
 
 
 
 
 
 

 
 

 باسمه تعالی

 11 از 1صفحه 

{numpa} 

 

 هفتم فارسینمونه سواالت  خالصه درس و

 نام دبیر: 

 نکات مهم فارسی هفتم

  : در زبانِ فارسی جمله دارایِ دو قسمتِ اصلی است

 گُزاره ـ 2                         نهادـ                   1 

 

 .است« صاحب خبر»کلمه یا گروهی از کلمه هاست که درباره ی آن خبر می دهیم؛یعنی  :نهادـ  1

 

 .آن را مشخص کند ی صیغه تا چسبد می فعل انتهای به که است ضمیری نهاد اجباری )شناسه( :

به نهادی که به انتهای فعل  و« نهاد اختیاری»در زبان فارسی به نهادی که در ابتدای جمله می آید، 

 .می گویند« نهاد اجباری )شناسه(»می چسبد، 

 

مانند : ادبیّات به یاری اجباری  نهاد:  « م ـَ » و  نهاد اختیاری« : من»من به مدرسه رفتم. مثال : 

 .است نهاد ادبیّات ابزارها و عواملِ گوناگون پدید می آید. واژه ی

  گاهی نهاد بیش از یک کلمه است که اصطالحاً به آن گروه نهادی می گویند؛

  معیارهایِ  بنیاد هایِ فکری،فرهنگی ونقالب اسالمی،بسیاری از ا عظیمِ ی واقعه از پس مانند :

 گروه نهادی                                            .، دگرگون شدارزشی و اخالقی

 

می کنیم و نهاد را به دست  اضافه« ؟  کسی چه » یا  «چه چیزی ؟ » برایِ پیدا کردنِ نهاد به اوّل فعل، 

  : می آوریم؛مانند

 

  .ارزش ها ی دینی، سامانمی یابدزبانِ هر جامعه در هردوره ای بر پایه ی باورها و 

 زبان = نهاد  چه چیزی سامان می یابد ؟
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 باسمه تعالی

 11 از 2صفحه 

{numpa} 

 

 هفتم فارسینمونه سواالت  خالصه درس و

 نام دبیر: 

 

 : مانند. است« فعل»مهمترین جزء گزاره ، .خبری است که درباره ی نهاد داده می شود : گُزارهـ 2

  .کرامتِ انسانی را به افرادِ جامعه باز گرداند ،انقالب       

  گُزاره                                نهاد      

 

 توضیحی درباره ی اجزای گزاره : )مربوط به درس ادبیات(

 .شود می واقع آن  کلمه ای است که کار بر : مفعول ـ1

 .است مفعول پرواز جمله این در. دارد دوست  را پرواز  کبوتر مانند :

                                                                                                            
                          

را »یعنی گاهی مفعول بدونِ نشانه ی  است ،امّا همیشه همراه مفعول نمی آید؛« را»نشانه ی مفعول *

  .می چسبد به مفعول« ی»می آید.گاهی هم « 

 

 : یدآ می زیر به طورِ کل، مفعول به شکل هایِ 

 مفعول:  پرنده(  « را » ی نشانه با)   .دیدم را  پرنده  من الف (

 مفعول:  ای پرنده(  « ی » ی نشانه با)   .دیدم  ای پرنده  من ب (

 مفعول:  ای پرنده( « ی » و « را » ی نشانه با)  .دیدم را   ای پرنده  من پ (

 مفعول:  پرنده  (  ه اینشان  هیچ بدونِ)   .دیدم   پرنده   من ت (

 

اضافه می کنیم، اگر معنی بدهد آن « ؟ را کس چه» یا  «چه چیز را ؟»راه شناختِ مفعول : به اوّل فعل ، 

 آید؛ می «؟ را کس چه» یا  «؟ را چیز چه» جوابِ  فعل نیاز به مفعول دارد و مفعول در

 

  ؟ خوانی را چیز چه = هم نامه ی نا نوشته خوانی 

  مفعول:  نوشته نا ی نامه =  نامه ی نانوشته را 



 
 
 
 
 
 

 
 

 باسمه تعالی

 11 از 3صفحه 

{numpa} 

 

 هفتم فارسینمونه سواالت  خالصه درس و

 نام دبیر: 

 

     ؟ کن راهنمایی را کسی چه=  ما را به راهِ هُدی راهنمایی کن .

