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  بارم  )نمره ٢: ( تاريخ ادبيات   رديف
  است؟ نادرستو كدام يك  درستهاي زير كدام يك از عبارت  ١

  .شدميچاپ » قرن بيستم«الدين گيالني در راه مبارزه با استبداد و عشق به وطن در روزنامةشعرهاي سيد اشرف )الف
از اين جهت اهميت دارند كه توانستند زبان شعر را از آن حالت سستي كه در اواخر سبك  دورة بازگشتشاعران  )ب

   .هندي در شعر به وجود آمده بود، نجات بخشند
  .بوده ورد توجـاي معرهاي ترجمهـگرا و گاهي گرايش به شنتاـهاي باسها، انديشهدر ادبيات دورة معاصر، نوآوري )ج

  .شد، از سادگي دور شدهاي اروپايي ترجمه مينثر فارسي دورة معاصر، تحت تأثيرآثاري كه در دورة بيداري از زبان )د

١  

  است؟» پورقيصر امين«كدام كتاب از آثار منثور   ٢
  ظهر روز دهم )د  طوفان در پرانتز) ج  در كوچة آفتاب) ب   هاي ناگهانآيينه) الف

٢٥/٠  

  از شعر فارسي معاصر است؟ زير در مورد كدام دورهعبارت   ٣

تر از گذشته به جوهر شعر شاعران بهتر و هنريهاي ادبي دانست، در اين دوره كه بايد آن را دورة كمال جريان «

  ».دست يافتند و مضمون شعر آنها بيشتر نقد اجتماعي است

  چهارم) د      سوم ) ج      دوم) ب      اول) الف

٢٥/٠  

  .كنيد هاي مناسب پرخالي را با واژهجاهاي   ٤
  .به اوج نويسندگي خود رسيد.............................با كتاب » سيمين دانشور«) الف
  .شدنوشته ١٣٠١در سال » حسن مقدم«به قلم » جعفر خان از فرنگ برگشته«با عنوان  ....... ......... اولين ) ب

٥/٠  

    )نمره ٢: (سبك شناسي   )ب

  .مناسب را از داخل كمانك انتخاب كنيد پاسخ  ٥
) ها و فنون نويندانش –توجه به مردم  (ترين شاعران حوزة از شاخص» فرّخي يزدي«و » ابوالقاسم الهوتي«  )الف

  .هستند
  .نداشت )جديد- كهن(نويسندگان دورة بازگشت و بيداري مطابقت كاملي با ادبيات داستاني سبك نويسندگي اكثر)ب
  .شعر اين دوره است هايژگياز وي) گريزي معني –آفريني معني( ابهام در شعر معاصر پسنديده است و ) ج
شعر برخي شاعران دورة انقالب اسالمي را گاه به شعر بيدل و صائب نزديك )  يگرايواقع  –ي بندخيال( گرايش به  )د

  .استدهكر

١  

  است؟) فكري - ادبي (هر يك از جمالت زير، مربوط به كدام يك از ويژگي هاي   ٦
هاي فلسفي و ادبي قرن نوزدهم و بيستم اروپا مانند رمانتيسم در ادبيات داستاني دورة معاصر حضوري مكتب) الف

  .آشكار و تأثيرگذار دارند
نويسي مانند جريان هاي جديد داستانگرايش به سبكويژه بعد از جنگ، به تدريجدر نثر دورة انقالب اسالمي، به) ب

  .شودسيال ذهن بيشتر مي

٥/٠  

  شود؟ديده ميآن در » زباني«ويژگي ، شاعر دورة انقالب اسالمي، است؛ كدام »سلمان هراتي«بيت زير، سرودة   ٧
  »بي تو ولي زمينة پيداشدن نداشت/ گم بود در عميق زمين شانة بهار« 

  سابقههاي بديع و بيزدايي و روي آوردن به كاربرد تركيبآشنايي) الف
   هـاي بـيجـاپـردازيهـاي وصـفـي دور و دراز و لـفـظعـبـارت) ب

٥/٠  

    دوم ةاالت در صفحؤس ادامة  
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    )نمره ٦: ( شعر موسيقي  )ج
  ؟شودنميكوتاه تلفّظ » سو«هاي زير، كلمة در كدام يك از مصراع  ٨

