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 25/0 .نامیده می شود ...............................................  بیتی که هر دو مصراع آن قافیه داشته باشد   1

کدام اثر از نظر محتوا، مانند شاهنامۀ فردوسی است ؟  2

ت) بوستان                  پ ) ب           الطّیر        منطق) الف  شیرین نظامی اسکندر نامه)خسرو
25/0 

فارسی3 در را می نامند......................دو بیتی  25/0.هم

غزل یک 4 هر قالب ترجیع بند به  25/0.گویندمی.................... و به بیت تکراري » خانه«در

کن«در بیت 5 شتاب گلگون ي دور باده ساقی به کرد شتاب رفتن عمر به چو گل »ایام
 کدام واژه است؟» مشّبه به« )الف

شبه«)ب .را بنویسید»وجه

5/0 

زیر 6 کنید»تشبیه بلیغ«در بیت مشخّص را آن و نوع .را بیابید

خواجه« و ماند اندکی آفتاب تموز و است هنوزعمر برف »غرّه
5/0 

جاي تو بود«با توجه به بیت7 که به می نپسندم کس هیچ من دل در روان سرو اي شد جاي را »تا تو

را بیابید)الف .استعاره

کنید)ب مشخّص را آن .نوع

را بنویسید) پ  آن .مفهوم

75/0 

استعار8 از یک درهکدام رفته کار زیرنمونههاي به کدام یک»مصرّحه«هاي است؟»مکنیه«و

پر)الف هشت فرو گردون ز چون زیقضا کـرکـهمه کـان و گردند رــور

دان)ب ات ممتاز نیستــآینه رخش از زنگار که زان غماز نیست چرا ی

5/0 

راةاستعار9 کنیددرمکنیه مشخّص زیر رانوعوبیت .بنویسیدآن

زشتی تمثالها« از خورد هم کی بر آیینه ما جرم چین نسازد پر را عفو تو »پیشانی

5/0 
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کاربیتدر10 مجازي به معناي در واژه است؟زیر،کدام رفته

خاك« سر بر مستی ز افتادم در پاك را پیمانه این آشامیدم »چو

25/0 

سخن تو«دربیت 11 زین راحلقگر نبندي خلق بسوزد آید آتشی »را

چیست؟)الف از مجاز شده مشخّص را بنویسید)بواژة آن ..عالقۀ

5/0 

را بنویسید12 زیر در بیت شده مشخّص قسمت کنایی .مفهوم

گر« که کن چنان معاش پايدال داردبلغزد نگه دعا دست دو ات به »فرشته

5/0 

شکنان«در بیت 13 صف همه قلبِ شکند مژگان که به دهنان شیرین خسروِ قدان، شمشاد »شاه

از بقیه تکرصامتکدام)الف است؟ابیش شده را بتکراراین)بر اي آرایه است؟هچه آورده وجود

5/0 

ا14 از یک هر است؟در کرده ایجاد را آرایۀ تکرار واژه کدام زیر بیات

دوست)الف که حیف نباشد دوست وصل طلب در ما جان ماستدوست،گر برود جان از تر

ل)ب پناه حـدر بـطف گـایـق هـکـختریـد لـــاو ریـــف بـطـزاران ارواح تـخـر

5/0 

زیر 15 عبارات و»سجع«در را بیابید را»نوع«ها سجع .بنویسیدهر
که ب)الف نشیند ، نـا بـهر  .یکی نبیند ــدان

در)ب چه دیده نکو نمایدهر آید ، در فرو .دل

5/1 

کدام16 در دهید نشان دلیل ذکر زیربا هاي از نمونه کدامموازنهآرایۀیک در استترصیعآرایۀو رفته کار ؟به

هم)الف متقارب به خطواتش همهم متناسب به حرکاتش هم

خ)ب رفیع چه ار پایتچرخ راهتـاك طفل چه بزرگ ار عقل

5/1 

هر یک17 کنیددر مشخّص را هریک و نوع را بیابید ها جناس زیر ابیات .از

را نـــسـپ)الف پــدنــشانـر دهرــیـــد ده ـهرش بــــهرت بر او نیست مــه مـــک ان

کـب)ب استــیا سست بنیاد سخت امل قصر  ر باد استـه بنیاد عمر بـــاده کـــار بــیب ه
ود، رختم از این جا ببرد ــار شــختم ار یــب ا ببرد ـه دل مــگاري کـر نـیست در شهـن  )پ

نـه چنین صـورت و مـعنی کـه تو داري دارند پـیـش رویـت دگـران صورت بـر دیـوارند ) ت 

2 
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3

دهید18 پاسخ سواالت زیر به .با توجه به بیت

را« ما شود میسر نمی از تو فراغت دوستان یارا حال از فارغی »اگر تو

کدامند؟)الف در بیت باال ریشه هم می نامند؟)بکلمات چه را ریشه هم واژگان از درعلم بدیع ، استفاده

را بنویسید)پ آن مشترك هاي .صامت

1 

زیر،19 کنیددر بیت مشخّص را مراعات نظیر است(. آرایۀ کافی مورد دو )ذکر

کمان« دارد با یار کو نظري هاهر پیکان همه پیش سپر باشد، که »ابرو باید

5/0 

دربارةدانستۀ تاریخی20 را زیرخود آورد؟دکاربراین.بنویسیدبیت می پدید را اي آرایه چه

او آن نور روي موسی عمرانم آرزوست « ظلم و فرعون ز گشت ملول » جانم

75/0 

کنیدآرایۀ تضمینزیر،شعرهايدر21 را تعیین .شده

فریاد ) الف من بخوان به را با زمان خفتی/بیداري و خواب مرد کن«/ور رها مرا سر بنه به بالین ، تنها »رو

