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 1علوم و فنوى ادبی  :اهتحاى درس                   نام ونام خانوادگی                                                                    بسوه تعالی                     

 دقیقه 121  :   زهاى پاسخگوییاى گرهسار                 هذیریت آهوزش و پرورش ضهرست                                        دهن انسانی  کالس:

15/11/1311 ى :تاریخ اهتحا                                                                                                                       : ضواره دانص آهوز   

اهضا هصحّح          باحروف      باعذد                                                                                                                                      عیذیس : نام دبیر  

نوره اول                                                                                 هحذثه      : نام واحذ آهوزضی  

تجذیذ نظر                                                                                                           ههرهذرسه  

 

 بارم  نوره ( 4و سبک شناسی ) تاریخ ادبیات -الف ردیف

 ّای هٌاسة کاهل کٌیس . خاّای ذالی ضا تا ٍاغُ -1   

 ضًٍس . ّای ...................... تِ ضواض هیّا هؼوَالً هتيکتاب-الف

 ّط چیعی کِ شّي ها ضا تِ پَیایی زضآٍضز ، ................. است . -ب

 ًرستیي گام هؤثّط زض ضٍیاضٍیی تا هتَى ، ........................... است . -ج

 ضًَس .  هکتَب زض یک ًگاُ کلّی تِ زٍ ترص ................ ٍ ................... تقسین هیهتَى یا آثاض ازتی -ز

52/1 

 ّای ظیط ضا هطرّع کٌیس . زضستی یا ًازضستی ػثاضت -2  

هیری ًَضتِ ضسُ  ّای ضاّاى ّراهٌطی است کِ تِ ذظّی ظتاى فاضسی هیاًِ ، ًاهِآثاض تِ خای هاًسُ-الف

 ظ           ؽ   است .                                                                                                                

ضس ی اضکاًیاى ضایح تَز ٍ تِ زٍ گطٍُ پاضتی ٍ پْلَی تقسین هیّای ایطاًی فاضسی تاستاى زض زٍضُظتاى-ب

 ظ            ؽ                                                                                                                   .       

2./ 

 /.2 زٍ هَضز اظ آثاضی کِ تِ ظتاى پْلَی تألیف ضسُ است ، ًام تثطیس . -3 

 ی اٍّل قطى پٌدن ضا تٌَیسیس . ًیوِّای ضؼط فاضسی قطى چْاضم ٍ زٍ هَضز اظ ٍیػگی -4 

 

2./ 

 /.2 ضؼط غٌایی تا کسام ضاػطاى قَّت ٍ استحکام یافت ؟ -5 

 است ؟ « ب » ّای گطٍُ زض خسٍل ظیط هطتَط تِ کسام یک اظ ضرػیّت« الف » ّطیک اظ هَاضز گطٍُ  -6 

 یک هَضز اضافی است . (« ب » ) تَخِّ : زض گطٍُ  

 «ب »  «الف »

 هحوّس تي خطیط عثطی ضؼط فاضسیپسض 

 ػٌػطی ی توام ٍ کوال تا هَضَع اًسضظیسطٍزى قػیسُ

 کسایی هطٍظی ی تفسیط عثطیتطخوِ

  ضٍزکی 

52./ 

  نوره ( 6)  هوسیقی شعر-ب  

 است ؟ غاهت «ٍ » زض کسام گعیٌِ  -7

 ذَش-ز                        ًاًَا  -ذَاّص                      ج -سَز                      ب-الف

 
 

52./ 

 

 



  
 اهتحاى درس:      بسوه تعالی                                                                                                               : ام ونام خانوادگین

 دقیقه ویی:زهاى پاسخگ               هذیریت آهوزش و پرورش ضهرستاى گرهسار                                                                        کالس:

    : هحذثهنام واحذ آهوزضی

سعیذی: نام دبیر  

 بارم   ضزیف

 ّای هٌاسة کاهل کٌیس . خاّای ذالی ضا تا ٍاغُ -8

 تطیي ػاهل پیسایی ضؼط ................... است . اساسی-الف

 تطیي اضکاى ضؼط ................... است . یکی اظ هْن-ب

 ضَز .تَخِّ تِ فضای ػاعفی ٍ آٌّگ هتي سثة ......................... هی-ج

 ی ازضاک ٍظى ، ....................... است . ٍسیلِ-ز

 