  يك سو شد و عيد آمد و دلها برخاستروزه ) الف
  آمــد ســوي كـعـبـه سـيـنـه پـرجـوش ) ب

٢٥/٠  

  است؟ همواره كوتاه، »ي« در كدام يك از واژگان بيت زير، مصوت بلند   ٩
  »ن در ميان جمع و دلم جاي ديگر استم/ اي؟ هرگز وجود حاضر غايب شنيده« 

٢٥/٠  

  .هاي داخل كمانك را انتخاب كنيدوزنبراي هر يك از ابيات زير، يكي از   ١٠
  )ناهمسان -  همسان دولختي(    

  كه رحـم اگر نكند مدعي خدا بكند/ تو با خداي خود انداز كار و دل خوش دار ) الف
   رويبر سر آتش دلم همچو زبانه مي/ دهمت سالم و تو من به زبان اشك خود مي) ب

٥/٠  

  است؟وزن كدام يك از ابيات زير متفاوت   ١١
  بخشا كه به لب رسـيد جانم/ جـانـا نظـري كه ناتـوانم ) الف
  ام كه مپرسدلبري برگزيـده/ ام در جهان و آخر كار گشته) ب
  وه وه كه شمايلت چه نيكوست/ اي سرو بلند قامت دوست ) ج

٥/٠  

مستفعلن مفاعل « بر وزن » كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست/ دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر «بيت   ١٢
  است؛ برش آوايي دوم اين بيت كدام يك از موارد زير است؟» مستفعلن فعل

    فعلن مفاعلن فعالتن مفاعلن) ب      فاعالتن مفاعلن فعلن       ) الف
  فاعلن مفاعيلُ فاعالت مفعولُ) د      مفاعلن مفاعيلن          مفعولُ) ج

٥/٠  

رفته نبه كار  شاعرياختيار كدام » زيرا كه يكي را ز دو عالم طلبيدند/ همت طلب از باطن پيران سحرخيز  «در بيت   ١٣
  ؟است

  راعبلند بودن هجاي پايان مص )ج      حذف همــزه) ب        تغـيـيـر كمـيـت مصـوت) الف

٥/٠  

  .را بنويسيدبحر بيت زير  كامل نام  ١٤
  »گر نيستي، پس چيستي؟ اي همدم تنهاي دل/ من نيستي؟ رو كيستي؟ آيا مه اي مست شب«

٧٥/٠  

  .را بنويسيدشعر زير » واژةوزن«  ١٥
  »آيا همين رنگ است؟ » هركجا« ببينيم آسمانِ/ برگشت بگذاريم قدم در راه بي/ توشه برداريم بيا ره« 

٢٥/٠  

ها به پرسش» آن مونس جان ما را بس دولت صحبت/ يار با ماست چه حاجت كه زيادت طلبيم  « با توجه به بيت   ١٦
  .پاسخ دهيد

  .ايي كنيدـجـيع هـبيت را تقط) الف
  .   ايي آن را بگذاريدـهاي هجنشانه )ب
    ت؟ـسـت چيـيـوزن ب )ج
  .  ا بنويسيداين بيت ر» وزني«يك اختيار  )د

٥/٢  

    سوماالت در صفحة ؤادامة س  
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    )نمره ٦: (زيبايي شناسي   )د
  .براي هر يك از ابيات زير، آراية مناسب را از داخل كمانك انتخاب كنيد  ١٧

  ) مراعات نظير -  ايهام(آتش آن است كه بر خرمن پروانه زدند / آتش آن نيست كه از شعلة آن خندد شمع ) الف
  »رو سر بنه به بالين، تنها مرا رها كن« /خواب و خفتيور مرد / بيداري زمان را با من بخوان به فرياد )ب

  )آميزيحس –تضمين (
  )تلميح  - حسن تعليل(در دشت جنون همسفر عاقل ما بود / گري شهرة شهر است مجنون كه به ديوانه) ج
  )لف و نشر –نما متناقض(  ديد معراج ز پا افتادن ما رااگر مي/ غلتيد از شرم سرافرازي فلك در خاك مي) د