شیـر بـشم حافظ زیـچ) ب  جـام قصر آن حوري سرشت  داشتــجري تَحتـنات تَـوة هاَاالَنهار

1 

رازیرتعباردر22 .بیابیدآرایۀ تضاد

دارين« خواه همه نیک مردم که مکن همه بد شیرین روي و حسن باشد تُرُشی کمال »ه

5/0 

دهید23 را توضیح خود دلیل و را بیابید زیر،آرایه تناقض .در بیت

رخت خرّم آن کس کو بدین غم شادمانی می کند خورمی« شادي دم به هر غمی، جام  »م

75/0 

د«:در بیت 24 که خوش تر یادگاري عشق ندیدم سخن صداي گاز این دوار بماندر »نبد

را بیابید )الف آمیزي حس  .آرایه

ایجادحسکدامآمیختن)ب سبب است؟آرایهاینها، شده ادبی ي

75/0 

» اي دمت عیسی، دم از دوري مزن        من غالم آن که دوراندیش نیست «در بیت   25
 در کدام واژه آرایۀ ایهام به کار رفته است؟) الف

 .معانی مختلف آن را بنویسید) ب

75/0 
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4

» خانه زندان است و تنهایی ضالل    هر که چون سعدي، گلستانیش نیست « با توجه به بیت  26

است؟)الف رفته کار ایهام تناسب به واژه کدام در

کلمةواژ)ب کدام است؟همورد نظر با کرده تناسب برقرار

75/0 

گروه27 ابیات از هر یک گروه»الف«در ادبی آرایۀ است؟»ب«کدام رفته کار .)یک مورد اضافی است» ب« در گروه:توجه( به

 بگروه  لفا  گروه

گل )1 خردهچو کنگر عشرت صرف را خدا داري غلطاي را قارون اندوزيکه زر سوداي داد ها

غیـمشن )2 که دوست اي از تـو مـر هستـو هستـیرا یاري کاري فکر توام جز روز به و شب ا

است )3 رطب درخت که صنوبر آن نه باالي و است شب و است روز که و بناگوش است زلف آن نه

 تضمین
 اغراق

ونشر لف
تلمیح

75/0 

مانی«بیتدر28 مرا اشک مانم، تو را چشم تو من پاکی در و مستی در افالکی، شاهد »اي

را بنویسید)الف رفته کار و نشر به لف .نوع
دوم)ب ّرا بیابیدلف.

5/0 

اش«بیتبا توجه به29 گریه ابر بهار دید چو ایام عهدي آمدرسم بد و نسرین سنبل و سمن »بر

کند»بارش باران«برايرایدلیلچهشاعر،با توجه به بیت)الف می ؟بیان

سبب)ب شاعرانه، هنر است؟این شده ادبی آرایۀ کدام پیدایش

75/0 

زیر،30 خود«شاعردر بیت کینه بودن در»بی داند؟را می چه

کس« کین آن در می نگنجد آن از و بس است مهر یار ي خانه  25/0 »دلم

 20جمع نمرات  »پیروز و سربلند باشید « 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  باسمه تعالی

  2:تعدادصفحه   ات و علوم انسانیادبی :رشته   هاي ادبی آرایه  :راهنماي تصحیح سؤاالت امتحان نهایی درس 
  1398/ 11/6: تاریخ امتحان  صبح 8 :ساعت شروع   سال سوم آموزش متوسطه

  و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش   1398سال  ماه شهریور و داوطلبان آزاد سراسر کشور در بزرگسال دانش آموزان
http://aee.medu.ir 

  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
 

  
1 

  25/0       6  صفحۀ )  25/0(مصرع   1

  25/0  35صفحۀ   ) 25/0(» ت«گزینه    2

  25/0  39ۀصفح  )25/0( ترانه  3

  25/0        26صفحۀ   )25/0(  ترجیع یا برگردان  4

  5/0   55ۀصفح ) 25/0( »  در رفتن شتاب کردن« : وجه شبه )    25/0( » عمر« :  به  مشبه  5

  5/0  56صفحۀ   )25/0(   اسنادي یا غیر اضافی بلیغ از نوع   )25/0( » عمر برف است« :  تشبیه بلیغ  6

  75/0   66صفحۀ  )  25/0(      یار )پ    )25/0(   مصرّحه)ب    )25/0(   سرو روان)الف  7

  5/0  61 ۀصفح  ) 25/0( مصرّحه)ب                       73صفحۀ )     25/0(  مکنیه) الف  8

  5/0 67صفحۀ )         25/0(   تشخیص یا اضافه استعاري  )                 25/0(  پیشانی عفو  9

  25/0 78 ۀصفح )25/0(پیمانه   10

  5/0 82 صفحۀ)   25/0( یهئجزعالقه )  ب)      25/0(سخن یا گفتن) الف  11

  5/0 88 صفحۀ   ) 5/0(  اشتباه شدن دچار  12

  5/0        93صفحۀ)  25/0(  واج آرایی) ب                           ) 25/0( »ن«یا   »ش« صامت ) الف  13

  5/0 98صفحۀ  )25/0( لطف )ب                            ) 25/0(  یا جان دوست )الف  14

15  
  99صفحۀ )           25/0( يمتواز سجع                    ) 25/0( نبیند           ) 25/0(نشیند) الف
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5/1  

16  
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5/1  

17  
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20  
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75/0  
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1  
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  5/0   153صفحۀ)          25/0( پاکی) ب)        25/0( رتّبم و نشر لف) الف  28

29  
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