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 (1موازنه و ترصیع )فنون -سوال های متن درس نهم

 آرایه ای است؟آیا در نثر هم دیده می شود؟موازنه چه -1

 در نمونه های زیر آرایۀ موازنه را نشان دهید. -2

دل به امید روی او همدم جان نمی شود        جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند

 در بدایت، بند و چاه بود در نهایت تخت و گاه بود.

 ترصیع چیست؟ -3

 مشخص کنید.علّت ترصیع را در مثال زیر  -4

(1سبکی آن )فنون هایو ویژگی 6و5هایزبان و ادبیات فارسی در سده -متن درس دهم هایسوال

 در چه مراکزی از ایران رشد یافت؟ 5تا  3شعر فارسی در ق-1

 شد؟ 6و5چه عواملی سبب گسترش زبان و ادبیّات فارسی در ق -2

 بیشتر می شد؟ 6و5چرا آمیختگی زبان فارسی با واژگان عربی در ق -3

 چیست؟ 6و5رویداد مهم دیگر سده  -4

 تحت تاثیر چه دوره ای است؟ با ذکر نمونه 6و آغاز ق 5شعر فارسی نیمۀ دوم ق -5

 چیست؟ با ذکر مثال. 6موضوع قابل توجه در شعر نیمۀ دوم ق -6

 چه اتفاق ادبی رخ داد؟ 6در شمال غرب ایران در ق -7

 را نام ببرید. 6قمراکز مهم ادبی در نیمه دوم  -8

 بسیار تاثیرگذار بود؟ 6چه کسی در تجدید سبک نیمۀ دوم ق -9

 تحواّلت شعری مقدمّه ظهور چه سبکی در شعر شد؟ – 10

 یی به کار گرفته شد؟هاو رشته هادر چه شاخه 6و5شعر ق -11

 کدام شاعران از دربار کناره گرفتند؟ -12

 موضوعاتی روی آوردند؟شاعران به پیروی از سنایی به چه  -13
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 شی وَح غِ  مُر نای کِ  را لَم دِ  نجا رَن مَ

U - -  U - -  U - -  U - - 

 نَد شی نِ  کِل مُش خا      ست  بَر کِ  می با زِ

 

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

ی متوازن یا متوازی در دو یا چند جمله است که به هماهنگی می انجامد. بله هاتقابل سجع-1 

 موازنه در نثر هم دیده می شود.

2- 

              همه کلمات   « روی»و « کوی»دل     به    امید    روی    او    همدم    جان    نمی شود           به جز 

 سجع متوازن دارند.               متوازن     متوازن      متوازن        متوازی    متوازن         متوازن

 موازنه جان   به    هوای   کوی   او    خدمت    تن    نمی کند            

 سجع متوازن دارد.« تخت»و « بند»فقط در    بدایت     بند     و     چاه     بود                            

 موازنه                                            متوازی         متوازن                          

 در    نهایت    تخت    و     گاه     بود

 ی آن متوازی باشد.های است که همۀ سجعاموازنه -3

تو             نجوم          جمال          همه سجع ها متوازی است ای         منّور       به          -4

 بنابراین

 است. ارزش موسیقایی آن                   ترصیع          متوازی       متوازی                                    متوازی                      

 هم بیشتر است.ای         مقّرر       به         تو             رسوم          کمال              

 

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

 شرق و شمال شرق یعنی ماوراءالنّهر، خراسان، سیستان -1
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