
 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران

  

  

  سال تحصیلی دومامتحانات نوبت 

 نمره به عدد: 1علوم و فنون ادبی آزمون درس:   نام و نام خانوادگی:

 نمره به حروف:  اریخ آزمونت 

 4  تعداد صفحات:  دقیقه  90مدت آزمون:     شماره صندلی: دهم انسانیکالس:  

 بارم 1صفحه:  ردیف

  نمره( 4: )شناسی و سبک الف( تاریخ ادبیات 

 جاهای خالی را با موارد درست پر کنید.  1

 آمد. ترین مرکز فرهنگی به شمار میمدهالف( در زمان سامانیان، ..................... ع

 ترین و مؤثرترین عامل در شعر، ................. است. ب( پس از عاطفه مهم

النهر و ترکستان کی از شعر که در ناحیة خراسان کنونی و افغانستان و تاجیکستان و ماوراءبج( به س

 اند. پدید آمد و رواج پیدا کرد، سبک ................. گفته

 د( ویژگی اصلی سبک و نثر موزون به کارگیری ................. است.

1 

 وصل کنید. « ب»را به مورد مناسب در گروه « الف»هریک از موارد گروه  2

 گروه ب گروه الف

 های فراوان و امثال و آیات و اشعار گوناگون عربی و پارسیآوردن آرایه -

 درآورد هر چیزی که ذهن را به پویایی  -

 مرکز مهم دیگری که در نیمه دوم قرن ششم در شعر فارسی مهم و موثر بود.  -

 متن

 عراق عجم 

 نثر فنی
. 

75/0 

 گزینه درست را انتخاب کنید.  3

 زبان دری  زبان پهلوی  الف( زبان محاوره و مکاتبة مقامات دولتی.

 فردوسی  رودکی  ب( پدرشعر فارسی چه کسی بود؟ 

سررایی  و حکمت و داستان عظوو ح و هجو و طنز ج( مد

 و... از موضوعات متنوع این سبک بوده است. 

 

 سبک عراقی 

 

  سبک خراسانی 

75/0 

 پاسخ کوتاه بنویسید.  4

 الف( دو ویژگی سبکی در قلمرو زبانی را در قرن ششم )سبک عراقی( بنویسید. 

 

 

5/0 

 ک عراقی( را نام ببرید. ب( دو نمونه از آثار نثر دوره ششم )سب 

 

5/0 

 بندی ارسطو را برای شعر بنویسید.ج( دو نمونه از طبقه 

 

5/0 

نام دبیر:



 بارم 2صفحه:   ردیف

  نمره( 6( موسیقی شعر: )ب 

 5/0 وزنی دو مصراع ر ا بنویسید.ط همشرای 1

 نویسی و سپس هجاهای آن را بنویسید. را ابتدا واج« آرامش»واژة  2
 

1 

 5/0 سازد؟ عالمت هجای کوتاه را بنویسید. هجاهایی با هم هجای کوتاه را می ترکیب چه 3

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.  4

 قافیه:
 

 ردیف: 
 

1 

 در بیت زیر کلمه قافیه و حروف قافیه را مشخص کنید. 5

 کنرد ایرن برادُ م شرک بیرز     پیوند روح می

 
 

 هنگام نوبت سحر است ای ندیم، خیرز  
 

 

5/0 

 ع قاعدة قافیه را در هر بیت مشخص کنید.نو 6

 الررف( مررن از دسررت کمانررداران ابرررو    
 

 ب( روز وصرررل دوسرررتداران یررراد بررراد  
 

 

 یررارم گرررر کررردن برره هررر سررو  نمرری 
  

 یررراد بررراد آن روزگررراران یررراد بررراد   
 

 

5/0 

 در ابیات زیر مشخص کنید که در کدام بیت قافیه درونی و کدام ذوقافتین دارد؟   7

 ارم تو شده در جهان خبرر الف( ای از مک
 

 ب( یار مرا، غار مرا، عشق جگرخروار مررا  
 

 

 افکنررده از سیاسررت تررو، آسررمان سررپر 
 

 دار مررا یار تویی، غار تویی، خواجه نگه
 

 

5/0 

 های هجایی هریک را بنویسید.  دهندة آن تقسیم کرده و نشانهبیت زیر را بخوانید و آن را به هجاهای تشکیل 8

 یگر برررردانیم بیررررا تررررا قرررردر یکررررد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کررره ترررا ناگررره ز یکررردیگر نمرررانیم  
 

 

5/1 



 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران

  

  

  سال تحصیلی دومامتحانات نوبت 

 نمره به عدد: 1آزمون درس:  علوم و فنون ادبی  ی:نام و نام خانوادگ

 نمره به حروف:  تاریخ آزمون 

 4  تعداد صفحات:  دقیقه  90مدت آزمون:     شماره صندلی: کالس:  دهم انسانی

 بارم 3صفحه:  ردیف

  نمره( 6شناسی: )( زیباج 

 در ابیات زیر انواع جناس را مشخص کنید.  1

 الررف( بگفررت از سررور کمتررر گرروی بررا مررور 

 ب( زد به دلم در آتشی، عشق بتی که نام او 

 ج( غم خویش در زندگی خرور کره خرویش   
 

 

