نام درس :علوم و فنون ادبی 1

جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم انسانی

نام دبیر :علی مدد علیپوری

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

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

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

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

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ امتحان1398/03 /21 :
ساعت امتحان 08 : 30 :صبح /عصر
مدت امتحان  75 :دقیقه

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

سؤاالت

2

الف) تاریخ ادبیات:

1

نخستین نمونه نثر فنی را بنویسید.

2

کدام گزینه از نمونههای نثر دورۀ غزنوی ـ سلجوقی نیست؟
ب) سیاستنامه

الف) تاریخ بیهقی

ت) التفهیم

پ) کیمیای سعادت

3

خواجه عبداهلل انصاری کدام شیوه نثر را به کمال رسانید؟

4

کدامیک از شاعران زیر دچار تحوّل روحی شدند و از مدیحهپردازی و ستایش شاهان و درباریان عصر خود،دوری جُستند؟

الف) سنایی ،ناصرحسرو

پ) انوری ،جمالالدین

ب) خاقانی ،نظامی

5

دو مورد از کتابهای نثر دورۀ سامانی را بنویسید.

6

نویسندۀ تفسیر «کشف االسرار» کیست و پیرو کدام سبک نوشته شده است؟

ت) رودکی ،منوچهری

2

ب) سبک شناسی:

7

پاسخ کوتاه دهید.
الف) نام دیگر سبک سلجوقی چیست؟
ب) طبقهبندی سبک عامیانه ،سبک عالمانه بر اساس چیست؟

8

دالیل گرایش نویسندگان به فارسینویسی در دورۀ پنجم و ششم چیست؟

9

برای هر یک از ویژگیهای شعر سبک خراسانی ،یک نمونه ذکر کنید.
الف) ویژگی زبانی

11

پ) ویژگی فکری

ب) ویژگی ادبی

کدام گزینه از ویژگیهای نثر فارسی سبک عراقی نیست؟
الف) حذف افعال به قرینه

ب) رواج نثر داستانی ،تمثیلی

پ) استفاده از ترکیب ات دشوار

ت) ایجاز و اختصار در لفظ و معنا
6

پ) موسیقی شعر:

11

واژۀ « شیر افکن » را یک بار با حذف همزه و بار دیگر با همزه بخوانید و به خطّ عروضی بنویسید.

12

بیت زیر را درست بخوانید و با خطّ عروضی بنویسید و زیر هجا عالمت آن را بگذارید.
صَبا خاک وجود ما ،بدان عالی جناب انداز

13

واژگان زیر را با خطّ عروضی بنویسید.
الف) دلنوازان

14

15

ب) راهوار

پ) بزرگراه

ت) خویشتنشناسی

قاعده قافیه را در ابیات زیر مشخص نمایید « .حروف قافیه را بنویسید».
 -1صبا بــه لـطف بـگو آن غـزال رعـنا را

که سـر به کـوه و بیابان ،تـو دادهای ما را

 -2کِی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد؟

یک نکته از این معنی ،گفتیم و همین باشد

حروف الحاقی را در قافیه بیت زیر پیدا کنید.
ای پادشـه خـوبان داد از غــم تنهایـی

16

بُوَد کان شاهِ خوبان را نظر بر منظر اندازیم

دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی

قُدَما ،آخرین حرف اصلی قافیه را چه میخوانند؟
صفحهی  1از 3
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18

بارم

ردیف

17

سؤاالت
مشخص کنید کدامیک از ابیات زیر دارای قافیه درونی و ذوقافیتین است؟
 -1ای از کالم تـو شـده در جــهان خـبر

افــکنده از سیاسـت تـو ،آسمان سـپر

 -2گلزار و باغ عالمی ،چشم و چراغ عالمی

هم درد و داغ عالمی ،چون پانهی اندر جفا

با توجه به بیت زیر ،پرسشها را پاسخ دهید:
بـگشای لب که قند فـراوانم آرزوسـت

بـنمای رُخ که باغ و گلستانـم آرزوسـت
الف) ردیف را مشخص کنید.
ب) واژه و حروف قافیه را تعیین کنید.
پ) حروف الحاقی را بیابید.
ت) حرف اصلی قافیه را بنویسید.

