
 5آزمونكده    

  آزمون 
1  

  ماه  نوبت امتحان: دي  امتحان درس: علوم و فنون ادبي دهم
  سال اول)(نيم

  دقيقه 90مدت امتحان:   سالميرشتة علوم انساني و معارف ا
  نمره  سؤاالت                                                                          رديف

  هاي مناسب پر كنيد. جاهاي خالي را با واژه -1
.. است، اما هدف ادبيات ................. الف) تفاوت عمدة ادبيات و زبان در هدف آن دو است. هدف زبان ................. و ...............

  است.
چهـار نـوع حماسـي، ................. ، ................. و     :بندي انواع ادبي در يونان باستان صورت گرفتـه اسـت   ترين طبقه ب) قديم
  نمايشي.

  تفاوت فصاحت و بالغت را بنويسيد. -2
  گيرد؟ اي زباني، ادبي و فكري جاي ميموارد زير، در كدام يك از قلمروه ازهر يك  -3

  الف) بررسي متن از ديد مسائل علم بيان
  ب) بررسي متن با توجه به نوع نگرش به جهان

  بررسي متن از ديد تركيبات و قواعد دستوريج) 
  مراحل تكامل نثر فارسي را نام ببريد و در مورد آن توضيح دهيد. -4
  آمده است؟» ب«و توضيح كدام واژه در گروه شرح » الف«در هر يك از موارد گروه  -5

  

  گروه ب  گروه الف
  زبان ايرانيان پيش از اسالم كه ريشه و مادر زبان امروز ايران است. الف)
  گيرد. گويند كه شاعر در نحوة بيان انديشه به كار مي هايي مي به مجموعة ويژگي ب)
  هاي ساده است. اصلي اين نثر، به كارگيري سجع  ويژگي پ)
  توان شكوفاترين دوران زبان و ادب فارسي دانست. اين دوره را مي ت)

  سبك شعر
  نثر موزون
  سبك عراقي

  پارسي
  

  است؟ چرا؟» بينابين«اي، معروف به سبك  سبك چه دوره -6
  هاي زير درست و كدام نادرست است؟ كدام يك از جمله -7

  نادرست         درست       ي زردشتي است.            الف) آثاري كه به زبان پهلوي تأليف شده، بيشتر آثار دين
  نادرست         درست              هاي ملّي زبان فارسي در قرن سوم گذاشته شد.                  حماسه ةب) پاي

  نادرست         درست        هاي موفّق نثر دورة ساماني است.                        نامه از نمونه ) كتاب سياستپ
  نادرست         درست         ايي، آغازي براي دگرگوني عميق در شعر فارسي شد.ن) تحول روحي و معنوي ست
  هاي زير، به كدام قلمرو شعر سبك عراقي اشاره دارد؟ هر يك از ويژگي -8

  المب) كاهش سادگي و رواني ك                           يسراي الف) رواج داستان
  (توجه: در ستون سمت چپ يك مورد اضافي است.) هاي مناسب ربط دهيد. هر يك از مفاهيم زير را به داده - 9
  

  بيان مقصود با الفاظي روشن و روانالف) 
  نخستين گام مؤثّر در رويارويي با متونب) 
  هنر كالمي استپ) 

  هاي گوناگون سخن با شيوهت) آشنا 

  ادبيات
  اديب

  فصاحت
  يق متنخواندن دق

  
  براي هر يك از مفاهيم زير، يك سطر بنويسيد. -10

  فارسي باستان:
  

  نثر مصنوع:
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 مونه سؤاالت علوم و فنون ادبي دهمن  6

هاي منثور قرن چهارم و نيمة اول قرن پنجم زبان و ادبيات  توضيح هر عبارت در مورد كدام يك از كتاب -11
  فارسي است؟

  لف) دانشمندان زمان اين كتاب را به فارسي برگرداندند.ا
  ب) موضوع كتاب، تاريخ گذشتة ايران است.

