
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی علوم و فنون دهم ( درس 9 و نام آزمون:

( 10
نام برگزار کننده

1
سوال 1

موارد نادرست:

تا حدود نیمة دوم قرن پنجم و اوایل قرن ششم، شعر پارسی همچنان تحت تأثیر سبک سامانی و غزنوی بود.

تحولی که سنایی و انوری در غزل ایجاد کردند، باعث شد در قرن هفتم شاعران بزرگی در غزل ظهور کنند.

1
سوال 2

منطقة رواج فارسی دری، نخست در مشرق و شمال شرقی ایران بود.

1
سوال 3

برخی از آثار نثر این دوره عبارت اند از: قابوس نامه، مقامات حمیدی، چهارمقالة نظامی عروضی و کلیله و دمنه

1
سوال 4

نخستین نمونۀ نثر فنی، کتاب «کلیله و دمنه» از «ابوالمعالی نصراهللا منشی» است که (در سال 536 ه .ق) در اواسط نیمۀ اّول قرن ششم تألیف شد.

1
سوال 5

تالش شاعران از قرن سوم تا میانة قرن پنجم، موجب شد زبان و ادب فارسی در شرق و شمال شرق، یعنی ماوراء النهر، خراسان و سیستان گسترش یابد.

در شمال غرب ایران دسته ای از شاعران ظهور کردند که کار آنان در ادب فارسی، تازگی داشت. این دسته که شاعران معروف آذربایجان (خاقانی، نظامی و

…) بودند سبک شعر فارسی را از آنچه در دیگر نواحی ایران یا پیش از آنان رایج بود؛ متمایز ساختند.

1
سوال 6

سنایی و انوری تحّولی در غزل ایجاد کردند که موجب ظهور شاعران بزرگی در قرن هفتم شد.

1
سوال 7

بیت الف: موازنه دارد

بیت ب: دو جهان مانند مشرق و مغرب

بیت ج: نیست و هست :تضاد



2
سوال 8

الف) دیداری  _ شنیداری

ب) هخامنشیان

ج) تاریخ الرسل و الملوک

د) سیستان  _ خراسان بزرگ  (خراسان کنونی و افغانستان و تاجیکستان، ماوراءالنهر و ترکستان)

ه_) کلیله و دمنه  _ ابوالمعالی نصراهللا منشی (ذکر نصراهللا منشی نیز کفایت می کند. )  

2
سوال 9

الف)1- درست     2- نادرست     3- نادرست     4- درست

ب)1- گرایش شاهان در جلب عالمان و ادیبان به دربار  2- لشکرکشی ها و فتوحات غزنویان

3- توسعۀ مدارس و مراکز تعلیم   (دو مورد ) 

2
سوال 10

الف) حماسی ، مدحی  و غنایی  

ب) حرف

ج) بر مبنای حوزۀ جغرافیایی  و تاریخی شعر

د) (2) یا ویژگی ادبی شعر در سدۀ پنجم و ششم

ه_) (1) یا ویژگی فکری شعر سبک خراسانی

2
سوال 11

الف) رواج نثر داستانی و تمثیلی و عرفانی (متن صورت سؤال داستانی است) _ کاربرد لغات مهجور عربی نظیر التفات _ حذف افعال به قرینه مانند «در

بالها باز است و انواع آفت به من محیط [است] .»

استفاده از آرایه های ادبی نظیر سجع، استعاره (در بالها)، مراعات نظیر (میان، راسو ، بوم، گربه) (2 مورد )

ب) آویزد  و فرودآید

ج) بیت «2»  _ تکرار صامت های «خ» و «ز»

2
سوال 12

 _ _ _ U :بدون تلفظ همزه /  _  _ U  _ U :الف) با تلفظ همزه

ب) یازده مصوت

ج) عبارت «1»  _ سجع متوازی  _ کلمات مسجع: رسیده  و کشیده

د) بیت «2» 



2
سوال 13

الف) کلمات سجع: مرّقع  ، مرّصع  _ نوع سجع: متوازی

ب) کلمات سجع: عزیز  ، ذلیل  _ نوع سجع: متوازن

ج) موازنه

د) ترصیع 

1
سوال 14

موضوع قابل توجه در شعر نیمۀ دوم قرن ششم، عالقه مندی شاعران به سرودن غزل های لطیف و زیباست. انوری و هم سبکان او در آوردن مضامین دقیق

در غزل بسیار کوشیدند. تحولی که سنایی و انوری در غزل ایجاد کردند، باعث شد که در قرن هفتم شاعران بزرگی در غزل ظهور کنند.

1
سوال 15

هر چه زمان می گذشت، آمیختگی زبان فارسی با واژگان عربی بیشتر می شد؛ زیرا در مدارس آن عهد، عمدتًا تحصیل علوم دینی و ادبی، میّسر بود، به

همین سبب شاعران و ادیبان، بیش از هر چیز با زبان و ادبیات عربی آشنا می شدند.

1
سوال 16

موضوع قابل توّجه در شعر نیمه ی دوم قرن ششم، عالقه مندی شاعران به سرودن غزل های لطیف و زیباست. انوری و هم سبکان او در آوردن مضامین

دقیق در غزل بسیار کوشیدند. تحّولی که سنایی و انوری در غزل ایجاد کردند،  باعث شد که در قرن هفتم، شاعران بزرگی در غزل ظهور کنند و این نوع از

شعر فارسی را به اوج برسانند.

1
سوال 17

ترصيع زیرا تمام واژه هایی که مقابل هم قرار می گيرند، دارای سجع متوازی هستند.

1
سوال 18

الف) موزون           ب) سبک شخصی


