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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

مندان به ادبیّات شیرین فارسی، قرائت یک  آموزان، دبیران و دیگر عالقه هزینه استفاده از این جزوه، برای دانش

 مرحومم است.    مادرو    پدرفاتحه به نیّت 
دانیم در شهرهای کوچک و مناطق محروم امکانات  دانیم امکانات آموزشی در همه جای کشور یکسان نیست. میهمه می

ام که از ناتوانی مالی برای خرید  آموزان روستایی دریافت کردههایی از دانش. در فضای مجازی پیامضعیف استآموزشی  

ها را هم خراب  دانیم این اوضاع اقتصادی حال شهریم؛ خوب میکرد. تعارف که نداریکتاب و جزوه و ... حکایت می

ام. با این حال من یک دبیرم و آنچه از  های آموزشی هر چه بگویم کم گفتهها و بااالخص نابرابری کرده است. از نابرابری

 گیرد. آید جزوات بنده است که به طور رایگان در اختیارتان قرار میدست من برمی

ها را دارند. برای نامهترین درسبخش و جزءجزء این جزوات خواهید فهمید که این جزوات کامله بخشبا مطالع  -  1

تر بود که این جزوات را در اختیار موسسه و انتشاراتی قرار دهم و از مزایای مادی و معنوی  بنده خیلی راحت و اقتصادی

زوات را در کانال قرار دهم تا همه افراد به صورت رایگان  آن برخوردار شوم. ولی در این صورت اجازه نداشتم که این ج 

 اف آن استفاده کنند.  دیاز پی

شود. با نگاهی سطحی بر این جزوه و دیگر جزوات  قطعا برای تالیف هر جزوه و کتابی، زحمات بسیاری کشیده می -  2

ها تمرکز و نوشتن، برای  الوه بر ساعتبنده خواهید دید که برای تالیف آن زحمت بسیاری کشیده شده است. اینجانب ع

 ام.  آرایی این جزوه و جزوات دیگر، مبلغ قابل توجّهی هزینه کردهتایپ و صفحه

اند و در انتهای جزوه از شما یاد  ام تایپ کردهبا اجازه شما این جزوات را داده»:  و گفت  پارسال دبیری پیام داد  –  3

ای به هیچ  است؛ اوّل اینکه بنده اصال همچین اجازهر از انصاف و ناصحیح بودهبه چند دلیل این کار دو  «خواهم کرد!!!

ای در کار  بندی زیبا چه لزومی داشت مجدّد تایپ شود جز اینکه قضیهام. دوم اینکه با این تایپ و صفحهدبیری نداده

با حذف نام بنده از هر صفحه و  ند و  خوانبسیاری افراد به اعتبار علمی یک مولّف آن اثر را میبوده باشد؟ سوم اینکه  

شناسنامه خواهد شد. چهارمین دلیل که از  این اثر بی -توسط هر فردی  - گیر انتقال آن به آخر جزوه، عمال با یک غلط

کنم که پس از تایپ این جزوات  دالیل دیگر بسیار مهمتر است این است که صادقانه و حقیقتا خدمتتان عرض می

تایپست گتوسط  و صفحهرانهای  ویرایش  برای  مطرح،  موسسات  کدام،قیمت  هر  از   بندی  بیش  وقت    3حداقل  ماه 

فاصه« و دیگر عالئم ویرایشی رعایت  بینید در تمام این جزوه حتّی »تشدید« و »نیمام )اگر مالحظه کنید میگذاشته

ین جزوات، اینطور نبوده که پس از تایپ  تر کند(. تالیف اآموز دلنشینشده است تا زیبایی جزوه، مطالعه را برای دانش

با یک ویرایش خدمتتان ارائه شده باشد. اگر آن دبیر محترم، نهایت انصاف را به خرج دهد و نام بنده را هم در هر  

 ای خواهد بود با هزار غلط تایپی و ...جفا کرده است، چرا که قطعا قطعا جزوهحق من صفحه جزوه بیاورد، باز هم در  

کردن  نهادن به تالیف و کار بنده، از کپیمورد فوق، از دبیران ارجمند، صمیمانه خواهشمندم، برای ارج  3ه به  با توجّ

 اف استفاده کنند. دیپی جزوات اینجانب، بدون نام بنده خودداری کنند و از همین
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 معرّفی و سوابق علمی و آموزشی 

 ادبیات فارسی ابوذر احمدی پَرگو؛ دانشجوی دکترای زبان و 

 کارشناسی:دانشگاه علّامه طباطبایی)سراسری(،کارشناسی ارشد: دانشگاه خوارزمی)سراسری(،دکتری: اراک )سراسری( 

  15جلد( و همکاری )در بیش از    5سال سابقه تدریس دروس عمومی و تخصّصی زبان و ادبیات فارسی، تالیف )  17

های مدرّسان شریف در  افزار آموزشی »مُنتا«، طرّاح سوال سابق آزموننرم  تجلد( کتاب کمک آموزشی، طرّاح سواال

 مقطع کارشناسی ارشد و ...

دبیرستان از  مدرّس  تهران  برتر  دبیرستان  های  فرهنگ،  دبیرستان  رشد،  دبیرستان  البرز،  ماندگار  دبیرستان  جمله: 

)قلم دانش  سرای  دبیرستان  شاهد،  دبیرستان  دبیرستان سالم،  مدرّس  خوارزمی،  و  تهران  برتر  مدارس  دیگر  و  چی( 

 ها. های کنکور موسّسات و مدارس تهران و شهرستانکالس

 های شعر و ترانهها و کارگاهسشاعر، نویسنده، منتقد ادبی و استاد کال

مندان به آموزان غیر کنکوری و عالقهاند امّا دانشگویی به سواالت سخت کنکوری تألیف شدهاین جزوات برای پاسخ  *توجّه:

 توانند از آن بهره ببرند.  ادبیّات فارسی نیز می

و با حل تست  به صورت ویدئویی    تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه(توجّه:  *

و مبحث    تومان  هزار  60با قیمت  ساعت و    8مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام    . تدریس شده استکافی  

.  )به همراه آموزش عروض سماعی(  رسد به فروش می   هزار تومان  120ساعت و با قیمت    15عروض و قافیه در  