52./ 

52./ 

52./ 

52./ 

 ّای ظیط ضا هطرّع کٌیس . زضستی یا ًازضستی ػثاضت -9

 ضَز ٍ اهطی حسّی ًیست .                   ظ              ؽٍظى ازضاکی است کِ اظ ًظن حاغل هی-الف

 ی تعییٌی ًساضز تلکِ خعءِ عثیؼت ضؼط است .                        ظ             ؽٍظى زض ضؼط خٌثِ-ب

 تطیي ٍاحس آٍایی ظتاى ّدا ًام زاضز .                                                       ظ             ؽکَچک-ج

 

52./ 

52./ 

52./ 

 /.2 یک ٍاغُ تٌَیسیس .« غاهت + هػَّت تلٌس + غاهت » تطای الگَی ّدایی  -10

 ّای ظیط ضا تٌَیسیس . ّای ٍاغُّا ٍ هػَّتغاهت -11

 ذَضضیس-ب                                                                      آظاز-الف

1 

 ی ّدایی ًطاى زّیس . ّای ظیط ضا هطرّع کٌیس ٍ تا ًطاًٍِاغُ ّداّایتؼساز  -12

 ..................()..............زضی پطزُ -بًوایص  )......................................... (                -الف

 ).........................................( ظًسگی-ز).........................................(                   ظهستاًی-ج

1 

ی آى تدعیِ کٌیس ٍ سپس ّط ّدا ضا ضا تا ػالهت ذاظّ آى تیت ظیط ضا تِ ّداّای تطکیل زٌّسُ -13

 تٌَیسیس . 

 «طٍی                      کِ زض ایي چوي پای زض گِل ًطیٌس ل کِ ذٌسز تِ سَاظ گُ ػدة ًیست» 

 

 

 

 

 

 

2/1 

  نوره ( 6زیبایی شناسی ) -ج 

ی افعایس . ) گعیٌِتکطاض ٍاج ٍ ٍاغُ زض ظتاى ازتی تط خاشتِ ، ................. ٍ .......................... سري هی  -14
 زضست کسام است ؟ ( 

 کطص ٍ گَش ًَاظی  -کطص ٍ غَت                                                              ب-الف
 غَت ٍ گَش ًَاظی -کطص ٍ زلٌَاظی                                                             ز-ج

2./ 

 



 1 علوم و فنوى ادبی اهتحاى درس:                     بسوه تعالی                                                                                      :نام ونام خانوادگی 

 دقیقه 121:  زهاى پاسخگویی        اى گرهسار              هذیریت آهوزش و پرورش ضهرست                                     انسانی : دهن کالس

15/11/1311: تاریخ اهتحاى                                                                                                                          :ضواره دانص آهوز   

اهضا هصحّح         حروف باعذد          با                                  ی                                                                                              سعیذ :نام دبیر  

نوره اوّل                                                                                    : هحذثه       نام واحذ آهوزضی  

تجذیذ نظر                                                                                                            : ههرهذرسه  

 

 بارم  ضزیف

 آضایی ( ٍخَز زاضز ؟  ی تکطاض ) ٍاغُّا آضایِزض تیت ظیط ، تیي کسام ٍاغُ -15
 هي کِ یک اهطٍظ هْواى تَأم ، فطزا چطا ؟                      ػوط ها ضا هْلت اهطٍظ ٍ فطزای تَ ًیست       » 

2./ 

 تِ سؤاالت ظیط ، کَتاُ پاسد زّیس .  -16
 است ؟  قایی کسام ًَع سدغ زض سري ، تیطتطاضظش هَسی-الف

 ًاهٌس ؟آٍضًس ، چِ هیػَاهلی کِ هَسیقی لفظی ضا پسیس هی -ب

 

2./ 

2./ 

 تَاى هسدّغ ًاهیس ؟ زلیل ذَز ضا تٌَیسیس . آیا ػثاضت ظیط ضا هی -17
 «ّا تََُز . ّا تََُز ٍ زض قطآى حیات زلزض آب ، حیات تي» 

