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:  کد پرسنلی

1399نوبت خرداد ماه سال  دبیرستان دخترانه هدي:آموزشگاهنام
مشهد خراسان رضوي6ناحیه 

١

بارم سئواالت ردیف 
) نمره 4(و سبک شناسیتاریخ ادبیات

. را عالمت بزنید درست و یا نادرستگزینھ در عبارات داده شده1

،نو آوری ھا ، اندیشھ ھای تجددگرا و گاھی گرایش بھ شعرھای ترجمھ ای مورد توجھ قرار معاصردر ادبیات دوره ) الف 
......نادرست.......                            درست.                                                                                 گرفت 

شاعران بھتر و ھنری . کمال جریان ھای ادبی دوره ھای پیشین بھ حساب آورد دوره چھارم شعر معاصر را باید دوره) ج
.تر از گذشتھ بھ جوھر شعر دست یافتند و مضمون شعر آنھا بیشتر نقد اجتماعی است 

......نادرست.......                            درست
. تثبیت شد ) ١٣١٦( در سالافسانھجریان نوگرایی شعری نیما با سرایش ) د

......نادرست.......                            درست

75/0

5/0. دو مورد از عواملی کھ در بیداری جامعھ عصر مشروطھ موثر بوده را بنویسید2

25/0.عصر مشروطھ را بنویسید» رمان ھای تاریخی «اثر از  یک نام 3

.است؟  با فلش وصل نمایید آثار در ستون دوم مربوط بھ کدام نویسنده و شاعر در ستون اول ھر یک از 4

نام اثر و شعرا نویسند گان
مدیر مدرسھمھدی اخوان ثالث

طوفان در پرانتزجالل آل احمد
آخر شاھنامھملک الشعرای بھار

تاریخ تطور نظم فارسی قیصر امین پور

1

5
چھره نام ببرید ؟یک ارائھ شد از ھر گروهل داستان نویسی در دوره معاصر با دو نس

).......( ............................نویسندگان نسل اول  

)............(.......................نویسندگان نسل جدید  

5/0

6
انقالب چگونھ است ؟عاشورا از نگاه شاعران و نویسندگان بعد از 

5/0

ادامه سئواالت در صفحه دوم
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٢

.یسندگان زیر بنویسیدیک نمونھ اثر از نو7

) (: علی موذنی)             : (     احمد محمود  

5/0

)نمره 6(موسیقی شعر و نثر
؟ل از تکرار وزن زیر چیست نام بحر حاص8

:مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن )  الف

75/0

. در این بیت موجود استوزنی اختیارات کدام بنویسید مشخص نموده؛  زیر ،نشانھ ھا و وزن را در بیت تقطیع شده9

ھر کھ رساند بھ من شعر تو چونان بود     کھ بوی پیراھنی بھ پیر کنعان برد 

پایھ ھای آوایی
نان     ب   ود شع    ر    تو   چو   ند      ب     من   ھر     ک    ر   سا   

رد  عان   ب   ب    پی   ر    کن   را     ه       نی ک   بو     ی    پی  

نشانھ ھای ھجایی 
وزن

نوع اختیار وزنی 

75/1

.وزنی را در آن نشان دھیداختیارات بیت زیر را تقطیع نموده و انواع 10

)سعدی(ھسر تسلیم نھادن، ز سرافرازی بفرمان خداوند امور       بنده را بر خطِ 

پایھ ھای آوایی
ھجایینشانھ ھای 
وزن

اختیارات وزنی

2

سومادامه سئواالت در صفحه 
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٣

؟زیر را تقطیع ھجایی کنید شعر  نیمایی11

پایھ ھای آوایی آب را گل نکنیم
نشانھ ھای ھجایی 

وزن
پایھ ھای آوایی در فرو دست انگار  

نشانھ ھای ھجایی 
وزن 

پایھ ھای آوایی کفتری می خورد آب  
نشانھ ھای ھجایی 

وزن

5/1

)نمره6( زیبایی شناسی
آرایھ ھای تضمین ، اغراق، تلمیح و ایھام تناسب  را در ابیات زیر بیابید و معانی مختلف واژه ای کھ آرایھ ایھام را داراست 12