  تهیه کنید.با کمترین هزینه  فیلم تدریس این جزوات را  برای بهتر یادگرفتن،  توانید  در صورت تمایل می 

فیلم می این  ارسال  تلگرام  در  در سریعها  و  تهیه  شود  برای  رسید.  به دستتان خواهد  ممکن  زمان  ترین 

بهفیلم و  تگرام  ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  شماره  (  aboozar_ahmadi63@)روزترین  به  یا  و 

 در واتساپ پیام بدهید.   09123708476

 ن تهیه کنید. اتوم 800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می 

 موفّق و سربلند باشید                                                                                      

 دکتر ابوذر احمدی                                                                                                      

 1400ماه   مهر                                                                                                                          
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 آموزان عزیز سالم دانش

  و قافیه  ای است که برای عروضو کارآمدترین جزوه  ترین، زیباترینجزوه پیش روی شما بدون شک کامل

یابید برای تالیف آن زحمت بسیاری کشیده شده است. حساسیت  تالیف شده است. با مطالعه جزوه درمی 

بندی کنم. در  آموزان، باعث شد کلمه به کلمه جزوه را به طور مجزا رنگبنده در زیبایی منابع درسی دانش

ن و ...« رعایت شده است  حات عروضی همچون »فاعِالتُن، مُستَفعُِلطالگذاری اصتمام صفحات جزوه حرکت

اند، مابین هایی که تقطیع شدهحات را به طور دقیق و درست و راحت یاد بگیرید. در تمام مثالالتا این اصط

خطِ کشیده آمده است تا کلمات و حروف از همدیگر تفکیک شوند. مشخص است که این    ،حروفِ کلمات

ای زیبا، مطالب را بهتر یاد بگیرید. این  که شما با جزوه  بَر فقط برای این منظور انجام شد بسیار زمان   کارِ

  17سال تحصیل بنده در مقاطع عالی دانشگاهی و همچنین    ینحاصل چند   -و دیگر جزوات بنده    -   جزوه  

دهم، در صورت مطالعه جزوه و  است. لذا این اطمینان را به شما می   های کنکوربنده در کالسسال تدریس  

را یاد خواهید گرفت. نکته دیگر اینکه هم در جزوه    و قافیه  وزشی، قطعا و حتما عروض های آممشاهده فیلم

ن شاء اهلل  إتدریس به صورتی بوده است که عروض سماعی را نیز یاد بگیرید و   ،نامه ویدئویی و هم در درس

عروض  شک  بدون  گرفت.  خواهید  یاد  خدا  امید  به  قافیه  و  ضروری  و  و  ادبیمهمترین  مبحث  ات ترین 

های کتاب شود حتما تمرینتوصیه می   اختصاصی است و برای آموختن آن باید تالشی درخور داشته باشید.

سماعی   عروض  از  ببینید.  جزوه  در  را  آن  جواب  سپس  و  دهید  انجام  مطالب    غافلرا  تکرار  با  و  نشوید 

 های خود را تثبیت کنید.آموخته
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   مقدّمه فصل اوّل:
 

 گویند.علم شناخت وزن شعر را عروض می 1

 .ترین عامل پیدایش شعر استعاطفه، اساسی 2

 گیرد.  شاعر برای انتقال عاطفه از زبان بهره می 3

 ترین و موثرترین عامل »وزن« است. پس از عاطفه، مهم 4

 ی تزئینی ندارد.  وزن جزء طبیعی شعر است و جنبه 5

 تأثیر وزن بر انتقال پیام یا احساس و عاطفه غیر انکار است.  6

 اند. مقدس نیز از این امتیاز )وزن( بهره برده  حتّی کتب 7

 »وزن« آشکارترین ابزار موسیقی شعر است. 8

 افزاید. مثالً:سویی وزن و عاطفه بر قدرت کالم و اثرگذاری آن میتناسب و هم 9
 اگر قرار است از مطلبی شاد سخن بگوئیم، بهتر است وزنی تند و ضربی انتخاب کنیم.  

 گیریم.اگر قرار است اندوهی را بیان کنیم، از وزنی آهسته بهره می

 شود. توجّه به فضای عاطفی و آهنگ متن، سبب کشف لحن می 10

 کند.تر میمحتوا را آسانتر و درک  تشخیص لحن مناسب هر متن، خواندن را دلنشین 11

 شود.  ادراکی است که از احساس یک نظم مشخّص حاصل می  ،وزن 12
 نمای موزیکال و یا حتّی پختنِ نان توسّط نانوایان.مثل حرکت منظّم چرخش الستیک دوچرخه یا یک آب

 ی حس شنوایی است.وسیله ادراک وزن، حواس پنجگانه هستند. در شعر این حس، بر عهده 13

 برد.یابد و لذّت میهای آوایی است که گوش، آن نظم را در میهیدر واقع وزن یک شعر، تکرار منظّم پا 14

 آوایی است.  هایپایه»علم عروض« علم شناخت کمّیّت و کیفیّت این   15
 ساخته شده است.ه آوایی »َفعولُن«  یمثالً بتوانیم تشخیص بدهیم هر مصراع بیت زیر، از چهار بار تکرار پا

    

وحشرررری مرر ِ  ایرن  کرره  را  دلرم   مررنرجرران 

َفررعررولُن َفررعررولُررن  َفررعررولُررن     َفررعررولُررن 
 

 زِ برامی کره برخراسرررت، مشرررکرل نشرررینرد  

َفررعررولُن َفررعررولُررن  َفررعررولُررن   َفررعررولُررن 
 

 اند.های آوایی ساخته شدههییا تشخیص بدهیم ابیات زیر از کدام پا

برروسرررریرردم لرربررت  کرره  بررودی   خررواب 

لُنفررراعِرررالتُرررن   َفرررع     َفرررعَرررالتُرررن 
 

چرره  دزدی  اسررررت! قرنررد  شررریرریرن   َقرردَر 

لُن َفرررع  َفرررعَرررالتُرررن   فررراعِرررالتُرررن 
 

 نکرده همیشررره مراد نیسرررتآب طلررررررب

فرراعِررلُن مَررفرراعرریررلُ  فرراعِررالتُ   مَررفررعررولُ 
 

 ات کننرد ای اسرررت کره قربرانیگراهی بهرانره 

فرراعِررلُن مَررفرراعرریررلُ  فرراعِررالتُ   مَررفررعررولُ 
 

مرحرروم   ترو  روی  از  و  مرعرروفرم  ترو  کروی   در 

َفررعررولُن مَررفرراعرریررلُ  مَررفرراعرریررلُ     مَررفررعررولُ 
 

دهررن  نرردریررده آلررودهگرررد  یرروسررررف   ی 

َفررعررولُن مَررفرراعرریررلُ  مَررفرراعرریررلُ   مَررفررعررولُ 
 

 دهد که با شنیدن هر بیتی، وزن آن را تشخیص بدهیم.  علم عروض به ما یاد می

 

