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 بارم نمره( 2تاريخ ادبیات : )  الف 

 هايي مناسب، بنويسید. در جاهای خالي واژه 1

 اثر(  نـام  رـــ)ذكترين اثر »میرزاده عشقي« نمايشنامۀ منظوم ..................... است.مهم  الف(

 )ذكر نام نويسنده(...................... است.  عار انتقادیِـــعر » ای قلم« نمونه ای از اشـــب( ش

5/0 

 كند؟عبارت زير چه كسي را معرفي مي 2

دگان مشهور معاصر در حوزۀ نويسندگي كودكان و نوجوانان است. محورهايي مثل قصّه نويسي و قصّه ن» او از نويس

 « است.  از آثار او در حوزۀ قصّه های كودک و نوجوان های فعالیت اوست. كتاب » مهاجر كوچک«  ترين حوزهگويي از مهم

5/0 

 » خسي در میقات« .................................. است.  كتاب  موضوع 3

 (سفرنامه د(ترجمه                             جنگاری                        نويسي                    ب(تک  الف(مقاله

25/0 

 5/0 گیرد؟جای مي  های ادبیاتحوزهكتاب »مالقات در شب آفتابي« اثر »علي مؤذني«  در كدام يک از   4

 25/0 ؛ چه نام دارد؟ه استزمان با كتاب » يکي بود، يکي نبود« اثر »جمال زاده« نوشته شدكه هم  ایاولین نمايشنامه 5

  نمره( 2سبک شناسي : ) ب

 های زير را مشخص كنید.عبارت  نادرستيو    درستي 6

 ها مانند خاطره، قطعۀ ادبي و سفرنامه از رواج افتاد.الف( در نثر دورۀ انقالب اسالمي، گرايش به برخي قالب

ها،         ها و نوشتهجا در نامهبيهای  پردازیهای وصفي دور و دراز و لفظب( در نثر دورۀ بازگشت و بیداری، عبارت

 يابد.افزايشي آشکار مي

 های شعر اين دوره است.گريزی از ويژگيج(ابهام در شعر معاصر پسنديده است و معني

رنگ        ای كمد(تفکر »اومانیسم« كه در آثار قبل از انقالب وجود داشت، گاهي در برخي از آثار بعد از انقالب به گونه

 .مشاهده مي شود

1 

 بررسي مي شود؟  «بیداری»كاربرد واژۀ »خلید« در بیت زير، در كدام سطح از سبِک شعر دورۀ   7

 خار درشتي به پای طفلي خُرد/ به هم برآمد و از پويه باز ماند و گريست«  خلید»

25/0 

 ادبي( است؟  –های )فکری  يک از ويژگي های زير، مربوط به كدامهر يک از جمله 8

 وجود دارد.  «نام نويسنده»نويسي بر اساس  های متفاوتي در داستانکـثر دورۀ معاصر، سبــالف(در ن

 د. ـوان ديــــــالب مي تـاسي انقــــزل حمــــرفان را در غـــاسه و عـــــق حمــب( تلفی

 د.روی آوردن    و شاعران به صراحت بیان  دارد    از تمثیلی  گیری كمتربهره  ج( شعر دورۀ انقالب اسالمي  

75/0 

  نمره(  6موسیقي شعر : ) ج

 دارد؟  «آوايي  برشِ»دو    ،زير  هایبیتيک از كدام 9

 رای تو نیستشفای اين دل بیمار جز لقای تو نیست                  طبیب جان خرابم كسي وَالف(  

 ! وه وه كه شمايلــــت چــه نیکوست    ب( ای سرِو بلنــــد قامت دوســــــت              

5/0 

 ؟ديده نمي شود  «  هاتغییر كمیّت مصوّت»در بیت زير، كدام يک از انواعِ  10

 ها گل باغ آشنايي«دو ديده خون فشانم ز غمت شب جدايي                  چه كنم كه هست اين  » ز

5/0 

  دوم  ۀاالت در صفحؤس  ادامۀ 
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ناهمسان( را   -لختي  تکهمسان    -لختيدوهای داخل كمانک )همسان  زير، يکي از وزن  هایبیتبرای هريک از   11

 انتخاب كنید.

