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  نمره  )دارد پاسخ نامه(سؤاالت رديف

  

  

    )نمره  2(تاريخ ادبيات   الف
هاي كهن پرداختند؟ چرا شاعران دورة بازگشت به پيروي از اسلوب -1 

  ؟كندرا معرّفي مي بيداري ۀ هاي ادبي دوركداميك از شخصيترزي توضيح -2
قبل از او سبك نويسندگان فارسي با تكلّـف و تصـنّع   ، مداران اين دوره است سياستترين نويسندگان و از معروف« 

رايج و آميخته به  طالحاتاو با تغيير سبك نگارش، تكلّف را در نثر از بين برد و مسائل عصر را با زبان و اص. همراه بود
  ».هاي لطيف، به سبك گلستان سعدي نوشتالمثلشعر و ضرب

  ميرزا آقا تبريزي -د           مقام فراهاني  قائم -ج            فراهاني  اديب الممالك -ب    دهخدا          -الف
  .ص كنيدهاي زير را مشخدرست يا نادرست بودن سوال -3

  نادرست  /درست سرودة عارف قزويني است؟  » اي قلم« شعر انتقادي )الف
  نادرست / درست  . سرودسبك منوچهري به رواني و لطافت شعرسعدي مي هقصيده را ب پروين اعتصامي ،) ب
 . )است يك مورد اضافي» ب « در ستون .(كنيدوصل» ب« آثار در ستون  به» الف« ستونآورندگان آثار را درنام پديد -4

  
  
  

  
  

 »الف«  »ب « 
 سيد علي موسوي گرمارودي) الف اگه بابا بميره  -1
 جالل آل احمد) ب تلخ وشيرين -2
 رمحمد رضا سرشا) ج گوشوارة عرش  -3
  خسي در ميقات  -4

5/0  
25/0  

  
  
  
  
  

5/0  
  
  

  

75/0  

    )نمره  2( سبك شناسي   ب

  ؟   استهايي بيشتر بودهتوجه به چه قالب» الممالك فراهانياديب« و» الشعراي بهارملك« در شعر -5  
  مثنوي و غزل) د          قصيده و غزل ) ج          چهار پارهمستزاد و ) ب         قصيده و مثنوي) الف

  ...... گزينةبه جز را نشان مي دهد ،نثردورة بيداري » زبانيسطح « ها همة گزينه - 6
  .و قابل فهم است نثر دوره ساده )الف

  . شدر فارسي وارد ثبه ن..... بسياري از لغات انگليسي،تركي، فرانسوي و) ب
  .شود هاي عربي ناآشنا كمتر ميتركيب ها وواژه )ج
  .شودوارد ميلغات و اصطالحات ديني و عرفاني در نثر ) د
  . كنيدهاي مناسب پرجاهاي خالي را با واژه - 7

  . پايبند بودند.......... هاي ادبي هاي بياني و بديعي و سنتگفتند به آرايهشاعراني كه به زبان مردم عادي شعر مي) الف
  . بودند .............. فان توجه داشتند، فرخي يزدي ويعترين شاعران عصر بيداري كه به دفاع ازكارگران و ضشاخص)ب
  تشريحيسوال هاي  -8

  . شعر انقالب اسالمي را بنويسيد» فكري« هاياز ويژگي دو مورد) الف
  ؟ زياد استهاي شعري تقليد و تمايل به كدام سبك، در شعر سنتي دورة انقالب اسالمي )ب
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  :و نام خانوادگي نام   دقيقه 90:مدت امتحان  علوم و معارف اسالمي

صبح 10:ساعت شروع  14/10/1398:تاريخ امتحان  4: عداد صفحهت      دورة دوم متوسطه دوازدهمپايه   
 و پايش كيفيت آموزشي مركز سنجش   1398ماه سال دي نوبت و داوطلبان آزاد سراسركشور درروزانه،بزرگسال دانش آموزان 

http://aee.medu.ir    
  نمره  )دارد پاسخ نامه(سؤاالت رديف

  