 عروض
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 استفاده از تقطیع و ... )علم عروض(  - 2شنیداری و سماعی    - 1برای تشخیص وزن یک شعر دو راه وجود دارد:  

 گوئیم.  شعر، وزن آن را می  شنیدنحالتی است که با  شنیداری و سماعی:    -1

شرررردیررم  مررقرریّررد  یررکرربرراره  تررو  برره   مررا 

فرراعِررلُن مُررفررتَررعِررلُررن     مُررفررتَررعِررلُررن 
 

سررررت   شرررَ بره  مراهی  و  آمرد  دام  بره   مر  

فرراعِررلُن مُررفررتَررعِررلُررن   مُررفررتَررعِررلُررن 
 

ها و انجام بندی آنحالتی اسرت که با تقطیع شرعر به هجاهای کوچک و دسرته  اسرتفاده از تقطیع و ... )علم عروض(:  -2

 .تر خطاپذیر استولی کماین روش زمان بیشتری نیاز دارد  رسیم.  چند عمل دیگر، به وزن شعر می

 دهیم:در روش استفاده از تقطیع، مراحل زیر را به ترتیب انجام می 

 ما به تو یکباره مقیَّد شدیم درست خواندن شعر:  -1

 ما بِ تُ یِک بارِ مَُقییَد شُدیمنوشتن به خط عروضی:    -2

 ما  بِر  تُ  یِکر          با  رِ  مُ   قَی        یَد  شُ  دیم                  تقطیع هجایی:                                         -3

 رر  U  رر             رر  U  U  رر            رر   U  U  رر                                    گذاری هجایی:                عالمت  – ۴

 فاعِلُن    مُفتَعِلُن              مُفتَعِلُن                     ها:و نوشتن معادل آن  (ارکان عروضیهای آوایی )پایهتقسیم به   -5

 اعمال اختیارات شاعری    -۶

 بندی اوزاندسته  -7

 گذاری اوزاننام  - 8

 شود.اعمال می  5گاه زودتر از مورد  ۶مورد  : توجّه

 تر است؟ سماعی یا عروضی؟به نظر شما کدام روش بهتر و مطمئن

رسرریم، ولی امکان اشررتباه  ها حُسررن و عیب خاخ خود را دارند. مثالً سررماعی، زودتر به وزن میهر کدام از این روش

 تر است. رسیم، ولی جواب دقیقبیشتری وجود دارد و در روش تقطیع هجایی دیرتر به جواب می

آموز هر دو روش را یاد بگیرد ود دانششر توصریه میبرای کنکور ناچارید که از روش سرماعی اسرتفاده کنید ولی   توجّه:

به این صرورت که با روش سرماعی وزن را خیلی سریع تشخیص دهد و سریعا با روش عروضی،  و از هر دو اسرتفاده کند.  

بنابر این، هم اوزان را تمرین و تکرار کنید تا در روش سرماعی مهارت یابید و .  داده شرده را بررسری کندوزن تشرخیص

 روض را خوب بخوانید تا یک روش مطمئن را هم، یاد گرفته باشید.نامه عهم، درس

اگر تست به صورتی بود که یک بیت آورده بود و از آن چند سوال مطرح کرده بود، سعی کنید از روش تقطیع    توجّه: 

 استفاده کنید. ولی اگر هر گزینه یه بیت وجود داشت قطعا باید از روش سماعی استفاده کنید.

 

 کدام گزینه درست است؟    -1

 ترین عامل پیدایی شعر، وزن و آهنگ است.( اساسی1

 ترین و مؤثرترین عامل، عاطفه است. ( پس از وزن، مهم2

 توان عواطف را برانگیخت.تر می( بدون ردیف، کم3

 ی تزیینی ندارد؛ بلکه جزء طبیعت شعر است.( وزن در شعر، جنبه۴
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 است؟گزینه صحیح  کدام    -2

 ترین عامل و مؤثرترین عنصر در تأثیر موسیقایی شعر است.( بعد از وزن، عاطفه مهم1

 کنیم.  ی شاعر، امری حسّی است که ما آن را از احساس نظم در یک شعر درک می( عاطفه2

 شدن عواطف آدمی است. ی تزئینی دارد و علّت محبوبیّت شعر، برانگیخته( وزن در شعر جنبه3

 شود.به فضای عاطفی و آهنگ متن، سبب کشف لحن می ( توجّه۴

 

 است؟     متفاوتبا توجّه به فضای عاطفی و آهنگ متن، لحن کدام بیت با سایر ابیات    -3

سررررپرراه 1 ایررران  ز  برررآمررد  خررروشرررری   ) 

شررررکسررررت 2 کرره  جروانری  برود  سررررپرهری   ) 

شرررراه 3 نررزدیررک  فرررسررررترریررم  سررررواری   ) 

خررروش۴ او  بررا  برررگرررفررتررنررد  هررمرره   ) 
 

سرررررر    کرراله ز  گررردان   برررگرررفررتررنررد 

سرررررپرراه  برررانررگرریررخررت  امررروز   پرریررری 

راه نررریرررم  آیررردت  راه  بررره  ترررا   بررردان 

جرروش ز  پُررر  هرروا  و  پُرررخررروش   زمرریررن 
 

 

 دارد؟     تفاوتیا ریتم( با دیگر ابیات   کدام بیت ازنظر آهنگ و موسیقی )وزن  -۴

اسررررت1 دانررایرری  گرروهررر  او  در  کرره  هررر   ) 

