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 ردیف و قافیه را تعریف کنید. -5

 در اشعار زیر ردیف، قافیه و حروف قافیه را مشخص کنید.  -6

که جهان خرّم ازوست          عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست به جهان خرّم از آنم

 چنین داد پاسخ فریدون که تخت       نماند به کس جاودانه نه بخت

 قواعد قافیه را نام ببرید. -7

 ی زیر قواعد قافیه را مشخص کنید.هادر قافیه -8

 دست –رست برنداشت / پ –همین / نکاشت  –خو / حزین  –ما  / او  –رعنا 

 حروف الحاقی چیست؟ با ذکر مثال. -9

 انواع حروف الحاقی را نام ببرید. -10

 مراحل مشخص کردن قافیه چیست؟ -11

 قدما آخرین حرف اصلی قافیه را چه می نامیدند؟ -12

 انواع قافیه را نام ببرید. با ذکر مثال -13

 حروف قافیه از نظر شکل نوشتاری چگونه باید باشد؟ -14

 قافیه کردن کدام واژه ها درست نیست؟ -15

 قافیه در شعر نو چونه است؟ -16

 (1جناس و انواع آن )فنون -سوال های متن درس دوازدهم

 جناس را تعریف کنید.-1

 جناس به چند دسته تقسیم می شود؟ -2

 جناس همسان چیست ؟ با ذکر مثال. -3

 انواع جناس ناهمسان را با ذکر مثال بیان کنید. -4
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آخر مصراع  هایقافیه پایانی دارد که قافیۀ اصلی در واژه 2( قافیه پایانی یا ذوقافیتین: شعر 2) 

هاست.

وَردو  باغ...........................................              درد و داغ.............................................

 یکسان باشد. شکل نوشتاری باید -14

 قافیه کردن حضیض، لذیذ، و غلیظ با مشک بیز و خیز درست نیست. -15

به کار  دارشاعر خود را اسیر قافیه نمی سازد. در هر بخش سروده دو یا چند مصراع قافیه -16

 گرفته می شود.

 (1درس دوازدهم)فنون –پاسخ نامۀ سوال های متن 

 دو کلمۀ هم جنس و همسان جناس است.-1

 جناس همسان)تام(  جناس ناهمسان)قص( -2

یکسانی دو واژه با معنی متفاوت مانند: خویش:خود    خویش: قوم و فامیل /   کنار:آغوش    -3

 کنار: حاشیه

رو  یا  دار / یایار  و ببالمت / بمالمت  و س: ناهمسانی در واج اوّل، وسط یا آخر  اختالفی( 1) -4

 از   و   نازیدام و دام / نُم/  هدر تعداد حرف آیین  و آیین : ناهمسانی واژه هاافزایشی( 2)

 هر / می کُنی  و  می کَنیهر  و  مِل / مُ: ناهمسانی واژه ها در مصوّت کوتاه گُل  و گِحرکتی( 3)

 /نظرو صاحب  نظرو   نظر/ م مینعت  و نعم( اشتقاق: هم ریشه بودن واژه ها در حروف اصلی 4)

 لعاطت و طلع

           جناس ناهمسان اختالف آنها بیش از یک واج نباشد. : درنکته
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