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 بسمه تعالی

  مشهد5آموزش و پرورش ناحیه  نام ونام خانوادگی:

 واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا)ع(آموزشگاه متوسطه:

   1فنون ادبی سواالت امتحانی درس:

 تاریخ امتحان:

24/10/1397 

 مهر مدرسه:

 یقهدق75  مدت امتحان: 3تعدادصفحه: 25تعدادسوال: 1071کالس: زرقانیطراح: نام دبیر یا

 شماره دانش آموزی: دهم انسانیپایه: شماره صندلی: صبح8ساعت شروع:

 

 صبحاول نوبت 

 بارم نمره ( 4الف: تاریخ ادبیات وسبک شناسی )  سوال

1 

 درستی ونادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید.
 نادرست                     الف: فرمان ها ونامه های شاهان هخامنشی به خط میخی نوشته شده است . درست

 ب:زبان رایج دوره اشکانیان زبان پهلوی بود . درست           نادرست          
 ج: آثاری که به زبان پهلوی تألیف شده بیشتر آثار دینی زردشتی است . درست           نادرست          

 .درست          نادرست د: درخت آسوریک ویادگارزریران هر دو اصل پهلوی دارند

1 

2 

 جاهای خالی را پر کنید .
 الف: رایج ترین انواع شعر پارسی در قرن چهارم ونیمه ی اول قرن پنجم حماسی ومدحی و...................بود .

 ب: شعر ........................به پیروی از شعر عربی معمول گشت .
 ورد .......................است .ج: هر چیزی که ذهن مارا به پویایی درآ 

75/0 

3 

 جدول را کامل کنید
 ب الف

 فردوسی پدرشعر فارسی

 رودکی سرودن قصیده ی تمام وکمال با موضوع اندرزی

 عنصری حماسه ی ملّی وشعر حماسی با او به اوج رسید

  کسایی مروزی 

75/0 

 5/0 یکی از نتایج نفوذ اسالم در ایران چه بود؟ 4

5 
 وارد درست داخل کمانک را مشخص کنید :م

 الف: بررسی کاربردهای دستورتاریخی مربوط به قلمرو )ادبی / زبانی(  می باشد .

 ب:پس از خوانش شعر ، تعیین قالب شعر مربوط به قلمرو ) زبانی / ادبی ( می باشد .

5/0 

 5/0 مده بود ؟چرا درایران پیش از اسالم آثار ادبی پهلوی غالباً به کتابت درنیا 6

  نمره(6موسیقی شعر)  ب

7 

 مربوط می شود ؟) یک مورد اضافی است (« ب »به کدام مورد درستون « الف» هر یک از شعرهای ستون 

 ب الف

 حماسی زین درد خون گریست سپهروستاره هم  / خون گشت قلب لعل و دل سنگ خاره هم

 روایی حورای صنم روی مپوشان که بهشتی بُوَد  / هرکه ببیند چو تو

 اندوهبار برآمد خروش سپاه از دو روی / جهان شد پراز مردم جنگجوی

  شادی ونشاط 

75/0 





3 

 

نام و نام خانوادگی  

 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 

 اعتراضات

 نام و نام خانوادگی     

 بیرمصحح/ د

 تصحیح و نمره گذاری

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 

   امضاء :   امضاء :

 

 «سرّ عشق نهفتنی است نه گفتنی وبساط مهر پیمودنی است نه نمودنی » درعبارت  21
 واژه های ..................و...............سجع مطرّف دارند.الف : واژه های .................و..............درعبارت فوق سجع متوازی دارند  و

1 

 5/0 فایده ی سجع درنثر وشعر را بنویسید . 22

  نمره ( 4نقد وتحلیل شعر ونثر )  د

23 

 با توجّه به ابیات زیر جدول را کامل کنید .
 خت سقراط حکیم خانه ای می سا   درکتاب آمد که در عهد قدیم                            

 چون به پایان برد کارآن سرا                                آمدند از ره رفیق وآشنا
 جمله گفتند: این بنای مختصر                             نیست درخورد ِ توای صاحب نظر 

 و کساین قفس نبود مقام چون ت   چون توانی زیستن دراین قفس؟                        
 بارگاهی باید وکاخی عظیم  بهرِ مردی چون تو واال وحکیم                           
 همچو پروانه به گرد روی شمع   درشبستان تو چون آییم جمع                             

 عارفان راخانه الّا خاک نیست       گفت  درپاسخ: که مارا باک نیست                  
 بام خودتا عرش می افراشتم   این گر یار یکدل داشتم                          پیش از

 چون صدف کمیاب وچون دُرّ ،پربهاست      درحقیقت یار یکدل کیمیاست                        

 توضیح موضوع

 را بنویسید « یکدل» و« شبستان » ساختمان واژه  های  قلمرو زبانی 

 ونه تشبیه ویک نمونه استعاره در ابیات بیابید .یک نم قلمرو ادبی 

  نتیجه گیری وتعیین نوع

   لحن خوانش شعر چگونه است 

2 

24 

باری به نصیحتش گفتم : ای فرزند ،دخل ، آب روان است و عیش ، آسیاب گردان ؛یعنی خرج فراوان کردن » درعبارت زیر 
دب پیش گیر ولهو ولعب بگذارکه چون نعمت سپری شود سختی بَری ، مسلّم کسی را باشد که دخل معیّن دارد .عقل وا

 وپشیمانی خوری.
 الف: با توجّه به قلمرو ادبی تشبیه، تضاد وسجع را مشخص نمایید. 

