
نام و نام خانوادگی:

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

(8
نام برگزار کننده

1

1

شعر پارسی در قرن چهارم هجری توسط چه کسی بنیاد نهاده شد و سبک شعر کدام دوره را می توان سبک بینابین نام نهاد؟

1

2

چند مصراع زیر با یکدیگر هم وزن اند؟

الف) هر مرادی کآسمان در جیب دارد

ب) ای به از جان هست فرمانی دگر

ج) جان شیرین است یا مرجان شیرین

د) هوس دارم که هر روزت ببینم

ه) گر من از عهدت بگردم ناجوانمردم نه مردم 

1

3

نخستین آثار نظم فارسی بعد از اسالم، در کدام منطقه پدید آمد و لغات عربی در شعر سبک خراسانی بیشتر در کدام موضوعات به کار می رفت؟

1

4

با توجه به مفاهیم کلی ابیات زیر، چند بیت مربوط به سبک خراسانی است؟

الف) خرم دل آن کسی که او را / اندوه و غم تو غمگسار است

ب) خرد رهنمای و خرد دلگشای / خرد دست گیرد به هر دو سرای

ج) تا گرفتم صنما وصل تو فرخنده به فال / جز به شادی نسپردم شب و روز و مه و سال

د) خویشتن را چون فریبی؟ چون نپرهیزی ز بد / چون نهی، چون خود کنی عصیان، بهانه بر قضا؟

ه) و را مژده از دخت مهراب و زال / که باشند هر دو به شادی همال

1

5

چند ویژگی مربوط به نثر دورۀ سامانی در بین موارد زیر وجود دارد؟

«ایجاز و اختصار در لفظ و معنا، تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی، تمثیل و استشهاد به آیات و احادیث و اشعار، افزایش کاربرد نشانه های

جمع فارسی بر جمع عربی، حذف افعال به قرینه»

2

6

الف) در کدام یک از ابیات زیر وزن و محتوا هماهنگی دارد؟

1) کردند قتل عام به نوعی که شد قتیل / از کودکان آل نبی، شیرخواره هم

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

ب) مصراع نخست بیت زیر را به هجاهای تشکیل دهنده آن تجزیه کنید؛ سپس هر هجا را با عالمت خاص آن بنویسید.

«عجب نیست از گل که خندد به سروی / که در این چمن پای در گل نشیند»

ج) واژۀ «موّذن» را به خط عروضی بنویسید، سپس هجاها و تعداد صامت های آن را مشخص کنید.



2

7

1) زبان محاوره و مکاتبۀ مقامات دولتی

ساسانیان

زبان پهلوی

زبان دری2) رواج مفاخره، شکایت و انتقاد اجتماعی

ویژگی فکری شعر در سده های پنجم و3) زبان رسمی دوران ساسانی

ششم

4) تمثیل و استشهاد به آیات، احادیث و

اشعار

نثر دوره های غزنوی و سلجوقی

الف) دو مورد از ویژگی های زبانی شعر زیر را ذکر کنید:

«بوی جوی مولیان آید همی / یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او / زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست / خنگ ما را تا میان آید همی

ای بخارا شاد باش و دیر زی / میر، زی تو شادمان آید همی»

ب) چرا سبک دورۀ سلجوقی را «بینابین» نام نهاده اند؟

ج) پاسخ صحیح هر یک از موارد ستون سمت راست را از ستون سمت چپ انتخاب نموده و در پاسخنامه وارد کنید.

2

8

الف) دو مورد از ویژگی های زبانی ابیات زیر را ذکر کنید.

«به دل، روباه گفتا: گر بمانم / نه دندان باش و نه گوش و زبانم

دگر کس آمد و گفت: اختیار است / دل روبه، که رنجی را به کارست

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»

-  با توجه به ابیات زیر به سؤاالت پاسخ دهید:

«مرا بسود و فروریخت هر چه دندان بود / نبود دندان، ال بل چراغ تابان بود

سپید سیم زده بود و دّر و مرجان بود / ستارۀ سحری بود و قطره باران بود

یکی نماند کنون زان همه بسود و بریخت / چه نحس بود ! همانا که نحس کیوان بود

نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز / چه بود؟  َمْنت بگویم: قضای یزدان بود»

ب) یک مورد ویژگی ادبی و یک مورد ویژگی زبانی شعر را مشخص کنید.

ج) در بیت سوم دو مورد واژه آرایی مشخص کنید.

د) خط عروضی مصراع نخست بیت اول را بنویسید.

