
پاسخنامه آزمون نوبت 

32  3 اول	 آزمون	شمارءه	1	)طبقه	بندی	شده(		

32  5 اول	 آزمون	شمارءه	2	)طبقه	بندی	شده(	

33  7 اول	 آزمون	شمارءه	3	)طبقه	بندی	نشده(	

33  9 اول	 آزمون	شمارءه	4	)طبقه	بندی	نشده(	

34  11 دوم	 آزمون	شمارءه	5	)طبقه	بندی	شده(	

34  14 دوم	 آزمون	شمارءه	6	)طبقه	بندی	شده(	

35  17 دوم	 آزمون	شمارءه	7	)طبقه	بندی	شده(	

35  20 دوم	 آزمون	شمارءه	8	)طبقه	بندی	شده(	

36  23 دوم	 آزمون	شمارءه	9	)طبقه	بندی	نشده(	

36  25 دوم	 آزمون	شمارءه	10	)طبقه	بندی	نشده(	

37  27 دوم	 آزمون	شمارءه	11	)طبقه	بندی	نشده(	

37  29 دوم	 آزمون	شمارءه	12	)طبقه	بندی	نشده(	

39 درس نامءه توپ برای شب امتحان   

کتاب	شب	امتحان	علوم و فنون ادبی )1( دهم	از	چهار	قسمت	اصلی	تشکیل	شده	است	که	به	صورت	زیر	است:
1- آزمون های نوبت اول:	آزمون	های	شمارءه	1	تا	4	این	کتاب	مربوط	به	مباحث	نوبت	اول	است	که	خودش	به	دو	قسمت	تقسیم	می	شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده:	آزمون	های	شمارءه	1	و	2	را	درس	به	درس	طبقه	بندی	کرده	ایم.	بنابراین	شما	به	راحتی	می	توانید	پس	از	خواندن	
این	آزمون	ها	هم،	20	نمره	ای	و	مثل	یک	آزمون	کامل	هستند.	در	آزمون	های	 باشد	 بررسی	کنید.	حواستان	 را	 از	درس	نامه	تعدادی	سؤال	 هر	درس	
طبقه	بندی	شده،	هر	جا	که	الزم	بوده،	در	کنار	سؤاالت	نکاتمشاورهای	را	نیز	آورده	ایم.	این	نکات	به	شما	در	درس	خواندن	قبل	از	امتحان	و	پاسخ	گویی	

به	سؤاالت	در	زمان	امتحان	کمک	می	کند.	
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون	های	شمارءه	3	و	4	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم	تا	دو	آزمون	نوبت	اول	مشابه	آزمونی	را	که	معلمتان	از	شما	خواهد	گرفت،	ببینید.	
2- آزمون های نوبت دوم:	آزمون	های	شمارءه	5	تا	12	از	کل	کتاب	و	مطابق	امتحان	پایان	سال	طرح	شده	اند.	این	قسمت	هم،	خودش	به	2	بخش	تقسیم	می	شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده:	آزمون	های	شمارءه	5	تا	8	را	که	برای	نوبت	دوم	طرح	شده	اند	هم	طبقه	بندی	کرده	ایم.	با	این	کار	باز	هم	می	توانید	پس	از	
خواندن	هر	درس	تعدادی	سؤال	مرتبط	را	پاسخ	دهید.	هر	کدام	از	این	آزمون	ها	هم،	20	نمره	دارند؛	در	واقع	در	این	بخش،	شما	4	آزمون	کامل	را	می	بینید.	
ب( آزمون های طبقه بندی نشده:	آزمون	های	شمارءه	9	تا	12	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم؛	پس،	در	این	بخش	با	4	آزمون	نوبت	دوم،	مشابِه	آزمون	پایان	سال	

معلمتان	مواجه	خواهید	شد.	
3- پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در	پاسخ	تشریحی	آزمون	ها	تمام	آن	چه	باید	در	امتحان	بنویسید	تا	نمرءه	کامل	را	کسب	کنید،	برایتان	نوشته	ایم.

	در	این	قسمت	تمام	آن	چه	را	برای	 4- درس نامءه کامل شب امتحانی:	این	قسمت	برگ	برندءه	شما	نسبت	به	کسانی	است	که	این	کتاب	را	نمی	خوانند.	
گرفتن	نمرءه	عالی	در	امتحان	علوم	و	فنون	ادبی	)1(	نیاز	دارید،	تنها	در	12	صفحه	آورده	ایم؛	بخوانید	و	لذتش	را	ببرید!	

نوبت دومنوبت اولموضوع

1/5 نمره4 نمرهفصل یکم

1/5 نمره6 نمرهفصل دوم

4 نمرهــــفصل سوم

3 نمرهــــفصل چهارم

5 نمره5 نمرهکالبدشکافی شعر

5 نمره5 نمرهکالبدشکافی نثر

20 نمره20 نمرهجمع
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جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.1
0/25الف( مادءه اصلی ادبیات ............... است.

0/25ب( شعر »چون که با کودک سروکارت فتاد / هم زبان کودکی بايد گشاد« با ويژگی ............... سخن رسا و بلیغ تناسب دارد.

0/5بالغت در اصطالح چه مفهومی دارد؟2

واژءه مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید.3
الف( بررسی متن از نظر جبرگرا يا اختیارگرا بودن در حیطءه قلمرو )زبانی ـ ادبی ـ فکری( انجام می شود.

ب( بررسی متن از ديد مباحث بديع لفظی و ابزار موسیقی آفرين در سطح )آوايی ـ بیانی ـ بديع معنوی( انجام می شود.
0/25
0/25

0/5يکی از آسان ترين و کاربردی ترين شیوه ها در بررسی و تحلیل متن چیست؟4

0/5»کالبدشکافی متن« يعنی چه؟5

0/5چرا بايد تمام اثر يکباره و بی گسست خوانده شود؟6

0/5کدام مرحلءه کالبدشکافی متن، ايجاد فرصت برای تفکر و تأّمل است؟7

دو ويژگی قلمرو زبانی عبارت زير را بنويسید.8
»منّت خدای را عّزوجّل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزيد نعمت«.

0/5

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.9
زبان پارتی در ............... و ............... ايران متداول بوده است.

0/5

0/5دو نمونه از قطعات شعری پهلوی را که ترجمءه عربی و فارسی آن ها در دست است، نام ببريد.10

گزينءه درست را انتخاب کنید.11
نخستین دولت اسالمی پس از برافتادن ساسانیان، ............... بودند.

