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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:

  09/03/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  قیقهد75مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  23:تعدادسوال  1071کالس  خانم زرقانیطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی دهم پایه:  شماره صندلی:  صبح10:30ساعت شروع:

  
  صبح دومنوبت 

  بارم  1فنون ادبی االتسؤ  سوال

   نمره ) 4تاریخ ادبیات وسبک شناسی (   الف

1  

  را مشخص کنید : ردرستی یا نادرستی عبارات زی
  لطغ               حیحص                                  الف: شعر حماسی به پیروي از شعرعربی معمول گردید .

   غلط               صحیح                                                 ب: زبان پارتی در دوره ي اشکانیان رایج بود .
  غلط               حصحی                             خط میخی نوشته می شده است . ج: زبان فارسی باستان به

75/0  

2  

  یک مورد اضافیست .» ب « وصل کنید ( در ستون » ب «را به قسمت مربوط به ستون » الف «ستون 
  

  »ب«   »الف « 
  ازقرن دهم تا سیزدهم  سبک خراسانی
  درتمام قرن سیزدهم  سبک عراقی
  ازقرن ششم تا دهم  سبک هندي

    از آغاز شعرفارسی تا قرن ششم  

75/0  

3  
  جاهاي خالی را با واژگان مناسب پرکنید .

  بعداز اسالم ابتدا در ..................وسپس درخراسان بزرگ پدید آمد .الف: نخستین آثار نظم زبان فارسی 
  ب:  ........................در اصطالح ادبی ، شیوه ي خاص یک اثر ادبی است .

5/0  

4  

  :گزینه مناسب را انتخاب کنید 

  زبان پهلوي زبان رسمی چه دوره اي بو د؟ الف:

  ) دوره سامانی4) دوره هخامنشیان        3) دوره ساسانی      2)دوره اشکانیان          1

  ده االبراراز چه کسی است ؟اب تفسیر کشف االسراروعتب: ک

 واجه عبداهللا انصاري)خ4لفضل میبدي          ا)ابو3)ناصرخسرو              2)سنایی غزنوي           1

  

25/0  

  

25/0  

5  
  ازویژگی هاي فکري شعر سبک خراسانی دومورد را بنویسید .

1(  
2(  

  

5/0  

  5/0  چرا سبک دوره ي سلجوقی را بینابین نام نهاده اند ؟  6

  نوع نثر هر یک از آثاز زیر را مشخص نمایید :  7
  کشف االسرار وعده االبرار:            کلیله ودمنه :                                          

5/0  
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    نمره ) 6موسیقی شعر (   ب

  درمصراع شعر زیر چند هجاي کوتاه وجود دارد ؟  8
  خلوتم چرغان کن از چراغ روحانی

5/0  

  اص خود نشان دهید :خنوع هجاي کلمات زیر را با عالمت   9
  ب:موزون :                  الف: خواب                                            

75/0  

10 
  بخوانید وبه خط عروضی بنویسید . با همزهویک بار  با حذف همزهواژه هاي زیر را یک بار 

  ....)الف: دل انگیز       ( با حذف همزه ..................................)    با همزه (...........................................
  مد            ( با حذف همزه ..................................)    با همزه (...............................................)ب: سرآ

1  

  

  25/0  اینکه  آدمی شعر را بیشتر از نثر می خواند چیست ؟ علّت  11

12  

  ابیات زیر را بخوانید آنها را تقطیع هجایی کنید :
  کشد که محبان همی زنَم                                    اول کسی که الف محبت زنَد منمالف : گرتیغ بر

  
  
  

  ب:مطربان گویی درآوازند ومستان درسماع                              شاهدان درحالت و شوریدگان درهاي وهوي
  
  
  
  

2  

13  
  دیده می شود ؟» قافیه درونی  «ودر کدام یک » ذوقافیتین  « درکدام بیت از ابیات زیر 

  (.........)الف:زان طرّه ي پرپیچ وخم سهل است اگر بینم ستم                 ازبند وزنجیرش چه غم هرکس که عیاري کند
  .(..................) ب: چشمت خوش است وبراثرخواب خوش تر است                  طعم دهانت زشکرناب خوش تر است

5/0  

14  
  را مشخص کنید .قاعده ي قافیه  ونوع حروف قافیهرابیات زیر ،د

  الف) بهار آمد ، بهار آمد سالم آوردمستان را                        از آن پیغمبر خوبان پیام آورد مستان را
  ب) سال ها دل طلب جام جم ازما می کرد                          وآنچه خود داشت بیگانه تمنّا می کرد 

