نام درس :علوم و فنون ادبی

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

نام دبیر:

مقطع و رشته :دهم انسانی

تاریخ امتحان:

نام پدر........................................... :

ساعت امتحان:

شماره داوطلب............................... :

ردیف

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

1

سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

جاهاي خالي را با واژه هاي مناسب پر كنيد.

بارم

مدت امتحان  80 :دقیقه

1

الف) بازخواني متن از ديد تناسبهاي معنوي ،چون تضاد ،ايهام ،تشبيه در سطح قلمرو  ..........بررسي ميشود.
ب) قرن چهارم ،دورهي طاليي همراه با شكوفايي روح ايراني است كه با دانشمند بزرگي چون زكرياي رازي شروع
شد و با شاعر بي نظيري مانند  ........................ادامه يافت.
پ) اساسي ترين عامل پيدايي شعر .........................است.
ت) ارزش موسيقايي سجع  ..........................از همه سجعها بيشتر است.
2

واژه « بادآورده » را يك بار با حذف همزه و بار ديگر بدون حذف همزه تقطيع كنيد و زير هر هجا عالمت آن را

1

بگذاريد.
3

سجع را تعريف كنيد و يك فايدهي آن را بنويسيد.

0/57

4

قافيهي دروني يا ذوقافيتين در كدام يك از سرودههاي زير ديده ميشود؟

0/7

7

الف) اول به بانگ ناي و ني ،آرد به دل پيغام وي

وانگه به يك پيمانه مي ،با ما وفاداري كند

ب) گـــالب است گويـــي بـه جويـش روان

هـمي شـــاد گــردد ز بويـــش روان
1

درستي يا نادرستي جملههاي زير را بنويسيد.
الف) به بيان مقصود با الفاظي روشن و روان ،بالغت ميگويند.
ب) ويژگي اصلي نثر موزون به كارگيري واژگان ساده است.
پ) به كوچكترين واحد آوايي زبان هجا ميگويند.
ت) تقابل سجعها در آرايهي موازنه ،سبب افزايش دادن موسيقي لفظي شعر ميشود.

6

در هر يك از موارد گروه ( الف )  ،شرح و توضيح كدام واژه در گروه ( ب ) آمده است؟
الف

ب

الف) صدايي كه ميشنويم ،بويي كه حس ميكنيم ،مزّههايي كه ميچشيم.
ب) اين زبان ،زبان درباري ساسانيان و مكاتبهي مقامات دولتي بوده است.
پ) سخني است خيالانگيز ،موزون ،سرشار از عاطفه
ت) يكساني دو واژه ،در تعداد و ترتيب واجها با معناي متفاوت

5

براي هر يك از واژههاي زير ،دو واژهي هموزن بنويسيد.
الف) آزادي :

8
9

فارسي ميانه
شعر
متن
جناس همسان
فارسي دري

1

ب) غزل :

صامتها و مصوتهاي واژههاي زير را بنويسيد.
الف) لبخند :

1

ب) خورشيد :

منظور از جناس ناهمسان اختالفي چيست؟ يك نمونه مثال بزنيد.
صفحه ی  1از 3

1
0/7

در جدول زيـر ،براي هر يك از واژههاي ستون ( الف ) ،يك واژه هم خانواده

بارم

ردیف

10

ادامه ی سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

0/57

در ستون ( ب ) وجود دارد .هم قافيهها را به هم وصل نماييد ( .در ستون ب يك

الف

ب

مورد اضافه است )

پاييز

بخت

سخت

شدت

حكايت

رفت
لبريز

11

با توجه به تقابل سجعهاي متوازي و متوازن ،در بيت زير ،آرايه  ....................وجود دارد.
« بغضهاي كال من ،چرا چنين ؟

12

گريههاي الل من ،چرا چنين ؟ »

آيا در بيت زير ،آرايهي واژهآرايي ( تكرار ) در واژگان « غريب » به كار رفته است؟ چرا ؟
« گر آمدم به كوي تو چندان غريب نيست

13

14

0/27

0/57

چون من در آن ديار هزاران غريب هست »

قاعدهي قافيه را در هر يك از سروده هاي زير بنويسيد.
الف) آواز عاشقانهي ما در گلو شكست

