
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی علوم و فنون دهم ( درس 7 و نام آزمون:

(8
نام برگزار کننده

1
سوال 1

شعر فارسی در قرن چهارم به دست رودکی بنیاد نهاده شد؛ به همین سبب او را «پدر شعر فارسی» نام نهاده اند.

سبک شعر دورة سلجوقی را باید بینابین نام نهاد؛ زیرا ویژگی های هر دو سبک عراقی و خراسانی در آن دیده می شود.

1
سوال 2

الف، ج) 

ب) 

د) 

ه) 

− − U − − − U − − − U−

−U − − − U − − − U−

− − U − − − U − − − U

− − U − − − U − − − U − − − U−

1
سوال 3

نخستین آثار نظم زبان فارسی بعد از اسالم، ابتدا در سیستان و سپس در خراسان بزرگ (خراسان کنونی و افغانستان و تاجیکستان، ماوراءالنهر و ترکستان)

پدید آمد. 

یکی از ویژگی های زبانی سبک خراسانی «کم بودن لغات عربی – به جز اصطالحات دینی و علمی – و لغات بیگانه، در مقایسه با دوره های بعد» است.

1
سوال 4

بیت «الف» با مفهوم «غم گرایی» از ابیات سبک عراقی است. سایر ابیات مربوط به سبک خراسانی هستند.

مفاهیم سایر ابیات: ب) ستایش خرد / ج) وصال / د) باور به اختیار و اراده / ه) شادی گرایی

1
سوال 5

ویژگی های نثر دورة سامانی: ایجاز و اختصار در لفظ و معنا، تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی، افزایش کاربرد نشانه های جمع فارسی بر جمع عربی

ویژگی های نثر دورة غزنوی و سلجوقی: تمثیل و استشهاد به آیات و احادیث و اشعار، حذف افعال به قرینه



2
سوال 6

الف) بیت «1»

ب)

َع  َجب  نی   س  َتز  ُگل  ِک  َخن  َدد   ِب  َسر  وی

_    _    U   _    _      U     _   _     U    _    _      U

ج) ُم  َءذ   ِذن 

    ( _  _ U )     

     5 صامت     

2
سوال 7

الف) استفاده از واژگان کهنه نظیر خنگ، سادگی زبان شعر، استفاده از «همی» به جای «می»، کم بودن استفاده از لغات عربی (2 مورد )

ب) زیرا ویژگی های سبک عراقی نیز در آن به چشم می خورد.

ج) 1) زبان دری 

2) ویژگی فکری شعر در سده های پنجم و ششم  

3) زبان پهلوی

4) نثر دوره های غزنوی و سلجوقی 

2
سوال 8

الف) کمی واژگان غیرفارسی، کاربرد شبکه معنایی مانند «حیله، دستان ، تزویر، دام» یا «دل، زبان، گوش و دندان»، ترکیب سازی، مانند «حیله سازی»،

بیشتر واژگان شعر، ساختمان ساده دارند نظیر: «روباه، گوش، دل، زبان» (یا موارد مشابه دیگر، 2 مورد  )

ب) ویژگی ادبی: قالب شعر قصیده بوده و قافیه و ردیف شعر ساده است (قافیه ها نظیر دندان و باران، ردیف بیت: بود). استفادۀ طبیعی و در حد اعتدال

از آرایه های ادبی مانند تلمیح در بیت چهارم. (یک مورد )

_ ویژگی زبانی: سادگی زبان شعر، آوردن پیشوند «ب» بر سر فعل ماضی مانند «بسود»، استفاده از لغات کهنه و مهجور نظیر «ال بل» (یک مورد )

ج) واژه  آرایی در کلمات «بود»  و «نحس»

د) َم را ِب_ سو ُد ُف_ رو ریخت َهر ِچ َدن دان بود 

1
سوال 9

بیهقی، در جملة «قبایی ساخته کرد و دستاری نشابوری یا قائنی ]ساخته کرد[» فعل را به قرینة لفظی حذف کرده است؛ حذف افعال به قرینه از ویژگی های

سبکی نثر دورة غزنوی و سلجوقی محسوب می گردد.