 مفعول:  ما =   ما را 

 .صفت یا حالتی است که آن را به نهاد نسبت می دهند : مسندـ  2

  .به فعل هایی که مسند می پذیرد فعلِ اسنادی )ربطی( می گویند

 

 ـ هست ـ باد ـ باشد شَوَد ـ ـ گشت ـ شد ـ بُوَد ـ  است ـ بود:» ( عبارتند از  فعل هایِ اسنادی )ربطی 

 « نیست

 

 :روشِ پیدا کردنِ مُسند *

  را به دست می آوریم؛ مُسند و کنیم می اضافه « ؟ چی » یا« چگونه؟ » به اوّل فعلِ اسنادی،کلمه هایِ 

           

  .جلوه گر شد نویسندگانِ پس از انقالبِ اسالمی نیزمانند : انقالبِ دینی و فرهنگی در آثارِ 

                    مُسند =   گر جلوه =  چگونه شد 

 است. تنهایی از بهتر   ، نیک نشینِ هم  مثال :

 (ربطی) اسنادی فعلِ       مسند           نهاد                

  

  . واژه ای که بعد از حرفِ اضافه می آید : مُتممّمـ  3

  : مانند

  متمّم:  مدرسه.  رفت  مدرسه  به  او  

 

 ... برخی از حروفِ اضافه : از ـ به ـ با ـ بر ـ در ـ اندر ـ برای ـ از برایِ ـ از بهرِ

 .دارد  دوست          آسمان           در                    را          پرواز      کبوتر           

  غیراسنادی فعل         متمّم     اضافه حرفِ     نشانه حرفِ     مفعول      نهاد             
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 باسمه تعالی

 11 از 4صفحه 

{numpa} 

 

 هفتم فارسینمونه سواالت  خالصه درس و

 نام دبیر: 

  

  : دستور زبان فارسی

 «انواع حروف در زبان فارسی »

 

دیگرکوتاه تر هستند و  معموالً از کلمه هایکلماتی را می گوییم که « حروف»در دستور زبان فارسی

کلمه ها به یکدیگر و نسبت دادن کلمه به فعل و  معنی مستقلی ندارند و کار آن ها پیوستن جمله ها و

 .در جمله است یا نشان دادن موقعیّت کلمه

 .است دیگر اجزای حروف خودشان نقشی ندارند بلکه وظیفه ی آن ها نشان دادن

 

 

 : فارسی انواع حروف در

اندر ـ جز ـ مگر ـ  مانند : از ـ به ـ با ـ بر ـ در ـ برای ـ از برای ـ بهر ـ از بهرِ ـ بدونِ ـ : ـ حروف اضافه 1

به سانِ ـ به کردارِ ـ مانندِ ـ همانندِ ـ  مثل ـ بی ـ سویِ ـ به سویِ ـ به منظورِ ـ از پیِ ـ به وسیله یِ ـ

  ... همچو ـ همچون و

 

 .گویند می « متمّم » اضافه حرف از بعد  و به واژه ی 

  

 : آرایه های ادبی

 

نسبت دادن اعمالِ انسانی به ) : آدم نِمایی ـ جان بخشی به اَشیاء ـ شَخصیّت بخشی:  تشخیص ـ 1 

 ( .گویند می تشخیص  غیرِ انسان را

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 باسمه تعالی

 11 از 5صفحه 

{numpa} 

 