حق با سكوت بود ،صدا در گلو شكست

ب) بيـا اي دل از اينجا پـر بگيــريم

ره كاشـــانهي ديــــگر بگـــيريم

0/7

کالبدشکافی شعر

سرودههاي زير را بخوانيد و به پرسشها پاسخ دهيد.
به سهراب بـر ،تيـر بـاران گرفت

چپ و راست ،جنـگ سواران گرفت

نگه كـرد سهراب و آمـدش ننگ

برآشــفت و تيز اندر آمد به جنـگ

چو سـهراب را ديـد گـردآفـريد

كه بـر ســان آتش هــمي بردمـيد

سر نيزه را سوي ســـهراب كرد

عنـان و سنـان را پـــر از تاب كرد

برآشفت سهراب و شدچون پلنگ

چو بـدخواه او چـاره گر بُد به جنگ

بزد بركــمربنــد گــردآفـــريد

زره بر برش ،يـك به يك ،بردريــد
0/27

الف) نوع ادبي اين سروده را بنويسيد.
ب) يك قلمرو زباني و يك قلمرو ادبي در اين سروده نشان دهيد.

0/7

پ) در اين سروده  ،يك جناس ناهمسان و يك جناس همسان بيابيد و بنويسيد.

0/7

ت) در بيت چهارم ،رديف و قافيه را مشخص نماييد .حرف يا حروف مشترك قافيه را بيابيد و بنويسيد حروف

1/27

قافيه طبق كدام قاعده است؟

17

16

ث) خطّ عروضي بيت آخر را بنويسيد .مرز هجاها را مشخّص كنيد .زير هر هجا عالمت آنرا بگذاريد.

1/27

در كدام يك از دو بيت زير ،آرايهي موازنه به كار رفته است؟ چرا؟

0/7

الف) چــرخ ار چه رفيـــع ،خــاك پايت

عـــقل ار چه بـــزرگ ،طـــفل راهت

ب) اي برتر از خيال و قياس و گمان و وهم

وز هر چه گفته اند و شنيديم و خوانده ايم

كاربرد كدام آرايه ها در بيت زير ،سبب موسيقي در متن و تأثيرگذاري بيشتر مي شود؟
نميدانم ،نميدانم ،الهي

تو داني و تو داني ،آنچه خواهي
صفحه ی  2از 3

0/7

بارم

ردیف

15

ادامه ی سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

کالبدشکافی نثر

متن زير را بخوانيد و به پرسشها پاسخ دهيد.
«خداوندا! يك دل پردرد دارم و يك جان پر زجر .عزيز دو گيتي! اين بيچاره را چه تدبير؟ الهي! اگر چه بهشت چون چشم و
چراغ است ،بي ديدار تو درد و داغ است .طالب دنيا رنجور و طالب عُقبا مزدور و طالب موال مسرور ».

الف) از ميان انواع نثر ادبي ،اين متن در كدام نوع نثر قرار مي گيرد؟

0/27

ب) يكي از ويژگي هاي اين نثر را بنويسيد.

0/27

پ) در اين متن ،سجع ها را بيابيد و نوع هر يك را مشخّص كنيد.

1/7

سجع متوازي:

18

سجع متوازن:

سجع مطرّف:

ت) ارزش موسيقايي كدام سجع بيشتر است؟

0/27

دركدام يك از نمونههاي زير ،آرايهي ( ترصيع ) به كار رفته است؟ دليل خود را بنويسيد.

0/57

الف) اي كريمي كه بخشندهي عطايي و اي حكيمي كه پوشندهي خطايي.
ب) در بدايت بند و چاه بود ،در نهايت تخت و گاه.
19

0/7

همريشگي در نوشتهي زير ،بين چه واژههايي است؟
« حكيمي كه با جُهال درافتد ،بايد كه توقّع عزّت ندارد و اگر جاهلي به زبان آوري بر حكيمي غالب آيد ،عجب
نيست كه سنگي است كه گوهر همي شكند » .

20

متن زير را بخوانيد و به پرسشها پاسخ دهيد.
« در عالم ،نعمت بسيار است ،و لكن آب نيكوترين نعمتهاست و در قرآن قصهها بسيار است ،و لكن قصه
حضرت يوسف(ع) نيكوترين قصههاست .پادشاه عالم ،خبر كه داد در اين قصه ،از حُسن سيرت او داد ،نه از حُسن
صورت او داد ،تا اگر نتواني كه صورت خود را چون صورت او گرداني؛ باري بتواني كه سيرت خود را چون سيرت
او گرداني ».
الف) دو نمونه واژه آرايي در اين متن بيابيد و نشان دهيد.

0/7

ب) نمونه اي از واج آرايي در اين متن نشان دهيد.

