
11

 (1موازنه و ترصیع )فنون -سوال های متن درس نهم

 آرایه ای است؟آیا در نثر هم دیده می شود؟موازنه چه -1

 در نمونه های زیر آرایۀ موازنه را نشان دهید. -2

دل به امید روی او همدم جان نمی شود        جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند

 در بدایت، بند و چاه بود در نهایت تخت و گاه بود.

 ترصیع چیست؟ -3

 مشخص کنید.علّت ترصیع را در مثال زیر  -4

(1سبکی آن )فنون هایو ویژگی 6و5هایزبان و ادبیات فارسی در سده -متن درس دهم هایسوال

 در چه مراکزی از ایران رشد یافت؟ 5تا  3شعر فارسی در ق-1

 شد؟ 6و5چه عواملی سبب گسترش زبان و ادبیّات فارسی در ق -2

 بیشتر می شد؟ 6و5چرا آمیختگی زبان فارسی با واژگان عربی در ق -3

 چیست؟ 6و5رویداد مهم دیگر سده  -4

 تحت تاثیر چه دوره ای است؟ با ذکر نمونه 6و آغاز ق 5شعر فارسی نیمۀ دوم ق -5

 چیست؟ با ذکر مثال. 6موضوع قابل توجه در شعر نیمۀ دوم ق -6

 چه اتفاق ادبی رخ داد؟ 6در شمال غرب ایران در ق -7

 را نام ببرید. 6قمراکز مهم ادبی در نیمه دوم  -8

 بسیار تاثیرگذار بود؟ 6چه کسی در تجدید سبک نیمۀ دوم ق -9

 تحواّلت شعری مقدمّه ظهور چه سبکی در شعر شد؟ – 10

 یی به کار گرفته شد؟هاو رشته هادر چه شاخه 6و5شعر ق -11

 کدام شاعران از دربار کناره گرفتند؟ -12

 موضوعاتی روی آوردند؟شاعران به پیروی از سنایی به چه  -13
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 ز ظهور کدام شاعران بزرگ شد؟ساسنایی زمینه -14

 پشتیبان و پناهگاه شعر فارسی درآمدند؟ چگونه؟ 6و 5کدام مراکز در ق -15

 چیست؟ 6و5مضامین برجستۀ شعر ق -16

 چه روندی داشت؟ 6و 5نثر فارسی در سدۀ  -17

 خودارزیابی( 3ل دالیل گرایش نویسندگان به نثر فارسی چیست؟)سوا -18

 ویژگی اصلی نثر موزون چیست؟ -19

 چه کسی نثر موزون را به کمال رسانید؟ -20

 کدام کتاب تحت تاثیر خواجه عبداهلل نوشته شد؟ توسط چه کسی؟ نثر آن چگونه است؟ -21

 منظور از نثر فن چیست؟ -22

شد؟بااثر چه کسی مینثر فنی در چه قرنی رواج یافت؟ نخستین نمونه آن چه کتابی است؟  -23

 را بیان کنید. 6و 5زبانی شعر سدۀ  هایویژگی -24

 را بیان کنید. 6و 5ادبی شعر سدۀ  هایویژگی -25

 را بیان کنید. 6و 5فکری شعر سدۀ  هایویژگی -26

 را نام ببرید. 6و 5نثر سدۀ  هایین ویژگیترعمده -27

 نام ببرید. 6و  5چند کتاب منثور در سدۀ  -28

 (1قافیه )فنون -متن درس یازدهم سوال های

 شعر چیست؟-1

 فواید وزن چیست؟ -2

؟افزایدشد و بر بار موسیقایی آن میبای شعر میهاچه عاملی از بایسته -3

 فایدۀ قافیه چیست؟ -4
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توحات غزنویان          ( لشکر کشی و ف2( گرایش شاهان در جلب عالمان و ادیبان به دربار  )1) -2

( درآمیختن زبان 4(گسترش فارسی دری و آمیزش آن با کلمات نواحی مرکزی و غربی     )3)

ی غیر رایج در عصر غزنوی و ها، لقبها، نامها( آمیختگی با واژه5فارسی با لغات عربی      )

 سلجوقی

اعران و ادیبان با زبان عربی زیرا در مدارس آن عهد، تحصیل علوم دینی و ادبی میسّر بود و ش -3

 آشنا می شدند.