  

   )نمره  6( موسيقي شعر   ج

  . ديكن ييهجا عيبار با حذف همزه ، تقط كيبار بدون حذف همزه و  كيرا » دآلرام« واژة  -9  
                  . نوع اختيار را بنويسيد است؟هشداستفاده شاعري كدام اختياربراي هر مورد ،رزيهاي در تقطيع نمونه -10

  » - - U «بهانه ) ب                 »                           - UU -«  جادويي) الف
  هم وزن است؟ » از در درآمدي و من از خود به در شدم « كدام گزينه با مصرع  -11

  اي بي خبر بكوش كه صاحب خبر شوي ) بود                    ب  آن يار كزو خانة ما جاي  پري) الف
  حكم  ازلي  اين  بود كار گالب و گل  در) مگر تو روي بپوشي و فتنه باز نشاني                   د) ج
 و وزن هاي هجايينشانه پايه هاي آوايي،»  سوز عشق آمدآتش آب/ فروز، عشق آمدآب آتش« با توجه به بيت  -12

  . را در جدول زير قرار دهيد شعر
    پايه هاي آوايي

    نشانه هاي هجايي
    وزن شعر

  

  . بنويسيد به طور كاملا زير ر وزنحاصل از تكرار نام بحرِ -13
    فاعالتن، فاعالتن، فاعلن 

 »چاره چه خاقاني اگر، كيسه رسد به الغري/ آن قوي دلم كيسه هنوز فربه است ، با تو از « با توجه به بيت  -14

  آن چيست؟ نوع است؟صورت گرفته وزنيدر كدام ركن بيت اختيار) الف
  دهد؟ ي رخ مييهاكاربرد اين قابليت ، تنها در چه وزن)ب
  است؟ » ناهمسان« كدام مصراع زير-15

  باشد نيخاطر كه حز زديشعر تَرانگ يك)الف
  رنگ بميريمكه بي تر از آنيمآبي)ب
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    )نمره  6( زيبايي شناسي   د

  . هاي زير مشخص كنيدرا در بيت »مراعات نظير ، تلميح ، و تضمين «هايآرايه -16  
  به تمناي تو در آتش محنت چو خليل        گوييا در چمن الله و ريحان بودم )الف

  ًاكاد الفَقرُ اَن يكونَ كُفريارامد تا  فقرش به كفر انجامد؛  معرفت ندرويش بي)ب
مگر مساحت رنج مرا حساب كنيد شعاع درد مرا ضرب در عذاب كنيد          )ج
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  »كشيدم، شنيدم، از تو شنيدمكشيدم، از تو / اگر زخلق مالمت و گر زكرده ندامت « در بيت  - 17  
  .را نشان دهيد»  اولنَشر « و »  دوم لَف« ) الف

  .را بنويسيد» لَف و نَشر « نوع ) ب
  .دليل تشخيص خود را بنويسيدشود؟ديده مي» تضاد« و دركدام ، آراية» تناقض«آراية ابياتدركدام يك از  - 18

  اين چنين ساكن روان كه منم/ كي شود اين روان من ساكن  )الف
  آن را كه نيست عالم غم، نيست عالمي/ شادي ندارد آن كه ندارد به دل غمي )ب
   يك مورد» ب « قسمت « به كار رفته است ؟ » ب « كدام آراية ادبي گروه » الف« هاي گروه در هر يك از بيت -19

 ».استاضافه

  »ب «   »الف « 
  هاكجا دانند حال ما سبكباران ساحل/ شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل )الف

  نقش زخمي است كه از تيشة فرهاد شكفت/ برلب كوه جنون خندة شيرين بهار )ب
  گردمپرد ، بيدار مياگر رنگ از رخ گُل مي/ اگرچه نقش ديوارم به ظاهر از گران خوابي ) ج

  اغراق -1
  حسن تعليل -2
  تلميح -3
  مراعات نظير -4

  

