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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
  دقیقه  57 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 65/61/6016: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
  سرلک آقاینام دبیر:  6علوم و فنون ادبی  درس: 6016-6012سال تحصیلی  دهم پایه : 2و  6 ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره ( 4تاریخ ادبیات و سبک شناسی )  -1

 6 جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.( 6-6 

 الف( هر چیزی که .......... ما را به پویایی درآورد متن است .  

 فارسی باستان ، فرمان ها و نامه های شاهانِ.............. است که به خطِّ.............. نوشته شده است. آثار بر جا ماندۀ زبان ب(  

 پ( منظومه درخت آسوریک  و ............................. هردو اصل پارتی دارند.  

 ت( حماسۀ ملّی ایران و شعر حماسی با ................ به اوج خود رسید.       

 6 ( درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید . )ص(/)غ(6-2 

 یکی از ویژگی های شعر فارسی در قرن چهارم و نیمه اوّل قرن پنجم دشواری فکر وپیچیدگی کالم آن است.).....( الف(  

 .....(آراسته بود.)«عنصری، فرّخی و منوچهری »ب( دربار غزنویان به وجود شاعران بزرگی مانند   

 شعرغِنایی با دو شاعر مشهور، رودکی وکسایی، قوّت واستحکام  یافت.).....( پ(  

 در برابر نفوذ  عناصر زبان عربی بود.)....(« فارسی نو» نخستین صورت زبان ادبی« دری »  ت(  

 7/1 ( مورد درست را از داخل کمانک انتخاب کنید و بنویسید.6-3 

 را از زبان عربی به زبان فارسی برگرداند.« تاریخ الرّّْسل والملوک »ابوعلی بلعمی  (    –الف( )محمدبن جریر طبری   

 اشکانیان ( به نگارش درآوردند.   –کتاب اوستا را سرانجام در دورۀ) ساسانیان  ب(  

 7/1 ( گزینه درست را انتخاب کنید.6-0 

 مراحل تحلیل صورت می گیرد؟درکدام یک از«قالب شعری ومشخّص کردن قافیه » الف( بررسی   

 شناسایی واستخراج نکات زبانی(   2نتیجه گیری وتعیین نوع ( 1  

 شناسایی واستخراج نکات فکری (  4شناسایی واستخراج نکات ادبی (3  

 کتاب .......... است ؟ب( شاهنامه ابو منصوری حدود سال........ قمری به دست عدّه ای از دانشوران خراسان ، نوشته شد. موضوع این   

 حماسه  -  2 )343تاریخ گذشته ایران  – 343( 1  

 حماسه    -  4 )343تاریخ گذشته ایران  – 343(3  

 6-7)  6 

 ادبی ، چگونه حفظ می شده است؟          ......................................... –در ایران پیش از اسالم  آثار فرهنگی  الف(  

 رایج ترین انواع شعر فارسی در قرن چهارم  ونیمه اوّل قرن پنجم کدام اند؟ )سه مورد(........../ .........../  ............ ب(  

 

 نمره( 6موسیقی شعر )  -2

 7/1 «تاجِ سَرِ گُلبُن و صحرا  مَنَم  » مصراع را بنویسید .این ( تعداد صامت ها و مصوت های 2-6 

 تعدادمصوّت:)......(  تعداد صامت:).....(    

 7/1 ( است ؟ - U - -( کدام گزینه معادل هجایی ) 2-2 

 د( پارسایی   ی صورتگر ج( ب( داستانی  الف( بهارانه  

 6 هر هجا عالمت خاص آن را بگذارید . زیرمصراع زیر را جدا کنید و در  هجاهای(  2-3 

 «زلفِ تو آویزم یک روز به شِیدایی در »   
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 6 جاهای خالی  جدول زیر را کامل کنید . «دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا »( بر اساس مصراع 2-0 
 را کا شِ دا شُ هَد خا هانّْ پِن زِ را کِ دا دَر مصراع

 … - U - … - … - - U - U ... - 

 7/1 یادگار ، نیزار  ، گیتار،  ایمان(       )...........(     /     )...........(است ؟)  بیداد ، « مصوّت » در کدام واژه ها « ی» ( حرف 2-7 

 7/1 بنویسید.  .................... "خط عروضی"را با « خویشتن داری »( واژۀ 2-1 

 57/1 ( پاسخ درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.2-5 

 یک بار باز شدن آن را ادا می کند.  هجا (مقدار آوایی است که دهان با –) واج  -الف  

 قافیه (آشکارترین ابزار موسیقایی شعر است . -) وزن  -ب  

 ندارد( . -وزن در شعرجنبه تزیینی )دارد  -پ  

 6 ( دو بیت زیر را از دید حس و حال فضای شعری و عاطفی بررسی کنید.2-8 

 ای مرحبا  )                            ( از بَرِ یار آمده         ای نَفَس خرّم باد صبا  -الف  

