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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 میانه را کامل توضیح دهید-1

 دندندشعر غنایی وشعر حکمی واندرزی)تعلیمی( را کدام شاعران به قوت واستحکام رسان-2

 پنجم را توضیح دهیددرقرن  چهارم ونیمه اول قرن ویژگی های شعر فارسی -3

 ویژ گی های ادبی شعر سبک خراسانی ر توضیح دهید-4

 چهار ویژ گی از ویژگی های نثر فارسی را در دوره ی خراسانی بنویسید-5
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  عروض وقافيه  ب
 در باره ی وزن هر چه می دانید بنویسید-6

 بیت زیر را به خط عروضی بنویسیدوتقطیع هجایی کنید-7

 معنی گرای           که معنی بماند نه صورت به جایاگر هوشمندی به 

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

 دوزز                پ: دل آور               ت: ثروت انب: دل انگی    الف:مهر افروز        

 قافیه ی میانی یعنی چه مثا لی بزنید-9

  در بیت های زیر واژه ها ی قافیه, حروف اصلی, حروف الحاقی و نوع قاعده را مشخص کنید-10

 الف: چندان که گفتم غم با طبیبان                 درمان نکردند مسکین غریبان

 ب: روز وصل دوستداران یاد باد                     یاد باد آن روزگاران یاد باد

6 

    آرايه های ادبي ج

 در بیت ها ومصراع های زیر نمونه ها  ی واج آ رایی وتکرار را بیابید-11

 الف: ای شط شیرین پر شوکت من        ب: خیزید و خز آرید که هنگام خزان است

 فردا چرا وامی تو نیست         من مه یم امروزمهمان تپ:عمر ما را مهلت امروز و فردا

5 

 



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

 بارم  ردیف

 هر کدام مثالی بزنید برید وبرایانواع سجع را نام ب-12 

 وازنه وترصیع را با ذکر مثال تعریف کنیدم-13

 ی بزنیداشتقاق یعنی چه؟ مثال-14

                                     ا با مثال توضیح دهید                                                     انواع جناس ر-15

 

 تحليل نظم ونثر  د

به  "پرواز به آنجا که نشاط است وامید است       پرواز به آنجا که سرود است وسرور است"در بیت -16

 سوالها پاسخ دهید     

 الف: دو آرایه در بیت مشخص کنید       ب : شاعر چه آرزویی دارد    پ: بیت چند جمله دارد   
 

نمیرد دوچیز محال عقل صیاد بی روزی ماهی در دجله نگیردو ماهی بی اجل در خشک "در عبارت -17

 به سوالها پاسخ دهید  "اسث خوردن بیش از رزق مقسوم ومردن بیش از وقت معلوم

 الف: نثر چه نوع نثری است چرا ؟توضیح دهید      ب: متن چه پیام اخالقی دارد  توضیح دهید  
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