 ب: نوع حکایت راتعیین کنید .

1 

25 

 است ؟قلمرومتن زیر را بخوانید وبنویسید شناسایی  هر یک از موارد زیر مربوط به کدام 

یا را بدان چاهِ پرآفت مانند کردم وموشان سیاه وسپید ومداومت ایشان بر بریدن شاخ ها بر شب وروز ، وآن چهار من دن» 
ماررا به طبایع که عماد خلقت آدمی است وچشیدن شهد وشیرینی آن را مانند کردم به لذّات این جهانی که فایده ی آن 

 ی شاخ:الف: کاربرد کهن واژه  .«اندک ورنج آن بسیار است 
 ب: تضاد میان دو واژه ی سیاه وسفید :

 ج: بهره گیری از تمثیل برای بیان مفهوم غفلت انسان :
 د: نگرش منفی به خوشی های مادّی وزودگذر :

1 

  ((موّفق باشيد.)) 



1 

 

 بسمه تعالی

  مشهد5آموزش و پرورش ناحیه  نام ونام خانوادگی:

 واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا)ع(آموزشگاه متوسطه:

   سواالت امتحانی درس:

 10/1397تاریخ امتحان:     /

 مهر مدرسه:

 75مدت امتحان: 3تعدادصفحه: 25تعدادسوال: 1071کالس: زرقانیطراح: نام دبیر یا

 شماره دانش آموزی: دهم پایه: شماره صندلی: صبح8ساعت شروع:

 

 صبح اول نوبت

 بارم 1فنون  پاسخنامه سوال

 1 الف : درست ب: نادرست ج: درست د: نادرست 1

 75/0 الف: غنایی  ب: مدحی ج: متن 2

 75/0 الف: رودکی . کسایی مروزی . فردوسی 3

 5/0 رواج تدریجی خط ّ عربی 4

 5/0 دبیالف: زبانی ب: ا 5

 5/0 به علّت اهمیت سنّت شفاهی پیش از اسالم 6

 75/0 الف: اندوهبار.شادی ونشاط . حماسی 7

 5/0 شوق به زمزمه وآواز خوانی 8

 25/1 الف: لحن ب: وزن ج: زبان د: عاطفه و: وزن 9

 5/0 صامت : ء / م / ز/ ش      مصوّت :آ/ او/ ِ 10

 ت / حَم / مُل 11

U  -     - 
75/0 

 25/0 د یا وصال 12

13 
 یو / سُ / فِ / گُم / گش/ تِ / با / زا / یَد / بِ / کَن / عان /غَم / مَ / خُر

 کُل / بِ/یِ/    ا َح/ زان/  شَ/  وَد/ رو/ زی / گُ / لِس/تان / غم / مَ/ خُر

U    -     -    -   u  -        -    u   u      - -        -   -   u         - 

2 

 25/0 درد 14

 25/0 الف 15

 1 الف مصراع دوم ) واج س(  ب: مصراع اول واج )ش( 16

 چون معنای متفاوتی دارند 17

 
5/0 



2 

 

 

 5/0 الف: متوازی ب: شعر 18

 5/1 مردن وبردن سجع متوازی / جدایی وبی همتایی سجع مطرف 19

 5/0 نوشتن هر واژه ی هم وزن صحیح است مانند عزیز یا بخیل 20

 1 نهفتنی و نمودنی سجع متوازی  / نهفتنی و پیمودنی یا گفتنی ونمودنی مطرف 21

 5/0 ایجاد موسیقی بیشتر 22

نتیجه گیری ولحن : لحن روایی داستانی . عارفان  واژه ی قفس 4استعاره بیت  6شبستان وندی / یکدل مرکب /تشبیه بیت آخر یا بیت  23

 یا دوست خوب ویکدل کمیاب وکیمیاستبه مادیات دنیایی وابسته نمی شوند 
2 

الف: تشبیه دخل به آب روان یا عیش به آسیاب گردان /تضاد : دخل وخرج / سجع : بری وخوری یا روان وگردان ب: تعلیمی یا  24

 اندرزی
1 

 1 الف: زبانی/ ب: ادبی/  ج: ادبی/ د: فکری 25