بنویسید؟، 

) حافظ(روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد           زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما ) لفا

باده چون خون سیاوش ده کھ کاووس بھار           آتش اندر خیمھ افراسیاب انداختتھ      ) ب

ستیرین سخن ترانھ توکھ شعر حافظ شسرود مجلست اکنون ملک بھ رقص آرد    ) ج

)ھاتف( وحده ال  الھ  اال   ھو    کھ یکی ھست ھیچ نیست جز او              )  د

25/1

. در ابیات داده شده لف و نشر را بیابید 13

خار گریزداز دشمن و از دوست گریزیم و عجب نیست        سرگشتھ نسیم از گل و از 

نوع لف و نشر ٢نشر ١نشر ٢لف ١لف 

25/1

75/0با ذوق خود،علت ادبی ذکر کنید ؟ ) در مقابل خورشید ابری (برای 14

ادامھ سئواالت در صفحھ چھارم
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٤

.مشخص کنیدبا ذکر دلیلدر ابیات زیر آرایھ ھای اسلوب معادلھ و حسن تعلیل را 15

خمیده پشت از آن گشتند پیران جھان دیده             کھ اندر خاک می جویند ایام جوانی را) الف

خطر در آب زیر کاه بیش از بحر می باشد               من از ھمواری این خلق ناھموار می ترسم) ب

1

با ذکر دلیل.در بیت زیر کدام واژه ایھام تناسب دارد16

!بر رخ ماه         بگو با رخ برابر چون شود شاهوگر گوید، نھم رخ

75/0

. و حسن تعلیل را بیابیداسلوب معادلھ، تناقض ،ھای حس آمیزیدر ابیات زیر آرایھ17

پرنده تا بھ ابد در قفس نمی ماند              پس نمی ماند        !ی عطر است و عمر، شیشھ) الف

بعد یک عمر قناعت دگر آموختھ ام                   عشق گنجی است کھ افزونیش از انفاق است    )  ب

سپھبد پرستنده را گرم گفت                          سخن ھای شیرین بھ آوای نرم)  ج

1

ختم پایانیم، مھر آغاز کن                        ای کھ در آغاز پایانی ھنوز ) د
)نمره4(نقد و تحلیل نظم و نثر

18
وجھ بھ متن بھ سئواالت با ت. شاعر دوره انقالب  است»  سید مھدی شجاعی« از ) مجموعھ آثار ( متن زیر از سانتاماریا 

.پاسخ دھید
از طرفی ذوق کردم، بال در آوردم ، عشق کردم از اینکھ فھمیدید ؛ انھدام آن تیر بار کار من بوده و از طرفی دلم "

خودم را آھستھ بھ پشت سرتان کشاندم تا بلکھ از یادتان . نمی خواست کھ حضور مرا بفھمید و مرا از خودتان دور کنید
درست در ھمان لحظھ ، شما یامھدی غریبانھ ای گفتید و تفنگ از دستتان افتاد ...... .بروم و بتوانم ھمچنان با شما باشم 

. دیدم از مچتان خون می ریزد ......ولی بی اختیار پیش دویدم تا تفنگ را بردارم و بھ دستتان بدھم ! و من نفھمیدم چرا
ادتین را گفتید و یک بار دیگر امام زمان را صدا شما شھ.....تفنگ را با دست چپ از من گرفتید و ھمھ را گفتید بروند 

