرون آمد

  .عبارت کنایی از متن ذکر نمایید یک) الف
  .کلمۀ مناسب بنویسید عبارت زیر، در جاي خالی) ب
و متداول ........... ه داشته باشد به سبک نویسندگی و کاربرد کلمات توج در داستان بیشتر از اینکه به محتوا» جمالزاده «

ه داشتدر نثر توج.  
  .واژة درست را از داخل کمانک انتخاب کنید) ج

  . اشاره کرد) سه تار  –تلخ و شیرین ( توان به از آثار دیگر جمالزاده می
  .ها پاسخ دهیدبا توجه به ابیات زیر، به پرسش - 30
  نت بسی کردار افسانه از هر کسی                       شنیدم همی داستابه 

  به تنها یکی گور بریان کنی                       هوا را به شمشیر گریان کنی
  برهنه چو تیغ تو بیند عقاب                      نیارد به نخجیر کردن شتاب

  ابر د ز بیم سنان تو خون بار        نشان کمند تو دارد هژبر                    
  روي کرده است؟هاي رستم زیادهشاعر در بیان کدام یک از ویژگی) الف
  .است.................. ترین آرایه براي تصویرآفرینی در حماسه با توجه به این توصیف، مناسب) ب
  .پاسخ دهید ني مربوط به آهااست، به پرسش» پروین اعتصامی«ابیات زیر سرودة  - 31
  »اي دوست، این پیراهن است افسار نیست«:مست گفت       محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت            « 

  »ستـت، جز نقشی ز پود و تار نیـده اسـپوسی«:م                  گفت ـر غَرامت، جامه ات بیرون کُنـاز به«  :گفت 
  .گویندمی......................... انسان به این شیوة گفت و گو میان دو ) الف
  کند؟ی تأکید میعبه چه موضو» » پوسیده است، جز نقشی ز پود و تار نیست«: گفت « مصراع ) ب

  .را بنویسید دو ویژگی ادبی آن . است» خی یزديفر« ابیات زیر سرودة  -32
  خود ز جان شستم از براي آزادي آن زمان که بنهادم سر به پاي آزادي                       دست« 
  اي آزاديـر در قفـدوم به پاي سمی تا مگر به دست آرم، دامن وصالش را                          

  .بنویسید ویژگی زبانییک  ،»سید اشرف الدین گیالنی«براي بیت زیر از  -33
  کنی از شرع قرآن اي قلمحمایت میغلغلی انداختی در شهر تهران اي قلم                       خوش 

25/0  
  
  

1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
1  

  
  
  
  
  
  
1  

  
  
  
  

5/0  
  
  

5/0  

  20  نمره جمعپاینده و پیروزباشید                                                                                                                                                
 



 اسمه تعالیب

  صبح   8 :شروعساعت   علوم و معارف اسالمی ادبیات و علوم انسانی:رشته  3علوم و فنون ادبی  :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

  6/1400/ 17 :تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 
  آموزشی و پایش کیفیت مرکز سنجش  1400ماه سال شهریورنوبت و داوطلبان آزاد سراسرکشور درروزانه،بزرگسال دانش آموزان 

http://aee.medu   
  نمره  راهنماي تصحیح   ردیف

 

  ١

  الف
1  

  )نمره 2: ( تاریخ ادبیات
   80ص  25/0علی مؤذنی ) 2         17 ص  25/0 فرخی یزدي) 1

  

5/0  
  25/0   74ص  25/0 سووشون  2
  75/0   72ص  25/0ققنوس ) ج 72ص  25/0سادگی ) ب 13ص  25/0 خداوندنامه) الف  3
  25/0   73ص  25/0» امین فقیري« نوشتۀ » دهکدة پر مالل«یا  ب  4
  25/0   75ص  25/0ج یا اسطوره هاي   5
    )نمره 2: (سبک شناسی   ب
  25/0   43ص  25/0. الف یا اغلب شاعران صرفا به شکل و ظاهر، گرایش داشتند  6
  1      20ص  25/0نادرست ) د        99ص  25/0درست ) ج           100ص  25/0نادرست ) ب        101ص   25/0درست  ) الف  7
  75/0  97ص  25/0 ادبی) ج            97 ص   25/0  فکري) ب                96ص 25/0زبانی ) الف  8
  ج
9  

  )نمره 6: ( موسیقی شعر
  26ص  25/0» من در میان جمع و دلم جاي دیگر است/ ؟ هرگز وجود حاضر غایب شنیده اي« یا الف

  
25/0  

  25/0       25و  26صص  25/0» مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« یا ج  10
  75/0   26تا  22صص  25/0همسان دولختی ) ج 25/0ناهمسان ) ب 25/0همسان  ) الف  11
کوتاه دن مصوت بلند و در هجاي سوم مصراع اول تا  کوتاه تلفظ کر» سو«در هجاي دوم مصراع اول درکلمۀ ( 5/0  ب  12