4( سامانیان 3( سلجوقیان  2( غزنويان  1( طاهريان 

0/25

1عوامل رشد و گسترش زبان و ادب پارسی در قرن چهارم و نیمءه اول قرن پنجم را بنويسید. )ذکر دو مورد کافی است.(12

0/25»پدر شعر فارسی« لقب کدام شاعر است؟13

0/5چرا به سبک خراسانی »سبک سامانی« هم می گفتند؟14

کدام ويژگی زبانی در بیت زير ديده می شود؟ نشان دهید.15

گرفت ــاران  ــرب ــی ت ــر  ب ــراب  ــه س ــه  گرفتب ـــواران  س جنگ  راســت،  و  چپ 

0/5

0/25مشهورترين طبقه بندی سبک از ديدگاه های گوناگون براساس نظريءه کیست؟16

گزينءه درست را انتخاب کنید.17
نوع نثر کتاب »کلیله و دمنه« در کدام گزينه آمده است؟

4( مصنوع  3( بینابین  2( موزون  1( ساده 

0/25

0/25ويژگی اصلی »نثر موزون« چیست؟18

0/75تحّول اساسی شعر در سده های پنجم و ششم در چه زمینه هايی صورت گرفت؟ )ذکر سه مورد کافی است.(19

ع سؤاالت از جمله سؤاالت پرکاربرد در امتحانات است؛  این نو
بنابراین متن کتاب درسی را باید به دقت بخوانید.

مانند سؤاالت جای خالی پرکابرد است، پس خوب خواندن متن 
کتاب بسیار ضروری است. 

متن کتاب گلستان سعدی در جملءه مهم ترین متن ها در سؤاالت 
کنید مقدمءه آن را زیاد  مربوط به سبک شناسی است؛ پس سعی 

بخوانید و در صورت امکان به خاطر بسپارید. 

ع  موضو و  است  سبک شناسی  به  مربوط  س��ؤاالت  ع  نو این 
منابع  در  را  مشابه  بیت های  بنابراین  شماست؛  برای  جدیدی 
سؤاالت  در  که  ویژگی هایی  به  راحتی  به  تا  کنید  مطالعه  مختلف 

ح می شود، جواب درست بدهید.  مطر

3
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گزينءه درست را انتخاب کنید.20
کدام گزينه از آثار منثور دورءه دوم نیست؟

4( کلیله و دمنه 3( قابوس نامه  2( مقامات حمیدی  1( چهارمقالءه عروضی 

0/25

0/75سه مورد از ويژگی های قلمرو فکری سبک عراقی را بنويسید.21

سرودءه زير را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.22
سحرگاه ــی  ــاه روب ــاد  ــت اف دام  ــه  راهب در  انــديــشــیــد  ـــازی  ـــه ب روب ــه  ب

هم چنینـــم بینـــد  صّیـــاد  گـر  پوستینمکـه  ــــاُزر  گ ــه  ب ــی  ــال ح دهـــد 

را خويشتن  او  کرد  ــرده  ُم ــه،  آن گ راپس  ــن  ت ــد  ــن ــک ــرواف ف ـــان،  ج بــیــم  ز 

پنداشـت مــرده  را  او  آمــد،  صّیـاد  انــگاشتچـو  کـــم  را  روبه  نمی يارست 
لیـک او  گـوش  حالـی  بُبريـد  بُـن  نیکز  ــرا  م ــد  آي ــار  ک ــه  ب او  ــوش  گ کــه 
گیر غــم  ــرِک  ت گفتا:  ـــاه  روب دل،  گیربــه  کم  گــوش،  يک  مانده ای،  زنــده  چو 
َدم ــن  اي گفت:  بیامد،  ديگر  هميکی  ـــرا  م ـــد  آي ـــار  ک بــه  او  زبــــان 
ناگاه ـــرد،  م آن  ــد  ــري بُ را  ــش  ــان ــاهزب روب ناله  يــک  ــان،  ج بیم  از  نکرد 
چیز همه  از  را  مــا  گفت:  کــس  ــر  نیزدگ او  ـــدان  دن همی  آيــد  کــار  ــه  ب
درفکندند ــن  آه ــه  ک ــا  ت َدم،  ـــَزد  بکندنـدن دنــدانـش  چنـد  سـختی  بـه 
بمانم ــر  گ گــفــتــا:  روبــــاه  دل،  ــه  زبانمب و  ــوش  گ نــه  و  ــاش  ب دنـــدان  نــه 
اسـت اختیـار  گفـت:  و  آمـد  کـس  کارستدگـر  بــه  را  رنجی  کــه  ـــه،  روب دل 
روبـاه دور،  از  شـنید  دل  نــام  آن گاهچـو  تیـــره،  شـد  او  چشـم  بـر  جهـان 
بـازی نیسـت  دل  بـا  می گفـت:  دل  حیله سازیبـه  ـــارم  ک ــه  ب ــايــد  ب کــنــون 
تیـربگفـت ايــن و بـه صـد دسـتان و تزويـر کمـان،  از  همچـون  دام،  از  بَجسـت 
)الهی نامه، عطار نیشابوری(کـه در عالـــم، حديثـش درگرفتـه اسـتحديـث دل، حديثــی بـس شـگفت اسـت

الف( لحن شعر چگونه است؟
ب( ويژگی های زبانی شعر را استخراج کنید و بنويسید.

پ( چهار ويژگی ادبی شعر را بنويسید.
ت( شعر را از نظر قلمرو فکری بررسی کنید.

ث( نتیجه گیری و تعیین نوع شعر را بررسی کنید.

0/5
1
1

0/75
0/75

شعر زير را از نظر قلمرو فکری بررسی کنید و ويژگی های آن را بنويسید.23
)حافظ(ماللـت علـمـا هـم ز علـم بی عمـل اسـتنـه مـن ز بی عملـی در جهـان ملولـم و بس

1

حکايت زير را بخوانید:24
»آورده اند که: شیخ ما گفت ـ قدس الّلٰه روحه ـ که وقتی زنبوری به موری رسید او را ديد که دانه ای گندم می برد به خانه و آن دانه زير و زبر می شد و آن مور 
با آن زير و زبر می آمد و به جهد و حیلءه بسیار آن را می کشید و مردمان پای بر او می نهادند و او را خسته و افگار می کردند. آن زنبور آن مور را گفت که اين 

چه سختی و مشقتی است که تو از برای دانه ای بر خود نهاده ای و از برای يک دانءه محّقر چندين مّذلت می کشی؟
بیا تا ببینی که من چگونه آسان می خورم و از چندين نعمت های بالّذت بی اين همه مشّقت نصیب می گیرم و از آن چه نیکوتر و بهتر است و شايسته به ُمراد 

خويش به کار می برم.
پس مور را با خويشتن به دکان قّصابی برد، جايی که گوشت نیکو و فربه تر بود. بنشست و از جايی که نازک تر بود سیر بخورد و پاره ای فراهم آورد تا ببرد. 
قّصاب فراز آمد و کاردی بر وی زد و آن زنبور را به دو نیمه کرد و بینداخت. آن زنبور بر زمین افتاد و آن مور فراز آمد و پايش بگرفت و می کشید و می گفت: 

هر که آن جا نشیند که خواهد و مرادش بُود، چنانش کُشند که نخواهد و مرادش نبود ...«.    )اسرارالتوحید(
الف( محتوا و موضوع حکايت را با توجه به قلمرو فکری بررسی کنید. 

