
 بارم

 

 
 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 :::11ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه 57 :زمان امتحان تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه   

 0/10:1:/11:  تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگینام  
 (ماه خرداد)نیمسال دومنوبت امتحانی   
 سرلکآقای نام دبیر:  1علوم و فنون ادبی  درس: ::10-10:1سال تحصیلی  دهم پایه : 0و 2و  1 ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره ( 4تاریخ ادبیات و سبک شناسی )  -1
 7/1 ( جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.1-1 

 الف( قدیم ترین طبقه بندی انواع ادبی درکشور...........صورت گرفته است.  

ب( کتابِ............ را موبدان برای اجرای مراسم دینی از حفظ می خواندند تا این که سرانجام در دوره ی ساسانی،آن را به   

 نگارش درآوردند. 

 پ( نخستین آثارنظم زبان فارسی بعداز اسالم ابتدا در .................. وبعد در خراسان بزرگ پدیدآمد.  

 ......را بینابین نامیده اند؛زیرا ویژگی های سبک ............. نیز درآن به چشم می خورد. ت( سبک دوره ..........  

از شاعران معروف آذربایجان ؛خاقانی و............ بودند که سبک شعر فارسی را ازآنچه پیش از آنان رایج بود، متمایز  (ث  

 ساختند.  

 1 ( درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید .)ص( / )غ( 1-2

 الف( شعرغنایی با دو شاعرمشهور،کسایی مروزی و ناصر خسرو قوّت وتحکیم یافت.)......(  

 ب( آثار ادبی پهلوی به سبب اهمیّت سنت شفاهی درایران ،غالباً به زبان عربی ترجمه شده اند )......(  

 ه سامانیان ،بخارا عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد ).....(                                 پ( در دور  

 ت( تاریخ بلعمی  وشاهنامه ابو منصوری از نثرهای موفق سبک دوره ی سامانی  است )....(  

 :/7 ( گزینه ی درست را انتخاب کنید.1-0

 هردو اصل ............. دارند.«ر زریرانیادگا»و« درخت آسوریک»منظومه های  الف(  

 دری - 4پارتی - 3پهلوی - 2باستانی -1    

 است.«فنّی » ب( کتاب ............................ نخستین نمونه ی نثر  

 مقامات حمیدی - 4گلستان- 3کلیله ودمنه - 2کشف االسرار  -1    

 1 توجّه در شعر سده های پنجم وششم هجری را بنویسید؟(دو مورد از مضامین برجسته وقابل 1-0

 1- ...................................................................................... 2- ................................................................................ 

 

 نمره( 6موسیقی شعر )  -2
 :/7 تعداد صامت ها و مصوت های مصراع زیر را بنویسید . تعداد صامت)....(   /   تعدادمصوّت:).....(( 2-1

 «تاجِ سرِ گلبُن وصحرا منم» 

 :/7 ( نیست ؟ - - U  -( کدام گزینه معادل هجایی ) 2-2

 ( پارسایی  د کارگری ج( بامدادی  ب(  می نوشتم الف(  

 7/1 ( آن را بگذارید . -/  U) عالمت خاصبنویسید در زیر هر هجا  خط عروضیبیت زیر را جدا کنید وبه  هجاهای(  2-0

 «     آن چه نادیدنی ست آن بینی  چشمِ دل بازکن که جان بینی»  
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  :/7 (مورد()  دونده، یوسف، هوایی ، سوانح ، دور بین ، وحدت 2در کدام واژه ها مصوّت است ؟ )« و» ( حرف 0ـ2

 1 بنویسید "هم وزن"( برای هر کدام از واژه های زیر ، یک واژه 7ـ2

 مجموعه: ب( الف( رهایی : 

 :/7 باحذف همزه تلفّظ شده است؟ کدام واژه( باتوجه به عالمت های هجاها، 2-1

  U – U - U   -ب(کارآزموده:     U - - - الف( پیام آور :   

   U   - - -ت(دل انگیز:     U   - - -(خوش اندام : پ 

 :/7 ( هریک از اصطالحات زیر را مقابل بیت مربوط به آن بنویسید .2-5

 «  قافیه درونی، ذوقافیتین » 

 سمان سپر  )..............(        آافکنده از سیاست تو،   الف( ای از مکارم تو شده در جهان خبر 

 من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود )..............( ب( در رفتن جان ازبدن گویند هر نوعی سخن 

 1 را درهربیت مشخّص کنید . نوع قاعده ی قافیهو  حروف قافیه (2-8

 کاین هردو بردند از میان هم ننگ را هم نام را صد شکر گویم هر زمان هم چنگ را هم جام را الف( 