4

ت) زیباییشناسی:

19

21

21

کدام بیت آرایه موازنه و کدامیک ترصیع دارد؟
 -1تیر بالی او را جز دل هدف نباشد

تیغ جفای او را جز جان سپر نباشد

 -2دانه باشـی مُرغَکانـت بـر چِنَند

غـنچه باشـی کودکانـت بـر کَنَند

 -3ما ز باالیـیـم و باال مــیرویـم

ما ز دریایـیـم و دریا مــیرویـم

 -4راه وصـل تــو ،راه پــر آسیب

درد عـشق تــو ،درد بــیدرمان

در بیتهای زیر انواع « جناس » را مشخص کنید.
 -1درد دل ،عطش عشق خدایی ما راست

دیـوانۀ وصلیم و جـدایی ما راست

 -2مــکن تا تـوانـی دلِ خـلـق ،ریـش

وگـر میکُنی ،میکَنی بیخ خویـش

 -3کفر است در طریقیت ما کینه داشتن

آیین ماست سینه چو آیینه داشتن

 -4ای مُرغ اگر پری به سر کوی آن صَنم

پیغام دوستان بـرسانـی بدان پری

بیت زیر را از نظر« اشتقاق و جناس» بررسی کنید.
ز مشـرق سر کوی آفتاب طلعت تو

22

23

24

اگر طلوع کند ،طالعم همایون است

در همۀ ابیات ،بهجز گزینۀ  ..............آرایۀ « موازنه » مشهود است؟
 -1منوّر چون رخ موسی مبارک چون کُه سینا

مشعشع چون ید بیضا مُشرّح چون دل عمران

 -2مـردان ایـن قدم را بایـد که سـر نباشد

مـرغـان ایـن چـمـن را بایـد که پـر نباشد

 -3ای بـه کمال شـرف ،گـوهر یکتای دیـن

وی بـه جــمال خــرد لَـمعۀ نـــور خــدا

 -4تیر از او یافت هــمان نام که تیغ از حیدر

تیغ از او دیـد هــمان زخــم که تیر از آرش

در همۀ ابیات بهجز  « ................جناس تام » وجود دارد؟
 -1نشد از گـوش دلـم زمـزمۀ نغمه چـنگ

تا عنان دل شـیدا شـد از چـنگ مـرا

 -2دوش آگـهی ز یار سـفر کــرده داد باد

مـن نیز دل بـه باد دهـم هر چه باد باد

 -3وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت

هم تـواند کـرمش داد من مسکین داد

 -4این جمله جانها را در عشق چنگ سازم

وز چنگ بیزبان من سیصد زبان بر آرم

به چه دلیل موسیقی این بیت گوشنوازتر است؟
ما بُـرون را ننگریـم و قال را

ما درون را بنگریـم و حال را
3

ث) نقد و تحلیل شعر:

با توجه به ابیات زیر پرسش ها را پاسخ گویید.
جهانا! چه بدمهر و بدخو جـهانی

چــو آشـفـته بازار بازارگانـی

به درد کسان صابری انـدر و تـو

به بـدنامـی خویش همداستانی

به هـر کار کردم تـو را آزمایـش

سـراسـر فـریبی ،سراسر زیانی

وگـر آزمـایـمت صـد بار دیـگر

هـمانی هـمانی هـمانی هـمانی
صفحهی  2از 3
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ردیف

25

قالب و قافیه را مشخص کنید.

26

یک ویژگی زبانی و یک ویژگی ادبی بنویسید.

27

حروف قافیه و قاعدۀ بیت یک را بنویسید.

28

خط عروضی بیت سوم را نوشته و زیر هر هجا عالمت آنرا بگذارید.

