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 باسمه تعالی

 9911دی ماه                رفسنجانشهرستان  -سواالت امتحانات داخلی  

 91/9911/           تاريخ امتحان : 9علوم و فنون        سواالت امتحان درس:

 دقيقه           مدت امتحان : ...................................:   ....نام خانوادگی و نام

 صبح       ساعت شروع:         انسانی دهم     رشته تحصيلی:پايه و 

 يزدانی و فاطميه)س(نام آموزشگاه : دبيرستان 

 نمره سواالت رديف
 

  نمره( 4الف( تاريخ ادبيّات و سبک شناسی ) 

 52/0 به حساب می آيد؟« متن » چرا هر چه در اطراف ما از بويايی و يا شنيداری و ديداری يک   9

 «به مواردی مثل ..... برخورد می کنيم قلمرو زبانیدر بررسی »  نادرست است؟کدام گزينه در پاسخ به اين عبارت  2

در معنای « را » د( کاربرد    د ميان واژه ها  ج( تضا  ب( وجود واژگان کهن   کاربرد تاريخی دستور  الف( 

 حرف اضافه

52/0 

 )يک مورد اضافی است.(هر عبارت را به واژه ی مربوط وصل کنيد.             9

 تاريخ مفصّلی که ابوعلی بلعمی آن را به فارسی ترجمه کرد.                                                               9

دربارۀ قمری به دست عدّه ای از دانشوران خراسان  943کتابی که در حدود سال 2

 تاريخ ايران نوشته شد.    

 کتابی که دارای اصل پارتی است                                                                                      9

 موبدان برای اجرای مراسم دينی، از حفظ می خواندند.کتابی که 4

                                                                                                                                                 

 

 خت آسوريک درالف(

 تفسير طبری  ب(

 اوستاج(

 شاهنامه ابومنصوری  د(

 تاريخ بلعمی ه(

1 

 .    از نظر تاريخی، زبان های ايرانی را در نمودار کامل کنيد 4
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 2/0 ؟مينوشتندبه زبان عربی  خود را کتب چرا دانشمندان 5

 نشان دهيد.« غ » و عبارات نادرست را با « ص » عبارات درست را با  3

 به پختگی رسيد. )               ( ـ آوردن موعظه و نصيحت در شعر پارسی در دوره ی طاهريان9

 ـ ناصر خسرو پس از کسايی مروزی، سرودن قصايد اندرزی را به صورت تمام و کمال ادامه داد. )             (2

 ـ رودکی و شهيد بلخی، استحکام بخش اشعار تعليمی هستند. )                (9

 . )               (ـ نثر عهد سامانی دشوار و خالی از اصطالحات علمی بود4

1 

 2/0  به جز:از ويژگی های شعر فارسی قرن چهارم و پنجم می توان به گزينه های زير اشاره کرد  7

های ايرانی زبان  

 باستان
 

 پارتی

 ميانه



 د( به کارگيری انواع توصيف      ج( نبود ترکيب ها و استعارات تازه و دلپذير       ب( روانی کالم     الف( سادگی فکر   

  نمره( 3ب( موسيقی شعر) 

 2/0 هوش موسيقايی يا سواد شنيداری چيست؟منظور از  8

 ــ ــ  ( تکرار شده است؟ ᴜدر کدام بيت، هجاها به صورت )  1

 در وفای عشقِ تو مشهور خوبانم چو شمع/ شب نشينِ کوی سربازان و رندانم چو شمع9
 چو اسفنديار اين سخن ياد کرد/ بپيچيد و بگريست رستم به درد2
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)دقّت داشته باشيد هجاهای کشيده شما را به ی کوتاه وجود دارد؟هجاچند « بزد تير بر چشمِ اسفنديار » در  مصراع  91

 بايد تقطيع شوداشتباه نيندازد.(
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 2/0 بلند وجود دارد؟ نشان دهيد.  مصوّتچند « يار مرا، غار مرا، عشق جگر خوار مرا » در مصراع  99

را به هجاهای تشکيل «  وان دل که با خود داشتم بادلستانم ميرود/اهسته ران کارام جانم ميرودای ساربان » بيت  92

 دهندۀ آن تجزيه کنيد ) تقطيع هجايی (؛ سپس عالمت هر هجا را در زير آن بگذاريد.

