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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
 00:11 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران آزمون آنالین شماره صندلی : 
 دقیقه  01  زمان امتحان:   تهران 01اداره آموزش و پرورش منطقه   

 42/01/0900   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
 سرلک آقای نام دبیر:  0علوم و فنون ادبی  درس: 0900-0211سال تحصیلی  دهم  پایه : 9و4و0ساجدین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 2 تاریخ ادبیات و سبک شناسی  -0

 .جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید -0-0 

 ضروری است.الف( پیش از خوانش ...........  به متن ازآغاز تا انجام برای کشف لحن وآهنگ   

 ب(کتاب اوستا را موبدان برای اجرای مراسم دینی ،از حفظ می خواندندتا این که سرانجام دردوره ........ آن را به نگارش درآوردند.  

 پ( منظومه درخت آسوریک ویادگار زریران هردو اصل ........دارند.  

 ......،مدحی وغنایی بود.ت( رایج ترین انواع شعر درقرن چهارم ونیمه اول قرن پنجم،..  

 درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید . )ص(/)غ( -0-4 

 الف( الزم است که تمام اثر یک باره وبی گسست خوانده شود تا درک ارتباط طولی وفهم محتوایی دچار اختالل نشود.).....(  

 مقامات دولتی بوده است.)....(ب( فارسی دری زبان درباری ساسانیان،زبان محاوره ومکاتبه   

 شش(00پ( شعرغنایی با دو شاعر مشهور، رودکی و فردوسی ، قوّت واستحکام   بخشید.)....  

 به کتابت درآمده است.)....(  ٔ  ت( آثارادبی پهلوی به سبب اهمیّتی که سنّت شفاهی  درایران پیش از اسالم داشته ،غالبا  

 انتخاب کنید و بنویسید. مورد درست را از داخل کمانک -0-9 

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

 بیرونی (نظر داشتند. –ب( شاعران قرن چهارم ونیمه اول قرن پنجمبیشتر به واقعیّت های ) درونی   

 گزینه درست را انتخاب کنید.  -0-2 

 بررسی کاربردهای کهن واژگان و کوتاهی جمالت درکدام یک ازمراحل تحلیل صورت می گیرد؟ #  

 ب( شناسایی واستخراج نکات زبانی الف ( نتیجه گیری وتعیین نوع  

 د ( شناسایی واستخراج نکات فکری ج ( شناسایی واستخراج نکات ادبی  

 پهلوی به ترتیب زبان رسمی دوران .........و..........بود.پارتی وزبان  ##  

 هخامنشیان -د( ساسا نیان  اشکانیان –ج( هخامنشیان  اشکانیان –ب( ساسانیان  ساسانیان –الف( اشکانیان    

 چرا زبان فارسی پس از اسالم را فارسی نو نامیده اند؟ -0-0 

 

 1 موسیقی شعر  -4

 نمره( 0/1)تعداد صامت ها و مصوت های مصراع زیر را بنویسید . تعداد صامت:)...(   /   تعدادمصوّت:)...( -4-0 

 «به نام خداوند جان وخرد » 

 نمره( 0/1)( است ؟ - U U  -کدام گزینه معادل هجایی )  -4-4 

 د ( پارسایی ج (کارگری ب ( خالصانه  الف ( صورتگری  

 نمره( 0آن را بگذارید ) عالمت خاصبیت زیر را جدا کنید و در زیر هر هجا  هجاهای -4-9 

 «فلک جزعشق محرابی ندارد           زمین بی خاک عشق آبی ندارد »  
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 نمره( 0)جاهای خالی  جدول زیر را کامل کنید .«با دوستان مروّت با دشمنان مدارا »بر اساس مصراع  -4-2 

 

 را دا    مُ … مَ دُش با وَت ... مُ تان س  دو با مصراع

 - - U ... U - - - - U - U ... - 

 نمره( 0/1)در کدام واژه ها صامت است ؟« ه» حرف  -4-0 

 ()  باشگاه ، آشیانه، دیده بان ، شهدا، نواخته  

 نمره( 0/1) .بنویسید  "هم وزن"برای هر کدام از واژه های زیر ، یک واژه  -4-1 

 ب (باران:  الف ( سردشت :  

 نمره( 70/1) .پاسخ درست را از داخل کمانک انتخاب کنید -4-7 

 هجا( است. –کوچکترین واحد آوایی زبان ) واج  -الف  

 وزن ( -ادراکی است که از احساس نظم حاصل می شود. )قافیه -ب  

 عاطفه( است. -اساسی ترین عامل پیدایی شعر)حواس -پ  

 نمره( 0) .بررسی کنید حس و حال فضای شعری و عاطفیدو بیت زیر را از دید  -4-8 

 زین درد ، خون گریست سپهر وستاره هم         خون گشت ،قلب لعل ودل سنگ خاره هم  )                       ( -الف  

