باسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان
اداره آموزش و پرورش منطقه دزفول
دبیرستان غیردولتی حجاب
سواالت ارزشیابی نوبت اول

درس:

پایه:

رشته:

شامل  .....سوال در  .....صفحه

روز آزمون:

تاریخ آزمون:

مدت آزمون:

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

نام دبیر:

سؤاالت

رديف
تاريخ ادبيات و سبكشناسي ( 4نمره)
 -1جاهاي خالي را با واژگان مناسب پر كنيد.
الف) تحوّل روحی و معنوي  ................آغازي براي دگرگونی عمیق در شعر فارسی شد.
ب) شعر در سبك خراسانی  .................است.
پ) منطقة رواج فارسی  ، ..............نخست در مشرق و شمالشرقی ایران بود.
 -2واژههاي مناسب را انتخاب كنيد.
الف) ویژگی اصلی نثر (فنی  /موزون) به کارگیري سجع است.
ب) به شیوة بیان هر نویسنده یا شاعر (سبك شعر  /سبك شخصی) میگویند.
 -3سبك چه دورهاي ،معروف به سبك «بينابين» است؟ چرا؟
 -4مفاهيم را به دادههاي مناسب ربط دهيد.
الف) استفاده از آرایه هاي ادبی ،در حدّ اعتددال و از ویژگی هاي فكدري شدعر سدبك
عراقی
طبیعی
از ویژگی هداي ادبدی شدعر سدبك
ب) رواج حسّ دینی
خراسانی
پ) حذف افعال به قرینه
از ویژگیهاي نثر سبك عراقی

مهر آموزشگاه

نمره
0/75

0/5

0/75
0/75

0/5

 -5براي خواندن هر يك از ابيات زير ،كدام لحن مناسب است؟
نشاید که نامت نهند آدمی
الف) تو کز محنت دیگران بیغمی
نبندد مرا دست چرخ بلند
ب) که گفتت برو دست رستم ببند
 -6متن زير را بخوانيد .سپس به پرسشها پاسخ دهيد.
«روز شنبه نهم رجب ،ميان دو نماز ،بارانكي خُردخُرد ميباريد ،چنان كه زمين ترگونه ميكرد و گروهي از گلهداران ،در مياان رود زاينين
فرود آمده بودند و گاوان بدانجا بداشته ،هر چند گفتند :از آنجا برخيييد كه محال بود بر گذر سيل بودن ،فرمان نميبردند تا بااران واويتر
شاااده كاهااالوار برخاساااتند و خوي اااتن را باااه پااااي آن ديوارهاااا افكندناااد كاااه باااه محلتااات دياااه آهن اااران پيوساااته اسااات».
تاریخ بیهقی
0/25
الف) این نوشته ،مربوط به کدام دورة نثر است؟
0/5
ب) دو ویژگی این نثر را بنویسید.
موسيقي شعر ( 6نمره)
 -7حست و حال حاكم بر فضاي هر يك از شعرهاي زير را بنويسيد.
چشدددم بدددد از روي تدددو دور ،اي صدددنم
الف) ما همه چشدمیم و تدو ندور ،اي صدنم
1
روي مپوشددددان کدددده بهشددددتی بددددود
هددر کدده ببینددد چددو تددو حددور ،اي صددنم
ب) بر خور نشست از اثدر فعدل مدیخکدوب
زین نظم شدده گشدوده بده رویدم درل الدم

تنها نه نقش مداه ،کده نقدش سدتاره هدم
بر قلب مدن نشسدت ،ز مدرهم هدزار هدم

 -8تركيب زير را يك بار با حذف هميه و بار دي ر بدون حذف هميه بنويسيد.
بدون حذف همزه:
با حذف همزه:
دل انگیز:
 -9كدام بيت ،ذووافيتين است؟
کاین کیمیاي هسدتی قدارون کندد گددا را
الف) هنگام تنگدسدتی در عدیش کدوش و
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1
0/25