  است.» تاريخ الرُّسل و الملوك«) ترجمة كتاب پ
  ، با كدام شاعر به اوج و كمال خود رسيد؟در قرن چهارم و نيمة اول قرن پنجم انواع ادبي زير هر يك از -12

  ب) تعليمي:                                                 الف) حماسي:           

75/0 
  
  
  
  

5/0  

  كالبدشكافي شعر و نثر
  هاي زير را بنويسيد. نوع ادبي هر يك از متن -13

 الــف) زنــي بــود بــر ســانِ گُــردي ســوار
 »گُردآفريــــد«كجــــا نــــام او بـــــود 

  
  

 هميشــه بــه جنــگ انــدرون، نامــدار      
ــين نĤور  ــادر، چنــ ــه ز مــ ــدزمانــ  يــ

  

  ب) اما هنر چشمة زاينده است و دولت پاينده و اگر هنرمند از دولت بيفتد، غم نباشد.  
 ) ياد باد آن كه ز ما وقت سفر ياد نكردپ

  
  

 ديــدة مــا شــاد نكــرد بــه وداعــي دل غــم  
  

  است. ها پسرونه آخه كفش -جايزة نفر اول و دوم چيزهاي ديگر است. زهرا (مأيوسانه) – )با تعجب() علي ت  
  پس از آن قلمروهاي خواسته شده را بنويسيد.هاي زير را بخوانيد و  سروده -14

ــوفري را   ــرخ نيلـ ــن چـ ــوهش مكـ  نكـ
 چو تـو خـود كنـي اختـر خـويش را بـد      

  
  

ــاد و خيــره    ســري را بــرون كــن ز ســر ب
ــك  ــم، ني ــك چش ــدار از فل ــري رام  اخت

  

 به چهره شدن چـون پـري كـي تـواني؟    
ــده اســت بــي  يهــيچ چيــز ســپيدار مان

  
  

 بــه افعــال ماننــده شــو مــر پــري را       
ــم    ــد او كـ ــه بگزيـ ــرا كـ ــري راازيـ  بـ

  

ــابي     ــر بتـ ــوختن سـ ــو ز آمـ ــر تـ  اگـ
 درخــت تــو گــر بــار دانــش بگيــرد     

  
  

ــروري را    ــو همـــي سـ ــر تـ  نجويـــد سـ
 بـــه زيـــر آوري چـــرخ نيلـــوفري را   

  

  قلمرو زباني:
  آن مورد را نشان دهيد.شود؟ آن بيت را بنويسيد و  الف) در كدام بيت، كاربرد دستور تاريخي ديده مي

  هاي باال، يك واژة ساده و يك واژة غيرساده بيابيد و بنويسيد. ب) در سروده
  قلمرو ادبي:

  رديف و قافيه را در بيت اول بيابيد.الف) 
  يك بيت بنويسيد كه در آن آراية تشخيص به كار رفته باشد.ب) 

  قلمرو فكري:
  چه مفهومي دارد؟» د سر تو همي سروري رااگر تو ز آموختن سر بتابي / نجوي«الف) بيت 

  بنويسيد.را » ... به چهره شدن چون پري كي تواني؟ / به افعال ماننده «ب) معني بيت سوم 
  ها را بنويسيد. هاي به كار رفته در اين نوشته هاي زير، داراي چه نوع نثري است؟ يكي از ويژگي هر يك از متن - 15

  و از بال ناليدن خطاست. الهي! اگر دوست را از در بيرون كنند از دل بيرون نكنند.  الف) الهي! بال از دوست، عطاست
 (خواجه عبداهللا انصاري)

  نوع نثر:                                                                  ويژگي نثر:
  را در نوميدي.ب) به وقت نوميدي، اميدوارتر باش و نوميدي را در اميد، بسته دان و اميد 

  نوع نثر:                                                                 ويژگي نثر:
  براي خواندن هر يك از متون زير، كدام لحن مناسب است؟ -16

  دنيا نيست ست دلم تنها نيست                           محرمي چون تو هنوزم به چنينه  الف) تا تو هستي و غزل
حـال،   ب) حرام از يك كف دست كاغذ و يك بند انگشت مداد كه خسرو به مدرسه بياورد يا الي كتاب را باز كند؛ با اين

  شاگرد ممتازي بود و از ... .
  ) نه تسليم و سازش، نه تكريم و خواهش                       بتازد به نيرنگ تو، توسن منپ
  فايده كردند: يكي آن كه اندوخت و نخورد و ديگر آن كه آموخت و نكرد. ) دو كس رنج بيهوده بردند و سعي بيت
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 7آزمونكده  
هـاي   هاي نثر دورة اول (نثر ساده) و كدام يك جزء نوشته كدام يك جزء نوشته ،از ميان دو نوشتة زير -17

