
  باسمه تعالی
 مهر آموزشگاه  ساعت امتحان: مديريت آموزش و پرورش شهرستان دزفول 1علوم و فنون : درس سواالت 
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 دقيقه  75  مدت امتحان : 1400 – 1401سال تحصيلی  انسانی رشته:

 شماره کارت:        نام و نام خانوادگی دانش آموز:            
 

 1 

 بارم   سواالت رديف

 نمره( 4ی )و سبک شناس اتيادب خيتار

 ديرا با واژه مناسب کامل کن ريز یهاجمله 1

 در آورد ................. است. يیايکه ذهن ما را به پو یزي( هر چالف

 .شودیم دهيد .....در آن  سبک .............. یهایژگيو رايز دي........... نام..سبک ....... ديرا با ی( سبک دوره سلجوقب

 را به اوج رساند. یکه شعر حماس یشاعران ادب فارس ني........ از بزرگتر  ( ..........پ

 

25/0 

25/0 

25/0 

2 

 

 

 

 

 است. یدر زبان فارس جيرا یاز نثرها کيمربوط به کدام  ريز یهایژگياز و کيهر 

 ب الف 

 ال و اشعار گوناگونفراوان و امث یادب یهاهيآرا یري( به کارگالف

 پردازدیم یخيو تار یمل یحماس یها( به موضوعب

 کوتاه یهاسجع و جمله یري( به کارگپ

 ....نثر ..............................

 ....نثر ..............................

  ....نثر ..............................

75/0 

 .ديسيرا بنو ريز یهااز متن کيهر  ینوع ادب 3

 غم نباشد. فتديو اگر هنرمند از دولت ب ندهياست و دولت پا ندهزاي ۀ( هنر چشمالف

 ما شاد نکرد ۀديدل غم د ینکرد                به وداع اديباد آنکه زما وقت سفر  ادي( ب

 نبندد مرا دست چرخ بلند                 ( که گفتت برو دست رستم ببندپ

75/0 

 ديپاسخ کوتاه بده ريز یهابه پرسش 4

 مورد توجه شاعران بود. شتريکدام قالب ب ،ی( در سبک خراسانالف

 ترجمه کردند. یبه زبان فارس یرا چه کسان «یطبر ريتفس»( کتاب ب

 چه نام دارد. ،فارسی نثر ۀنمون ني( نخستپ

 

25/0 

25/0 

25/0 

 ديها پاسخ دهبه پرسش ريپس از خواندن متن ز 5

 یدين و نوممک دايمردمان بر خود پ شيپ یشاد وواثر غم  یجو فروش نباش یمدار تا گندم نما گريمگو و به دل د گريزبان د به»

 «یديرا در نوم ديبسته دان و ام ديرا در ام

 ديسيبنو یادب یژگي( دو والف

 ديسيبنو یفکر یژگيو کي( ب

 

 

5/0 

5/0 

 نمره( 6موسيقی شعر )

 5/0 ديسيرا بنو« انشگاهد» ۀواژ یهاها و مصوتصامت 6

 .ديکن يیهجا عيبار با حذف همزه تقط کيبار بدون حذف همزه و  کيرا  ريز بيترک 7

 کارآزموده
1 

 ديجدول را کامل کن ريز تيبا توجه به ب 8

 رسان من و توستتا اشارات نظر نامه               من و توست  انيآنچه م یفاشِ کس نشود

 قاعده وف اصلی قافيهحر واژه های قافيه رديف

     

1 

 5/0 .ديوجود دارد نشان ده دهيکش یچند هجا« دارم که چشمم نخفت ادي یشب»در مصرع  9

 .ديرا مشخص کن هيقاف یهااست واژه نيتيذوقاف نيکدام ب 10

 روان شيشاد گردد ز بو یهم               روان شيبه جو يی( گالب است گوالف

 ما راست يیو جدا ميوصل ۀوانيد             ماراست  یي( در دل عطش عشق خداب

5/0 

 ديده حيبه کار نرفته است. توض فيرد تيدر کدام ب 11

 نيچشاه یفرسته فرستاد ز                        نيشد به رخ پر زچ ني( به دل پر زکالف
5/0 
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 را شيورطه رخت خو نياز ا ديبا ديکش رونيب                را شيشهر بخت خو نيدر ا ميا( ما آزمودهب

