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نکات ادبی نثر را شناسایی و استخراج کنید.  17و16در متن کتاب ص -18

نکات فکری نثر را شناسایی و استخراج کنید. 17و16در متن کتاب ص -19

نتیجه گیری و نوع نثر را بیان کنید. -20

(1سازه ها و عوامل تاثیر گذار در شعر فارسی )علوم و فنون –سوال های متن درس دوم  

 کارکرد شعر و موسیقی چیست؟-1

 چند نمود عاطفی نام ببرید؟ -2

 ین عامل پیدایی شعر چیست؟تراساسی -3

 د؟گیرشاعر برای انتقال عاطفۀ خود از چه چیزی کمک می-4

 ؟کندچه عواملی به انتقال بهتر احساس و عاطفه کمک می -5

 شعر زیر را از نظر وزن و آهنگ بررسی نمایید.-6

 ۀ کرنای                 دم نای رویین و هندی درایخروش آمد و نال

«شاهنامه فردوسی»زمین آمد از سمّ اسپان به جوش       به ابر اندر آمد فغان و خروش... 

 پس از عاطفه مهمترین عامل تاثیر شعر چیست؟-7

 انتظار آدمی از شعر چیست؟ )یا( چرا آدمی شعر را بیش از نثر می خواند؟-8

 ر شعر جنبۀ تزیینی دارد؟آیا وزن د -9

 ند؟ای مقدّس برای تاثیرگذاری از چه عاملی بهره گرفتههاکتاب -10

 سعدی در شعر زیرچه حالتی را به خواننده منتقل می کند؟-11

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

 ور ای صنم...روی مپوشان که بهشتی بود           هر که ببیند چو تو ح

 وزن را تعرف کنید. -12

 وسیلۀ ادراک وزن چیست؟ -13

 برای ادراک وزن مثالی بزنید. -14
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مولوی چگونه بر قدرت اثرگذاری شعر زیرافزوده است؟ -15

 چه عاملی سبب کشف لحن می شود؟-16

 فایدۀ تشخیص لحن چیست؟ -17

 (1واج آرایی، واژه آرایی )علوم و فنون –سوال های متن درس سوم 

 انواع بدیع را نام ببرید.-1

 بدیع لفظی چیست؟ -2

 تکرار واج و واژه را در زبان عادی و ادبی مقایسه کنید.-3

 چگونه شاعران و نویسندگان ا ز تکرار بهره می گیرند؟-4

 رایی را با ذکر مثال تعریف کنید.آواج-5

 ج ها بر موسیقی کالم افزوده است؟در بیت زیر تکرار کدام وا -6

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است       باد خنک از جانب خوارزم وزان است

 در بیت زیر تکرار کدام واج ها بر موسیقی کالم افزوده است؟ -7

 پیش از اینت بیش از این اندیشۀ عشّاق بود      مهرورزی تو با ما شهرۀ آفاق بود

 بر موسیقی کالم افزوده است؟ هار کدام واجدر بیت زیر تکرا-8

 خوابِ نوشینِ بامدادِ رحیل             بازدارد پیاده را زسبیل

 ؟هااست یا مصوّت تررایی صامت ها محسوسآواج -9

 رایی چیست؟آواژه -10

 رایی یا تکرار را مشخص کنید.آدر ابیات زیر واژه -11

 هست دارمش دوستپس هستی من ز هستی اوست         تا هستم و 

 ای دریغا، ای دریغا، ای دریغ              کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ
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پایانی ذهنی و معنوی است / داستانی / تعلیمیظاهر شعر ساده، محسوس و عینی امّا نتیجۀ  -13

یونان باستان -14

حماسی، غنایی، نمایشی، تعلیمی -15

مبتنی بر شعر و جنبه محتوایی -16

کاربرد کهن واژگان اشتر، شاخ، بنگریست، نتوان دانست/ جمع موش با ان: موشان/ بگسست -17

معنی کُشنده برای غیر انسان/ در معنی بریده شد. شکست/ شهد در معنی عسل/ قاتل در 

ز فعل:نه اندیشید)نیاندیشید(/ را به معنی برای: خالص خود را طریقی ساجدانویسی نشانه منفی

 کوتاه و قابل فهم ها/ زنبورخانه به معنی النه زنبور/ جمله جستمی

و  مراعات نظیر: شهد، شیرینی، چشیدن، زنبور، حالوت / تضاد: سیاه وسفید، پا و سر، سر -18

 قعر، اندک و بسیار/ تمثیل برای بیان غفلت انسان

ی زود هاشریف بودن انسان)نگرش+(/گرانبهایی عمر/ هوشیاری، پرهیز از خوشی -19

 (-گذر)نگرش

حفظ هوشیاری، گرفتار غفلت  /را دانستن لحظات عمرخوش بینانه به انسان/ قدر نگاه -20

 یا اندرزینشدن/ سعادت راستین کسب خشنودی خداست/ تعلیمی 

 (1پاسخ نامۀ سوال متن درس دوم)فنون

 شعر و موسیقی -1

 حیرت و تعجب -امید و یاس -اندوه وشادی -2

 عاطفه -3

ورند.آیند که با قرار گرفتن در کنار هم، آهنگی خاص را پدید میگززبان. واژه هایی را بر می -4

 وزن و عاطفه -5

 کوبنده و کوتاه. بار حماسی دارد -6

 وزن -7
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زمزمه و آوازخوانی -8

جنبه تزیینی ندارد. جز طبیعت شعر است. برای نشان دادن عواطف نمی توان از آن چشم  -9

 پوشید.

 کشش، جاذبۀ آهنگ، کالم موزون -10

 شادی و نشاط درونی -11

وزن ادراکی است که از احساس نظم حاصل می شود. وزن امری حسی است و بیرون از ذهن  -12

 بد وجود ندارد.یامیکسی که آن را در

وسیلۀ ادراک وزن حواس ماست. -13

در یک نقطۀ چرخ  ایمثال: چرخی که می گردد، حرکتی مداوم دارد اما وزن ندارد. اگر نشانه -14

ی دوچرخه هیچ نوع ها. چرخشودی پیاپی آن، ادراک وزن حاصل میهاباشد از دیدن بازگشت

سوار و بازگشت متوالی به نقطه پایین، وزنی ادراک  وزنی ندارد امّا از توجّه به حرکت پای دوچرخه

 .کنیممی

بهره بردن از تکرار منظم موسیقی. تناسب و همسویی وزن و عاطفه-15

 توجّه به فضای عاطفی و آهنگ متن.  -16

زد.سامی ترو درک محتوا را آسان ترخواندن را دلنشین -17

 (1پاسخ نامۀ سوال متن درس سوم)فنون

 بدیع معنوی بدیع لفظی و-1

 عواملی که موسیقی لفظی را پدید آورند بدیع لفظی است.-2

در زبان عادی پسندیده نیست. امّا در زبان ادبی تکرار بر جاذبه و گوش نوازی سخن می افزاید.-3

 تکرار در واژه، واج یا آوا،کلّ عبارت یا جمله -4

 بر موسیقی و تاثیر آن بیفزاید.واج آرایی تکرار یک واج )صامت یا مصوّت( در سخن است که -5

 بار 6« ز»بار/ صامت5« خ»بار/ صامت  7« آ»مصوت بلند  -6


