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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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 با من بودی منت نمی دانستم            تا من بودی منت نمی دانستم»

 «رفتم چه من ار میان، تو را دانستم      با من بودی منت نمی دانستم

ن شوند و سر برود، هم بر آن سریمما را سری است با تو،که گر خلق روزگار   دشم

 ی در تکرار اهمیت دارد؟اچه نکته -12

(1تاریخ ادبیات پیش از اسالم و قرن های اولیه هجری)علوم و فنون–سوال های متن درس چهارم 

 زبان ایرانیان پیش از اسالم چه بود؟-1

 ثال.ادبی چگونه حفظ می شد؟با ذکر م -در ایران پیش از اسالم آثار فرهنگی-2

 ی ایرانی به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببریدهااز نظر تاریخی زبان-3

 زبان فارسی باستان را توضیح دهید. -4

 زبان فارسی میانه را توضیح دهید. -5

 زبان رسمی دوران ساسانی چه بود؟-6

 نام دیگر زبان پهلوی چیست؟ چرا؟-7

 چه آثاری به زبان پهلوی تالیف شده است؟-8

 وضعیت اشعار به زبان پهلوی چگونه است؟ -9

 ی منثور جای دارد؟هاکدام قطعات شعری پهلوی، در میان اندرزنامه -10

 تحوّل زبان فارسی از چه زمانی آغاز شد؟ -11

 تحواّلت زبان فارسی پس از ورود اسالم چه بود؟ سه قرن اوّل هجری -12

 سه قرن اول هجری

 ز ساسانیان چه نام داشت؟نخستین دولت اسالمی ایران پس ا-13

 خودارزیابی(1چرا به زبان فارسی نو، فارسی دری هم گفته می شود؟) -14

 نخستین منطقۀ رواج فارسی دری کجا بود؟ -15
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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
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 بار 6« ی»بار/ مصوّت  5« ش»صامت -7

 بار 7«آ»بار/ مصوت  3» ِ«مصوت  -8

 است. ترمحسوس هارایی صامتآواج -9

 رایی تکرار واژه یا کلمه است.آواژه -10

 نت نمی دانستم / سرتکرارِ هست / دریغ / با من بودی م -11

جنبۀ موسیقایی و آوایی سخن است نه شکل نوشتاری واژگان.-12

(1درس چهارم)فنون -پاسخ نامۀ سوال های متن 

پارسی یا فارسی-1

ه. مثالً کتاب اوستا را موبدان برای مراسم دینی از حفظ شدآثار سینه به سینه حفظ می-2

 مد.اندند تا در دورۀ ساسانی به نگارش درآخومی

 فارسی نو -فارسی میانه -فارسی باستان -3

، هافارسی باستان در دورۀ هخامنشیان رایج بود. آثار برجای ماندۀ زبان فارسی باستان، فرمان-4

 شاهان هخامنشی به خط میخی است. هاینامه

پهلوی / پارتی در دورۀ اشکانیان و متداول در شمال و شمال شرقی  –فارسی میانه: پارتی -5

 ایران.

 زبان پهلوی-6

زبان پهلوی به ناحیه پارس تعلّق داشته و میان فارسی باستان و فارسی نو قرار  -فارسی میانه -7

 داشته است.

زار ویک هو کلیله و دمنه رنگ دینی دارد/  یادگار زریراناست/  آثار دینی زردشتیبیشتر،-8

 که ترجمه عربی و فارسی آن در دست است. شب

 شعر پهلوی کم است / دچار تحریف شده/ بعضی تعلیمی و اخالقی اند.  -9

منثور جای دارند.   هایدر میان اندرزنامه« یادگار زریران»و « درخت آسوریک»منظومۀ  -10