مسددددددددددددددددددددددددددددتی
ب) اي از مكددارم تددو شددده در بهددان خبددر

افكنددده از سیاسددت تددو آسددمان سددپر

 -10با توجته به بيت زير ،جدول را كامل كنيد.
قصّهاي دور اباقی ساده بود
کودکیهایم اتاقی ساده بود
ردیف

واژههاي قافیه

حروف اصلی
قافیه

1/5
حرف الحاقی

قاعده

 -11درستي و نادرستي عبارتهاي زير را م خص كنيد.
نادرست
درست
الف) واحد وزن در شعر فارسی و در بسیاري از زبانهاي دیگر بیت است.
نادرست
درست
ب) شاعر براي انتقال عاطفة خود به دیگران از وزن کمك میگیرد.
نادرست
درست
پ) به کلمه یا کلماتی که بعد از واژة قافیه ،عیناً تكرار شود ،ردیف میگویند.
 -12خطت عروضي بيت زير را بنويسيد .سپس مرز هجاها را م خص كنيد و زير هر هجا عالمت آن را ب ذاريد.
بان رقص میکند به سماع کمال دوست
دل زنده میشود به امید وفاي یار
زيباييشناسي ( 6نمره)
 -13بيت زير ،داراي آراية موازنه است يا ترصيع؟ دليل خود را بنويسيد.
ما ز دریاییم و دریا میرویم
ما ز باالییم و باال میرویم
 -14بيتهاي زير را بخوانيد و به پرسشها پاسخ دهيد:
نمانددد هددی کددس او مانددد و بددس
بیددددت کسددی بددا او ندده و او بددا همدده کددس
اول:
تُرك من پرده برانداز کده هنددوي تدوام
بیددددت سعدي از پردة عُشّاق چه خوش می گوید
دوم:
الف) در بیت اول و دوم ،بناسها را بیابید و نوع هر یك را بنویسید.
ب) ارزش موسیقایی «بناس» موبود در میان کدام بیت بیشتر است؟
 -15سجع را در نوشتة زير بيابيد و نوع آن را بنويسيد.
«پارسایی را دیدم به محبّت شخصی گرفتار ،نه طاقت صبر و نه یاراي گفتار».
 -16آراية «اشتقاق» در نوشتة زير ،بين چه واژههايي است؟
« حكیمی که با بُهّال درافتد ،باید که توقّع عزّت ندارد و اگر باهلی به زبانآوري بر حكیمی غالب آیدد ،عجدب نیسدت کده
سنگی است که گوهر همی شكند».
 -17در هر يك از موارد گروه «الف» شرح و توضيح كدام واژه در گروه «ب» آمده است؟ (توجه :در وسمت «ب» دو مورد اضافي است).
ب
الف
سجع متوازي
الف) ناهمسانی واژهها در تعداد واج
ب) یكسانی دو واژه در واج یا واج هاي پایدانی و وزن یدا هدر بناس ناهمسان افزایشی
موازنه
دوي آنها
بناس ناهمسان اختالفی
پ) تكرار یك واج صامت یا مصوت در سخن
واجآرایی
ت) تقابل سجعهاي متوازن یا متوازي در دو یا چند بمله
سجع
 -18واژهآرايي و واجآرايي را در بيت زير بيابيد.
بر امید دانهاي افتادهام در دام دوست
زلف او دام است و خالش دانة آن دام و من
 -19دو واژه بنويسيد كه با كلمة «سيب» سجع «مُطرتف» داشته باشد.