تررمرروز2 آفررترراب  و  اسررررت  برررف  عررمررر   ) 

افررالک3 دفررتررر  بسرررروزشررررنررا(   سرررران 

شررررده ۴ پریرردا  ترو  ز  هسررررتری  هرمرره  ای   ) 
 

اسرررررت  ترروانررایرری  کرراریررش  هررمرره   بررر 

هررنرروز  غرررّه  خررواجرره  و  مررانررد   انرردکرری 

برردوز خررورشررررریرردپرررسرررررترران   دیررده 

شررررده ترروانررا  تررو  از  ضررررعرریررف   خرراک 
 

 

 است؟     متفاوتحال و هوای حاکم بر فضای کدام بیت    -5

 ( مطربران گویی در آوازنرد و مسرررتران در سرررمراع 1

کم  2 برراری  گفتنررد  مبصرررری (  نگردد  کم  تررا   گری 

 کشان ( ای سررخوشان ای سرخوشان آمد طرب دامن3

بسرررتی ۴ مرا  رب  بر  در  خسرررتی،  دلم  کره  یراری   ) 
 

 شرراهدان در حالرررررت و شرروریدگان در های و هوی 

بُکراء  از حرد  نرابینرا شرررود چون بگرذرد   کره چشرررم 

مررا دامرران  او  برگررفرترره  او  زنرجریرر  مررا   برگررفرترره 

بررادغررم چررنرریررن  برراد  تررا  شررررد  یرراران   ا خررواری 
 

 

 تر کرده است؟ در کدام بیت، شاعر به کمک وزن و آهنگ کوتاه، ضربی و تند، بار حماسی شعر را غنی  -۶

لبرت 1 لعرل  یراد  بره  دائم  کره  اسررررت  دلی  مرا   ) 

 ( مررررررا بسررود و فروریخرررررت هر چه دندان بود2

کشرررریررد 3 برریرررون  ترریررر  نررامررور،  آن  کررز   ) 

اسررررت۴ حریرف  ترویری  چرون  و  لرطرفری  گرنرل   ) 
 

و    سرررراقری  گررد  مریبرره  شررررراب   گرردد جررام 

بررود  تررابرران  چرررا   بررل  ال  دنرردان،   نرربررود 

کشرررریررد  خررون  از  پُررر  پَررر،  تررا  ترریررر   هررمرره 

زده خرررراب  دل  ایرررن  برررر   خررریرررمررره 
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 انواع واج و هجا فصل دوم: 

 « توجّه کنید.        تمَندسَخاوَی »ی هجایی واژهبه تجزیه

 مَند  وَت خا سَ الگوی هجایی

 م رَ ن د  و رَ ت  ب ا  س رَ الگوی واجی

 اند.ساخته شدهواج  ۴و   3، 2،   2تشکیل شده است و هر هجا نیز به ترتیب از هجا   ۴ی »سَخاوَتمَند« از  واژه

 شود. تقسیم می مصوّتو   صامتو به دو نوع  ترین واحد آوایی زبان است.کوچک   واج:

رر ع(، ب، ،، )ت رر ،(، )س رر ـ  رر خ(، ج،   ءباشند. )مورد می 23که در زبان فارسی    صدا هستندهای بیواج  صامت:

 و، ی.ز ر ض ر ظ(، ر، ژ، ش، )  ر ق(، ف، ک، د، ل، م، ن،   چ، )ح ر هر(، ب، د، )ذ ر

 گیرند.  دسته جای می 2باشند و در  مورد می ۶که در زبان فارسی    های صدادار هستندواج  مصوّت:

 گُل(  -دِل     -رَررِرررُ    )سَر   مصوّت کوتاه:

 بی(  -بو     -)با   ا ، و ، ی     مصوّت بلند:

 شوند که:  محسوب میمصوّت بلند  زمانی  توانند صامت باشند و هم مصوّت بلند. هم می»ا، و، ی«    نکته مهم:

 تواند اوّلین واج هجا باشد(.)مصوّت نمی  واج دوم هجا باشنداوّالً؛  

 باشند.  شده در کلمات زیر، مصوّت بلند نیستند و صامت میمثالً حروف مشخّص  صدایی کشیده داشته باشند.؛  ثانیاً

 قت  )  و  (وَ) ی  (                    لیمِسب  ) ا (                     اَ

 نکات بسیار مهم:

 است. واج  ۶حرف و  ۴»دِرَخت«  زبان است. مثالً  نمود آوایی    واج،زبان و  نوشتارینمود   حرف،  – 1

 ب(ی)س بلند د( و هم مصوّتیتواند صامت باشد )صِ« هم می ر ، ی» ی  - 2

 » و « چندین حالت دارد.  - 3

  ُت مصوّت کوتاه است. تو                 

 دوس مصوّت بلند است. سود                 

 قتوَ صامت است: وَقت               

 ون ُ هم مصوّت کوتاه است و هم صامت: نو               

 خاهَر اهر وشود(: خنه صامت است و نه مصوّت )واج نیست و خوانده نمی                

 ر(ا)ی  بلند ( و هم مصوّتبررراَباشد )  همزه » ء «  تواند صامت» ا « هم می  - ۴

 انواع هجا

 گیرند:      دسته کوتاه، بلند، کشیده جای می 3نوع است که در   ۶الگوی هجایی زبان فارسی  

 هجاانواع 

 تو )تُ(، به )بِ(، نَر ، دو= دُ )عدد(      :مصوّت کوتاهصامت +   (  U )   کوتاه

   ( ــ)  بلند
 یسو، بما،   :مصوّت بلندصامت+  

 سَر، دِل، گُل  + صامت:مصوّت کوتاه صامت +  

 (  U ــ)    کشیده 

 کار، بود، سیب  + صامت:مصوّت بلند  صامت+  

 کاشت، دوست، بیست صامت:+ صامت +  مصوّت بلند صامت +  

 رَفت، گُفت، زِشت + صامت + صامت:مصوّت کوتاه صامت +  
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 چند نکته مهم در مورد الگوهای هجایی 

 شود، چه مصوّت کوتاه، چه مصوّت بلند(است. )هیچ هجایی با مصوّت شروع نمی  حتماً صامتاوّلین واج هر هجا    -1