 ان من و توست ـــرسالف( نشود فاش كسي آنچه میان من و توست           تا اشارات نظر نامه

 س جام باده ايمـــنفدل از دست داده ايم           همراز عشـق و هم  تـب( ما سرخوشان مس

 روزه داران  نشیــنان جانم به طاقت آمد           از بس كه دير ماندی چون شامِج( ای صبح شب

75/0 

 های زير را بنويسید.»وزن واژۀ« هر يک از مصراع 12

 ي داریـصبح را گفتم كه با او جانب  الف( نسیمِ

 ب( با من بگو تا كیستي، مهری بگو، ماهي بگو

5/0 

 5/0 به كار رفته است؟   «وزني»مگو كه خطاست« كدام اختیار    ،در ركن آخر مصراع » چو بشنوی سخن اهل دل 13

 كدام يک از بیت های زير با بقیه متفاوت است؟  «بحر»نام   14

 ارد ـالف( هر كه چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد            هر كه محرابش تو باشي، سر زخلوت برنی

 ل نشــــیند ـخانـــۀ دل نــــشیند           به نازی كه لیلي به محـــــمب( غمــــش در نــــهان 

 گذارد!رويان           وان كه منظــوری ندارد، عمر ضايع ميوبـكني با خــايع ميعمر گوينـــدم كه ضج(

5/0 

 زير را بنويسید.شعر   مصراعِ آخر «های آواييپايه» 15

 .«سوی من تاخته است» هست شب يک شب دم كرده و خاک/ رنگ رخ باخته است/ باد، نوباوۀ ابر از بِر كوه/  

25/0 

 « بکند  خدا،  مدّعي  نکند  اگر  رحم  دار/ كه  خوش  دل  و  كار  انداز  خود  خدای  با  توبا توجه به بیت » 16

 :ها پاسخ دهیدبه پرسش  

 الف( بیت را تقطـیع هـجـايي كنید.

 های هجـايي آن را بگذاريد. نشانهب(  

ـ را بنـويسیبـیـت    اين  ج( وزن   د. ـــ

 ا بنويسید.  د( يک اختیار »وزني« اين بیت ر

5/2 

  نمره(  6زيبايي شناسي : ) د

 اضافي است( «ب»؟)يک مورد در ستون های گروه »الف« مرتبط استيک از بیتهای ادبي گروه »ب« به كدامهر يک از آرايه 17

 گروه ب گروه الف

 . را شنیداو بود، مدير مدرسه آواز  روز كه خسرو زنگ قرآن در شهناز شوری به پا كرده يک( الف

 رمــــن به آوای نــــیريــهای شنــت گرم/ سخــتنده را گفـــهبد پرســسپ(ب

 آزادم«  أم، د توــن از آن روز كه در بنــرداند روی/ »م ـحاشا كه بگ  ، ظ از جور توــحاف(ج

ـ ررفـــب  ت وــفرو رف  (د  رداه گَـــون و بر م ـم خــي نـــرد / به ماهـــت روز نبــ

 عمانش بین شهمات شده نُــه/ زير پي پیلخ نِزمین رُ  اده شو، بر نطعِــب پیـــ( از اسه

 مراعات نظیر 

 لف و نشر 

 ايهام تناسب 

 اسلوب معادله 

 تضمین 

  آمیزی حس

25/1 

 بنويسید. زير را    بیتيکي از تلمیحات   18

 » گواه رهرو آن باشد كه سردش يابي از دوزخ/ نشان عاشق آن باشد كه خشکش بیني از دريا«

5/0 

  دامۀ سؤاالت در صفحۀ سوما 
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 چگونه به وجود آرايۀ »ايهام تناسب« در واژۀ »هزار« پي مي بريم؟ 19

 اين باغ        همه را نغمه و ترانه يکي است« » گر هزار است بلبل  

5/0 

 نما« با »تضاد« را ذكر كنید.  تفاوت »متناقضيک    ، با توجه به دو بیت زير 20

 ايم با تو و چون حلقه بر دريمهـــت بوالعجب     در حلقــاين  ؛ايمهــالف( ما با توايم و با تو ن

 خويش را     روشني در كار مردم بود مقصودم چو شمعزدم بر آب و آتش  ي ميـب( اينکه گاه

5/0 

 های داخل كمانک را انتخاب كنید.های زير، يکي از آرايهبرای هر يک از بیت 21
 حسن تعلیل(  –) ايهام  ت كه از دست كريم تو حیا كردـپیداس         کد از ابر   ـچباران همه بر جای عرق مي  الف(
 تلمیح(  –)اسلوب معادله  ریداری          بخیل سوی متاعی رود که ارزان استـــکند خهر مردم دون را  ــسپ  ب(

ـ راس و گرسنـــــاس هـــــد لبــــج( خداون  نما(اقضــمتن  –آمیزی  )حس ها چشاند.گی را به آنــــــ
 لف و نشر(  –اغراق   )اغر ببینـــدیدن ســخن  ، مینا نگر ۀد(گر ندیدی قبض و بسط عشق را در یک بساط     گری

1 

 چیست؟  ، فردوسي  سرودۀ،  زير  بیت  «تصويرآفريني»ترين آرايه برای  مناسب 22

 د به ماه«ـــش برآم ـــي خاک نعلـــاه          همــته سیــــای برنشس» يکي تازی

5/0 

 بلکه خبر«:  /باخته را  قوم به جانخواهد از من/ كز مبارک دم او آورم اين  ستاده سحر/ صبح ميدر شعر »نگران با من اِ 23

 الف( كدام واژه آرايۀ »ايهام« را پديد آورده است؟

 ب( دو معني اين واژه را بنويسید.

