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 صبح 9 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران                                   ساعت امتحان :                                   نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 97مدت امتحان:                                       قوچان اداره آموزش و پرورش شهرستان                                        علوم انسانیرشته : 

فاطمه قنبری :دبیرمربوطهدبیرستان غیردولتی راهیان نور                                                                                                        دهم پایه :  
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ف سواالت
دی
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نمره(4)و سبک شناسی تاریخ ادبیاتمبانی تحلیل متن،   

7700 

 جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید.

.............. در اصطالح ادبی، شیوه خاص یک اثر یا آثار ادبی استالف(  

  ....... است........ب(هر چیزی که ذهن ما را به پویایی درآورد، ....

  .در زمان سامانیان، ................ عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد پ(

4 

770 
هم گفته می شود؟« فارسی دری»چرا به زبان فارسی نو،   

2 

 0 چرا سبک خراسانی را سبک سامانی نامیده اند؟ 770

7720 
 ویژگی اصلی نثر .............. به کار گیری سجع است.

( مرسع1           فنی( 0       موزون( 2     مرسل (1  
1 

470 
 محمد تقی بهار سبک را چگونه تقسیم بندی کرده است؟)راهنمایی:شش مورد می باشد(

0 

 6 پدر شعر فارسی کیست؟ 7720

در کدام منطقه به وجود آمد؟نخستین آثار نظم فارسی بعد از اسالم  7720  0 

نمره(6)موسیقی شعر  

4 
ها را در مصرع اول بیت زیر مشخص کنید.صامت ها و مصوت   

«دانه باشی مرغکانت برچَنند         غنچه باشی کودکانت برکَنند»  
8 

4 

کدام حالت به خواننده منتقل می شود؟« سعدی»در شعر زیر از   
ور ای صنم       چشم بد از روی تو دور ای صنمما همه چشمیم و تو ن  

هر که بیند چو تو حور ای صنم   روی  مپوشان  که   بهشتی   بود      

9 

4 
را با عالمت خاص آن نشان دهید.« شگفت انگیز»هجای آخر واژه   

 
47 

4 

 اصطالح مربوط به هر یک از تعریف ها را بنویسید.

 الف( علمی که قواعد وزن شعر و طبقه بندی وزن ها را از جنبه نظری و عملی تعریف می کند؛ ...................

وزن در شعر فارسی و در بسیاری از زبان های دیگر؛ ...................... ب( واحد  

 

44 

4 
 واژه های قافیه و حروف مشترک آنها را در بیت زیر نشان دهید.

«صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را             که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را»  
42 



4 
.مشخص کنیدنوع قاعده قافیه را در بیت زیر   

«ای چشم و چراغ اهل بینش           مقصود وجود آفرینش»  
40 

نمره(6)زیبا شناسی  

770 

)واژه آرایی( وجود دارد؟نشان دهید.« تکرار»در کدام بیت آرایه   

)فروخ فرخزاد(الف(در  دل  چگونه یاد  تو  می میـرد         یاد  تو  یاد  عشق  نخستین  است    

)فردوسی(ب(ستون کرد چپ را و خم کرد راست        خروش از خم چرخ چاچی بخاست    

41 

770 
.واژه های .................. و ................... در عبارت زیر سجع متوازی دارند  

«ای کریمی که بخشنده عطایی، دل ما را هوای خود ده، و چشم ما را ضیای خود ده.»  
40 

470 

را پیدا کنید و نوع آن را بنویسید.« سجع»زیر در عبارت   

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

 ب(هر که در پیش سخن دیگران افتد تا مایه فضلش بدانند، پایه جهلش شناسند.

 پ(آمد موج الست، کشتی قالب ببست / باز چو کشتی شکست، نوبت وصل و لقاست

46 

4 

 درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.

 الف(از تقابل سجع های متوازی موازنه به وجود می آید.

است.« جناس ناقص افزاشی»ب(نا همسانی دو واژه در تعداد حروف   

40 

4 
را در بیت زیر با ذکر دلیل نشان دهید.« موازنه»آرایه   

«نفس تا کشی، حرف چنگ است و نِینظر تا کنی، عرض نقل است و مِی          »  48 

470 

 انواع جناس را در بیت های زیر بیابید و بنویسید.

