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 بارم  نمره(  2تاریخ ادبیات  ) الف(                   

 مناسب بنويسید.   هایدر جاهای خالي واژه 1

 .مي شدمنتشر    ...........................................  با مديريتدر دوران مشروطه نشريه ادبي  بهار  الف(

 .در قالب شعری سرود ............ به تقلید از بوستان سعدی.....................  به نام  را  صبای كاشاني يکي از آثار خودب(

 .....................................................   است.كتاب    دوره بیداری  ج(تنها اثر قابل توجه در زمینه تحقیقات ادبي و تاريخي  

75/0 

 كند؟عبارت زير چه كسي را معرفي مي 2

 از  كهن گراييو ودن زبان، ــاسي بــاني، حمــان روايي و داستـبی كهاست ايي ـروان شعر نیمــرين رهــتاز موفق»

 اوست«.   یاز مجموعه شعرها  يکيشعر اوست. »آخر شاهنامه«    یهايژگيو

25/0 

 ؟دام دوره از ادوار چهارگانه ی شعر فارسي معاصر، شاعران بهتر و هنری تر از گذشته به جوهر شعر دست يافتندـدر ك 3

 و مضمون شعرآن ها بیشتر چه نوع نقدی را در بر مي گرفت؟

 تاريخي  –( چهارم  د                   اجتماعي  –( چهارم  ج            تاريخي  –( دوم  ب            اجتماعي   –( دوم  الف

25/0 

 25/0 .را نام ببريدمعاصر    رمان اجتماعي دوره    اولین   4

)يک مورد  دگان آن ها در ستون »ب« وصل كنید.ــيک از آثار در ستون »الف« را به  پديد آورن رـدول زير هــدر ج 5

 .»ب« اضافي است(ستون    در
 »ب«  »الف«

 ( علي مؤذني1 الف( دستور زبان عشق

 (  محمد رضا سرشار2 ب(  ظهور 

 ( قیصر امین پور3 

 

 

 

 

5/0 

 نمره(  2سبک شناسی  )ب(                 

 های زير را مشخص كنید.عبارت«    نادرستي  »  و  «  درستي » 6

 رد. كتغییر  يگرايذهنیت   و  كلي نگریبه    گراييعینیت  و  نگریجزئينگرش شاعران از    در سطح فکری دوره بیداریالف(  

 .سبک عراقي و خراساني زياد استدر شعر سنتي دوره انقالب اسالمي، تقلید از  ب(

 .     بسیار كم استمعاصر  در شعر  مدح و هجو و ذم  (ج

75/0 

 اشاره دارد؟نثر معاصر    فکری(  )زباني،ادبي،   سه گانه  یقلمرو هااز   كدام سطح    به  رزيويژگي های    هريک از 7

 يبه زبان فارس  يياروپا  یاز واژه ها یشمار  افتنيالف( راه  

 داستان نويسي معاصردر   و عبریي  روم   ،  يونانيریب( حضور محسوس و آشکار اساط   

 در قالب ها و ساختار داستان ها  يج( تنوع و گوناگون   

75/0 
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 25/0 درشعر دورۀ بیداری مترادف با چه مفهومي است؟  « آزادی»فهوم  م     8

 اژه های كدام گزينه مناسب ترين پاسخ برای تکمیل جاهای خالي عبارت زير است؟و      9

 غلبه دارد.  ................................  .......................... و در عرفان بُعد .حماسه بُعد    در      

 اخالقي  -تعلیمي  -4                          آسماني    -زمیني  -3      تعلیمي     -اخالقي  -2     زمیني     -آسماني -1     

25/0 

 نمره(  6موسیقی شعر  ) ج(                    

 دومین پايۀ آوايي كدام مصراع »فعالتن« است؟ 10

 ب( سبک سری كه زند پیش بحر الف وجود                  فلک با تنگ چشمان گوشۀ چشم دگر دارد  الف(

5/0 

 نشان دهید.  اختیارات زباني را با ذكر شماره هجا    زير    بیت  در 11

 «  يکبارگيبدو سر به    ندادم              يچارگیچاره گشتم ز ب  یسو  »                                     

 بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه            ب(                                               كوتاه تلفظ كردن مصوت بلندالف(  

5/0 

 "ستیمعّما در جهان آگاه ن  نيدانا ز  چینقش          ه  اریبس  یسقف بلند ساده    نيا  ستیچ"  تیبا توجه به ب 12