 

 بر تو زَهر آن زشت خوتا نریزد   ب( یاربد مار است هین بگریز از او 

 

 نمره( 6(زیبایی شناسی -3
 1 .رابیابید واژه آراییو  واج آرایی( در بیت های زیر نمونه های 0-1

 من که یک امروز مهمان توام، فردا چرا؟ الف( عمر مارا مهلت امروز وفردای تو نیست 

 نداردهرکس که این ندارد حقّا که آن  ب( جان بی جمال جانان میل جهان ندارد  

بهره برده است؟ دلیل انتخاب  موازنهود رکدام بیت از آرایه  ترصیع( ازمیان ابیات زیردرکدام بیت شاعراز آرایه 0-2

 7/1 خود را بنویسید.
 تیغ جفای اورا جز جان سپر نباشد  الف( تیر بالی اورا جز دل هدف نباشد 

 
 ونقل فروریز وز لعل شکربار، می  ب( دربزم ز رخسار دو صد شمع برافروز 

 
 مرگ بی مرگی بود مارا حالل  پ( برگ بی برگی بود مارا نوال 

 
 7/1 را مشخّص کنید نوع آنرا بیابید و  سجع( در هر عبارت ، 0-0

 گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود الف( من مانده ام مهجور ازاو،دیوانه و رنجور از او 
 نه عمر از بهر گرد کردن مال.مال از بهر آسایش عمر است ،  ب( 
 این دلق موسی است مرقّع وآن ریش فرعون است مرصّع . پ( 

 :/7 .( جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید0-0
 «و........ موسیقی در شعراست. سجع هم در نثر وهم در شعر به کار می رود . فایده آن .......... موسیقی درنثر »  

 7/1 دربیت های زیر مشخّص کنید.انواع جناس را  (0-7
 یاد یارمهربان آید همی  الف( بوی جوی مولیان آید همی  
 نشنوندش که دیده ها باز است  ب( هر که گوید کالغ چون باز است 
 چون ندیدی زیر مشتی خاک دام   پ( گر مر اورا این نظر بودی مدام 
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 نمره(4 ـ نقد وتحلیل نظم ونثر)4
 7/2 .به پرسش ها پاسخ دهید ( باتوجه به ابیات0-1

 و نیاورد و پیامت نرسانیدــــوی تـــب ح وسالمت نرسانیدـــــد نفس صبـــآم 

 نرسانید سالمت رشک، از صبحدم اــی  نسپردی سالمی ح،ـــــصب دم به وــت یا 

 نرسانید بامت سوی بختم که سود چه  بسپردم کبوتر به نوشتم هــامــن نــــم 

 نرسانید کدامت که مــندان دو هر زین آرَد تو به تا جان، و دل سپردم ادــب رـــب 

 نرسانید جامت جرعة ن،ـــم به ایاّم و جگرتشنه عشقم خاک، چون که عمری ست 

 نرسانید کامت به امــــک چاشنی کاو  جویی؟ چه امــک خود طالع خاقانی،ازین 

 که در متن این شعر می یابید،بنویسید. ویژگی های قلمرو زبانیالف( دو مورد از  

  1 )................................... 2 )............................... 

 )آرایه های ادبی(  شعر باال را بنویسید.  قلمرو ادبیب( دومورد از  

  1 )................................... 2 )............................... 

 پ( شعر باال را ازنظر قلمرو فکری بررسی کنید. 

  ............................................................................................................................................................................................................................ 

 1 از ویژگی های سبکی نثر زیر را بنویسید. دو مورد( 0-2

 علل و تمنّع اسباب و بود، مُلکِ او ایاّمِ خاندان ، آن دولت اوج و بود سامان آل عِقدِ واسطة که احمد بن نصر که ه اند آورد چنین» 

 و کردی مقام بخارا دارالمُلک به زمستان . فرمانبرداربندگان  و جرّار لشکر و آراسته خزاین بود؛ ساختگی غایت در ترَفّع

 «شهرهای خراسان  به یا  رفتی سمرقند به تابستان

 1 ...............................................................) 2............................................................) 

 

 :/7 .بنویسید زیر سرودۀ موضوع و محتوا دربارۀ را خود دیدگاه فکری، قلمرو به توجّه با (0-0

 نکنیم؛ گِل را آب 

  آب کفتری می خورَد انگار، فرودست در 

 یا که دربیشه دور،سیره ای پَر می شوید 

  یا در آبادی ، کوزه ای پُر می گردد 

 آب را گل نکنیم؛ 

 فروشویَد اندوه دلی؛شاید این آب روان می رود پای سپیداری تا  

 ...... آب در برده فرو خشکیده نانِ شاید، درویشی دست 

  ............................................................................................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................................................................................ 

