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  د؟یده حیرا با ذکر دو مثال توض« متن »مفهوم  -۱ 

. است یکتاب مقصود ما از متن ، آثار شعر و نثر فارس نیدر آورد متن است . در ا ییایکه ذهن ما را به پو یزی)هر چ 

 یم یخواندار ای یداریشن یهستند و اگر خوانده شوند به آن ها متن ها یدارینمونه کتاب ها معمولا متن د یبرا

 زی... ن( ویی)چشا میچش یکه م ی(, مزه اییایبو میکن یکه حس م یی(, بویداری)شن میشنو یکه م یی. صداهاندیگو

 .شوند یمتن محسوب م

 ؟  ستیمتن چ لیو تحل یها در بررس وهیش نیتر یو کاربرد نیاز آسانتر یکی -۲ 

 . یفکر ،یادب ،یشود : زبان یبررس قلمرودر سه  یعنیو فکر  اتیزبان، ادب دگاهیمتن از سه د

 .دیسیبنو ریمحتوا و موضوع سروده ز یخود را درباره  دگاهید ،یبه قلمرو فکر هبا توج -۳ 

/ در فرودست انگار ،کفتری می خورد آب / یا که در بیشةدور،سیره ای پر می شوید /یا درآبادی می... آب را گل نکن* 

تا فرو شوید اندوه دلی،دست این آب روان ُمی رود پای سپیداری  ،شاید،کوزه ای پُر می گردد/ آب را گل نکنیم 

 «سهراب سپهری»                              درویشی شاید ،نان خشکیده فرو برده در آب...

را  یستو دو یکند مهربان یتلاش م ،یعرفان دگاهیو با د عتیبا کمک گرفتن از طب یاست و سپهر یمتن عرفان نیا 

 دیگو یاش سخن م یآرمان نیوسرزمشعر از شهر گمشده  نیمطرح کند. شاعر در ا یهست یها دهیپد یهمه  انیم

ست ا یوکژ یوگل نماد نادرست ،یتمام زندگ یاست برا یلیکند . آب تمث یرا القا م ینیاست و خوشب نیوخوش ب

 .سروده مشهود است نیدر ا ی.روح بزرگ سپهر

  توجه کرد؟ دیبا یبه چه نکات ر،یدر خوانش شعر ز -۴ 

 ما حرام آمد کرانه نیبه د          بچه خود را چه خوش گفت  ینهنگ *

 «اقبال لاهوری»                انهیما را آش استیهمه در               زیو از ساحل بپره زیبه موج آو 

خواندن شعر بدون گسست، پس از خواندن  کبارهی( با هدف کشف لحن شعر، یخوانش درست شعر )چشم خوان 

داستان کوتاه، با مفهوم تلاش و کوشش  کی رایاست ز یداستان ییشعر، روا نیلحن خواندن ا میشو یشعر متوجه م

 یخوانده م میدهد. در ابتدا متن به آهنگ نرم و ملا یاست که شاعر آن را به خواننده انتقال م یاز سست یو دور

 . دیجو یبهره م گرید یها، از لحن ها تیداستان و شخص یشود و در ادامه به تناسب فضا

 ییرا شناسا«  ریمثل ومراعات نظ ص،یتشخ ه،یتشب ه،یکنا» یتوجه به قلمرو ادب او ب دیرا بخوان ریسروده ز- ۵

 . دیکن
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 دشیچون توکل باخاطری فارغ ز عالم          دشیخندان تر از گل با یگلشن لب نیهر که ز*

 خُرده ای از مال دنیا در بساط هر که هست               جبهة وا کرده ای پیوسته چون گل بایدش

 هر که می خواهد که از سنجیده گفتاران شود           بر زبان،بند گرانی از تأمّل بایدش

 ا افتد تحمّل بایدشصبر بر جور فلک کن تا بر آیی رو سفید                   دانه چون در آسی

 «صائب تبریزی»قطرة آبی که دارد در نظر گوهر شدن                       از کنار ابر ،تا دریا تنزل بایدش        

 ریگل و گلشن مراعات نظ/ صیلب خندان گل تشخ/چون توکل تشبیه اول: تیب 

 ییاز گشاده رو هی( به گل جبهه وا کردن : کنایشانیجبهه )پ هیتشبدوم:  تیب 

 از سکوت کردن  هیبند گران به زبان داشتن کناسوم: تیب 

 مصرع دوم : ضرب المثل /صیفلک تشخ/ هیشدن کنا دیروسفچهارم: تیب

 صیکه دارد در نظر : تشخ یآب ةقطر/ ری:مراعات نظ ایقطره آب، ابر، درپنجم:  تیب 

  دیها پاسخ ده سش، به پر ریبا توجه به متن ز -۶ 
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 .دیرا استخراج کن یزبان یژگیدو و الف

کاربرد  -۲پنداشت( ی) میپنداشت« در اول فعل  یاستمرار «یم» یدر آخر فعل به جا یاستمرار «ی»کاربرد  -۱

و  یسادگ-۴کانینزد یبه جا« اقربا» یعرب یاستفاده از واژه   -۳«در» یبه جا« اندر»نمونه کاربرد  یخیدستور تار

 اوردندیب گرید یکوتاه : خوابگزار یکاربرد جمله ها -۵جملات یروان

 متفاوت با دو خوابگزار داشته باشد ؟  ی، رفتار فهیسبب شد خل یعامل چه -ب 

کلمات و اصل بلاغت موجب شد  نشیسخن ، انتخاب و گز یومقتضا تی، توجه به موقع انیب ی وهیتفاوت در ش

 .متفاوت داشته باشد ییاز دو گفته ، برداشت ها فهیخل

 .دیکن یبررس ،یو فکر یادب وقلمر دیو آن را از د دیرا بخوان ریز تیحکا -۷ 

 بهلول او را ملامت کرد که چرا شرط ادب به جا نیاوردی؟.نمود یادب یبهلول، ب شیپ یشخص یروز* 

 او گفت: چه کنم ؟آب و گل مرا چنین سرشته اند . 

 «لطایف الطوایف» گفت: آب و گل تو را نیکو سرشته اند ،اّما لگد کم خورده است !              

آب و  /حیبهلول : تلم/آب وگل مجاز از وجود انسان  / ادب، ادب : تضاد یب/ ریآب و گل مراعات نظ: یقلمرو ادب 

 سرشته اند... ضرب المثل  کیگل تو را ن

 موجب تیشده است و فقط ترب دهیآفر کویانسان هان ةهم دسرشتیگو یدر قالب طنز م سندهینو :یقلمرو فکر

 یم تلاش یواندرز یمیدرست اشاره کرده است و با نگرش تعل تیترب تیشود. به اهم یوتفاوت انسان ها م یبرتر

 را نکوهش کند. یادب یکند ب

 

 

 دیکن انیرا ب هاو تفاوت آن  دیکن سهیبا هم مقا یقیآهنگ و موس دیبه آن ها را از د دیرا بخوان ریز ینمونه ها -۱ 

 

است و با  زیآن طرب انگ یهمراه است البته وزن عروض ییو با کشش وامتداد آوا میشعر ملا نیو آهنگ ا یقیموس

  ندارد.  ییشعر همسو یمحتوا
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شعر  نیا ییآوا یمنظم وجود دارد و گام ها یهر مصرع درنگ ی انهیکه در م میشو یها متوجه م تیخواندن ببا 

 سازد. یم انیرا نما یکلام ینظم و آهنگ توازن پاره ها نیهستند و هم یدر پ یکوتاه و پ

 

 .همراه است ییو وزن و آهنگ کوبنده و با فشار آوا یحماس نلح

 

آن ها را با کوبش  انیپاره ها را با کشش و پا یمتوازن بخش شده . ابتدا ییآوا یشعر هر مصرع به دو پاره  نیدر ا 

 .کرده است شتریشعر را ب ییقایبار موس یژگیو نیهمراه کرده است هم
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 .دیشعر، گفت و گو کن یتفاوت عواطف و حس و حال حاکم بر فضا یو درباره  دیرا بخوان ریز ینمونه ها -۲ 

و  یشاد ییکند گو یم جادیدر انسان ا جانی، شور و ه یاست ، خشنود زیشاد و طرب انگ یشعر سعد نیوزن ا

 .دشنونده بازگو کن یخواهد برا یرا م یخوش

 

شعر  

دهد وزن انتخاب  یاست وغم واندوه را به انسان انتقال م نیسنگ اریبس شیواژه ها ییبار معنا یمازندران ییفدا

 شعر متناسب است. یو محتوا هیشده با درون ما
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استفاده کرده و حالت شور و شوق عاشقانه به خواننده منتقل  یآور یتند وشاد نگشعر وزن و آه نیدر ا یمولو 

تناسب  نیشعر باهم همسو هستند و تناسب دارند و ا نیاست .وزن و عاطفه در ا یکرده است. هجا ها کوتاه و ضرب

 سروده شده است.  نیا یاثرگذار شیموجب افزا

  رهیشعر چ یواندرز دادن برفضا ییدارد و پند گو می، خشک و مستق یرسمحالت  

 

 

 دیابیرا ب ییواج آرا ینمونه ها ر،یز یها تیدر ب-۱

 «خاقانی»     همچو سرمستان به بستان ،پای کوب و دست زن         زیبر سماع بلبلان صبح خ نیرو را بــس*

 « آ »مصوت « ن»، «س»صامت  ییواج آرا 

 «هوشنگ ابتهاج»    ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست            گو بهار دل وجان باش وخزان باش، ارنه*

 « آ»، مصوت «ب»، « ن»صامت  ییواج آرا»
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 «حافظ»              که هر چه بر سر ما می رود ،ارادت اوست سر ارادت ما و آستان حضرت دوست*

 « آ»مصوت «/ت»، «ر» ، «س»صامت  ییواج آرا» 

 / پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من!یلحظه ها نیباتریو پناه ز هگا هیتک یا*

 «مهدی اخوان ثالث»                         ای شّط شیرین پر شوکت من! 