 است.  حتماً مصوّتدومین واج هر هجا    -2

 یک مصوّت وجود ندارد.  بیش ازدر هیچ هجایی    -3

 گیرند.مصوّت در کنار هم قرار نمی 2  گاههیچ  -۴

 های کوتاه، امتداد دارند. ها یا مصوّتصامت برابر  2های بلند از نظر آوایی مصوّت  -5

 .اشتباه نگیریدهجای کوتاه و بلند را با مصوّت کوتاه و بلند    -۶

 به الگوی هجایی و واجی واژگان زیر توجّه کنید: 

 نجابت

 بَت جا نِ الگوی هجایی

 ت رَ ب ا ج رِ ن الگوی واجی

 صامت   مصوّت کوتاه  صامت  مصوّت بلند  صامت  مصوّت کوتاه  صامت  هاواجنوع 

 کوتاه   نوع هجا
U 

 بلند  

ـ   ـ

 بلند   

ـ   ـ

ی خاصری نداشرت و بر مبنای الگوهای هجایی، هجابندی شرد. اکثر مواقع همینطور اسرت و نکته مثال فوق نکته توجّه:

 خاصی وجود ندارد. ولی گاه باید به نکاتی دّقت کرد. 

 ی مهم وجود دارد.های هجایی زیر یک نکتهدر هر یک از تقطیع نکات بسیار مهم:

 معلّم 

 لِم  عَل مُ الگوی هجایی

 م رِ ل ل رَ ع رُ م الگوی واجی

 صامت  مصوّت کوتاه  صامت  صامت  مصوّت کوتاه  صامت  مصوّت کوتاه  صامت  هانوع واج

 ــبلند      ــبلند     Uکوتاه    نوع هجا

 شود.بار تلّفظ می 2چون   .شودبار نوشته می 2واجی که تشدید داشته باشد،    نکته مثال فوق:

 خواهر 

 هَر  خا الگوی هجایی

 ر رَ هر  ا ب الگوی واجی

 صامت  مصوّت کوتاه  صامت  مصوّت بلند  صامت  هانوع واج

ـ بلند     نوع هجا ـ بلند     ـ  ـ

 شود.حرفی که تلّفظ نشود، نوشته نمی نکته مثال فوق :

 خانه

 نِ خا الگوی هجایی

 رِ ن ا ب الگوی واجی

 مصوّت کوتاه  صامت  مصوّت بلند  صامت  هانوع واج

ـ بلند     نوع هجا  Uکوتاه    ـ

توانیم با شود. » ه « ملفوظ را می» ه « غیرِ ملفوظ )ناخوانا( به صورت مصوّت کوتاه » رررِررر « نوشته می  نکته مثال فوق:

   )غیر ملفوظ(ای میوه ، میوه )ملفوظ(هی  د   دهافزودن » ی « به آخر کلمه تشخیص بدهیم.  

 ملفوظ است.   ، باشند که مخّفف راه، چاه، شاه، ماه، گاه و ... می َره، َچه، َشه، َمه، َگه و ...  در کلماتی مانند:   » ه «  توّجه: 

 ملفوظ است. بده، بجه، بنه و ...  ی همچون: امر   افعال   یا  ع در بن مضار  » ه «  توّجه: 

 و ....  ، چه به، که   رابطه، زاغه، دستگیره، هنرکده، تابه،   ستاره، ترانه، النه، خانه، طاقه،   چند نمونه » ه « غیر ملفوظ: 
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 آرش

 رَش آ الگوی هجایی

 ش رَ ر ا ء  الگوی واجی

 صامت  مصوّت کوتاه  صامت  مصوّت بلند  صامت  هانوع واج

ـ بلند     ــبلند    نوع هجا  ـ

 بلند » ا «.» آ « از دو واج تشکیل شده است. همزه » ء « و مصوّت   نکته مثال فوق:

 احمد 

 مَد اَح الگوی هجایی

 د رَ م ح رَ ء  الگوی واجی

 صامت  مصوّت کوتاه  صامت  صامت  مصوّت کوتاه  صامت  هانوع واج

ـ بلند     نوع هجا ـ بلند     ـ  ـ

ها برره  واج آن» اَ ، اِ ، اُ « در ابتدای خود یررک همررررزه دارند و » ا « برررررای زیبایی آمده اسررررت.    نکته مثال فوق:
 باشد.ترتیرب » اَ: ء ، رَ «، » اِ: ء ، رِ « و » اُ: ء ، رُ « می

 ایجاز 

 جاز  ای الگوی هجایی

 ز ا ج ی ء  الگوی واجی

 صامت  مصوّت بلند  صامت  مصوّت بلند  صامت  هانوع واج

ـ بلند     نوع هجا  U ــ  کشیده      ـ

 باشد.»ایجاز، ایران، ایمان، ایراد و...« هجای اول به صورت »ای: ء ، ی« میدر کلماتی مانند    نکته مثال فوق:

 اوستا 

 تا اوس الگوی هجایی

 ا ت س و ء  الگوی واجی

 مصوّت بلند  صامت  صامت  مصوّت بلند  صامت  هانوع واج

ـ بلند     U ــ  کشیده     نوع هجا  ـ

     باشد.اوره و...« هجای اول به صورت »او: ء ، و« میدر کلماتی مانند »او، اوستا،    نکته مثال فوق:

 آبادنوش 

 باد شا نو  الگوی هجایی

 د ا ب ا ش و ن الگوی واجی

 صامت  مصوّت بلند  صامت  مصوّت بلند  صامت  مصوّت بلند  صامت  هانوع واج

 U  ــکشیده    ــبلند    ــبلند    نوع هجا

بینید »ء« از »آ« حذف شرده اسرت. هرگاه پیش از همزه، صرامت باشرد، معموال همزه میطور که  همان  نکته مثال فوق:
   چسبد.شود و صامت قبل آن به مصوّت بعد آن میحذف می

 د ا ب ا ء  ش و ن ها کل واج
 نوش  بدون حذف همزه 

 U  ــ
 آ
ـ   ـ

 باد
 U  ــ

 نو  با حذف همزه 
ـ   ـ

 شا
ـ   ـ

 باد
 U ــ  

 دهد.همزه، نوع هجای قبل خود را تغییر میحذف  :  مثال فوقنکته  
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 مسائل