  نثر مصنوع) است؟ براي هر يك دو دليل بنويسيد.نثر دورة دوم (
صياد پيش آمد و جال باز كشيد و حبه بينداخت و در كمين بنشست. ساعتي بود، قومي كبوتران برسيدند و سـر  الف) 

  منه)ايشان كبوتري بود كه او را مطَوقه گفتندي و در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندي.                 (كليله و د
هر كسي را دانشي باشد و هر يكي چيزي داند: يكي بيشتر داند و يكي كمتر. و يكي دانشي داند و هرگز كار نبسته ب) 

  نامه) (سياست                                          ها كرده.     و نيازموده و يكي هم دانش داند و هم كار بسته و تجربه
 ،از شاعران سبك خراساني ،هاي زير از فرّخي سيستاني باني و فكري سرودههاي ز دو ويژگي از ويژگي -18

  را بنويسيد.
  نگام آمدن نه بدين گونه بود پارـه                       هارـمي بـد هـر آمـترويال تازهـامس

  نگاربيرنگ و  تجمل و بي فرش و بي بي        پار از ره اندر آمد چون مفلسي غريب               
  زار زار و الله از پشته تا به پشته سمن     نبليد              ـست و ش نفشهـوه بـكبه وه تا ـاز ك

  الف)                                      ب) ويژگي زباني:
  ويژگي فكري: الف)                                     ب)

  .بياوريداي از همين متن  بنويسيد و براي هر ويژگي، نمونه متن زير را بخوانيد و سه ويژگي آن را -19
جا طبلي ديد پهلوي درختي افگنده و هر گاه كه باد بجستي، شاخ درخت بـر   اي رفت. آن يشهباند كه روباهي در  آورده«

دربسـت   طبل رسيدي، آوازي سهمناك به گوش روباه آمدي. چون روباه ضخامت جثّه بديد و مهابت آواز بشنيد، طمع
بوي بيشـتر نيافـت. مركَـبِ زيـان در جـوالن      چركوشيد تا آن را بدريد. الحق  كه گوشت و پوست فراخور آواز باشد. مي

  »تر. تر، منفعت آن كم هايل  تر و آواز آن كشيد و گفت: بدانستم كه هر كجا جثّه ضَخم
  ويژگي اول:                                              نمونه:
  ويژگي دوم:                                             نمونه:

  نمونه:         ويژگي سوم:                                   
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 مونه سؤاالت علوم و فنون ادبي دهمن  8

آزمون پاسخ 
1  

  ماه  نوبت امتحان: دي  1 ةپاسخ امتحان شمار
  ل)سال او(نيم

  دقيقه 90مدت امتحان:   دهم امتحان درس: علوم و فنون ادبي
  )5/0تعليمي ( -)              ب) غنايي75/0آفريني ( زيبايي -رساني پيام -الف) ارتباط -1
) بالغت هم به فصاحت توجـه دارد و  5/0نگرد. ( هاي ظاهري لفظ و سخن مي . به جنبهگردد فصاحت به چگونگي واژگان برمي -2

  )5/0(هم به چگونگي معنا و محتواي كالم 
  )25/0( زباني)                    ج) قلمرو 25/0)            ب) قلمرو فكري (25/0الف) قلمرو ادبي ( -3
)  25/0در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم، نثر پارسي تازه ظهور كرده بود و در آغاز راه بـود. (  الف)مراحل تكامل نثر فارسي:  -4

در قرن ششم و اوايل قرن هفتم، نثر فارسي به پختگـي و كمـال    پ))    25/0غ خود رسيد. (در نيمة قرن پنجم به دورة بلو ب)
  )25/0دست يافت. (

  )25/0سبك عراقي ( ت))        25/0( نثر موزون پ))          25/0سبك شعر ( ب))         25/0پارسي (الف)  -5
  )25/0شود. ( ه مييژگي سبك عراقي در آن ديد) زيرا و25/0سبك دورة سلجوقي ( -6
  ) در قرن چهارم بنا گذاشته شده است.25/0)            ب) نادرست (25/0الف) درست ( -7