ب( ويژگی های زبانی آن را بنويسید.
پ( حکايت را از نظر قلمرو ادبی مورد بررسی قرار دهید.

ت( نتیجه گیری و نوع متن را بنويسید.

1
1
1
1

عبارت زير را از نظر قلمرو ادبی بررسی کنید.25
»جان ما را صفای خود ِده و دل ما را هوای خود ده و چشِم ما را ضیای خود ده و ما را آن ده که آن به و مگذار ما را به کِه و ِمه«.

1

20موفق باشید                                                                                                جمع  نمره

ع سؤاالت که مربوط به کالبدشکافی  برای جواب دادن به این نو
شعر و نثر است، حتمًا مثال های کتاب را به دقت بخوانید و به 

متن های مشابه نیز بپردازید. 

برای درک مطلب و مفهوم متن ها آن ها را به دقت و هم چنین 
درست بخوانید. 

4
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نمرهنوبت دوم پايءه دهم دورءه متوسطءه دومرديف

1
2
3
4

درست يا نادرست بودن عبارت های زير را مشخص کنید.
»فصاحت« به چگونگی و کیفیت واژگان بازمی گردد و »بالغت« به چگونگی معنا و محتوای کالم نظر دارد.

مادءه اصلی زبان ادبیات است؛ به سخن ديگر ادبیات کاربرد هنری زبان است.
پس از خوانش، نگاهی کلی به متن از آغاز تا انجام، برای کشف لحن و آهنگ ضروری است.

واج آرايی مصّوت ها از صامت ها محسوس تر است.

1

0/25تعیین رنگ وبوی فکری و حال وهوای مفهومی چیره بر متن در کدام يک از قلمروها بررسی می شود؟5

0/25طبقه بندی شعر ايران به قصیده و قطعه، غزل، رباعی، مسّمط و ... بر چه اساسی صورت می گرفت؟6

با توّجه به قلمرو زبانی و سطوح آن، نوشتءه زير را بررسی نمايید.7
»اسطوره، در لغت به معنی افسانه و قصه است و در اصطالح به قصه ای اطالق می شود که ظاهراً منشأ تاريخی نامعلومی دارد. مضمون اساطیر، معموالً آفرينش 
ايرانی  اساطیر  از   ... و  زال، اسکندر، رستم، سیمرغ، رخش  ... است.  و  اقوام، سرگذشت خدايان، قهرمانان دينی  نبردهای  و  انسان، خلقت جهان، جنگ ها 

هستند«.  )غالمحسین یوسفی(

1

8
9
10
11

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
سبک سامانی نام ديگر سبک ............... است.

کتاب گلستان سعدی، نمونءه عالی نثر ............... است.
رواج حّس  دينی و هجو و هزل در شعر از ويژگی های ............... سبک عراقی است.

وزن و آهنگ به انتقال بهتر ............... و ............... کمک می کند.

0/25
0/25
0/25
0/5

0/5زبان »فارسی نو« را توضیح دهید. نام ديگر آن چیست؟12

متن زير را بخوانید و دربارءه لحن و نحوءه خوانش آن توضیح دهید.13

می رسـد نـگار  کـه  هیـن  را  راه  زنیـد  می رسـدآب  بهـار  بـوی  را  بـاغ  دهیـد  مـژده 

را آن مَــه ده چهــار را می رسـدراه دهیــد يــار  نثـار  نـور  او  نوربخـش  ُرخ  کـز 

عنبر و ُمشـک می دمد، سـنجق يار می رسـدچاک شده است آسمان، غلغله ای است در جهان

	)مولوی(غـم به کنـاره مـی رود، مه بـه کنار می رسـدرونـق باغ می رسـد، چشـم و چراغ می رسـد

0/75

0/5شاعران کدام عهد و دوره بیشتر به واقعیت بیرونی نظر داشتند و مفاهیم ذهنی آنان از قلمرو تعالیم کلی اخالقی فراتر نمی رفت؟14

0/5شاعر چگونه به کمک زبان، عاطفءه خود را به ديگران انتقال می دهد؟15

0/5صامت ها و مصّوت های واژءه »شوريده« را مشخص کنید. 16

0/5برای کاربردهای گوناگون )صامت / مصّوت( واج / ی/ دو نمونه بنويسید.17

متن زير متعّلق به کدام دوره است؟ کدام يک از ويژگی های نثر اين دوره را در متن می بینید؟18
»آورده اند که به فالن شهر، درختی بود و در زير درخت، سوراخ موش، و نزديک آن، گربه ای خانه داشت؛ و صّیادان آن جا بسیار آمدندی. روزی صّیاد دام بنهاد. 
گربه در دام افتاد و بماند و موش به طلب طعمه از سوراخ بیرون رفت. به هر جانب برای احتیاط، چشم می انداخت و راه سره می کرد؛ ناگاه نظر به گربه افگند. 
چون گربه را بسته ديد، شاد گشت. در اين میان از پس نگريست. راسويی از جهت او کمین کرده بود؛ سوی درخت التفاتی نمود. بومی قصد او داشت. بترسید 
و انديشید که اگر بازگردم، راسو در من آويزد و اگر بر جای قرار گیرم، بوم فرود آيد و اگر پیش تر روم، گربه در راه است. با خود گفت: »دِر بالها باز است و انواع 

آفت به من محیط و راه مخوف، و با اين همه، دل از خود نشايد برد...«.			 )کلیله و دمنه، نصرالّلٰه منشی(

1

هر يک از اصطالحات زير را مقابل بیت مربوط به آن بنويسید.19
»قافیءه درونی ـ ذوقافیتین«

داغ و دردی کز تو باشد خوش تر است از باغ و وردالف( طرفه می  دانند ياران صبر من بر داغ و درد

دولـت عشـق آمد و مـن دولت پاينده شـدمب( مرده بُدم زنده شدم، گريه بدم خنده شدم

0/5

در بیت زير واژه های قافیه و حروف مشترک آن ها را پیدا کنید و بنويسید.20

کنم بی حاصل  فرياد  چرا  بی دردان  پیش  گر شکوه ای دارم ز دل، با يار صاحب دل کنمدر 

0/5

0/5واژءه  »خواستن« را با خط عروضی بنويسید و مرز هجاها را مشخص کنید.21

0/5کلمءه »مهرانگیز« را يک بار با حذف همزه و بار ديگر با همزه بخوانید و به خط عروضی بنويسید.22

