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 به نام خدا                                                                                      

                                 مازندران شهرستان بابلآموزش وپرورش                       :                    نام و نام خانوادگی  

 آموزگاه             3/1400/ 3   خ :تاری                     نمونه دولنی شتتدید فهتتید نی دبیرستتن                                                

 دقیقه  70 : مدت    پایه: دهم           رشته: انسانی                                  دوم نیمسال:                 1ادبی  علوم و فنون درس: 

 

 

 

 

 

 

 نمره( 4تاریخ ادبیات و سبک شناسی )مبانی تحلیل متن، الف( 

 

 کمانک ها گزینه مناسب را انتخاب کنید. میاناز  1

  است. (نظ می عروضی ، یفبوفلیضل ِمیبُدی، خوفجه عبدهللا فنه ر).... ....... چهارمقاله نویسنده کتاب فلف(

 .عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد (بخ رف -طوس ) .......... در زمان سامانیان ب(

5/0 

 5/0  ؟رابنویسیدعوامل رشد گسترش زبان وادب فارسی درقرن های چهارم وپنجم هجری یکی از 2

 5/0 درسده های پنجم وششم چه بود؟ دودلیل عمده توجه نویسندگان به فارسی نویسی 3

 25/0 اصل کتابهای درخت آسوریک و یادگار زریران به چه زبانی است؟ 4

 75/0 می شود؟ نام ببرید.تقسیم سبک خراسانی بر حسب زمان به چند سبک فرعی  5

 درستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر را بررسی کنید. 6

 )درست، نادرست(     .بوده استکمال وگسترش نثرپارسی  ۀدور نیمتراّول قرن پنجم، مه ۀمیقرن چهارم و ن فلف(

 )درست، نادرست(فراوانی واژگان فارسی و ترکیبات فارسی از ویژگی های سبک عراقی است.    ب(
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 5/0 چه قرنی است و کدام اثر جزء نخستین نمونۀ آن است؟ فنینثر رواج دوره  7

 مورد اضافی است()یک   کدام مورد ازحروف ستون سمت چپ هستند؟به هر یک از موارد ستون سمت راست  مربوط  8

 ب فلف

 کاربردهای تاریخی دستور-

 رواج هجودرشعر-

 قلمروادبی فلف(

  فکریقلمرو  ب(

 قلمرو زبانی پ(
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 نمره( 6موسیقی شعر )ب( 

 بیت ذوق فینی  فست؟ کدفم بیت دفرفی ق فیه درونی و کدفم 9

 دیده شیرست مرا جان دلیراست مرا  /  زهره شیراست مرا زهره تابنده شدم . فلف(

 طرفه می دارند یاران صبر من برداغ ودرد  /  داغ ودردی کز تو باشد خوش تراست ازباغ و ورد. ب(

5/0 

 25/0 اساسی ترین عامل پیدایی شعرچیست؟ 10

 «خوش آهنگ»: و تقطیع هجایی کنید حذف همزه و بار دیگر با همزه به خط عروضی بنویسیدرا یک بار با مقابل واژه  11
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 به توجه به بیت زیر به پرسش ها پاسخ دهید. 12

 «کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد        یک نکته ازاین معنی گفتیم وهمین باشد »

 .بنویسیدواژگان قافیه را ب(  . ردیف را بیابیدفلف( 

 نوع قاعده قافیه را بنویسید. ت(  حروف قافیه را بیابید.  پ(

 ؟کدام است« روی»حرف  ث(
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13 
 تابع کدام قاعده قافیه است؟   "ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی          دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی "  بیت: 

25/0 

 ؟نیستکدام گزینه در مورد تعیین وزن شعر درست  14

 ○ب( هجای پایانی مصراع ها همیشه بلند است.               ○الف( هر هجا را آن گونه که تلفظ می کنیم، می نویسیم. 

 ○است. همیشه مصّوت  هجادومین واج هر ( ت             . ○زبان فارسی هیچ واژه ای با صامت آغاز نمی شود درپ( 

25/0 

 «یک مورد اضافی»هر یک از اصطالحات زیر مربوط به حس و حال حاکم بر فضای کدام یک از شعرهای زیر است؟  15

 «غم و فندوه -رزمی و کوبنده  -ش دی و نش ط درونی »

 تنها همین نه مریم و هاجر که ساره هم   بر سر زدند از الم زاده بتول /  فلف(

 چشم بد از روی تو دور ای صنم  ما همه چشمیم و تو نور ای صنم /  ب(
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 .بیت زیررا بارعایت رسم الخط عروضی تقطیع کنید 16

 

 هدق پیش آرکه فخالص به پیش نی نیست   ط عت آ  نیست که برخ ک ندی پیش نی   /                         

 1هجانویسی
                   

 گذارینشانه
                   

 2هجانویسی
                   

 گذارینشانه
                   

2 

 نمره( 6)زیباشناسی پ( 

 بررسی کنید. آرایی، جناس(آرایی، واژه)واجبیت زیر را از نظر سطح موسیقایی و تناسب های آوایی  17

