


 

 

 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهرستان سنگر ةادار

 حمیدرضا بزرگیدبیرستان دولتی شهید 

 دوم ةدور

 نام و نام خانوادگی:

 محمدرسول پورمحمدعلی. نام دبیر:

 .1علوم و فنونِ ادبی نام درس:

 .Bدهم :پایه و شعبة کالس

 05/03/1397تاریخ امتحان: 

 صبح. 10:30  :انساعت امتح

 دقیقه. 75 :مدت امتحان

 4 :تعداد صفحات امتحان

 ردیف بارم سواالت

 های زیر را مشخص نمایید.( گزینه( یا نادرستی)درستی)

 ی اصلی ادبیات، زبان است.الف( ماده

 هوایِ مفهومیِ چیره بر متن است.ب( گامِ پایانی در بررسیِ متن، تعیینِ رنگ و بویِ فکری و حال و 

 ستحکام یافت.ای اولِ قرنِ پنجم با شاعرانی چون کسایی مَروزی و فردوسی قوّت و ج( شعرِ غنایی در قرنِ چهارم و نیمه

 د( خاستگاهِ سبکِ خراسانی، ابتدا سیستان بوده است.

 شود.ای با مصوِّت آغاز نمیدر زبانِ فارسی هیچ واژه هـ(

 ، رعایتِ شکلِ نوشتاریِ حروف، واجب نیست.در قافیه و(

 جاهای خالیِ زیر را پر کنید.

 هدفِ ادبیات،                                     است. الف(

 بندیِ اشعار بر اساسِ                                      است.ب( قصیده، غزل، قطعه، رباعی،  مستزاد و غیره، طبقه

 شاره کرد.ا           توان به                  ثرِ فارسیِ دورهِ دوم که بیانگرِ رشد و تعالی آن است میهای نج( از نمونه

 گویند.ی سلجوقی را، سبکِ                                  میسبکِ دوره (د

 گویند.می    کند،                  بار باز شدن، آن را ادا میهـ( به مقدار آوایی که دهان با یک

 شود.امیده مین            کند،            ی نظری و عملی تعیین میها را از جنبهبندی وزنو( علمی که قواعدِ وزنِ شعر و طبقه

 مشخص نمایید. ی صحیح را با عالمتِ گزینه

 ی علمِ بالغت هستند؟ها از شاخهی مقوله( در کدام گزینه، همه1

 فصاحت، بیان، بدیع (د   نی، بیان، بدیع        ج( معا     صاحت، معانی، بدیع      ب( ف  بیان          ،الف( فصاحت، معانی

 گیرند؟ی کدام سطح از سطوح قلمرو ادبی قرار می، به ترتیب در حوزهاستعاره، جناس، مَجاز و ایهامهای ( هر یک از آرایه2

                         عِ لفظی      بیانی، بدیعِ معنوی، بیانی، بدیب(   ی                   بیانی، بدیعِ لفظی، بیانی، بدیعِ معنوالف( 

 ی، بیانیبدیعِ معنوی، بدیعِ لفظ، بیانی د(                بیانی، بدیعِ لفظی، بدیعِ معنوی، بیانی        ج( 

 سامانی هستند؟ی های نثرِ دورهها از ویژگیی مقوله( در کدام گزینه، همه3

   ایجاز و اختصار در لفظ و معنا/ کوتاهیِ جمالت/ حذفِ افعال به قرینه.         الف( 

 ی.های جمعِ فارسکمبودِ لغاتِ عربی/ تکرارِ فعل یا اسم به حکم ضرورت و معنا/ افزایشِ کاربردِ نشانهب( 

    ترکیباتِ دشوار.         و احادیث و اشعار در متن/ استفاده ازرواجِ نثرِ داستانی، تمثیلی و عرفانی/ کاربردِ فراوانِ آیات ج( 

 اِطناب/ موزونیِ کالم/ کاربردِ لغاتِ مهجورِ عربی، ترکی و مغولی. د(
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 :مجموع بارم 3 تعداد سواالت این صفحه: 4
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 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهرستان سنگر ةادار

 حمیدرضا بزرگیدبیرستان دولتی شهید 

 دوم ةدور

 

 نام و نام خانوادگی:

 محمدرسول پورمحمدعلی. نام دبیر:

 .1علوم و فنونِ ادبی نام درس:

 .Bدهم :پایه و شعبة کالس

 

 05/03/1397: تاریخ امتحان

 صبح. 10:30  :ساعت امتحان

 دقیقه. 75 :مدت امتحان

 4 :تعداد صفحات امتحان

 

 ردیف بارم سواالت

 در ابیات و عباراتِ زیر انواعِ جناس را مشخص کنید.