 « ش»، «ن»، «ت» ییواج آرا

  دیابی( را بییتکرار )واژه آرا ی هیآرا ر،یدر اشعار ز -۲

 «شهریار»           من که یک امروز ،مهمان توام ،فردا چرا؟          ستیتو ن یعمر ما را مهلت امروز و فردا *

 تو ،امروز ، فردا 

 «فروغ فرخزاد»              *در دل ،چگونه یاد تو میرد        یاد تو یاد عشق نخستین است 

 تو دل ،یاد ،

 «هوشنگ ابتهاج»                  خوشا شما که جهان می رود به کام شما          زند به نام شما ینو م ة زمانه قرع*

 شما 

 «ابوالقاسم حالت»رم کنی ،ای گُل !بدان خواری خوشم  ور خوار چون خا/ خوشم یمن با گرفتار ،یگر تو گرفتارم کن*

 گرفتار، خوار

  «سعدی»  گل از خارم بر آوردی و خار از پای و پای از گل           دل نیاندام سنگ میمحبوب س یگرم باز آمد* 

 یخار، پا

 «حافظ»              روز فراق را که نهد در شمار عمر          بس عجب مدار نیعمر زنده ام من وا یب *

 عمر 

 «مولوی»                پای چوبین سخت بی تمکین بود          بود نیچوب انیلالاستد یپا* 

  نی، چوب یپا

  «حافظ»              وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است         که مرا نام ز ننگ است یاز ننگ چه پرس*

 مرا، نام  ،یننگ،چه پرس 

 «صائب»       که بد عهد از پشیمانی ،پشیمان زود می گردد            منیکند گردون مشو ا یمانیگراظهار پش*
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  یمانیپش

 «پورقیصر امین »        تنها سر مویی ز سر موی تو دورم              است ییدل، بسته به مو یشانیعمر پر کی*

  ییسر، مو 

  «سلمان ساوجی»               درد عشق است آن که درمانیش نیست           هست شیاست درمان یهر کجا درد*

 درد، درمان، است 

 .باشد  ییواژه آرا و ییواج آرا کاربرد یبرا یمناسب یکه نمونه  دیابیب فظاز حا یغزل -۳ 

 بر عهدة دانش آموز 

  

 

 . دیو جدول را کامل کن دیرا بخوان ریشعر ز-۱ 
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ن و داستا یفضا رییشود و در ادامه به تناسب تغ یخوانده م ییدر ابتدا متن با آهنگ نرم و کشش آوا یداستانروایی و 

ا به ونده رو رغبت شن لیباشد که م یبه گونه ا دیبا یداستان - یی.لحن روا دیجو یبهره م گرید یها از لحن ها تیشخص

 آورد. دیدر ذهن پد تظارهمراه با حالت ان یو شوق زدیآن بر انگ یادامه  دنیشن

جمله ها ساده و کوتاه « درخور »  یبه جا« خانه/ کاربرد در خورد یبه جا« سرا »، «دانشمند» یبه جا«  میحک» یریبه کار گ

 واژه ها ساده است. زبان شعر ساده و روان است. شتری/ ساختمان ب ،یواژگان فارس یریبه کار گ

 

معرفت و  با یانسانها یکنون یماد یایندارند و در دن ییایو ظواهر دن ایکه عارفان تعلق خاطر به دن میرس ینکته م نیبه ا

 هستند ابیکم ونا اریبس نیراست

روانه، : همچو پهی: جناس: جمع ، شمع ،باک، خاک/ استعاره: قفس /تشبیلفظ یها هیآرا یری/ به کار گ ی: مثنویقالب شعر

 صدف و در، پربها ا،یمی: کریدل چون صدف/مراعات نظ کی اری

 .گرانبهاست و مردان حق تنها هستند اریبس ریو روشن ضم کدلی ارینبودن دوست همدل، 

 ی، اندرز یمی: تعلاتینوع ادب 
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 نمونه های زیر را از دید حسّ و حال فضای شعری و عاطفی بررسی کنید . -۳ 

        باریوندر نهان سرشک غم همی        یوسزاوار یآن که غمگن یا *

 «رودکی»      رفت آنکه رفت و آمد آن که آمد      بود آن که بود خیره چه غم داری ؟

 وزن و آهنگ با محتوا تناسب دارد .  نیاست و ب زیو غم انگ نیحاکم بر شعر سنگ یفضا

 «حافظ»     فلک راسقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم        میدر ساغرانداز یو م میتا گل برافشان ایب*

 است محتوا با وزن و آهنگ تناسب دارد . زیحاکم بر شعر شاد وشورانگ یافضا یعاطف ،ییغنا اتیادب  

 تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست           گفت نام دوست  رمطرب از کجاست که ب نیا *

 «سعدی»            سماع کلام دوستدل زنده می شود به امید وفای یــــــــار           جان رقص می کند به 

 فیشعر ارتباط برقرار کرد وزن شعر نرم، آرام ولط یتوان با فضا یم شتریخوانده شود ب یاگر با لحن عاطف ،ییغنا 

 است . 

 صد بوسه زمهر بر جبین می زندش       زندش  یم نیاست که عقل آفر یجام*

 «خیام»                     سازد و باز بر زمین می زندشاین کوزه گر دهر چنین جام لطیف           می 

 یواژگان عرب یریبه کار گ-۱

 :فسق ،فجور 

 جمله ها کوتاه هستند-۲

به « لهو ولعب» یریبه کار گ-۳

 یخوش گذران» یجا

  یبه معن« را»کاربرد »...  -۴

خرج فراوان »در جمله   «یبرا»

 .را باشد یکردن ،مسلم کس

کهن: ملاح، خشک  یکاربردها-۵

 ۔خوردن یشمانیرود، پ

روان و  »کلمات نیسجع ب -۱

 گردان 

تمثیل : اگر  یریبه کار گ -۲

 باران به کوهستان نبارد

:دست بر دست زدن : هیکنا-۳ 

 از افسوس خوردن هیکنا

و باران  ی: خشکانیتضاد م-۴

: دم گرم من در آهن هیکنا-۵

 کند یسرد او اثر نم

 یخرج و دخل زندگ تیریمد-۱

 یم یمانیرا نداشتن موجب پش

 .گردد

ار دچ رندیپند نپذ کهی کسان -۲

 د.شون یرت و افسوس محس

 و یخردمند تیبه رعا هیتوص-۳ 

 .یادب رفتار

 - یمی: تعل اتینوع ادب -۴

 یاندرز
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 به حسرت واندوه دارد.  ختهیاست حس وحال متفکرانه و آم نیشعر سنگ نی، وزن به کار رفته در ا یمیتعل 

 «فردوسی»         هماوردت آمد برآرای کار            اریفرخ اسفند یکا دیروشخ*

 یدلاور - یسروده پهلوان نیحاکم بر ا یاست وزن وآهنگ کوبنده و کوتاه است بار عاطف ینوع شعر حماس

  یواندرز میحاکم بر شعر ملا یعاطف یاست .فضا یمیوجسورانه است. نوع آن تعل

 «حافظ»            حاصل از حیات ای جان یک دم است تا دانی            یدان آن قدر که بتوان متیوقت را غن* 

 است . انهینصیحت گرا 

 در بیت های زیر ،نمونه های واج آرایی و واژه آرایی را بیابید .-۴

 «سعدی»         گوشة چشمت بلای گوشه نشین است        ستین یا دهیگرفتم ز خلق وفا وشهگ*

 « گوشه» ییواژه آرا -« وش« گ»صامت  ییواج آرا

 «وحشی بافقی»             امید ز هر کس که بریدیم ،بریدیم             میدیکش میدیکش یپا یما چون ز در*

 « م»،صامت  «یا»مصوت  ییواج آرا

 «وحشی بافقی»              از گوشة بامی که پریدیم ،پریدیم           ندیکبوتر که چو برخاست نش ستیدل ن*

 میدیپر م،یدی، بر میدیکش یی، واژه آرا«د -ک  -ش »صامت  ییواج آرا  

 در بند کمند بود داد دل ما             بود داد دل ما بنددر زلف تو  *

      «قیصر امین پور»                ای داد به داد دل ما کس نرسید     از بس که بلند بود داد دل ما