0/27

پ) در اين متن ترصيع بين كدام جملهها ديده ميشود؟ آن جملهها را بنويسيد.

0/7

ت) سجع متوازي در بين كدام واژهها ديده ميشود؟

0/7

صفحه ی  3از 3

جمع بارم  20 :نمره

نام درس :علوم و فنون ادبی

نام دبیر:
تاریخ امتحان:

کلید

ساعت امتحان:
سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

الف  :قلمرو ادبي

2

با حذف همزه  :با  /دا  /ور  /د ( ) u / - / - / -

3

يكساني دو واژه در واج يا واج هاي پاياني و وزن و يا هر دوي آنهاست .ايجاد موسيقي در نثر و افزايش موسيقي در شعر .

4
7

ب :فردوسي

مدت امتحان 80 :دقیقه

الف  :قافيه دروني

پ  :عاطفه

ت  :متوازي

بدون همزه  :با  /د  /ءا  /وَر  /د ( ــ  / u /ــ  /ــ ) u /

ب  :ذوقافيتين

الف  :نادرست .فصاحت مي گويند / .ب  :نادرست  .به كارگيري واژگان مسجّع است.
پ  :نادرست .واج

ت  :درست

6

الف  :متن

5

الف  :آزادي  :باراني  .نيمايي

8

الف  :لبخند ( صامت  :ل  +ب  +خ  +ن  +د ) ،مصوّت ( ــَ  +ـَـ ) ب  :خورشيد  ( :صامت  :خ  +ر  +ش  +د) مصوت ( ـُـ  +ي )

9

ناهمساني دو واژه در حرف اول ،وسط يا آخر .مانند كار و بار  /سرد و سرو /

پ  :شعر

ب  :دَري

ت  :جناس همسان

ب  :غزل  :سَحر  .خبر

ب  :سخت  :بخت

10

الف  :پاييز  :لبريز

11

موازنه

12

خير .زيرا معناي غريب در دو مصراع متفاوت است .غريب در مصرع اول يعني عجيب و در مصرع دوم يعني دور از وطن.

13

الف  :قاعده  ( 1ما و صدا )

14

الف  :حماسي

پ  :حكايت  :شدّت

ب  :قاعده دو ( بر و ديگر )

ب  :قلمرو زباني .دو حرف اضافه براي يك متمم ( .به سهراب بر  / ) ...كمي وازگان عربي /.كاربرد تاريخي دستور  :همي
بردميد.
قلمرو ادبي  :قالب شعر مثنوي است / .كنايه  :عنان را پر از تاب كرد  /تضاد  :چپ و راست  /تشبيه  :كه بر سان آتش / ...
پ  :جناس ناهمسان  :ننگ و جنگ  /عنان و سنان  /جناس تامّ  :بيت ششم ( .بر  :حرف اضافه  /بر دوم  :پهلو )
ت  :رديف  :كرد  /قافيه  :سهراب و تاب  /حروف قافيه  :اب  /طبق قاعده دوم.
ث  :خط عروضي :
بِ  /زَد  /بَر  /كَ  /مَر /بَن  /دِ  /گُر  /دا  /فَ  /ريد /
زِ  /رِه  /بَر  /بَ  /رَش  /يِك  /بِ  /يك  /بَر  /دَ  /ريد /
(  Uــ ــ  U /ــ ــ  U /ــ ــ  U /ــ )
17

الف  .زيرا تقابل سجع هاي متوازن در آن ديده مي شود.

16

واژه آرايي و واج آرايي

15

الف  :نثر موزون
ب  :جمله هاي كوتاه با سجع هاي ساده
پ  :سجع متوازي  :مزدور و مسرور و رنجور  /سجع مُطَرّف  :چراغ و داغ /

سجع متوازن  :پردرد و پر زجر  .ت :

ارزش موسيقايي سجع متوازي بيشتر است.
18

الف  :زيرا همه واژگاني كه مقابل هم قرار گرفته اند ،سجع متوازي اند.

19

هم ريشه ( .اشتقاق )جُهّال و جاهل .

20

الف  :قصّه  ،حسن  ،صورت و سيرت /
ب  :خبر كه داد در اين قصه ،از حُسن سيرت او داد ،نه از حُسن صورت او داد . ....
پ  :از حُسن سيرت او داد ،نه از حُسن صورت او داد  .نتواني كه صورت خود را چون صورت او گرداني ،بتواني كه سيرت
خود را چون سيرت او گرداني .
ت  :صورت  ،سيرت .

جمع بارم 02 :

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