 که با این درد اگر در بند درمان اند، درماننددراین حضرت چو مشتاقان نیازآرند ،نازآرند             

1 

  سجع ه  رف بی بید و نوع آ  رف شن س یی کنید. -: فلفدر عب رت زیر  18

 م سجع فرزش موسیق یی بیشنری دفرد؟کدف -ب 

 دوستی راکه عمری فرا چنگ آرند نشاید که به یک دم بیازارند. ب( ملک بی دین باطل است ودین بی ملک ضایع.( فلف

 همه کس را عقل خود به کمال نماید وفرزندخود به جمال. پ(

2 

 می س زند.......... جن س همس   ............ و ... زیر وفژه ه یدر جمله  19

 که دربند خویش فست نه برفدر نه خویش فست.برفدر
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 م دفرفی آرفیه فشنق ق هسنند؟ ب  هدر بیت زیرکدفم وفژه ه   20

 نویی، ف نح و مینوح نویی             سینه مشروح نویی بردر فسرفر مرفنوح نویی، روح 
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 ؟ چرف؟آرفیه موفزنه دیده می شودکدفم موفرد زیر آرفیه نرهیع و در کدفمیک در  21

 دربدایت بند وچاه بود،در نهایت تخت وگاه بود. فلف(

 کمال ای منور به تو نجوم جمال              ای مقرر به تو رسوم ب(

1 

 کنید. نوع جن س رف در بیت ه ی زیرمشخص 22

 نوبد رفست درآ  کوش که خوشدل ب شی   /  که بسی گل بدمد ب زو نو در گل ب شی فلف(

 مگذرف  روز سالمت به مالمت ، ح فظ        /  چه نوقع زجد   گذرف  می دفری  ب(

1 

 نمره( 4ت( نقد و نحلیل نظم و نثر )

23 

 «مصنوع -فنی  –موزون  –ساده »                    مورد اضافه( دو ) متن های زیر دارای چه گونه نثری اند؟

 الف( فرزندان او دررسیدند وازکسب وحرفت اعراض نمودند ودست اسراف به مال او دراز کردند .پدر موعظت و مالمت ایشان واجب دید...

 .حکیمی که پوشندۀ خطایی؛ و ای صمدی که از ادراک خلق جداییب( ای کریمی که بخشندۀ عطایی؛ و ای 
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 .به پرسشد  پ سخ دهید و دزیر رف بخوفنی من  24

  خ ندف  فی م ملک فوبود وفسب ب نمنع وعلل نرفع در آل س م   بود وفوج دولت وفسطه عقد آ که نهرب  فحمد ورده فندآچنی  

 رفسنه ولشکر جرفر وبندگ   فرم نبردفر.خزفی  آ،غ یت س خنگی بود

 
 دو ویژگی ادبی در متن بیابید.فلف( 

 دو ویژگی زبانی در متن پیدا کنید.ب( 

 باال به چه مطلبی اشاره دارد؟متن از نظر قلمرو فکری ج( 
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 ورد(سه م)ای زیر را از نظر ویژگی های قلمرو زبانی بررسی کنید. بیت ه 25

 ای خوشا این جهان بدین هنگام            بخندید وباغ شد پدرام   گل 

 از گل سیب واز گل بادام     بناگوش نیکوان شد باغ      چون 

 زمردین گشته ست           دشت همچون صحیفه ای ز رخامح همچولو

75/0 

 0زیر، پاسخ درست را انتخاب کنیدابیات ه با توجه بت. ده خاقانی شاعرقرن  ششم اسواشعارسراین   26

 آمد نفَس صبح و سالمت نرسانید / بوی تو نیاورد و پیامت نرسانید

 یا تو به دم صبح، سالمی نسپردی / یا صبحدم از رشک، سالمت نرسانید

 من نامه نوشتم به کبوتر بسپردم / چه سود که بختم سوی بامت نرسانید

 ایّام به من، جرعه جامت نرسانید عمری است که چون خاک، جگرتشنه عشقم / و

 خاقانی، ازین طالع خود کام چه جویی؟ / کاو چاشنی کام به کامت نرسانید

 (○نادرست  ○سبک عراقی است.  )درست  یالف( در این متن واژه های عربی تقریبا زیادی به کار رفته است که از ویژگی ها

 (○نادرست  ○)درست  استفاده شده است . ازاستعارهب( در بیت نخست 

 (○نادرست  ○پ( قالب شعر غزل است.   )درست 

 (○نادرست  ○یافت می شود.  )درست  «مشبه به»و  «مشبه»دو پایۀ ت( در بیت چهارم یک تشبیه با ذکر فقط 

 ک می ب وم ن  ب شید.                                                          (○نادرست  ○.   )درست نداردث( در بیت پنجم پرسش انکاری وجود 
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