 هفتم فارسینمونه سواالت  خالصه درس و

 نام دبیر: 

 :مثال

وجود دارد )عَمَلِ  تشخیص ه می خَندد بدین سان قاه قاه : در این مصراع آرایه یکِ شوقِ از  اَبر

 نسبت داده است.(« اَبر» خندیدن که مُتُعَلِّق به انسان است را به 

 

زیبایی  هر گاه یک یا چند کلمه بیش از دو بار در شعر یا نثر بیاید به طوری که بر : تکرار - 2

 .سخن یا شعر بیفزاید

   : مثال

» تکرار واژه ی  ) شدم دِگر جَهان به جَهان کَزین گویی/   شُدم َدر به خود اَز من و آمدی دَر  ـ از دَر

 ( « جهان» و « در

 

نکته یا  سُخَنی که در میان عُموم مردم معروف شده و در بَردارنده ی : ضَربُ المَثَل )تَمثیل( -3

  . لطیفه یا پندی باشد

  :مثال

   درباره ی نیکی کردن  

  باز دَهَد دَربیابانَت ایزَد که  تو نیکی می کُن و دَر دِجله اَنداز /      

 

 درباره ی دوستی 

   (سعدی)  دوست آن باشد که گیرَد دست دوست / َدر پریشان حالی ودَرماندِگی      

 

 درباره ی امیدواری

   (گنجَوی نظامی) است سِپید سیه شَبِ پایانِ/  است اُمید  دَر نااُمیدی بَسی     

 

 :درباره ی نداشتنِ غرور

 (گنجَوی نظامی) خَطاست شِکستن آینه خودِشکن/  آینه چون نقشِ تو بنمود راست      
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 باسمه تعالی

 11 از 1صفحه 

{numpa} 

 

 هفتم فارسینمونه سواالت  خالصه درس و

 نام دبیر: 

  زیره به کرمان می برد چُغُندَر به هَرات :درباره ی کار بیهوده کردن 

 آب در هاوَن کوبیدَن      

 

  )  گر صبر کُنی زِ غوره َحلوا سازی :(داشتندرباره ی صبر و بردباری 

 «آیَد  ظَفَر نوبتِ  صبر اثرِ بر  /  اند قدیم دوستانِ دو هر ظَفَر و صبر»  یا      

 

 (است رُکن 4 دارای تشبیه هر)  مانند کردنِ چیزی است به چیزِ دیگر : تشبیه ـ4

 

 .تَشبیه کردنِ آن را داریمکلمه ای است که قَصدِ  :الف ـ رُکن اوّل ) مُشَبّه( 

 

در واقع همان  : همان چیزی یا کسی است که مشبه ،به آن تشبیه می شود،ب ـ رُکن دوّم) مُشَبّه بِه( 

 .تشبیه ماست

 

وجهِ شََبه می  آن به که است  بِه مُشَبّه  ویژگی مشترک میان مُشَبّه و :پ ـ رُکن سوّم)وَجهِ َشبَه( 

 .گویند

 

می  پیوند هم به را بِه مُشَبّه  کلمه ای است که مُشَبّه و :چهارم)اَداتِ تَشبیه(ت ـ رُکن 

 دهد.مانند:]مثل، همچون، چون، همانندِ،مانندِ، بِسانِ ، چو ،... [

 

 :مثال

  » است  زُالل و پاک     ، روانی آب       همانند        مادَر «

 شََبه وَجه            بِه مُشَبَّه    شبیهتَ اَداتِ   مُشَبَّه  

 

 از امّا دارند، فرق به کلماتی می گویند که از نظرِ نوشتن وخواندن با هم : مترادف )هم معنی( -5

  .دارند مترادف چند یا دو کلمات از بعضی هستند؛ مشترک هم با معنی نظرِ



 
 
 
 
 
 

 
 

 باسمه تعالی

 11 از 7صفحه 

{numpa} 

 

