
 باسمه تعالی

 بارم سئوال ردیف

 نمره( 4تاریخ ادبیات و سبک شناسی ) 1

 درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص نمایید.

 و شاعری در ایجاد بازگشت ادبی موثر بود.توجه به ادبیات در دربار قاجاریه و رونق شعر  الف(

  از شاخه های ارزنده ای که در نثر عصر بیداری چشم نواز است، داستان نویسی است.ب( 

5/0 

 درست را انتخاب کنید.ناگزینه  2

 صنایع ادبی از نثر جدا شد و در خدمت آمال مردم  ظاهر شد. الف( 

 ری، توجه به مردم است.وره بیدااز بارزترین ویژگی های ادبیات دب( 

 میرزا محمد صادق امیری فراهانی از جانب مظفرالدین شاه به ادیب الممالک ملقب شدپ( 

 .اثر فرخی یزدی در نوع خود ابتکار محسوب می شود« قلب مادر » قطعه ت( 

 

25/0 

 است.شوم رجال خائن زمان پرداخته به افشاگری اعمال پلید و مقاصد ..................... میرزاده عشقی در روزنامه اش  3

 

25/0 

 نام نویسنده آثار زیر را بنویسید.  4

 سه تابلوی مریمب(                                           شمس و طغراالف( 

 سرگذشت حاجی بابا اصفهانیت( خداوندنامه                                                پ( 

 

1 

 ن درون مایه های شعر عصر بیداری چهار نمونه ذکر کنید.از شاخص تری 5

 

 

1 

 ضعف تکنیکی اغلب داستان های عصر مشروطه چیست؟ 6

 

5/0 

 

 5/0 وطه چگونه بود؟زبان نمایشنامه ها در عصر مشر 7

  سواالت امتحان درس :
 3فنون 

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399 دی ماه

 : آموزشگاه نام 

  دبیرستان دخترانه امام حسین )ع(

 تاریخ امتحان :  دوازدهمپایه تحصیلی:  اول نوبت امتحانی  :

22/10/99 

 ساعت شروع : 

 صبح 8

 مدت امتحان:  3تعدادصفحات :  انسانی رشته تحصیلی: خانوادگی : نام ونام 

  19 تعداد سواالت: دقیقه  85
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 نمره( 6موسیقی شعر )

و مشخص کنید وزن  ا در خانه خود بنویسید.پایه ر با خوانش درست ابیات زیر پایه های آوایی را مشخص کنید و هر

 همسان است یا غیر همسان؟

 گشته ام در جهان و آخر کار          دلبری برگزیده ام که مپرسالف( 

   

   

   

 تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین           کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفتب( 

    

    

    
 

3 

9 

 

    شاعری مطابقت دارد؟ های زیر به گونه ای که بین کمانک تقطیع شده است، با کدام اختیارات  تقطیع مثال

 (- - U – U -(                 ب( خانه دوستم )   – U U U -الف( آرزوی من ) 

1 

10 

 

 

 

 

 ایی بیت زیر را تفکیک  کنید .سپس اختیارات را مشخص کنید.پایه های آو

 چند         محکم شده دست و پای دربند در دام فتاده آهویی

 پایه های

 آوایی

   

   

 اختیارات شاعری: 

2 
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 نمره( 6زیبایی شناختی ) 

 در بیت زیر آرایه تلمیح را بیابید و بگویید تلمیح به چیست؟) آیه حدیث یا داستان را ذکر کنید(

 االبصار یار بی پرده از در و دیوار           در تجلی است یا اولی

1 

 تضمین را بیابید و در باره آن توضیح دهید. 12

 چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم                که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را

 همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی              به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

1 

 بین کدام واژه ها ایجاد شده است؟ مشخص کنیدیردر نمونه های زیر مراعات نظ 13

 الف( از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نه                          زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان

 ب( سر من مست جمالت دل من رام خیالت                       گهر دیده نثار کف دریای تو دارد

1 

 لف و نشر دیده می شود؟ لف و نشرها را مشخص کنید و بگویید مرتب است یا مشوش؟در کدام بیت  14

 روی و چشمی دارم اندر مهر او                   کاین گهر میریزد آن زر می زندالف( 

 آب آتش فروز عشق آمد                             آتش آب سوز عشق آمدب( 

1 

 



 باسمه تعالی

 بارم  ردیف 

 آرایه تضاد را در بیت های زیر مشخص کنید. 15

 الف( ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم        هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم

 م اگر می روم گر نروم نیستمموج ز خود رفته ای تیز خرامید و گفت:            هست

 سربلند و سری سر به زیر                   ازین دست عمری به سر برده ایم ب( دلی

1 

 در کدام بیت تناقض دیده می شود؟ آن را مشخص کنید  16

 بویی شنیده است ز گلزار اتحاد                هر بلبلی که ناز گل از خار و خس کشدالف( 

 ز که در بند توام آزادم             پادشاهم که به دست تو اسیر افتادمب( من از آن رو

5/0 

 بیت زیر تضاد دارد یا تناقض؟ چرا؟  17

 نام نیک عاشقان چون در جهان بدنامی است           نیک نام آن کو به بدنامی برآید نام او

5/0 

 نمره(  4تحلیل نظم و نثر )  18

 ری بررسی کنید.ی های زبانی و ادبی دوره بیدااز نظر ویژگاست آن را بخوانید و «  دچرند و پرن» متن زیر را از 

باری چه دردسر بدهم؟ آن قدر گفت و گفت و گفت تا ما را به این کار واداشت. حاال که می بیند آن روی کار 

یند دلش می تپد. تا باالست، دست و پایش را گم کرده، تمتم آن حرف ها یادش رفته. تا یک فراش قرمزپوش می ب

 به یک ژاندارم چشمش می افتد، رنگش می پرد. هی می گوید: امان از همنشین بد.

