
نام و نام خانوادگی:

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

( 10
نام برگزار کننده

1

1

در عبارت زیر از لحاظ تاریخ ادبیات و سبک شناسی چند غلط دیده می شود؟

«تا حدود نیمة دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم، شعر پارسی همچنان تحت تأثیر سبک سلجوقی و غزنوی است. تحولی که سنایی و مولوی در غزل

ایجاد کردند، باعث شد در قرن هفتم شاعران بزرگی در غزل ظهور کنند. نثر فارسی تا اوایل قرن پنجم هنوز در آغاز راه بود ولی در قرن ششم و اوایل

قرن هفتم به پختگی و کمال می رسد.»

1

2

منطقة رواج فارسی دری، نخست در … و … ایران بود.

1

3

… از ویژگی های نثر فارسی سدة پنجم و ششم نیست. کتاب … متعلق به نثر این دوره است.

1

4

نخستین نمونۀ نثر فنی، کتاب ... است که در اواسط نیمۀ اّول قرن ...  تألیف شد.

1

5

تالش شاعران ایران از قرن سوم تا میانة قرن پنجم موجب شد زبان و ادب فارسی در چه مناطقی گسترش یابد و کدام سخن پرداز از جمله شاعران

معروف آذربایجان به شمار می رود؟

1

6

تحّولی که … و … در غزل ایجاد کردند، باعث شد شاعران بزرگی در قرن … ظهور کنند و این نوع از شعر فارسی را به اوج برسانند.

1

7

ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه های «موازنه، تضاد و تشبیه» کدام است؟

الف) از ساغر او گیج است سرم / از دیدن او جان است تنم

ب) چو مشرق است و چو مغرب مثال این دو جهان / بدین قریب شود مرد زان بعید شود

ج) آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست / وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست

2

8

جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید:

الف) کتاب ها معموًال متن های ............ به شمار می آیند و اگر خوانده شوند، به آن ها متن های ............. یا خوانداری می گویند.

ب) زبان فارسی باستان در دورۀ ...................... رایج بود.

ج) ابوعلی بلعمی به دستور منصوربن نوح سامانی مأموریت یافت کتاب .................. را که محمد بن جریرطبری به عربی نوشته بود، به فارسی

برگرداند.

د) نخستین آثار نظم زبان فارسی بعد از اسالم، ابتدا در .................. و سپس در ................. پدید آمد.

ه_) نخستین نمونۀ نثر فنی که در اواسط نیمۀ اول قرن ششم تألیف شد، ..................... نوشته ................. است.



2

9

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

الف) درست یا نادرست بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید.

1) شاعر برای انتقال عاطفه خود به دیگران از زبان کمک می گیرد.

2) رسالۀ «یادگار زریران» در زمرۀ آثار دینی قرار می گیرد.

3) طبقه بندی شعر به سبک عامیانه و عالمانه براساس هدف شعر است.

4) از ویژگی های شعر فارسی در قرن پنجم و ششم تأثیرپذیری برخی از شاعران از ادبیات عرب و مضامین شعری آن است.

ب) دو مورد از عوامل مهم پیشرفت و گسترش زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم هجری را نام ببرید.

2

10

د) به کارگیری ردیف های فعلی و اسمی

دشوار

ه_) توصیفات عمدتًا طبیعی، ساده،

محسوس و عینی است.

1)ویژگی فکری شعر سبک خراسانی

2)ویژگی ادبی شعر در سدۀ پنجم و ششم

3)ویژگی زبانی شعر در سدۀ پنجم و ششم

- به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) رایج ترین انواع شعر فارسی در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم را نام ببرید.

ب) شکل نوشتاری واج را چه می نامند؟

ج) تقسیم بندی محمدتقی بهار برای شعر فارسی، بر چه اساسی است؟

- هر یک از موارد ستون سمت راست را به یکی از موارد ستون سمت چپ مرتبط کنید. (در ستون سمت چپ یک مورد اضافی است.)

2

11

- با توجه به متن زیر به سؤاالت پاسخ دهید:

«سوی درخت التفاتی نمود، بومی قصد او داشت. بترسید و اندیشید که اگر بازگردم، راسو در من آویزد و اگر برجای قرار گیرم، بوم فرودآید و اگر

پیش تر روم، گربه در راه است. با خود گفت: در بالها باز است و انواع آفت به من محیط و راه مخوف و با این همه، دل از خود نشاید برد ..... . »

الف) دو مورد از ویژگی های نثر سدۀ پنجم و ششم که در این نثر مشاهده می کنید را با ذکر مثال نام ببرید.

ب) دو کلمه که با یکدیگر سجع دارند را مشخص کنید.

ج) واج آرایی به کار رفته در کدام بیت محسوس تر است ؟ کدام صامت ها در این بیت تکرار شده است؟

1) خواب نوشین با مداد رحیل / باز دارد پیاده را ز سبیل

2) خیزید و خز آرید که هنگام خزان است / باد خنک از جانب خوارزم وزان است



2

12

الف) واژۀ «پیام آور» را یک بار با تلفظ همزه و بار دیگر بدون تلفظ همزه تقطیع هجایی کنید.

ب) تعداد مصوت های مصراع زیر را مشخص کنید.

«نشاید که خوبان به صحرا روند»

ج) ارزش موسیقایی سجع به کار رفته در کدام عبارت بیشتر است؟ نوع سجع و کلمات مسجع را مشخص کنید.

1) باران رحمت بی حسابش همه را رسیده، و خوان نعمت بی دریغش، همه جا کشیده.

2) مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گرد کردن مال.

د) در کدام بیت «ترصیع» به کار رفته است؟

1) بدان حجت که دل را زنده دارد  / بدان آیت که جان را بنده دارد

2) عالم همه عابدند و معبود یکی است / دنیا همه ساجدند و مسجود یکی است

2

13

- در هر یک از موارد زیر کلمات مسجع و نوع سجع به کار رفته در آن ها را مشخص کنید.

الف) این دلق موسی است مرّقع و آن ریش فرعون مرّصع.

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

- در کدام بیت آرایۀ ترصیع و در کدام بیت فقط آرایۀ موازنه به کار رفته است؟

ج) ز گرز تو خورشید گریان شود / ز تیغ تو بهرام بریان شود

د) ما ز باال�م و باال می رویم / ما ز دریا�م و دریا می رویم

1

14

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

دقیق در غزل بسیار کوشیدند. تحولی که … و … در غزل ایجاد کردند، باعث شد که در قرن … شاعران بزرگی در غزل ظهور کنند.

1

15

چرا در سده های پنجم و ششم هر چه زمان می گذشت، آمیختگی زبان فارسی با واژگان عربی بیشتر می شد؟

1

16

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

دقیق در غزل بسیار کوشیدند. تحّولی که … و … در غزل ایجاد کردند،  باعث شد که در قرن … شاعران بزرگی در غزل ظهور کنند.

1

17

بيت زير، داراي آرایه موازنه است يا ترصيع؟ دليل خود را بنويسيد.

ما ز باال�م و باال میرویم           ما ز دریا�م و دریا میرویم



1

18

واژه های مناسب را انتخاب كنيد.

الف) ویژگی اصلی نثر (فنی / موزون) به کارگیري سجع است.

ب) به شیوه بیان هر نویسنده یا شاعر (سبك شعر / سبك شخصی) می گویند.