 تررر از سررور کرره مرروران را قناعررت خررو  

 کنرردز هررره و آفترراب را ز هررره برره آب مرری

 برره مرررده نپررردازد از حررر  خررویش     
 

 

5/1 

 در کدام بیت آرایة موازنه وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید.  2

 الررف( ز گزرررز تررو خورشررید گریرران شررود 

 ب( عالم همه عابدند و معبود یکی اسرت 
 

 

 ز تیرررو ترررو بهررررام بریررران شرررود     

 دنیا همه ساجدند و مسجود یکی است
 

 

1 

 در کدام بیت آرایة ترصیح وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید.  3

 خوانرد سررودی   چررا مطررب نمری    الف(

 رویرررم ب( مرررا ز برررا ییم و برررا  مررری 
 

 

 گویرررد درودی؟چررررا سررراقی نمررری  

 رویرررممرررا ز دریررراییم و دریرررا مررری 
 

 

1 

 در جمالت زیر سجع را پیدا کنید و نوع سجع را در هر مورد بنویسید.  4

 الف( پشت و پناه سپاه من بود، در دیدة دشمنان خار و بر روی دوستان خال.

 ه و حقیقت آن، دل زنده و نفس م رده.درویشی، جامة ژنده است و موی ستردب( ظاهر 

 

 

1 

 آرایی به کار رفته است؟ آرایی و واژهدر کدام یک از ابیات زیر آرایة واج 5

 الررف( پررس هسررتی مررن ز هسررتی اوسررت 

 خیرز  ب( سرو را بین بر سماع بلبالن صربح 
 

 

 تررررا هسررررتم و هسررررت، دارمررررش دوسررررت  

 کوب و دست زنمستان به بستان، پاکی همچو سر

 

5/0 

 در کدام بیت، جناس اشتقاق وجود دارد؟ آن را مشخص کنید.  6

 الررف( وجرره خرردا اگررر شررودت من ررر ن ررر    

 دل باشیب( نوبهار است در آن کو  که خو 
 

 

 زین پس شکی نمانرد صراحب ن رر شروی     

 که بسی گزل بدمد براز و ترو در گُرل باشری    
 

 

5/0 

نام دبیر:



 بارم 4 صفحه: ردیف

 ارز  موسیقایی بیشتری دارد؟ چرا؟ « سجع»کدام بیت از ن ر کاربرد  7

 الرررف( هرررم عقرررل دویرررده در رکابرررت 

 ب( مرررا بررررون را ننگرررریم و قرررال را   
 

 

 هررررم شرررررع خزیررررده در پناهررررت  

 مررررا درون را بنگررررریم و حررررال را   
 

 

5/0 

  نمره(  4( تحلیل نظم  و نثر: )د 

  ت مطرح شده پاسخ دهید. نمونة زیر را بخوانید و سؤا 1

 جهانا چره برد مهرر و بردخو جهرانی     

 برره درد کسرران صررابری انرردر و تررو   

 برره هررر کررار کررردم تررو را آزمررایش   

 و گرررر آزمایمرررت صرررد برررار دیگرررر 
 

 چرررو آشرررفته برررازار بازارگرررانی     

 برره برردنامی خررویش همداسررتانی   

 سراسرررر فریبررری، سراسرررر زیرررانی 

 همررانی، همررانی، همررانی، همررانی  
  

2 

 های قلمرو زبانی بررسی کنید. )دو مورد( شعر را از ن ر ویژگی الف( 
 

 

 

 

 

 

 ای بر تأثیر شعر افزوده است؟ب( در بیت آخر شاعر با استفاده از چه آرایه 

 

 

 ج( پیام و دریافت کلّی و مفهوم این چند بیت را بنویسید. )قلمرو فکری(  

 

 

 های سبکی بررسی کنید. ینمونة زیر را بخوانید و آن را از ن ر ویژگ 2

گفتندی که این کار ند و چون به هم بنشستند، میاای با هم  دوستی داشتهو جو ههای اند: درزینوشته

کند؛ بیا تا هر دو گفتند که این مرد دعوی کرامت میاین شیخ، هیچ بر اصل نیست. روزی با یکدیگر می

نیم و پیشة ما چیست، بدانیم کره او برر   ر یکی چه کار کخ بداند که ما هبه نزدیک وی د ر شویم؛ اگر شی

کند، بر اصل است. هر دو انکاروار به نزدیک شیخ مرا درآمدنرد. چرون چشرم شریخ      حق است و آنچه می

 برایشان افتاد، گفت: 

 وربرره فلررک بررر، دو مرررد پیشرره    »
 

 «زان یکررری درزی و دگرررر جرررو ه 
 

این نبافد، »آنگاه اشاره به جو هه کرد و گفت: «. ر قبای م لوکاین ندوزد، مگ»پس اشارت به درزی کرد و گفت: 

 ایشان هر دو خجل گشتند و در پای شیخ افتادند و از آن انکار توبه کردند. «. مگر گلیم سیاه

2 

 ویژگی قلمرو زبانی دو  
 

 

  ویژگی قلمرو ادبی دو  
 

 

 ویژگی قلمرو فکری  
 

 

 

 

  سربلند باشید 
 


