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*************************** 

 رشته علوم انسانی     پایۀ دوازدهم    ( 3)ادبی  فنونعلوم و    دهمتشریحی   درس  تسواال

    خواجه   -سحر عباس پور  طراح سواالت:  

 **************************** 

 از انقالب اسالمی دو مورد بنویسید .از ویژگی های سطح فکری ادبیات معاصر تا قبل   -1   

تفکر شاعر پیرامون مسائل مادی  -1مخاطبان مردم معمولی و عادی جامعه هساتند  -2معشوق زمینی است   -1 -1جواب

 اندکی مدح و ضم و هجو در شعر وجود دارد -6لحن شاعر صمیمانه   -5موضوعات شعر متنوع است   -4ست  ا

 د یا غلط ؟جمله های زیر صحیح هستن  -2

 در ادبیات معاصر قبل از انقالب آرایه های بیانی و بدیعی به صورت طبیعی درشعر وجود دارد. -الف

 لغات و ترکیبات امروزی و جدید در شعر از ویژگی های سطح فکری ادبیات معاصر تا قبل از انقالب اسالمی است. -ب

 غ :ص    ب :: الف 2جواب

 .وصل کنید الفرا به مورد مناسب از ردیف  از انقالب اسالمیویژگی های نثر قبل هر یک از -1

 ب  الف

 راه یافتن شماری از واژه های اروپایی به زبان فارسی-الف   سطح زبانی-1

 حضور محسوس و آشکار اساطیر یونان و روم در داستان -ب   سطح ادبی-2

 تان هاتنوع و گوناگونی در قالب ها و ساختار داس -ج   سطح فکری-1

 ب  -1ج  /   -2الف  /  -1:  1جواب

 جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.: -4

روح حماسه و عرفان در شعر ادبیات انقالب اسالمی بسیار آشکار است در حماسه بُعد .......................... و در عرفان بُعد 

 ..................... غلبه دارد.

 انیآسم –: زمینی  جواب

 دو مورد از سطح فکری شعر زیر را بنویسید: -5

 آغوش سحر تشنه دیدار شماست       مهتاب خجل ز نور رخسار شماست

 خورشید که در اوج فلک خانه اوست      همسایه دیوار به دیوار شماست

 توصیف شهادت و پرواز آسمانی آن ها -2بلند مقامی شهیدان     -1: 5جواب
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 در مورد شعر زیر بنویسید:دو ویژگی زبانی  -6

 پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت       شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت

 بسیار بود رود در آن برزخ کبود                اما دریغ زَهره دریا شدن نداشت

 لغات عربی )معنی،جرئت،برزخ( فراوانی -1ترکیب تازه)برزخ کبود(  -2کاربرد واژگان قدیمی مثل زهره و برزخ. -1(  6جواب

 اصطالح عامیانه)فردا شدن(  -4 

 دو مورد بنویسید. در سطح ادبیاز ویژگی های نثر پس از انقالب اسالمی،  -7

 توجه به سبک مینی مال –گرایش به داستان کوتاه و سبک های جدید  –گرایش به داستان بلند و رمان   -7 جواب

 انقالب اسالمی میان جوانان و انقالبیون بیشتر رایج شد؟ کدام قالب های شعری در دوره -8

 قصیده     –: غزل  8 جواب

 مفاهیم ابیات زیر را بنویسد:  -9

 الف( ز خاکم  آتش عشقت هنوز شعله زند          چو بگذری به سر خاک من پس از صد سال

 ن و میهن من؟ب( کجا می توانی ز قلبم ربایی                        تو عشق میان م

 ج( نام خود از ظلم چرا بد کنم ؟                     ظلم کنم وای که بر خود کنم

 :        الف( جاودانگی عشق         ب( وطن دوستی         ج(   ظلم ستیزی9 جواب 

 مفهوم مشترک ابیات زیر ر ابنویسید: -11

 تو عشق میان من و میهن من؟    الف( کجا می توانی ز قلبم ربایی                    

 ب( وطن خواه و ایران پرستنده ایم            که با عشق ایران زمین زنده ایم

 وطن پرستی -11 جواب 

 

 

 

 

 

 

 