 هفتم فارسینمونه سواالت  خالصه درس و

 نام دبیر: 

 

 :مانند

 شاد =خوش حال، سُرور = دانش  علم جَمال = زیبایی، قشنگی تاریکی = ظُلمت

 رایگان = مُفت ، مَجانی پیدا = آشکار تند = سریع پارسا = پرهیزگار

ناراحت = غمگین، 

 اَفسُرده،دل تنگ

طَریقَت = شیوه ،  جامِه = لباس

 رَوِش ، راه ،طَریق

 نَصیحَت = پَند

مَعصیت =گناه ،  عزَّت = بزرگی ، جَالل غوغا = هَیاهو

 سرکشی، عُصیان

 غَرّه = مَغرور

مَعاش =خرجِ زندگی ،  خانه = سَرا

 کفافِ زندگی

 ذوق = شوق بُزرگی = جَالل

 عمل = کار عِیب = عار مُراد = خواسته ، آرزو آوا = صِدا

تالش = کوشش، سَعی، 

 جَهد

عُطوَفت = مهربانی ، 

 دلسوزی

غُرور = 

 خودپََسندی

 زندگی = حیات

 نَهان، غِیبپنهان =  غم = اندوه نور = روشنایی مرتبه بلند  مُتَعالی =

 

 هردو که می شود برخی از واژه ها در زبانِ فارسی به دو صورت تَلَفُّظ :کلمه های ِدو تَلَفُّظی -6

 .می گویند تَلَفُّظی دو هایِ کلمه ها، واژه گونه این باشدبه می تَلَفُّظ،صَحیح

 

  : مانند 

   / مُستمند مُستَمَندو  /   مهربان و مهرَبان   /    استوار و استُوار  /    باغِبان و باغبان

   /     روزگار و روزِگار    /    آشکار و آشِکار     /  پاسبان و پاسِبان /    آسِمان و آسمان 

 
 

شعر می آورد، گاهی نیز  در «مُخََفّف » شاعِر گاه کلمه ها را به شکلِ کوتاه شده یا  : کلماتِ مُخَفَّف -7



 
 
 
 
 
 

 
 

 باسمه تعالی

 11 از 8صفحه 

{numpa} 

 

 هفتم فارسینمونه سواالت  خالصه درس و

 نام دبیر: 

 .کند مجبوراست که کلمه ها را مُخَفَّفبه خاطِر وزنِ شعر 

 

 : است آمده آن  مُخَفَّفِ  کلماتِ زیر به همراهِ  

 سَحرگاهان    =   سَحرگَهان             اگر  =   ار                      اگر  = گر    

 از    =     زِ                     سِپاه  =   سِپَه              بیرون  = بُرون 

 تر کوچک=      کِه                 بهتر  =    بِه 

   

می شوند، امّا   به کلماتی می گویند که به یک صورت تلفّظ و خوانده : (مُتَشابه)  کلمات هم آوا -8

طورِ خالصه،کلمات هم آوا ، به  به( .است متفاوت ها آن معنایِ نتیجه در و  شکلِ نوشتاری آن ها

 )  .امال و معنایِ آن ها با هم فرق دارد ولی کلماتی می گویندکه تلفّظ آن ها یکی است

 

 : مانند

       ذلیل ، پَستی:  ذِلَّت:  خوار     .               خار : تیغه هایِ همراهِ گُل 

 مُسافرت ، رفتن دیگر جایِ به جایی از:  سَفَر    .                 صَفَر : نامِ ماهِ دوّمِ قَمَری 

