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***************************** 

 رشته علوم انسانی     پایۀ دوازدهم    ( 3)ادبی  فنونعلوم و     ششمتشریحی   درس  تسواال

    فریبا محمودی از شهرستان میانهطراح سواالت:  

 **************************** 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را بنویسید:-1

 است.« گستردن»و نشر به معنی « پیچیدن»الف( لف در لغت به معنی  

 ب( در لف و نشر معموالً معنی بخش اول کامل است.

 ج( تضاد برانگیختن اعجاب است از راه خالف عرف و عادت و منطق.

 .زمان است کیجا و  کیدر  ..........................نما در اصل متناقضکامل کنید:  جملۀ زیر را -2

 در ابیات زیر لف و نشر را مشخص کنید._1

 الف( ذکر رخ و زلف تو دلم را                وردی است که صبح و شام دارم 

 ن آموخت  پروانه ز من، شمع ز من، گل ز م      دنیفروختن و سوختن و جامه درب( ا

 توضیحات ستون اول به کدام اصطالح ستون دوم مربوط است؟ وصل کنید. _4

 تضاد در لغت به معنی ناسازی و نقیض هم بودن است.

 لف و نشر .باشند گریکدیضد  ای، عکس  یاز دو واژه در سخن که از نظر معن استفاده

یگر بیاورند که هر کدام از هرگاه در کالم دو یا چند لفظ ذکر کنند سپس دو یا چند لفظ د

 ها مربوط شود.اینها به یکی از لفظ

 نمامتناقض

        ستمینه معلوم شد آه که من چ چیه                 ستمیز بسی گرچه گفت افتاده ساحل»در شعر  _5

 « ستمینروم ن روم، گریاگر م هستم             و گفت                    دیخرام زیت ،یاخود رفته ز موج

 دو آرایۀ بارز ادبی بنویسید.

 نما را مشخص کنید:های تضاد و متناقضدر ابیات زیر آرایه _6

 ی.جانبیکبوتر جانب ب نیو یجانب یز پردیکبوتر م هرالف( 

 یابم که هست    طالعم طوفانی از هجران طوالنی توب( کی به اقیانوس وصلت دست می

 ی بیمار نفس               تا شفا بخشد دوا با درد نادانی توج( نسخۀ قانون عشقت باید ا

 است برابر لشکر به حواس جمعیت                یافته است فقر سلطنت که کسی د( پیش
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پارادکس موجود را « آید نسیم باد نوروزی          از این باد ار مدد خواهی، چراغ دل برافروزیز کوی یار می»در بیت   _7

 دهید. توضیح

 لف و نشر موجود در بیت زیر مربوط به چه کلماتی است؟ نوع لف و نشر را مشخص کنید. _8 

 دل و کشورت، جمع و معمور باد!                                 ز ملکت پراکندگی دور باد

 به کار رفته در ابیات زیر را مشخص کنید؟ « پارادکس و لف و نشر  -تضاد » های آرایه _9

 کنند     جنّت باقی به این بیغولۀ فانی توخواهی که سودا میالف( سود از این بهتر چه می

 رابیسنبل س ی،، سرو سهیتر گلبرگ                  آب  یباغ شد از قد و رخ و زلف تو ب درب( 

 داشتج( با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است          ما را فراغتی است که جمشید جم ن

 شاد ز تو روان من، زنده به بوت جان من                   ذکر تو بر زبان من مخفی و آشکار هم د(

 نما را توضیح دهید.با مثالی متناقض _11

 انواع لف و نشر را با مثال شرح دهید. -11

 نما با تضاد چیست؟تفاوت متناقض -12

 پاسخنامه سواالت تشریحی درس ششم:  

 ج(. درست         ب( نادرست      تالف( درس -1

 .زمان است کیجا و  کیدر  ضینق ضد و میتداخل مفاهنما در اصل متناقض -2

 دارم شام و صبح تو دلم را     وردی است که  زلف و رخالف( ذکر _1

 آموخت  گل ز من ، شمع ز من، پروانه ز من      دنیجامه درو  سوختنو فروختن ا ب(

 اول به کدام اصطالح ستون دوم مربوط است؟ وصل کنید.توضیحات ستون  _4

 نمامتناقض در لغت به معنی ناسازی و نقیض هم بودن است.

 تضاد  .باشند گریکدیضد  ای، عکس  یاز دو واژه در سخن که از نظر معن استفاده

از اینها هرگاه در کالم دو یا چند لفظ ذکر کنند سپس دو یا چند لفظ دیگر بیاورند که هر کدام 

 ها مربوط شود.به یکی از لفظ

 لف و نشر 

 تضاد، استعاره، مراعات نظیر، جناس _5

 نمای. متناقضجانبیجانب ب _6

 نمامتناقض - فقر د( سلطنت           نمامتناقض -ج( شفا بخشد دوا با درد          ب( تضاد
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 افروزد.ر شگرفی انجام داده و چراغ دل را برمی. نسیم باد نوروزی چراخ را باید خاموش کند که شاعر کا  _7

 باد لف و نشر مرتب: باد!    معمورو  جمعت، کشورو دل  _8 

 تضادپاسخ:      تو فانی به این بیغولۀ  اقیجنّت ب _9

 لف و نشر مشوش  پاسخ:  رابیسنبل س ی،، سرو سهیتر گلبرگ        آب  یتو ب قد و رخ و زلفباغ شد از  درب( 

 لف و نشر مرتب-تهی است    جیب و جام من از مال و میآنکه  ج( با

 پارادکس-مخفی و آشکار  د(

 یدو معن ای، آوردن و جمع دو واژه یدر اصطالح ادب در لغت به معنی ناسازی و نقیض هم بودن است. نما. متناقض _11

 شود.  ییبایزۀ نندیچنان که جمع آنها در زبان محال باشد و آفر؛ متناقض در سخن است

به هم اضافه  یاضاف ای یوصف بیترک کیدر  ای ندیایجمله در کنار هم ب کیتواند در یجمله م ای تیمتناقض در ب یمعان

 شوند. 

 گرستید یجمع و دلم جا انیمن در م                        یادهیشن بغای حاضر وجود هرگز

 کند.را نقض می تواند یا غایب باشد یا حاضر وجود یکی دیگریوجود می

نازش و نالش بر  دیچه با گویندها به صورت مرتب با نشرها مرتبط باشند، به آن لف و نشر مرتب میمرتب: اگر لف-1 -11

 ی.نه آن دار ،ینیب نینه ا دهید یکه تا برهم زن  ی   و ادبار یاقبال

 .بود خواهد مرتبنا نشر و لف باشد، نامنظم نشرها با هااگر ارتباط لف  نامرتب)مشوش(-2

 پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموخت        دنیافروختن و سوختن و جامه در

صبح هوا »تضاد آوردن دو امر متضاد است؛ بدون آنکه متناقض هم باشند؛ مانند:  -12

وا هم گرم است و هم اکنون ه»نما، تضاد در یک امر است؛ نه دو امر؛ مانند: اما در متناقض« سرد بود و اکنون گرم است.

 نما برانگیختن اعجاب است از راه خالف عرف و عادت و منطق.در حقیقت متناقض«. سرد

 

 

 

 

 

 

 


