
 باسمه تعالی

 بارم  سئوال                                                                                                 ردیف 

 1 شیوه ها در بررسی تحلیل متن چیست؟یکی از کاربردی ترین  1

 چرا طول مصراع های شعر نو یکسان نیست؟ 2

 

1 

 در زمینه غنایی را بنویسید؟ 5و 4نام دو تن از شاعران معروف در قرن  3

 

1 

 چگونه بود؟ 5و 4مفاهیم ذهنی در شعر شاعران قرن   4

 

5/0 

 عمده ترین مرکز فرهنگی در زمان سامانیان کجا بود؟ 5

 

5/0 

 پس از ورود اسالم به ایران چه اتفاقی برای زبان فارسی افتاد؟ 6

 

1 

 چرا به زبان فارسی نو فارسی دری هم گفته می شود؟ 7

 

1 

 چه آثاری از زبان فارسی باستان به جا مانده است؟ 8

 

5/0 

 کتاب اوستا در چه دوره ای به نگارش درآمده است؟ 9

 

 

 

5/0 

 مصوت( در سخن چه نام دارد؟تکرا یک واج )صامت،  11

 

 

5/0 

  سواالت امتحان درس :
 علوم و فنون ادبی

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399 دی ماه

 : آموزشگاه نام 

  دبیرستان دخترانه امام حسین )ع(

تاریخ امتحان :  دهمپایه تحصیلی:  اول نوبت امتحانی  :

10/10 /99 

 11ساعت شروع : 

  00مدت امتحان:   1تعدادصفحات :  علوم انسانی رشته تحصیلی: نام ونام خانوادگی : 

 11تعداد سواالت: دقیقه 



  ادامه ی سواالت در صفحه دوم 

 
 باسمه تعالی

 بارم   ردیف 

 متون یا آثار مکتوب ادبی به چند بخش تقسیم می شوند؟ 11

 

1 

 آشکارترین ابزار موسیقایی شعر چه نام دارد؟ 12

 

5/0 

 داستان سرایی و قصه پردازی در کدام دوره )قرن( در شعر رواج داشت؟ 13

 

5/0 

 به چه موضوعاتی توجه داشت؟ 5و 4نثر قرن   14

 

1 

 پدر شعر فارسی کیست؟ 15

 

5/0 

 با توجه به قلمرو ادبی کالبد شکافی نمایید. )هربیت دو مورد ( 16

 هر که می خواهد که از سنجیده گفتاران شود                بر زبــــان بند گرانــــی از تأمل بایدش       

 خرده ای از مال دنیــا در بساط هر که هست                جبهه واکرده ای پیوسته چون گل بایدش        

 

1 

 حکایت زیر را بخوانید و به سواالت پاسخ دهید 17

پارسازاده ای را نعمت بیکران به دست افتاد. فسق و فجور آغاز کرد. باری به نصیحتش گفتم: ای فرزند دخل آب 

روان است و عیش آسیاب گردان، یعنی خرج فراوان کردن مسلم کسی راست که دخل معین دارد. دیدم که 

 بگردانیدم و قول حکما کار بستم نصیحت نمی پذیرد و دم گرم من در آهن سرد او اثر نمی کند روی از مصاحبت

 گرچه دانی که نشنوند بگـــوی                        هرچه دانی ز نیـک خواهی و پند

 زود باشد که خیره سر بینــــی                        به دوپای اوفتـــــــاده اندر بند

 حدیث دانشمنـــد دست بر دست می زند که دریغ                        نشنیـــــدم

 

 نوع لحن:                                                 نتیجه گیری و تعیین نوع:

 قلمرو زبانی:                             قلمرو فکری:                           قلمرو ادبی:

1 

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی  سواالت امتحان درس :

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399دی ماه 

 نام آموزشگاه : 

  دبیرستان دخترانه امام حسین )ع(

 ساعت شروع :  تاریخ امتحان :  پایه تحصیلی:  اول نوبت امتحانی  :

مدت امتحان:     تعدادصفحات :  رشته تحصیلی: نام ونام خانوادگی : 

 تعداد سواالت: دقیقه 



 

                  موفق باشید                                                                                                                                                                  

 جمع بارم 

 