 ( همه چشمیم و تو نور ای صنم             چشم بد از روی تو دور ای صنم )                           -ب  

 نمره( 40/1) .بنویسید "خط عروضی"را با « خواسته »واژه  -4-0 

 1 زیبایی شناسی -9

  نمره( 0/0)در متن زیرسه آرایۀ ادبی مشخّص کنید -9-0 

 گفت: ای پسر،عقل وادب ، پیش گیر ولهو ولعب بگذار که چون نعمت سپری شود، سختی بری و پشیمانی خوری . »   

 نیاورد وبر قول من اعتراض کرد وگفت :پسر این سخن در گوش   

 برو شادی کن ای یار دل افروز             غم فردا ، نشاید خورد امروز   

 «دیدم که نصیحت نمی پذیرد ودم گرم من در آهن سرد او اثرنمی کند ؛روی از مصاحبت بگردانیدم.  

 نمره( 0/0) را مشخص کنید. نوع آنرا بیابید و  سجعدر هر عبارت ،  -9-4 

 الف( محبّت را غایت نیست ؛ ازبهرآن که محبوب را نهایت نیست.  

 ب( من مانده ام مهجور از او ، دیوانه و رنجور از او                      گویی که نیشی دور ازاو، در استخوانم می رود  

 مال ازبهر آسایش عمر است ،نه عمر از بهر گرد کردن مال. پ(  

 نمره( 0/1)؟ع واج آرایی نداردکدام مصرا -9-9 

 ب(پس هستی من زهستی اوست خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد الف(  

 ت(خروشید کای فرخ اسفندیار همچو سرمستان به بستان پای کوب ودست زن پ(  

 ؟ آن واج ها را که ایجاد«مصوت»مشخص ومحسوس است یا واج آرایی « صامت»دربیت زیر واج آرایی  -9-2 

 نمره( 0/1)،مشخص کنید  واج آرایی کرده است            

 « خیزید و خز آرید که هنگام خزان است             باد خنک از جانب خوارزم وزان است »  

 سبب موسیقی وتأثیر چه عاملی«تامن بودی مَنَت نمی دانستم بامن بودی مَنَت نمی دانستم        »دربیت  -9-0 

  نمره( 0/1)؟آهنگین کالم شده است            
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 نمره( 0) .به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید -9-1 

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

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

 نمره( 0/1) .جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید -9-7 

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

 2 نقد وتحلیل نظم ونثر -2

 نمره( 4) .باتوجه به ابیات به پرسش ها پاسخ دهید -2-0 

  به دام افتاد روباهی سحرگاه            به روبه بازی اندیشید درراه   

 که گر صیّاد بیند همچنینم             دهد حالی به گازُر پوستینم  

 پس آن گه مرده کرد او خویشتن را               زبیم جان فرو افکند تن را  

 چوصیّادآمداورامرده پنداشت             نمی یارست روبه را کم انگاشت     

 ب( نام شاعر آن رانیز بنویسید  الف( این شعر از کدام کتاب انتخاب شده است؟ 

 ت( این شعر در چه قالبی سروده شده است ؟  ؟پ( نوع لحن این شعر را مشخص کنید 

 که در متن این شعر می یابید ،بنویسید.  ویژگی های زبانیث( سه مورد از  

 ج( مفهوم کلّی بیت سوم رابنویسید.   )............................(  

 نمره(  4) .متن زیر را بخوانید وبه پرسش های مطرح شده پاسخ دهید  -2-4 

است  حکمت و پند هزارگونه از قرآن در و است نعمت از هزارگونه بهشت در جاودان؛ بهشت به است مانند قرآن که بدان» 

بود. در قرآن ، قصّه بسیا راست لکن  هال د حیات در قرآن و بود هاآب،حیات جان در روان؛ است آب مَثَلِ قرآن، ومَثَلِ

قصّه یوسف)ع( نیکوترین قصّه هاست. قصّه حال یوسف را نیکو نه از حُسن صورت او گفت بلکه از حُسنِ سیرت او گفت ؛ 

رمان امرو ف، بند و زندان آمد وازخوی نیکو  و خو، بهتر هزار بار از نیکو رو .  نبینی که  یوسف را ازروی نیکوزیرا که نیک

 «آمد؟ از روی نیکوش حبس وچاه آمد وازروی نیکوش تخت وگاه آمد. 

 از متن باال بنویسید . ادبیالف( دو ویژگی  

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

 متن باال هر کدام یک مورد بنویسید . فکریو  زبانیب( برای ویژگی های  

 ...............ویژگی فکری:.................................... -2  ویژگی زبانی  -1  

 

 «پیروز و سرافراز باشید »      

 


