
 

 «                                            بسمه تعالی»                                                                                       

 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه

 نوبت اولنام و نام خانوادگی:                       دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم      امتحانات: 

 1400 /11/ 2 تاریخ امتحان:    ی      انسان رشته:           دهم یازپایه:          2علوم وفنون ادبی  کالس:             امتحان:

 دقیقه   75مدت زمان:                                                                                                          شماره صندلی:         

 3تعداد صفحات:                                                                                                            آقای محمدی نام دبیر: 
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 جای مهر

ف
دی

ر
 

ار                                 نمره ( 2الف( تاریخ ادبیات ) 
شم

 ک

 . کنیدمشخص  «ن»، «د»های زیر را با  تدرستی یا نادرستی عبار 1

 است.  سادهنثر کتاب تاریخ جهانگشا  الف(

 .دیرا به کمال رسان یعشق و عرفان، غزل فارس قیبا تلف کهحافظ از شاعران سرآمد قرن هشتم است   ب(

5/0 

 جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید. 2

 سبک عراقی به مدّت ............... سال، سبک غالب متون ادب فارسی بود. الف(

 .و ذکر احوال عارفان به کار برد.  یعرفان قیحقا انیعطار را در ب یایتذکرۀ االول ۀویش زیخود ن............ در کتاب  جامی ب(

 ..................... شاعری است که غزل های او بر حافظ تأثیر گذار بوده است ........ (پ

75/0 

 اثر کیست و موضوع آن چیست؟« المعجم فی معاییر اشعار العجم» 3
5/0 

 ) ذکر یک دلیل کافی است.(؟ عراقی به این نام چه بوداری سبک دالیل نام گذ 4
25/0 

 نمره( 2ب( سبک شناسی )

 مهمترین ویژگی زبانی سبک عراقی کدام گزینه است؟  5

 به جای اندر« در»جایگزین شدن حرف ب( مفعول در کنار « مر»به کار گیری نشانه  الف(

 به کار گیری لغات عربی به جای لغات فارسی (ت در هم آمیختگی مختصات کهنه و نو (پ

25/0 

 ؟ استشعر سبک عراقی )زبانی ، ادبی یا فکری(  قلمرو های یک از کدامجزء هریک از موارد زیر  6

 قصیده از رونق افتاد و غزل عاشقانه و عارفانه رواج یافت: ............................. (الف

 را گرفته است : .............................« همی»اندک اندک جای « می» (ب

 : .............................درون یایتوجّه به دن ای ییذهن گرا (پ

75/0 

 . دیچند شاخه است؟ نام ببر یدارا انیعلم ب 7
5/0 

 :دهیدکوتاه پاسخ  8

 ............................... : نام قدیمی ترین کتابِ تاریخ نوشته شده دربارۀ تیمور (الف 

 .بازمی نوشتند. ...... در قرن ششم چنین مرسوم بود که برخی نویسندگان، آثار موجود را که به نثری ساده بود، به نثر   (ب

5/0 

 نمره( 6ج ( موسیقی شعر)

 ؟ درست آن را بنویسید.است نادرستوزن واژۀ کدام یک از موارد زیر  9

 مفاعیلن :دری بگشا (ت فاعالتن :گویمنمی (پ مفتعلن :رانهَگُبا  ب( فعولن :شهادت الف(

 

1 



2 

 

 .دیسیسپس وزن آنها را بنو د،یکن کیتفک ییآوا یها هیرا متناسب با پا ریز از بیت دوم مصراع 10

 به هم کردند و عشقش نام کردند/  بود یهر کجا درد دل یتیبه گ

 

                  پایه آوایی

                  وزن

                  ۱هجایی نشانه

 

2 

 «– – U –»  ب( «  – – U»  الف(های معادل هجاهای زیر را بنویسید.   نام رکن 11
1 

 :دیخانة خود قرار ده در را هیو هر پا دیارکان آن را مشخّص کن ای ییآوا یها هیمرز پا ات،یبا خوانش درست اب 12

 اقند تویی زهر تویی بیش میازار مر  / قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی

 

    

    

 
1 

 فاعالتن ...( ،)مفتعلن ؟پدید آمده است پایه ایبیت زیر از چه  13

 5/0 بیخش اندر دل نشاند تخمش اندر جان بکارد  / ورزد درختی در سرابستان معنیهر که می

 ؟پایه ایاست یا چهار  پایه ایبیت زیر، سه  نخستع امشخّص کنید مصر 14

 جفت بدحاالن و خوشحاالن شدم  / ناالن شدم یتیّمن به هر جمع
5/0 

 نمره ( 6د( زیبایی شناسی ) 

 ؟نوع تشبیه گسترده است یا فشرده درا مشخّص نمایید و بنویسی مشبه بهدر مثال های زیر،  15