23
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نمرهنوبت دوم پايءه دهم دورءه متوسطءه دومرديف

غزل زير را از شیخ بهايی بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.23
روحانی ــراب  ش زان  جامی  بــده  ظلمانـیساقیا  زيـن حجـاب  برآسـايم  دمـی  تـا 

گفتم دل  به  و  ــدم  دي پريشانش  ــّرءه  پريشـانیط سـر  بـر  پريشـانی  همـه  ايـن 

من ــار  ک بــه  می کند  مــن  نگار  پنهانـیبــی وفــا  عشـوه های  لـب،  زيـر  خنده هـای 

باختیم و خرسنديم به يک ديدن  پشیمانی؟دين و دل  بود  کی  دل  ای  عشق  قمار  در 

کـن عمـارت  کـرم  از  را  مـا  دل  ويرانیخانـءه  به  نهد  رو  خانه  اين  آن که  از  پیش 

نمی شـايد بـال  جـز  را  سـیه گلیمان  بتوانـیمـا  کـه  بـال  هـر  نـه،  بهايـی  دل  بـر 
الف( چهار ويژگی زبانی شعر را بنويسید.

ب( از نظر قلمرو ادبی شعر را بررسی کنید.
پ( محتوا و مفهوم کّلی غزل را با توّجه به قلمرو فکری بیان کنید.

1
1
0/5

آرايءه تکرار )واج آرايی، واژه آرايی( را در بیت های زير پیدا کنید. 24
صبح خیز بلبالن  سماع  بر  بین  را  سرو  همچو سرمستان به بستان، پای کوب و دست زنالف( 

داردب( مَه روی تو، شب موی تو، گل بوی تو دارد تـو  روی  از  خّرمـی  جهـان  گلـزار 

0/5

نوع »سجع های« به کاررفته در شعر را مشخص کنید.25
گويی که نیشی دور از او در استخوانم می رودمن مانده ام مهجور از او، ديوانه و رنجور از او

1

0/5در عبارت »در بدايت، بند و چاه بود، در نهايت تخت و گاه بود«، موازنه را نشان دهید.26

نوع »جناس های« به کاررفته در بیت های زير را پیدا کنید و بنويسید.27

کنـار را  يکدگـر  پسـر  بـا  پـدر  کنارالـف(  دل  از  ــم  غ ــرده  ـــ ک گرفتند 

آيدب( مـرا زمانـه ز يـارم بـه منزلـی  انداخـت ديار  آن  کز  نسیمی  به  ــی ام  راض که 

بینـی جـان  کـه  کـن  بـاز  دل  چشـم  بینیپ(  آن  اســـت  ــی  ــدن ــادي ن ـــه  آن چ

می کندت( زد به دلم در آتشی، عشق بتی که نام او آب  به  زهــره  را  آفتاب  و  ــره  ُزه

1

شعرهای زير را از نظر حسّ وحال فضای شعری و عاطفی دسته بندی کنید.28

ــزاواری س و  غمگنی  که  آن  ای  ــف(  ــاریال ب همی  ســرشــک  ــان،  ــه ن ـــدر  ون

آمـد کـه  آن   آمـد  و  رفـت  کـه  آن   بـود خیـره چـه غــم داری؟رفـت  بـود آن کـه 

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازيمب( بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازيم

1

متن را از نظر ويژگی های قلمرو ادبی بررسی کنید.29
»نوشته اند: درزی ای و جوالهه ای با هم دوستی داشته اند و چون به هم بنشستند، می گفتندی که اين کار اين شیخ، هیچ بر اصل نیست. روزی با يکديگر 
می گفتند که اين مرد دعوی کرامت می کند؛ بیا تا هر دو به نزديک وی درشويم؛ اگر شیخ بداند که ما هر يکی چه کار کنیم و پیشءه ما چیست، بدانیم که او بر 

حق است و آنچ می کند بر اصل است. هر دو ُمَتنکّروار به نزديک شیخ ما درآمدند، چون چشم شیخ بر ايشان افتاد، گفت:

پیشه ورند ــرد  م دو  ــر،  ب فلک  ــه  جـــواله«»ب دگـــر  و  درزی  يــکــی  زان 
پس اشارت به درزی کرد و گفت: »اين ندوزد، مگر قبای ملوک«،آن گه اشاره به جوالهه کرد و گفت: »وان نبافد، مگر گلیم سیاه«.

ايشان هر دو خجل گشتند و در پای شیخ افتادند و از آن انکار، توبه کردند«.    )اسرارالتوحید، محمد بن منّور(

1

مفهوم و محتوای شعرهای زير را از نظر قلمرو فکری بنويسید.30

نشینی مجنون  ــدءه  دي در  ــر  اگ ــف(  نبینیال لیلی  ــی  ــوب خ از  غــیــر  ــه  ب

می کند اشـــارت  و  صبح  مـــی رود  نیستب(  بیش  خنده واری  گلستان  کاين 

دوست پیش  به  رفتن  قوت  نداد  دستم  شدمپ(  سر  به  چندی  و  رفتم  پای  به  چندی 

0/5
0/5
0/5

با توجه به حکايت زير به موارد خواسته شده پاسخ دهید.31
»شیخ ما را گفتند: »که فالن کس بر روی آب می رود«. گفت: »سهل است چغزی و صعوه ای نیز بر روی آب می رود«. گفتند: »فالن کس در هوا می پرد«. گفت: 
زغن و مگس نیز در هوا می پرد«. گفتند: »فالن کس در يک لحظه از شهری به شهری می رود«. شیخ گفت: شیطان نیز در يک نََفس از مشرق به مغرب می رود. 
اين چنین چیزها را چندان قیمتی نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخورد و بخسبد و بخرد و بفروشد و در بازار در میان خلق، ستد و 

داد کند و زن خواهد و با خلق درآمیزد و يک لحظه از خدای غافل نباشد«.    )اسرارالتوحید(
الف( يک ويژگی زبانی متن را بنويسید.

ب( مفهوم حکايت را با توّجه به قلمرو فکری بیان کنید.
0/5
0/5

20موفق باشید                                                                                                جمع  نمره
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ب( بالغت   1- الف( زبان 
2- سخن گفتن به اقتضای حال شنونده و جایگاه مخاطب است. 

ب( آوایی  3- الف( فکری  
4- بررسی متن از سه دیدگاه زبان، ادبیات و فکر است. 

5- بررسی پیکر و کالبد شعر یا نثر و شناخت عناصر و سازه های آن را »کالبدشکافی« گویند.  
6- برای آن که درک ارتباط طولی و فهم محتوا دچار اختالل نشود. 