  »بلكه خبر/كزمبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را/خواهد ازمنصبح مي/نگران با من استاده سحر« در بيت-20
  .ايهام دارد ، معاني مختلف آن را بنويسيد» نگران « كلمة 

  »عيوق بر شدممهرم به جان رسيد و به /چون شبنم اوفتاده بدم پيش آفتاب «در بيت  -21
  به كار رفته است ؟» ايهام تناسب« ر كدام واژه آراية د) الف

  دارد؟» تناسب « واژة مورد نظر با كدام كلمه ) ب
  .بنويسيدبراي هر مورد خود را تشخيص  دليلرا در ابيات زير بيابيد و » آميزيحس«و» اسلوب معادله« يهاآرايه - 22

  .آسمان فريبي آبي رنگ شد)الف
  شعله را زود نشانند به خاكستر خويش/ كشان را فكند تيغ مكافات ز پاي سر) ب

  »جويند ايام جواني را كه اندر خاك مي/ پشت از آن گشتند پيران جهان ديده خميده«  ه به بيتبا توج -23
  بيان كرده است ؟» خميدگي پشت پيران « براي  يشاعر چه دليل) الف

  كدام آراية معنوي ، در بيت شده است ؟اين هنر شاعرانه سبب پيدايش ) ب
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  )نمره 4( نقد و تحليل نثر و نظم   ـه
  .ها پاسخ دهيد به پرسش، با توجه به شعر زير - 24  

  ،ندو خموش و آو هيسرد و س    گردون         زجور نيچون گشت زم-1

  دماوند يتو ا ييفلك مشت              آن مشت توزخشم بر بنواخت -2

  ندور  برآن  ضمــاد كردـكاف              ـــنديدرد و ورم  فرو نش  تا-3

  دوان آتش خود نهفته مپسن  دل  زمانه             ي ا ر ـمنفجـ شـو -4

  .بنويسيد بيابيد و سرودة باال را  زباني ويژگيمورد از دو ) الف

  »دو مورد« .آن را بررسي كنيد» سطح فكري« است ، » بهار يمحمد تق« شعر باال از) ب

  .سوم چيست؟ در مورد آن بنويسيد بيت شاخصآراية )ج

دوز خود را به انضمام هاي نولباسدست از بهترين داي آن روز به خاطرم آمد كه ديروز يكفر  «با توجه به متن  -25

ولي چون تيري كه از ،امشدة  خودم از خانه بيرون انداختهمايحتوي، يعني آقاي استادي مصطفي خان، به دست چالق

ايمان آوردم و پشت دستم را داغ  »از ماست كه برماست« گردد، يك بار ديگربه كالم بلند پايةشست رفته باز نمي

  »زادهجمال داستان كباب غاز، محمد علي«                                   .ديگر پيرامون ترفيع رتبه نگردم كردم كه تا من باشم

  .را بنويسيد در متن بيابيد و معني آن» كنايه«يك)الف

  .را در متن پيدا كنيد و بنويسيد» تضمين « آراية ) ب

  دارد؟اي وجود چه آرايه» شست« و » دست« هاي هژبين وا) ج

  .را بنويسيد جمال زاده نثر زباني هايدو مورد از ويژگي )د
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  20  موفق و سربلند باشيد  
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  صبح  10:ساعت شروع  علوم و معارف اسالمي ادبيات و علوم انساني:رشته  3علوم و فنون ادبي :راهنماي تصحيح امتحان نهايي درس

  10/1398/ 14      :تاريخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپايه 
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  نمره    رديف

 

  

  
1  

  )نمره2(اتتاريخ ادبي )الف
  13ص            25/0 سستي و رخوت حاكم بر ادبيات  -2  25/0 به سبب فقر فرهنگي جامعه-1

  
5/0  

  25/0  19ص        25/0 قائم مقام فراهاني  /» ج «  2
  5/0  70ص        25/0نادرست ) ب                      16و  15ص      25/0نادرست ) الف  3
                             74ص     25/0 )خسي در ميقات( »4«با  :ب                      71ص     25/0  ) گوشوارة عرش(»3«با  :الف  4