 « ِ -»، مصوت « د»صامت  یی، واج آرا« بند، دل ،داد ، ما » ییواژه آرا

 «حافظ»بس         ملالت علما هم ز علم بی عمل است                  در جهان ملولم و  یعمل ینه من ز ب*

 «عمل  یب» یی، واژه آرا« ع-م -ل» ییواج آرا

 بر این گونه سختی بر آویختن        ختنیو خون ر یاگر جنگ خواه *

 « فردوسی»            بگو تا ســــــوار آورم زابلی          که باشند با خنــــجر کابلی     

 « آ»مصوت « نخ»صامت  ییواج آرا 
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 شود؟  یگفته مهم  "یدر یفارس"نو،  یچرا به زبان فارس -۱

 .بوده است ی،زبان محاوره و مکاتبات دولت ی،زبان ادار انیساسان ینو ،زبان دربار یزبان فارس رایز 

 .دیدرس کامل کن یرا با توجه به آموزه ها رینمودار ز-۲ 

 

 .دیسی( را بنو یچهارم و پنجم هجر ی)قرن ها یدوره زمان نیدر ا یرشد و گسترش زبان و ادب پارس واملع -۳

 ییو رشد و شکوفا یرانیکهن ا یفرهنگ یدوره موجب رواج سنت ها نیدر آغاز ا یکار آمدن دولت سامان یروالف( 

 شد.  ینظم و نثر فارس

 یانریتوجه کردند و سبب گسترش فرهنگ و زبان ا یرانیا سندگانیبه شاعران و نو ،یسامان رانیاز ام یبعضب( 

ناگون گو یبه ترجمه کتاب ها قیتشو زیاز آن امرا خود صاحب فضل بودند، مترجمان ران یشدند. علاوه بر آنکه بعض

 دوره نوشته شد.  نیدر ا یو عرب یبه زبان فارس یکردند و آثار ارزنده ا یبه نثر فارس

سلطنت مسعود، به شاعران  انیشدند تا پا یحکومت خود، ناچار به گسترش زبان فارس یرماندگا یبرا انیغزنوج( 

 کردند. یتوجه م سندگانیو نو

 داشتند؟  یزبان و ادب فارس یعموم تیبر وضع یریدوره کدامند و چه تاث نینثر ا یکتاب ها نیمهم تر -۴ 

 نینوشته شد.نثر ا یدر یدوره به پارس نیا درگوناگون  یکتاب ها افت،یرواج  ،یدوره همانند شعر پارس نینثر ا

. ،  یابو منصور یشاهنامه  .توجه داشت یخیو تار ی،مل یحماس یبه موضوع ها شتریدوره ساده و روان بود و ب

 .وره هستندد نینثر ا یکتابها نیاز مهمتر یبلعم خیتار ،یطبر ریترجمه تفس
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 .دیده حیدوره توض نیا یشعر نیدرباره مضام -۵

. داستان رفت یفراتر نم یاخلاق یکل میآنها از قلمرو تعال یذهن میتوجه داشتند و مفاه یرونیب تیبه واقع شتریب 

 در قرن یانواع شعر فارس نیتر جیدوره آغاز شد را نیدر شعر ا زیو مثل ها ن تیو آوردن حکا یو قصه پرداز ییسرا

 یرویبه پ ی.شعر مدح دیبه اوج رس یبا فردوس یبود حماس ییوغنا یمدح ،یاول قرن پنجم حماس ی مهیونچهارم 

 دیو شه یبا رودک ییکردند. شعر غنا دایخود را پ گاهیمعمول گشت و شاعران با مدح پادشاهان جا یاز شعر عرب

آوردن . دیرس یبه پختگ انیسلجوق ی هدر دور یدوره به وجود آمد ول نیهم در ا یمیشعر تعل افتیاستحکام  یبلخ

کامل سرودند قلمرو  ی دهیوسپس ناصرخسرو قص یمروز ییقطعه و موعظه از آغاز قرن چهارم معمول شد : کسا

 افتیدرک و در زانیهدف نقشه: دانش آموزان با توجه به م دینقشه نشان ده یدوره، رو نیرا در ا یشعر و نثر فارس

و  یکردن سواد خواندار لیتبد نهایتمر نیا ی دهیانجام دهند ( .فا دیرا با تین فعالیدرس ،ا یاز آموزه ها شیخو

 کند( یآموخته ها کمک م قیو تعم ییکار ، بر ژرفا نیاست . ا یحافظه به سواد بصر

 قلمرو شعر و نثر فارسی را در این دوره روی نقشه نشان دهید.  -۶

 

 تا خوارزم  رانیشمال ادر -۱

 بخارا ، سمرقند و مرو تا مرز ترکستان  ،یشمال شرقدر -۲

 ، افغانستان تا مرز پاکستان  رانیمشرق ادر -۳

 تا سر حد هندوستان  یجنوب شرقدر -۴

 . یقفقاز و روم شرق ی، ارمنستان و گرجستان تا مرز کوه ها رانیا یشمال غربدر -۵
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 . هیاز سور ی، بغداد، تا بخش نیالنهر نیب رانیمغرب ادر -۶

 .ستتا مرز عربستان بوده ا نیو جنوب بحر رانیا یجنوب غربدر -۷

محدوده اکثر شاعران شعر  رانیشرق ا یو سمرقند خاستگاه رودک یخاستگاه فردوسشمال شرق توس در -۸

 .بوده است ۵دوم قرن  مهیو ن ۴در قرن  انیدر دوره سامان نیاکرا یو .بخارا مرکز فرهنگ یفارس

 

 

 

 



 

 الـــه روشنیءعطا: نویسنده  و تدوین کننده     دهم علوم انسانی ۱پاسخ خودارزیابی های علوم وفنون ادبی 

=============================================================== 

 

A.RAWSHANI@GMAIL.COM 17صفحه 

 

 

 

 .  دینخست را مشخص کن تیمصراع اول ب یصامت ها و مصوتها -۱

 همه کس شناسند و هر جا روند       که خوبان به صحرا روند دینشا

 «سعدی»                  حلالست رفتن به صحرا ،ولیک       نه انصاف باشد که بی ما روند

 |  ن 
َ
 ندوَ |رَ | را  |ح صَ | ب  |بان |خو  | ک  | دیَ| شا ــــــــــ

ص |ص + م  | ص + م|ص +ص +م |م +ص |ص +ص +م  |م +ص  |م +ص |ص +ص +م  | ص + م |صامت + مصوت  

  +م+ص 

 . دیسیسپس هر هجا را با علامت خاص آن بنو د؛یکن هیدهنده آن تجز لیتشک یرا به هجاها تیهرب-۲

 

 

***************************************************** 

 

 

 

 

 بُ  سر  وی کِ  خن  دد ست   از گل  عَ جب نی  پایه های آوایی

 نِ   شی  ند ی    در   گل   چَ  من  پا  کِ   در  این 

 فعولن فعولن فعولن فعولن وزن )اسم رکن(

  - - U - -  U - -  U - -  U نشانه های هجایی

 گَ   رای  بِ    مع  نی  ش  من  دی  ا   گر  هو  پایه های آوایی

 بِ    جای نَ   صو    رت  بِ   ما   ند  کِ  مع  نی 

 فعل فعولن فعولن فعولن وزن )اسم رکن(

  - U - -  U - -  U - -  U نشانه های هجایی

 «طبیب اصفهانی» عجب نیست از گل که خندد به سروی      که در این چمن پای در گل نشیند

 «سعدی»اگر هوشمندی به معنی گرای      که معنی بماند نه صورت به جای 
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 کوتاه وجود دارد؟  یچند هجا ریز تیدر ب -۳

 «سعدی»          نباشد داریتا شب نرود، صبح پد     ینیگنج نب ،یتارنج تحمل نکن

 کوتاه . یهجا ۴مصرع دوم  -کوتاه  یهجا ۴در مصرع اول  

 سید.یبنو یینمونه ها ر،یز یاز واج ها کیگوناگون )صامت، مصوت( هر یکاربردها یبرا -۴ 

 

 چهار بار تکرار شده است؟ ت،یکدام ب یعلامت هجاها -۵

 

 

 

*********************************************************** 

 

 

 وَ  نا  ول  ها  ا  در  کأ   سن   یُ   هس  سا  قی  ا  لا   یا   ای  پایه های آوایی

 د  مش  کل  ها  وَ  لی  اف  تا   نِ  مو  دو  ول  کِ   عش   قا   سان  

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن وزن )اسم رکن(

 - - U - - -  U - - -  U - - -  U  - نشانه های هجایی

نانوا-وقت 

آهو -نور 

دیبا – ادی

یفارس - بیس

 «حافظ»     «افتاد مشکل ها یکه عشق آسان نمود اول ول         ادر کاسا و ناولها یالساق هایا ایالا » 