 ارم نیامدی.روزی به دیدنِ شبِ ت ی تو روزِ روشنم/( شب شد ز تار طُرّهالف

 ب( ای دلیلِ دلِ گمگشته خدا را مددی/ که غریب ار نَبَرد ره به داللت برود

 شده پاسخ دهید. شعر زیر را بخوانید و به موارد خواسته

 اغ به راغی کشیدبَرخِت خود از                                        گُزید  زاغی از آنجا که فَراغی . 1                

 ِدِه    مخزِن   پنهاِن   کوهعرضه                                دید یکی َعرصه به داماِن کوه                            

 فامی  فیروزهوضهر  شاهِد   آن                                         نادره   کَبکی  به  جامِل  متام                    

 رب  به  همهم  ُخطُواتش  متقا                                      متناسب به همهم  َحَرکاتش                     

 نبِش  هموار  راجوان  روش  و                                         زاغ  که  دید  آن ره و رفتار را . 5               

 د  به  تقلید، جایدر  ِپِی  او  کر                                         بازکشید  از روِش خویش پای                    

 کشیدقمی   میر   وز   قلِم   او                                        کشیدبر  قدِم  او   قدمی  می                    

 وزی سه، چارر قاعده  رفت بر این                                      اش القصه در آن َمرغزاردر پی                    

 ،      نیاموختهرهُروِی      کبک                                       عاقبت  از  خامِی خود سوخته                    

 زده  از  کاِر خویش ماند  غرامت                                      کرده فراُمش ره و رفتاِر خویش. 10              

 ر چیست؟الف( قالبِ شع

 ب( نوعِ شعر)از نظرِ محتوا( را مشخص کنید.

 ج( لحن و روشِ خوانشِ شعر چگونه است؟

 د( دو کنایه در شعر بیابید و مفهومِ آن را بنویسید.

 ی جناسِ تام وجود دارد؟)معنای هر دو واژه را ذکر کنید(هـ( درکدام بیت آرایه

 جناس را در بیت اول مشخص کنید.ی و( آرایه

 ی مرکب در شعر پیدا کنید و بنویسید. واژهز( دو 
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 :مجموع بارم  1 تعداد سواالت این صفحه:

6 5 



 

 

 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهرستان سنگر ةادار

 حمیدرضا بزرگیدبیرستان دولتی شهید 

 دوم ةدور

 

 نام و نام خانوادگی:

 محمدرسول پورمحمدعلی. نام دبیر:

 .1علوم و فنونِ ادبی نام درس:

 .Bدهم :پایه و شعبة کالس

 

 05/03/1397تاریخ امتحان: 

 صبح. 10:30  :ساعت امتحان

 دقیقه. 75 :مدت امتحان

 4 :حات امتحانتعداد صف

 

 ردیف بارم سواالت

  شده پاسخ دهید. حکایت زیر را بخوانید و به موارد خواسته

ای خانه داشت. و اند که به فالن شهر، درختی بود و در زیِر درخت، سوراخِ موش. نزدیِک آن، گربهآورده

صیاداِن بسیار آمدندی. روزی صیاد دام بنهاد. گربه در دام افتاد و مباند و موش به طلِب طعمه از سوراخ 

کرد، ناگاه نظر بر گربه افکند. چون انداخت و راه رسه میبیرون رفت. به هر جانب برای احتیاط، چشم می

گریست. راسویی از جهِت او کمین کرده بود، سوِی گربه را بسته دید، شاد گشت. در این میان، از پس ن

درخت التفاتی منود. بومی قصِد او داشت. برتسید و اندیشید که اگر بازگردم، راسو در من آویزد و اگر بر 

اعِ دِر بالها باز است و انو »جای قرار گیرم، بوم فرود آید و اگر پیشرت َرَوم، گربه در راه است. با خود گفت:

 «.حیط و راه مخوف. و با این همه، دل از خود نشاید بُرد . . . آفت به من م

 شرح و توضیح موضوع

 

 قلمرو زبانی

 مورد( 4)

 

 

 

 قلمرو ادبی

 مورد( 2)

 

 

  قلمرو فکری

  تعیین سَبک
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 پیروز و سربلند باشید نمرة ورقه: :مجموع بارم  1 تعداد سواالت این صفحه:

7 5 



 

 

 اسالمی ایران وزارت آموزش و پرورش جمهوری

 ادارة آموزش و پرورش شهرستان سنگر

 حمیدرضا بزرگی دبیرستان دولتی شهید

 دورة دوم

 نام و نام خانوادگی:

 مدرسول پورمحمدعلی.نام دبیر: مح

 .1نام درس: علوم و فنونِ ادبی

 .Bپایه و شعبة کالس: دهم

 05/03/1397تاریخ امتحان: 

 صبح. 10:30ساعت امتحان:  

 دقیقه. 75مدت امتحان: 

 4تعداد صفحات امتحان: 

 ردیف بارم پاسخنامه

 های زیر را مشخص نمایید.( گزینه( یا نادرستی)درستی)

 (13)ص زبان است.  ی اصلی ادبیات،الف( ماده

 (18ص)  متن، تعیینِ رنگ و بویِ فکری و حال و هوایِ مفهومیِ چیره بر متن است. ب( گامِ پایانی در بررسیِ

 (43)ص  افت.یبا شاعرانی چون کسایی مَروزی و فردوسی قوّت و استحکام  ی اولِ قرنِ پنجمج( شعرِ غنایی در قرنِ چهارم و نیمه

 (48)ص  بوده است. ابتدا سیستان د( خاستگاهِ سبکِ خراسانی،

 (76)ص شود. ای با مصوِّت آغاز نمیواژه هـ( در زبانِ فارسی هیچ

 (82)ص  نوشتاریِ حروف، واجب نیست. و( در قافیه، رعایتِ شکلِ

 جاهای خالیِ زیر را پر کنید.

 (13)ص . . . است. آفرینیزیبایی الف( هدفِ ادبیات، . . .

 (19)ص . . . است. اختامن و قالبس. . .  بندیِ اشعار بر اساسِمستزاد و غیره، طبقه  ب( قصیده، غزل، قطعه، رباعی،

 (60ص) اشاره کرد. . . . گلستان یا کلیله. . . توان به دورهِ دوم که بیانگرِ رشد و تعالی آن است می های نثرِ فارسیِج( از نمونه

 (48)ص گویند.. . . می بینابین ی سلجوقی را، سبکِ . . .د( سبکِ دوره

 (74)ص گویند.. . . می هجاکند، . . . بار باز شدن، آن را ادا میهـ( به مقدار آوایی که دهان با یک

 (87)ص شود.می ده. . . نامی عروضکند، . . . ی نظری و عملی تعیین میها را از جنبهبندی وزنقواعدِ وزنِ شعر و طبقه و( علمی که

 نمایید.مشخص   تِی صحیح را با عالمگزینه

 ی علمِ بالغت هستند؟ها از شاخهمقوله ی( در کدام گزینه، همه1

 صاحت، بیان، بدیعد( ف      (14)ص  ج( معانی، بیان، بدیع       ب( فصاحت، معانی، بدیع       الف( فصاحت، معانی، بیان

 گیرند؟می ی کدام سطح از سطوح قلمرو ادبی قرارحوزه، به ترتیب در جناس، مَجاز و ایهاماستعاره،  های( هر یک از آرایه2

                               ب( بیانی، بدیعِ معنوی، بیانی، بدیعِ لفظی     (18)ص  الف( بیانی، بدیعِ لفظی، بیانی، بدیعِ معنوی

 بدیعِ لفظی، بیانی معنوی، د( بیانی، بدیعِ                         بیانی، بدیعِ معنوی ج( بیانی، بدیعِ لفظی،

 ی سامانی هستند؟های نثرِ دورهها از ویژگیمقوله ی( در کدام گزینه، همه3

            لفظ و معنا/ کوتاهیِ جمالت/ حذفِ افعال به قرینه. الف( ایجاز و اختصار در

 (50)ص  ی.های جمعِ فارسفعل یا اسم به حکم ضرورت و معنا/ افزایشِ کاربردِ نشانه ب( کمبودِ لغاتِ عربی/ تکرارِ

 دشوار.            ترکیباتِ تمثیلی و عرفانی/ کاربردِ فراوانِ آیات و احادیث و اشعار در متن/ استفاده از ج( رواجِ نثرِ داستانی،

 و مغولی. کید( اِطناب/ موزونیِ کالم/ کاربردِ لغاتِ مهجورِ عربی، تر
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 مجموع بارم: 3تعداد سواالت این صفحه:  4

3 1 

5/1 



 

 

 اسالمی ایران وزارت آموزش و پرورش جمهوری

 ادارة آموزش و پرورش شهرستان سنگر

 حمیدرضا بزرگی دبیرستان دولتی شهید

 دورة دوم

 

 نام و نام خانوادگی:

 نام دبیر: محمدرسول پورمحمدعلی.

