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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 اسدپور  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

.25 ؟ستيچ يداريب يدوره  اتيادب یژگیو نیبارزتر 1  

.5 ديسیمعاصر را بتو اتيادب يفكر یژگیومورد از ود 2  

.25 ؟ندارد یدوره مشروطه چه بود كه امروزه كاربرد چندان یكيتكن ياز ضعفهای كی 3  

.25 .و....گلخن....توجه داشتند دنيكهن مثل بادافره....خل يكدام دوره شاعران به كاربرد واژه ها ير سبك شعرد 5  

.25 .قالب ...... پركاربرد است ديو سپ یسنت يشعر دوره معاصر عالوه بر قالبها یدر سطح ادب 4  

6 

 .ديركدام از موارد الف را به گروه ب ارتباط دهه

 دوره دوم                                                          یادب يانهایجر كمال

 دوره چهارم                                                           یشعر نو تغزل رواج

                                     دوره سوم       

5.  

7 
 نمره(2)اتيادب خیرتا

 یسلمان هرات                  يگرمارود يموسو                   پورنيام صريق      ست؟يقبل از انقالب ك یشعر مذهب شتازيپ 
25.  

.25 .كرده است زیرا متما نیشعر پرو یژگیچه و 9  

8 

 .ديدرست و نادرست بودن عبارتها را مشخص كن

 برشمرد. توانيشعر انقالب وطن و قانون را م يها هی( از درون ما الف

 .در شاخه جوانان پررنگ است ییمايآغاز انقالب اقبال به شعر ن يها ( در سال ب

 .نشر و نگارش شد يباعث رونق فضا یو انقالب يو اجتما یساس ينسل انقالب به آثار و نوشته ها دیشد شی(  گراپ

55.  

11 

 است؟ تيمعرف كدام شخص ریز حيتوض

كاربرد  سندهیون نیا یسبك یژگیبود.از و نینو وهيبه ش یفارس یسینبود آغازگر داستان نو یكیبود  یكیبا مجموعه داستان  

 در نثر است. انهيكلمات عام

25.  

11 
 .ديسیرا بنو ریآثار ز دآورندگانینام پد

 یموذن یعل                                   دانشور      نيميس
5.  

12 

 نمره 6 یشناس ییبایز

 دهد؟ یرا نشان م یادب هیمقابل چه آرا تيب

 "رفت.... ابيافراس انهیبه تاز انیگر           نشست  یبر لب چاه م ژهيون منچمه كه  نیا " 

075 

13 

 .ديرامشخص كن"لف و نشر ، تضاد و تناقض " يها هیآرایرز اتيدراب

 ستيمعما در جهان آگاه ن نیدانا ز جيه                   نقش اريسقف ساده بس نیا ستي( چالف

 همه عالم يغم آمد به شاد بي( مرا نصب

 تو دونمونه است شهد و سم نيوز مهرو ك               (از عفو و خشم تو دونمونه است روز و شبپ

0755 

15 
 .ديده حيو توض ديرا مشخص كن "تناسب هامیا " ریز تير بد

 ما ريدر تفس ستين یزان زمان جز لطف و خوب                       از لطف بر ما كشف كرد یتیخوبت آ يرو
075 

14 

 :"رود رو به تمام. یروز / م یآرام/ قصه رنگ رديگ ی/ دشت مدیآ یم یرگيت "در شعر

 شود؟ یم دهید بيدر كدام ترك يزيحس آم  هی( آراالف

 شده است؟ ختهيكدام حس ها بهم آمب(   

075 

16 

 .   ديده حياسلوب معادله به كار رفته است؟ توض تيدر كدام ب

 كنديم دايرنگ پ نیدر خزان هر برگ چند                               شياز جوانان است پ رانيالف(آرزو در طبع پ 

 پردازشوق چشم كوكب یهنوز م                                              (به زک كرشمه كه دركارآسمان ب 

075 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 اسدپور  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

.25 سادگی روانی 1  

2 
تغييرات فضاي سياسی و اجتماعی جامعه / تغيير سبك شعروقالب شعر / مدح و زم و هجو در این دوره بسيار كم است / 

 مورد(2مخاطب شعر عامه مردم است.)ذكر
5.  

.25 حضور راوس سوم شخص 3  

.25 دوره ي بازگشت و بيداري 5  

.25 شعر نو)نيمایی( 4  

.5 كمال جریان هاي ادبی دوره چهارم ، رواج شعر نوتعزلی دوره دوم 6  

.25 موسوي گرما رودي 7  

.25 شكل تصرف او در مضامين و كيفيت ارایه آن 9  

.55 ص پ(             ب( ص            الف( غ      8  

.25 جمال زاده 11  

.5 سيمين دانشور ) سو وشون(   مالقات در شهر آفتابی( -سفر ششم–)ظهور  علی موذنی 11  

 075 تلميح 12

 0755 لف ونشرا پ(          ب(تضاد         الف(تناقض   13

 075 نشانه(  -آیتی)ایه اي از قرآن  15

 075 الف(قصه رنگی روز      ب(حس دیداري و شنيداري      14

 075 الف(زیرا مصراع دوم مصداق و تایيد مفهوم مصراع اول است 16

 075 الف(زیرا دنبال جوانی هستند        ب(حسن تعليل  17

 1 الف( لف : جيب وجام    نشر : مال ومی                  ب(مرتب 19

 075 ب(اغراق     الف(حسن تعليل     18

 0755 باغ وگلستان ( –گلستان ) كتاب سعدي  21

 075 جادویی : تغيير مصوت بلند به كوتاه                برایند : حذف همزه 21

 1 الف(متقارب مثمن محذوف                    ب(رجز مثمن سالم 22

 2 هجاي پایان مصراع بلند -وزنی : تقابل فاعالتن با فعالتنالف(اختيار زبانی : حذف همزه                ب(اختيار  23

25 

 بر   دا  ش   ت   دل   ز   كا   ر   او   بخت
             

 ما   د    پ   در   ب  كا   ر   او   سخت   در  
 مستفعل             فاعالت          فعلن    

2 

 075 مشخص نبودن جاي قافيه –كوتاه و بلند شدن مصراع ها  –شعر نيمایی    24

26 

 كاربرد كنایات عاميانه مثل زهره نداشتن  -الف( كاربرد اصطالحات و تعبيرات نو مثل : برزخ كبود   ( 1
 ترسيم و تصویر فضاي سياسی و اجتماعی انقالب و آمادگی براي قيام عمومی             

 تشخيص –واج ارایی  –كنایه  –ب( استعاره       
 ترسيم افق روشن واميد بخش و انتقاد اجتماعی –آزادي خواهی  –( درون مایه انقالبی 2
 زبان ساده و روان –جمله هاي كوتاه  –( الف ( كاربرد اصطالحات عاميانه 3

 مطابق با ذوق عامه مردم و دید انتقادي –وطنی  –ب(مضمون سياسی اجتماعی        

4 

 