7- نخستین گام در رویارویی با متن خوانش یا خواندن دقیق متن است. 
8- الف( کاربرد »را« در معنای برای 

ب( کاربرد دو نشانه برای یک متّمم: به شکر اندرش 
9- شمال و شمال شرقی 

10- کلیله و دمنه ـ هزار و یک شب 
طاهریان   11- گزینءه »1« 

12- 1( بعضی از امیران سامانی خود صاحب فضل و ادب بودند. 2( امیران سامانی شاعران 
فارسی گو را تشویق به سرودن شعر می کردند. 3( مترجمان را به ترجمءه کتاب های معتبر به نثر 

فارسی برمی انگیختند. )ذکر دو مورد کافی است.(
13- رودکی 

14- به علت آن که اوج آن در زمان »سامانیان« بوده است. 
15- استفاده از دو نشانه برای یک متّمم : به سهراب بر 

16- ارسطو 
نثر مصنوع   17- گزینءه »4« 

18- به کارگیری سجع
19- 1( پرهیز برخی از شاعران از مدح شاهان و انتساب به دربارها 2( روی آوردن شاعران به 
تصوف و عرفان 3( تأثیرپذیری برخی شاعران از ادبیات عرب و مضامین شعری آن 4( شعر این 

دوره از نظر سبک گویندگی و موضوع تنوع یافت. )ذکر 3 مورد( 
قابوس نامه متعلق به نثر دورءه اول است.  20- گزینءه »3« 

21- 1( گسترش عرفان و تصوف 2( فراوانی ُزهدستایی و وعظ و اندرز در شعر 3( رواج هجو 
و هزل در شعر و ... 

22- الف( لحن روایی و داستانی است. 
ب( 1( وجود واژگان کهن: گازر، نمی یارست 2( کمی واژگان غیرفارسی 3( ترکیب سازی مانند: 

روبه بازی، حیله سازی 4( زبان شعر، ساده و روان است. 
پ( 1( از قرارگرفتن قافیه ها مشخص می شود که قالب، مثنوی است. 2( »ترِک غم گرفتن« و 
»دم نزدن« کنایه است. 3( »دام، کمان و تیر«، مراعات نظیر دارند. 4( »بجست از دام همچون 

از کمان تیر«، تشبیه دارد. 
ت( 1( برتری دادن دل به همءه اجزا 2( دل جایگاهی بااهمیت دارد. 3( شعر ظاهری ساده و 

داستانی دارد اما نکتءه عمیق معرفتی در آن نهفته است. 
ث( حکمت و معرفتی در شعر نهفته است./ شاعر از ظرف داستان بهره گرفته است./ در ردءه 

ادبیات تعلیمی ـ عرفانی قرار دارد. 
23- علم بی عمل فایده ای ندارد./ عمل نکردن به علم ماللت آور است. 

24- الف( در سرزنش و نکوهش کسانی است که فقط مطابق خواست و آرزوی قلبی خود 
رفتار می کنند و زیاده طلب هستند و جایگاه اصلی خود را نمی شناسند. نکوهش زیاده خواهی 

و دنباله روی از آرزوهای نفسانی
ب( 1( کاربرد واژءه »حیله« در معنای چاره جویی و تدبیر، »خسته« در معنای آزرده و مجروح 
2( کاربرد »را« در معنای »به«؛ مور را گفت )به مور گفت.( 3( کاربرد واژءه »پاره ای« به معنای 

مقداری 4( »فراز آمد« به معنای پیش، جلو آمد
پ( مراعات نظیر: مور و دانه/ تضاد: زیر و زبر

استفاده از تمثیل برای بیان مفهوم عرفانی به انسان ـ نثر مسجع است. 
ت( توصیه به قناعت و نفِی حرص و طمع و بلندپروازی، نوع متن: تعلیمی و حکمی 

25- آرایءه موازنه دارد )جان ما را صفای خود ِده و ...(
کِه و مه  تضاد، جناس

کِه و مِه  مجاز از همءه مردم
چشم و ضیا  تناسب 
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1- درست 
2- نادرست، مادءه اصلی ادبیات زبان است. 

3- نادرست، پیش از خوانش ...  
4- نادرست، واج آرایی صامت ها از مصّوت ها محسوس تر است.

5- قلمرو فکری  
6- ساختمان و قالب شعر  

7- متن به زبان ساده و قابل فهم است./ نوشته امروزی است./ بیشتر از واژگان ساده استفاده شده 
است. )لغت، افسانه( کلمات غیرفارسی: قصه، ظاهراً، تاریخ .../ متن ادبی نیست. 

8- خراسانی 
9- مصنوع

10- فکری 
11- احساس و عاطفه 

12- پس از ورود اسالم به ایران، زبان فارسی تحول تازه ای را پشت سر گذاشت و با بهره گیری از الفبای 
خط عربی به مرحلءه جدیدی گام نهاد که بدان فارسی نو یا فارسی دری گفته می شود.  

13- پیش از خواندن دقیق متن، نگاهی کلی برای کشف لحن و آهنگ ضروری است. لحن 
مناسب با حال وهوای شعر، لحن شاد و شوق انگیز است. آهنگ خوانش باید به  گونه ای باشد 

که شنونده شادابی و خوش خبری و بشارت را احساس کند. 
14- شعرای قرن چهارم و نیمءه اول قرن پنجم 

15- واژه هایی را برمی گزینند که با قرارگرفتن در کنار هم، آهنگی خاص را پدید می آورند. 
بنابراین وزن و آهنگ به انتقال بهتر احساس و عاطفه کمک می کند. 

16- شوریده             

17- صامت  کی مرام، کیکاووس  
مصّوت  مسیر، خطیب 
18- متعّلق به نثر دورءه دوم 

اطناب )توصیفات فراوان( ـ رواج نثر داستانی ـ تمثیلی ـ استفاده از ترکیبات دشوار 
19- الف( ذوقافیتین )داغ و درد/ باغ و ورد( ب( قافیءه درونی )زنده/ خنده/ پاینده( 

20- واژه های قافیه: بی حاصل/ صاحب دل حروف مشترک: ـِ ل 
21- خواستن  خاس/ تَن 

22- با حذف همزه  مِهْ/ َرن/ گیز 
با همزه  مهر/ اَن/ گیز 

23- الف( ویژگی های زبانی:
1( »ساقی« در معنای واسطءه نوشاندن می در مجالس؛ این جا واسطءه فیض الهی 2( برآسایم: 
مجذوب  را  عاشق  دل  آن  با  که  نازنینان  حرکت  عشوه:   )3 پوشش  حجاب:  شوم/  آسوده 

می کنند؛ کرشمه، ناز 4( عمارت کن: آباد کن 
ب( ویژگی های ادبی:

 1( استعاره: حجاب ظلمانی )مادیات( 2( ایهام در واژءه سر  شخص پریشان/ به خاطر
3( تشبیه )قمار عشق( 4( تشخیص: ای دل 5( کنایه: سیه گلیم )بدبخت( 

پ( قلمرو فکری: عاشقان در راه رسیدن به معشوق، از تحّمل هیچ سختی ترس ندارند. 
24- الف( تکرار واج / س/ 

ب( تکرار واژه های »تو/ روی/ دارد« )تکرار مصّوت ـِ( 
25- مهجور، رنجور  سجع متوازی ـ مهجور و رنجور با دور  سجع مطرف 

 -26
بودچاهوبندبدایتدر
بودگاهوتختنهایتدر

بدایت و نهایت/ گاه و جاه  سجع متوازی و بند و تخت سجع متوازن دارند. بنابراین 
موازنه دارد.

