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فصل اوّل

1)  )علوم و فنون 

متن را با ذکر مثال توضیح دهید.)1خودارزیابی(  -1

چه نوع متنهایی به شمار میآیند؟ کتابها   -2

متن چیست؟ در کتاب علوم و فنون مقصود از   -3

در بررسی و تحلیل متن چیست؟ یکی از آسانترین و کاربردیترین شیوهها   -4

آثار مکتوب ادبی به چند بخش تقسیم می شود؟ نام ببرید. باید توجه کرد؟ 5- 

در بررسی و تحلیل متن به چه نکاتی گام موثر در رویارویی با متن چیست؟ 6- 

نخستین  -7

در خوانش شعر به چه نکاتی باید توجه کرد؟  -8

کتاب چگونه است؟ لحن شعر)به دام افتاد روبهی سحرگاه(ص13   -9

نکات زبانی شعر)به دام افتاد روبهی سحرگاه(را شناسایی و استخراج کنید.  -1

نکات ادبی شعر را شناسایی و استخراج کنید.  شناسایی و استخراج کنید. 11- 

نکات فکری شعر را  -12

نتیجهگیری و نوع شعر را بیان کنید.  در کجا صورت گرفته است؟)پاورقی( 13- 

قدیمیترین انواع طبقهبندی  ادبی در یونان باستان را نام ببرید. )پاورقی( 14- 

انواع مبتنی بر چه بود و چه جنبهای داشت؟ )پاورقی( 15-   یونانیها 

تقسیمبندی  -16

کنید. نکات زبانی  نثر را شناسایی و استخراج  در متن کتاب ص16و17   -17
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نکات ادبی نثر را شناسایی و استخراج کنید.  17و16در متن کتاب ص -18

نکات فکری نثر را شناسایی و استخراج کنید. 17و16در متن کتاب ص -19

نتیجه گیری و نوع نثر را بیان کنید. -20

(1سازه ها و عوامل تاثیر گذار در شعر فارسی )علوم و فنون –سوال های متن درس دوم  

 کارکرد شعر و موسیقی چیست؟-1

 چند نمود عاطفی نام ببرید؟ -2

 ین عامل پیدایی شعر چیست؟تراساسی -3

 د؟گیرشاعر برای انتقال عاطفۀ خود از چه چیزی کمک می-4

 ؟کندچه عواملی به انتقال بهتر احساس و عاطفه کمک می -5

 شعر زیر را از نظر وزن و آهنگ بررسی نمایید.-6

 ۀ کرنای                 دم نای رویین و هندی درایخروش آمد و نال

«شاهنامه فردوسی»زمین آمد از سمّ اسپان به جوش       به ابر اندر آمد فغان و خروش... 

 پس از عاطفه مهمترین عامل تاثیر شعر چیست؟-7

 انتظار آدمی از شعر چیست؟ )یا( چرا آدمی شعر را بیش از نثر می خواند؟-8

 ر شعر جنبۀ تزیینی دارد؟آیا وزن د -9

 ند؟ای مقدّس برای تاثیرگذاری از چه عاملی بهره گرفتههاکتاب -10

 سعدی در شعر زیرچه حالتی را به خواننده منتقل می کند؟-11

 ما همه چشمیم و تو نور ای صنم       چشم بد از روی تو دور ای صنم

 ور ای صنم...روی مپوشان که بهشتی بود           هر که ببیند چو تو ح

 وزن را تعرف کنید. -12

 وسیلۀ ادراک وزن چیست؟ -13

 برای ادراک وزن مثالی بزنید. -14
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 پاسخنامه

1) پاسخنامۀ سوال متن درس یکم)فنون 

1-متن هر چیزی است که ذهن ما را به پویایی درآورد. متن شنیداری: صدایی که می شنویم/ متن

متن دیداری: کتابی که خوانده شود/ متن الالمسه: هر   :  بوی غذا یا گل را استشمام میکنیم/ 

بویایی

چیزی که لمس می کنیم/

متن دیداری هستند. اگر خوانده شوند به آنها متن شنیداری یا خوانداری میگوییم. 2-کتابها 

فکری 3-آثار شعر و نثر فارسی ادبی-  زبانی-  دو بخش الف( شعر  ب( نثر 4-   -5

خوانش/ شناسایی و استخراج نکات زبانی/ ...... ادبی/ ...... فکری/نتیجهگیری و تعیین نوع  -6

خوانش دقیق متن )پیش از خوانش(نگاه کلّی به متن /کشف لحن و آهنگ / 7-   -8

متن)برای ارتباط طولی و فهم محتوایی( خوانش یک باره و بیگسست 

داستانی لحن روایی-  نمی یارست/ کمی واژگان غیر فارسی/ کاربرد شبکه معنایی: 9-   مثل گازر- 

وجود واژگان کهن  -10

حیلهسازی / دل، زبان، دندان،گوش/ ترکیب سازی مثل: روبهباز-   – حیله، دستان، تزویر، دام 

به کار آیدهمی / زبان شعر م انگاشت-  ک-  نمییارست  کاربردهای تاریخی دستور: مرده کرد- 

کوتاه: به دام افتاد. به روبه بازی اندیشید/ ساختمان ساده بیشتر کلمات مانند: دام، ساده/ جملهها 

روباه، صیاد،گازر،گوش، دل، زبان

جهان بر چشم  – دم نزدن  1-قالب شعر مثنوی)هر بیت قافیه جدا دارد(/ کنایه: ترک غم گرفتن- 

او شد تیره / تشبیه و مراعات نظیر: بجست از دام، همچون از کمان تیر

12-جایگاه با اهمیت دل/ نتیجه گیری عرفانی که دل خانه و جایگاه خداوند است.
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پایانی ذهنی و معنوی است / داستانی / تعلیمیظاهر شعر ساده، محسوس و عینی امّا نتیجۀ  -13

یونان باستان -14

حماسی، غنایی، نمایشی، تعلیمی -15

مبتنی بر شعر و جنبه محتوایی -16

کاربرد کهن واژگان اشتر، شاخ، بنگریست، نتوان دانست/ جمع موش با ان: موشان/ بگسست -17

معنی کُشنده برای غیر انسان/ در معنی بریده شد. شکست/ شهد در معنی عسل/ قاتل در 

ز فعل:نه اندیشید)نیاندیشید(/ را به معنی برای: خالص خود را طریقی ساجدانویسی نشانه منفی

 کوتاه و قابل فهم ها/ زنبورخانه به معنی النه زنبور/ جمله جستمی

و  مراعات نظیر: شهد، شیرینی، چشیدن، زنبور، حالوت / تضاد: سیاه وسفید، پا و سر، سر -18

 قعر، اندک و بسیار/ تمثیل برای بیان غفلت انسان

ی زود هاشریف بودن انسان)نگرش+(/گرانبهایی عمر/ هوشیاری، پرهیز از خوشی -19

 (-گذر)نگرش

حفظ هوشیاری، گرفتار غفلت  /را دانستن لحظات عمرخوش بینانه به انسان/ قدر نگاه -20

 یا اندرزینشدن/ سعادت راستین کسب خشنودی خداست/ تعلیمی 

 (1پاسخ نامۀ سوال متن درس دوم)فنون

 شعر و موسیقی -1

 حیرت و تعجب -امید و یاس -اندوه وشادی -2

 عاطفه -3

ورند.آیند که با قرار گرفتن در کنار هم، آهنگی خاص را پدید میگززبان. واژه هایی را بر می -4

 وزن و عاطفه -5

 کوبنده و کوتاه. بار حماسی دارد -6

 وزن -7
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