 ی )                    (جهان شد پراز مردم جنگجو        یبرآمد خروش سپاه از دو رو -ب  

 27/1 ست؟ین دهیکش یهجا نهیکدام گز(2-9 

 ( دشت 4( ناز 3گُل  ( 2( داشت 1  

 

 نمره(  6(زیبایی شناسی -3

 7/6 را مشخّص کنید.  « کنایه،تشبیه ومَثَل » ( در شعر زیرسه آرایۀ ادبی 3-6 

 جبهۀ واکرده ای پیوسته چون گل باید      خرده ای از مال دنیا در بساط هرکه هست »   

 «دانه چون  در آسیا افتد تحمّل بایدش               صبر بر جور فلک کن تا برآیی رو سفید  

 مَثَل:............................................... تشبیه:....................................... کنایه:........................................  

 7/6 را مشخص کنید. نوع آنرا بیابید و  سجع( در هر عبارت ، 3-2 

 بی اجل در خشک  نمیرد.   صیّاد بی روزی ، ماهی در دجله نگیرد و ماهی الف(  

 وین کیمیای هستی ، قارون کند گدا را        ب( هنگام تنگدستی ، در عیش کوش و مستی   

 پ( مال از بهر آسایش عمر است ،نه عمر از بهر گِرد کردن مال  

 6 را مشخص کنید ."تکرار"( در هر یک از عبارات زیر آرایۀ 3-3 

 پس ای بنده افتادگی کن چو خاک                الف( ز خاک آفریدت خداوند پاک  

 ب( برادر که دربند خویش است نه برادر نه خویش است.  

واج » ؟ آن واجی را که ایجاد«مصوت»مشخص ومحسوس است یا واج آرایی « صامت»( درعبارت زیر واج آرایی 3-0 

 7/1 کرده است، مشخص کنید.« آرایی

 «       ..........................  /    ...................... صدای سنگین سکوت در سرسرا پیچیده بود »  

چه عاملی سبب  «دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم مرده بُدم ،زنده شدم، گریه بدم خنده شدم» دربیت (3-7 

 7/1 شده است؟موسیقی وتأثیر آهنگین کالم 

 7/1 زیر پاسخ کوتاه بدهید. ( به سواالت3-1 

 ارزش موسیقایی کدام نوع سجع در سخن، بسیار است ؟ ...........................  -الف  

 عواملی که موسیقی لفظی را پدید می آورند ، چه می نامند؟............................. -ب  

 7/1 جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید. (3-5 

 «در نثر وهم در شعر به کار می رود . فایده آن .......... موسیقی درنثر و................. موسیقی در شعراست. سجع هم »   
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 (4ـ نقد وتحلیل نظم ونثر)4

 7/1 ؟ستین حیصح نهیکدام گز ریبا توجه به متن ز( 0-6 

 که می گویند ملّاحان سرودی         چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن»  

 «به سالی دجله گردد خشک رودی          باران به کوهستان نبارد اگر   

 . شعر در قالب مثنوی سروده شده استب(  است.  یمی( متن تعلالف  

 استفاده نموده است.  یاز کلمات عرب شاعرد(  «خشک رودی»کاربردترکیب سازی در ( ج  

 6 .دیاستخراج کن یدو نکته زبان ریاز متن ز( 0-2 

که بر کتف او دوپاره گوشت بود بزرگ بر رسته دراز، و سر آن به  یاز آن گفتند ،یضحّاک را اژدها به و نیا و»  

 .«یجامه اندرداشت ریبود و آن را به ز یکردار مار

 دو ویژگی زبانی :  

  1- ............................................................... 

  2- .............................................................. 

 7/6 نثر زیر را بنویسید. فکریویک مورد ویژگی  ادبیویک مورد ویژگی  زبانییک مورد از ویژگی های با توجه به متن ( 0-3 

 بده که هر که شتنیداد از خو ی. در همه کاریجوفروش نباش یمدار تا گندم نما گریمگو و به دل د گریزبان د به»   

 تو یغم و شاد ماریکه او ت ید به آن کس گووَبُ تیباشد و اگر غم و شاد یبدهد، از داور مستغنن شتیداد از خو

 .دارد

 ویژگی زبانی:  

 ویژگی ادبی:  

 ویژگی فکری:  

 6 . دیو به سؤاالت پاسخ ده دیرا بخوان ریشعر ز( 0-0 

 خانه ای  درخورد یاران  ساختم                حجره خودگر بدین سان ساختم   

 بام  خود  تا  عرش  می افراشتم                 بیش از این گر یار یکدل داشتم   

 چون صدف کمیاب وچون دُر،پُربهاست                 در حقیقت یار یکدل ،کیمیاست  

  ؟ده شده استاین شعر در چه قالبی سرو( الف  

 ب( یک آرایۀ ادبی در شعر باال مشخّص کنید.  