  

1  

    نمره )6زیبایی شناسی (   ج

15  
؟ دلیل »موازنه«بهره برده است ودرکدام یک از بیت ها از آرایه ي » ترصیع «درکدام یک از بیت ها شاعر از آرایه ي 

  د .انتخاب خودرا بنویسی
  الف:بدان حجت که دل را زنده دارد                    بدان آیت که جان را بنده دارد

  ما چو کوهیم وصدادرما زتوست    ب:ماچوناییم ونوادرمازتوست                        

1  

16  

  درابیات زیر جناس ها رامشخص کرده ونوع دقیق آن ها را بنویسید .
  این مهر بتان را          مهر لب اوبر دراین خانه نهادیمالف:دردل ندهم ره پس از 

  است                     نشنوندش که دیده ها باز است  باز ب:هرکه گوید کالغ چون
  ج:گرمراورا این نظر بودي مدام                         چون ندیدي زیر مشتی خاك دام 

  

5/1  

  د ؟نوع دقیق سجع را بنویسید .درعبارات زیر واژه هاي سجع کدامن  17
  الف: تنی چند متفق سیاحت بودند وشریک گنج راحت.

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

  نام خانوادگی     نام و 
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

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

 

  ب:پشت وپناه سپاه من بود ودر دیده ي دشمنان خار و بر روي دوستان خال.
  ج:ارادت بی چون ، یکی را از تخت شاهی فرو آرد ودیگري را در شکم ماهی نکو دارد .

  ......و..........................درعبارت زیر سجع متوازي دارند .واژه هاي ....................  18
  جوانمرد که بخورد وبدهد به از عابد که روزه دارد و بنهد.

5/0  

نوع سجع واژه زیر را بنویسید وبه جاي واژه ي دوم واژه اي بگذارید که باالترین ارزش موسیقیایی را درمیان سجع ها   19
  یاد                                     )..................... (           .          داشته  باشد

5/0  

  تکرارکدام واج برموسیقی بیت افزوده است ؟در بیت زیر واج آرایی را بیابید وبنویسید    20
  رشته ي تسبیح اگربگسست معذورم بدار                     دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود 

5/0  

  آرایه ي تکرار ( واژه ) آرایی را دربیت زیر پیداکنید .  21
  ازدرد سخن گفتن واز درد شنیدن                                با مردم بی درد ندانی که چه دردي است 

5/0  

    نمره ) 4نقد وتحلیل نظم ونثر(   د

22  

  با توجه به این شعر به پرسش ها پاسخ دهید .
  سالمت نرسانید                                    بوي تو نیاورد وپیامت نرسانید آمد نَفَس صبح و

  یاتو به دم صبح سالمی نسپردي                                    یا صبحدم از رشک ، سالمت نرسانید 
  وي بامت نرسانید من نامه نوشتم به کبوتربسپردم                                     چه سود که بختم س

  برباد سپردم دل وجان تا به تو آرد                                  زین هر دو ندانم که کدامت نرسانید 
  عمریست که چون خاك جگرتشنه ي عشقم                   وایام به من جرعه ي جامت نرسانید 

  کاو چاشنی کام به کامت نرسانید       خاقانی ، ازین طالع خود کام چه جویی ؟                  
  - 1الف: دو ویژگی ادبی را بنویسید .

2-  
  ( ذکر دومورد)ب: کدام ویژگی هاي زبانی درشعر دیده می شود ؟

1-  
2-  

  ج: قلمرو فکري این غزل را بررسی کنید .
  

  
  
  
  
  
1  

  
  

5/0  
  

5/0  

23  

  با توجه به متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید .
ه اند که بازرگانی غالمی داشت دانا وزیرك سار وبیداربخت.بسیارحقوق بندگی برخواجه ثابت آورد«ملک گفت : 

اي « روزي خواجه گفت غالم را: .» ثبت کرده گردانیده بود ومقامات مشکور وخدمات مقبول ومبرور برجراید روزگار 
وسرمایه ي وافر دهم که کفاف آن را پیرایه غالم ،اگر این بار دیگرسفردریا برآوري وبازآیی تورا ازمال خویش آزاد کنم 

  عفاف خود سازي وهمه عمرپشت به دیوارفراغت بازدهی .
  الف: دو ویژگی زبانی متن را بنویسید .

