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 تاریخ و امضاء:                        نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 ( 52/0) هر مورد  .عبارات زیر را با کلمات مناسب تکمیل نمایید 1

 .ا به ........ در آورد، متن  استهر چیزی ذهن ما رالف( 

 . موثر در رویارویی متن  منظوم است.................   نخستین گام  ب(

 .عامل پیدایی شعر .......... است ترینج ( اساسی

 .........  محسوس تر است...  از .واج آرایی ..... د(

 .های شاهان هخامنشی است که به خط ...... نوشته شده استها و نامه، فرمان جای ماندۀ زبان فارسی باستانه(آثار بر

 .بان فارسی ......  واج وجود دارددر ز و(

 .آمدبه شمار میترین مرکز فرهنگی هدر زمان سامانیان ، ......... عمد ز(

5 

 کنید کدام یک از موارد زیر صحیح و کدام غلط است .تعیین  5

 □غ           □ص                 .آیدها، یک متن به شمار میالف( استشمام عطر گل

 □غ            □ص                  .اصل پهلوی دارد "درخت آسوریک  "منظومۀ  ب(

2/0 

  .گزینه مناسب را انتخاب کنید 3

 ؟ ای چهارم و  اوایل قرن پنجم نبوداز انواع شعر فارسی در قرن هکدام گزینه الف( 

 □غنایی                              □تعلیمی                      □حماسی 

 ؟از کیست  "ریخ الرُّسل و الملوک تا "نویسنده کتاب  ب(

 □منصوربن نوح سامانی             □محمد جریر طبری          □ابوعلی بلعمی   

2/0 

  .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 4

 ؟انه به چند گروه تقسیم می شوندزبان های ایرانی می الف(

 ؟ هم گفته می شود "فارسی دری  "،  چرا به زبان فارسی نو ب( 

1 

  .نوع لحن و خوانش ابیات زیر را بنویسید 2

 بوی گل و بانگ مرغ برخاست       هنگام نشاط و روز صحراست   الف(

 چو بلبل در قفس روز بهاران           دلم دربند تنهایی بفرسود      ب(

1 

 در کدام یک از واژه های داده شده مصوّت است ؟  "و  "واج  6

 □روانه  (ب                              □صورت  (الف 

2/0 

  .هایی بنویسیدت و مصوّت ( هریک از واج های زیر، نمونههای گوناگون ) صامکاربردبرای  7

        :مصوّت                                                :صامت    "ی" 

1 

8 

 
 واج هجا کلمه

   گُل

   خواهش

   آرام

 1 جدول زیر را کامل کنید.

 2از 1 صفحۀ

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم انسانی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظرانه سرای دانش واحد پسدبیرستان غیردولتی 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 
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 نمره 20جمع بارم : 

 

 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 .بنویسیدرا   "جوانمردی  "و « آسِمانی »  هایواژی هجاها نوع 9

 :  جوانمردی                       :                             آسِمانی

1 

 «  نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس    ماللت علما هم ز علم بی عمل است» در مصراع  10

 ........................  را بیابید« واج آرایی » نمونه 

2/0 

 "در دل چگونه یاد تو می میرد       یاد تو یاد عشق نخستین است    " در بیت 11

 .  .......................را بیابید«  واژه آرایی » نمونه 

2/0 

  .انواع سجع را در عبارت های زیر پیدا کنید 15

 توانگری به هنر است نه به مال ، و بزرگی به عقل است نه به سال............. الف(

 سرِّ عشق ، نهفتنی است نه گفتنی ..................... (ب

 .................. ج : مُلک بی دین باطل است و دین بی ملک ضایع

2/1 

ین ارزش موسیقایی را در میان ای بگذارید که باالترنویسید و به جای واژۀ دوم ، واژهنوع سجع دو واژه زیر را ب 13

 .ها داشته باشدسجع

 شیراز ساز    .............. .............

1 

 (کنید )سه مورد بررسی زبانی قلمرو هایویژگی نظر از را زیر نمونۀ 14

 منزل ز شد پیشاهنگ، بیرون که    ل        ـروهِـف یمهـ، خخیمگی یا اَال

 لـحمـم بندندب هم ربانانـتـش    ستین         ـنخ ،  طبلبـزد زن تبیره

 مقابل بینم را یدـورشـخ و هـم              امشب و است نزدیک شام نماز

 بابِل وهـک از تابـآف دـروشــف  باال             صدِـق دارد اهــم نـکـولی

2/1 

 (  مورد 3) .بررسی کنید ادبی قلمرو شعار زیر را از نظرا 12

 بایدش توکّل ونـچ عالم ز ارغـف خاطری   بایدش       گل  ز ترا خندان گلشن، لبی زین که هرالف( 

