
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی علوم و فنون دهم ( درس 11 و نام آزمون:

( 12
نام برگزار کننده

2
سوال 1

الف) بیت «2»  _ قافیه اصلی: خبر  و سپر

ب) ردیف: خواهد شد  

_ واژگان قافیه: مشک فشان  ، جوان  

_ قافیه مطابق قاعدۀ «2» است.  (قاعدۀ «2»: گاهی یک مصوت با یک یا دو صامت پس از خود قافیه می سازد.)

ج) ام

2
سوال 2

الف) «روان» اول به معنای جان  _ «روان» دوم به معنای جاری

 ب) جناس ناهمسان (ناقص) حرکتی

ج) بیت «2»  _ رنج  و مرنج

1
سوال 3

الف) قافیه: گیر، تیر / ردیف: ست (است)

ب) قافیه: بهشت (مینو، جنت)، بهشت (رها کرد، فروگذاشت) / ردیف: ندارد

پ) گیسویت، جادویت: قافیه / ردیف: ندارد

ت) قافیه: بري (پاک)، بري (ببری) / ردیف: ندارد

ث) قافیه: میرند (می میرند)، میرند (امیر هستند) / ردیف: ندارد

1
سوال 4

در بیت «ب»، واژة «روی» یک بار به معانی «چهره» و یک بار به معنای «فلز روی» است.

در بیت «پ» واژة «چین» یک بار به معنای «شکن» و یک بار به معنای «کشور چین» به کار رفته است.

در بیت «ث» واژة «ساز» یک بار به معنای «سازگاری کردن» و یک بار به معنی «وسیلة موسیقی» به کار رفته است.



1
سوال 5

ابیات «الف»، «پ»، و «ث»؛ دو قافیه دارند.

الف: کمان و امتحان/ جست و خست

پ: مستت و دستت/ تیرم و گیرم

ث: راند و ماند/ بارم و دارم

1
سوال 6

الف) باز: پرندة شكاري /باز: گشوده، مقابل بسته

ب) طاق: خميدگي، انحنا / طاق: فرد، يكتا، تك (مقابل جفت)

ه_) دستان: لقب زال پدر رستم / دستان: فريب، نيرنگ

و) شيرين: معشوقة خسرو و فرهاد / شيرين: مطبوع، دلپذير

1
سوال 7

در ابیات «الف، ب، ت و ج» به ترتیب کلمات «است، جدا، است و چه کند» ردیف هستند. در ابیات (پ و ث) «چین» و «داد» جناس تام دارند و در بیت

(چ) راست و خطاست واژگان قافیه طبق تبصره ی (7) هستند.

1
سوال 8

گریان شدن خورشید= تشخیص/ گریان و بریان= جناس/ بیت موازنه نیز دارد.

1
سوال 9

الف) جناس بيت اول: کس، بس     نوع :جناس ناهمسان اختالفی

جناس بيت دوم: پرده(از اصالحات موسيقی) - پرده (حجاب)     نوع :جناس همسان (تام)

ب) بيت دوم (جناس همسان)

1
سوال 10

قال، جاهل

1
سوال 11

الف) جناس ناهمسان افزایشی          ب) سجع          پ) واج آرایی          ت) موازنه



1
سوال 12

الف) غنایی

ب) استفاده از واژگان کهن :خستی / فراوانی ترکيبات نو: شکرستان، غمخواره / استفاده بيشتر از واژگان عربی( به نسبت دوره های قبل ): معشوقه - کفر -

ملک

پ) خستی، بستی - باز، باد

ت) این شعر دارای محتوای عرفانی است / دوری از عشق زمينی

1
سوال 13

ب) ای از مكارم تو شده در جهان خبر                 افكنده از سیاست تو آسمان سپر

1
سوال 14

ردیف :ساده بود          واژه های قافيه :اتاقی -اجاقی          حروف اصلی قافيه : ا ق          حرف الحاقی :قاعده 2

1
سوال 15

الف) نادرست (مصراع است)

ب) نادرست (شاعر برای انتقال عاطفه خود به دیگران از زبان کمک می گيرد)

پ) درست

1
سوال 16

الف) در این شعر، که شعر نو است، شاعر خود را در بند قافيه نمی داند، هر جا الزم ببيند واژه های قافيه را می آورد .در این شعر در مصراع های 4 ،7 و 8

واژه های((جام، کالم و کام))هم قافيه اند .طول مصراع ها نيز کوتاه و بلند هستند و همين امر، موجب می شود وزن کمتر احساس شود .

ب) در این شعر، جایگاه قافيه مشخص است و شاعر در پایان مصراع اول، دوم و چهارم قافيه را آورده است .واژه های((تمنا، پيدا و هویدا)) در پایان

مصراع ها و همچنين برابری طول مصراع ها بر موسيقی شعر افزوده اند .