بارم

سؤاالت

3

ج) نقد و تحلیل نثر:

با توجه به نثر زیر به پرسشها پاسخ دهید.
« چنین آوردهاند که نَصر بن احمد که واسطۀ عِقدِ آل سامان بود و اوج دولت آن خاندان ،ایّام مُلکِ او بود و اسباب
تَمَنّع و علل تَرَفّع در غایت ساختگی بود .خزاین آراسته و لشکر جرّار و بندگان فرمانبردار» ...
29

دو ویژگی زبانی برشمرید.

31

دو ویژگی ادبی بنویسید.

31

محتوا و پیام متن چیست؟

32

یک نمونه تکرار فعل تعیین کنید.

33

یک مورد ترکیب زبانی بنویسید.
صفحه ی  3از3

جمع بارم  20 :نمره
« ادبیات یا همه چیز است یا هیچ چیز»!...
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :علوم و فنون ادبی 1

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

نام دبير :علیمدد عليپوری

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد

تاریخ امتحان1398/03 /21 :

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 97-98

ساعت امتحان 08:30 :صبح /عصر
مدت امتحان 75 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

کلیله و دمنه

2

گزینه ت

3

نثر موزون

4

گزینه الف

5

شاهنامۀ منثور ابومنصوری ـ تاریخ بلعمی

6

رشیدالدین میبدی ـ نثر موزون

7

الف) سبک بینابین

8

الف) گسترش عرفان و تصّوف

9

الف) سادگی زبان شعر

ب) به تناسب مخاطب
ب) شکلگیری دولت سلجوقی

ب) قالب عمدۀ شعر این دوره ،قصیده است.
پ) معشوق ،عمدتاً زمینی است.
11

گزینه ت

11

حذف همزه :

رَف
ــ

شی
ــ

با همزه :

کَن
ــ

ر
U

شیـ
ــ

کَن
ــ

اَف
ــ

12
صَ

با

خا

کِ

وُ

جو

دِ

ما

بـِ

دان

عا

لی

جِ

نا

بنـَ

داز

بـُ

وَد

کان

شا

هِ

خو

بان

را

نَ

ظَر

بَر

مَنـ

ظَ

رَن

دا

زیم

 Uــ ــ ــ  U /ــ ــ ــ  U /ــ ــ ــ  U /ــ ــ ــ
13

الف) دلنوازان:

دِل
ــ

پ) بزرگراه:

بُـ
U

َ
ن
U

زُر گ
ــ U

14

الف) رعنا ـ ما :آ  :قاعده 1

15

تنهایی ـ بازآیی :یی

وا

زان

ــ

ــ

را
ــ

ه
U

ب) راهوار:

ه
U

را
ــ

وا
ــ

ر
U

ت) خویشتنشناسی:
خیـ
ــ

شـ
U

تَن
ــ

ب) حزین ـ همین ـ َ ین :قاعده 2

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

نا

شِ
 Uــ

سی
ــ

16

رَوی

17

الف) ذوقافیتین

ب) قافیه درونی

18

الف) آرزوست

ب) گلستانم ـ فراوانم :آنَم

19

الف و ت) موازنه

21

الف) خدایی ،جدایی :اختالفی

پ) َ م

ت) ن

ب و پ) ترصیع

ب) میکُنی؛ میکَنی :حرکتی
پ) آیین ،آیینه :افزایشی
ت) پَری ،پری :تام
21

این بیت جناس ندارد و واژگان چون « طلعت ،طلوع و طالع » اشتقاق دارند.

22

گزینه پ

23

گزینه ت

24

این بیت آرایه ترصیع دارد ،چون واژگان موازن دو مصرع ،سجع متوازی دارند.

25

قصیده ـ جهانی ـ بازارگانی ـ همداستانی ـ زبانی ـ همانی

26

اندر :حرف اضافه کهن ـ آرایه تکرار « بیت چهار »

27

آنی

28

Uــ U/ــ U/ــ U/ــ

29

الف) فراوانی واژگان عربی  /ب :حذف فعل به قرینه

31

کنایه ـ سجع

31

دورۀ صلح و آرامش و ثروت سامانیان

32

فعل « بود »

33

واسطه عقد آل سامان

قاعده 2

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :علی مدد علیپوری
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امضاء:

