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 مؤلّفان ۀمقدم

 

 دانش آموز عزیز سالم؛

 

 دوازدهم، کتاب جامع نوظهوری است که شامل تمامی مطالب کتاب علوم و فنون ادبی دهم، یازدهم و فراروی شما ۀمجموع

 د.باش می

انسانی در این  ۀباتوجه به این مهم که در کنکور و امتحان نهایی، اصل و مبنا کتاب درسی است و مشکالت دانش آموزان رشت

حاضر عالوه بر درسنامه  ۀمجموعچندین سال تدریس ما، بیانگر اثبات این مدّعا است(؛  ۀخورد )سابقتر به چشم میمبحث بیش

شناسی، زیباشناسی و موسیقی شعر پرداخته و بررسی لغت به لغت مباحث کتاب اعمّ از تاریخ ادبیات و سبک ای بسیار دقیق به

 و پاسخ تشریحی دسته بندی نموده است.نادرست  –سؤاالت تکمیلی، پاسخ کوتاه، درست  ۀآن را در حیط

 سایر کتب آموزشی است.تکراری رایج در های  طراحی سؤاالت کامالً جدید و ابداعی و به دور از شیوه

شایان ذکر است که در انتهای هر پایه درسی برای تفهیم بهتر مطالب، نمونه سؤاالت نیمسال اول و دوم آورده شده است و به 

این کتاب تأیید خواهد کرد که یادگیری مطالب درسی به طور کامل بوده و در طرح اصلی  ۀیقین هر دانش آموزی پس از مطالع

 کتاب این مهم مدّ نظر قرار گرفته است.

 

 

 «روزافزون در تمامی لحظات زندگیهای  به امید موفّقیّت»
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 1علوم و فنون ادبی 



 7/ درس اول/ 6علوم و فنون ادبی 

اول درس  

 مبانی تحلیل متن

نیست بلکه صداها، مزه ها، بوها و هر چیزی  نوشتهکند. متن فقط  می ا پویا و فعالچیزی است که ذهن ما ر "متن"عزیز، های  بچه* 

 شنیداری، دیداری، بویایی و ... هستند.ها  آید، برای همین متن می حساب کنیم یک متن به می که لمس

 شوند. می شنیداری یا خوانداری گفته ،شوند می دیداری و چون خوانده ،شوند می چون دیدهها  کتاب* 

 است. شعر و نثر فارسیولی یادتون باشه منظور از متن در کتاب درسی مون، آثار 

بیان بشه ولی آسان ترین شیوه و کاربردی ترین روش اینه  «معیارهای سنجش و روش کار آن ها»تون باید برای ارزیابی و شناخت م* 

 بررسی بشه. «زبانی، ادبی و فکری»یعنی قلمروهای  «زبان، ادبیات و فکر»که متن از سه دیدگاه 

 شوند: الف(شعر، ب(نثر می متون یا آثار مکتوب ادبی به دو دسته تقسیم ه:توجّ

 رعایت کنیم. تحلیل متن باید این موارد را کامالًبرای بررسی و * 

 ت( شناسایی نکات فکری         شناسایی نکات ادبیپ(      شناسایی نکات زبانیب(     خوانش الف( 

 نتیجه گیری و تعیین نوعث( 

  کنیم: می بررسی« عطار نیشابوری»اکنون این موارد را در شعر 

 روباهــی سحـــرگــــاهبـه دام افتــــاد 

 

 در راه اندیشید ــازیــــه بــــــبــه روب 

 کــه گــر صیّــاد بینـــد هــم چنیـنــم  

 

 دهــد حالــی بـه گــازُر پـوسـتـیـنـــم 

 پـس آن گـه، مُــرده کرد او خویشتــن را  

 

 ز بیــــــــم جان، فرو افکـــــند تـن را  

 مرده پنداشــــــتچو صـــیاد آمد او را  

 

 نمی یارســت روبه را کــــم انگاشـــــت  

 ز بُن بُبریــد حالــی گــوش او لیـــــک 

 

 کـه گــوش او به کــار آیــد مـــرا نیـک   

 به دل، روبــاه گفــت: تــرکِ غـم گیـــر  

 

 چون زنده مانده ای، یک گوش، کـم گیـر   

 دَمیکــی دیگــر بیامـــد، گفــــت: ایـن    

 

 زبـــان او بــه کــار آیــــد مــرا هــــم    

 زبانـــش را بُرید آن مـــــرد، ناگــــــاه   

 

 نکرد از بیـــم جـان، یــک نالــــه روبـاه     

 دگــر کــس گفـــت: ما را از همـه چیـز   

 

 بـه کــار آیـــد همــــی دنــدان او نیـز     

 نزَد دَم، تـا کـه آهـــن درفـکـنـدنـــــد   

 

 سختـــــی چنــــد دنــدانش بکندنــدبـــه  

 بـه دل، روبـــاه گفتـــا: گــر بمانــــــم   

 

 نــه دنــدان بـــاش و نـه گـوش و زبـانم     

 دگـــر کــس آمد و گفت: اختیـار اســت   

 

 دل روبـــــــه، که رنجـی را بـه کارسـت    

 چــو نــام دل شنیـــد از دور، روبـــــاه   

 

 ن گـاه جهــــان بر چشـم او شـد تیـره، آ    

 گفــت: بــا دل نیســت بــازی    می به دل 

 

 کنـــون بایــد بـه کـارم حیلـــه سـازی     

 بگفـت ایـن و به صــد دستــان و تزویــر    

 

ــر   ــان، تی ــون از کم  بجَســـت از دام، همچ

 حدیـــث دل، حدیثی بس شـگفت اسـت   

 

 کـــه در عــالم، حــدیثش در گرفتــه اســت 
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