  )25/0) درست (تهاي موفّق نثر غزنوي، سلجوقي است.              از نمونهنامه   ) سياست25/0پ) نادرست (
  )25/0)                           ب) زباني (25/0الف) ادبي ( -8
  )25/0اديب (ت)            )   25/0ادبيات (پ)            ) 25/0خواندن دقيق متن ( ب)          ) 25/0فصاحت ( الف) -9

ميخي، به ايـن زبـان    هاي شاهان هخامنشي به خطّ ها و نامه فارسي باستان: اين زبان در دورة هخامنشيان رايج بود. فرمان -10
  )5/0شد. ( نوشته مي
  )5/0هاي ادبي فراوان، امثال و اشعار گوناگون از عربي و پارسي و اصطالحات علمي ( وع: آوردن آرايهنثر مصن

  )25/0) تاريخ بلعمي (پ)         25/0)             ب) شاهنامة ابومنصوري (25/0الف) تفسير طبري ( -11
  )25/0)                            ب) كسايي مروزي (25/0الف) فردوسي ( -12
  )25/0) نمايشي (ت)             25/0) غنايي (پ)               25/0)               ب) تعليمي (25/0الف) حماسي ( -13
تأكيدي / (بيان يك مورد كافي » مر«دو حرف اضافه براي يك متمم / استفاده از  مرپري را بيت سوم، باني: الف) قلمرو ز -14

  )5/0(است.) 
سـروري و   -آموختن -سري خيره -ساده: نكوهشيك مورد كافي است.         غير )25/0(اختر و ...  -باد -برون -ب) ساده: چرخ

  يك مورد كافي است. )25/0( ...
  )5/0(سري  خيره -قافيه: نيلوفري )25/0(قلمرو ادبي: الف) رديف: را 

  )25/0(.. مدار از فلك ... / بيت چهارم: سپيدار مانده است .  ) بيت دومب
  )5/0(قلمرو فكري: الف) علم و دانش سبب بزرگي و ارزشمندي است. (يا هر پاسخ مشابه ديگر) 

  )5/0ثل فرشته، زيبا شوي، با انجام كارهاي خوب، خودت را مانند فرشته كن. (تواني از لحاظ ظاهر م ) اگر  نميب
  )25/0(جع (يك مورد) به كارگيري س -هاي كوتاه كاربرد جمله – )25/0(الف) نثر موزون  -15

  )25/0(اطناب (يك مورد)  -واژگان عربي  كاربرد كم -ها كوتاهي جمله –حذف فعل به قرينه  – )25/0(ب) نثر ساده 
  )25/0() لحن تعليمي ت        )25/0() لحن ميهني پ       )25/0(داستاني  -ب) لحن روايي        )25/0(الف) لحن غنايي  -16
هاي فراوان (طاعـت، مطاوعـت) / بـه كـارگيري      ها و توصيف / آوردن مترادف )25/0(ر دورة دوم (مصنوع) الف) ويژگي نث -17

  ) 5/0مورد كافي است.) ( 2گذاشتندي / رواج نثر داستاني ( -حبه) / به كارگيري سجع: گفتندي -جال -واژگان عربي (صياد
هاي كوتاه / به كار نبردن واژگان عربي / حذف فعل (يكي بيشتر داند  / استفاده از جمله )25/0(اول (ساده)   ب) ويژگي نثر دورة

  )5/0مورد كافي است. ( 2و يكي كمتر ... ) 
بعد؛ مانند: پار/ زبـان شـعر   هاي  مي واژگان عربي / كهنه و مهجور بودن بخشي از واژگان در مقايسه با دوره: كويژگي زباني -18

  )5/0مورد كافي است.) ( 2ساده است. (بيان 
گراست / توصيفات طبيعي، محسوس و عيني است / سادگي انديشه / روح شادي و نشاط در شعر ديده  ويژگي فكري: شعر واقع

  )5/0مورد كافي است.) ( 2شود. (بيان  مي
/ بـه كـار    ، ...كوشيدمي، بشنيد  ،بديدبه كار بردن سجع: / تر [است]  تر [باشد] آواز آن هايل حذف فعل: هر كجا جثّه ضخم -19

هاي ادبي: كنايه: مركب در كشيدن/ رواج نثر داستاني، تمثيلي.  بردن واژگان مهجور عربي: هايل، مهابت و ... / به كارگيري آرايه
  )5/0مورد كافي است. هر مورد با نمونه  3(بيان 

  
  