 : لوازمِ خانه اَثاث     .                       اَساس : بنیاد ، پایه 

     خانه یِ گوشه ی مُحَوَّطه:  حَیاط    .                              حَیات : زندگی 

  کردن،خواستن طَلَب:  خواست .                         خاست : بلند شد 

       سُفره:  خوان     .                    سرا ، بزرگ مرد:   خان

 کردن میل:  خورد      .                                خرد : کوچک 

   آهن گاو:  خیش     .                    خویش : خود ، فامیل 

       خشنود:  راضی     .                             رازی : اهلِ ری 

          کار:  عَمَل      .                                   آرزو :  اَمَل 

   دُرُست ، صَحیح:  صَواب     .                         ،اَجر پاداش ثواب : 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 باسمه تعالی

 11 از 9صفحه 

{numpa} 

 

 هفتم فارسینمونه سواالت  خالصه درس و

 نام دبیر: 

 .          صَبا : نامِ بادی که از شرق می وَزَد

  سَبا : نامِ سرزمینی در یَمَن در داستانِ حضرتسُلیمان )ع(

 
 

ومعنی هیچ ارتباطی با  تلفّظ لحاظِ از ولی هستند یکسانی امالیِ  ماتی که دارایِکل : کلمات هم نویسه

  .هم ندارند

 : مانند

 نیکو:  حَسَن                             حُسن : خوبی 

  پرنده نوعی:  قُمری                 قَمَری : منظور ماهِ قمری 

  : شکرِ خوراکی شِکَر           شُکر : سپاس گذاری ، تشکّر 

 بزرگواری ، بخشش:  کَرَم                          حیوان نوعی  کِرم :

 

    : ادبیاصطالحاتِ 

                                                                                                           

سخنِ  و در اصطالح به کوتاه ترین پاره ی« لنگه ی در یک»  در لغت به معنیِ  :مصراع )مصرَع( ـ 1 

 .موزون که نیمی از یک بیت است گفته می شود

     ( سعدی)  کرد کار که  مزد آن گرفت جان برادر/  نابرده رنج،گنج میسّر نمی شودمانند :  

 دوم مصراع                                             مصراع اول                    

 

مصراع تشکیل شده   است و در اصطالح ،حدّاقل ِ شعر است که از دو« خانه»به معنی در لغت ،  : بیت ـ 2

  .باشد

 

   : مانند

             امی (نظ)      باز  کنم  کی  نامه  تو  نامِ  بی  /   آغاز سر بهترین  ای نام تو 

 بیت                                   
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 باسمه تعالی

 11 از 11صفحه 

{numpa} 

 

 هفتم فارسینمونه سواالت  خالصه درس و

 نام دبیر: 

مصراع قرار می  آهنگ و حرفِ آخرشان یکی باشد و در پایانِ هربه کلماتی می گویند که  : قافیه ـ3

    .گیرند

                                 

 : کلماتِ قافیه باید آخرین حرف یا حرکتشان یکسان باشد 

     تو  از  هدایت و من  زِ  جُستن   /   تو  از  کفایت  مرا  عقلِ  ای

 قافیه                                              قافیه                 

 

 .می گویند« رَوی» به حرف آخر قافیه، : رویـ 4 

 

هر گاه ، یک یا چند کلمه یا عبارت و یا جمله عیناً ، در آخر همه ی اشعار،پس از قافیه  : ردیف ـ 5

  : باشد، آن را ردیفمی گویندتکرار شده 

      تو  از  هدایت و من  زِ  جُستن /   تو  از  کفایت  مرا  عقلِ  ای

 ردیف                                            ردیف                        

                                                                                                           
  

آوردنِ ردیف درشعر، اختیاری است؛ یعنی، بعضی ازشعرهادارایِ ردیف هستندوبعضی ها بدونِ 

ردیف گرفت که عالوه بر اینکه  توان می ردیف می باشند.در مورد ردیف باید توّجه داشت که کلماتی را

 حساب قافیه  ین صورت باید آن ها راعیناً مثل هم باشند، باید دارایِ یک معنیهم باشند در غیر ا

  .کرد

  .به طورِ کّلی، ردیف باید به یک شکل و یک معنی باشد

    

