
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 
 

 بارم سوال رديف

 5/0 شود؟ )نام دو شاعر( شاعران ديده ميطنز و انتقاد اجتماعي در عصر حافظ در شعر كدام  1

 5/0 زبان شعر در عصر حافظ چگونه است؟ 2

 5/0 را بنويسيد. "عشاق نامه"موضوع كتاب  3

 5/0 نظر دارد. ……………… و در غزل به ……………… خواجوي كرماني در قصيده به  4

 5/0 كند؟  ابن يمين در قطعات خود چه مضاميني را مطرح مي 5

 را بنويسيد. تندي و گزندگي زبان طنز عبيدعلت  6
5/0 

 هايي دارد؟ هاي اجتماعي حافظ چه ويژگي غزل 7
1 

 5/0 كرد. تقليد مي……………… هايش از  را به تقليد از  گلستان نوشت و در مثنوي ……………… جامي  8

 هايي دارد؟ التواريخ از نظر نوع نثر چه ويژگي جامع 9
1 

 تاريخ جهانگشا را بنويسيد.موضوع و مؤلّف كتاب  10
1 

 كدام ويژگي سبك هنددي  " گردد گردد/ خواب در وقت سحرگاه گران مي حرص جوان مي ،شدچو آدمي پير " در بيت  11

 شود؟ ديده مي

5/0 

 75/0 در عصر صائب قالب عمده شعر و موضوع آن چه بود؟ 12

 25/0 پدر مرثيه سرايي در ادب فارسي كيست؟ 13

 5/0 ………………………اي است از  هاي اوست كه آميخته شاعري صائب غزلشاهكار  14

 هاي زير را بنويسيد. نام سرايندگان مثنوي 15

 الف( فتوحات شاه جهاني:                                       ب( محيط اعظم:
5/0 

    پاسخنامه سفید داده شود.                         پاسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود، نیاز به پاسخنامه سفید ندارد.

  …2…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال

 
 

 صبح 8:30 ساعت امتحان:   اول نوبت امتحاني: دبيرستان سراي دانش نام واحد آموزشي:  ش صندلي )ش داوطلب(:

 دقيقه 85 وقت امتحان:   انسانيسوم رشته:     نام پدر:   خانوادگي: نام و نام

7/10/93 تاريخ امتحان:  93 - 94سال تحصيلي:    : خانم ولياننام دبير 2تاريخ ادبيات سئوال امتحان درس:
       

 

 

 برگ     تعداد برگ سئوال:     

 

 

 

 

 

 

اپلیکیشن پادرس 



 
 

 مورد( 2ي شعر بيدل چيست؟ ) هاي عمده ويژگي 16
5/0 

 رواج ساده نويسي پس از قائم مقام كمك كرد، عبارتند از:از عواملي كه به  17

 ……………………………………………………الف( 

 ……………………………………………………ب( 

1 

 ها را بنويسيد. هايي است؟ نام كتابي چه كتاب هر يك از توضيحات زير درباره 18

ي دماوندد صدعود    شوند بده قلّده   هاي گوناگون كه مأمور مي الف( موضوع اين كتاب سفر رؤيايي گروهي است با تخصّص

 كنند.

 ب( كتابي است كه به قصد انتقاد از ايرانيان عصر قاجار و برخي از آداب و رسوم آن زمان نوشته شده است.
 

5/0 

 كردند؟ پيشگامان انجمن ادبي مشتاق چه كساني بودند و در چه راهي تالش مي 19

 

 

 

25/1 

 75/0 آتشكده از كيست و موضوع آن چيست؟ 20

 بند هاتف است؟ چه عواملي باعث زيبايي و نامور شدن ترجيع 21

 
 

1 

 شعر عصر صبا از نظر مضمون و محتوا چگونه بود؟ 22

 
5/0 

 موضوع كتاب عبرت نامه چيست؟ اين كتاب به تقليد از كدام نوشته شده است؟ 23

 
75/0 

 تفاوت دادائيسم و سورئاليسم را بنويسيد. 24

 

 
1 

 25/0 ي كليدي ادبيات قرن بيستم چيست؟  واژه 25

 ست مدرنيسم را بنويسيد.پدو اصل از اصول  26

 
1 

 ي كدام مكتب ادبي است؟ هر يك از آثار زير در حوزه 27

 در انتظار گودو                                            پيرمرد و دريا      

 ور ي شعله زرافه                           مسخ                                    

2 

 5/0 سخن كدام منتقد فرانسوي است؟ "شعر بيان كتمان است" 28

 02 موفق باشید                                                                                جمع کل                                                                
  …2…از  …2…صفحه: 

