
نام و نام خانوادگی:

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

( 3
نام برگزار کننده

1

1

شعر زیر را از نظر فکری و محتوایی بررسی کنید:

نهنگی بچه خود را چه خوش گفت                  به دین ما حرام آمد کرانه

به موج آویزو از ساحل پرهیز                           همته دریاست ما را آشیانه

1

2

متن زیر را بخوانید و دو ویژگی زبانی و فکری آن را بنویسید.

«چون بشناختم که آدمی، شریف تر خالیق است و قدر اّیام عمر خویش نمی  داند، در شگفت افتادم و چون نیک بنگریستم، دریافتم که مانع آن،

راحت اندک و نیاز حقیر است که مردمان بدان، مبتال گشته  اند.»

ویژگی زبانی:

ویژگی ادبی:

1

3

آرایه تکرار را در بیت زیر بیابید:

الف) َگرم باز آمدی محبوب سیم اندام سنگین دل                     گل از رخام برآوردی و خار از پای و پای از گل

ب) عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست                            من که یک امروز مهمان توام، فردا چرا؟

1

4

با توجه به بیت: سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست»

الف) موسیقی لفظ ایجاد شده در این شعر، سبب به ووجد آمدن کدام آرایه ادبی شده است؟

ب) این آرای ادبی در تکرار ......................... دیده می  شود.

1

5

شعر زیر را بخوانید و به سواالت آن پاسخ دهید:

خیزد و خز آرید که هنگام خزان است                       باد خنک از جانب خوارزم، وزان است

آن برگ رزانه بین که بر آن شاخ رزان است               گویی به مثل، پیرهن رنگ رزان است

الف) دو ویژگی ادبی آن را بنویسید.

ب) دو ویژگی زبانی آن چیست؟



1

6

در چند بیت «واژه آرایی» دیده می شود؟

الف) مُکن تا توانی دل خلق ریش / و گر می ُکنی، می کنی بیخ خویش

ب) که گفت آن روي شهرآراي بنماي / دگربارش که بنمودي فراپوش

پ) به کردار کشتی است کار سپاه / همش باد و هم بادبان تخت شاه

ت) گر به مکه فلک و نور مجّزا دیدند / در مدینه ملک و عرض معّال بینند

ث) ز بیمش سپهدار ناپاکزاد / بلرزید چون بید از تندباد

ج) دنبال یار رفت و روان کرد آب چشم / آن رفته باز نامد و اشکم روان بماند

1

7

شاعر برای انتقال عاطفة خود به دیگران از چه چیزی کمک می گیرد و چه نوع وزن و آهنگی بار حماسی فضای شعر را غنی تر می سازد؟

1

8

پیام اصلی حکایت زیر چیست؟

«سالی نزاعی (دعوایی) در پیادگان حجاج افتاده بود و داعی(= دعا کننده)  در آن سفر هم پیاده. انصاف در سر و روی هم فتادیم و داد فسوق و جدال

بدادیم. کجاوه نشینی را شنیدم که با عدیل(= هم کجاوه ای) خود می گفت: یاللعجب! پیادة عاج (منظور، مهرة «سرباز» در بازی شطرنج است.) چو

عرصة شطرنج به سر می برد، فرزین (وزیر) می شود، یعنی ِبه (بهتر) از آن می گردد که بود و پیادگان حاج بادیه به سر بردند و بتر شدند.»

1

9

چند عبارت از عبارات زیر دربارۀ سازه ها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسی نادرست است؟

الف) شعر و موسیقی هر دو برای برانگیختن حس و حال عاطفی به کار می روند.

ب) وزن و آهنگ، به انتقال بهتر احساس و عاطفه کمک می کند.

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

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

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



2
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با توجه به متن زیر به سؤاالت پاسخ دهید:

«روزی شخصی پیش بهلول، بی ادبی نمود. بهلول او را مالمت کرد که چرا شرط ادب به جا نیاوردی؟ او گفت: چه کنم؟ آب و گل مرا چنین سرشته

اند. گفت: آب و گل تو را نیکو سرشته اند، اما لگدکم خورده است!»

الف) ویژگی ادبی متن را بنویسید.

ب) نویسنده به دنبال بیان اهمیت چه موضوعی است؟

ج) این حکایت در طبقه بندی کدام نوع از انواع ادبی قرار می گیرد؟

د) حکایت مذکور از کدام کتاب آورده شده است؟

2

11

با توجه به متن زیر:

«پس، من دنیا را بدان چاه پر آفت، مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخ ها بر شب و روز، و آن چهار مار را به طبایع

که عماد خلقت آدمی است و هر گاه یکی از آن در حرکت آید، زهِر قاتل باشد، و چشیدن شهد و شیرینی آن را مانند کردم به لذات این جهانی که

فایده آن، اندک و رنج آن، بسیار است.»

الف) دو نکتۀ زبانی و یک نکتۀ ادبی از متن استخراج کنید.

ب) در طبقه بندی آثار ادبی، این متن در کدام نوع ادبی جای می گیرد؟

2

12

با توجه به ابیات زیر به سؤاالت پاسخ دهید:

« چو نام دل شنید از دور، روباه / جهان بر چشم او شد تیره، آن گاه

 به دل می گفت: با دل نیست بازی / کنون باید به کارم حیله سازی

 بگفت این و به صد دستان و تزویر / بجست از دام، همچون از کمان، تیر

 حدیِث دل، حدیثی بس شگفت است / که در عالم حدیثش در گرفته است»

الف) نکتۀ ادبی به کار رفته در بیت اول را بنویسید.

