
 

  ٣  صفحه:
         

سمه تعاليا ب   
 

١٤٠١- ٢- ٢٩ تاريخ امتحان 
      

) ١علوم و فنون( نام درس:  
 

   

استان بوشهر آموزش و پرورش  اداره كل    
   

 

  
    

نام ونام خانوادگي:  
 

 

دقيقه٨٥ مدت امتحان 
 

  انساني رشته:      اداره اموزش و پرورش شهرستان دير 
  

 

 
 

دهمپايه:   دبيرستان نمونه امام خامنه اي 
 

                  

                  

 رديف  بارم

   
امضاء   تاريخ و                                                نمره با عدد:                        نمره با حروف:                                      

 

امضاء   تاريخ و                                  نمره تجديدنظر:                  نمره با حروف:                                                      نمره)   ٤(    و سبك شناسي   تاريخ ادبيات    

١ 

درست يا نادرست بودن هر يك از عبارت هاي زير را تعيين كنيد.    
درست                       نادرست   .الف) شناسايي و استخراج نكات زباني، نخستين گام موثر در رويارويي با متون است    
درست                         نادرست    .زبان هاي ايراني ميانه، به دو گروه زبان هاي پارتي و پهلوي تقسيم مي شوند ب)      
درست                           نادرست   ج) تحول روحي و معنوي سنايي، آغازي براي دگرگوني عميق در شعرفارسي گرديد.   
د) آثار برجاي مانده زبان فارسي باستان، فرمان ها و نامه هاي شاهان هخامنشي به خط ميخي نوشته شده است.   

درست                    نادرست                    

١ 

٠/ ٢٥  
منظومه درخت آسوريك و يادگار زريران هر دو اصل ................ دارند.    
اشكانيد)                      ج) پارتي                         الف) دري                   ب) پهلوي    

٢ 

٠/ ٢٥  
ويژگي هاي زباني سبك خراساني نيست؟كدام ويژگي از     
استفاده از دو نشانه براي يك متممد)     ب) فراواني لغات عربي      ج) كهنه و مهجور بودن لغات           الف) سادگي زبان شعر     ٣ 

٠/ ٢٥ به مجموعه ويژگي هايي كه شاعر يا نويسنده در نحوه بيان انديشه به كار مي گيرد ........................ مي گويند.     ٤ 

٠/ ٥ .ويژگي اصلي نثر موزون به كارگيري...................... است      ٥ 

٠/ ٥ نخستين نمونه نثر فني، كتاب ............................. از ابوالمعالي نصراهللا منشي است.    ٦ 

٠/ ٧٥  
  چه سبكي را بينابين مي ناميم؟ چرا؟     
  ٧ 

٠/ ٥  

 دليل عمده توجه نويسندگان به فارسي نويسي در سده پنجم و ششم چيست؟ يك  
  ٨ 

نمره)   ٦موسيقي شعر (   

٠/ ٢٥  
گزينه «و» صامت است؟ در كدام     
الف) مو                           ب) خورشيد                     ج) نانوا                      د) دوست    ٩ 

٠/ ٥٢  
  كدام گزينه، معادل الگوي هجايي ( صامت + مصوت كوتاه+ صامت) است؟   
الف) مور               ب) پَر                   ج) خورد                    د) گفت   ١٠ 

٠/ ٥  
  قافيه دروني و ذوقافيتين را در دو بيت زير مشخص كنيد.  

