
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی علوم و فنون دهم ( درس 1 تا نام آزمون:

( 3
نام برگزار کننده

1
سوال 1

این سروده لحن روایی _ داستانی دارد / در ابتدا با آهنگ مالیم خوانده می  شود و در ادامه با توجه به فضای داستان، تغ�ر می  کند. / از انواع ادب

تعلیمی است.

1
سوال 2

ویژگی زبانی: جمله  ها کوتاه است / کاربرد لغات غیر فارسی / ب +  فعل ماضی : بنگریستم / معنی بعضی از لغات مانند: حقیر: کوچک

ویژگی ادبی: شریف بودن انسان در میان مخلوقات / توجه به گذشت ععمر و لزوم هشیا بودن / .... تفکر فلسفی نویسنده را در مورد انسان و جایگاه او

در بین مخلوقات بیان می  کند.

1
سوال 3

تکرار واژه: خار، دل ، پای

تکرار واژ: امروز، فردا ، تو

1
سوال 4

الف) بدیع لفظی (تکرار)

ب) (س ، ر ، ت ،آ ) / (سر، ارادت)

1
سوال 5

الف) واج آرایی ، تشبیه / تناسب (مراعت نظیر)

ب) کوتاهی جمله / ساده و روان / کمی لغات غیر فارسی / معنی بعضی از لغات مانند: خزان: پا�ز

1
سوال 6

در بیت «ج»؛ واژة «روان» تکرار شده است.

در بیت «الف»؛ «می َکنی و می ُکنی» جناس دارند.

در بیت «ب»؛ «که» در مصراع اول به معنای «چه کسی» و در مصراع دوم حرف است.



1
سوال 7

شاعر برای انتقال عاطفة خود به دیگران از زبان کمک می گیرد. وزن و آهنگ کوبنده و کوتاه، بار حماسی فضای شعر را غنی تر می سازد.

1
سوال 8

پیام اصلی متن این است که سفر حج برای به کمال رسیدن مردم است و اگر کمالی صورت نگیرد، سفر حج، بیهوده خواهد بود.

1
سوال 9

تشريح عبارت های نادرست:

پ) وزن، امری حّسی است و بیرون از ذهن کسی که آن را در می یابد، وجود ندارد.

ت) توّجه به فضای عاطفی و آهنگ متن، سبب کشف لحن می شود.

ث) پس از عاطفه، مهم ترین و مؤثرترین عامل، وزن است.

2
سوال 10

الف) مراعات نظیر میان آب و گل، تضاد میان واژه های «بی ادبی» و «ادب»، استفاده از ضرب المثل (یک مورد )

ب) تأثیر تربیت بر سرشت انسان (اهمیت تربیت)

ج) ادبیات تعلیمی (یا اندرزی) 

د) لطایف الطوایف

2
سوال 11

الف) نکات زبانی :1- جمع کلمه (موش) با نشانۀ (ان)

2-به کارگیری «شهد» در معنی «عسل»

3- کاربرد کلمۀ «قاتل» در معنی کشنده برای غیر انسان (2 مورد )

نکات ادبی:

1- شبکه معنایی میان «شهد، شیرینی، چشیدن »

2- تضاد میان دو واژه «سیاه و سپید» ، «شب و روز»، «زهر و شیرینی یا شهد»، «رنج و لذت» ، «اندک و بسیار»

3- بهره گیری از تمثیل برای بیان مفهوم غفلت انسان (1 مورد )

ب) تعلیمی (یا اندرزی)  



2
سوال 12

الف) «جهان بر چشم او شد تیره» کنایه است.

ب) ترکیب سازی، مانند «حیله سازی»

ج) «بجست از دام، همچون از کمان، تیر» تشبیه و مراعات نظیر دارد.

د) دربارۀ ارزش و جایگاه دل (یا برتری دادن دل به همۀ اجزا)

2
سوال 13

الف) کاربرد دستور تاریخی فعل، استفاده از «ی» استمراری در آخر فعل به جای «می» در اول فعل. «پنداشتی»، «بیرون افتادی» 

ب) کنایه: روسفید شدن

تشخیص: جور فلک، تحمل کردن دانه

مثل: کل مصراع دوم یک َمَثل است.

(2 مورد  )  

1
سوال 14

جناس: سنگ _ سگ / تضاد: بسته _ گشاده / کنایه: سنگ را بسته اند (وسیلة دفاع را از انسان گرفته اند.) / سجع: نثر، مسجع است برای مثال: بدید و

بشنید و بخندید، بسته و گشاده

1
سوال 15

نوع ادبی ابیات «الف»، «پ»، «ث» و «ج» غنایی است.

نوع ادبی ابیات «ب» و «ت» تعلیمی است.

1
سوال 16

با توجه به آهنگ و فضای عاطفی شعر که موجب کشف لحن می شود، شاعر سعی دارد غم و اندوه دوری از یار را به مخاطب القا کند.

1
سوال 17

الف) شادی و عشق گرایی          ب) اندوه و ماتم

1
سوال 18

واژه آرایی :دام، دانه          واج آرایی صامت ((د، م)) و مصوت ((ا))



1
سوال 19

قلمرو زبانی: قالب شعر غزل است و کمی واژگان غیر فارسی ،سادگی شعر ،کاربرد شبکه معنایی ،بیشتر واژگان شعر ساختمان ساده دارند.

1
سوال 20

زبانی:قالب شعر غزل ،کمی واژگان غیر فارسی ،سادگی شعر ،کاربرد شبکه معنایی ،بیشتر واژگان شعر ساده هستند.

ادبی:آرایه هایی همچون تشبیه ،مجاز ،تکرار ،تلمیح ،کنایه و استعاره دارد.

فکری:شاعر در این غزل به توصیف دالوری ها و شجاعت و عظمت مقام حضرت علی پرداخته است.

2
سوال 21

الف) هر چیزی که ذهن ما را به پویایی درآورد، «متن» است

ب) خواندن دقیق متن

ج) شعر  _ نثر

2
سوال 22

الف) عطار نیشابوری

ب) یونان باستان  _  شعر  _ محتوایی

2
سوال 23

خوانش- شناسایی و استخراج نکات زبانی - شناسایی و استخراج نکات ادبی - شناسایی و استخراج نکات فکری -

نتیجه گیری و تع�ن نوع (4 مورد)

2
سوال 24

الف) لحن  _ آهنگ

ب) ادبی

ج) چشم خوانی

2
سوال 25

الف) بیت 2

ب) توجه به فضای عاطفی و آهنگ متن

ج) وزن و آهنگ کوبنده و کوتاه  بار حماسی فضای شعر را غنی تر می سازد.