 «شهریار»خلوتم چراغان کن ،ای چراغ روحانی         ای زچشمة نوشت ،چشم دل چراغانی    
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******************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 . دیابیسجع را ب ر،یز یدر اشعار و جمله ها -۱

  یسعد         است. دنیاست؛ چاره کم جوش دنیاند: دولت، نه به کوش بزرگان گفته*

 کوشیدن و جوشیدن : متوازی

 داللهعب خواجه       تو ناتوانیم. افتیو به  میتو شادان ادیبه  م،یبه نام تو آبادان م،یبه شناخت تو زندگان یاله* 

 شادانیم و ناتوانیم : مطرف  |زندگانیم و آبادانیم : مطرف 

 یدیحم مقامات              یاست نه نمودن یمودنیو بساط مهر، پ یاست نه گفتن یسر عشق، نهفتن *

 مطرفپیمودنی و نمودنی:   |نهفتنی و گفتنی: مطرف  

 و رنجور از او وانهیمن مانده ام مهجور از او، د*

ای  چِ   را      چِ   را    غان  کن   خل  وَ  تم  پایه های آوایی  غِ   رو  حا نی 

چش   مِ دل    مَ  یِ   نو شت ای   زِ   چش   چِ  را  غا  نی  

اعلنف وزن )اسم رکن( علنفا مفاعیلن   مفاعیلن 

 -- - U -   U - - - -  U -  U  - نشانه های هجایی

 نَ  رَ   وم  بِ   مَ   لا   مت  مَ   نَ  زین   جا پایه های آوایی

 گِ   رَ    وم  بِ    اُ   می  دی   کِ    مَ   نین   جا     

 فعلن فعلاتن فعلاتن وزن )اسم رکن(

   - U   U - -   U   U - -   U   U نشانه های هجایی

 «سعدی»من از این جا به ملامت نروم        که من این جا به امیدی گروم     
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 یسعد              رود یدور از او در استخوانم م یشیکه ن ییگو                                                          

 مهجور و رنجور و دور: مطرف

 .دیسیخود را بنو لیدل د؟یتوان مسجع نام یرا م ریعبارت ز -۲

 ینیجو یجهانگشا و بس. یاز درگاه او جو یو برتر یاو راست در خورنده، بلند ییخدا بنده،یاو راست ز یپادشاه* 

مشترک هستند اما  یانیآمده اند و چون در حروف پا نهیجمله به قر انیو در خورنده در پا بندهیواژگان ز رایبله، ز

 سجع مطرف دارند ستین یکیوزنشان 

 . دیسیسجع کدام اند؟ وجه اشتراک آنها را بنو یواژه ها ر،یدر عبارت ز -۳

 یسعد گلستان                     رنج راحت. کیبودند و شر احتیچند متفق س یتن*

 .آنهاست یانیپا یوجه اشتراکشان واج ها -و راحت  احتیس

 دارند.  یسجع متواز ر،یدر عبارت زو................................ یواژه ها -۴

 یسعد گلستان                     جوانمرد که بخورد و بدهد، به از عابد که روزه دارد و بنهد.*

 بدهد و بنهد

 . دییو نوع آن را مشخص نما دیابیدر هر عبارت، سجع را ب-۵

 الاولیا، عطار تذکرة                      .ستین تیاز بهر آنکه محبوب را نها ست؛ین تیمحبت را غا* 

 غایت و نهایت: مطرف 

 دوستان خال.  یدشمنان خار و بر رو دهیپشت و پناه سپاه من بود، در د *

 خار و خال : متوازن

 .میکر یو طبع نیاست مت یعزم یحساب، دارا یشمار است و هنر ب یفلان را کرم ب *

 متین و کریم : متوازن|بی شمار و بی حساب: متوازن  

 .مرده آن، دل زنده و نفس قتیسترده و حق یجامه ژنده است و مو ،یشیظاهر درو *

 زنده و مرده:متوازی|ژنده و سترده: مطرف 

 .دارد نکو یرا در شکم ماه یگریفروارد و د یرا از تخت شاه یکیچون،  یارادت ب *

 فروآرد و دارد: مطرف
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 .دیاظهار نظر کن کیهر  ییقایو درباره ارزش موس دییرا مشخص نما کینوع هر  د،یابیسجع ها را ب ر،یدر متن ز-۶

از  شیمحال عقل است: خوردن ب زی. دو چردیاجل در خشک نم یب یو ماه ردیدر دجله نگ یماه ،یروز یب ادیص»

 بیاز وقت معلوم. به نانهاده، دست نرسد و نهاده، هر کجا هست، برسد. هر که به تأد شیرزق مقسوم و مردن پ

 یسعد گلستان                       .«دیگرفتار آ یبه تعذیب عقب رد،یراه صواب نگ ایدن

)سجع مطر فند(/ ارزش سجع  :دیو آ ردیهستند/ نگ یبرسد: )سجع متواز -معلوم، نرسد  -مقسوم  رد،یبم ردینگ

 دارد . یکمتر ییقایاست و سجع مطرف ارزش موس شتریسجع ها ب یاز همه  یمتواز

  

 

 

 زن  رهیفروهل و تب ،یمگیبعد مانند خ یبا دوره ها سهیاز لغات در مقا یکهنه و مهجور بودن بخش-۱

  یواژگان عرب یکم-۲

 زبان شعر  یدگسا-۳

 مانند: فروهل و فرو شد یشوندیپ یفعل ها یریبه کار گ-۴

 و شتربانان  شاهنگیمانند پ یبه نسبت شعر رودک یبیترک یساخت ها یفراوان-۵ 

 و آفتاب دیماه و خورش ییاستفاده از شبکه معنا -۶
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 نثر  انیشعر در م یریبه کار گ-۱

 کردن یمانیکردن و اظهار پش یاز عذر خواه هیافتادن : کنا یکس یدر پا :مانند هیکاربرد کنا-۲ 

 سجع در سخن: ندوزد و نبافد  یریبه کار گ-۳ 

 و جولاه قسمت  ی:درز ریمراعات نظ-۴
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 یرواج نثر داستان-۱

مراعات  ،هیفراغت: تشب واریسفر شدن ، د یاز آماده  هی: بار سفر بستن کنا یادب یها هیاستفاده از آرا -۲

  ی، کشت نهی:بحر، سفرینظ

 

 همراه است  یشعر با طنز و انتقاد اجتماع-۱

 آنان  یصدا دنیبه مردم و نشن یتوجه ینکوهش ب-۲
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 یکوتاه و بلند آن ها در مقابل هم قرار م یهجاها یعنیاست  یکیو تعداد هجاها در هر دو مصرع  بیترت رایز

 .رندیگ

 

 . دیو نوع آنها را مشخص کن دیابیانواع سجع را ب ر،یدر جملات ز-۵

 یعبدالله انصار خواجه                 تو، درد و داغ است. دارید یاگر بهشت، چون چشم و چراغ است، ب یاله  

 چراغ و داغ: مطرف

 یعبدالله انصار خواجه                       .لیاست و طالب مال، ذل زیطالب علم، عز

 عزیز و ذلیل: متوازن

 یسعد                   .دهیهمه جا کش غش،یدر یو خوان نعمت ب ده،یحسابش همه را رس یباران رحمت ب

 رسیده و کشیده: متوازی

 سعدی        فرعون مرصع  شیاست مرقع و آن ر یدلق موس نیا

 مرقع و مرصع: متوازی

 یسعد         .زیبودم و مولع زهد و پره زیمتعبد و شب خ تیطفول امیدر ا 

 شب خیز و پرهیز : متوازی

 انیرا در م ییقایارزش موس نیکه بالاتر دیبگذار یواژه دوم، واژه ا یو به جا دیسیرا بنو رینوع سجع دو واژه ز-۶

 |ها داشته باشد.  سجع

 می کُ  ند چُن   حِ  کا  یت   بش  نَ  وز  نی  پایه های آوایی

 می  کُ  ند ها شِ   کا  یت  از  جُ   دا   یی

 فاعلن فاعلاتن فاعلاتن وزن )اسم رکن(

   - U - -   -  U - -   -  U  - هجایی نشانه های
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 نامبام :                                   باد شاد:

ام و نام برا دارد  ییقایارزش موس نیسازد و بالاتر یم یکه سجع متواز ادیاد و شو نام سجع متوازن دارند .  ادی

 .را دارد ییقایارزش موس نیسازد و بالاتر یم یسجع متواز

 

 

 

 

و  هیاست در واقع قاف هیو تابان و... هم قاف وانیدندان که با کلمات ک ه،یبود /قاف فیاست . رد دهیقالب شعر قص-۱ 

 ساده است . اریبس فیرد

  است .  ینی، ساده ، محسوس و ع یعیشعر واقع گراست وتوصیفات طب-۲

 و در حد اعتدال است.  یعی، طب یادب یها هیاستفاده از آرا-۳

 بر سرنوشت انسان  یاجرام آسمان یگذار ریدارد به تاث حیدوم تلم تیب-۴
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جناس ،، واج  یو مو یشد ، زمانه ،، رو یهفتم تکرار واژه ها تیب، هیبیت ششم تشب)تکرار(:نحس  ییواژه آرا-۵