داری ـیذران مـان گـهـع ز جـوقـه تـظ       چـ، حاف تـت به مالمـذران روز سالمـالف(مگ  

بر خوان« کم ترکوا»منگر ک شه و میری ، بنگر که همی میری        در زیر یکی توده رُو ب(  

راـم ش ـرخ  گـانـب  دشـآم اد ـی  هـرا       بــم  شـدرخ   انـدرفش  آن   دـدی و ـپ(چ  

49 

نمره(4)نقد و تحلیل نظم و نثر  

1 

راهنمایی:در این ابیات سه مورد تشبیه، )بررسی کنید «تشبیه، تشخیص و مثل  کنایه،»قلمرو ادبی شعر زیر را از نظر 

(مورد مثل وجود داردسه مورد کنایه،یک مورد تشخیص و یک   

 
 دشــم چون توکّل بایـاطری فارغ ز عالـخ        هر که زین گلشن، لبی خندان ترا ز گل بایدش 

 جبهه وا کرده ای پیوسته چون گُل بایدش        ت ـاط هر که هسـا در بسـال دنیـخُرده ای از م

 دشـل بایـی از تأمّـرانـد گـ، بن انــر زبـب         ود ـهر که می خواهد که از سنجیده گفتاران ش

 دشـل بایـا افتد تحمّـون در آسیـه چـدان          د ـی روسفیـرآیـن تا بـک کـور فلـر جـر بـصب

 )صائب تبریزی(     دشـایـبزّل ـنـا تـا دریـ، ت رـار ابــنـاز ک           دن ـر شـوهـر گـظـه دارد در نـی کـره آبـطـق

 

27 

طبیبان نیازمند مبادتنت هب انز   



 
 پاسخنامه

و سبک شناسی تاریخ ادبیاتمبانی تحلیل متن،   
 4 الف(سبک                 ب(متن                        پ(بخارا

 2 به این دلیل که زبان دربار ساسانیان بوده است،دری منسوب به دربار
انیان بوده است.آن در زمان سام جبه علت آنکه او  0 

(،موزون2گزینه )  1 
دوره معاصر دوره مشروطه، بازگشت،دوره  هندی،سبک  عراقی،سبک  سبک خراسانی،  0 

 6 رودکی
 0 ابتدا در سیستان و سپس در خراسان بزرگ

 موسیقی شعر

 صامت ها:د    ن    ب    ش    م    ر    غ    ک    ن    ت    ب    چ    ن    ن    د

ــَـ  ــَـ  ــِـ  ــَـ آی  ــُـ  ــَـ   آــِـ   آ مصوت ها:  
8 

 9 حالت شادی و نشاط
/ U/ ــ گیز  74  

 44 الف(عروض                                        ب(مصرع
حروف مشترک: ا رعنا / ما ،  42 

2)مصوت و صامت( قاعده بینش / آفرینش ،  40 
 زیبا شناسی

 41 بیت الف )تکرار واژه یاد(
با و هواض  40 

متوازی شکست : بست، ست،لمتوازی        پ(ا الف(خار،خال : متوازن        ب(بدانند،شناسند :  46 
 40 الف(نادرست                                      ب(درست
 48 سجع های موجود در بیت متوازن یا متوازی هستند.

جناس تام : جناس ناقص اختالفی       ب(میری،میری : الف(مالمت و سالمت  

جناس ناقص اختالفی : پ(دیدم،دیدن  
49 

 نقد و تحلیل نظم و نثر

جبه وا کرده ای کنایه از شادمان بودن : کنایه  

 مصراع دوم بیت سوم کنایه از سکوت کردن

 مصراع اول بیت چهارم کنایه از سربلندی

 تشبیه:بیت اول: لب به گل      بیت دوم:انسان به گل          بیت سوم:تامل و اندیشه به بند گردن

مصرع دوم بیت چهارم : مثل         تشخیص:بیت چهارم:جور فلک   

27 



 


