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 مدیریت آموزش وپرورش آبادان                                                      

                                         
 

 مهرآموشگاه                      

 99-1400سال تحصیلی:  دهمپایه: علوم انسانیرشته:  1علوم وفنون ادبی: آزمون درس 

  امتحان نوبت: مدت:  ساعت شروع:      :روز 

 بنی نعمهآقای نام دبیر:  صندلی:شماره  نام پدر:  نام ونام خانوادگی: 

                       ســـــــــــــــــواالت                                                                      ردیف

 سواالت درس دوم

 بارم

 ی روند.م...................و...................هردو برای برانگیختن حس وحال عاطفی به کار -1 

 الت هایی چون اندوه،امیدویآس،حیرت وتعجب نمودهای...................هستند. ح-2

 ساسی ترین عامل پیدایش شعر............است.ا-3

 اعر برای انتقال عاطفه ی خودبه دیگران از ............کمک  می گیرد.ش-4

 ...........،به انتقال بهتر احساس وعاطفه کمک می کند............و.-5

 ا توجه به این ابیات به سواالت زیر پاسخ دهید:ب-6

 خروش آمد و ناله کرنای                   دم نای رویین وهندی درای

 زمین آمدازسم اسپان به جوش           به ابراندرآمد فغان وخروش

 چوبرخاست ازدشت گرد سپاه             کس آمدبررستم از دیدگاه

 سازد. رابنویسید                 ب(بار............فضای شعرراغنی تر میالف(وزن وآهنگ این شعر 

 هماهنگی کامل دارند؟پ(چه پدیدهایی با محتوای این شعر

 س از عاطفه مهم ترین وموثرترین عامل،..........است.پ-7

 لت اینکه شعررابیشترازنثر می خوانند،شوق به ..........و..........است.ع-8

 .طبیعت شعر است...درشعر،جنبه تزیینی ندارد؛بلکه جز ..........-9

 د.ای مقدس از.........................و.......................،بهره گرفته انبیشتر کتاب ه-10

 ویسید؟وزن وآهنگ شعر زیر رابن-11

 نمصای ماهمه چشمیم وتو نور ای صنم                                    چشم بداز روی تو دور 

 صنم هرکه ببیندچوتوحوری ای                             بود         بهشتی  که  روی مپوشان 

 ت که از احساس نظم حاصل می شود...،ادراکی اس.............-12

 ................،امری حسی است وبیرون از ذهن کسی که آن رادر می یابد،وجود ندارد.13

 ..............مااست.وسیله ادراک وزن،.-14

 ا توجه به این شعر به سواالت زیر پاسخ دهید:ب-15

 دمنده شمرده بدم زنده شدم،گریه بدم خنده شدم                         دولت عشق آمدومن،دولت پای

 ه شدمدیده سیراست مرا،جان دلیراست مرا                           زهره شیراست مرا،زهره تابند

   رو که ازاین دست نه ای             رفتم وسرمست شدم وزطرب آکنده شدممست نه ای،سر گفت که

 الف(از ویژگی های این شعر.............و........................است.

 ب(چه عواملی باعث قدرت اثرگذاری این شعرشده است؟

 .وجه به فضای عاطفی وآهنگ متن،سبب کشف................می شودت-16

 تشخیص................مناسب هر متن،خواندن رادلنشین تر ودرک محتوارا آسان تر می سازد.17

 .................-2.................-1دام اند؟کدر بر انگیختن حس وحال عاطفی موثرند  دوپدیده ای که-18

 است.ص     غ عاطفه جز طبیعت شعر-19

 اصل می شود.ص     غکه از احساس نظم ح وزن ادراکی است-20

 وجه به فضای عاطفی وآهنگ متن سبب کشف وزن می شود.ص     غت-21

 بان وموسیقی هر دو برای برانگیختن حس وحال عاطفی به کار می روند.ص      غز-22

 رای نشان دادن عواطف،نمی توان از................چشم پوشید.ب-23
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 درکج(عاطفه                   د(         الف(لحن                    ب(وزن         

 دام عامل اساسی ترین عامل پیدایی شعر است؟ک-24

 الف(وزن                   ب(عاطفه                ج(لحن                     د(آهنگ

 شخیص مناسب آن در متن،خواندن را دلنشین ترودرک محتوا را آسان تر می سازد.ت-25

 ب(عاطفه                ج(محتوا                   د(وزن             الف(لحن      

 ثرترین عامل،وزن است.ومو .مهمترین پس از ..............-26

 الف(آهنگ                ب(عاطفه                 ج(زبان                    د(لحن
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