1
سوال 10

کهنه و مهجور بودن برخی از لغات: ژنگ (کتاِب مانی نقاش) / استفاده از تشبیهات حسی: چمن،  مانند ُدم گرگ یا پلنگ / عمر، مانند کشتی / بیت آخر،

پندآموز است.



1
سوال 11

کتاب «تاریخ بیهقی، کیمیای سعادت، کشف المحجوب، سفرنامة ناصرخسرو» از نمونه های نثر دورة غزنوی و سلجوقی است.

«شاهنامة ابومنصوری، تاریخ بلعمی، ترجمة تفسیر طبری» از نمونه های موفق نثر دورة سامانی هستند.

1
سوال 12

در عبارت صورت سؤال که از تاریخ بیهقی انتخاب شده است واژه  های «اموال، واقف، مشاورت، حاجت، نصیحت، محض و …» عربی هستند و نسبت به

دورة  قبل (دورة سامانی) افزایش یافته اند.

توضیح نکات درسی:

در این متن «کوتاهی جمالت» مشهود است اّما ویژگی نثر دورة  «غزنوی و سلجوقی» محسوب نمی شود؛ بلکه مربوط به نثر دورة  سامانی است.

1
سوال 13

هجاهاي كوتاه عبارت اند از:

ِد ـ َد ـ ِی ـ َب ـ ِر (5 مورد)

هجاهاي بلند عبارت اند:

ُمژ ـ را ـ بو ـ می ـ َسد (5 مورد)

هجاهاي کشیده عبارت اند:

هید ـ باغ ـ هار (3 مورد)

1
سوال 14

متن داده شده از کتاب «قابوس نامه» و متعّلق به دوره ی غزنوی و سلجوقی است.

1
سوال 15

الف) سنایی           ب) واقع گرا          پ) دری

1
سوال 16

الف) دورہ غزنوی و سلجوقی افزایش کاربرد لغات عربی نسبت به دوره قبل - حذف فعل گاوان بدانجا بداشته [بودند] - استفاده از نشانه جمع((ن)) به جای

((ها)) گاوان - به کارگيری((ب)) زینت در اول فعل :بداشته



1
سوال 17

الف)

ع/ جب/ نی/س/ تز/ گل/ ک/خن/دد/ ب/ سر/وی

-/-/u/-/-/u/-/-/u/-/-/u

ک/ در/این/ چ/ من/ پا/ ی/ در/ گل/ ن/ شی/ ند

-/-/u/-/-/u/-/-/u/-/-/u

ب)

یو/ س/ ف/ گم/ گش/ ت/ با/ زا/ ید/ ب/ کن/ عان/ غم/ م/ خر

-/ u/u/-/-/u/-/-/-/u/-/-/-/u/ -

کل/ ب/ ی/ اح/ زان/ ش/ ود/ رو/ زی/ گ/ لس/ تان/ غم/ م/ خر

-/ u/u/-/-/u/-/-/-/u/-/-/-/u/ -

1
سوال 18

کتاب های ترجمه ی تفسیر طبری، الّتفهیم، تاریخ بلعمی و شاهنامه ی ابومنصوری از نمونه های موفق نثر دوره ی سامانی و کتاب های کشف المحجوب، تاریخ

بیهقی، قابوس نامه، سیاست نامه، کیمیای سعادت و سفرنامه ی ناصرخسرو از نمونه های نثر دوره ی غزنوی و سلجوقی هستند.

1
سوال 19

سبک خراسانی از آغاز شعر فارسی تا قرن ششم و دورۀ بازگشت ادبی  در تمام طول قرن سیزدهم ادامه داشت.

1
سوال 20

به تناسب مخاطب؛ سبک عامیانه، سبک عالمانه / بر اساس موضوع و نوع؛ سبک عرفانی، سبک حماسی