0/75

1/5

0/75

1/5
0/5
0/75
0/5

1

0/5
0/5

نقد و تحليل نظم و نثر ( 4نمره)
 -20اشعار زير را از نظر كاربرد وافيه ،كوتاهي و بلندي مصراعها و تأثير آن بر وزن شعر مقايسه كنيد.
1
الف) عاشقم بهار را  /رویش ستاره در کویر را /رهنورد دشتهاي عاشقی /پُر ز بادة سپیده باد بام تو  /اي که چدون غدزل تشدنه/
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آب تازه میخورد /مزرع دلم ز باري کالم تو /در غبار کام تو /چارة فسونگران و رهزنان /در محاق مرگ رخ نهفتن است
کی بوده اي نهفته که پیددا کدنم تدو را
ب) کی رفتهاي ز دل که تمنا کنم تدو را
پنهان نگشته اي که هویددا کدنم تدو را
غیبت نكرده اي که شوم طالدب حودور
 -21متن زير را بخوانيد و به پرسشها پاسخ دهيد.
«خداوندا! یك دل پردرد و یك بان پر زبر .عزیز دو گیتی! این بیچاره را چه تدبیر؟
الهی! اگرچه بهشت چون چشم و چراغ است ،بیدیدار تو درد و داغ است .طالب دنیا رنجور و طالب عُقبا مزدور و طالب مدوال
خوابه عبداهلل انصاري
مسرور».
الف) از میان انواع نثر ادبی ،این متن در کدام نوع نثر قرار میگیرد؟ یك ویژگی این نوع نثر را بنویسید.
ب) بهتر است این نوشته را با چه لحنی بخوانیم؟
0/5
ب) یك سجع متوازن و یك سجع مطرف بیابید.
0/25
 -22سرودههاي زير را بخوانيد و ويژگيهاي خواسته شده را بيابيد.
1
کفرش همه ایمان شد ،تا باد چنین بدادا
معشوقه به سامان شد ،تا باد چنین بدادا
باز آنل سلیمان شد ،تا بداد چندین بدادا
ملكی که پریشان شد ،از شومی شیطان
غمخوارة یاران شد ،تا بداد چندین بدادا
شدددددددددددددددددددددددددددد
عالم شكرستان شد ،تا باد چندین بدادا
یاري که دلم خستی ،در بر رُخ ما بستی
زان خشدددم دروغیدددنش ،زان شدددیوة
شدددددددددددددددددددددددیرینش
0/25
الف) نوع ادبی این سروده چیست؟
0/25
ب) یك ویژگی زبانی این سروده را بنویسید.
0/5
پ) بین چه واژههایی بناس ناهمسان دیده میشود؟
0/25
ت) این سرودهها را در قلمرو فكري بررسی کنید.

(شماره صفحه)

جمع نمرات:

نمره به عدد:

نام و نام خانوادگی دبیر:

نمره تجدیدنظر به عدد:

نمره به حروف:

تاریخ و امضا:

نمره تجدیدنظر به حروف:
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نمره

پاسخ آزمون علوم و فنون ادبی دهم

مدت امتحان ۰۹ :دقيقه

بسمه تعالی

تاریخ ادبيات و سبک شناسی ( 4نمره)
 -1الف) سنایی

()۹/52

ب) واقع گرا()۹/52

 -5الف) موزون ()۹/52

پ) دری ()۹/52

ب ) سبک شخصی ()۹/52
( )۹/52زیرا ویژگی های سبک عراقی نيز در آن به چشم می خورد()۹/2

 -3سبک دوره سلجوقی

 -4الف ) از ویژگی های ادبی سبک خراسانی ( )۹/52ب) از ویژگی های فکری شعر سبک عراقی( )۹/52پ) از ویژگی های نثر
سبک عراقی()۹/52
-2الف) تعليمی( )۹/52ب) حماسی
-6الف) دورۂ غزنوی و سلجوقی

()۹/52

( )۹/52افزایش کاربرد لغات عربی نسبت به دوره قبل  -حذف فعل گاوان بدانجا

بداشته ]بودند[ -استفاده از نشانه جمع((ن)) به جای ((ها)) گاوان  -به کارگيری((ب)) زینت در اول فعل :بداشته ( دو مورد؛ هر
مورد ())۹/52
موسيقی شعر ( 6نمره)
 -7الف) شادی و عشق گرایی( )۹/2ب) اندوه و ماتم ()۹/2
-8
بدون حذف همزه ()۹/2