  5/0  53ص  )ع دوم حذف همزه به کار رفته استتا  و در هجاي نهم مصراع اول و هجاي سوم مصرا تلفّظ کردن مصوت بلند
  25/0  54ص  25/0بیا   13
  5/0  86ص  25/0قلب ) ب      25/0رکن یندوم) الف  14
  25/0  108ص  25/0» رجز مربع سالم« یا ب  15
 -واقعیات ملموستغییر در آوردن جایگاه قافیه، کوتاهی و بلندي مصراع ها، سیر آزاد تخیل، نگاه نو و نگرش عاطفی به   16

دو ذکر( .هاي یک مصراع با مصراع دیگرواژههاي هجایی و وزنبرابر نبودن تعداد نشانه –نزدیکی به ادبیات نمایشی نیما
  106ص  5/0) مورد کافی است

5/0  

17  

  
  85ص        25/0ابدال  ) د

  ك  خَ  طاست  لِ   دل  م  گو  س  خَ  نِ  اَه  چ بشـ  نـ  وي  75/0تقطیع هجایی) الف 

    ـ UU  ـ Uـ  U  ـ  ـ UU  ـ Uـ  U      75/0هجایی نشانه هاي) ب 

  این جاست  نِ من خَ طا  س  نِ اي  جا  س  خَن  شِ  نا  تقطیع هجایی) الف 

  ـ Uـ  U  ـ  ـ UU  ـ Uـ  U  نشانه هاي هجایی) ب 
       ـ    ـ        
    UU  

  فعلن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن  نمره1 وزن) ج 

75/2  

    ادامه راهنماي تصحیح در صفحه دو  
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  ٢

  د
18  

  )نمره 6: (زیبایی شناسی 
  31و30صص  25/0»  نظیرمراعات  –تلمیح « د یا

  
5/0  

  5/0  60-62صص      25/0متناقض      ) ب              25/0تضاد  ) الف  19
  5/0  58و  59صص     25/0) مشوش(نامرتب ) ب    25/0مرتب  ) الف  20
از شعر شاعر دیگري » چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی/ و دیده خوش فشانم ز غمت شب جداییز د«زیرا بیت   21

آورده شده است یا هاتف اصفهانی بیتی از غزل فخرالدین عراقی را تضمین کرده است یا شاعر با آوردن بیتی از سروده 
  33و  34صص  5/0) ذکر یک مورد و یا بیان مفاهیم مشابه.(هاي یک شاعر دیگر، مقصود خود را بهتر بیان کرده است

5/0  

  5/0  91ص    25/0پرستش  ) ب  25/0مهر ) الف  22
  25/0  89ص  25/0اغراق   23
     114ص  25/0ایهام تناسب ) ب     113ص  25/0جناس ) الف  24

  115ص  25/0اغراق ) د     89ص  25/0لف و نشر ) ج
1  

  75/0  )90ص ( 25/0جدید  -2  25/0 دوباره -1) ب         25/0ایهام  ) الف  25
دلیل غیرواقعی و ادعایی است  این یک( یا  5/0. رده استلطیف براي میوه ندادن سرو بیان ک دلیلی هنري و شاعرزیرا   26

  )112ص ( ).و زیبایی آفرینی بیت از همین علت سازي خیالی است
5/0  

  75/0  115ص  25/0 یا شباهت تشبیه) ج     25/0معادله  اسلوب ) ب    25/0درست    ) الف  27
  25/0  113و  114صص  25/0حس آمیزي   28
    )نمره 4: (نقد و تحلیل نظم و نثر   هـ
و موارد درست ( یک چشم به هم زدن، کَلَکَش را کندند، حساب کار خود را کرده، سر سوزنی، دل به دریا زده ) الف  29

      74ص     25/0 تلخ و شیرین) ج                 25/0عامیانه ) ب          5/0 )کافی است عبارت کنایی یک ذکر(  )دیگر
1  

  1  88و  89صص  5/0اغراق ) ب    5/0شجاعت و قدرت   ) الف  30
) اشاره کند نمرة کامل تعلّق می گیرد نامساعد جامعهاگر دانش آموز به انعکاس اوضاع ( 25/0فقر  ) ب  5/0مناظره ) الف  31

  70ص 
1  

  ) دامن وصال( استعاره ) به پاي سر می روم –دست از جان شستم : (کنایه ) / سر، پا، دست: (نظیر مراعات   32
  45ص  5/0) ذکر دو مورد، کافی است(کلمات قافیه : پاي، براي، قفاي / ردیف :آزادي 

5/0  

  5/0  16ص  5/0سادگی و روانی   33
                                                                ».گیردهاي مشابه نمره تعلق میدر بخش نقد و تحلیل نظم و نثر به پاسخ «                        

  جمع                                                                فرجامتان نیک باد                                                                                   
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