 .ديسيبنو یو بعد با خط عروض ديرا درست بخوان ريز تيب 12

 ديزنم که غصّه برآ یدست به کار                  ديآنم که گر زدست برآ برسر
5/0 

 .ديسيآنرا بنو يیهجا یهاو عالمت ديکن يیهجا عيرا تقط ريز تيب 13

 کنم تو را داينهفته که پ یابوده یک                 تو را     ز دل که تمنّا کنم  یارفته یک
5/1 

 (6زيبايی شناسی )

 ای شده است.در بيت زير کدام )صامت( بيش از هر واج ديگری تکرار شده و اين تکرار سبب ايجاد چه آرايه 14

 ، ارادت اوسترودسر ارادت ما و آستان حضرت دوست                   که هر چه بر سر ما می
75/0 

 :ها پاسخ دهيدها به پرسشبا توجه به بيت 15

 فا پل بُوَد، بر عاشق شکستی           وفا گل بُوَد، بر دشمن فشاندیج    -بيت اول

 بانش توان ستايش نداشت             روانش گمان نيايش نداشتز    -بيت دوم

 است.« ترصيع» ۀو کدام يک دارای آراي «موازنه» ۀها دارای آرايالف( کدام يک از بيت

 ب( ارزش موسيقايی کدام بيشتر است؟ چرا؟

 

 

5/0 

75/0 

 بررسی کنيد:« واژه آرايی»و « جناس همسان»و « جناس ناهمسان»های دو بيت زير از را لحاظ کاربرد آرايه 16

 برخوان« تر گواکم»رو در زير يک توده الف( منگر که شه و ميری، بنگر که همی ميری                

     چرخ مه و خورشيدی، باغ و گل و نسرينی             خورشيد و گلت خوانم هم ترک ادب باشد    ب(

5/1 

 در نوشته زير سجع را بيابيد و نوع آن را بنويسيد، ارزش موسيقايی کدام بيشتر است؟ 17

 يغش همه جا کشيدهالف( باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی در

 جان در حمايتِ يک دَم است و دنيا وجودی ميان دو عدمب( 

5/0 

5/0 

5/0 

 .های زير هم ريشگی ندارندکداميک از جناس 18

 معلوم -ليل ت( تع            لق      خ -پ( خالق           متعالی      –ب( تعالی          نظر          –الف( منظر 
5/0 

 تر است چرا؟های زير واج آرايی محسوساز نمونه در کداميک 19

 شيرين      //     با توام     //      ای شادی غمگين ۀالف( با توام ای شور     //     ای دلشور

 خوابِ نوشينِ بامدادِ رحيل       باز دارد پياده راز سبيلب( 

5/0 

 نمره( 4نقد و تحليل نظم و نثر )

 زير کدام لحن مناسب است چرا؟برای خواندن سروده  20

 ای درون خود نشستن است   // گل گفت: زندگی شکفتن است   //  با زبانغنچه گفت: زندگی لب زخنده بستن است  //   گوشه

 سبز راز گفتن است.

75/0 

 های زير را بنويسيدبا توجه به قلمرو فکری، پيام هر يک از متن 21

 ر گشتم        عصا بيار که وقت عصا و ابنان استالف( کنون زمانه دگر گشت و من دگ

 دخل آب روان است و عيش آسياب گردان، يعنی خرج فراوان مسّلم کسی را باشد که دخل معيّن داشته باشد.ب( 

