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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهم كالس :

 98-99 دومپاياني                                       كوهي نام دبير : آقای

 29/3/99تاريخ امتحان :                   و معارف علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 10اعت شروع امتحان : س            1علوم و فنون ادبي  نام درس :                                                                                  

 صفحه  2عداد برگ سئوال : ت           دقيقه               60 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

     تاريخ ادبيات وسبک شناسي الف

 فارسی نو را کامل توضیح دهید       -1

 در باره آثار زیر توضیح دهید-2

 الف: شاهنامه ی ابو منصوری            ب: تاریخ بلعمی

 ملک الشعرای بهار برای شعر فار سی شش دوره قائل است دقیق بیان کنید-3

 ویژگی های ادبی شعر سبک خراسانی را بنویسید-4

 ویژگی های زبانی نثر سبک خراسانی رابنویسد-5
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   عروض وقافيه ب

 در باره ی تاثیر وزن در شعرهر چه می دانید بنویسید  -1

عروضی بنویسید سپس تقطیع هجایی کنید وعالمت های هجایی را زیر هر هجا قرار بیت زیر را به خط  -2

 دهید

 " مرنجان دلم را که این مرغ وحشی                ز بامی که بر خاست مشکل نشیند"             

 یک بار با حذف همزه و یک بار بدون حذف همزه تقطیع هجایی کنیدواژه های زیر را -3

 ج:دل آزار ر افروز        ث: هم آهنگ    الف: سرآمد           ب: روح انگیز         پ: شیر افکن        ت: مه

 حروف الحاقی و نوع قاعده را مشخص کنیددر بیت های زیر واژه های قافیه, حروف اصلی,-4

 ای رخ که باغ و گلستانم آرزوست         بگشای لب که قند فراوانم آ رزوستالف: بنم

 ب: کاشکی جز تو کسی داشتمی                     یا به نو دسترسی داشتمی
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 03/99 /29 تاریخ امتحان :              و معارف علوم انسانی رشته :            1فنون ادبی علوم و   دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

    آرايه های ادبي ج

 اج آرایی وتکرار را در عبارت های زیر مشخص کنید با مثالو-1

 کنیدجع را در عبارت های زیر مشخص انواع س-2

 الالف: سر عشق نهفتنی است نه گفتنی          ب:در دیده ی دشمنان خار وبر روی دوستان خ

دین باطل است ودین بی ملک ضایع                                                                         پ:ملک بی 

    پادشاهی اوراست زیبنده وخدایی اوراست در خورندهت:

 در شعر چگونه است مثال بزنیدسجع -3

 موازنه وتر صیع چگونه پدید می آیند-4

 در بیت ها ومصراع های زیر انواع جناس را مشخص کنید-5

 الف: پدر با پسر یکدگر را کنار        گرفتند رفته غم از دل کنار

 ب:زد به دلم در آتشی عشق بتی که نام او     زهره و آفتاب را زهره به آب می کند

 پ:تا روانم هست نامت بر زبان دارد دلم         ت:به جفایی وقفایی نرود عاشق صادق
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 تحليل نظم ونثر د

  " آیینه شکستن خطاست نینه ار نقش تو بنمود راست       خود شکآ"با توجه به بیت  -6

 الف: واژه هاِی قافیه وحروف اصلی والحاقی قافیه را مشخص کنید 

 استب: بیت چند جمله 

 پ: پیام بیت چیست

 ت: خود شکنی یعنی چه

به سوال های زیر پاسخ "الهی اگر بهشت چون چشم و چراغ است بی دیدار تو درد وداغ است "درعبارت -7

 دهید

 الف: نثر باال چگونه نثری است

 ب: تشبیه موجود در بیت را مشخص کنید 

 نویسنده متن چه موضوعی را بیان می کند توضیح دهیدج: 
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