27- الف( کنار )آغوش(، کنار )گوشه(  جناس تام ب( دیار، یار  جناس ناقص افزایشی 
پ( جان، آن  جناس ناقص اختالفی ت( ُزهره، َزهره  جناس ناقص حرکتی

28- الف( وزن و آهنگ با محتوا تناسب دارد. فضای حاکم بر شعر عاطفی است، وزن سنگین 
و غم انگیز است. ب( وزن ضربی و شاد است. 

29- بهره گیری از موسیقی حروف/ بهره گیری از مراعات نظیر )درزی، ندوزد(/ کنایه گلیم سیاه )بدبختی(
30- الف( نفی ظاهربینیـ  عاشقان زشتی ها و بدی های معشوق را نمی بینند و به آن توجهی نمی کنند.  
ب( دنیا گذراست و ناپایدارـ  زندگی دنیا پایدار نیست. پ( تالش بی حاصل و بی سرانجام عاشق 

برای رسیدن به معشوق. 
31- الف( کوتاهی و کامل بودن جمالت ب( نکوهش انزوا و عزلت از خلق/ پرداختن به زندگی 

اجتماعی توأم با ذکر پیوستءه معبود/ نکوهش گوشه نشینی و ُزهد

  

 شو : ص / م
 ری : ص / م

ِد : ص/ م
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متن: هر چیزی که ذهن ما را به پویایی درآورد، متن است. 

متن ها انواع گوناگونی مانند دیداری،  شنیداری، بویایی و ... دارند.
 کتاب ها معموالً متن های دیداری به شمار می آیند. اگر خوانده شوند، به آن ها 

متن های شنیداری یا خوانداری می گوییم.
 در کتاب درسی مقصود از متن »آثار شعر و نثر فارسی« است.

 در زبان فارسی، دو واژءه  ادب و ادبیات معموالً مترادف یکدیگر به کار می روند.

شناختن اموری است که آدمی به وسیلءه آن، خویشتن را از هر خطایی حفظ کند.
 بعدها ادب به دانش هایی اطالق می شد که آدمیان به وسیلءه آن خود را از خطای در 

سخن مصون )محفوظ( می داشته اند.

 صرف و نحو  بدیع  معانی و بیان
 قافیه  خّط

کسی که با شیوه های گوناگون سخن آشنا باشد.
 هنوز هم به کسی ادیب می گویند که با شیوه های گوناگون سخن، آشنا باشد.

واژءه »ادبیات« در زبان فارسی از عصر مشروطه )1285 شمسی(  کاربرد زیادی پیدا می کند.

)ادبیات یعنی( مجموعءه  نوشته ها، اصطالحات و رفتارهایی که در یک رشتءه علمی یا یک 
حرفءه خاص رواج می یابد؛ مانند ادبیات پزشکی، ادبیات سینما و ادبیات سیاست.

)ادبیات یعنی( همءه آثار مکتوب )اعم از علمی، تاریخی،  جغرافیایی، فلسفی و ...( و به طور 
کّلی هر نوشته ای که به تاریخ تمّدن بشری متعّلق باشد. براساس همین تعریف بسیاری از 

محّققان ادبی ما، متون علمی قدیم را در زمرءه آثار ادبی کهن قرار می دهند.

ادبیات، نوشته هایی است که باورها، اندیشه ها و خیال ها را در عالی ترین صورت ها بیان 
می کند. این تعریف، فقط ادبیات مکتوب را در  بر  دارد، اما ادبیات »شفاهی« نیز میراث 

گرانبهای ادبی به شمار می آید.

 افسانه ها   حکایات
 َمثَل ها   ترانه های عامیانه

خیال انگیز،  که  زیبا  کالمی  است؛  کالمی  هنر  ادبیات،  درسی:  کتاب  برگزیدءه   تعریف 
عاطفی و تأثیرگذار است.

مادءه اصلی ادبیات، زبان است؛ به سخن دیگر، »ادبیات، کاربرد هنری زبان« است.

تفاوت عمدءه ادبیات و زبان، در هدف آن دو است. 

ارتباط و پیام رسانی

زیبایی آفرینی
 در منطق زبان، هر واژه معنای قراردادی و روشنی دارد؛ جمله ها نیز ساختمان، اصول 
و قواعدی دارند؛ اما ادبیات به راحتی و به مدد تخیل می تواند منطق معنایی زبان را در 
هم بریزد؛ یعنی هم کلمه را از معنای قراردادی آن خارج کند و هم منطق معنایی جمله 

را دگرگون سازد.

 ادبیات با بهره گیری از شگردهای هنری، همچون تشبیه، استعاره و... به زبان، نقش 
هنری می بخشد.

 از تکرار موسیقایی آواها و عواطف و احساسات انسانی بهره می برد.

1- فصاحت: روشنی و درستی کلمه و کالم
معنای اصطالحی: بیان مقصود با الفاظی روشن و روان که از عیب هایی مانند حروف و 
کلمات دشوار و سنگین، بدآهنگ و ناموزون، پیچیده و مبهم تهی باشد و معنای آن به 

آسانی فهمیده شود.
2- بالغت: رسایی سخن، چیره زبانی و شیواسخنی

معنای اصطالحی: سخن گفتن به اقتضای حال شنونده و جایگاه مخاطب است؛ یعنی هر 
سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. زمانی اطناب )طوالنی سخن گفتن( و گاهی ایجاز 

)کوتاه سخن گفتن( پسندیده و مناسب است.
تفاوت های بالغت و فصاحت

 فصاحت: چگونگی و کیفیت واژگان
بالغت: چگونگی معنا و محتوای کالم و جمله
 فصاحت: جنبه های ظاهری لفظ و سخن

بالغت: جنبه های معنوی و محتوایی کالم؛ البته بالغت به فصاحت نیز توجه دارد.
شاخه های علم بالغت

 بدیع  بیان  معانی

اخالقی،  زبانی،  جامعه شناختی،  دیدگاه های  مانند  دیدگاه  چندین  از  می توان  را  اثر  هر 
محیطی، فکری، تاریخی، روان شناختی، ادبی و ... کالبد شکافی و تحلیل کرد.

