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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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ایرانیان در سه قرن نخست هجری به چه فعالیت هایی ادامه دادند و آثار را به چه زبان هایی  -16

 پدید آوردند؟

 م دولت سر کار آمد؟ توسط چه کسی؟پس از دولت طاهری کدا -17

 اقدامات یعقوب لیث صفّاری چه بود؟ -18

 زبان رسمی دولت صفّاری چه بود؟ چرا؟ -19

 حکومت های سه قرن اوّل هجری را نام ببرید؟  -20

 قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم

 مهمترین دورۀ تمدّن اسالمی در چه زمانی و دولتی بوده است؟ -21

 ن مرکز فرهنگی سامانیان کدام شهر بود؟عمده تری -22

 علت درخشش سامانیان چه بود؟ -23

 درخشش سامانیان چگونه به تیرگی گرایید؟ -24

 غزنویان برای ماندگاری حکومت خود چه کردند؟ -25

 چه دوره ای است؟ 4در مجموع ق -26

 یدند؟کدام دانشمندان و شاعران در دوره طالیی و شکوفایی روح ایرانی درخش  -27

 عوامل رشد و گسترش زبان و ادب پارسی را این دورۀ زمانی بنویسید. -28

 چیست؟ 5و4علت افزایش آمیختگی فارسی دری با عربی در ق-29

 شعر

 چیست؟ 5و  4ی شعر فارسی در ق هاویژگی -30

به دست چه کسی بنیاد نهاده شد؟ عنوان او چیست؟)پدر شعر فارسی لقب  5و 4شعر ق -31

 کیست؟(

 چه بود؟ 5و 4ین انواع شعر فارسی ق تررایج -32

 شعر حماسی با چه کسی به اوج رسید؟ -33
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 چگونه شعر مدحی)مدیحه سرایی( جایگاه خود را پیدا کرد؟ -34

 شعر غنایی با کدام شاعران قوّت و استحکام یافت؟ -35

 شعر تعلیمی)حکمی و اندرزی( در چه دوره به پختگی رسید؟ -36

ی شعری؟هانصیحت از چه قرنی معمول گردید؟ در چه قالبموعظه و  -37

 دو قصیده سرای تعلیمی نام ببرید؟ -38

 آغاز گشت؟ 4چه موضوعات دیگری در شعر ق -39

 نثر

 نثر دورۀ سامانی را بنویسید. هایویژگی -40

 نثر فارسی دورۀ سامانی را نام ببرید.  هایکتاب -41

 (1کالم )فنون هایرههماهنگی پا -سوال های متن درس پنجم 

شاعران برای تاثیرگذاری سخن خود از چه عواملی بهره می گیرند؟-1

 آشکارترین ابزار موسیقایی شعر چیست؟ -2

 تشخیص موسیقی شعر چیست؟ هایراه -3

ند؟ا)پاره های شعر( از چه چیزی سامان یافته هامصراع -4

 آوایی مصراع زیر را مشخّص نمایید. هایایستگاه -5

 «بدین خوبی و زیبایی از هر درکه بازآییتو »

 هجا چیست؟ -6

 ؟آیدهجا از چه پدید می -7

 حرف چیست؟ -8

 واج را با ذکر مثال تعریف کنید. -9
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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
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پس از ورود اسالم به ایران -11

کنار  –رواج تدریجی خط عربی  –از الفبای خط عربی  گیریبهره گام نهادن در مرحلۀ جدید با -12

 گذاشتن برخی از صداهای زبان عربی

 طاهریان -13

دری، زبان درباری ساسانیان، زبان محاوره و مکاتبۀ مقامات دولتی بوده است. -14

 مشرق و شمال شرقی ایران -15

 ادبی / زبان فارسی، پهلوی، عربی -فعّالیّت های علمی -16

دولت مستقلّ صفّاری / یعقوب لیث صفّاری-17

ایجاد حکومت مستقلّ ایرانی / برانداختن یا تضعیف حکومت بغداد / تالش برای بازگرداندن  -18

 اقتدار ایران

فارسی دری / زیرا نه با زبان عربی آشنایی داشت و نه اجازه داد که این زبان در حکومتش به  -19

 کار رود.

