
   

 

 

 

 

 بارم سوال ردیف

 3از  1صفحه 

 نمره( 2تاریخ ادبیات )

1 

                                                       شمس و طغرا اثر کیست؟الف( 

 ؟اثر کیست ب( تاریخ بیداری ایرانیان 
5/0 

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

 25/0 چه کسی توانست با شعرهای ساده عامیانه اش در میان مردم جایگاه مناسبی پیدا کند و به نسیم شمال شهرت یافت؟    3

4 

 درست یا نادرست بودن جمله داده شده رامشخص کنید. 

                                □نادرست                 □درست          صبای کاشانی معروف به پرچمدار بازگشت ادبی بود.   
25/0 

5 

 است؟) ب( در جدول زیر، مربوط به کدام یك از شخصیت های گروه)الف ( هر یك از موارد گروه

 ب الف

نثر از بین برد و مسائل عصر را با کاربرد الف( او با تغییر سبك نگارش، تکلف را در 

 زمان واصطالحات رایج و آمیخته به شعر و ضرب المثل های لطیف نوشت.

 

 ایرج میرزا

 

 قائم مقام فراهانی

 

 عارف قزوینی

ب( در به کارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاری ساده و روان مهارت بسیار 

 بود.داشت. در طنز، هجو و هزل چیره دست 
 

5/0 

 نمره( 2) سبک شناسی

6 

 درستی و نادرستی هر یك از عبارت های زیر را مشخص کنید.

 .اند فانیدفاع از کارگران و ضع شاعران نیاز شاخص تر یزدی یو فرخ یالف( ابوالقاسم الهوت

 است شتریب یالممالکفراهان بیبهار و اد یالشعرا در شعر ملك یغزل و مثنو ده،یقص یب( توجه به قالب ها

5/0 

7 
 فکری)محتوا( برای آن بنویسید.          و یك ویژگی )آرایه(و  زیر را بخوانید و یك ویژگی ادبی هسرود

 یآزاد یاستبداد با خدا یناخدا/                   زا ماهرانه در جنگ است طوفا ن طیدر مح
5/0 

8 

 است؟                      قلمروهای سه گانۀ نثردوره بیداری هریك ازویژگی های زیر،مربوط به کدام یك از

 راوی سوم شخص دربعضی از صحنه های داستان وسخن گفتن او باخواننده            ............................. الف(حضور

 ............................            ب(کاهش عبارات وصفی طوالنی ولفظ پردازی های بی جا درنامه ها                            

5/0 

9 

 کدامیك ازگزینه های داده شده ازدرون مایه های فکری نثرعصربیداری نیست؟

 □د(تنفر                        □ج(آزادی طلبی                                □ ب(شهادت طلبی                           □الف(نوگرایی 
25/0 

 باسمه تعالی                                                       

 مدرسه آموزش از راه دور رایان کاشیها
 3علوم فنون  : درس صفحه 3 : تعداد صفحات

 دومدوره: متوسطه 

 دوازدهم : پایه

 انسانیرشته : 



 3از  2صفحه

10 
 آن چیست؟                                  اساسی ترین ویژگی فکریبیت زیر ازملك الشعرای بهار است 

 آن آتشی که خاک وطن گرم بود ازآن                     طوری به باد رفت کزآن اخگری نماند)اخگر:جرقه(
25/0 

 نمره( 6) موسیقی شعر

11 

 .دارد؟ نوع آن را بنویسید به صورتی که بین دو هالل تقطیع شده است، با کدام اختیارات شاعری مطابقت تقطیع نمونه های زیر،

 ( ---U–- ––U) دل بی دردبUU  –– -–(U                                   ) –(«راستی آموز»الف(           
5/0 

12 
 ، تقطیع هجایی کنید.همزهبدون حذف را یك بار با حذف همزه و یك بار « دست آموز»واژه 

 : الف(  بدون حذف همزه : الف( با حذف همزه
5/0 

13 
 دربیت داده شده کدام مصوت بلند همواره کوتاه تلفظ می شود؟

 بیا ای دل از اینجا پر بگیریم       /         ره کاشانۀ دیگر بگیریم
5/0 

14 

 « ام که مپرس هایی کشیده رنج/  بی تو در کلبه گدایی خویش »با نگرش به بیت پیش رو پاسخ دهید:

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

 ب( اختیارات شاعری آن را بازگو کنید.

 این بیت وزن همسان دارد یا ناهمسان؟ج( 

5/1 

15 

ضمن یافتن وزن بیت ها بیان کنید که کدامیك از بیت های زیر را می توان به دو صورت سامان داد و تقطیع به ارکان کرد؟ 

                                              دلیل خود را بنویسید.                                                                                                         

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

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

2 

16 

 باکدام مصرع زیرهم وزن است. «حضوری گرهمی خواهی ازاوغایب مشوحافظ»مصراع

 مقصود کجاست                              ب(روا داری که من بلبل ، چو بوتیمار بنشینمالف(کس ندانست که منزلگاه 
5/0 

17 
                        درکدام هجای بیت زیر ازاختیارات زبانی تغییر مصوت استفاده شده است؟                                                             

 مصرع...............    زکجایی  /   بگفت ازدارملك آشنایی                              هجای................نخستین بارگفتش ک
5/0 

 نمره( 6) زیباشناسی

18 
 ؟دیشده است؟ مشخص کن جادیکدام واژگان ا نیب ریمراعات نظ یهآرا ریز یها تیدر ب

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

19 

 )هر بیت یك آرایه(.را مشخص کنید و آرایه های مورد نظر را گزارش دهید تلمیح،تناقض، لف و نشر، تضاد و تضمیندر بیت زیر 

 کشیدم از تو کشیدم شنیدم از تو شنیدم/  اگر ز خلق مالمت و گر ز کرده ندامتالف( 

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

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

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

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

5/2 



 3از  3صفحه

20 

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

 گر ندیدی قبض و بسط عشق را  / گریه مینا نگر خندیدن ساغر ببین.
1 

21 

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

 ؟اعات نظیر به کار رفته استدر این بیت، بین چه واژه هایی، مرالف( 

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

1 

22 

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

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

 نمره( 4) نقد و تحلیل نظم و نثر

23 

 )هر سطح یك مورد(.بررسی کنید فکریو  ادبی، سطح زبانیآن را در سه را بخوانید و بهار  زیر از هقصید

 همه رفتند ارانیشو بار سفر بند که / گزاران همه رفتند از ملك ادب حکم

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

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

 گساران همه رفتند اندوه که اندوه/  همه خفتند انیسرا افسوس که افسانه

5/1 

25 

 پاسخ دهید.                  «درمحیط طوفان زا ماهرانه درجنگ است   /    ناخدای استبداد با خدای آزادی»باتوجه به بیت

 الف(دوویژگی ادبی  ..................................         .................................................

 .................         .................................................ب(دوویژگی فکری .................

5/1 

25 

 بعد ازخوانش ابیات زیرازنسیم شمال به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 دست مزن ،چشم،ببستم دودست               راه مرو چشم ، دوپایم شکست

 مکن ، چشم ببستم دهنحرف مزن ، قطع  نمودم سخن                 نطق 

 هیچ نفهم ،این سخن عنوان مکن               خواهش نافهمی انسان مکن

 الل شوم  کورشوم  کرشوم                      لیك محال است که من خرشوم

 الف(سروده راازنظر ادبی برسی کنید؟

 ب( به یك مورد ازویژگی های سطح زبانی آن اشاره کنید.

1 

 20 جمع نمرات



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 قلیزاده                                                                                           


