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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

       بنویسیدنه حفظ می شد نمونه ای از آ ن راچگو  وآثار فرهنگی زبان ایرانیان پیش از اسالم چه زبانی بود  -1

                                                                                        فارسی باستان را کامل توضیح دهید-2

                                                                   طبقه بندی ارسطوبرای شعر را دقیقا با مثال بنویسید-3

                                                                        ویژگی های زبانی شعر سبک خراسانی را بنویسید-4

   چیست؟ بل توجه در شعر نیمه دوم قرن ششمموضوع قا-5

5 

        عروض وقافيه ب

                                                                                        .در باره تاثیر وزن درشعر هرچه می دانید بنویسید-6

                                                                    به خط عروضی بنویسید تقطیع هجایی کنید همراه با عالمت های هجاییرا بیت زیر-7

                                                           من از اینجا به مالمت نروم           که من اینجا به امید دگرم -

                             واژه های زیر را یک بار با حذف همزه ویک بار بدون حذف همزه تقطیع هجایی کنید-8

                       ب:مهرافروز                  پ:هم آهنگ                     ت:ثروت اندوز             الف : مهر آور

                                                        ذوقافیتین یعنی چه مثال بزنید                                    -9

                      , حروف اصلی,حروف الحاقی ونوع قاعده را مشخص کنیدقافیهی در بیت های زیر واژه ها -10

                                         نه نگاهی نه نویدی نه امیدی نه پیامی       نه کالمیالف: وه چه بیگانه گذشتی 

                                                     ب: بیا تا قدر یکدیگر بدانیم                    که تا ناگه زیکدیگر نمانیم

6 

                                                                                                                 يه های ادبي     اآر ج

                                                                       تفاوت واج آرایی وتکرار را بنویسید با مثال      -11

                                                                           را با مثال توضیح دهیدسجع متوازی و مطرف  -12

                                                                                                    ترصیع چگونه پدید می آید با مثال-13

                                                                                                                                        موازنه چیست با مثال-14

                                                                                                          ح دهیداشتقاق را با مثال توضی-15

                  , افزایشی واختالفی هر کدام مثال بزنیدبرای جناس همسان-16

5 

 



 
 03/99 /29 تاریخ امتحان :              و معارف علوم انسانی رشته :            1فنون ادبی علوم و   دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

  تحليل متن نظم ونثر  د

                                                                    با توجه به بیت زیر پاسخ دهید                                                    

 پرسیدم از هالل که قدت چرا خم است       گفتا خمیدن قدم ز ماتم است       

 یت مشخص کنید     واژه های قافیه وحروف اصلی را در ب-17

 شاعر علت خمیدن قد ماه را چه می داند-18

 آیا صنعت تشخیص در بیت هست دلیل خود را توضیح دهید-19

 بیت چند جمله دارد مشخص کنید     -20

سجع وانواع آن     "صیاد بی روزی , ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشک نمیرد"در عبارت -21

 را مشخص کنید   

 عبارت باال چه پیامی دارد                                                       -22 
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