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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                              دهم                   كالس :

 1400-1399 اولپاياني                                                            آقای كوهي نام دبير :

  22/10/99تاريخ امتحان :             و معارف علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح10اعت شروع امتحان : س              علوم و فنون ادبي  نام درس :                                                                                  

 صفحه2عداد برگ سئوال : ت         دقيقه               80 امتحان :مدت  شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 تاريخ ادبيات و سبک شناسي     الف

 میانه را کامال شرح دهید.زبان فارسی -1 
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 به سوال های زیر پاسخ دهید.-2

 الف( نام دیگر فارسی نو چیست و به چه خطی نوشته می شد؟ 

 ب( چه آثاری از زبان فارسی باستان مانده و به چه خطی نوشته می شود. 

 جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.-3

است. شاعران این عصر  .……………یکی از ویژگی های شعر فارسی در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم   

بنیاد نهاده شد و رایج ترین انواع  -..………دست نظر داشتند. شعر پارسی در این دوره به   ..………بیشتر به

 بود …………-شعر فارسی در این دور 

 تاریخ الرسل و الملوک نوشته چه کسی است و ترجمه ی آن به فارسی چه نام گرفت؟-4

 هر یک از موضوع های زیر به کدام قلمرو تحلیل متن مربوط است؟-5

 ج( قافیه     د( استعارهالف( دستور تاریخی   ب( گروه های اسمی   

 آرايه های ادبي   ب

 در بیت های زیر نمونه های واج آرایی و واژه آرایی را بنویسید.-6 

 همچو سرمستان به بستان پای کوب و دست زن                الف( سرو را بین بر سماع بلبالن صبح خیز    

 که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست                ب( بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار 

 چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را        ت( فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب  

 محسوس تر است. .............از  ..................ث( واج آرایی 
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 سجع و انواع آن را در عبارت ها و بیت های زیر مشخص کنید. -7

 الف( گویی که خرده ی مینا بر خاکش ریخته و عقد ثریا از تاکش آویخته 

 ب( توانگری به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به سال 

 وز قد آن سرو سهی خالی همی بینم چمن            ث( از روی بار خرگهی ایوان همی بینم تهی     

 من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود           جان از بدن گویند هر نوعی سخن  ت( در رفتن

 در کدام یک از عبارت ها و بیت های باال سجع ارزش ادبی بیشتری دارد؟ چرا؟-8
 



 
 22/10/99تاریخ امتحان :               و معارف علوم انسانی رشته :           1علوم و فنون ادبی  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

  عروض و وزن ج

 .دهید شرح کامال را وزن و عاطفه نقش -9
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 .کنید تعریف را هجا و واج -10

 کند؟ می منتقل شنونده به را حالتی و احساس چه زیر های بیت وزن -11

 نبرد دشت بدرید نگفتی تو                  مرد دو هر ی باره از آمد خروش( الف 

 صنم ای مرور به نگردد سیر          خورد که حیوان ی چشمه آن از سعدی( ب 

 کنید هجایی تقطیع همزه حذف بدون دیگر بار و همزه حذف با بار بک را زیر واژگان -12

 افزا روح( ب                             انگیز دل( الف

 .دهید قرار را هجایی عالمت و کنید هجایی تقطیع و بنویسید عروضی خط به را زیر های بیت -13

 نباشد پدیدار صبح نرود شب تا                نبینی گنج نکنی تحمل تاریخ( الف  

       نشینند گل در پای چمن این در که       سروی به خندد که گل از نیست عجب( ب  

 تحليل متون نظم و نثر    د

 با توجه به بیت های زیر پاسخ هید. -14

 در کتاب آمد در عهد قدیم                    خانه ای می ساخت سقراط حکیم   

 چون به پایان برد کار آن سرا                  آمده از ره رفیق و آشنا      

 جمله گفتند این بنای مختصر                  نیست در خورد تو ای صاحب نظر 

 بام خود تا عرش می افراشتم    گفت: بیش از این گر یار یک دل داشتم   

 در حقیقت یار یک دل کیمیاست              چون صدف کمیاب و چون در پر بهاست

 خالصه داستان را بنویسید. -الف

 ب( یاران چه اعتراضی به سقراط کردند

 پ( سقراط چرا خانه ی کوچکی برای خود ساخت

 ت( پیام بیت پایانی چیست

 م را مشخص کنید و حروف اصلی آن ها را مشخص کنید.ث( قافیه های بیت دوم و سو

 ج( کدام یک از بیت ها ردیف دارند؟

 به چه چیزهایی تشبیه شده است؟" يار يک دل"چ( 

را به خط عروضی بنویسید و  "مي افراشتم و  پايان  –صاحب نظر  –سقراط "ح( واژه های  

 عالمت های هجایی را زیر هر کدام قرار دهید
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