  الف)اي از مكارم تو شده در جهان خبر               افكنده از سياست تو آسمان سپر 
  نوعي سخن                  من خود به چشم خويشتن ديدم كه جانم ميرود ب)در رفتن جان از بدن گويند هر  

١١ 



٠/ ٥  
الف) اساسي ترين عامل پيدايي شعر .................... است.   
هجاي پاياني اوزان شعرفارسي، كشيده يا كوتاه باشد هميشه ......................... محسوب مي شود.  ب) اگر      ١٢ 

٠/ ٥  
» را با حذف همزه بنويسيد.واژه «دانش آموز    

١٣ 

٠/ ٥  
كدام گزينه از نظر وزن متفاوت است؟   
الف) محمل             ب) قرمز                 ج) ليلي                  د) دل     ١٤ 

١ 

قافيه و حروف قافيه را                  - رديف  در بيت « بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست / بگشاي لب كه قند فراوانم آرزوست»    
(حروف اصلي و الحاقي)شخص كنيد. م  ١٥ 

 
٠/ ٥  
 
 

) است؟١قافيه كدام يك از بيت هاي زير، بر اساس (قاعده    
الف) دل مي رود ز دستم صاحبدالن خدا را / دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا  
ب) نكونام و صاحبدل و حق پرست / خط عارضش خوش تر از خط دست   

١٦ 

١/ ٥  

(فقط مصراع اول)تقطيع هجايي بيت زير را بنويسيد.    
برو شير درنده باش اي دغل / مينداز خود را چو روباه شل    

١٧ 

نمره)   ٦زيبايي شناسي (   

١ 

در عبارت هاي زير، سجع و نوع آن را مشخص كنيد.   
الف) ُملك بي دين باطل است و دين بي ملك ضايع   
ب) همه كس را عقل خود به كمال نمايد و فرزند خود را به جمال   

١٨ 

٠/ ٧٥  

كدام بيت از نظر كاربرد «سجع» ارزش موسيقيايي بيشتري دارد؟ چرا؟  
الف) محبت را غايت نيست؛ از بهر آنكه محبوب را نهايت نيست.   
است.دن است؛ چاره كم جوشيدن  زرگان گفته اند: دولت، نه به كوشي ب) ب    

١٩ 

٠/ ٥  

در شعر زير، دو واژه را بيابيد كه با هم «جناس» دارند، نوع جناس را بنويسيد.   
در اين حضرت چو مشتاقان نياز آرند، ناز آرند / كه با اين درد اگر در بند درمان اند، درمانند.    ٢٠ 

١ 

جناس را در ابيات زير بيابيد و نوع آن را مشخص كنيد.   
الف) دل من هست از اين بازار، بيزار / قسم خواهي به دادار و به ديدار    
ب) پدر با پسر يكدگر را كنار / گرفتند كرده غم از دل كنار   

٢١ 

٠/ ٥  

در ابيات زير، آرايه تكرار (واژه آرايي) را مشخص كنيد.   
ما را سري است با تو، كه گر خلق روزگار / دشمن شوند و سر برود، هم بر آن سريم    ٢٢ 

٠/ ٢٥  
٠/ ٢٥  

در بيت «پيش از اينت بيش از اين، انديشه عشاق بود / مهرورزي تو با ما شهره آفاق بود»   
الف) كدام «صامت» بيش از بقيه تكرار شده است؟  
ب) نام آرايه ادبي حاصل از اين تكرار چيست؟   

٢٣ 



٠/ ٥  
دو واژه مشخص شده در اين بيت چه آرايه اي ايجاد كرده اند؟    

 ٢٤   هنگام تنگدستي در عيش كوش و  مستي   / كاين كيمياي  هستي   قارون كند گدا را

٠/ ٥  
آرايه اشتقاق را در بيت زير بيابيد و صامت هاي مشترك را تعيين كنيد.   
نوح تويي، روح تويي، فاتح و مفتوح تويي / سينه مشروح تويي، بر در اسرار مرا    ٢٥ 

٠/ ٧٥  

در كدام بيت شاعر از آرايه ترصيع، بهره برده است؟ دليل خود را بنويسيد.   
به اميد روي او همدم جان نمي شود / جان به هواي كوي او خدمت تن نمي كند.  الف) دل    
ب) اي منور به تو نجوم جمال  / اي مقرر به تو رسوم كمال  