 

 «پیروز وپاینده باشید»   
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 4صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 1 علوم و فنون ادبینامه  پاسخ

 نمره ( 0تاریخ ادبیات و سبک شناسی )  -1

 (22/0ث( نظامی)هرمورد عراقی –ت( سلجوقی پ( سیستان  ب( اوستا  الف(یونان( 1-1

 (22/0)هرمورددرستت(   پ( درست  ب( نادرست  الف( نادرست (1-2

 (   22/0)هرمورد ب( کلیله ودمنه   الف( پارتی (1-3

بدبینی شاعران نسبت به دنیا وبریدن از آن / شکایت از روزگار/ بیان ناخرسندی فرزانگان از اوضاع زمانه خویش /طرح نابسامانی های  (1-4

 (2/0)فقط دو مورد؛هرمورد اجتماعی

 

 نمره( 1موسیقی شعر )  -2

 (22/0(  )هرمورد11تعدادمصوّت:)(   /   14( تعداد صامت)2-1

 (2/0) ( ج(کارگری2-2

 - U - U/- - U - / --           آن/چِ/ نا/ دی/دَ/نی/ست/آن/بی/نی    چَش/مِ/دِل/با/ز/کُن/کِ/جان/بین/نی( 2-3

 (2/0هجاهای /خط عروضی / عالمت خاص   )هرمورد  

 (22/0)هرمورد  /دوربین یوسف( 2-4

 (2/0)هرمورد راههب(بی  الف( خدایی ( 2-2

 U - - - ( 2/0)الف( پیام آور :  ( 2-6

 (22/0ب( قافیه درونی )هرمورد الف( ذوقافیتین ( 2-7

 (2/0)هرمورد1ب( و قاعده   2الف( ام قاعده (2-8

 

 نمره(1(ـ زیبایی شناسی0

 (2/0ب(واج آرایی:صامت )ج/ن(مصوّت ) ا ( )هرمورد الف( واژه آرایی:امروز/فردا( 3-1

 (72/0)هرمورد پ(ترصیع)تقابل سجع های متوازی (  الف(موازنه )تقابل سجع های متوازن ومتوازی(( 3-2

 (2/0هرمورد«)متوازی»قّع/مرصّع مر           «متوازن»عمر/مال          «سجع مطرّف«»دور»با« سجع متوازی«»مهجور/رنجور»( 3-3

 (22/0)هرمورد /افزایش ایجاد( 3-4

 «جناس ناهمسان افزایشی»مدام/دام             «جناس همسان»باز/باز       «جناس ناهمسان اختالفی»یاد ، یاربوی  ، جوی / ( 3-2

 (2/0)هرمورد

 

 نمره(0ـ نقد وتحلیل نظم ونثر) 0

سادگی /ازبین رفتن لغات مهجور فارسی نسبت به سبک خراسانی /کوتاهی و الف( زبانی: استفاده از ترکیبات نو: جگرتشنه عشقم( 4-1

 (2/0)فقط دو مورد ، هرمورد جمالت/ فارسی بودن اغلب واژه ها

)فقط دو مورد ،  جام مجاز از شراب«/تشبیه»عمری ست که چون خاک«/تشخیص» ادبی:قالب شعر غزل/ گفت وگو باصبح ب(  

 (2/0هرمورد

 (2/0قبال/بیان ناکامی شاعر)فقط یک مورد فکری: توجه به احوال شخصی و مسائل روحی ودرون گرایی/ گلّه وشکایت از بخت و ا پ(  

بندگان  و جرّار لشکر و آراسته خزاین »/ آوردن مترادف ها وتوصیفات فراوان  «عقد /جرّارو....» کاربرد لغات مهجور عربی   (4-2

یا به  به سمرقند رفتیتابستان »/ حذف افعال به قرینه:  «علل ترفّع  اسباب تمنّع و»ترکیبات دشوار از استفاده / « فرمانبردار

 (2/0)فقط دو مورد ، هرمورد)فقط دو مورد ، هرمورد جرّار، فرمانبردار(«)سجع»استفاده از آرایه ی ادبی «/شهرهای خراسان...

 (2/0/دعوت به پاکی وزاللی باطن )توجّه به پاکی طبیعت/احساس مسئولیّت دربرابر زندگی همه موجودات/دوری ازکینه ودشمنی( 4-3