 ئِل سا مَ الگوی هجایی

 ل رِ ء  ا س رَ م الگوی واجی

 صامت  مصوّت کوتاه  صامت  مصوّت بلند  صامت  مصوّت کوتاه  صامت  هانوع واج

ـ بلند     Uکوتاه    نوع هجا  ــبلند    ـ

 شود.های آن به صورت فوق مشخّص میواجهمزه یک واج صامت است و    نکته مثال فوق:

 های مختلف همزه نباید ترسید.از حالت

 مؤمِن مسأله هیئت

 مِن مُرؤ  لِ ءَ  مَس ئَت هِی

 م   رِ    ن  م    رُ    ء  ل     رِ ء     رَ م    رَ    س  ء    رَ     ت  هر    رِ    ی 

 

 پیمان  

 مان  پی  الگوی هجایی

 نْ ا م ی رِ پر الگوی واجی

 صامت  مصوّت بلند  صامت  صامت  مصوّت کوتاه  صامت  هانوع واج

 ــبلند    ــبلند    نوع هجا

شررود، لذا  شررود و خوانده نمیهای بلند »ا، و، ی« در وزن حذف می»نْ« )نون سرراکن( بعد از مصرروّت  :نکته مثال فوق

شرود بلکه آیند. در واقع » ن « حذف نمیحسراب میه  ررررر با، بو، بی« ب  « معادل هجاهای »  بان، بون، بین  هجاهای »

یعنی » بان، بون، بین « چیزی شرربیه » بَن، بُن، بِن « تلّفظ   شررود.تر از همیشرره تلّفظ میمصرروّت بلند کمی کوتاه

 در نظر گرفتم(  نشدهو هم به صورت حذف  شدهحذفهم به صورت    را« نْ  )در این جزوه »   شوند.می

 بیابان

 بان یا بِ هجاییالگوی 

 ن ا ب ا ی رِ ب الگوی واجی

 صامت  مصوّت بلند  صامت  مصوّت بلند  صامت  مصوّت کوتاه  صامت  هانوع واج

 ــبلند    ــبلند    Uکوتاه    نوع هجا

که تشردید ندارد. در  شرود، در حالیبار تلّفظ می 2»ی«    »بیابان، سریاسرت، بیا، میان و...«،های در واژه  نکته مثال فوق:

شناسی این فرآیند  گیریم. )در علم زبانر میرر در نظ  »بِیابان، سِیاسَت، بِیا، مِیان و...«ها، تلّفظ را به صورت  گونه واژهاین

 گویند.(می»فرایند واجی افزایش«  را  

 بنتُ الحیدر 

 دَر حِی تُل بِن الگوی هجایی 

 ر رَ د ی رِ ح ل رُ ت ن رِ ب الگوی واجی

مصوّت   صامت  ها نوع واج

 کوتاه 

مصوّت   صامت  صامت 

 کوتاه 

مصوّت   صامت  صامت 

 کوتاه 

مصوّت   صامت  صامت 

 کوتاه 

 صامت 

 ــبلند    ــبلند    ــبلند    ــبلند    نوع هجا 

)حتّی فارسری(    ها و ترکیبات عربی در واژه شرود، لذا  طور که گفتیم هجا مربو، به آن چیزی اسرت که خوانده می همان   نکته مثال فوق: 

   . بینیم می چه که  باید بنویسیم. نه آن ،  خوانیم می به این نکته باید توّجه داشته باشید که هجاهایی را که  
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   بوی خوش این نسرریم، از شررکن زلف اوسررت
 

حشرعشرعه این خیال، زان رب چون    سرتاوَالضرح
 

 

 وَالضححا

 حا ضُ  وَض  الگوی هجایی

 ا ح رُ ض  ض  رَ و الگوی واجی

 مصوّت بلند  صامت  مصوّت کوتاه  صامت  صامت  مصوّت کوتاه  صامت  هانوع واج

 ــبلند    Uکوتاه    ــبلند    نوع هجا

 ترکیبات دیگر:  

 اناالحق: أ نَل حَق                      بیت النّور: بِی  تُن  نور                        وَاهلل: وَل  اله

 بینیم.گونه که مینویسیم، نه آنخوانیم هجاها را میگونه که میطورند. یعنی آنهمینترکیبات دیگر نیز  

 دل و جان 

 جان        لُ دِ الگوی هجایی

 ا ج رُ ل رِ د الگوی واجی
 

 مصوّت بلند  صامت  مصوّت کوتاه  صامت  مصوّت کوتاه  صامت  هانوع واج
 

ـ          U U نوع هجا  ـ

به صرورت مصروّت کوتاه،  )جسرت و جو( و میانوند  ) گفت و رفت(  و ربط  )حسرن و حسرین(  »واو« عطف  نکته مثال فوق:

 )حسنُ حسین و گفتُ رفت و جستُ جو(  آیند.برای واژه قبل خود در می

 

 تمرین
های زیر مثالهای باال تقطیع هجایی و واجی کنید. دقّت داشته باشید که در هر یک از  کلمات زیر را مانند نمونه

 ای وجود دارد!نکته

  ،زورآور   ،بین  جهان ،بند  دسـت  ،گه  عرضـه  ،عزتّگه  ،صـبحگاهی   ،کیخسـرو    ،سـرچشـمه   ،طلعت ، خطاپوش  

  ،نئوپان  ،مصــطبه   ،َمآخذ    ،مأمن   ،برانگیز ســلال ،النّاس  حقّ ،باران  ســتاره ،نوآوری  ،نمایی انگشــت ،انگیز غم

 ، استدعا    ،پناهگاه  ،شکّرشکن   ،الدّین جالل  ،بافی خیال ،زد و خورد   ،دهکده   ،داری خویشتن  ،تغییر  ،شریعتی 

روریّت    ،مومیایی   ل  ،دهخدا   ،خونابه   ،موجودی   ،گرد بیابان ،ـض ی    ،محصـّ وان   ،جورکـش   ،ای  ابروان ، میوه  ،گیـس