1 

 ها پاسخ دهيدهای زير را بخوانيد و به پرسشسروده 22

 گرفتچپ و راست جنگ سواران        راب بر تير باران گرفت    هبه س

 نگه کرد سهراب و آمدش ننگ            بر آشفت و تيز اندر آمد به جنگ

 چو سهراب را ديد گرد آفريد            که برسان آتش همی بردميد

 را سوی سهراب کرد             عنان و سنان را پر از تاب کرد رسر تي

 بُد به جنگخواه او چاره گر دبرآشفت سهراب و شد چون پلنگ            چو ب

 بز بر کمربند گرد آفريد            زره بر برش يک به يک بر دريد
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 .الف( نوع ادبی اين سروده را بنويسيد

 .رديف و قافيه را مشخص کنيد« سر نيزه را سوی»ب( در بيت چهارم 

 .پ( يک ويژگی ادبی در اين سروده نشان دهيد

 .ب چه بودعلت برآشفتن سهرا« برآشفت سهراب»ت( در بيت پنجم 

5/0 

5/0 

5/0 

75/0 
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 1 

 بارم   سواالتپاسخ   رديف

 نمره( 4ی )و سبک شناس اتيادب خيتار

 75/0 فردوسی( پخراسانی                     –بينابين ( بمتن                        ( الف 1

 75/0 موزون( پ        ساده                                ( بفنی                       ( الف 2

 75/0 حماسی( پ          غنايی                             ( بيمی                  تعل( الف 3

 75/0 کليله و دمنه( پعده ای دانشمندان                     ( بقصيده                 ( الف 4

 دل –زبان  گندم نمای جو فروش             تناسب  کنايه –قلمرو ادبی ( الف 5

 اميد   نوميدی و اميد                 واژه آرايی نوميدی            م و شادی   غ تضا 
1 

 نمره( 6موسيقی شعر )

 صامت 5مصوت    3     هگا ش ـــ   ن دا 6

 م      م  م    
5/0 

 د   مو ز   را                          کامود  ز  آ  ر    کا 7
_ U_ U_ U                        _ _ U_ _ 

1 

 قاعده حروف اصلی قافيه واژه های قافيه رديف 8

  2 ان ندارد الحاقی – رساننامه - انيم من و توست
1 

 5/0 نخفت          ادي 9

 5/0 شيبو         شيجو          روان     ( روانالف 10

 (کشور چين) نيچ                       )اخم( ني( چالف 11

 را شيورطه رخت خو نياز ا ديبا ديکش رونيب                را شيشهر بخت خو نيدر ا ميا( ما آزمودهب
5/0 

 5/0                   ديَا ر ت بَ دسَ گر ز  م ک نَ  آ ر  سَ ربَ 12

13 (_ _  _U(     )U _  U U(    )_ _  _U(    )_U) 5/1 

 (6زيبايی شناسی )

 75/0 ید( )يک مورد( واج آراي –)س  14

 25/1 بيت اول موازنه      بيت دوم ترصيع                     زير سجع متوازی دارند 15

 5/1 گل  و خورشيدپ(               ميری ميری    ب(            بنگر      الف( منگر  16

 5/1         الف         -سجع مطرف        پ  عدم  - ب( دَم           سجع متوازی  کشيده  -الف( رسيده  17

 5/0 از ريشۀ )علم( معلوم – از ريشه )علت( ت( تعليل 18

 5/0 ها محسوس استچون واج آرايی صامتالف(  19

 نمره( 4نقد و تحليل نظم و نثر )

 75/0 انی بيان شودگونه ای داستشود بايد به لحن روايی داستانی زيرا اين سروده متن به آهنگ نرم و ماليم خوانده می 20

 1 مخارج انسان بايد متناسب با درآمدش باشدب(        پيری و ضعفالف(  21

 اب(ت -قالب شعر مثنوی   رديف )کرد(  قافيه )سهراب ب( حماسی                                 الف(  22

 تشبيه برسان آتش کنايه )عنان پر از تاب کرد(       تضاد )چپ و راست(     پ( 

 چون دشمنش پر از کينه و نيرنگ باز بودت( 

1 

5/0 

75/0 
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