    بتافت  آذر   به  دردمندش دل  /   بتافت   مادر  جوانی سر از رأی

 قافیه                                              قافیه                          

 

چون سر بتافت در مصراع اوّل به معنیِ سرپیچی کرد و بتافت در مصراعِ دوّم یعنیسوزاند. پس دو 

را قافیه دوّم منظور کنیم « بتافت» قافیه اوّل و را، «آذر و مادر » کلمه قافیه هستند و در صورتی که 
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 باسمه تعالی

 11 از 11صفحه 

{numpa} 

 

 هفتم فارسینمونه سواالت  خالصه درس و

 نام دبیر: 

  .گویند می «قافیتین ذو»آن به قافیه است که در این صورت 2پس این بیت دارایِ 

 : معنی قبل از قافیه تکرار شوند، ردیف نیستند و شکل یک به کلماتی اگر  : ردیف  

 برآید  » گُل  « تا خورد غم مایه چه  /   بکارد  »گُل   «نبینی باغبان چون 

   )قافیه اند ،بکارد و بر آید(

 

    نیستم»  من « که حقّا هست او گر/  کیستم  » من « که دریاست که جایی 

 )کیستم و نیستم ، قافیه اند                         ( 

 

  ده    ام آشنایی  خود نورِ  با   /    ده    ام رهایی   خود ظُلمتِ  از 

 ردیف       قافیه                          ردیف     قافیه                   

 
 

  : قالب هایِ شعری

 

قالب هایِ گوناگون  شکلی است که قافیه به شعرمی دهد و بر اساسِ این نامگذاری، شعردارایِ :قالب

   : می شود. مانند

 

به عبارت دیگر،هر بیت .شعری است که هر بیتِ آن، دو مصراعِ هم قافیه دارد :مثنوی )دوگانی( ـ1 

 .قافیه ای جداگانه دارد و مصراع های آن، دو به دو هم قافیه اند

 تعداد بیت های قالب مثنوی را ،حداقل دو بیت دانسته اند و حداکثری برای آن قایل نشده اند

 می نامیده هم « دوگانه»و به جهتِ این که تنها قالب شعری است که مصراع هایش دو به دو هم قافیه اند 

 .شود

 . خاص زبان فارسی است واز قدیمی ترین قالب های شعری است

 .مطالب طوالنی است مناسب ترین قالب برای بیان داستان ها و*
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 باسمه تعالی

 11 از 12صفحه 

{numpa} 

 

 هفتم فارسینمونه سواالت  خالصه درس و

 نام دبیر: 

  : دسته تقسیم می شوند 4به مثنوی از نظر موضوع  

  مانند :شاهنامه ی فردوسی ، اسکندر نامه ی نظامی گنجه ایالف ـ حماسی و تاریخی ؛

  مانند : بوستان سعدی ب ـ اخالقی و تعلیمی ؛

  فخر الدین اسعد گرگانی  مانند : خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون نظامی ، ویس و رامین از عاشقانه و بزمی ؛پ ـ 

  مانند : حدیقه ی سنایی ،مثنوی معنوی مولوی ،منطق الطیر عطار نیشابوری ت ـ عارفانه ؛

 
 
 

  : مثنوی  شکل قالب

 *ـــــــــــــــــــــــــ              ـــــــــــــــــــــــــ* 

 -ـــــــــــــــــــــــــ               -ـــــــــــــــــــــــــ

 ×ــــــــــــــــــــــــ              × ــــــــــــــــــــــــ

 اند :بیش تر از این قالب شعری استفاده کرده  ،شاعرانی که در آثارشان*

فردوسی،اسدی توسی ، نظامی ، عطّار، سنایی ، سعدی،مولوی، جامی،پروین اعتصامی،حمیدی 

  ... شیرازی ،شهریار و

 

که مصراع دوّم همه ی  است شعری  در لغت به معنی پاره ای از هر چیزی است و دراصطالح :قطعهـ  2