  75/0  77ص     25/0)      اگه بابا بميره ( » 1« با: ج
  
5  

  )نمره2(سبك شناسي) ب
  25/0  43ص    25/0قصيده و مثنوي    / » الف«گزينة

 25/0  45ص 25/0. شودلغات و اصطالحات ديني و عرفاني در نثر وارد مي/ » د« گزينة   6
  5/0  44ص       25/0 ابوالقاسم الهوتي)ب                43ص     25/0كمتر)الف  7
روح حماسه و عرفان در شعر  -2. فرهنگ عاشورايي توجه نمودند اسالمي به ويژهشاعران به مفاهيم و مضامين  -1)الف  8

شعر روي آوردن به مفاهيم انتزاعي در  -3.توان ديدغزل حماسي انقالب مي دو را درتلفيق اين.اين دوره آشكار است
                           .اي شعر اين دوره فرهنگ دفاع مقدس استههترين درون ماييكي از اصلي -4.دوره آشكار است اين

    100ص             5/0  »ورددو م« 
  99ص     5/0سبك عراقي  و خراساني  ) ب

1  

  
9  

  )    نمره6(موسيقي شعر ) ج
  49ص  25/0رام    / ال / د = با حذف همزه     25/0 رام  /آ  / دل= بدون حذف همزه

  
5/0  

ت بلند استفاده 25/0  اختيار زبانياز شاعر  هجاي دومدر)الف  10 54ص   25/0 استكرده كوتاه تلفظ كردن مصو  
ت 25/0اختيار زبانيكوتاه ازآخرشاعر به جاي هجاي هجايدر)ب 54ص 25/0. استكوتاه بهره بردهبلند تلفّظ كردن مصو  

1  

  25/0                                                                        24ص            25/0خبر بكوش كه صاحب خبر شوي  اي بي» ب« با گزينة   11
12  

  
  

  

  
  

  65ص 
  

  

  
  75/0پايه هاي آوايي         

  

د          ف    رو    زِ    عش       آ    بِ   آ    تَش    قا      م  
  آ    ت   شِ    آ   

           U  
د         بِ   سو    زِ    عش      قا       م  

  -        -        -     U    -     -  U    -      U    -     75/0نشانه هاي هجايي    
ــفـا   عــلـن      فا    عــال  تُن     75/0وزن شعر                   فع       لُن        م  

25/2  

  

  75/0  107ص   25/0محذوف     25/0مسدس    25/0بحر رمل   13
  1  86ص     5/0    مفتَعلن ومفاعلن  )  ب        85ص          25/0قلب           25/0ركن دوم مصرع دوم ) الف  14
  25/0   21ص    25/0رنگ بميريم تر از آنيم كه بيآبي/ » ب« گزينة   15
            )                                                                                                                            نمره 6(شناسي زيبايي)د  16

  28ص    25/0مراعات نظير ) ج            32ص   25/0تضمين  ) ب            30ص   25/0تلميح ) الف
75/0  

  75/0       62ص             25/0مشوش  اينامرتب ) ب       25/0 دمي؛ كش 25/0ندامت  )الف  17
  ادامة راهنماي تصحيح در صفحة دوم  
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 اسمه تعاليب

  صبح  10:ساعت شروع  علوم و معارف اسالمي ادبيات و علوم انساني:رشته  3علوم و فنون ادبي :راهنماي تصحيح امتحان نهايي درس

  10/1398/ 14      :تاريخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپايه 
  آموزشي و پايش كيفيت مركز سنجش  1398ماه سال دينوبت و داوطلبان آزاد سراسركشور درروزانه،بزرگسال دانش آموزان 

http://aee.medu   
  نمره    رديف

 

  

دليل اين است كه تضاد آوردن دو امر متضاد است؛ بدون آنكه     25/0تضاد  ) ب            60ص     25/0تناقض  )الف  18
انگيختن اعجاب است از راه نما ، تضاد در يك امر است؛نه دو امر؛در حقيقت تناقض برمتناقض هم باشند، اما در متناقض