ب) نکتۀ زبانی به کاررفته در بیت دوم چیست؟

ج) در بیت سوم نکتۀ ادبی به کار رفته را بیابید.

د) با توجه به بیت آخر شاعر به دنبال بیان کدام نکتۀ عمیق معرفتی بوده است؟



2
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الف) از عبارت زیر یک ویژگی زبانی را استخراج کنید.

«شنیدم که خلیفه ای خوابی دید، بر آن جمله که پنداشتی که همۀ دندان های او بیرون افتادی به یک بار. بامداد خوابگزاری را بخواند و پرسید که

تعبیر این خواب چیست؟»

ب) با توجه به قلمرو ادبی از میان «کنایه، تشبیه، تشخیص و مثل» دو مورد را در بیت زیر مشخص کنید.

«صبر بر جور فلک کن تا برآیی روسفید / دانه چون در آسیا افتد تحمل بایدش»

1

14

با توجه به قلمرو ادبی، در متن زیر کدام آرایه ها وجود دارند؟

«یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او گفت. فرمود تا جامه از او برکنند و از ده به در کنند. مسکین برهنه به سرما همی رفت. سگان در

قفای (به دنبال) وی افتادند، خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند. در زمین یخ گرفته بود، عاجز شد. گفت: این  چه حرام زاده مردمانند، سنگ

را بسته اند و سگ را گشاده! امیر از دور بدید و بشنید و بخندید. گفت: ای حکیم، از من چیزی بخواه، گفت: جامة خود خواهم اگر انعام فرمایی!»

1

15

نوع ادبی چند بیت غنایی است؟

الف) اگر تو فارغی از حال دوستان یارا / فراغت از تو میّسر نمی شود ما را

ب) که دشمن که دانا بود به ز دوست / ابا دشمن و دوست دانش نکوست

پ) بالی غمزۀ نامهربان خونخوارت / چه خون که در دل یاران مهربان انداخت

ت) مراد هر که بر آری مطیع امر تو گشت / خالف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد

ث) چنان فراخ نشسته است یار در دل تنگ / که بیش زحمت اغیار درنمی گنجد

ج) حور فردا که چنین روی بهشتی بیند / گرش انصاف بود معترف آید به قصور

1

16

با کشف لحن در بیت زیر مشخص کنید، شاعر سعی دارد کدام احساس خود را به خواننده القا کند؟

«ای ساربان آهسته  ران کارام جانم می رود / وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود»

1

17

حس و حال حاكم بر فضاي هر يک از شعرهای زير را بنويسيد.

الف) ما همه چشمیم و تو نور،اي صنم           چشم بد از روی تو دور،ای صنم

روي مپوشان که بهشتی بود                             هر که ببیند چو تو حور، ای صنم

ب) بر خور نشست از اثر فعل میخ کوب             تنها نه نقش ماه،که نقش ستاره هم

زین نظم شده گشوده به رویم در َالم                بر قلب من نشست،ز مرهم هزار هم

1

18

واژه آرايي و واج آرايي را در بيت زير بيابيد.

زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من           بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست



1
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ابیات زیر را از نظر قلمرو زبانی بررسی کنید.(برای هر قلمرو دو مورد)

وقتی دل سودایی می رفت به بستان             بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها

گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل           با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها

تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم           بعد تو روا باشد رفتن به بیابان ها

1

20

ابیات زیر را از نظر سه قلمرو بررسی کنید. (ذکر 2 مورد برای هر قلمرو)

علی ای همای رحمت،تو چه آیتی خدا را       که به ما سوا فکندی همه سایه هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین         به علی شناختم من،به خدا قسم خدا را

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن          که نگین پادشاهی دهد از کرم خدا را

قلمرو زبانی.................................................................

قلمرو ادبی..................................................................

قلمرو فکری................................................................

2
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به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

الف) متن را تعریف کنید.

ب) نخستین گام مؤثر در رویارویی با متون چیست؟               

ج) متون یا آثار مکتوب ادبی به کدام دو بخش تقسیم می شوند؟

2
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جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف) الهی نامه اثر ............... است.

ب) قدیمی ترین طبقه بندی انواع ادبی در ................... صورت گرفته است، این تقسیم بندی بیشتر مبتنی بر ................. بوده و جنبۀ

..................... دارد.

2

23

چهار مورد از مهم ترین نکاتی که در بررسی و تحلیل متن باید مورد توجه قرار داد را نام ببرید.

2
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جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) پیش از خوانش یک شعر، نگاهی کلی به متن از آغاز تا انجام برای کشف ........... و ........... ، ضروری است.

ب) بررسی قالب یک شعر در قلمرو بررسی .................... یک متن قرار می گیرد.

ج) در مرحلۀ .................... با آرامش، متنی را که به ما داده شده یک بار از نظر می گذرانیم.
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به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

الف) در کدام بیت وزن شعر با درون مایۀ آن تناسب ندارد؟

1- زین درد، خون گریست سپهر و ستاره هم/ خون گشت، قلب لعل و دل سنگ خاره هم

2- محمل بدار ای ساربان، تندی مکن با کاروان / کز عشق آن سرو روان گویی روانم می رود

ب) چه چیزی سبب کشف لحن می شود؟

 ج) به چه دلیل در دو بیت زیر وزن و  آهنگ با محتوا هماهنگی کامل دارد؟

«خروش آمد و نالۀ کّر نای / دم نای رو�ن و هندی درای»

زمین آمد از سم اسبان به جوش / به ابر اندر آمد فغان و خروش»