  .مورد بررسی قرار دهیدشعر را  ی( از لحاظ قلمرو فکرب  

 

 

  «پیروزو سربلند باشید»    
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 4صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 1پاسخنامه درس علوم و فنون ادبی 

 نمره ( 4تاریخ ادبیات و سبک شناسی )  -1
 نمره( 23/0)ت( فردوسی نمره( 23/0) پ(یادگار زریران نمره( 23/0) میخی –ب(هخامنشی  نمره( 23/0) ذهن الف( (1-1 

 نمره( 23/0) ت( درست نمره( 23/0) پ( نادرست نمره( 23/0) ب( درست نمره( 23/0) الف( نادرست  (1-2 

 نمره( 23/0)ب( ساسانیان  نمره( 23/0) ابو علی بلعمی الف( (1-3 

 نمره( 23/0) «تاریخ گذشته ایران -343»     1گزینه ب( نمره( 23/0) «شناسایی و استخراج نکات ادبی» 3 گزینه (الف (1-4 

 نمره( 3/0)ب (حماسی/مدحی /غنایی  نمره( 3/0) الف( سینه به سینه)به صورت شفاهی( (1-3 

 

 نمره( 6موسیقی شعر )  -2
 نمره( 23/0)( 11تعدادمصوّت:)    نمره( 23/0( )14تعداد صامت) (2-1 

 نمره( 3/0)صورتگری  جگزینه  (2-2 

 --U/ U--    - - -U/ U- - -        یِک/روز/بِ/شِی/دا/یی/دَر/زُل/فِ/تُ/آوی/زَم ( 2-3 

 نمره(   1هجاهای /خط عروضی / عالمت خاص  )  

 (23/0هر مورد )هرمورد   -/ کا            -هان     /   U/    زِ         -دَر   ( 2-4 

 (23/0) فقط دو مورد هر مورد   ایمان یتارگ بیداد (2-3 

 نمره( 3/0) خیش  تَن دا ری (2-3 

 نمره( 23/0)پ( ندارد  نمره( 23/0)ب( وزن  نمره( 23/0)هجا  الف( (2-7 

 نمره( 3/0)ب( حماسی نمره( 3/0) شاد و عاشقانه الف( (2-8 

 نمره( 23/0) )گُل( 2گزینه  (2-9 

 

 نمره(6(زیبایی شناسی -3
 نمره( 3/0)ب( تشبیه : جبهۀوا کرده ای پیوسته چون گُل بایدش  نمره( 3/0)الف( کنایه رو سفید : پیروز و موفّق (3-1 

 نمره( 3/0)مثل: دانه چون در آسیا افتد تحمّل بایدش  پ(  

 نمره( 3/0) مستی/ مستی:::سجع متوازی تنگدستی با مستی و هستی:::: سجع مطرّف ب( نمره( 3/0) نگیرد /نمیرد   :::: سجع متوازیالف(  (3-2 

 نمره( 3/0)«    متوازن»عمر/مالج(   

 نمره( 3/0)برادر   تکرار  نمره( 3/0) خاک تکرار  (3-3 

 نمره( 23/0) س نمره( 23/0)صامت (3-4 

 نمره( 3/0)  تکرار (3-3 

 نمره( 23/0) بدیع لفظیب( نمره( 23/0) سجع متوازیالف(  (3-3 

 نمره( 23/0) افزایش نمره( 23/0) ایجاد (3-7 

 

 نمره(4نقد وتحلیل نظم ونثر) -4
 نمره( 3/0) شعر در قالب مثنوی سروده شده است  )نا درست(  بگزینه  (4-1 

 استمراریتاریخی دستور: )فعل های گفتندی / اندر داشتی( :: ماضی  بردرکا– 3 فارسی بودن اغلب واژه ها -2کوتاهی وسادگی جمالت-1زبانی:  (4-2 

 (نمره 3/0 )فقط دو مورد ، هرمورد جا به جایی ارکان جمله-4

  ( کابردتاریخی دستور : اندر / مگو / مدار 2(کوتاهی وسادگی جمالت1قلمرو زبانی : (4-3 

 از منصفانه رفتار کن(داد از خویشتن بده : کنایه 3 (غم شادی تکرار و تضاد2  (گندم نمای جو فروش تمثیل و کنایه از دو رو1قلمرو ادبی:  

 ادبیات تعلیمی توصیه به  دوری از دورویی  و دعوت به خویشتن داری  ومنصفانه  وعادالنه رفتار کردن قلمرو فکری:  

  (نمره 3/0 فقط یک  مورد ، هرمورد )برای هر قلمرو  

 نمره( 23/0) قالب مثنوی الف( (4-4 

 نمره( 23/0) ////تناسب :صدف   و  دُر صدف کمیاب   / چون دُر پر بهاستآرایه تشبیه: یار یکدل کیمیاست   /   چون  ب(  

 نمره( 3/0)ادبیات تعلیمی اشاره دارد به این که  دوست واقعی کمیاب و با ارزش است  پ(  

 