52./ 

 کسام آضایِ سثة افعایص هَسیقی کالهی ضؼط ضسُ است ؟ ًطاى زّیس .  زض هتي ظیط  -18

 تَ ضکل قاغسک / تَ ضکل تاز / تَ ضکل ضفتٌی / ٍ ضاستص ضثیِ هي / ضثیِ ایي زل هٌی 

52./ 

 ّای هٌاسة تکویل کٌیس . خای ذالی ضا تا ٍاغُ -19

 ی.......................... سري است . آًچِ زض تکطاض اّوّیّت زاضز ، خٌثِ-الف

 ضَز کِ حساقل زٍ ................. تاضس . ی سدغ زض کالهی زیسُ هیآضایِ-ب

 ی سدغ ایداز ...................... زض ًثط ٍ ضؼط است . فایسُ-ج

 ضَز .ًثط ٍ ضؼطی کِ سدغ زض آى تِ کاض ضٍز ............... ًاهیسُ هی-ز

1 

  .هطرّع کٌیس  ّا ضاّا ضا تیاتیس ٍ ًَع آىزض ػثاضات ظیط ، سدغ -20

 الْی ، ػثساهلل ػوط تکاست اهّا ػصض ًرَاست . -الف

 زٍستی ضا کِ تِ ػوطی فطا چٌگ آضًس ًطایس کِ تِ یک زم تیاظاضًس . -ب

 حساب .ضواض است ٍ ٌّط تیفالى ضا کطم تی -ج

2/1 

  نوره ( 4تجسیه و تحلیل نظن و نثر ) -د 

 س . ضسُ ضا تٌَیسیى قلوطٍّای ذَاستِ ی ظیط ضا ترَاًیس ٍ پس اظ آُسطٍز -21

 ًکَّص هکي چطخ ًیلَفطی ضا                                 تطٍى کي ظ سط تاز ٍ ذیطُ سطی ضا 

 چَ تَ ذَز کٌی اذتط ذَیص ضا تس                           هساض اظ فلک چطن ، ًیک اذتطی ضا 

 ل هاًٌسُ ضَ هط پطی ضا تِ افؼا تِ چْطُ ضسى چَى پطی کی تَاًی ؟                       

 ًدَیس سط تَ ّوی سطٍضی ضا   اگط تَ ظ آهَذتي سط تتاتی                                     

 ّا ٍ زضًٍوایِ ، ایي اتیات زض چِ قالثی سطٍزُ ضسُ است ؟ تا تَخِّ تِ چیٌص قافیِ-الف

 تْتط است ایي اتیات ضا تا چِ لحٌی ترَاًین ؟-ب

 

 

 

 

 

 

 

52./ 

52./ 

 

 



 

 اهتحاى درس:  بسوه تعالی                                                                                                            نام خانوادگی :               ام ون

 دقیقه    ویی:زهاى پاسخگ               هذیریت آهوزش و پرورش ضهرستاى گرهسار                                                          کالس :                    

    : هحذثهنام واحذ آهوزضی

  : سعیذی                                                                                        نام دبیر

 بارم ازاهِ :  ضزیف

 ی ازتی تِ کاض ضفتِ زض تیت سَم ضا شکط کٌیس . تاضظتطیي آضایِ-ج 

 ضَز ؟ آى هَضز ضا ًطاى زّیس .زض کسام تیت ، کاضتطز زستَض تاضیری زیسُ هی-ز

 ّداّای هػطاع اٍّل تیت اٍّل ضا خسا خسا تٌَیسیس ٍ زض ظیط ّط ّدا ػالهت ذاظّ آى ضا تٌَیسیس . -ُ

 

 

 

52./ 

2./ 

52./ 

ِ تِ زضک ٍ زضیافت ذَز است . ایي هتي ضا ترَاًیس ٍ تا تَخّ« تاضید تلؼوی » هتي ظیط هٌترثی اظ کتاب  -22

 تِ سؤاالت پاسد زّیس . 

اظ آى گفتٌسی کِ تط کتف اٍ زٍ پاضُ گَضت تَز تعضگ تطضُستِ زضاظ ، ٍ  ، ٍ ایي ضحّاک ضا اغزّا تِ ٍی» 

ذلق ضا خاهِ اًسض زاضتی ، ٍ ّطگاُ کِ خاهِ اظ کتف تطزاضتی ، ٍ آى ضا تِ ظیط  سط آى تِ کطزاض هاضی تَز

یي قِثَل ، هطزهاى تتطسیسًسی ؛ ٍ ػطب اٍ ضا ضحّاک تِ خازٍی چٌاى ًوَزی کِ ایي زٍ اغزّاست ٍ اظ

 . « گفتٌس ....

 ّای قلوطٍ ظتاًی هتي ضا تٌَیسیس . زٍ هَضز اظ ٍیػگی-الف

 ض هتي تیاتیس . ی ازتی ضا ززٍ آضایِ-ب

 هَضَع هتي چیست ؟ -ج

 

 

 

 

 هوفّق و پیروز باشید   سعیدی                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2./ 

2./ 
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