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 دبیرستان وزیری              99دی  نوبت اول  ۱لوم و فنون  ع

 نمره( 4تاريخ ادبيات و سبك شناسي )

 نمره  ۱.جاهای خالي را با واژه های مناسب پر كنید  .1

 .شاهان هخامنشي به خط ................ نوشته شده است یالف( آثار برجامانده زبان فارسي باستان، فرمان ها و نامه ها 

 ................... ضروری است.برای كشف .............. و  . پیش از خوانش، نگاه كلي به متن ( ب

 منظومه درخت آسوریک  اصل ................... دارد.  ( پ

 ........................... بوده است.  مقامات دولتيزبان درباری ساسانیان، زبان محاوره و مكاتبة ت( 

 نمره ۱كنید.درستي یا نادرستي هریک از موارد زیر را تعیین  .2

 هنگامي كه از متن سخن مي گوییم، خواست ما نوشته ها ی روی كاغذ و كتاب است.   ( الف

 زیبایي شناسي است. ( نخستین گام مؤثّر در رویارویي با متون  ب

 »تاریخ الرسل و الملوک« به عربي برگرداند.بلعمي كتاب  ابو علي ( پ

 یجي زبان فارسي بود. ت( یكي از نتایج نفوذ اسالم در ایران رواج تدر

 نمره۱به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهید. .3

 الف( شیوه ی خاص یک اثر یا آثار ادبي چیست؟ 

 ب( سبک بینابین مربوط به كدام دوره است؟

 ؟فارسي شش نوع سبک و دوره قائل استچه كسي برای شعر پ( 

 ت( اطناب از ویژگي های نثر كدام دوره است؟ 

 نمره  ۱ا بنویسید. دو ویژگي زباني شعر زیر ر .4

 مهتری گر به كام شیر در است / شو خطر كن زكام شیر بجوی 

 یا بزرگي و عز و نعمت و جاه/ یا چو مردانت مرگ رویاروی 

.................................................................................................................................... ..................................................... 

 نمره( 6شعر)   موسيقي

 .برای هر یک از واژه های زیر، دو واژة هم وزن بنویسید  .5

 عاقل ب(                                  شاعرانه( الف

 ة آن تجزیه ند ده است؟ آن بیت را به هجاهای تشـكیل(u  -  -  -) عالمت هجاهای كدام بیت، چهار بار .6

 .سپس هر هجا را با عالمت خاص آن بنویسید  كنید؛

 اگر پای در دامن آری چو كوه / سرت زآسمان بگذرد در شكوه   ( الـف

 هر كه محرابش تـو باشي سر ز خلوت برنیارد   /توبه فرمایان چرا خود توبه كمتر مي كنند  ب( 

 .صامتها و مصوت های واژه های زیر را بنویسید  .7

 :اهرب( خو                               :   دانآتش( الف

 .انید و از دید آهنگ و موسیقي با هم مقایسه كنید دو بیت زیر را بخو .8

 ما همه چشمیم و تو نور ای صنم/ چشم بد از روی تو دور ای صنم ( الف

 خروش آمد و ناله ی كرنای/ دم ای رویین و هندی درایب(  

 

 



 

  .ارد؟ توضیح دهید وزن در شعر جنبة تزییني د آیا .9

............................................................................................................................. ............................................................................ 

 نمره  6زيباشناسي  

 سرّ عشق/ هر زمان آشفتگي بر عاشقان انـداختم« تكـرار كـدام د قدر عشق را از در بیت »عاشقان دانن .10

  ها در پدید آمدن آرایة »واژه آرایي« مؤثّر بوده است؟ واژه

 وز داِس سپهر سرنگون سوده شدیم«  /افسوس كه بي فایده فرسوده شدیمبا توجه به عبارت شعری » .11

  ة ادبي است؟ب وجود كدام آرای ( موسیقي لفظي ایجاد شده در این شعر، سبالف

  .( این آرایة ادبي در تكرار .......................... دیده میشودب

 

 واژگان.  آرایي اهمیت دارد، جنبه ................. و ............... سخن است؛ نه شكل نوشتاری  آنچه در آرایة واژه .12

  .بنویسید سجع را در نمونه های زیر بیابید و »نوع« هر سجع را  .13

  .ذكر او مرهم دل مجروح است و مهر او بالنشینان را كشتي نوح است( الف

  ( زان طرّة پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم از بند و زنجیرش چه غم هر كس كه عیاری كند ب

  .سجع در نثر و شعر را بنویسید  فایده  .14

 .د « داشته باش ی دو واژه بنویسید كه با كلمة »عزیز« سجع »متواز .15

........................................................................................................................................................................... 

  نمره( 4و تحليل نظم و نثر ) نقد

  وفكری بررسي كنید  بي ادآن ا از نظر قلمرو سپس سروده های زیر را بخوانید  .16
 به نام كردگار هفت افالک / كه پیدا كرد ادم از كفي خاک 

 الهي فضل خود را یار ما كن / زرحمت یک نظر در كار ما كن 

  .تویي رزاق هر پیدا و پنهان/ تویي خالق هر دانا و نادان 

 

 

  .آن را بنویسید   فكریهای زباني و   متن زیر را بخوانید و ویژگي  .17

بي ادبي نمود بهلول او را ندامت كرد كه چرا شرط ادب را به جا نیاوردی؟ او گفت چه كنم؟ آب و  پیش بهلول روزی شخصي 

 . گفت اب و گل تو را نیكو سرشته اند اما لگد كم خورده است.گل مرا چنین سرشته اند 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1875797979madares - Copy.pdf (p.1)
	fonon adabi 10 nobat 1-2.pdf (p.2-3)