1

9

عبارت زیر مربوط به نثر کدام دوره است؟ چرا؟

«دیگر روز به درگاه آمدی و با خلعت نبود که بر عادت روزگار گذشته، قبایی ساخته کرد و دستاری نشابوری یا قائنی؛ که این مهتر را _ رضی اهللا عنه _

با این جامه دیدندی به روزگار و از ثقات او شنیدم.»



1

10

ابیات زیر،  سرودة  رودکی، شاعر بزرگ سبک خراسانی، است؛ کدام یک از ویژگی های این سبک در شعر زیر آمده است؟

«آن صحن چمن که از َدم دی / گویی ُدم گرگ یا پلنگ است

اکنون ز بهار مانوی طبع / پر نقش و نگار همچو ژنگ است

بر کشتی عمر، تکیه کم ُکن / که این نیل، نشیمن نهنگ است»

1

11

چند کتاب از کتاب های زیر جزء آثار دورة غزنوی و سلجوقی است؟

«تاریخ بیهقی ـ شاهنامة ابومنصوری ـ کیمیای سعادت ـ کشف المحجوب ـ تاریخ بلعمی ـ سفرنامة ناصرخسرو ـ ترجمة تفسیر طبری»

1

12

در عبارت زیر کدام ویژگی نثر دورة «غزنوی و سلجوقی» بیشتر مشهود است؟

«چون بر همه اموال ها واقف گشتم، گفتم به هیچ مشاورت حاجت نیاید، بر آنچه نبشته است کار می باید کرد که هر چه گفته است همه نصیحت

محض است. من برخاستم و کسان فرستادم و قوم حاضر آمدند. امیر حال با ایشان بازگفت و ملّطفه مرا داد تا بر ایشان برخواندم. چون فارغ شدم،

گفتند: این ملکه نصیحتی کرده است.»

1

13

مصراع «مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد» به ترتيب چند هجاي كوتاه، چند هجای بلند و چند هجاي كشيده دارد؟

1

14

ـ  گفت: «ای فالن،  همه چیز در عالم تو دانی؟» متن «خسرو بنشست، چنان که رسم ملوک بود، و رسول را بار داد. پیش رسول با وزیر ـ بوذرجمهر 

بوذرجمهر گفت: «نه، ای خدایگان …!» متعلق به کدام دوره ی تاریخی نثر فارسی است؟

1

15

جاهای خالي را با واژگان مناسب پر كنيد.

الف) تحّول روحی و معنوی ................ آغازي برای دگرگونی عمیق در شعر فارسی شد.

ب) شعر در سبك خراسانی ................. است.

پ) منطقه رواج فارسی .............. ، نخست در مشرق و شمال شرقی ایران بود.

1

16

متن زير را بخوانيد. سپس به پرسشها پاسخ دهيد.

«روز شنبه نهم رجب، ميان دو نماز، بارانكي ُخردُخرد ميباريد، چنان كه زمين تر گونه ميكرد و گروهي از گله داران، در ميان رود غزنینن فرود آمده

بودند و گاوان بدانجا بداشته، هر چند گفتند: از آنجا برخيزید كه محال بود بر گذر سيل بودن، فرمان نميبردند تا باران قوي تر شده كاهل وار

برخاستند و خویشتن را به پای آن ديوارها افكندند كه به مّحلت ديه آهنگران پيوسته است.» تاریخ بیهقی

الف) این نوشته، مربوط به کدام دوره نثر است؟

ب) دو ویژگی این نثر را بنویسید.

1

17

ابیات زیر را به شکلی مرتب تقطیع هجایی کنید. سپس عالمت هر هجا را زیر آن بنویسید.(لزومی به نوشتن صامت و مصوت نیست)

الف) عجب نیست از گل که خندد به سروی                    که در این چمن پای در گل نشیند

ب) یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور               کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور



1

18

چند مورد از آثار ذکرشده از نمونه های موفق نثر دوره ی سامانی به شمار می آید؟

(ترجمه ی تفسیر طبری)، (الّتفهیم)، (کشف المحجوب)، (تاریخ بلعمی)، (تاریخ بیهقی)، (شاهنامه ی ابومنصوری)، (قابوس نامه)، (سیاست نامه)،

(کیمیای سعادت)، (سفرنامه ی ناصرخسرو)

1

19

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

1

20

طبق نظریة ارسطو، اگر آثار ادبی را به «سبک عامیانه، سبک عالمانه» و «سبک عرفانی، سبک حماسی» تقسیم بندی کنیم، این دسته بندی به ترتیب بر

چه اساسی صورت گرفته است؟


