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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      1علوم و فنون ادبی  سواالت امتحانی درس:

  04/10/1398 تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه  85   مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  27تعدادسوال:  کالس:  روشندلطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  دهم انسانی پایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  
   صبحاول نوبت 

  نمره  4سبک شناسی             ,تاریخ ادبیات  ,تحلیل متن   سوال
  

  بارم

1  

  .جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید  

 . در آورد متن است ........هر چیزي که ذهن ما را به ............................ -

 ..............  است ........نخستین گام در رویارویی با متون   .......................... -

 ..................... است . ......اساسی ترین عامل پیدایش شعر   ....................... -

  ..........................  کمک می گیرد.......شاعر براي انتقال عاطفه خود به دیگران از  ....... -

 ........... شیوه او را ادامه داد . ..................  سرود و ..........................ه اندرزي تمام و کمال را .....اولین قصید -

    ................ است......ن................. نام دارد و وسیله درك آ.........ز احساس نظم حاصل می شود...ادراکی که ا -

 

 

 

2  

2  

   ؟ام عبارت درست و کدام نادرست استتعیین کنید کد

 زبان پارتی در دوره ساسانی رایج بود . -

  .ناصر خسرو و جامی قوت و استحکام یافت ,ر غنایی به دست دو غزل سراي مشهورشع -

  

5/0  

3  
  گروه زبان هاي ایرانی را تعریف کنید .          

  

5/0  

4  
  منظور امراي سامانی از دست یافتن به ترکیب تازه اي از هویت فرهنگی چه می باشد ؟        

     

5/0  

5  
     نکته زبانی بیت زیر چیست ؟      

  /           دهد حالی به گازر پوستینم            که گر صیاد بیند هم چنینم   

  

25/0  

6  

  ت ؟         حس و حال حاکم بر فضاي بیت زیر چگونه اس

  به یاد یار و دیار آنچنان  بگریم زار                           که از جهان ره و رسم سفر بر اندازم 

  

  "نمره   6   "موسیقی شعر              
  

  

25/0  

  25/0        ..........  است...........کوچکترین واحد آوایی زبان    ..................  7

  25/0  معموال شاعران تساوي ....................................  را ضروري نمی دانند .           در شعر نو   8
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  25/0  آشکارترین ابزار موسیقایی شعر  ................................  است .      9

  25/0  . است .      هجاي پایانی اوزان شعر فارسی همیشه   ....................................... 10

11  
  نمونه اي ذکر کنید .        ( صامت و مصوت )   "و  "راي واج ب

  

5/0  

12  

  بیت زیر را به هجاهاي تشکیل هنده آن تجزیه کنید و سپس هر هجا را با عالمت خاص آن بنویسید :    

   اگر هوشمندي به معنی گراي         /         که معنی بماند نه صورت به جاي 

  

  

  

5/1  

13  
  و کشیده یک مثال بزنید :      ،بلند  براي هر کدام از هجاهاي کوتاه

  

75/0  

14  

  را مشخص کنید  :        "توانا بود هر که دانا بود  "صامت ها و مصوت ها ي مصراع  

  

  

1  

15  

  

  25/0    .با عالمت خاص خود بنویسید "همسایه"آخر واژههجاي 

16  
           .چند واج  (  صامت و مصوت )  دارد ؟ هجاهاي آن را با عالمت خاص خود نشان دهید  "کیهان  "واژه ي

  
  

1  

    "نمره    6  "زیبایی شناسی             

  5/0  واج آرایی چیست ؟        17

  5/0  .  و ..............................  سخن است .      آنچه در تکرار ( واژه آرایی ) اهمیت دارد جنبه  ..............................  18

  25/0  .................   محسوس تر است  .       ..............از  .......  صامت هاواج آرایی    19

  5/0  سجع را تعریف کنید :             20

  25/0  ....  از همه سجع ها بیشتر است .     .......................ارزش موسیقی سجع  ...................  21

22  

  واج ایجاد کننده واج آرایی را در هر یک از بیت هاي زیر مشخص کنید :          

  لبخند تو خالصه خوبی هاست         /     لختی بخند  خنده گل زیباست  -

  ت سر ارادت ما و آستان حضرت دوست   /   که هر چه بر سرما می رود ارادت اوس -

  خیزید و خز آرید که هنگام خزان است    /  باد خنک از جانب خوارزم  وزان است  -

  
5/1  
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از رسیدگی به نمره نهایی پس  نام و نام خانوادگی  مصحح/دبیر
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

23  

  ارکان سجع و نوع آن را در عبارت هاي زیر مشخص کنید  :           

 عع و آن ریش فرعون مرصاین دلق موسی است مرقّ -

 خورنده او راست زیبنده خدایی او راست درپادشاهی  -

 در دیده دشمنان خار و بر روي دوستان  خالمن بود پشت و پناه سپاه  -

  فالن را اصلی پاك است و نیتی صاف  -

  
  
  
2  

24  

        با تکرار کدام واژه دیده می شود ؟آرایه واژه آرایی در ابیات زیر 

  گل آن جهانی است نگنجددر این جهان      /         در عالم خیال چه گنجد خیال گل 

  ي خویش دور کرد   /    آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شويخواب و خورت ز مرتبه 

  
  

5/0  

    "نمره  4    "تحلیل نظم و نثر             

25  

         ابیات زیر را از نظر حس و حال و فضاي شعري  بررسی کنید : 