75 /0 

 

 ادبي بنويسید.  ۀبرای بیت زير دو آراي 24

 «است  خوش  ،فردا  ۀاندیش  بی  امروز  عشرت  را           اطفال  جمعۀ  دارد  تلخ  شنبه  فکر»

5/0 

 وجود ندارد؟كدام آرايه در بیت زير   25

 ي«ـوای بارانـــاف شود اين هـــبیا كه ص         گريند   آن ابرها كه مي ۀ» تويي بهان

 د(مراعات نظیر             لف و نشرالف( تشخیص                ب( حسن تعلیل           ج(

25/0 

 ايجاد شده باشد.  «موسیقي معنوی»انواع   يکي از  در شعر زير، آرايه ای بیابید كه با 26

 تراود ز لبم قصۀ سرد/ دلم افسرده در اين تنگ غروب«خواند/ غم بیاويخته با رنگ غروب/ مينالد/ جغد مي»رود مي

25/0 

  نمره ( 4نقد و تحلیل نظم و نثر : )  هـ  

 سرودۀ  او را بنويسید.  دو مضمونِ،  است  «عارف قزويني»های زير سرودۀ  بیت 27

ـ وطنان، در ره آزادی خويش            بنمايی» فکری ای هم  ل من استـــد، مثــدكه هر كس نکنـــ

 است  «بیت الحزن»آباد            زاشک ويران كنش آن خانه كه   ، اجانب  ای كاو شود از دســــتِخانه

 ن است«ــگ تن و كم از كفـــدَر آن جامه كه ننبِجامـه ای كاو نشود غرق به خون بهر وطن              

5/0 

 بنويسید.  زبان شعر اين دوره  «سادگي و رواني»است، دو دلیل برای    «عصر بیداری»شاعر     «دهخدا  »از    سرودۀ زير 28

 » ای مرغ سحر چو اين شب تار        بگذاشت ز سر سیاهـکاری                                  

 سحار       رفت از سر خفتگان خماریبخش اَۀ روححوز نفـــــ                                 

 خو حصاریيزدان به كــمال شـــد پديدار      و اهريمن زشت                                 

 ياد آر ز شمع مرده ياد آر«                                                                

5/0 

  ادامۀ سؤاالت در صفحۀ چهارم 
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 ها پاسخ دهید.با توجه به شعر زير به پرسش 29

ساقۀ گیاهي فسرده/ ای كاو/ دل به رنگي گريزان سپرده/ در درۀ سرد و خلوت نشسته/ همچو ديوانه » در شب تیره

 ر...«داستاني غم آوكند  مي

 .است «بیانیۀ شعر نو»از منظومۀ ....................... به عنوان    ،الف( اين سروده

 اين شعر را بنويسید. «ادبي»ب( يک ويژگي  

75/0 

 

 

 .ها پاسخ دهیدبه پرسش 30

 نمايان است؟  او، الف( اوج نويسندگي »سیمین دانشور« در كدام اثر

 ب( موضوع اين اثر را بنويسید.

75/0 

 :شعر زير 31

 ؟رت شاهيـآن كیست كه تقرير كند حال گدا را          در حض»                             

 « ر باد صبا را           جز ناله و آهــي؟ـكز غلــغل بلبل چه خب                             

 سروده شده است ؟  «قالبي»الف( در چه  

 شباهت دارد؟  ، های شعر فارسيب( اين قالب شعری، با كدام يک از قالب

5/0 

 

 

 

  شعر زير را بنويسید.  «فکری»ويژگي    يک 32
 خجل ز نور رخسار شماست  ،مهتاب      تـر تشنۀ ديدار شماسـ»آغوش سح

 ماسـت« ـخانۀ اوست      همسايۀ ديوار به ديوار ش  ،خورشید كه در اوج فلک

5/0 

 اند؟ای را  پديد آوردهچه آرايههای زير،  بیتقسمت های مشخص شده در 33
 فرياد بي صدايیمت غريق يعني  ــدسد           ـمي كو كز ما نظر نپوشالف( گوش ترحّ

 ستاي كه از زبان تو آيد، شنیدني  ـلیک        تلخ  ؛ايمنه  شنیدنتلخما گرچه مرد    ب(

5/0 

 20 .                                                      جمع نمره فرجامتان نیک باد                                                                              
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