  )تضاد –اغراق ( از نازكي آزار رساند بدنش را / گر برگ گل سرخ كني پيرهنش را ) هـ

٢٥/١  
  
  
  
  

 
 
  

  :ها پاسخ دهيدبا توجه به ابيات زير به پرسش  ١٨
 چون بوي تو دارد جان، جان را هله بنوازم/ با تو ، آميخته شد با تو  جان ريخته شد - ١

 اـارهـيـه هشـرگـن جـد زيـانرونـب/ مهر ت در كيش ـتي اسـش به مسـپرست - ٢

  ؟ وجود دارد» ايهام تناسب«آراية  ،در كدام يك از ابيات) الف
  است؟كدام واژه اين آرايه را پديد آورده) ب
  .را بنويسيدژه معاني مختلف اين وا) ج

١  

  به كار رفته است؟ يشرن لف وچه نوع  ت زير،ابيهر يك از ادر   ١٩
   !ادـي دور بـدگـنـراكـت پـكـلـز م! / ادـور بـمـع و معـمـج ورتـشـدل و ك) الف
  از تو شنيدم ،شنيدم ،از تو كشيدم ،كشيدم/ اگر ز خلق مالمت و گر ز كرده ندامت ) ب

٥/٠  

  ايجاد كرده است؟ »موسيقي معنوي« ،زيرموارد  در) نظيربه جز مراعات(كدام آراية مشترك ) الف  ٢٠
  ايد؟بردهآرايه پيچگونه به وجود اين ) ب

 .تـنوشگران ميـر از ديـتزهـتر و بامكمـته را محـكسـط شـخ - ١

  .كنندعطر لغات شاعر را تاريك مي/ ها به عبث افسوس موها، نگاه - ٢

١  

  ؟شودنمييافت » حسن تعليل«در كدام يك از ابيات زير آراية   ٢١
  باران صبحگاهيم كند چمن را خرّ/ اشك سحر زدايد از لوح دل سياهي ) الف
  اندام در خاك خفتكه چندين گل/ عجب نيست بر خاك اگر گل شكفت ) ب

٢٥/٠  

  ؟ود داردـوجدر بيت زير » هـادلـعـلوب مـاس«آراية با ذكر دو دليل ثابت كنيد   ٢٢
  رسوا شود ،كندمغز چون لب واپستة بي/ يدا شود هاي انسان از سخن پكماليبي

١  

  .)يك مورد اضافي است» ب«در ستون (به كار رفته است؟ » ب«كدام آراية ادبي گروه » الف«هاي گروه در هر يك از بيت  ٢٣

  گروه ب  گروه الف
  همه بيشي تو بكاهي، همه كمي تو فزايي/ همه غيبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشي) ١

  تـاسوخته ـان سـكه بيند كه شمع از زب/ ت ـته اسـان دوخـرد دانا دهـاز آن م) ٢

  ناسمتـشمي/ هاستبزِ باغـصبحِ س تابِـهاي تو ميزبانِ آفمـچش/ شناسمت مي) ٣

  آن عهد فراموش مكن ،فرصت ار يافتي/ عهد كردي كه كشي فرصت خود را روزي  )٤

  راقـاغ
  ادــضـت
  امــهــاي

  اسلوب معادله
  لـيـلـن تعـحس

  

١  

    ادامة سؤاالت در صفحة چهارم  
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    )نمره  ٤: ( نظم و نثر  نقد و تحليل  )هـ 
  .بنويسيدشده را مفهوم كنايي قسمت مشخص  ٢٤

از زندگي فقط به قدر . نبود دستيخشكنوعي رياضت نفساني بود؛ ناشي از ) مولوي(عيشي براي او اين تنگ«
  ».يافتبيش از قدر ضرورت را موجب دورافتادن از خطّ سير روحاني خويش مي. بردضرورت تمتّع مي

٥/٠  

  .يداو را ذكركن » سبك نويسندگي« هايويژگيمورد از  دو .است »زادهجمال«اثر » كباب غاز«از داستان  متن زير  ٢٥