 (فردوسی )  بر آمد خروش سپاه از دو روي     /   جهان شد پر از مردم جنگجوي  -

- ر تو در دلها هاي م, ( سعدي ) وي سر تو در جان ها ها     /  وي شور تو  در سرها هر تو بر لبوي م 

  

  
  
1  

26  

    :            نمونه زیر را از نظر ویژ گی هاي فکري بررسی کنید

   اي خواجه رسیده است بلندیت به جایی    /    کز اهل سماوات به گوش تو رسد صوت  -

 ( انوري ) باشد به درازي    /    تو زنده بمانی و بمیرد ملک الموت  گر عمر تو چون قد تو -

 

  

  
  
1  

27  

  حکایت زیر را بخوانید و براي قلمرو زبانی و ادبی دو ویژگی استخراج کنید  :              

 روان است  دخل آب ,پارسازاده اي را نعمت بیکران به دست افتاد فسق و فجور آغاز کرد به نصیحتش گفتم : اي فرزند

  بري . پسراین سخن در گوش نیاورد. سختی ,عب بگذار که چون نعمت سپري شودل و عقل و ادب پیش گیر و لهو
  . ( سعدي)روي از مصاحبت او بگردانیدم ,دیدم که نصیحت نمی پذیرد و دم گرم من در آهن سرد اثر نمی کند 

  

  

  

  
  
2  
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
       1فنون ادبی  سواالت امتحانی درس:پاسخنامه 

  4/10/1398   تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه85 ن:مدت امتحا  2تعدادصفحه:  27تعدادسوال:  کالس:  روشندلطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  دهم انسانیپایه:  شماره صندلی:  صبح 8ساعت شروع:

  
  صبحاول نوبت 

  سوال
  

  پاسخنامه
  سبک شناسی  ,تاریخ ادبیات  ,تحلیل متن

  بارم

  زبان    -  عاطفه    –  خواندن دقیق متن    -پویایی    1
   حواس  –وزن     –ناصر خسرو    -کسایی مروزي  

2  

  5/0  نادرست      -   درست نا  2

زبان هایی که در ایران و مناطق همجوار آن از قدیم ترین روزگار متداول بوده است ویژگی هاي مشترکی دارند . این   3
  مجموعه ها را گروه زبان هاي ایرانی می نامند  

5/0  

  5/0  اندیشه هاي ایرانی در چارچوب فرهنگ اسالمی  بازیافتن   4

  25/0  "گازر    " کهن يوجود واژه    5

  25/0  احساس غم و اندوه به خاطر دوري از دیار   6

    موسیقی  شعر  

  25/0  واج       7

  25/0  مصراع ها   8

  25/0  وزن  9

  25/0  بلند   10

  5/0  یا هر مثال دیگر        "آهو  "مصوت       "وام  "صامت   11

12  

  گ   راي  هو   ش   من   دي   به   مع   نی    گر  ا    

  جاي   ب صو  رت    نه    ند     ما    ب  نی   مع   ك  

U    -     -     U    -      -    U     -     -     U     -  

5/1  

  75/0  یا هر مثال صحیح دیگر  هجاي کشیده          آب     - گل  هجاي بلند      -چ    کوتاه     13

  / ك / د / ن / ب / و / د /  ره / / ت / و / ن / ب / و / د /   صامت  14
  /   --  /  --  ا /  / ا /  -- /  --/  --/  --ا /  ا /  /  --مصوت  / 

1  

  25/0  می شود          مشخص   Uهجاي کوتاه است با عالمت   " ي  "  15

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



٢ 
 

  
 

  دو مصوت و چهار صامت دارد                            هان             کی/ ي / ه / ا  / ن                        -ِ- / ك /    16
                          

1  

    زیبایی شناسی   
  5/0  تکرار یک واج ( صامت یا مصوت ) در سخن است به گونه اي که بر موسیقی و تاثیر آن بیفزاید   17
  5/0  موسیقایی و آوایی   18
  25/0  مصوت ها   19
  5/0  یا واجهاي پایانی و وزن یا هر دوي آنها  "اج و "یکسانی دو واژه  در   20
  25/0  متوازي   21
  5/1          "ز  "   ,  "خ  "واج         -         "س  "واج          -      "خ  "واج   22

  ) خال   سجع متوازن ,( خار    )در خورنده   سجع مطرف    ,زیبنده   (-       )مرصع    سجع متوازي  –مرقع  (  23
     - صاف    سجع متوازي )     ,( پاك 

2  

  5/0  خویش           یک نمونه ذکر شود کافی است  –خواب و خورت  -گل    -خیال    24
    تحلیل نظم و نثر      

  لحن حماسی و آهنگ کوبنده و ضربی و س و حال جنگاوري  را براي خواننده تداعی می کند   25
  ال شادي و  نشاط درونی را به خواننده منتقل می کند جزو ادبیات غنایی است و حس و ح

1  

  1  شعر با طنز و انتقاد اجتماعی همراه است . نشنیدن صداي مردم و بی توجهی به آنان را مورد انتقاد قرار داده است   26

27  
  "پارسازاده  "مثل ترکیب سازي     -به معنی  فک اضافه      "را "به کار بردن   –قلمرو زبانی :    جمالت کوتاه 

مجاز از  "دم گرم  "مجاز               -    "دم گرم من  در آهن سرد او اثر نمی کند  "قلمرو ادبی : به کار بردن کنایه  
  سخن 

2  
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