 ..و . )ا(مصوت بلند ییآرا

 انیجهان گذرا ب نیشود . عبرت گرفتن از ا یم دهیدر آن د یساده و عمل میو اندرز دارد تعال پندشعر جنبه -۶

 محکوم به فناست . فکرو کلام ساده است.  یا دهیو هر پد ستین داریپا زیچ چیه نکهیا

 

  یواژگان عرب یکم-۱

 یکلمات فارس شتریکاربرد ب-۲

  وانیواژگان ساختمان ساده دارند : نحس، ک شتریب-۳

 اژگان کهنه و نامانوس مانند:بسودو یریبه کارگ-۴

 دانستم(  ینم: ی)ندانستم «یم» یبه جا ،یاستمرار «ی» یریبه کارگ-۵

 ( ختی)بسود و بر یبر سر فعل ماض« ب»افزودن -۶

 

 آبادان )بود(  یبود، شهر میقد وریو آن پنجم شهر: نهیحذف فعل به قر-۱ 

 : برفتم یآوردن ب در فعل ماض-۲

 جمله ها  یکوتاه-۳
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 قبل سنه،هلاک  ینسبت به دوره ها یواژگان عرب یریبه کارگ شیافزا-۴

  توصیفات جزیی-۵

 و بنوشت(  دیبپرس اورد،یبر سر افعال )برفتم ، بخواند، ب« ب»افزودن -۶

را  گرید ی(، بعضیکه او را مشکل بود )برا یکردند: هر معن تیمرا حکا«ی برا» یدر معن« را»به کار بردن -۷

 بود )به( دهینرس یبیآس

 

 

 .است یسلجوق یموفق دوره غزنو یقابوس نامه از جمله نثرها-۱

 جمله ها کوتاه بودن-۲

  یواژگان عرب یکم-۳

 واژگان کهنه و مهجور  یریکارگ به-۴

  .آمد از روم  یجمله:رسول یاجزا ییجابه جا-۵

 در  یجا بهاندر  یریکارگبه -۶

  گانی، بار داد ، خدا رهیدارند: ط یکه امروزه رواج کمتر یبه کار بردن کلمات-۷

  .ساده بنشست یاول فعل ماض« ب»کاربرد -۸
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 .دیسیبنو یخود را با خط عروض ینام و نام خانوادگ -۱

 . دیرا، مشخص کن ریز تیب یهجاها -۲

 یسعد               مور  شیبرد مرغ دون، دانه از پ           مروت نباشد بر افتاده زور*

 

 

 . دیهجا دارد، مشخص کن کیاز  شیو مرز هر کدام از واژه ها را که ب دیسیبنو یرا با خط عروض ریز یواژه ها-۳

          (-U- U --) خی ش تن ش نا سی  =یشناس شتنیخو*       ( -U) لا  ن  =  لانه*       ( U --)ر  ها  یی =ییرها*

        ( --)خا هش=خواهش*  (  --) نی کو=کوین*      (-U --)دل ن وا زان = دلنوازان*    (    U --)مَ حب بت =محبت*

 (                  U --)م لا لت=ملالت * (U- U) ب نف ش  =بنفشه *(       U - U U-)بُ زرگ راه = بزرگراه*(      --)ره رو = رهرو*

         (      -)  چُن=چون*(      U - U)س فی ن = نهیسف*   (  -)خُد = خود*  (-U- U ) ال ت  ماس=التماس*

                      (    -U -) رو ز ن =روزنه *  ( U  --)مج مو ع = مجموعه*       (-U- U) پشت  وا ن =  پشتوانه*

        (-U- U)راه  وار =راهوار* ( - U-)کاش ت =کاشته*(   U --)  ذ نُم ئَذ = مؤذن *(     -U -) خاس تن = خواستن*

 .دیسیبنو| یو به خط عروض دیبا همزه بخوان گریبار با حذف همزه و بار د کیرا  ریز یواژه ها -۴

 نشانة هجایی بدون حذف همزه نشانة هجایی حذف همزه واژه 

 --- سرآمد U -- سرامد سرآمد

 --- U دل ان  گیز U-- U دلنگیز دل انگیز

 -U - - جنگ آ ور --- جنگاور جنگ آور

 --- U شب آ هنگ  U-- U شباهنگ شب آهنگ

 -U - - شیر  اف  کن --- شیرفکن شیر افکن

 U- U - - دار آ  باد  --- U داراباد دارآباد

 

 دِ  زور بَ   رُف   تا   نَ  با  شد  مُ  رو  وت  پایه های آوایی

 شِ  مور نِ  از   پی   غِ  دون   دا  بَ  رد  مُر  

 فعل فعولن فعولن فعولن وزن )اسم رکن(

  - U - -  U - -  U - -  U نشانه های هجایی
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هر هجا علامت  ریز و. دیکن . سپس مرز هجاها را مشخصدیسیبنو یو با خط عروض دیرا درست بخوان ریز اتیاب -۵

 . دیآن را بگذار

  اوستا      بگو یبگو آه یاشک ،یستیچ یالیخ یخواب           بگو  یبگو، ماه یمهر ،یستیبا من بگو تاک 

 

 

 حافظ            دیزنم که غصه سر آ یدست به کار                دبرآی دست ز گر که آنم سر بر 

 

 

 . دیرا انجام ده ریز اتیاب ییهجا تقطیع-۶

  یبسطام یفروغ     کنم تو را؟ داینهفته که پ یبودها یک                    ز دل که تمنا کنم تو را ؟ یرفته ا یک*

 

 

 

 ما  هی  ب گو مه  ری ب  گو  تا  کی  س  تی  با  من  بِ  گو  پایه های آوایی

 آ  هی  ب  گو اش  کی  ب  گو  لی چی  س  تی  خا  بی  خِ  یا 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن وزن )اسم رکن(

   -U-   - -  U-   - -  U-   - -  U  - - نشانه های هجایی

کِ گر زنم   بر سَ ر آ  پایه های آوایی  ید  دس ت بَ را  

زَ   نم کِ ری  دس ت بِ  کا   ید غص ص س  را  

 فع مفتعلن فاعلات مفتعلن وزن )اسم رکن(

   - -U  U-   -  U-   U   -  U  U  - نشانه های هجایی

 نم  تُ  را  تَ  من  نا کُ   ای  ز  دل کِ  کی  رف  تِ  پایه های آوایی

 نم  تُ  را  کِ  پی  دا  کُ  ای  نع هف  تِ  کی  بو  دِ  

 فاعلن مفاعیل فاعلات مفعول وزن )اسم رکن(

   - U  -  U-   U    U -  -   U -   U    - - نشانه های هجایی
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 ینظام        شکستن خطاست نهییآ خودشکن،            بنمود راست تو   ار نقش نهیآ*

 

 

 

 

 

 خسرو ناصر             یمزد مان یب نیقی ،یکاریب چو           یستان یمزد یکن یکار اگر*

 

 

 

 

 

 با توجه به علامت هجاها، کدام واژه ها با حذف همزه، تلفظ شده اند؟ -۷

 حذف همزه  ---U: بادآورده

 بدون حذف  U- U -- :پلنگ افکن

 بدون حذف ---Uدانش آموز: 

 بدون حذف ---Uگل اندام: 

 حذف همزه   U ---آور:  امیپ

 حذف همزه     U- -Uخوش اندام: 

 حذف همزه     - -U- U کار آزموده:

 

 

 مو  د  راست نق  شِ  تُ  بن   آ  یِ  نِ  ار  پایه های آوایی

 تن  خ  طاست ئی  نِ  شغ  کس  خُد  ش  کَ  نا 

 فاعلن مفتعلن مفتعلن وزن )اسم رکن(

  - U U -    -  U U -        -  U  -   نشانه های هجایی

 س  تا نی  کُ  نی  مز  دی  ا  گر  کا  ری  پایه های آوایی

 د ما  نی  یَ  قین  بی  مز  چُ  بی  کا  ری 

 فعولن مفاعیلن مفاعیلن  وزن )اسم رکن(

   - - U - -  -    U - -  - U    نشانه های هجایی
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د.بنویسی را خود دلیل است؟ رفته کار به موازنه آرایه ، ها بیت کدام -۱  

سعدی            ور راه وفا گیری، جان در قدمت ریزم      سر در رهت اندازم  داری جفا عزم *گر  

مطرف  سجع ریزم و اندازم. ندارند متوازی یا متوازن سجع باهم دو به دو کلمات بیت این در زیرا ندارد موازنه 

 هستند .