٦٢  

نمره)   ٤تحليل نظم ونثر(   

 
 

٢ 

ادبي و فكري)  - ششم مي باشد دو ويژگي نثر اين دوره را بنويسيد.(زباني  نثر زير مربوط به سده هاي پنجم و   
كه راه نمايي؛ و اي قادري كه خدايي را سزايي،       «اي كريمي كه بخشنده عطايي؛ و اي حكيمي كه پوشنده خطايي؛ و اي خالقي  

(خواجه عبداهللا انصاري)جان ما را صفاي خود ده؛ و دل ما را هواي خود ده»   ٢٧ 

٢ 

   نمونه زير را از نظر ويژگي هاي قلمرو   زباني  و  ادبي  بررسي كنيد. 
ايكّرناي / دم ناي رويين و هندي َدرخروش آمد و ناله     
زمين آمد از سم اسبان به جوش / به ابر اندر آمد فغان و خروش    
چو برخاست از دشت َگرِد سپاه / كس آمد َبِر رستم از ديدگاه   
كه آمد سپاهي چو كوهِ گران / همه رزمجوياِن ُكندآوران           
وسي)(شاهنامه فرد ز تيغ دليران هوا شد بنفش / برفتند با كاوياني درفش                 

٢٨ 

  

              
  

جمع بارم:  ٢٠ تعداد سواالت:   «همت بلند دار كه مردان روزگار     از همت بلند به جايي رسيده اند»   
 
 
 



  درست             ؛ درست                ؛ درست                  ؛نادرست          -١
  
  ج: پارتي  -٢
  
  ب: فراواني لغات عربي  -٣
  
  سبك -٤
  
  سجع  -٥
  
  كليله و دمنه  -٦
  
  سبك دوره سلجوقي زيرا ويژگي هاي سبك عراقي نيز در آن به چشم ميخورد. -٧
  
  گسترش عرفان و تصوف  -٨
  
  ج: نانوا  -٩
  

  ب: پر  -١٠
  

  ذو قافيتين : جهان و آسمان ؛ خبر و سپهر  -١١
  قافيه دروني :    بدن، سخن، خويشتن     
  

  بلند            ؛ عاطفه       -١٢
  

  : دانشاموز   دا / نِ / شا / موز    -١٣
  

  د: دل    -١٤
  



  رديف : آرزوست  -١٥
  قافيه: گلستان ، فراوان  
  ن   /   حروف قافيه( الحاقي):   ام  حروف قافيه( اصلي) : ا

  
  الف -١٦
  

   رُ شي / دَ رن دِ / با  ِشي / دَ  غل   بُ  -١٧

 
  ضايع، باطل : متوازن -18

  جمال، كمال :   متوازي 
  

  جوشيدن،كوشيدن ب : زيرا در آن از سجع متوازي استفاده شده است : -١٩
  

  نياز و ناز : جناس افزايشي                   -٢٠
  

  الف) بازار و بيزار : جناس اختالفي  -٢١
  ب) كنار و كنار : جناس تام 

  
  تكرار واژه ي سر -٢٢
  

  الف)  تكرار واج  ش             ب) واج آرايي   -٢٣
  

  اختالفي   ناقص  جناس -٢٤
  

  ح  - ت-فاتح و مفتوح : ف-٢٥
  

  ب : تقابل سجع هاي متوازي  -٢٦
  

  زباني: وجود سجع    فكري: رواج عرفان -٢٧



  
  استفاده از دو نشانه براي يك متمم  به ابر اندر:  -٢٨

  كهنه و مهجور بودن لغات: كرناي، دراي ، درفش   
  كم بودن لغات عربي  

  سپاه چو كوه: استفاده از تشبيهات حسي 
 
 

  

 

 ، دانشگاه عالمه طباطبايي ٢١١مصحح :  شبنم رمضاني ، رتبه 

  
  
  
  

 