 .1نام درس: علوم و فنونِ ادبی

 .Bپایه و شعبة کالس: دهم

 

 05/03/1397تاریخ امتحان: 

 صبح. 10:30ساعت امتحان:  

 دقیقه. 75مدت امتحان: 

 4تعداد صفحات امتحان: 

 

 ردیف بارم پاسخنامه

های یک از سبکمربوط به نثرِ کدام ، به ترتیبنامه و مقاماتِ حمیدیتاریخِ بیهقی، کلیله و دمنه، سیاست هر یک از آثارِ( 4

 زیر است؟

                               ی/ خراسانیب( عراقی/ خراسانی/ عراق                                      خراسانی الف( خراسانی/ عراقی/ عراقی/

 عراقی د( عراقی/ خراسانی/ خراسانی/              (61و  51)ص   عراقی/ خراسانی/ عراقیج( خراسانی/ 

 مواردِ خواسته شده در بیتِ زیر را بنویسید.

 مستحب است نآری افطاِر ُرَطب در رمضاروزه دارم من و افطارم از آن لعِل لب است               

 است دیف:ر                       2 ی:طبقِ قاعده                 ــَـ ب  قافیه: حروفِ          لب و مستحب های قافیه:واژه

 ْت ُمْستََحبَسْ  آریفطاِر رُطَب َدر رََمضانروِز دارَم َمُن اِفطارََمزان لَْعِل لَبَْسْت            خطِّ عروضی:

 گذاری: تقطیع هجایی و عالمت

 رو

 ــ

 زِ 
U 

 دا
 ــ

 رَم
 ــ

 مَ 
U 

 نُ 
U 

 اِف
 ــ

 اط
 ــ

 رَ 
U 

 مَ 
U 

 زان
 ــ

 لَع
 ــ

 لِ 
U 

 َل 
U 

 بَست
 ــ

 ــ

 آ

U 
 رِ 

 ــ
 یِف

 ــ
 طا

U 
 رِ 

U 
 رُ 

 ــ
 طَب

 ــ
 َدر

U 
 رَ 

U 
 مَ 

 ــ
 ضان

 ــ
 ُمس

U 
 تَ 

U 
 حَ 

 ــ
 بست

 ییِ ابیاتِ زیر را مشخص کنید.آراآراییِ و واژهواج

ِت)ــِـ(.مبتال کن.     شبگردِ  خرابِ منِ تنها مرا رها کن/ ترکِ الف( رو سر بنه به بالین  صامِت)ب( و مصوِّ

ِت)ــِـ(.      نخستین است. عشقِ یادِ تو میرد؟/ یادِچگونه یاد تو میب( در  دل    آرایِی)یاد(.واژهصامِت)د( و مصوِّ

 اتِ زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.موازنه یا ترصیعِ ابی

 نداشت   ستایشزبانش   تواِن          )ترصیع( روانش گمانِ نیایش نداشت. الف( زبانش توانِ ستایش نداشت/

 نداشت    نیایش   روانش  گامنِ                                                                                                      

 آستانت       مقیمِ    جربیلوازنه(       م) حریمِ بارگاهت. ب( جبریل مقیمِ آستانت/ افالک

 بارگاهت   حریمافالک                                                                                     
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 مجموع بارم:  2تعداد سواالت این صفحه: 

3 

4 

5 



 

 

 اسالمی ایران وزارت آموزش و پرورش جمهوری

 ادارة آموزش و پرورش شهرستان سنگر

 حمیدرضا بزرگی دبیرستان دولتی شهید

 دورة دوم

 

 نام و نام خانوادگی:

 نام دبیر: محمدرسول پورمحمدعلی.

 .1نام درس: علوم و فنونِ ادبی

 .Bپایه و شعبة کالس: دهم

 

 05/03/1397تاریخ امتحان: 

 صبح. 10:30ساعت امتحان:  

 دقیقه. 75مدت امتحان: 

 4تعداد صفحات امتحان: 

 

 ردیف بارم پاسخنامه

 در ابیات و عباراتِ زیر انواعِ جناس را مشخص کنید.

ریک(. تاِر اول)مو(، تاِر دوم)تاهمسان:  روزی به دیدنِ شبِ تارم نیامدی. ی تو روزِ روشنم/الف( شب شد ز تار طُرّه

 ناهمسان)افزایشی(: روز و روزی.