                

                

                

                
 

 

5 

 کوتاه و بلند هر مصرع، کدام با ديگران متفاوت است؟از نظر قرار گرفتن هجاهای  99

 داشت چون يوسف، يکی زيبا پسرـ          آفرين جان آفرين پاک راـ         گل به کاووس داد يکی دستۀـ 

2/0 

 آن ها را مقايسه کنيد. حس حال عاطفیدو بيت زير را بخوانيد و از ديد  94

 بد از روی تو دور ای صنمما همه چشميم و تو نور ای صنم/ چشم -9

 کردند قتل عام به نوعی که شد قتيل/ از کودکان آل نبی، شيرخواره هم-2

 

1 

 آهنگ کوبنده و کوتاه، چه اثری در شعر حماسی دارد؟ 95
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  نمره( 3( زيبايی شناسی )ج 

 در کدام بيت، واج آرايی محسوس تر است؟ چرا؟ 93

 شيرينی/ غنيمت است چنين شب که دوستان بينیشب است و شاهد و شمع و شراب و -9

 خواب نوشين بامداد رحيل/ باز دارد پياده را ز سبيل-2

2/0 

چه عاملی سبب افزايش موسيقی کالم شده « روز وصل دوستداران ياد باد /  ياد باد آن روزگاران ياد باد » در بيت  97

 است؟

2/0 

، کدام واج ها باعث « سرو چمان من چرا ميل چمن نمی کند/ همدم گل نمی شود ياد سمن نمی کند » در بيت  98

 افزايش موسيقی کالم شده است؟
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 2/0 در آرايه ی تکرار، آنچه مهم است نحوه ی ............................ است ، نه .......................... . 91

کدام عامل افزايش موسيقی « خواجه بيا خواجه بيا خواجه دگر بار بيا/دفع مده دفع مده ای مه عيّار بيا » بيت در  21

 کالم را درمی يابيد؟
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 2/0 حداقل کالم برای پديد آمدن سجع بايد چه مقدار باشد؟ 29



 2/0 سجع چه اثری در نثر دارد؟ 22

 .نيز مشخّص نماييد.نوع سجع را در هر عبارت زير سجع ها خط بکشيد و  29

 )                                     ( .الهی! عبداهلل عمر بکاست و عذر نخواست 

 )                           ( .به نام آن خدايی که ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بال نشينان را کشتی نوح 

  ( .ملک بی دين باطل است و دين بی ملک ضايع                                                        ) 
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 ، عبارات را بررسی کنيد.   )چهار آرايه((قلمرو ادبی )از نظر زيبايی شناسی   24

شفق، آيينه دار نجابتت / و فلق، محرابی که تو در آن نماز  /اندکه به احترام تو قيام کرده/ درختان را دوست دارم»  

 «صبح شهادت گزارده ای .../ در حضيض هم می توان عزيز بود،/ از گودال بپرس 

 

1 

  نمره( 4نقد و تحليل نظم و نثر ) د(  

 با توجّه به ابيات، به پرسش ها پاسخ دهيد. 25

 ه بازی انديشيد در راهــبه روب             اه ــرگـاهی سحـاد روبـبه دام افت

 ر پوستينمازُـالی به گـد حـده             م ـچنين د همـاد بينـر صيّـه گـک

 رو افکند تن را ـان فـم جـز بي            پس آن گه مرده کرد او خويشتن را 

 انگاشتيارست روبه را کم  نمی             رده پنداشتـُو صيّاد آمد او را مـچ

  دارای چه لحنی است؟الف( ابيات  

 مورد از نکات زبانی که در آن می يابيد بنويسيد. 9ب( 

 را بنويسيد ج(دو ويژگی ادبی
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 را بررسی کنيد. زير متن و از نظر زبانی ، از نظر قلمرو فکری 23

نکرده است مگر آن کس که چون ديگری در هرگز کسی به جهل خويش اقرار » :گفتيکی را از حکما شنيدم که می

 .«سخن باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند

 

2/1 

   

 


	1875797979madares - Copy.pdf (p.1)
	fonon adabi 10 nobat 1-2.pdf (p.2-4)