 فردوسی         شود انیتو بهرام بر غیت ز       شود انیدگریز گرز تو خورش*

دارند. متوازی سجع گریان و بریان های واژه و دارند متوازن سجع هم مقابل ها واژه همه زیرا دارد موازنه  

 یخاقان      یگل بود، بر دشمن فشاند وفا    یجفا پل بود، بر عاشق شکست*

اند. متوازی گل و پل - جفا وفا، کلمات دارد وجود ومتوازی متوازن سجع بیت در زیرا دارد موازنه  

 شفیعی کدکنی   یو خرام یهمه ناز ،یو فسون یهمه سحر            یدیو ام یهمه عشق ،یو نشاط یهمه شور*

دارد. وجود بیت در متوازن سجع زیرا است موازنه  

یکرمان یخواجو           او را جز جان سپر نباشد یجفا غیت           او را جز دل هدف نباشد  یبلا ریت*  

.است متوازی سجع که جفا و بلا های واژه جز به دارند متوازن سجع دو به دو کلمات زیرا است موازنه  

یعراق         زیو نقل فرو ر یوز لعل شکربار، م    در بزم ز رخسار دو صد شمع برافروز *   

ندارد. موازنه  

یریمش دونیفر       پرواز به آنجا که سرود است و سرور است        است دیپرواز به آنجا که نشاط است و ام*   

دارد. متوازی یا متوازن سجع هم مقابل های واژه همه زیرا دارد موازنه  

یدهلو دلیب       ا یحرف چنگ است و ن ،ینفس تا کش            یعرض نقل است و م ینظر تا کن*   

.داردند متوازن سجع نی و می جز به هم مقابل های واژه زیرا. دارد وازنهم  

بنویسید. را خود انتخاب دلیل ؟ است برده بهره ، ترصیع آرایه از شاعر ابیات، از کدام در-۲  

یزدی یفرخ      است یکیهمه ساجدند و مسجود  ایدن       است یکیعالم همه عابدند و معبود *   

دارند. متوازی سجع کلمات بقیه و دارند متوازن سجع دنیا و عالم زیرا دارد موازنه   
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یخاقان            چرا ندهم؟ دهم جان در وصالت          التیچرا ننهم؟ نهم دل بر خ *  

. دارند متوازی سجع بیت در کلمات بقیه و دارد متوازن سجع جان و دل زیرا دارد موازنه  

ابتهاج      ؟یدرود دیگو ینم یچرا ساق      ؟یخواند سرود یچرا مطرب نم*   

است. موازنه پس هستند متوازن سجع ساقی و مطرب های واژه زیرا ندارد ترصیع آرایه  

یهاتف اصفهان               درمان یدرد عشق تو، درد ب        بیراه وصل تو، راه پر آس*  

دارند. متوازن سجع هم مقابل بیت های واژه زیرا دارد موازنه   

یمولو               میرو یم ایو در مییایما ز در میرو یو بالا م مییما ز بالا*  

دارند. متوازی سجع دو به دو ها واژه تمام زیرا دارد ترصیع  

دارد؟ بیشتری موسیقایی ارزش «سجع» کاربرد نظر از بیت کدام-۳  

 یعبدالرزاق اصفهان نیالد جمال      در پناهت دهیهم شرع خز            در رکابت دهیهم عقل دو* 

دارد. موازنه  

یمولو        و حال را میما درون را بنگر           و قال را میما برون را ننگر *  

 ی آرایه و دارند متوازی سجع دو به دو کلمات ی همه زیرا است بیشتر اش موسیقایی ارزش بیت این. دارد ترصیع

است. بیشتر متوازن سجع از اش موسیقایی ارزش متوازی سجع.  اند کرده ایجاد را ترصیع  

دهید. توضیح ؟ است گرفته کار به را ای شیوه چه سجع آرایه از گیری بهره برای زیر، ابیات در شاعر  -۴ 

و دمنه لهیکل      زدیشهد و شکر ر یهم اقوتشیکز دو  ینگار/   زدیشمس و قمر خ یکز دو رخسارش، هم یبهار*  

شود. می شعر درونی موسیقی افزایش موجب موازنه است کرده استفاده موازنه از  

یولوم           بود ما را حلال یمرگ یمرگ ب      بود ما را نوال  یبرگ یبرگ ب*  

شاعر با استفاده از ترصیع و تقابل سجع های متوازی در هر دو مصراع افزایش موسیقی درونی شعر بسیار افزوده 

 است . در ضمن آرایه پارادوکس زیبایی نیز در آن موجود است .  

یمولو       و صدا در ماز توست میچو کوه ما      و نوا در ما ز توست مییما چو نا *  

. بیفزاید خود شعر موسیقی بار بر است کرده تلاش موازنه گیری کار به با شاعر  

شود؟ می دیده کشیده هجای چند زیر، بیت هر هجایی تقطیع در -۵  

سعدی            ناصواب سخنش آید بیشتر  جواب       در نکند تامل که هر*  
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 آخر هجای«  ناصواب» کلمه دوم مصرع در نیز و است کشیده «واب»آخر هجای «جواب» کلمه اول مصرع در 

 بلند هجای به باشند کشیده اگر اشعار در پایانی هجای زبانی اختیار وجود خاطر به البته که است کشیده «واب»

.شد خواهند تبدیل  

است کشیده هجای «بیش» اول هجای «بیشتر» واژه دوم مصرع در همچنین  

میرزا حبیب خراسانی              من نیستم نیستم من      نیستم چیستم زمن پرسی چند*  

 

 

 

 

 

هجای کشیده دارد . ۵چند ،چیس ،نیس،نیس،نیس، در کل   

 

 

 

 

 در جَ  واب  مل نَ کُ  ند هر کِ ت أم  پایه های آوایی

 نا صَ  واب ید سُ  خَ  نش  بی  ش  تَ  را 

 فاعلن مفتعلن مفتعلن وزن )اسم رکن(

   -U   U-   - U   U-    -  U - نشانه های هجایی

 تم من  ز  من  چی  س چن  د پر سی  پایه های آوایی

 تم من  س تم  نی  س  نی  س  تم  نی

 فع لن مفاعیلن فاعلاتن  وزن )اسم رکن(

  -  -    -  -  - U -  -  U  - نشانه های هجایی
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«خنگ» مانند مهجور و کهنه واژگان گیری کار بهالف(  

  عربی واژگان کمی ب(

زبان سادگی پ(  

   جای می به  همی گیری کار به ت( 

جملات کوتاهی و سادگی ث(  

 

  آفرینش به تلمیح الف(  

   الله خلق ما اول تضمینب(

خواست: آرایی واژه یا تکرارت(   

 .دیسیبنو |انتخاب خود را  لیبهره برده است؟ دل ع،یترص هیها، شاعر از آرا تیاز ب کیدر کدام  -۳
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 یمولو          کودکانت برکنند یغنچه باش     مرغکانت بر چند یدانه باش 

 .است متوازی آن های سجع ی همه زیرا دارد ترصیع

 ینظام             که جان را بنده دارد تیآ بدان           بدان حجت که دل را زنده دارد

سروها  چون خوشا متوازیند. سجع کلمات بقیه و هستند متوازن سجع جان و دل های واژه زیرا زیرا دارد موازنه

 دارند. متوازن سجع «برگ» و«  سرو» های واژه زیرا است موازنه استادنی .. 

 پور نیام صریق            سبز یچون برگ ها افتادن خوشا         سبز یخوشا چون سروها استادن

 ترصیع دارد .

 یسعد           خارها یگل یخورند از برا              بارها یدل یبرندازبرا

 دارند. متوازی سجع دو به دو ها واژه زیرا دارد ترصیع

 یمولو          و صدا در ما ز توست میچو کوه ما           و نوا در ما ز توست مییما چونا 

بیت ظاهرا ترصیع دارد . اما در این نظرات متفاوت وجود دارد . طبق تعریف کتاب دو واژه کوهیم و ناییم سجع 

 .آرایه ترصیع  و اما اگر تنها کوه و نای را در نظر بگیریم سجع متوازن و ترصیع داردمتوازی و 

 . دیکن ییرا تقطیع هجا ریز تیب-۴

یمولو             کودکانت برکند یباش غنچه        مرغکانت بر چند یدانه باش   

  

 

 

 

 

؟تحّول اساسی شعر این دوره در چه زمینه هایی صورت گرفت -۱  

 

است شعر پارسی همچنان تحت تاثیر سبک دوره سامانی وغزنوی  تا حدود نیمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم

داشتند که موجب دگرگونی و ، در عین تقلید از پیشینیان ،ابتکارات و نوآوری هایی گروهی از شاعران این دوره 

ست . انوری و هم سبکان او در علاقه مندی شاعران به سرودن غزل های لطیف و زیباتحول در سبک شعر شد . 

 دا       ن         با      شی مر     غَ      کا    نت بر     چ   نند

 غن     چ       با     شی کو        د    کا    نت بر     ک    نند

-u- --u- --u- 

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
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در غزل ایجاد کردند سبب شد که در قرن تحولی که سنایی و انوری آوردن مضامین دقیق در غزل کوشیدند. 