 گوش کشیده است، از آن گوش به من نمی کند/  پیش کمان ابرویش البه همی کنم؛ ولی الف(

  .تو چو شمعی از او هراسان باش/  کاوّل، آتش ز شمع سر سوزد  ب(

 دست از مس وجود چو مردان ره بشوی (پ

5/1 

 ؟تشبیه محذوف استدر هر یک از نمونه های زیر کدام یک از ارکان  16

 .دینما یم کسانیمرا، کز جام عشقت مست گشتم / وصال و هجر   (الف

 .خون شد همه دشت و راغ یایچو در  (ب

5/0 

 را مشخّص کنید. « ادات تشبیه»و « مشبّه به»و « مشبّه»در عبارت زیر  17

 75/0 «پر زاغ مانستی در پیش جمال او دم طاووس به»

 نام پایۀ تشبیه مشخص شده را بنویسید . 18

 سرو بوستانیبه  ؟به چه ماند/  مرا در دل درخت مهربانی الف(

 ، اوّل در خداوندِ خشم افتد پس آنگه به خصم رسد یا نرسد.خشمآتش  ب(

5/0 

 دارد؟« حقیقی»یک معنای و در کدام « مجازی»معنای « جهان»در کدام یک از مصراع های زیر واژۀ  19

 .خروشي برآمد ز دشت و ز شهر / غم آمد جهان را از آن کار بهر  (الف

 .جهان ای پسر ملک جاوید نیست (ب

5/0 
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 .واژه های مشخص شده را بنویسیدمفهوم مجازی  را مشخّص کنید؛ سپسمجاز  نه در نمونه های زیر  قری 20

 .خنده فرو رفته بود سخت در کالسحاال  (الف

 خوردم و کارها راندم. جهان  (ب

 مي گفت / چو آتش تیشه مي زد، کوه مي سفت بیتبه یاد روي شیرین   (پ

5/1 

 معنای مجازی واژه های مشخص شده را بنویسید.  21

 دهد از کرم گدا را یپادشاه نینگکه   / زن یدر خانة عل نیمسک یگدا یبرو ا (الف

 من پست و گدازنده شدم سربر  یمنم / چون که زد دیگه ب هیسا ،ییتو دیچشمه خورش  (ب

 را یلوفرین چرخ یرآوریبه ز  / ردیدرخت تو گر بار دانش بگ  پ(

75/0 

 نمره ( 4هـ( نقد و تحلیل شعر و نثر )

 پاسخ دهید. پرسش هاا بخوانید و به ر اشعار زیر 22

 معتمد یا یستــیک ارشیگفت  زدــب  یاری   درِ آمد   یــکی آن 

 ستیمقام خام ن یخوان نیبر چن ستیبرو هنگام ن گفت من؛ گفتش

 وا رهاند از نفاق؟ یـپزد ک یــک ز آتش هجر و فراق ــام را جـــخ

 ررـاز ش دیدر فراق دوست سوز در سفر  یو سال نیــآن مسک رفت

 انۀ انباز گشتــــرد خــباز گ شد آن سوخته؛ پس بازگشت  پخته

  ز لب یــلفظ ادب یتا بنجهد ب د ترس و ادب ـزد بر در به ص حلقه

 دلستان یا ییبر در هم تو گفت آن ستیبر در ک که ارشیبانگ زد 

 ؟دیسیباال را بنو اتیاب یزبان یهایژگیمورد از و سه (الف

 ست؟یحاکم بر شعر چ یفکر یژگیو (ب

 ویژگی ادبی شعر را بنویسید . سه (ج

2 

  .دیسیرا بنو ریز تیب ادبی یک مورد از ویژگیهای  و یفکر یهایژگیمورد از و کی 23

 1 «چون روان گشت، خشک و تر سوزد /مظلوم دۀیآتش است آب د»

 تکراری(  غیرآرایه چهار متن زیر را از نظر زیبایی شناسی بررسی کنید. ) 24
بپرورد. درختان را به خلعت  نیمهد زم دررا فرموده تا بنات نبات  یابر بهار ۀیبگسترد و دا نیفراش باد صبا را گفته تا فرش زمرّد

 .کاله شکوفه بر سر نهاده عیرا به قدوم موسم رب سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ یقبا ینوروز
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 20 جمع نمرات                                                  . تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد 



 

 «                                            بسمه تعالی»                                                            لیدـک              

 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه

 نوبت اولت: نام و نام خانوادگی:                       دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم      امتحانا

 1400 /11/ 2 تاریخ امتحان:    ی      انسان رشته:           دهم یازپایه:          2علوم وفنون ادبی  کالس:             امتحان:

 دقیقه   75دت زمان:   شماره صندلی:                                                                                                                م

 تعداد صفحات:                                                                                                            آقای محمدی نام دبیر: 
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                                    نمره ( 2الف( تاریخ ادبیات ) 

ک
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1 
 مشخص کنید. « ن»، «د»درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با 

 5/0 (5/0) درست ب( (5/0) درستنا الف(

2 
 جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید.