 .  دیسيرا بنو  تی( وزن بالف

 .دیدر مصراع اول مشخص كن  يزبان  یشاعر  اریاخت  کي(  ب

75/0 

 درست آمده است؟     نهيدر كدام گززير    تیوزن ب 13

 سخن انکار كار ما نرسد «   نيتو را در ا    ما نرسد         اري» به حُسن خلق و وفا كس به                        

 ولن فعولن فعولن ـولن فعـب( فع                     ن        ـن فعلـاعلــالتن مفـاعـ(  فالف

 د( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن                          لیمفاع لنیمفاع  لنیمفاع  لنی( مفاعج

25/0 

 دارند؟     «  ييبرش آوا»، دو    ريز  اتیاز اب  کیكدام  14

 زار فرسنگ است  ـــه  دنیرس  ما و  انـیم                    روزها دلم تنگ است  ني( دلم گرفته از االف

 چه ها رفت    دهيكه از د  ستیكس واقف ما ن                      نی( تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بب

25/0 

 .دیسيو نوع آن را بنو   دیابیب  «  يوزن  اریاخت»  کيريز  تیدر ب 15

 خواست  يم نمانیچن  نيكا  يشهر شماست              شکسته باد كس  یها  شهیدلم شکسته تر از ش       

5/0 

 .  (    مورد اضافه است ک)ي.دیرا از داخل كمانک انتخاب كن  هر بیت  بحرمناسب  ريت زایبا توجّه به اب 16

 مثّمن سالم(  رمل-هزج مسدس محذوف    -رجز مربع سالم  )               

 اردیخلوت برن  ز  سر  ،  يگمارد        هر كه محرابش تو باش  یو  دوست دارد، جان ودل بر  یزی( هركه چالف

 يياـک آشنـفت از دار ملـبگ                                    ييجاـز كـش كـبار گفت  نیب(  نخست  

5/0 
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 .ددهی  ها پاسخ به پرسشزير    تیبا توجه به ب 17

 و گفتن نتوان«   دنياست نهان      كه من آن راز توان د  ی»من ندانم به نگاه تو چه راز                

 .ديآن را بگذار ييهجـا  های  ( نشانهب                              .دیكن  ييهـجـا  عیتقطـ( بیت را  الف

 .مشخص كنیداختیار »وزني«    کي(  د                                 . ــــدیسيرا بنـو  ـتی( وزن بـج

5/2 

 حاصل مي شود؟شعر از تکرار كدام ركن  وزن  ؛  سروده شده است  ييمایدر قالب نو ن  ريشعر ز 18

 ستیها و آن ها ن  نيا یسو/     خون آشام    ديجاو  نيبهرام، ا  یسو/       ستیآسمان ها ن  یسفر هرگز به سو  نيكا  يدان  تو

25/0 

 نمره(  6)   یشناس ییبایزد(                   

  .دیسيمناسب بنو  هيآرا  کي  تیهر ب  یبرا  (  تناقض–ايهام تناسب-یزآمی  حس–اغراق ) آرايه هایبا توجه به   19

 . (يک مورد در كمانک اضافي است)

 یبار دیوان كشـنت  يرانـگ  نير بدـكه دگ                       زديو بر  زديبگر  ميلف( غم اگر به كوه گوا

 است نیخندان تو حرفش نمک  یتا پسته         ر تازه نماند             ـون زخم دل اهل نظــ( چب

 د يكه د  ياقـاز و مشتــدمس  يو نــهمچ                       ديكه د  ياقيو تر  یرـزه  يو نــهمچ  (ج

75/0 

 را پديد آورده است؟ « آرايه معنوی»بخش های مشخص شده در ابیات زير، كدام   20

 دانست  يفان  همه    يباقاده                   به جز از عشق تو ـافت  ردم دو جهان بر دل كارــعرضه ك(    الف

 ما را    پا افتادن ز    راج ـمع ر مي ديد  ـاگ           ( فلک در خاک مي غلطید از شرم سرافرازی        ب    

5/0 

 به كار رفته در بیت زير را بنويسید.  «  تلمیح  » 21

 ملت امروز يقین كرد كه او اهرمن است           لک سلیمان كرديم              آن كسي را كه در اين ُم

5/0 

 از داخل كمانک انتخاب كنید و بنويسید.  با توجه به بیت های زير آرايۀ مناسب هر بیت را  22

 ايهام تناسب(   -)ايهام                 د از رستمي  ـ ـديشــنیني  ـكه زال  رد بر عالمي            ــايه گستـــان سـچن  الف(

 (اقراغ-)اسلوب معادله             نخواهد شد    بي نوا ز قحط سال، هما         زسخت گیری دوران چه باک عارف را           ب(