با حذف همزه ()۹/2
دِ

لَن

گی

ز

دِل

اَن

گی

ز

U

_

_

U

_

_

_

U

-۰گزینة ب()۹/52
 -1۹ردیف :ساده بود ()۹/52
قاعده 5

واژه های قافيه :اتاقی -اجاقی ( )۹/2حروف اصلی قافيه  :ا ق( )۹/52حرف الحاقی )۹/52( :

()۹/52

 -11الف) نادرست(( )۹/52مصراع است) ب ) نادرست (( )۹/52شاعر برای انتقال عاطفه خود به دیگران از زبان کمک می گيرد)
پ) درست ()۹/52
-15خط عروضی :دِل زِندِ می شود بِ ءُميدِ وَفایِ یار

جان رَقص می کُند بِ سَماع کمالِ دوست ()۹/2
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بِ

سَ
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عِ
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ما

لِ

دوست

تقطيع هجایی )۹/2( :

گذاشتن عالمت ها )۹/2( :

زیبایی شناسی (  6نمره)
 -13ترصيع( )۹/52زیرا تمام واژه هایی که مقابل هم قرار می گيرند ،دارای سجع متوازی هستند ()۹/2
 -14الف) جناس بيت اول :کس ،بس ( )۹/2نوع :جناس ناهمسان اختالفی ()۹/52
جناس بيت دوم :پرده(از اصطالحات موسيقی)  -پرده (حجاب) ( )۹/2نوع :جناس همسان (تام) ()۹/52
ب) بيت دوم ( جناس همسان) ()۹/2
 -12واژه های سجع :گرفتار ،گفتار ( )۹/2نوع :سجع مطرف ()۹/52

 -16قال ،جاهل ()۹/2

-17الف) جناس ناهمسان افزایشی( )۹/52ب) سجع ( )۹/52پ) واج آرایی( )۹/52ت) موازنه ()۹/52
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 -18واژه آرایی :دام ،دانه یک مورد؛( )۹/52واج آرایی صامت ((د ،م))و مصوت(( ا))یک مورد)۹/52( ،
 -1۰طبيبا ،حبيب ()۹/2
نقد و تحليل نظم و نثر (  4نمره)
 -5۹الف) در این شعر ،که شعر نو است ،شاعر خود را در بند قافيه نمی داند ،هر جا الزم ببيند واژه های قافيه را می آورد .در این
شعر در مصراع های  7 ،4و  8واژه های((جام ،کالم و کام))هم قافيه اند .طول مصراع ها نيز کوتاه و بلند هستند و همين امر،
موجب می شود وزن کمتر احساس شود ( .دو مورد؛ () )۹/2
ب) در این شعر ،جایگاه قافيه مشخص است و شاعر در پایان مصراع اول ،دوم و چهارم قافيه را آورده است .واژه های((تمنا،
پيدا و هویدا)) در پایان مصراع ها و همچنين برابری طول مصراعها بر موسيقی شعر افزوده اند ( .دو مورد))۹/2( ،
 -51الف) نثر موزون

( ، )۹/52به کارگيری سجع ،جمله های کوتاه (یک مورد ( ))۹/52ب) لحن عاطفی

پ) سجع متوازن :پردرد_ پرزجر()۹/2

()۹/52

سجع مطرف :چراغ ،داغ ()۹/2

 -55الف) غنایی ( )۹/52ب) استفاده از واژگان کهن :خستی  /فراوانی ترکيبات نو :شکرستان ،غمخواره  /استفاده بيشتر
از واژگان عربی( به نسبت دوره های قبل ) :معشوقه  -کفر  -ملک ( یک مورد( ) )۹/52پ) خستی ،بستی  -باز ،باد ( یک
مورد( )۹/2ت) این شعر دارای محتوای عرفانی است  /دوری از عشق زمينی ( یک مورد() )۹/52
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