...."زدید و خاموش شدید

دو ویژگی زبانی نثر در این نوشتھ را بنویسید؟ ) الف

بیابید ؟دوره انقالب را در این متن دو ویژگی ادبی نثر )ب

پیداست؟بند کدام مضامین نثر دوره انقالب در این ) ج 

5/0

5/0

5/0

ادامھ سواالت در صفحھ پنجم
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٥

19
. بخوانید و بھ پرسش ھا پاسخ دھیدرا" اخوان ثالث" شعر زیر از 

چون درختی در صمیم سرد و بی ابر زمستانی «
ھرچھ برگم بود و بارم بود ؛

تابستان و میراث بھارم بود ؛گرمبلوغ ھرچھ از فرّ 
یادگارم بود ،وھرچھ یاد 

».ریختھ است 

. شبکھ معنایی موجود در شعر چھ آرایھ ای صدق می کند نام آرایھ را بنویسیدبرای ) الف 

ویژگیدو . سطح ادبی شعر نو اخوان ثالث را با توجھ بھ ویژگی ھای شعر دوره ادبیات معاصر بررسی کنید ب 

تقطیع نمایید ؟را» ھر چھ برگم بود و بارم بود « مصرع ) د

بنویسید؟ با توجھ بھ ویژگی ھای ادبیات معاصر قبل از انقالبدو ویژگی فکری این سروده را) ج

» .در پناه حق پیروز باشید « 

5/0

5/0

1

5//0

جمع 
20
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نمره راهنماي تصحیح ردیف

75/0
. را عالمت بزنید درست و یا نادرستدر عبارات داده شده گزینه  

)  25/0(نا درست)  ج) 25/0( درست ) ب)25/0(نادرست   ) الف 
1

5/0 ) 25/0( تاثیر جنگ هاي نافرجام ایران و روس- الف
) 25/0( اعزام دانشجویان ایرانی به خارج از کشور-ب

2

25/0 )  25/0( )داستان باستان –شمس الدین و القمر ( شمس و طغرا یا  3

1

)25/0( شاهنامه         آخر:  ثالثاخوانمهدي
 )25/0            ( مدرسهمدیر:        احمدآلجالل

 )25/0            ( پرانتزدرطوفان:     پورامینقیصر
)25/0( فارسینظمتطورتاریخ:  بهارالشعرايملک

4

5/0
)25/0(ازهرکدام یک مورد و هر مورد

)بزرگ علوي ، شادق چوبک و صادق هدایت: ( نویسندگان نسل اول 
) ...تقی مدرسی و . جالل آل احمد ، سیمین دانشور ( : نسل جدید  

5

5/0 )  5/0(. عاشورا فقط یک حادثه نیست یک فرهنگ است 6

5/0
)25/0( مدار صفر درجه: د محمود احم

)25/0() مالقات در شب–سفر ششم –دالویز تر از سبز ( ظهور : علی موذنی 
7

75/0 )    25/0هر مورد ( محذوف ،   ثمنم، هزج ) الف 8

75/1

)5/0( اختیار-)5/0(وزن -)   75/0( نشانه هاي هجایی

پایه هاي آوایی
نان     ب   ود شع    ر    تو   چو   ند      ب     من   هر     ك    ر   سا   

ك   بو     ي    پی  
_ U

عان   ب   رد  ب    پی   ر    کن   را     ه       نی 

_نشانه هاي هجایی  U     U __ U __ U U __ U _

فاعلن مفتعلن فاعلن مفتعلن وزن
نوع چهارم شاعر به جاي مفتعلن مفاعلن آورده است در رکن اول نوع اختیار وزنی 

9
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2

)25/0(اختیارات هر مورد -)  5/0(وزن –)  75/0( نشانه ها

پایه هاي آوایی
مورا   د  خ    دا    ونن   خ    ط    فر   مابن    د   را   بر

بهزي     ز    س   رف    رام    ن   ها    دنس  ر   تس  لی
_    _نشانه هاي هجایی U __ _ U U_    _ U U_ U U

وزن
فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن

آوردن فاعالتن به جاي فعالتن:اختیار دوم وزنیاختیارات وزنی
ابدال در رکن پایانی

آنها را بلند در نظر )  به–مور ( بلند بودن هجابی پایان مصراع که شاعر در عین تفاوت
.می گیرد