مصراع ها،بیت ها با هم قافیه اند.نام  به عبارتی دیگر، به جای قافیه بودنبیت ها، هم قافیه اند، 

 و پند: قطعه  گذاری قطعه به این سبب است که گویا ،پاره ای از میان یک قصیده است.موضوع

 ... اجتماعی و تعلیمی،حکایت،شکایت، مدح،هَجو،تقاضا و و اخالقی اندرز،مسائل

 است؛ نشده مشخص  ت؛ امّا حدّاکثر آنحدّاقل بیت های قطعه ،دو بیت اس 

        بیت 18بیت و گاهی  15گاهی 

قطعات زیبایی  « رودکی سمرقندی»پیدایش قطعه به آغاز شعر فارسی باز می گردد ؛زیرا در شعرِ 

  .دیده می شود
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 باسمه تعالی

 11 از 13صفحه 

{numpa} 

 

 هفتم فارسینمونه سواالت  خالصه درس و

 نام دبیر: 

 : قطعه قالب  شکل 

  * ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                               ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                              ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  * ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                              ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

  : در زبان فارسیقطعه سُرایان معروف 

 

  ... و اصفهانی هاتف اَنوری، ابن یمین، پروین اعتصامی،سعدی شیرازی،

  

است.مهمترین  «توجّه کردن به کسی یا چیزی» به معنی مقصود و در اصطالح به معنیِ :قصیدهـ  3

 .زوج هم قافیه اند های مصراع تمامِ با  آن مصراعِ اوّل از بیتِ اوّلقالب شعری است که در 

 

از شعر عربی  قصیده اوّلین قالبِ شعری است که از نیمه ی قرن سوم هجری در ادبیّات به تقلید *

 .پدید آمد

ت بی 15از  قصیده از جهتِ قرار گرفتنِ قافیه ها ، شبیه به غزل است.تعدادِ ابیاتِ قصیده معموالً *

 .بیشتر است

موضوعِ قصیده :درباره ی ستایش،نکوهش ،تهنّیت،تعزیت ،ُشکر و شکایت ،پند و حکمت،وصف 

 .طبیعت، بیانِ مسائلِ اخالقی واجتماعی و عرفانی است

 

 : شکل قالب قصیده

  * ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

 * ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 باسمه تعالی

 11 از 14صفحه 

{numpa} 

 

 هفتم فارسینمونه سواالت  خالصه درس و

 نام دبیر: 

                 
 

 :شاعرانی که در آثارشان،بیش تر از این قالب شعری استفاده کرده اند*

 

سعدی، ملک  رودکی، فرّخی سیستانی، منوچهری، ناصرخسرو، مسعود سعد سلمان، اَنوَری، خاقانی،

 .الشُعَرای بهار، امیری فیروزکوهی، مهرداد اوستا

 
 

 مصراعِ شعر،  از  نوع  این  در و  است  در لغت به معنی حدیث عشق و عاشقی گفتن : غزلـ  4

 غزل.است قصیده شبیه  از این جهت کامالً  و اند قافیه هم زوج های مصراع تمامِ  با  اوّل بیتِ  از  اوّل

محتوای غزل در آغازعاشقانه است یعنی شاعر در آن از  و موضوع. یافت رواج هجری ششم قرنِ در

 ششم،معشوق قرن عارف شاعر «سنایی» ظهورِ عشقِ خود به معشوق سخن می گوید،امّا با

 .       آید می پدید عارفانه غزلِ و دهد می آسمانی معشوقِ خود را به جایِ  ِِغزل زمینی

                     

عرفان و گفت و گو از  موضوع و محتوایِ غزل،معموالً بیانِ عواطف و احساسات ،فِراق و جدایی ، عشق ،

 .روزگارِ جوانی است

 

 : تفاوت غزل و قصیده  ***

 [است بیت 15 بیت است ولی قصیده بیش تر از 15د ابیات در غزل کمتر از در تعداد ابیات: ]تعدا ـ 1