1-  
2-  

  : دو ویژگی ادبی متن را بنویسید .ب
1-  
2-  

  
  
  
  
  
1  

  
1  
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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:

  09/03/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  یقهدق75مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  23تعدادسوال  1071کالس  خانم زرقانیطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی دهم پایه:  شماره صندلی:  صبح10:30ساعت شروع:

  
  صبح دومنوبت 

  بارم  1فنون  پاسخ نامه  سوال
  75/0 الف: غلط    ب: درست  ج: درست  1

  75/0  سبک خراسانی از آغاز شعرفارسی تا قرن ششم / عراقی ازقرن ششم تا دهم / هندي ازقرن دهم تا سیزدهم   2

  5/0  الف سیستان  ب: سبک  3

  5/0 یا ابوالفضل میبدي 3ب: گزینه  2الف: ساسانی یا گزینه    4

5  
شعرواقع گرا / توصیفات ساده ومحسوس وطبیعی وعینی / معشوق عمدتا زمینی است  –روح شادي وخوش باشی 

ن اشعارحماسه ومدح /روح حماسه برادبیات این دوره حاکم است / اشعارپند اموز واندرزگونه هستند / مضمو
  واندرزاست / سادگی فکروکالم ( ذکردومورد )

5/0  

  5/0  زیرا ویژگی هاي سبک عراقی نیز دران به چشم می خورد   6

  5/0  موزون  –فنی   7

  5/0  هجاي کوتاه 4  8

  75/0  الف: هجاي کشیده  ب: دو هجاي بلند  9

  1  سر/ آ/ مد      د/ لن /گیز       دل / ان / گیز            س/را / مد 10

  25/0  شوق آدمی به زمزمه خوانی   11

12  

  گر/ تیغ/ بر/ك/ شد / ك / م/ حب/ بان / ه/ همی / ز/ نم 
  او/ول ك/ سی / ك/ ال / ف/ م/ حب / بت / ز/ ند /م نَم 

  
  مط/ رِ / بان/ گو/ یی/ در/ آ/ وا/زن/د/ مس/ تان / در / س/ ماع

  /ت/ شو/ري/ د/ گان / در/ ها/ ي/ هويشا/ه/ دان / در/ حا/لَ

2  

  5/0  الف قافیه درونی / ب: ذوقافیتین  13

  1  1ب: ا قاعده      2الف: ان قاعده   14

  1  الف: موازنه ب: ترصیع   توضیح ترصیع وموازنه   15
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نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 / دبیرمصحح

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 

   امضاء :   امضاء :

 

  5/1  مهرومهرجناس ناقص حرکتی / ب: باز وباز جناس تام / ج: مدام ودام جناس ناقص افزایشی  الف:  16

  5/1  الف: سیاحت وراحت سجع مطرف / ب: خال وخار سجع متوازن / ج : فرو آرد ونکو آرد سجع متوازي   17

  5/0  بخورد وبدهد یا بنهد  18

  5/0  شاد یا باد یا هر واژه ي دیگر  19

  5/0   صامت س  20

  5/0  تکرار واژه درد  21

22  
توجه بیشتربه آرایه هاي ادبی مانند تشخیص  -2الف: رواج غزل  کلمات قافیه سالمت ، پیامت و....ردیف نرسانید 

و....ب: فراوانی ترکیبات نو مانند نفس صبح ودم صبح  5/ تشبیه دربیت  4/ تشخیص بیت  2واج آرایی بیت  1دربیت 
لغات مهجور فارسی نسبت به سبک خراسانی /ورود لغات عربی بع زبان فارسی مانند طالع و...ج: و.../ از بین رفتن 

  قلمرو فکري : اعتقاد به طالع وبخت واقبال / توجه نکردن معشوق به عاشق / بدبینی شاعر به بخت خود وناکام ماندن.

2  

23  
بی مانند مشکور ومبرور و.../ حذف افعال به قرینه / الف: دو ویژگی زبانی : کاهش سادگی وروانی کالم / ورود لغات عر

  اطناب
  ب:استفاده از آرایه هاي ادبی ماتتد تشبیه دیوار فراغت وپیرایه عفاف / سجع /مضمون داستانی وحکمت آموز و...

  

2  
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