 نمره تجدیدنظر به عدد:                 به حروف: به حروف:            نمره ورقه )به عدد( :                
 خانوادگی دبیر:                    تاریخ / امضاء : نام/ نام تاریخ / امضاء :     خانوادگی دبیر:                     نام/ نام

 

 7/02/39 تاریخ امتحان:                        انسانيسوم  رشته:           0تاريخ ادبيات دنباله سئوال امتحان درس:

اپلیکیشن پادرس 



 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 
 

 بارم پاسخ سواالت رديف

 5/0 بسحاق اطعمه -حافظ  -عبيد زاكاني  1

 5/0 جز در اشعار حافظ و خواجو رو به سقوط و تباهي است هم در لفظ و هم در ساخت و بافت كالم 2

 5/0 طرح مباحث عرفاني با كمك تمثيل و حكايت 3

 5/0 سعدي-سنايي  4

 5/0 اخالق و حكمت عملي 5

 5/0 در برابر شدت فساد و تباهي روزگارواكنشي است  6

 1 نمايد هاي اجتماعي حافظ رخ مي ي كمال ايراني اسالمي خود در غزل ي ايران با همه فرهنگ گذشته 7

 5/0 نظامي -بهارستان  8

هداي سدالم    از نمونده  اگر از پاره اي لغات تركي و مغولي بگذريم، نثر كتاب به دليا سدادگي و اسدتحكام   -نثري پخته و عالمانه دارد 9

 است. 8نويسندگي در قرن 
1 

 1 هاي اسماعيليه شرح ظهور چنگيز و فتوحات او و تاريخ خوارزمشاهيان و فتح قلعه -عطاملك جويني 10

 5/0 المثل و تشبيه تمثيل استفاده از ضرب 11

 75/0 سخن دل و عشق -غزل 12

 25/0 محتشم كاشاني 13

 5/0 آفرينيعرفان و حكمت و معني  14

 5/0 بيدل -كليم همداني  15

 5/0 ابهام و تخيل -هاي رنگين  استعاره -رنگ عرفاني و كمي فلسفي  16

 1 . . .  -رواج سفر نامه نويسي  -گسترش سواد خواندن و نوشتن  -رواج صنعت چاپ  17

 5/0 الف( مسالك المحسنين   ب( حاجي باباي اصفهاني 18

 25/1 هاي پيشين احياي سنت-آذر بيگدلي  -سيد محمد شعله  -سيد علي مشتاق  19

 75/0 شاعر پارسي گو 850شرح حال و گلچيني از اشعار -لطفعلي بيك آذر بيگدلي 20

 1 ي صدر دعوت به انصاف و سعه -دقت در كاربرد عشق و عرفان  -حسن تركيب  21

 5/0 هاي سبك خراساني باز آفريني مضامين و انديشه 22

 75/0 تحفه العراقين -مدح فتحلي شاه و آميخته به اندرز و هجو  23

ها در انديشه رهايي انسان از هدر ندوع    ها با هر نظامي مخالف بودند و از نظر آنان بهترين نظام بي نظامي بود. سورئاليستدادائيست 24

 اسارت بود
1 

 25/0 مدرن 25

 1 زندگي يك وانمود گراست نه واقعيت -توجه به گوناگوني و كثرت -انديشيانكار حقيقت و بي اعتباري سنت و مدرنيسم شك  26

 2 ور: وهم گرايي ي شعله پيرمرد و دريا: پست مدرنيسم يا فرانوگرايي         در انتظار گودو: پست مدرن    مسخ: پست مدرن      زرافه 27

 روالن بارت 28

 

 

 

5/0 

 02 جمع کل                                                     موفق باشید                           

 …1…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 ویژه دبیران                                       

    نام واحد آموزشي: دبيرستان غيردولتي دخترانه سراي دانش                 2تاريخ ادبياتراهنماي تصحيح درس: 

 خانم ولياننام دبير:             نوبت امتحاني: اول

 سوم انسانيرشته: 

 93 - 94سال تحصيلي: 

        

 

 

 برگ     تعداد برگ سئوال:     

 

 

 

 

 

 

 راهنمای تصحیح

 برگ 1تعداد برگ راهنماي تصحيح: 

 صبح  8ساعت امتحان: 

 7/10/93تاريخ امتحان:   

اپلیکیشن پادرس 