 بایدش گُل چون پیوسته ای کرده وا جبهۀ   هست        که رـه بساط در دنیا الـم از ایـهدرـخُب( 

 بایدش لـتأمّ از یـرانـبندگ ان،ـزب رــبـود           ش گفتاران سنجیده ز که ا خواهدمـی هرکهپ( 

 بایدش تحمّل افتد آسیا در ونـچ هــدان   روسفید          یـرآیـب تا نـک فلک ورـج رـب برـصت( 

 بایدش زّلـنـت اـدری تا ر،ـــاب نارـک از             شدن رـوهـگ رـظـن در دارد که یــآب طرۀـقث( 

2/1 

 کنید. بررسی فکری قلمرو هایویژگی نظر از را زیر نمونۀ 16

 آب را گل نکنیم  

  خورد آب     ست انگار، کفتری میدر فرود

  شوید ای پَر مییشۀ دور، سیرهیا که در ب

 گردد   ای پُر میآبادی ، کوزهیا در 

 آب را گل نکنیم  

1 

 .ن زیر را شناسایی کرده و بنویسیدمتو ادبی  دو مورد از نکات فکری  17

وردی؟ او گفت : چه کنم؟ . بهلول او را مالمت کرد که چرا شرط ادب به جا نیاپیش بهلول بی ادبی نمود وزی شخصیر» 

 ! «، امّا لگد کم خورده است: آب و گِل تو را نیکو سرشته اند. گفتسرشته اند و گِل مرا چنین آب

 : ادبی - 1

 :فکری - 5

5 

 2از 2 صفحۀ
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 خواندن دقیق متن         ج(  عاطفه                 د(  صامت  از مصوتالف( پویایی               ب(  خوانش یا  1

 ز(  بخارا                                                    59ه(  میخی                   و( 

 الف( صحیح                5

 ب( غلط

 الف( تعلیمی               3

 محمد جریر طبری ب( 

 پارتی و پهلوی( الف 4

 ب(  زبان درباری ساسانیان ، زبان محاوره و مکاتبه مقامات دولتی بوده است.

                    الف(  شاد و با نشاط 2

 ب(  غم و اندوه

 الف 6

                                         صامت : یلدا    "ی" 7

 : سینی مصوّت           

 واج هجا کلمه 8

 گ / ُ /ل گل  گُل 

 خ/ ا/ ه/  ِ / ش خا / هِش خواهش 

 أ / ا/ ر/ا/ م آ / رام آرام 

 

 52/0جوانمردی :  جَ/ وان/ مَر / دی        52/0آسِمانی :    آ/ سِ/ ما/ نی      9

                  -   u     -     -     52/0                             u    -        -       -     52/0 

 م و ل 10

 ادی 11

             الف(  متوازی 15

                   ب(  مطرف

 ج(  متوازن

 مطرف  /    ناز ) یا هر واژه دیگر (  13

 سادگی و کوتاهی جمالت-4کاربرد اصطالحات علمی  -3های ترکیبی  بکارگیری ماژه -5ساخت تاریخی افعال  -1 14

 مورد کافیست ( 3کاربرد واژگان مهجور  )  -6ساده بودن زبان -2

 بایدش : تشبیه           توکّل چون عالم ز فارغ خاطری 12

 : کنایه       روسفید برآیی ای و تا کرده وا جبهۀ دنیا   و  مال از های خُرد

 : تشخیص         شدن گوهر نظر در دارد که آبی قطرۀ

 : مراعات نظیر      آب و ابر دریا و قطره

زندگی را با ارزش بپندارید ،  و با چیزهای آلوده و فاسد آن را آلوده نکنیم ، زیرا انسان هایی وجود دارند که زندگی ر  16

 دوست دارند   یا دعوت به آشتی و صلح با طبیعت 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 

 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 9علوم و فنون ادبی نام درس: 

 محمد نورانینام دبير: 

 / عصرصبح  08:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 00مدت امتحان: 
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: د کم خورده است  یا  مراعات نظیرو گِل  و ادب و بی ادبی    یا تمثیل برای تربیت صحیح یا کنایه : لگ: آب ادبی:  تضاد  - 1  17

 آب و گل و سرشتن  ) فقط یک مورد (

 تعلیمی  یا اشاره به سرشت نیکوی انسان  توجه به تربیت صحیح ) یک مورد (  فکری :   - 5 

 امضاء:   محمد نورانی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/

	3.pdf (p.1-4)
	Untitled.pdf (p.5-6)
	Full page photo2.pdf
	Full page photo.pdf




