
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی علوم و فنون دهم ( درس 4 تا نام آزمون:

(6
نام برگزار کننده

1

1

ادبّیات فارسی دری به مفهوم واقعی خود، تقریبًا همزمان با کدام دولت در ایران پدید آمد؟

1

2

در چند عبارت سجع متوازن دیده می شود؟

الف) هر که علم خواند و عمل نکرد بدان ماند که گاو راند و تخم نیفشاند.

ب) آتش خشم اول درخداوند خشم اوفتد؛ پس آنگه زبانه به خصم رسد یا نرسد.

پ) فالن را کرم بی شمار است و هنر بی حساب

ت) هر که بدین صفت ها موصوف است به حقیقت درویش است اگرچه در قباست.

ث) ما را بر کیسه بند نیست و با خلق خدای جنگ نیست.

1

3

اصل پهلوی کدام یک از کتاب های زیر از بین رفته است اما ترجمه های عربی و فارسی آن باقی مانده است؟

الف) یادگار زریران

ب) درخت آسوریک

ج) کلیله و دمنه

د) اوستا

ه) هزار و یک شب

1

4

برای هر یک از واژه های زیر، یک واژه هم وزن بنویسید.

الف) مال                      ب) ماهرانه

1

5

صامت  ها و مصوت  های واژه  های زیر را بنویسید:

الف) نجف آباد                                ب) مهرگان

1

6

در عبارت زیر، کلمه  های دارای سجع را مشخص نموده و نوع آن  را بنویسید.

فالن را کرم بی شمار است و هنر بی حساب، ارای عزمی است متین و طبعی کریم.

1

7

چند اثر از آثار زیر،  مؤلفی بیش از یک نفر دارند؟

«شاهنامة ابومنصوری  تاریخ بلعمی  ترجمة تفسیر طبری  تفسیر طبری»



1

8

از میان موارد زیر، چند مورد دربارۀ شعر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم درست است؟

الف) کسایی مروزی کسی بود که قصیدۀ تمام و کمال در باب موعظه و نصیحت سرود.

ب) شعر غنایی با دو شاعر مشهور، رودکی و شهید بلخی، قّوت و استحکام یافت.

پ) شعر پارسی در این دوره به دست رودکی بنیاد نهاده شد.

ت) حماسۀ ملّی ایران و شعر حماسی با فردوسی به اوج رسید.

ث) شعر ِحکمی و اندرزی در این دوره به پختگی رسید.

ج) داستان سرایی و قّصه پردازی و آوردن حکایت ها و َمَثل ها نیز در شعر این دوره آغاز گشت.

1

9

در بیت زیر چند هجای کشیده وجود دارد؟

«گیریم دامن گل و همراه گل شویم / رقصان همی رویم به اصل و نهال گل»

1

10

ایرانیان در سه قرن نخست هجری به فعالیت های علمی و ادبی خود ادامه دادند و به زبان های عربی، فارسی و … آثار فراوان پدید آوردند.… نه با

زبان عربی آشنایی داشت و نه اجازه داد این زبان در دستگاه حکومت او به کار رود. بعد از روی کار آمدن دولت سامانی، … و حکومت های کوچک

دیگر پدید آمدند و زبان فارسی به عنوان زبان رسمی شناخته شد.

1

11

در چند واژة زیر واج «ی» صامت است؟

ـ  میدان بزرگ ـ لیال و مجنون ـ  کریستال درخشان ـ یار غار ـ سیالب عظیم ـ شمع آجین ـ یّکه تاز ـ دیوان ساالر ـ دو بیت شعر» «مینا و آسمان 

1

12

حرف «و» در چند واژه مصّوت بلند است؟

«نیرو - ابرو - وعده - موز - موزه - اوره - زودتر - کوکب - سو - وکالت - آسوده - بازو - دوچرخه»

1

13

تعداد هجاهاي يك مصراع بيت زير چندتاست؟

«حكايتي ز دهانت به گوش جاِن من آمد / دگر نصيحت مردم، حكايت است به گوشم»

1

14

حروف «و» و حرف «ي» در چند واژه مصّوت بلند است؟

ـ  اوره ـ پارسي» ـ  ايراد ـ سیطره ـ آزمايش ـ نوزده ـ نوزاد ـ نيزه ـ خواهد  ـ  دولت ـ قوم ـ سيزده ـ  اقوام  ـ گيرند ـ َوَرم  «ياد ـ دود 

1

15

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) پس از برافتادن سامانیان، .......................... نخستین دولت اسالمی ایران بودند.

ب) پس از عاطفه مهمترین و مؤثرترین عامل، در شعر ................ است. 

پ) شعر غنایی با دو شاعر مشهور، .................... و شهید بلخی، قّوت و استحکام یافت .

ت) پس از خوانش شعر، تع�ن قالب شعر مربوط به قلمرو .............. است.



1

16

مصرع زیر را به هجاهای تشکیل دهنده آن تجزیه کنید و سپس هر هجا را با عالمت خاص خود بنویسید.

(اگر هوشمندی به معنی گرای)

1

17

براي خواندن هر یک از ابيات زير، كدام لحن مناسب است؟

الف) تو کز محنت دیگران بی غمی             نشاید که نامت نهند آدمی

ب) که گفتت برو دست رستم ببند            نبندد مرا دست چرخ بلند

1

18

تركيب زير را يک بار با حذف همزه و بار دیگر بدون حذف همزه بنويسيد.

دل انگیز:           با حذف همزه:           بدون حذف همزه:

1

19

ارکان سجع را در نمونه های زیر نشان دهید! و نوع هرکدام را بنویسید.

الف) سر عشق نهفتنی است نه گفتنی.

ب) ملک بی دین باطل است و دین بی ملک ضایع.

1

20

کدام عبارت فاقد سجع است؟

الف) بامدادان که خاطر باز آمدن بر رای نشستن غالب آمد دیدمش دامنی گل و ریحان فراهم آورده.

ب) به رسم قدیم از در درآمد،چندان که نشاط مالعبت کرد و بساط مداعبت گسترد.

پ) سنگ سراچه دل به الماس آب دیده می سفتم.و این بیت ها مناسب حال خویش می گفتم.

د) صولت برد آرمیده بود و اوان دولت ورد رسیده بود.

1

21

سروده زیر را از نظر آهنگ و  موسیقی بررسی کنید:

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

محمل بدار از ساربان، تندی مکن با کاروان               کز عشق آن رو روان گویی روانم می رود

1

22

تاریخ الرسل و الملوک نوشته..........و به زبان..........نوشته شده بود.

1

23

خط عروضي بيت زير را بنويسيد. سپس مرز هجاها را مشخص كنيد و زير هر هجا عالمت آن را بگذاريد.

دل زنده میشود به امید وفای یار           جان رقص میکند به سماع کمال دوست

1

24

در عبارت (جوانمرد که بخورد و بدهد،به از عابدی که روزه دارد و بنهد) واژه های..........و..........سجع متوازی دارند.



1

25

نوع سجع را در عبارات زیر بیابید.

هر که دشمن کوچک را حقیر می شمارد،بدان ماند که آتش اندک را مهمل می گذارد.

محبت را غایت نیست از بهر آن که محبوب را نهایت نیست.

یک خلعت زیبا،به از هزار خلعت دیبا.

طالب علم،عزیز است و طالب مال،ذلیل است.