ـ ضاع ، عنوبرانه ، عفوکردن ، او ،غالیه   ،مشعله   ،آهوان   ،طبعگه   ،عیسوی  معمّا ، مُعمّم    ،ودت ، رویایی، مخموری  ـ

 ، موالی ، داوود ، سیاووش 
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 طلعت
 عَـت طَـل  الگوی هجایی 

 ع                ــَـ               ت  ط                   ــَـ                 ل الگوی واجی 

 صامت       مصوت کوتاه        صامت صامت   مصوت کوتاه                 صامت  ها نوع واج

 بلند  بلند  نوع هجا 

 ــ ــ عالمت هجا 

 خطاپوش

 پـوش  طـا خَ الگوی هجایی 

ـ  الگوی واجی   پ                و             ش  ط                ا  خ              ــَ

 صامت      مصوت بلند     صامت مصوت بلند    صامت       صامت      مصوت کوتاه ها نوع واج

 کشیده  بلند  کوتاه نوع هجا 

 U ــ ــ U عالمت هجا 

 سرچشمه

 مِ چِش  سَـر الگوی هجایی 

ـ  چ               ــِـ             ش  س            ــَـ           ر الگوی واجی   م                   ــِ

 صامت        مصوت کوتاه صامت      مصوت کوتاه     صامت  کوتاه  صامت تمصوصامت     ها نوع واج

 کوتاه بلند  بلند  نوع هجا 

 U ــ ــ عالمت هجا 

 کیخسرو  

 رُو خُـس  ِکــی  الگوی هجایی 

 و   ر            ــُــ           خ             ــُــ             س  ک           ــِـ            ی  الگوی واجی 

 صامت     مصوت کوتاه     صامت  صامت      مصوت کوتاه        صامت صامت     مصوت کوتاه    صامت  ها نوع واج

 بلند  بلند  بلند  نوع هجا 

 ــ ــ ــ عالمت هجا 

 صبحگاهی

 هـی  گـا صُبـح  الگوی هجایی 

 هـ                   ی  ا         گ            ص            ــُــ             ب            ح  الگوی واجی 

 صامت         مصوت بلند  صامت       مصوت بلند    کوتاه       صامت       صامتتصامت      مصو ها نوع واج

 بلند  بلند  کشیده  نوع هجا 

 ــ ــ U ــ عالمت هجا 

 عزّتگه

 َگـه  زَت عِـز الگوی هجایی 

 گ            ــَـ              ه  ز           ــَـ            ت  ز     ع            ــِـ          الگوی واجی 

 کوتاه     صامت تصامت    مصو کوتاه    صامتتصامت   مصو کوتاه    صامتتصامت   مصو ها نوع واج

 بلند  بلند  بلند  نوع هجا 

 ــ ــ ــ عالمت هجا 
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 گهعرضه

 َگـه  ضِ عَـر الگوی هجایی 

ـ  ع            ــَـ               ر  واجی الگوی   گ               ــَـ              ه  ض                 ــِ

 صامت     مصوت کوتاه     صامت  صامت     مصوت کوتاه  صامت    مصوت کوتاه     صامت  ها نوع واج

 بلند  کوتاه بلند  نوع هجا 

 ــ U ــ عالمت هجا 

 بنددست 

 بَند  دَست الگوی هجایی 

                    ن                   د -َب                      د                ــَـ                س             ت      الگوی واجی 

 صامت        مصوت کوتاه        صامت            صامت     صامت         مصوت کوتاه        صامت        صامت  ها نوع واج

 کشیده  کشیده  نوع هجا 

 U ــ U ــ عالمت هجا 

 بین جهان 

 بیـن هـان  جَ الگوی هجایی 

ـ  الگوی واجی            نب                ی                           ن            هـ              ا              ج                   ــَ

 صامت         مصوت بلند        صامت  صامت       مصوت بلند       صامت  صامت            مصوت کوتاه  ها نوع واج

 بلند  بلند  کوتاه نوع هجا 

 ــ ــ U عالمت هجا 

 زورآور 

 وَر را زو الگوی هجایی 

 و                ــَـ                 ر  ا     ر                             ز                      و            الگوی واجی 

 کوتاه       صامتتصامت        مصو صامت            مصوت بلند صامت            مصوت بلند ها نوع واج

 بلند  بلند  بلند  نوع هجا 

 ــ ــ ــ عالمت هجا 

 انگیز غم

 گیـز  مَـن غَ الگوی هجایی 

ـ  الگوی واجی   گ             ی                 ز  م              ــَـ              ن غ              ــَ

 صامت    مصوت بلند       صامت  کوتاه      صامت تصامت      مصو کوتاهتصامت         مصو ها نوع واج

 کشیده  بلند  کوتاه نوع هجا 

 U ــ ــ U عالمت هجا 

 نمایی انگشت

 یـی مـا  یا نِ یا نَ نُ ُگشـت  اَن  الگوی هجایی 

 یـ           ی   م             ا  ن       ــُــ گ     ــُــ      ش     ت ء     ــَـ      ن الگوی واجی 

 صامت    مصوت بلند صامت      مصوت بلند  کوتاه صامت        مصوت صامت کوتاه    صامت    صامت    مصوت ت کوتاه   صامتصامت    مصو  ها نوع واج

 بلند  بلند  کوتاه کشیده  بلند  نوع هجا 

 ــ ــ U U ــ ــ عالمت هجا 
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 نوآوری 

 ری وَ آ نُــو  الگوی هجایی 

 ر              ی      و            ــَـ      ء                ا     ن           ــُــ             و      الگوی واجی 

 صامت       مصوت بلند  کوتاه تصامت    مصو صامت      مصوت بلند  کوتاه    صامت تصامت    مصو ها نوع واج

 بلند  کوتاه بلند  بلند  نوع هجا 

  ــ U ــ ــ عالمت هجا 

 بارانستاره

 ان ر بـا رِ تـا  سِ الگوی هجایی 

ـ  ا      ت              س        ــِـ واجی الگوی   ن           ا    ر               ا     ب            ر          ــِ

 صامت    مصوت بلند           صامت   مصوت بلند       صامت   کوتاه تصامت     مصو صامت      مصوت بلند  کوتاه صامت     مصوت ها نوع واج