 تر بیش قصیده ولی در موضوع و محتوا :] موضوع غزل،عشق و عرفان و عواطف و احساسات استـ  2

 .[است توصیف و مدح

 

  «غزل »ِِ قالب در  را  عرفانی  موضوعاتِ « حکیم سنایی غزنوی» برای اوّلین بار*

را به اوج  بعد از او ،مولوی، غزل ِ عارفانه را،به اوج رساند. سعدی نیز غزلِ عاشقانهمطرح کرد و 

 .اوج رساند به همدیگر با  رساند و سرانجام حافظ شیرازی ، غزل عاشقانه و عارفانه را
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 باسمه تعالی

 11 از 15صفحه 

{numpa} 

 

 هفتم فارسینمونه سواالت  خالصه درس و

 نام دبیر: 

از انقالبِ مشروطه به بعد، غزل جنبه ی اجتماعی و سیاسی نیز به خود گرفت وشاعرانی مانند چون 

    .پرداختند اجتماعی  یزدی و ... به سرودن غزلِفرّخی 

 

  : غزل   به طورِ کلی موضوعاتِ 

  ) مانند غزلیّات سعدی (  عاشقانه 

 عارفانه )مانند غزلیّات سنایی و مولوی ( 

 عارفانه و عاشقانه ) مانند غزلیّات حافظ (

 اجتماعی و سیاسی )مانند غزلیّات فرّخی یزدی (

 

 : شکل قالب غزل

  * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــ * ـــ

 * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

  :شاعرانی که در آثارشان،بیش تر از این قالب شعری استفاده کرده اند *

  ...مولوی، سعدی، حافظ، صائب تبریزی، فرخی یزدی، محمد حسین شهریار و

 

  .شعری است که از دو بیت تشکیل شده که گاه مصراع سوّم آن قافیه ندارد :دو بیتی ـ  5

      درون مایه و موضوع دوبیتی:عاشقانه و عارفانه*

 .رایج ترین قالب در میان روستاییان است. دو بیتی را در فارسی، ترانه می گویند*

 
 

 :  دوبیتی  شکل قالب

 * ــــــــــــــــــــــــــــــــ                          *  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 باسمه تعالی

 11 از 11صفحه 

{numpa} 

 

 هفتم فارسینمونه سواالت  خالصه درس و

 نام دبیر: 

 * ــــــــــــــــــــــــــــــــ                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :شاعرانی که در آثارشان،بیش تر از این قالب شعری استفاده کرده اند*

 دشتستانی)شاعر عهد قاجار((،فائز 5باباطاهر)شاعر عارف قرن 

  

 .ندارد قافیه معموالً آن سوّم مصراع که چهارمصراعی است  شعری :رباعی ـ 6

بی قافیه  هم قافیه اند و مصراع سوّم در شعر برخی از دوره ها« اوّل،دّوم وچهارم» در واقع مصراع

شاعر،معموالً در مصراع آخر می آید و سه  اصلی پیام دارد قافیه سوم بیت ها رباعی بعضی است.

 .مصراع دیگر مقدّمه ی سخن شاعراست

 .درون مایه و موضوع رباعی:عاشقانه و عارفانه یا فلسفی است

  .رباعی،مناسب ترین قالب برای ثبت لحظه های کوتاه شاعرانه است

 
 

 : تفاوت دوبیتی و رباعی*

 .شود می آغاز « بلند هجای »  یک با رباعی و  «هجای کوتاه » دوبیتی با یک  

 

   :  رباعی  شکل قالب

 * ــــــــــــــــــــــــــــــــ                      *  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * ــــــــــــــــــــــــــــــــ                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 :شاعرانی که درآثارشان،بیش تر از این قالب شعری استفاده کرده اند*

 خیّام، عطّار، مولوی، بابا افضل کاشانی
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