 75/0 (5/0) خواجوی کرمانی پ( (5/0)نفحات االنس   ب( (5/0) ۳۰۰ الف(

3 
 (25/0) و نقد شعر عیبد ه،یعلم عروض، قاف/  (25/0) یراز سیشمس ق

5/0 

4 
 (25/0) خراسان به عراق عجم منتقل شد.ز ا یفرهنگ یها نمغول کانو ةاست که بعد از حمل نیادالیل نام گذاری سبک عراقی 

25/0 

 نمره( 2ب( سبک شناسی )

 25/0 (25/0) در هم آمیختگی مختصات کهنه و نو پ( 5

6 
 )زبانی ، ادبی یا فکری(هریک از موارد زیر کدام قلمرو های شعر سبک عراقی را نشان می دهد ؟ 

 75/0 (25/0) فکری  پ( (25/0) زبانی ب( (25/0) ادبی الف(

7 
 (25/0) استعاره و کنایه (25/0)تشبیه، مجاز، -

5/0 

8 
 کوتاه پاسخ دهید:

 5/0 (25/0) فنی ب( (25/0) یظفرنامة شام الف( 

 نمره( 6ج ( موسیقی شعر)  

 1 (5/0) مفاعیلن: (5/0) گویمنمی  پ( 9

10 

 را بنویسید. یک مصراع از بیت زیر را متناسب با پایه های آوایی تفکیک کنید، سپس وزن آنها

 به گیتی هر کجا درد دلی بود / به هم کردند و عشقش نام کردند

 

 
 بود لی د د در جا ک هر تی گی ب پایه آوایی

 دند کر م نا قش عش د دن کر هم ب پایه آوایی

 مفاعی مفاعیلن مفاعیلن وزن

 – – U – – – U – – – U ۱هجایی نشانه

 

 

 

 
 

2 

11 
 (5/0) فاعالتن ب(  (5/0) فعولن  الف(

1 



5 

 

 

 

12 
 یی  تر    قه یی  ت  ف  لط یی  تر    بح یی  تر    قط

 ر م  را  زا  یا  م ش  بی ر ت  یی  زه ت  یی  د  قن

 

1 

 5/0 (5/0) فاعالتن 13

 5/0 (5/0)پایه آوایی سه  14

 نمره ( 6د( زیبایی شناسی ) 

15 

 بنویسید نوع تشبیه گسترده است یا فشرده؟در مثال های زیر، تشبیه را مشخّص نمایید و 

 (25/0) : فشرده(25/0)کمان مشبه به:   الف(

 (25/0) : گسترده(25/0) شمعمشبه به:   ب(

 گسترده ره؛ مردانمشبه به:  یا   (25/0) : فشرده(25/0)مس مشبه به:  پ(

5/1 

16 
 در هر یک از نمونه های زیر کدام یک از ارکان تشبیه محذوف است؟

 5/0 (25/0) وجه شبه ب(  (25/0)  ادات تشبیه الف(

17 
 (25/0) :  ادات تشبیهمانستی/   (25/0) :  مشبّه بهپر زاغ / (25/0)مشبّه   :دم طاووس

75/0 

 5/0 (25/0) مشبه ب( (25/0) مشبّه به : سرو بوستانی الف( 18

19 
 دارد؟« حقیقی»در کدام یک معنای و « مجازی»معنای « جهان»در کدام یک از مصراع های زیر واژۀ 

 5/0 (25/0) حقیقی ب( (25/0) مجازی  الف(

20 

 (25/0) دانش آموزان: کالس/   (25/0) خندهقرینه:   الف(

 (25/0) های جهاننعمت: جهان /  (25/0) خوردمقرینه:   ب(

 (25/0) شعر: بیت/   (25/0) گفتمیقرینه:   پ(

5/1 

21 
 معنای مجازی واژه های مشخص شده را بنویسید. 

 75/0 (25/0) : آسمانچرخ  پ( (25/0) وجود: سر ب( (25/0) : انگشترنگین الف(

 نمره ( 4هـ( نقد و تحلیل شعر و نثر )

22 

 اشعار زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

 (25/0) واژگان عربی آن اندک. /  (25/0) / زبان ساده  (25/0) مورد اعتماد معتمد: الف(

 (25/0) واژه آرایی / (25/0)پخته شدن: کنایه  / (25/0)آتش هجر: تشبیه  ج(  (25/0)  و پیروی از پیر  (25/0) عشق و عرفان ب(

2 

23 
 (5/0) ویژگیهای ادبی: تشبیه )آب دیده مظلوم مانند آتش است.(  / (5/0) ویژگیهای فکری: پرهیز از ستم به دیگران

1 

24 
 

 تناسب / (25/0)جانبخشی  / (25/0) / سجع   (25/0) / فرش زمردین: مجاز به عالقه مشابهت  (25/0) فراش باد صبا: تشبیه فشرده

 

1 

 20 تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد.                                                   جمع نمرات 