 (آمیزیحس   -تضمین)             و ز الله و سمن مي شنوم  ـــرنگ ت      و از چمن مي شنوم          ــوی دهن تـــبج(  

 (  تناقض   -)تضاد              چرا كه از همه عالم محبت تو گزيدم          مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم           د(

1 

معنوی    آرايه دلیل هنری  شاعر را در آفرينش اين  به كار رفته است؟  «حسن تعلیل»در كدام يک از ابیات زير آرايه   23

 .ذكر كنید

 کي كمربندزآهن به میان ي     ود            له خُ سر يکي كُاز سیم به  الف(  

 د ــدلبن  بنهفته به ابر چهر        روی            ر نبیندت  ــتا چشم بشب(  

75/0 

 نرفته است؟« به كار   اسلوب معادله  »  در كدام بیت 24

 دـوش مي كنــفرام د  ــه ديـچ  ه هرــآيین               ه كسي       ــصورت نبست در دل ما كین(  الف

 ارـبرای افتخ  از   زمین بوس    پیشت   هر زمان               پشت گوژ آمد فلک در آفرينش تا كند       (  ب

 وش نیستـــز گــری جــان را مشتـمر زب      نیست                  وش  ــرم اين هوش جز بیهـمح(  ج

 است    خودرنگ  سیاهي از حبشي چون رود كه            عشق               ويدـاز دل سعدی فرونشمالمت (  د

25/0 
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های بیت شود كه معنای نزديک آن در بیت آمده است و معنای دور آن با يکي از واژهديده مي  «ایواژه»در شعر زير   25

           تناسب دارد، آن واژه كدام است؟   

 عشق بر مسم افتاد و زر شدم  ریاكس           كه زرد كرد     یسرخ تو سعد  یرو  نديگو                        

 د( زر                                      ج( مس                 یب( رو                             ری( اكسالف     

25/0 

 

 .با توجه به ابیات زير به پرسش ها پاسخ دهید 26

 داني هم اوت رهبر آيدـر بــا اگــگفت           گفتم كه بوی زلفت گمراه عالمم كرد         (  1

 دوک  و  ـچ  ردش  ـه كـرشت  بیماری    كه                      وکــلد از مُ ـکايت كننـيکي را ح  (2

 ؟وجود دارددر كدام بیت آرايه ی ايهام  (  الف

 بنويسید.را    آنمعاني مختلف  ، دار   با ذكر واژه ايهام  (ب    

75/0 

 ؟است  كار رفته  ه  ي بدرست  آرايه ها به گزينه ،   كدامدرريز  اتیبا توجه به اب 27

 نوا را   نيا   خوشتر بنوازد   بیكه لسان غ          وق او دم    ــش  یهر دم ز نوا  یناو  ـچه زنم چ         

 «  را  ا  ـآشن   وازدـبن  يياـآشن  امــیبه پ              يصبحگاه  میكه نس  دمیام   نيشب در ا  همه  »         

 تضمین   -   د( تلمیح           مراعات نظیر     -  ج( تضمین       تشبیه      -ب( تلمیح          تلمیح       -الف( مراعات نظیر  

25/0 

 ؟وجود ندارددر بیت زير كدام آرايه   28

 خرم كند چمن را باران صبحگاهي                          اشک سحر زدايد از لوح دل سیاهي                      

 د( مراعات نظیر                 حسن تعلیل          ج(                       تشخیصب(                   ( اسلوب معادله           الف

25/0 

 

29 
     "ساغر ببین  خنديدن  رنگ  گريه مینا      بر يک بساط          گر نديدی قبض و بسط عشق را    "  تیبا توجه به ب

 .دیلف دوم و نشر اول  را مشخص كن  (  الف

 .  دیسينوع لف و نشر را بنو   (  ب

 

75/0 

 نمره (  4نقد و تحلیل نظم و نثر : ) هـ (                
 .واسته شده پاسخ دهیدبه سواالت خ  ابیاتبا بررسي  است،    «فرخي يزدی  »زير سرودۀ    شعر 30

 دست خود ز جان شستم از برای آزادی                     ر به پای آزادیـادم ســآن زمان كه بنه  »              

 ای آزادیـر در قفـای ســمي دوم به پ                      الش راــه دست آرم دامن وصـر بـتا مگ              

 دای آزادیــداد با خــدای استبــناخ                      زا ماهرانه در جنگ است  در محیط طوفان              

 «وای آزادیپیش،  و را گفتن ــمي توان ت                    رنگینون  ـر كني ز خــن محبّت را گـدام              
   

