
  

  جناس ناقص

  جا تا فلسطين بايد به سينه رفت زين        بايد به مژگان رفت گَرد از طور سينين :1مثال 

  .ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد :2مثال 

با قرارگرفتن اين كلمات در كنار هم . جنس هستند داراي حروف مشترك و هم» بنات و نبات«و » رفت و رفت«كلمات 
 . افزايد اين آرايه بر تأثير موسيقي و آهنگ كالم مي. شود ساخته مي» جناس«ي  آرايه

 كنكور سراسريجناس ناقص در هايي از نمونه    

 )95رياضي ( در پاي او ريزم روانبه قد و قامتت بينم     م تا كجا سرويدوانچو آب آشفته جان بر كف 

 )95 انساني( گشته در آغوش كمانيم مـخ امتـقكز     اقامتشم ـا چـد ز مـداريـر مـيـون تــچ

 )95 هنر( دستت برق خندان بر سحاب جود وجودبا     الـبـان بر جـريـفضلت ابر گ كوه شكوهبا 

  )95 خارج از كشور(برد ويـكدان ـي بـم پـش دلـويـبه ـب    ردــب ويــبا ـبــم صـسيـش نـويـكز 

  )94خارج از كشور ( شود ميناچون  راغنمايد  مينوون ـچ باغ    ر لؤلؤ گستردـرد ابـيـه گـام اللـوه جـك

  )94 انساني( و بي پا نكند سرده را بي ـش نِ دلـا مـت    ر پا ننشيندـروان از س روـسي ـهـآن س

 )94 انساني( تا كي  نهفتنوختم اين راز ـتم سـوخـس    تا كي نگفتنسوز  ش جانـن آتـرح ايـش 

 )94 هنر( دارش نگه ناراز روانه است ـفته پـشي دل    دل كاري  م پروانهـي دائـويـر تـبـاي ص        

 

  جناس تام

ارزش موسيقايي جناس تام . شوند با وجود تفاوت معنايي، يكسان خوانده مي. هاست  ساني دو واژه در تعداد و ترتيب واج يك
  .بسيار است ،در سخن

  است بازي من بر رخ زيباي تو  تا ديده      از همه عالم بازام ديده چو  بردوخته :1مثال 

  زادادر ـت برود هركه او ز مـكه عاقب      يرـره برگ زادر ساز و ـفـرگ سـب :2 مثال

  كنكور سراسريجناس تام در هايي از نمونه              

  )95 زبان( ردـب مي تابرا ــجان م تابزلفت به       برد يـواب مـچشمت به خواب چشم مرا خ

  )95 خارج از كشور( ايان راـنـكه كرد عشق تو بيگانه آش      ر خودمـهـش غريبنيست ز من گر  غريب

  )94 انساني( اند پرورده رواناز نسيم گلشن وصلش       دان افشانده رواناهل دل گر جان بر آن سرو 

  )94 هنر( دارش نگه ناراست از  پـروانهفته ـشي دل      دل كاري  پروانهم ـي دائـويـر تـبـاي ص

 جناس