در غزل ظهور کنند و این نوع از شعر فارسی را به اوج برسانند  نظیر: مولوی ،عطار،سعدی و... هفتم شاعران بزرگی

نظر سبک گویندگی و موضوع شعر این دوره از  روی آوردند .ایی به تصوف و عرفان نعطار و مولوی به پیروی از س

به  در شاخه ها و رشته هایی هم چون مدح ،هجو، طنز، وعظ، حکمت، داستان سرایی، تغزل و حماسهو تنوع یافت 

دامنه ی موضوعات آن گسترش یافت و بر سادگی  خروج شعر از دربارها و ورود آن به خانقاه ،کار گرفته شد. با 

به حکمت و دانش و اندیشه های دینی عواطف ، عمق و افکار و اندیشه ی موضوع شعر پارسی بیان ، قدرت توجه 

ن برجسته بدبینی شاعران نسبت به دنیا، شکایت از روزگار ، طرح نابه سامانی های اجتماعی از مضامیافزوده شد ،

.ی شعر این دوره است . 

 

 

واژگان عربی کمتر است اما در دوره دوم )سبک عراقی( لغات در دوره اول )سبک خراسانی( ، کاربرد  «:زبانی»الف(

  .و ترکیبات عربی فراوان دیده می شود

دوم سادگی و روانی سخن کمتر می شود . ةا در دوردر دوره اول زبان شعر ساده است ، امّ « زبانی»  

بیشتر غزل و مثنوی استدر دوره اول قالب عمده  شعر قصیده است اما در دوره دوم قالب شعر  :«یادب»الف(   

در دوره اول ، قافیه و ردیف بسیار ساده است ، اما در دوره ی دوم، ردیف های فعلی و اسمی دشوار در شعر رایج 

  می شود .

عرفان گسترش می یابد  دوم در دوره اول ،شعر واقع گراست و معشوق عمدتا زمینی است اما در دوره«:فکری»پ(

. و معشوق  دیگر زمینی نیست  

 

 

 

تصوف و عرفان گسترش لف(ا  

یافته در خراسان و عراقشکل گیری دولت سلجوقی و بهره گیری از دبیران و نویسندگان تربیت (  ب   
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ویژگی ادبی:-الف  

تشخیص :الف صحبت کردن با صبح   

.من چون خاک هستم :تشبیه-ب  

  همسان کام ، کام  :جناس -پ

غزل :قالب-ت  

وجود ردیف فعلی  -ث  

ویژگی زبانی:ب(  

استفاده از ترکیبات نو : چاشنی کام  -ب   

از بین رفتن لغات مهجور فارسی نسبت به سبک خراسانی -پ  

فارسی بودن اغلب واژه ها  -ت  

کوتاه و ساده بودن جمله ها-ث  

ساختمان ساده داشتن بیشتر کلمات :نفس، صبح -ج  

  ویژگی فکری:پ(

توجه به احوال شخصی و مسائل روحی یار نبودن بخت و اقبال با شاعر بیان نامرادی و ناکامی شاعر، -چ  
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پیام درون گرایی -ح  

  

 

 

گربه، موش، راسو ، بوماستفاده از آرایه های ادبی: دربلا: استعاره ، مراعات نظیر :  -الف  

است.داستانی  رواج نثر داستانی که متن این درس نیز-ب  

مخوف  ،التفاتبه کار گیری واژه های مهجور عربی: -ج  

که حذف به قرینه لفظی دارد(بود )حذف افعال به قرینه مثل: درختی بود و زیر درخت، سوراخ موش -د  
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کنید.انواع جناس را مشخص  ر،یز یها تیدر ب  -۱  

پور نیام صریق        ما راست ییو جدا میوصل وانهید      ما راست  ییدل، عطش عشق خدادر ✅   

   یجناس ناهمسان اختلاف ییو جدا ییخدا

خیام         که چگونه گور بهرام گرفت یدید           همه عمر یگرفت یبهرام که گور م ✅  

قبر یمصرع دوم به معن یگور خر ، و در معن یگور در مصرع اول به معن« تام »جناس همسان   

  یاعتصام نیپرو        موران را قناعت خوش تر از سور که       با مور یبگفت از سور کمتر گو✅

یناهمسان اختلاف ای یاختلاف اقصن سور و مور جناس  

حافظ          م یخانه نهاد نیهر لب او بر در امُ        مهر بتان را نیدر دل ندهم ره پس از ا✅  

یهر جناس ناهمسان حرکتهر و مُم   

ینظام     کند  یهره به آب مزو آفتاب را  ههرزُ        که نام او یعشق بت ،یبه دلم در آتش زد✅  

یهره و زهره جناس ناهمسان حرکتزُ  

یسعد           ها باز است دهینشنوندش که د     کلاغ چون باز است  دیکه گوهر ✅  

.گشاده است یو در مصرع دوم به معن یجناس همسان )تام( باز در مصرع اول نام پرنده شکار    

یسعد     ر یتاوجودم هست خواهدبودنقشت در ضم     روانم هست نامت بر زبان دارم روان  تا✅  

یجار یجان و روان دوم به معن یبه معن یجناس همسان )تام(، روان اول  

یسعد     شیبه مرده نپردازد از حرص خو       شیخور که خو یدر زندگ شیغم خو✅  

«خویشاوند و قوم»ی دوم در مصرع اول به معن شیخود و خو یو در مصرع دوم به معن یاول شیخو  

یریمش دونیفر    شاخه ها دست برآورده به مهتاب /در آب ختهیآسمان صاف و شب آرام/ بخت خندان و زمان رام/ خوشه ماه فرو ر✅  

 آرام و رام : جناس ناهمسان افزایشی

یکدکن یعیشف ی      امیبه پ یدینه ام ،یدیبه نو ینه نگاه ی        سلام ی نه نه کلام ،یگذشت گانهیوه چه ب✅  

یسلامی و کلامی: جناس ناهمسان اختلاف  

یکرمان یخواجو     یدستانت به دست آرد، اگر خود پور دستان به       تن نییرو رانیپ نیکه ا هرّلک جم، مشو غبه مُ ✅  
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 دستان: دست ها و دستان :لقب پدر رستم یعنی زال است : جناس تام یا همسان

یسعد       و سنانش ریت یمژه بر هم نزند، گر بزن            نرود عاشق صادق  ییو قفا ییبه جفا✅   

 جفا و قفا : جناس نامسان اختلافی

یجندق یغمای      دیآ اریکز آن د یمیام به نس یکه راض            انداخت یبه منزل ارمیمرا زمانه ز ✅   

 یار و دیار: جناس ناهمسان افزایشی 

حافظ         از نبرد ره، به دلالت برود بیکه غر        یدل گم گشته، خدا را مدد لیدل یا✅  

 دلیل و دلالت: اشتقاق 

بهار یتق محمد      نگفت یبسا ناظم، که او در عمر خود، شعر یو    نساخت یبسا شاعر، که او در عمر خود، نظم یا✅  

 شاعر و شعر / نظم و ناظم : جناس و اشتقاق

یسعد     ت زند، منمکه لاف محبّ  یاول کس       زنم یان همبرکشد که محبّ غیگر ت✅   

محبت: اشتقاق زنم و زند : جناس و اشتقاق / محبان و  

.دیسیبنو یخود، نمونه ا یاز انواع جناس از کتاب فارس کیهر یبرا -۲   

دانش آموزان عزیز! لطفاً خودتان زحمت بکشید از انواع جناس که در این درس خوانده اید در کتاب فارسی دهم بیابید و 

 بنویسید.  
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. دیکن عیو آنها را تقط دیرا بخوان ریز اتیاب-۱  

هاتف           ینیاست آن ب یدنیآنچه ناد       ینیچشم دل باز کن که جان ب��   

 پایه های آوایی چش  م   دل  با ز  کن  ک   جان بی نی

 آن  چ   نا  دی دَ  نی   ست  آن بی   نی

-  -  -   U- U -  -  U- نشانه های هجایی 

 

یسعد     ها سر تو در جان یشور تو در سرها و یو             ها مهر تو بر لب یمهر تو در دل ها و یا��  

 

 پایه های آوایی ای  مه  ر  تُ  در  دل  ها وی  مُه  ر  تُ بر لب  ها

 وی  شو ر  تُ در  سر  ها وی  سر  ر  تُ در جان  ها

--  -  U U  --  --  -  U U  --  نشانه های هجایی 

 

اریشهر          وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا؟ یب        حالا چرا؟ یجانم به قربانت ول یآمد��  

 پایه های آوایی آ  مَ  دی جا نم ب   قر با نت  وَ  لی  حا لا  چ   را

 بی وَ  فا حا لا ک   من  اف تا د   ام از پا چ  را

- U  -  -- U  -  -- U  -  -- U  -  نشانه های هجایی 

 

یمولوبیا تا قدر یکدیگر بدانیم          که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم           ��  

 پایه های آوایی ب   یا  تا  قد  ر   یک  دی  گر  ب   دا  نیم

 ک   تا  نا  گه  ز   یک  دی گر  نَ  ما  نیم

-- U --- U --- U نشانه های هجایی 

 

یبسطام یفروغ         کنم تو را ؟ داینهفته که پ یا بوده یک    ز دل که تمنا کنم تو را ؟ یرفته ا یک��  

 پایه های آوایی کی  رف  ت    ای   ز   دل  ک   تَ  من  نا  کُ  نم  تُ  را 

 کی  بو د   ای نَ ُهف ت   ک  پی دا کُ نم  تُ  را 

-U   -  U  --  U    U -   U  -  U  --  نشانه های هجایی 

 

ینظام         شکستن خطاست نهییآ خودشکن،        ار نقش تو بنمود راست نهیآ��   

 پایه های آوایی آ  ی   ن   ار  نق  ش   تُ  بن  مو  د راست 
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 خُد ش   کَ  نا  یی  ن   ش   کس  تن  خَ  طاست

- U- - U U- - U U- نشانه های هجایی 

 

یسعد      ز آسمان بگذرد در شکوه سرت         چو کوه یدر دامن آر یپا اگر��  

آواییپایه های  ا  گر  پا ی  در  دا مَ   نا  ری چُ کوه  

 سَ  رت  زا س   مان  بگ ذَ  رد در ش  کوه

-- U -- U -- U -- U نشانه های هجایی 

 

 ۲- نمونه زیر را از نظر ویژگی های قلمرو زبانی بررسی کنید.