     61ص      5/0.   خالف عرف و عادت و منطق 

1  

  75/0  88ص  25/0اغراق  »  1« با  :ج  30ص   25/0تلميح ؛ »  3« با  :؛   ب 28ص  25/0مراعات نظير  » 4« با  :الف  19
  5/0  92ص           5/0نگران و مضطرب     - 2نگريستن ؛ -1  20
  5/0  92ص       25/0آفتاب يا عيوق  ) ب    25/0مهر ) الف  21
           25/0اسلوب معادله ) ؛  ب 114ص   25/0آميزش يك امر ذهني با حس بينايي :دليل    25/0آميزي   حس)الف  22

لمثل است ،معادلي است براي اكه يكي از طرفين كه به صورت ضرب بيان مطلبي در دو عبارت مستقل به نحوي: دليل 
  116ص    25/0. تأييد عبارت ديگر

1  

  75/0  117ص  25/0حسن تعليل )ب 25/0كه يك دليل ادبي و غير واقعي است 25/0گردند،دنبال جواني ميكه درخاك به )الف  23
  
24  

  )نمره 4( نقد و تحليل نثر و نظم ) هـ
سرد و سياه و خاموش ؛ منفجر و آتش ؛ : ها روابط معنايي تناسبه، بين واژ استبه شكل مركب ها جمله،ها بيتدر)الف

-ساده بودن زبان شعر، ساختمان بيشتر واژه. آوند و  دهاي كهنه ضماهآوردن واژ. مشت و تو : تكراردرد و ورم و ضماد؛ 
به كاربردن . فرو نشيند  به كار بردن فعل پيشوندي . اند به جز يكي دو مورد عربي ها فارسيبيشتر واژه. ها ساده است 

   17و 16صص     25/0 هر مورد )  مورد دو(. بنواخت به جاي زد 
دعوت : دماوند نماد آزاديخواهان و آگاهان خاموش جامعه؛ درون مايه. نوع ادبي شعر ادبيات پايداري و مقاومت است)ب

به قيام و مبارزه در برابر بيداد و ستم پادشاه وقت محمد علي شاه قاجار ؛ شعر جنبة ملي و ميهني دارد و درمورد 
است؛ شعر در خدمت اجتماعي با زبان حماسي در سبك خراساني سروده شده -ياسيمسائل روز جامعه طرح مسائل س

آزادي و وطن خواهي و مخالفت با دولت وقت و براي برانگيختن احساسات ملي و وطني مردم براي دعوت به قيام         
   17و 16صص      5/0هر مورد ) مورد 2( 
  16ص    25/0. داندقلة دماوند را تسكين درد ميت نشستن برف بر لع        25/0حسن تعليل  ) ج

5/0  
  
  
  

1  
  
  
  

  
5/0  

 )يك مورد (عبرت گرفتن و توبه كردن: از ماست كه بر ماست كنايه ازمقصر دانستن خود ؛ پشت دست داغ كردن ) الف  25
   74ص    5/0

   74ص       25/0جناس ناقص    ) ج                   25/0»  از ماست كه بر ماست « ) ب
سبك نويسندگي و كاربرد واژگان . به محتوا توجه دارد و در نقد تظاهر و دورويي است . قالب متن داستان است ) د

غ كردن ، و كالم را به طبع خوانندگان شده ، پشت دست دادست چالق : نثرهمان دوره است مانندعاميانه و متداول در 
زين به راه كساني چون . بودم با مايحتوي بيرون انداختهرا س نودوز خودم لبا: درون مايه طنزمانند. استنزديك كرده

  74ص     5/0هر مورد ) مورد  2. ( استاي و دهخدا رفتهمراغهالعابدين 

5/0  
  

5/0  
  

1  

  20  "بخش نقد و تحليل نظم و نثر صا ئب ا ستدرپايان، نظر همكاران گرامي در "  
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