  اشتقاق)دلیل و داللت(.ره به داللت برود.   ب( ای دلیلِ دلِ گمگشته خدا را مددی/ که غریب ار نَبَرد

 شده پاسخ دهید. شعر زیر را بخوانید و به موارد خواسته

 غ به راغی کشیدخود از با َرخِت                                         گُزید  . زاغی از آنجا که فَراغی1               

 ِدِه    مخزِن   پنهاِن   کوهعرضه  کوه                                       ه به دامانِ دید یکی َعرص                   

 فامفیروزه  یوضهر  شاهِد   آن                                          به  جامِل  متام  کَبکینادره                      

 رب  به  همهم  ُخطُواتش  متقا               هم  َحَرکاتش متناسب به هم                                           

 نبِش  هموار  راوان  روش  و  ج                                       آن ره و رفتار را  دید. زاغ  که  5               

 تقلید، جایه  باو  کرد    ِپیِ در                                         از روِش خویش پای  بازکشید                   

 کشیدمی   رقمیو   اوز   قلِم                                         کشیدمی  قدمیبر  قدِم  او                      

 ر این قاعده روزی سه، چاربرفت                                  َمرغزار     اش القصه در آندر پی                   

 یاموختهن    کبک،        رهُرویِ                                      خامِی خود سوختهعاقبت  از                     

  کاِر خویشزده  از  ماند  غرامت                                    رفتاِر خویش. کرده فراُمش ره و 10              

 مثنوی. الف( قالبِ شعر چیست؟

 تعلیمی. ب( نوعِ شعر)از نظرِ محتوا( را مشخص کنید.

 روایی و داستانی.عر چگونه است؟ ج( لحن و روشِ خوانشِ ش

 ودنخام بو  نقِل مکان کردن کنایه از رخت از جایی به جایی کشیدن د( دو کنایه در شعر بیابید و مفهومِ آن را بنویسید.

 ی کامل در بر خواهد داشت.(به آنها منره یاست.)البته در شعر کنایاِت دیگری هم وجود دارد و اشاره تجربگیبیاز  کنایه

گذاشت( در مرصاِع اول)می کشیدمی 7بیت  نید(کواژه را ذکر  ی جناسِ تام وجود دارد؟)معنای هر دوـ( درکدام بیت آرایهه

 کرد(.و در مرصاِع دوم)رسم می

 راغ و فراغ. غ و راغ و ناهمسان)افزایشی(:ناهمسان)اختالفی(: زاغ و با  ی جناس را در بیت اول مشخص کنید.و( آرایه

 .هروَر ده و َعرضه ی مرکب در شعر پیدا کنید و بنویسید.هز( دو واژ
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 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهرستان سنگر ةادار

 حمیدرضا بزرگیدبیرستان دولتی شهید 

 دوم ةدور

 

 نام و نام خانوادگی:

 محمدرسول پورمحمدعلی. نام دبیر:

 .1علوم و فنونِ ادبی نام درس:

 دهم. :ه و شعبة کالسپای

 

 05/03/1397تاریخ امتحان: 

 صبح. 10:30ساعت امتحان:  

 دقیقه. 75مدت امتحان: 

 4تعداد صفحات امتحان: 

 

 ردیف بارم پاسخنامه

  شده پاسخ دهید. حکایت زیر را بخوانید و به موارد خواسته

ای خانه داشت. و نزدیِک آن، گربهاند که به فالن شهر، درختی بود و در زیِر درخت، سوراخِ موش. آورده

صیاداِن بسیار آمدندی. روزی صیاد دام بنهاد. گربه در دام افتاد و مباند و موش به طلِب طعمه از سوراخ 

کرد، ناگاه نظر بر گربه افکند. چون انداخت و راه رسه میبیرون رفت. به هر جانب برای احتیاط، چشم می

ین میان، از پس نگریست. راسویی از جهِت او کمین کرده بود، سوِی گربه را بسته دید، شاد گشت. در ا

درخت التفاتی منود. بومی قصِد او داشت. برتسید و اندیشید که اگر بازگردم، راسو در من آویزد و اگر بر 

عِ وا دِر بالها باز است و ان»جای قرار گیرم، بوم فرود آید و اگر پیشرت َرَوم، گربه در راه است. با خود گفت:

 «.آفت به من محیط و راه مخوف. و با این همه، دل از خود نشاید بُرد . . . 

 شرح و توضیح موضوع

 

 قلمرو زبانی

 

آوردن ب بر رِس فعِل ماضی: برتسید/  /در سطِر اول ی لفظیدشواری زباِن منت/ حذف فعِل بود به قرینه
 لغات عربی. زیاد یاستفاده

 

 قلمرو ادبی

 

  بال.انداخت/ استعاره: درِ کنایه: چشم می

 رواجِ نرثِ داستانی و متثیلی. قلمرو فکری

 عراقی. تعیین سَبک
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