یچو آشفته بازار بازارگان ی   چه بدمهر و بدخو جهان جهانا  

یهمداستان شیخو یبه بدنام     اندر و تو  یبه درد کسان صابر   

یانیسراسر ز ،یبیسراسر فر         شیبه هر کار کردم تو را آزما   

ینوچهرم        یهمان یهمان یهمان یهمان             گریصد بار د متیو گر آزما   

تکرار  / «یبازرگان» یبه جا «یبازارگان»کاربرد کلمه  / « در» یبه جا« اندر یریبه کار گ ی/ بلاغ وهیسوم استفاده از ش تیب

یاستفاده از واژگان فارس ،«یهمان»واژه   

 ۳- نمونه های زیر را از نظر ویژگی های سبکی بررسی کنید. 

«. رود یآب م یبر رو زین یو صعوه ا یسهل است چغز»گفت: «. رود یآب م یکه فلان کس بر رو»ما را گفتند:  خیش(الف

به  یلحظه از شهر کیفلان کس در »گفتند: «. پرد یدر هوا م زیو مگس ن زغن: گفت«. پرد یفلان کس در هوا م»گفتند: 

. ستین یمتیرا چندان ق زهایچ نیچن نیرود. ا ینفس از مشرق به مغرب م کیدر  زین طانیش»گفت:  خیش«. رود یم یشهر

اد کند و زن خلق، ستد و د انیو بخسبد و بخرد و بفروشد و در بازار در م زدیبرخ و ندیخلق بنش انیمرد آن بود که در م

«   محمدبن منور ،دیاسرارالتوح .«                          »غافل نباشد یلحظه از خدا کیو  زدیخواهد و باخلق درآم  

شیخ ما را » به معنی حرف اضافه« را»/آوردن« زغن ، بخسبد و در آمیزد» لغات مهجور و کهنه  یریبه کار گ :یسطح زبان��  

/زن خواستن به  چغز، صعوه و ... یعرب ی/ استفاده از واژه هاکوتاه و کامل به ویژه در دو جملة پایانیکاربرد جملات « / گفتند

 جای ازدواج کردن و زن گرفتن 

: مشرق ، مغرب و  / مراعات نظیرتکرار واژه ها: فلان،هوا ،گفتن و ... یک نفس :مجاز از لحظه و زمان اندک/ : یادب سطح��

 بخرد ، بفروشد،داد و ستد و بازار

مردان خدا و افراد با ایمان کسانی هستند که در میان مردم زندگی می کنند وهیچ وقت ازیاد خدا غافل نیستند.  : یفکر سطح��  

که  افتین چیاو بود، هام و حشرات که طعمه بود، چند روز بگذشت تا از مور و ملخ و هوّ یگفت: آورده اند که زغن رکیزب(  

ارزاق  ةمترصد بنشست تا از شبک یدیّچون متص یباریبرخاست و به کنار جو یروز به طلب روز کی. یکرد یجوع بدان سدّ 

گفت: تو را از  یبجست و او را بگرفت، خواست که فرو برد؛ ماه غناو بگذشت، ز شیدر پ یا یدرافکند. ناگاه ماه یشکار
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 نیتر بر هم زهیو پاک دتریسپ یمو یاز برف د یهر روزه ده ماه یاگر مرا به جان امان ده کنیبود؟ ل یریخوردن من چه س

ظ ده که مغلّ  یسوگند مرا ،یشو یو اگر واثق نم یبری و به مراد دل به کار م یریگی م کیکایممر بگذرانم تا  نیو هم گاهیجا

  .بود یکیدر آب افتادن  انیتنگ روز مةچون لق یرفتن و ماه آنچ گفتم، در عمل آرم. زغن گفت: بگو به خدا، منقار از هم باز

ختیلب آورد و بر شیدولت قدحم پ      از دهنم نواله در خاک افکند چرخ  

«ینیوراو سعدالدین، نامه مرزبان»                                                                                        .و نادم بماند بیو او خا   

/آوردن ...هوّام ،متصیّد ،مغلّظ جوع،ممر و: یفراوان از واژگان عرب یری/ به کار گ :به کار بردن شعر درمیان نثریطح زبانس��

مضارع التزامی /« ب»اخباری   به جای« می»می گیری و می بری، «/ آن چه»به جای « آنچ» آوردن/ ب بر سر فعل :بگرفت   

: اضافه ، /به کار بردن تشبیه: شبکة ارزاق  |تشخیص و استعاره در بیت پایانی: یادب یها هیآرا: استفاده از یادب سطح��

ی،ماهی چون لقمة ...، ماهی چون برف دی .../هیتشب  

ی و اشاره به نقش حیله و تفکر و چاره سازی در رستن از بلایا /و در بیت نیز به نقش مقدر رواج نثر داستان :یفکر سطح��

 بودن روزی اشاره دارد . 

. دیمشخص کن ریز اتیانواع جناس را در اب -۴  

یسبزوار دیحم                میدل بر عبور از سد خار و خاره بند              میوقت است تا برگ سفر بر باره بند✅  

 باره و خاره: جناس ناهمسان اختلافی / خار و خاره: جناس ناهمسان افزایشی

یسعد             یپر بدان یدوستان برسان غامیپ            آن صنم یبه سر کو یمرغ اگر پر یا✅  

 پری یعنی پرواز کنی و پری مصرع دوم یعنی زیبارو : جناس تام یا همسان 

یفردوس           تن کرد بر گبر ببر نگهبان             گبر دیچو شد روز، رستم بپوش✅  

 گبر و ببر: جناس ناهمسان اختلافی

یسعد                شود ما را ینم سریاز تو م فراغت          ارا یحال دوستان  از اگر تو فارغ✅  

 فارغ و فراغت: اشتقاق  / ما و را : جناس ناهمسان اختلافی

حافظ            حرمت اوست میدار حر پرده              که صبا حرم آنمن که باشم در ✅  

 حریم و حرمت : اشتقاق / حرم وحریم : جناس ناهمسان افزایشی و اشتقاق 

حافظ          م یکان شاه خوبان را نظر بر منظر انداز بود        جناب انداز یصبا خاک وجود ما، بدان عال✅   

 نظر و منظر: جناس ناهمسان افزایشی و اشتقاق 

یسعد         نمیریشست، دست از جان ش دیچون فرهاد با کهمن اوّل روز دانستم که با شیرین درافتادم     ✅  

 شیرین مصراع اول به معنی نام زنی  و در مصرع دوم به معنی گوارا : جناس تام یا همسان 
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دیسیبنو ریز اتیرا در اب هیحروف قاف یالگو -۵  

ییفدا          قدم از بار ماتم است دنیگفتا خم        از هلال که قدت چرا خم است؟ دمیپرس✅  

۲است: ردیف  / خَم و ماتم : واژه های قافیه / حرف اصلی: ــ   م / قاعدة   

سعدی        و خشت میکه ما خاک باش دیرآت       ببهشیماه و ارد یو د ریت یبس✅  

۲/ واژه های قافیه: اردیبهشت و خشت/ حروف قافیه: ــ  شت / قاعدة    ردیف: ــــ  

سعدی         خوان از قفس یم ادیهم چو من، فر یبند یور پا          نفس نیریبلبل ش یبهار آمد، بنال ا یبو✅   

۲ردیف: ــــ   / واژه های قافیه: شیرین نفس و قفس/ حروف قافیه: ــَ  س  / قاعدة   

قاآنی        هم ننگ را هم نام را انیهر دو بردند از م نیکا            هر زمان هم چنگ را هم جام را میگوصد شکر ✅  

۲ردیف: را    / واژه های قافیه: جا م  و نام / حروف قافیه: ام / قاعدة   

یفردوس                 نگهبان تن کرد بر گبر ببر             گبر دیچو شد روز رستم بپوش✅  

۲ردیف: ــــ   / واژه های قافیه: گبر  و  ببر / حروف قافیه: ــَ  بر  / قاعدة   

 

«پایان»  

 

 




