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 تعالي باسمه

امتحان درس تاريخ  نام و نام خانوادگي : 

 (2ادبيات ايران )

تاريخ امتحان : 

21/11/1131 

رشته ي ادبيات و 

 علوم انساني

پايه ي سوم 

 متوسطه

 01مدت امتحان :  1131نوبت دي ماه سال 

 دقيقه 

سنجش و ارزشيابي آموزش و پرورش 

 شهرستان گميشان 

دبيرستان سعدي آرخ 

 بزرگ 

 ُمهر آموزشگاه 

 نمره متن سؤاالت رديف

سبب تشّتت و پراکندگی فرهنگی در زمان حکومت ايلخانان چه  1

 بود؟
15.1 

 15.1 موضوع کتاب لمعات عراقی چيست؟ 2

دو شاعر توانا در زمينه ی طنز و انتقاد اجتماعی از عصر  1

 حافظ را نام ببريد.

15.1 

 15.1 موضوع قصيده ها و غزل های ابن يمين چيست؟  4

از قالب قصيده به چه منظور بهره برده « سيف فرغانی »  .

 است؟

 

15.1 

 15.1  مناظره های خواجوی کرمانی را نام ببريد .يک مورد از  6

در باره ی تأثير قرآن و معارف آن بر ذهن و زبان حافظ  0

 توضيح دهيد.

 

1 

 15.1 از کيست و موضوع آن چيست؟ اشعه الّلمعات 8

 شيوه ی نويسندگی در عصر خواجه رشيدالدين چگونه بود؟ 3

 

1 

 15.1 تاريخ جهان گشا اثر کيست؟ 11

مهم ترين اثر تأليفی خواجه رشيدالدين فضل هللا همدانی چه  11

 نام دارد؟

15.1 

بيشترين شهرت شاعری وحشی بافقی مرهون سرودن چه نوع  12

 است؟اشعاری 

152. 



2 
 

پدر مرثيه سرايی در ادب فارسی کيست و علت شهرت او  11

 چيست؟

150. 

در بيت زير ، کدام يک از ويژگی های شعری عصر صائب ديده  14

 می شود؟ 

اظهار عجز در بر ظالم روا مدار        اشک کباب موجب 

 طغيان آتش است .

15.1 

 15.1  ؟داده اندلقب « خالق المعانی ثانی »چرا به کليم کاشانی  .1

 1 دشواری شعر صائب به چه سبب است؟ 16

چه عواملی سبب بيماری و فساد سبک نويسندگی پارسی در  10

 ) دو مورد را بنويسيد (  عصر قائم مقام شد؟

 

./1 

مقصود عبدهللا مستوفی از نوشتن کتاب شرح زندگانی من ، چه  18

 بود؟

 

1 

هاتف  بيش تر مناقب و مراثی چرا مضمون قصايد در دوره ي  13

 اهل بيت است؟

 

1 

 1 آتشکده از کيست و موضوع آن چيست؟تذکره ی  21

موضوع کتاب خداوند نامه چيست؟ اين کتاب جزو کدام يک از  21

 انواع ادبی به شمار می آيد؟

1 

 15.1  شيوه ی زندگی وصال شيرازی چگونه بود؟ 22

 15.1  گلستان سعدی نوشت ؟قاآنی چه کتابی را به شيوه ی  21

 بودن هنر و ادبيات قرن بيستم دو از علل طرح ادعای مدرن 24

 عنصر را ذکر کنيد.

15.1 

 1 بنای مکتب سوررئاليسم بر چه چيزی استوار است ؟ .2

 1 توصيه ی دادائيست ها به نويسندگان چه بود ؟ 26

 15.1 ستون فقرات سوررئاليسم کيست ؟ 20

 15.1نمايش نامه ی پست مدرن ساموئل بکت که شهرت او مهم ترين  28



1 
 

 را عالم گير کرد ، چه نام دارد ؟

شاهکار ويليام فاکنر در رمان نويسی چه نام دارد ؟ اين  23

 کتاب به چه روشی بيان می شود ؟

1 

 15.1 ويژگی عمده ی آثار کامو را بنويسيد . 11

نمره به عدد :                                        *

 نام دبير و مصّحح : مسعود سخندان 

نمره به حروف :                                                                 

 امضا 

 جمع

21 

 