10

5/1

)5/0(وزن –)5/0( نشانه ها-)  5/0(پایه هاي آوایی

گل   ن   ك   نیمآ   ب   راپایه هاي آوایی آب را گل نکنیم
_نشانه هاي هجایی  U   U _    _ U _

فا عال تن    فعلنوزن
در   ف  رو   دس   تن   گار پایه هاي آوایی در فرو دست انگار  

_نشانه هاي هجایی  U _    _ U _

فاعالتن  فع لنوزن 
کف    ت   ري   می   خ   ر   دابپایه هاي آوایی کفتري می خورد آب  

_نشانه هاي هجایی  U   U _    _ U _

فاعالتن فعلنوزن

11

25/1

5/0. آیت دو معنی یکی نشانه ودیگري آیه هاي قرآن که باتفسیر تناسب داردایهام تناسب)الف

25/0) وحده ال  اله  اال   هو(  تضمین)  د25/0اغراق  ) ج25/0تلمیح    ) ب

12

25/1
نوع لف و نشر2نشر 1نشر 2لف 1لف 25/0هر مورد 

مشوشگلخاردوستدشمن

13
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75/0
. از شرم پرده ابر برچهره کشیده دعروس خورشی:  ذوقی است به عنوان مثال) : ابري کبود در مقابل خورشید (

.با توجه به نظر مصحح نمره گذاري گردد
14

1
5/0.دلیل شاعر ادبی است. شاعر خمیدگی هنگام پیري را به دلیل جستجوي جوانی در خاك می داند: حسن تعلیل)الف

براي این مفهوم مثال ذکر . ناجوانمردي انسان ها را همچون کاه می داند که روي آب را می پوشاند: اسلوب معادله) ب
5/0. نموده است

15

75/0 )25/0(. کلمه رخ با شاه تناسب دارد) 5/0()مهره شطرنج_چهره(رخ  16

1
)25/0( حسن تعلیل)     ب)25/0( اسلوب معادله ) الف

)25/0(تناقض ) د)25/0( حس آمیزي)ج
17

5/0
5/0

5/0

5/0دومورد ساده نویسی -2زبان داستانها به ویژه در زمان جنگ عامیانه است  -1)  الف
گرایش به برخی قالب ها مانند خاطره ، قطعه - 3داستانک نویسی و مدرن نویسی - 2گرایش به داستانهاي بلند -1) ب

5/0از موارد داده شده دو مورد  .ادبی ، سفر نامه ، شرح حال رایج شد 
5/0دو مورد. استقبال از شهادت و فرهنگ ایثار و دفاع از وطن) ج

18

5/0
5/0

1

5/0

5/0دو مورد مراعات نظیر ) بار و تابستان ، برگ ،درخت( و ) زمستان و بهار و تابستان )   ( الف 
صور خیال جدید و نو - قالب نیمایی و سپید پرکاربرد -آرایه هاي بیانی و بدیعی به صورت طبیعی وارد شعر شد )  ب

انتخاب وزن متناسب با لحن طبیعی و گفتار و زبان -ایهام پسندیده است- گرایش به نماد و تصاویر شعري -هستند 
) 25/0(  دو مورد از این موارد ذکر شود  هر کدام. است 

5/0و نشانه ها 5/0وزن)ج 
بود    رم بو  د   با  چ  بر  گمهر

_ _ _ U _ _ _ U _
فع فاعالتن  فاعالتن 

–موضوع شعر محدود نیست متنوع و آزاد است -تفکر شاعر بیشتر زمینی - مخاطب شعر عامه مردم )    د
مدح و ذم و هجو در -لحن شاعر متواضعانه و صمیمانه است - توجه استمفاهیم خصوصی ، سیاسی و اجتماعی مورد 

5/0دو مورد از موارد ذکر شده.این دوره بسیار کم است 
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