 گسترش زبان فارسی در هند و آسیای صغیر -4

 است. 4سامانی و غزنوی/ شعر ناصرخسرو یادآور سروده های ق -5

 7عالقه به سرودن غزل مانند انوری و سنایی که تحواّلتی در غزل ایجاد نمودند که در ق -6

 غزلسرایان بزرگ ظهور کردند.

 شاعران معروف آذربایجان مثل خاقانی و نظامی و... ظهور -7

 حوزۀ ادبی فارس و نواحی مرکزی)عراق عجم( یعنی اصفهان، همدان، ری -8

 جمال الدین عبدالرّزاق اصفهانی -9

 عراقی -10

 مدح/ هجو / طنز / وعظ و حکمت/ داستان سرایی/ تغزّل / حماسه -11

بود در  گو( سنایی / ابتدا مدیحه2تقادات خاصّ دینی )( ناصرخسرو/ به علّت پایبندی به اع1) -12

 دوره دوم حیات شعری به سیر و سلوک معنوی پرداخت.

 تصوّف و عرفان -13

 عطّار و مولوی -14

افزوده شدن سادگی  -/ گسترش موضوعات با خروج شعر از دربار و ورود به خانقاه هاخانقاه -15

 هاعمق افکار و اندیشه -قدرت عواطف -بیان

ی دینی/ بدبینی شاعران به دنیا و بریدن از آن/ شکایت از هاحکمت و دانش و اندیشه -16

 ی اجتماعیهاروزگار/ بیان ناخرسندی فرزانگان/ طرح نابسامانی
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 6و  5نثرفارسی در سده 

/ تالیف در موضوعات  7و اوایل ق 6کمال و پختگی در ق-بلوغ نثر در نیمۀ قرن پنجم -17 

 گوناگون علمی/ کمال نثر ساده/ رواج نثر مصنوع یا فنی/ توجّه به سره نویسی/ رواج نثر موزون 

ی از دبیران و گیردولت سلجوقی و بهره گیری( شکل2( گسترش عرفان و تصوّف  )1) -18

 بیت یافته در خراسان و عراقنویسندگان تر

 به کارگیری سجع -19

 خواجه عبداهلل انصاری -20

 کشف االسرار و عُدّه االبرار/ ابوالفضل میبدی/ نثر موزون -21

ی ادبی و فراوان، امثال و اشعار گوناگون از عربی و فارسی و اصطالحات علمی هاآوردن آرایه -22

 در نثر

  منشی/ کلیله و دمنه / نصراهلل  6ق -23

( فراوانی ترکیبات نو                2( از بین رفتن لغات مهجور فارسی نسبت به سبک خراسانی     )1) -24

 ( ورود لغات زبان ترکی و مغولی به فارسی4( کاهش سادگی کالم و حرکت به دشواری  )3)

ه آرایه های ادبی  (توجه بیشتر ب3)   سرایی( رواج داستان2( رواج و اوج غزل و مثنوی   )1) -25

 ی فعلی و اسمی دشوارها(کاربرد ردیف4)

( 4( فاصله گرفتن از عشق زمینی   )3( اندرز در شعر     )2( ورود اصطالحات عرفانی    )1) -26

 ( رواج مفاخره و شکایت و انتقاد اجتماعی6( رواج حسّ دینی    )5رواج هجو در شعر   )

( کاربرد 3( حذف افعال به قرینه   )2اعات نظیر، تشبیه و...   )( استفاده از موازنه، سجع، مر1) -27

( رواج نثر داستانی، تمثیلی 4لغات مهجور عربی، ترکی، مغولی و اصطالحات علمی و فنّی           )

( کاربرد آیات و احادیث و اشعار در 6( آوردن مترادف ها و توصیف های فراوان       )5و عرفانی    )

 ( استفاده از ترکیبات دشوار7)         متن         

 قابوسنامه / تاریخ بیهقی / چهارمقالۀ نظامی عروضی/ مقامات حمیدی / کلیله و دمنه -28

 

 