2 

19 

 

 دهیدابیات زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ 

 از ملک ادب حکم گزاران همه رفتند        شو بار سفر بند که یاران همه رفتند

 چه نشینی که سواران همه رفتند آن گرد شتابنده که در دامن صحراست     گوید

 داغ است دل الله و نیلی است بر سرو        کز باغ جهان الله عذاران همه رفتند

 افسوس که افسانه سرایان همه خفتند          افسوس که اندوه گساران همه رفتند ) ملک الشعرای بهار (           

                                   کنید. سطح فکری شعر را بررسیاز نظر الف( 

 دو ویژگی زبانی این سروده را بنویسید.ب(  

 پ( شعر را از نظر زیبایی شناسی ) ویژگی ادبی ( بررسی کنید

 

2 

 

  سواالت امتحان درس :

 3فنون 

 داره کل آموزش وپرورش خراسان رضویا

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399دی ماه 

 نام آموزشگاه : 

 دبیرستان دخترانه امام حسین )ع( 

 تاریخ امتحان :  دوازدهم پایه تحصیلی:  اول نوبت امتحانی  :

22/10/99 

 ساعت شروع : 

 صبح 8

 مدت امتحان:  3تعدادصفحات :  انیانس رشته تحصیلی: نام ونام خانوادگی : 

 19 تعداد سواالت: دقیقه  85

 20 جمع بارم                  موفق باشید                                                                                                                   



 باسمه تعالی

 جهانی -22/10تاریخ امتحان:  انسانی دوازدهمپایه  3پاسخنامه درس فنون 

 بارم سئوال ردیف

 نمره( 4تاریخ ادبیات و سبک شناسی ) 1

 درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص نمایید.

  نادرستب(            درست الف(
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 25/0 تنه گزی         گزینه درست را انتخاب کنید. 2

 25/0 قرن بیستم 3

 نام نویسنده آثار زیر را بنویسید. 4

 جیمز موریهت(              فتحعلی خان صباپ(          میرزاده عشقیب(     محمدباقرمیرزا خسرویالف( 

1 

 1 آزادی، وطن، قانون، تعلیم و تربیت نوین، توجه به مردم، دانش ها و فنون نوین ذکر چهار مورد 5

 5/0 و سخن گفتن او با خوانندهداستان صحنه های حضور راوی سوم شخص در بعضی  6

 5/0 روان بی تکلف و عوام فهمانی مانند نثر داست 7

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناهمسان الف(

 خ ر کار ج ها ن آ گش ت ام در

 ک م پرس گ زی د ام دل ب ری بر

 فعلن مفاعلن فاعالتن

 همسان ب(

 هان بین ران چش م ج را از ن ظ تا رف ت م

 ها رفت از دی د چ نی ست کما  کس وا ق ف 

 فع لن مستفعل مستفعل مستفعل 
 

3 
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 الف( در سومین هجا تغییر کمیت مصوت ها کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند

 کوتاه مصوت آخر کلمهتلفظ کردن مصوت  بلندتغییر کمیت مصوت ها ب( در دومین هجا 

1 

10 

 

 

 

 

 

 

 و وزن واژه هریک را مشخص کنید. پایه های آوایی بیت زیر را تفکیک  کنید .سپس نشانه های هجایی

 / میان هردو چشمم جای پایت عزیزا کاسه چشمم سرایت

 یی چند ) هو(تا د آ ه در دا م ف پایه ها 

 در بند دس ت پا ی کم ش د مح

 تغییر کمیت مصوت ها کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند: هو: هجای هشتم زبانی  اختیارات 

 اختیار وزنی: هجای پایانی همیشه بلند است

 

2 



 1 تلمیح به آیه قرآن : فاینما تولّوا فثم وجه اهلل 11

 1 بیت دوم تضمین بیتی از حافظ است که شهریار آن را تضمین کرده است 12

 اسب، پیاده، رخ، پیل، شه مات  در شطرنج 13

 سر، دل، دیده یا گهر، کف، دریا

1 

 1 الف ، مشوش یا نامرتب 14

 1 هستم نیستم، میروم نروم                       سربلند و سر به زیر 15

 5/0 ب : من از آن روز که در بند توام آزادم  16

 5/0 شهور شویتناقض دارد چون نمی توان نیک نام باشی وقتی به بدنامی م 17

 نمره( 4تحلیل نظم و نثر )  18

 ساده و قابل فهم است، از کلمات انگلیسی و فرانسوی ... ) ژاندارم.. ( استفاده کرده است:الف( دو ویژگی زبانی 

 : گزارشی و ساده است ، استفاده از ضرب المثل و اصطالحات عامیانهب( به دو ویژگی ادبی 

2 

19 

 

     الف( موضوع اجتماعی و وطنی دارد

 ن کهن ) عذار(    ب( ساده و روان است، وفادار به سنت های شعری گذشته،استفاده از واژگا  

   دب گذشته استپایبند به ا  موسیقی در پ( استعاره و تشبیه 
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