صفّاری/ سامانی/ آل بویه/ حکومت های کوچک دیگرطاهری/  -20

/ دولت سامانی 5و نیمۀ اوّل ق 4ق -21

 بخارا -22

آثار ارزشمند دانشمندان ایرانی شهر بخارا به فارسی و عربی/ وجود بعضی از امرای سامانی  -23

 صاحب فضل و ادب / و تشویق شاعران و مترجمان

افراسیاب / افتادن خراسان به دست سبکتگین و بعد پسرش شکست سامانیان از ترکان آل  -24

 در شهر غزنه 351محمود / تشکیل غزنوی در سال 

رواج زبان فارسی / آراستن دربار تا پایان سلطنت مسعود به شاعران بزرگ مثل عنصری،  -25

 فرّخی، منوچهری

 ملی هایدورۀ غلبه، رواج، حفظ و ارائۀ آداب و رسوم ملّی / ایجاد حماسه - 26

دانشمندان: زکریای رازی، بوعلی سینا)تبحّر در علوم زمان خود و تالیف به عربی و فارسی( -27
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شاعران: رودکی، فردوسی، عنصری

تاکید امرای سامانی بر ضرورت تالیف به زبان فارسی دری / گردآوری تاریخ و روایات  -28

 گذشتۀ ایرانی/ تشویق شاعران و نویسندگان

یختگی زبان فارسی با عربی/ ورود اصطالحات علمی، ادبی، دینی و سیاسی جدید افزایش آم -29

از راه ترجمه متون عربی / تالیف آثار دانشمندان به عربی برای یافتن خوانندگان بیشتر در دنیای 

 اسالم

سادگی فکر/ روانی کالم/ نظر به واقعیّت بیرونی/ مفاهیم ذهنی در حد تعالیم اخالقی/ آوردن  -30

 دلپذیر/ تشبیهات گوناگون / انواع توصیف هایرکیب های تازه/ استعارهت

رودکی/ پدر شعر فارسی -31

 حماسی/ مدحی/ غنایی/ تعلیمی -32

 فردوسی -33

سرودن شعر مدحی به پیروی از شعر عربی/ وجود شاعران درباری/ مدح پادشاهان -34

 رودکی/ شهید بلخی -35

 سلجوقیان -36

قالب قطعه و قصیده /4از آغاز ق  -37

 کسایی سپس ناصر خسرو -38

هاو مثل هاداستان سرایی/ قصّه پردازی/ آوردن حکایت -39

حماسی، ملّی و تاریخی/ رایج نبودن  هاینثر دورۀ سامانی ساده و روان/ توجّه به موضوع -40

 اصطالحات علمی، اشعار و امثال

 ریخ گذشتۀ ایرانشاهنامۀ ابومنصوری: نوشتۀ دانشوران خراسان /تا -41

یرطبری/ زبان عربی/ ترجمه به فارسی توسّط دانشمندان جرترجمۀ تفسیر طبری: نوشتۀ محمّدبن

 آن زمان
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تاریخ بلعمی:ترجمه توسّط ابوعلی بلعمی به فارسی/ به دستور منصوربن نوح سامانی/ افزودن 

 اطّالعات دیگری راجع به ایران/ حذف مطالبی از اصل تاریخ

 یرطبری/ زبان عربیجرتاریخ بلعمی: تاریخ الرّسل والملوک/ نوشتۀ محمدبناصل کتاب 

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

وزن/ عاطفه/ خیال-1

وزن -2

هماهنگ و مساوی هایتمرین شنیداری برای پرورش هوش موسیقایی/ تقسیم شعر به پاره-3

کوچک و ایستگاه های آواییهای قطعه -4

5- 

یی با زی یُ  بی خو دین بِ  یی زا با کِ  در هر اَز تُ

 .کندهجا یا بخش مقدار آوایی است که دهان با یک بار باز شدن آن را ادا می -6

 واج -7

 حرف، شکل نوشتاری واج است. -8

ِ / ت / ا / ب-واج دارد: ک/  5ست. مثل کتاب که واحد آوایی زبان ا ترینواج،کوچک -9

( مانند: ب / پ / ت / ث / ر / و..... صداواج صامِت)بی 23واج /  29 -10

مصوّت بلند: آا، ی، و)او( 3ُ      -ِ -َ -مصوّت کوتاه:   3شامل  واج مُصوّت )صدادار( 6 

11- 

مثال نشانه نحوۀ قرار گرفتنعنوان هجا  

چو)چُ(، که)کِ(، وUَصامت+ مصوّت کوتاهکوتاه

صامت + مصوّت کوتاه + صامت-1 بلند

صامت + مصوّت بلند-2

_ 
_

 گُل، سَر، دِل

پا، سی، مو