ولي شستش خبردار . گذاشتمزباني نگاه، حقّش را كف دستش ميافتاد، با همان زبان بياگر چشمم تو چشمش مي«
  ».دويد و به كاينات اعتنا نداشتن بشقاب ميآبود و چشمش مثل مرغ سربريده مدام روي ميز از اين بشقاب به شده

٥/٠  

 از مضامينيكي با توجه به متن، . است» سيد مهدي شجاعي« اثر» آن شب عزيز«نوشتة زير قسمتي از داستان   ٢٦
  .يديان نمايات انقالب اسالمي را بنثر ادبي) قلمرو فكري(
افتخارم اين است كه خودم با پاي لنگ . شما شهادتين گفتيد و يك بار ديگر امام زمان را صدا زديد و خاموش شديد«

سنگتان . ام به اين است كه هر روز صبح با اين يك پا و دو عصا به اينجا بيايمخوشيو حاال دل. شما را به خط رساندم
  »!ام آقابه همين زنده .آيدهر روز چيزهاي بيشتري از آن شب عزيز يادم مي .را بشويم و خاطراتم را با شما مرور بكنم

٥/٠  

  :است» تاريخ بيداري ايرانيان«متن زير از كتاب   ٢٧
هاي ديگر كه ارت و مرمت خرابيـون و اصالح كار دفتر و ماليه و عمـظام قشـانت كارهاي ميرزا تقي خان از ترتيب و«

  ».دو سال صورت گرفت، گواه و دليل بزرگي مرد است همه در يكنمود و زودي محال ميبه
      .است......... تاريخ  ،موضوع آن) ب        اين كتاب اثر كيست؟) الف

  بيانگر كدام ويژگي زباني اين نثر است؟ » قشون«كاربرد واژة ) ج

٧٥/٠  

          .ويژگي مشترك آنها را بنويسيديك زير،  دو شعربا مقايسة ) الف  ٢٨
  چيست؟» بهار الّشعراملك«قالب شعر ) ب
كه در آن هيچ كسي نيست كه در / دورخواهم شد از اين خاك غريب/ انداخت به آبخواهم/ ساختقايقي خواهم  - ١

  »سهراب سپهري«                                                قهرمانان را بيدار كند/ بيشة عشق 
  رف چمنـدر ط    آشفتندبي ـع و گل شـروانه و شمـپ  - ٢

  خنـار سـبسي    م گفتندـر با هـفاي دهـور و جـوز ج     
  اـبـاه صـاگـن    شد صبح، نه پروانه به جا بود و نه شمع    

               »الشّعرا بهارملك«                 من ماندم و من      ر دو با هم رفتندـد و هـوزيـل بـر گـب    

٧٥/٠  

  .هاي مربوط به آن پاسخ دهيدبه پرسش ؛است» ثالث نمهدي اخوا«شعر زير سرودة   ٢٩
/  كسي سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را/ سرها در گريبان است / خواهند پاسخ گفت سالمت را نمي«

آورد دست به اكراه / ، ت سوي كس يازيو گر دست محب/ كه ره تاريك و لغزان است / نگه جز پيش پا را ديد نتواند 
  »كه سرما سخت سوزان است/ از بغل بيرون 

  .است .....................كاربرد نحوي سبك اي از نمونهشده، مشخص هايمصراع) الف
  .كنداست كه حوادث زندگي مردم را در خود منعكس مي...................... شعري  »ثالث اخوان«شعر ) ب
   . دارد...... .......................زباني » زمستان«ها مثل در بيشتر مجموعه »ثالث اخوان«) ج

٧٥/٠  

  .است) عمسج  – عاميانه( گاه ،نوع نثر عبارات كوتاه آن است؛» قائم مقام فراهاني«اثر » آتمنش«متن زير از كتاب   ٣٠
مخدوم مهربان من، از آن زمان كه رشتة مراودت حضوري گسسته و شيشة شكيبايي از سنگ تفرقه و دوري « 

  » .شكسته، طاير مكاتبات را پر بسته و كلبة مراودات را در بسته

٢٥/٠  

  ٢٠  نمرهجمع .                                                      فرجامتان نيك باد                                                                            
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