یکی از آسان ترین و کاربردی ترین شیوه ها این است که هر متن را در سه قلمرو »زبانی«، 
»ادبی« و »فکری« بررسی کنیم.
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 در ایران انواع ادبی براساس ساختمان و قالب شعر طبقه بندی شد؛ چون شعر رواج 
بیشتری نسبت به نثر داشت.

 انواعی مانند: قصیده، قطعه، غزل، رباعی، مسّمط، مستزاد، ترکیب بند و ... .

 آثار ادبی )شعر و نثر( را از دو دیدگاه کّلی می توان طبقه بندی کرد:
 بر اساس محتوا و موضوع  بر اساس ساختمان و شکل

قلمروهای 
بررسی

آثار ادبی

1- قلمرو 
زبانی

1- واژگانی

1- زبان )فارسی یا غیرفارسی بودن(
2- نوع ساختمان )ساده، مشتق، مرکب و 

مشتق ـ  مرکب(
3- روابط معنایی )ترادف، تضاد، تضّمن و 

تناسب(
4- نوع گزینش واژه ها

2- دستوری
)نحوی(

1- ترکیبات و قواعد دستوری
2- کاربردهای دستور تاریخی
3- کوتاهی و بلندی جمله ها

2- قلمرو 
ادبی

1- آوایی 
)موسیقایی(

1- وزن
2- قافیه و ردیف

3- بدیع  لفظی 
)تناسب های آوایی(

1- تکرار
2- واج آرایی

3- سجع
4- جناس

2- بیانی

1- تشبیه
2- استعاره

3- مجاز
4- کنایه

3- بدیع معنوی 
)تناسب های معنایی( 

1- ایهام
2- تضاد

3- مراعات نظیر و ...

3- قلمرو 
فکری

1-  عینی، ذهنی
2- شادی گرا، غم گرا
3- خردگرا، عشق گرا

4- عرفانی،  طبیعت گرا
5- خوش بینی، بدبینی

6- محّلی، میهنی، جهانی

نکات مقدماتی
 مقصود از »متن« در کتاب درسی،  فقط آثار مکتوب ادبی است.

 انواع متون ادبی:
  شعر   نثر

 شعر مانند هر پدیدءه دیگر، پیکره و ساختمانی دارد.

بررسی پیکر و کالبد شعر و شناخت عناصر و سازه های آن را کالبدشکافی می گوییم.

 خوانش شعر   شناسایی و استخراج نکات زبانی
 شناسایی و استخراج نکات ادبی  شناسایی و استخراج نکات فکری

 نتیجه گیری و تعیین نوع

 هر اثر مکتوب، زبان ویژه ای دارد.
 زبان برخی از آثار، ساده و همه کس فهم است و برخی دیگر به دلیل وجود پاره ای لغات 

و اصطالحات خاص، نیاز به تعّمق و تأّمل بیشتری دارد.
سطوح قلمرو زبانی

الف( سطح واژگانی در این سطح، لغت ها از منظرهای زیر بررسی می شوند:
 زبان )فارسی یا غیر فارسی بودن(

 نوع ساختمان )ساده، مشتق، مرّکب و مشتق ـ  مرّکب(
 روابط معنایی کلمات )ترادف، تضاد، تضّمن و تناسب(

 نوع گزینش واژه ها
ب( سطح دستوری یا نحوی در این سطح، متن از دیدگاه های زیر بررسی می شود:

 ترکیبات و قواعد دستوری  کاربردهای دستور تاریخی
 کوتاهی و بلندی جمله ها

 گام دیگر در بررسی یک اثر، فهم زیبایی های ادبی آن است.

بررسی متن از دید مباحث بدیع لفظی و ابزارهای موسیقی آفرین؛ شامل:
 وزن

 قافیه و ردیف
 آرایه های لفظی و تناسب های آوایی )مانند: واج آرایی، تکرار، سجع و جناس(

بررسی متن از دید مسائل علم بیان؛ شامل:
 تشبیه  استعاره  مجاز  کنایه

بازخوانی متن از دید تناسب های معنایی مانند: تضاد، ایهام، مراعات نظیر و ...

 کلمه ها و جمله ها، مصالح و ابزاری هستند که نویسنده یا صاحب هر اثر، آن را برای 
بیان اندیشه و فکر خود به کار می گیرد.

بر  پایانی در بررسی متن، تعیین رنگ  و بوی فکری و حال  و هوای مفهومی چیره   گام 
متن است.

جنبه های مختلف قلمرو فکری یک اثر:
 روحیات   باورها

 گرایش ها   نوع نگرش به جهان
 دیگر جنبه های فکری؛ شامل:

 عینی، ذهنی   شادی گرا، غم گرا
 خردگرا، عشق گرا   عرفانی، طبیعت  گرا

 خوش بینی، بدبینی  محّلی، میهنی، جهانی

 پس از این گام ها و شناخته  شدن جهان متن، نوع اثر برحسب غلبءه موضوع و محتوا 
و از نظر انواع ادبی طبقه بندی می شود.

 ادبیات نیز مانند دیگر پدیده ها، انواعی دارد. آثار ادبی از نظر شکل و ساختمان، محتوا 
و شگردهای هنری با یکدیگر متفاوت اند؛ چنان که، شعر، داستان و نمایشنامه، هر کدام 

ویژگی هایی دارند.
 قدیمی  ترین طبقه بندی انواع ادبی در یونان باستان صورت گرفته است.

 حماسی  غنایی  تعلیمی  نمایشی
 این تقسیم بندی، بیشتر مبتنی بر شعر بود و جنبءه محتوایی داشت.
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4- شناسایی و استخراج نکات فکری
در این مرحله نکاتی مانند: ویژگی های فکری، روحیات، باورها، گرایش ها، نوع نگرش به 
جهان و دیگر جنبه های فکری،  مانند موضوع های زیر، بررسی می شود: عینی، ذهنی / 

شادی گرا، غم گرا / خردگرا، عشق گرا و...
برای مثال در شعر مذکور از جنبءه فکری، با موارد زیر مواجه می شویم:

 شعر درون گرا است.
 محتوای آن، عاشقانه از نوع عرفانی است.

 اشارات زیاد به معارف اسالمی،  نشان دهندءه دلبستگی فکری شاعر به قرآن و حدیث است.
 لحن شاد شعر، بیانگر این است که در فضای فکری شاعر، شادی بر غم غلبه دارد.