 ت؟ تاثیر پذيرفته اس  شاعران گذشتهو از كدام    ؟مي باشددوره  كدام  شاعران شاخص  سراينده از  الف(  

 .(شاعركافي است)ذكر يک  

 بنويسید.در اين سروده  شاعر را فکری    بارزويژگي  ب(  
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 .، به پرسش ها پاسخ دهیدآناثر جالل آل احمد است. با بررسي     «ارزيابي شتابزده»از كتاب   نمونه زير 31
 

چشمم پريد از   كه است. خواب میراب كردم گمان اوّل پريديم؛ خواب از در صدای به ما افتاد،  اتّفاق آن كه شبي»         

نظرم حال پیرمرد خوش  به ! گفتم: »سیمین ".شد خبردار شَستم " و نیست میرابو از گوشم تازه فهمیدم كه در زدن  

تازه اما چشم ها را بسته بودند؛ كوره ای    ؛بودداغ  ر بزرگ داغ  ـآن س  .ودــنممي  زده وحشت ود، ـب انـكُلفتشنیست«  

  "فالني يعني نیمام از دست رفت؟! "  كرد و هي مي پرسید:مي تابيعالیه خانم بي.  دهــوش شــخام 

شد، گفتم رفت قرآن آورد. الی  روشن كه نفتي سماور «.آيندمي ها  خويش و قوم حاال كن؛ آتش را سماور برو  »  :گفتم

 » صفّا والصافّات  »  قرآن را باز كردم؛ آمد:
 

 ............................. جالل آل احمد استمجموعه     «ارزيابي شتابزده»الف(   

 .  بنويسید را    آل احمد  جالل   نثر  بانيزبرجسته    یيژگيهااز و  ب( با بررسي نوشته فوق، يکي

     .  بیابید كه ضرب المثل شده است  متندر     "كنايه"(  يک  ج

 .  بنويسیدو    كنید  افوق پید  متنرا در      "تضمین"  يۀ آرا  (  د
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 .  ددهی  پاسخ  ها به پرسش  ريبا توجه به شعر ز 32

 /   کیل   دم شکند خواب به چشم كس و  کي  ستین         /     درخشد شب تاب  يم   /      تراود مهتاب   يم          

 .شکند  يخواب درچشم ترم م     /    چند  ۀخفت  نيا غم       

 .دیسيآن را بنو  یها  يژگياز و يکيسروده شده است؟    ي( شعر در چه قالبالف

                                     ( شعر از تکرار كدام ركن )وزن( حاصل شده است؟ب

 .دیسيشعر را بنو  امی( مضمون و پج  

1 

 دوره است.   نيران اـاعـش  یروده هاـاد در ســـنم  يابيراه  ير انقالب اسالم ــشع  يادب  یها  يژگــياز و  يکي 33

 .  دیسيبنوزير    شعررا در    يسلمان هرات  "ینمادپرداز"  ازدو نمونه 

 توو   من دار    يینهآ  ،   شتدر د  شیدرخووزمرداغ                 ا  چمن  يکو   دمبو  من غبا  غربتدر    وزرـيد"               

 "  توو    من  راـبه   ينکا نیمابخو   لـُگ  با   برخیز                  ما فصلشکوفايي  ،   توستو   من فصل   ، ينفصلا                
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    .دیپاسخ ده  از »چرند و پرند دهخدا« به سواالت   ريبا توجه به متن ز 34
 

چطور است؟    يخال  ۀمگر همان مشروط د، يد  دینخواه  ریخ  لیبابا واهلل من مرده شماها زنده، شما از وك  : »گفتم           

كه   دـفهمنياند، حاال تازه م حاال بعد از دو سال سِر حرف من افتاده  یبار  "حرف نزن  یكارت سواد ندار  يپ  برو  "گفتند:  

 دم، یفهميم   مي. من از قدفهمنديرا مردم تازه م   هانيعمل كند. ا  انونگذار( باالتر از آن است كه به قانونقشأن مقنن )=

 .«  بود  ادميبابام هنوز    يِام مثل ازرق ش  یهاكه چشم  نيا  یبودم، برا  دهيمادرم را د یهاهيچون گر
 

 و خواست مشروطه خواهان چه بوده است؟بنیادی ترين تفکر  توجه به نثر فوق،    با  (الف

 .دیسيرا با توجه به متن بنو  یدارینثر دوره ب  يزبان  يژگيو  نبارزتري  (ب
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 20 جمع نمره                       رود، ارادت اوست  يسر ارادت ما و آستان حضرت دوست            كه هر چه بر سر ما م  
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