5- نتیجه گیری و تعیین نوع
این شعر را در ردءه ادبیات غنایی ـ عرفانی می توان جای داد؛ زیرا:

 مخاطب سخن، معشوقی عرفانی است.
 اشارات و تلمیحات به مطالب عرفانی، آن را در زمرءه اشعار عرفانی قرار داده است.

 نخستین گام در رویارویی با متن، ایجاد فرصت برای تفّکر و تأّمل در سراپای متن است.
 ابتدا با آرامش، متن مورد نظر را در یک نگاِه اجمالی بررسی می کنیم. این مرحله را 

»مرحلءه چشم خوانی« می نامیم.
چشم خوانی: مقصود از چشم خوانی، گذر دادن چشم با سرعت از میان سطرها و صفحات است.

بیرونی آن است و شامل موارد  یا ساختمان  اثر  برونءه  با  آگاهی های برون متنی: آشنایی 
زیر می شود:

 متن دربارءه چیست؟ 
 موضوع آن چیست؟

 چه ساختاری دارد؟ یعنی:
 چند صفحه است؟

 چند بخش یا فصل یا قسمت است؟

کالبدشکافی نثر عیناً مانند شعر دارای پنج مرحله است.

 خوانش
 شناسایی و استخراج نکات زبانی
 شناسایی و استخراج نکات ادبی

 شناسایی و استخراج نکات فکری
 نتیجه گیری و تعیین نوع

1- خوانش متن
 حکایتی از گلستان سعدی را با هم می خوانیم:

»پادشاهی با غالمی عجمی در کشتی نشست و غالم دریا را ندیده بود و محنت کشتی 
نیازموده. گریه و زاری درنهاد و لرزه بر اندامش اوفتاد. چندان که مالطفت کردند، آرام 

نمی گرفت و عیش َملِک ازو ُمَنغَّص )تیره و تباه( بود، چاره ندانستند.
حکیمی در آن کشتی بود، َملِک را گفت: »اگر فرمان دهی، من او را به طریقی خاُمش 

گردانم.« گفت: »غایت )نهایت( لطف و کرم باشد.«
بفرمود تا غالم به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد. مویش گرفتند و پیش کشتی 
آوردند. به دو دست در سّکان کشتی آویخت. چون برآمد )باال آمد(، )حکیم( گفتا: »ز اول 
محنت غرقه  شدن ناچشیده بود و قدر سالمت کشتی نمی دانست. همچنین قدر عافیت 

کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.«
 رعایت نشانه های نگارشی درون متنی، هنگام خواندن به درک عمیق تر متن کمک می کند.
2- شناسایی و استخراج نکات زبانی برخی از نکات برجستءه قلمرو زبانی متن عبارت اند از:

 کاربردهای کهن کلمات: که امروزه، به گونه ای دیگر به کار گرفته می شوند.

1- خوانش شعر
 خواندن دقیق متن: نخستین گام مؤثّر در رویارویی با متون، خواندن دقیق متن است.

 کشف لحن: پیش از خوانش، نگاهی کّلی به متن از آغاز تا انجام برای کشف لحن و 
آهنگ، ضروری است.

 خواندن یکبارءه متن: پس از شناسایی لحن مناسب با حال وهوای محتوای اثر، الزم است تمام 
اثر، یکباره و بی گسست، خوانده شود تا درک ارتباط طولی و فهم محتوا دچار اختالل نشود.

 بخشی از یک غزل مولوی را با هم ببینیم:

مرا جــگــرخــوار  عشق  مـــرا،  ــار  غ مـــرا،  ــار  ی
ــه دار مرا ــه نگ ــی، خواج ــار توی ــی، غ ــار توی ی

ــوح تویی ــح و مفت ــی، روح تویی، فات ــوح توی ن
ــرا م ــرار  اس در  ــر  ب ــی،  توی ــروح  مش ــینءه  س

ــور تویی ــت منص ــور تویی، دول ــی، س ــور توی ن
ــار مرا ــه منق ــته ب ــور تویی، خس ــه ط ــرغ ُک م

ــی، قهر تویی ــر تویی، لطف توی قطره تویی، بح
ــرا ــازار م ــش می ــی، بی ــر توی ــی، زه ــد توی قن

 پس از خوانش دقیق متن به عنوان گام اول، درمی یابیم که لحن این شعر، عاشقانه و 
شاد است و باید با شور و نشاط خوانده شود.

2- شناسایی و استخراج نکات زبانی
در شناسایی و استخراج نکات زبانی در دو سطح واژگان و جمالت به این نکات توجه می کنیم:

 واژگان
 کاربرد واژگان کهن

)خسته در معنای مجروح(
 کاربرد لغات فارسی و بیگانه

 ... باال، کلمات زیادی مانند: روح، فاتح، مفتوح، مشروح، منصور و  )برای مثال در شعر 
عربی هستند.(

 ساختمان واژه )ساده، مشتق، مرکب و مشتق ـ مرّکب(
)در شعر باال همءه کلمات ساده هستند به جز کلمءه »جگرخوار«(

 روابط معنایی کلمات )تضاد، ترادف و...(
)روابط معنایی مختلفی در این شعر دیده می شود. مانند: فاتح و مفتوح )هم خانواده(، 

سینه و اسرار )تناسب(، قند و زهر )تضاد((
 نوع گزینش واژه ها

)در این شعر کلمات عمدتاً از راه تداعی و هماهنگی آوایی انتخاب شده اند.(
 جمالت

 ترکیب سازی
)در شعر مثال، ترکیباتی مانند عشِق جگرخوار، دولِت منصور،  مرِغ کوه طور و ... دیده می شوند.(

 سادگی یا پیچیدگی جمالت و زبان
)در این شعر، جمالت ساده هستند و ارکان جمله به ترتیب آمده اند. زبان نیز به طور 

کلی ساده است.(
 کاربرد دستور تاریخی

)نمونه هایی از کاربرد دستور تاریخی در این متن دیده می شود. مانند: کاربرد »را« در معنی 
حرف اضافه در مصراع اول(

3- شناسایی و استخراج نکات ادبی
در این مرحله، عینک زیبایی شناسی به چشم می زنیم و به مسائلی مانند وزن، قافیه و 
ردیف، قالب شعر و آرایه های بدیع و بیان می پردازیم. برای مثال، در شعر ذکرشده موارد 

زیر را می بینیم:
 قالب شعر »غزل« است، زیرا قافیه ها در مصراع اول و مصراع های زوج تکرار شده است.
 در بین آرایه های بدیع لفظی، از جناس استفادءه زیادی شده است. )مانند: »یار و غار«، 

»نوح و روح«،  »قهر و زهر«(
 از میان آرایه های بیان، از تشبیه استفادءه زیادی شده است. )مانند: مرغ ُکه طور تویی(
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