 بلند  بلند  کوتاه بلند  کوتاه نوع هجا 

 ــ ــ U ــ U عالمت هجا 

 حقّ النّاس

 نـاس قُـن حَـق  الگوی هجایی 

 ن               ا               س  ق            ــُــ             ن ح              ــَـ             ق  الگوی واجی 

 صامت      مصوت بلند     صامت کوتاه    صامت تصامت     مصو کوتاه      صامت تصامت      مصو ها نوع واج

 کشیده  بلند  بلند  نوع هجا 

 U ــ ــ ــ عالمت هجا 

 سلال برانگیز

 گیـز  رَن  بَ ءال  سُ الگوی هجایی 

ـ  ء         ا         ل  س       ــُـ الگوی واجی   گ          ی           ز  ر          ــَـ         ن  ب         ــَ

 صامت      مصوت بلند      صامت کوتاه     صامتصامت     مصوت کوتاهصامت     مصوت صامت   مصوت بلند   صامت کوتاهصامت   مصوت ها واجنوع 

 کشیده  بلند  کوتاه کشیده  کوتاه نوع هجا 

 U ــ ــ U U ــ U عالمت هجا 

 مأمن 

 مَـن مـَ ء الگوی هجایی 

 م                ــَـ                   ن ــَـ                  ءم                 الگوی واجی 

 کوتاه               صامتتصامت            مصو کوتاه             صامتتصامت           مصو ها نوع واج

 بلند  بلند  نوع هجا 

 ــ ــ عالمت هجا 

 َمآخذ

 خِذ  آ مَ الگوی هجایی 

ـ       م          الگوی واجی   خ                ــِـ                ذ ا      ء                              ــَ

 کوتاه      صامت تصامت       مصو مصوت بلند        صامت          کوتاهتصامت        مصو   ها نوع واج

 بلند  بلند  کوتاه نوع هجا 

 ــ ــ U عالمت هجا 
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 مصطبه

 بِ طَ  مِـص الگوی هجایی 

ـ  م              ــِـ             ص  الگوی واجی  ـ            ب                       ط               ــَ  ــِ

 مصوت کوتاه            صامت    صامت         مصوت کوتاه صامت     مصوت کوتاه      صامت  ها نوع واج

 کوتاه کوتاه بلند  نوع هجا 

 U U ــ عالمت هجا 

 نئوپان

 پان ءُ نِ  الگوی هجایی 

ـ  ن            ــِـ الگوی واجی   نپ                  ا                     ء             ــُ

 صامت       مصوت بلند        صامت  کوتاهتصامت      مصو کوتاهتصامت        مصو ها نوع واج

 بلند  کوتاه کوتاه نوع هجا 

 ــ U U عالمت هجا 

 شریعتی

 تـی عَ ری شَ الگوی هجایی 

ـ  الگوی واجی  ـ  ر                  ی  ش             ــَ  ت                ی ع              ــَ

 صامت     مصوت بلند کوتاهتصامت      مصو صامت      مصوت بلند  کوتاهتصامت      مصو ها نوع واج

 بلند  کوتاه بلند  کوتاه نوع هجا 

 ــ U ــ U عالمت هجا 

 تغییر 

 ییـر    تَـغ الگوی هجایی 

 یـ                      یـ                   ر                ت                 ــَـ                 غ  الگوی واجی 

 صامت صامت              مصوت بلند            کوتاه         صامت تصامت           مصو ها نوع واج

 کشیده  بلند  نوع هجا 

 U ــ ــ عالمت هجا 

 داریخویشتن

 ری دا  تَـن خـیش  الگوی هجایی 

 ر               ی  د                 ا  ت            ــَـ            ن  خ              یـ            ش الگوی واجی 

 صامت        مصوت بلند  صامت      مصوت بلند  کوتاه       صامت تمصوصامت         صامت         مصوت بلند       صامت  ها نوع واج

 بلند  بلند  بلند  کشیده  نوع هجا 

 ــ ــ ــ U ــ عالمت هجا 

 دهکده 

 دِ کَ هدِ الگوی هجایی 

ـ  د                 ــِـ              ه  الگوی واجی  ـ  ک                  ــَ  د                ــِ

 کوتاهتصامت         مصو کوتاهتصامت          مصو کوتاه      صامت تصامت        مصو ها واجنوع 

 کوتاه کوتاه بلند  نوع هجا 

 U U ــ عالمت هجا 
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 زد و خورد 

 خُـرد  دُ زَ الگوی هجایی 

ـ  الگوی واجی  ـ  ز           ــَ  ر            د      خ              ــُـ                 د              ــُ

 کوتاه      صامت     صامتتصامت       مصو کوتاهتمصو    صامت     کوتاهتصامت      مصو ها نوع واج

 کشیده  کوتاه کوتاه نوع هجا 

 U ــ U U عالمت هجا 

 بافیخیال

 فـی بـا یـال خِ الگوی هجایی 

ـ  الگوی واجی   ف              ی    ب                ا   ا                 لی                خ              ــِ

 صامت        مصوت بلند  صامت      مصوت بلند  صامت       مصوت بلند        صامت  کوتاه تصامت         مصو ها نوع واج

 بلند  بلند  کشیده  کوتاه نوع هجا 

 ــ ــ U ــ U عالمت هجا 

 الدّینجالل

 دیـن لُـد ال جَ هجایی الگوی 

 ند              ی             ل           ــُــ              د ل                ا    ج           ــَـ    الگوی واجی 

 صامت      صامت       مصوت بلند    کوتاه        صامت تصامت       مصو صامت         مصوت بلند  کوتاه تصامت        مصو ها نوع واج

 بلند  بلند  بلند  کوتاه نوع هجا 

 ــ ــ ــ U عالمت هجا 

 شکّرشکن 

 َکـن  شِ َکــر شِـک الگوی هجایی 

ـ  ک          ــَـ          ر ش         ــِـ         ک  الگوی واجی   ک            ــَـ          ن  ش           ــِ

 کوتاه       صامت تصامت      مصو کوتاه تصامت       مصو کوتاه      صامت تصامت      مصو صامت کوتاه      تصامت       مصو ها نوع واج

 بلند  کوتاه بلند  بلند  نوع هجا 

 ــ U ــ ــ عالمت هجا 

 پناهگاه

 گـاه نـاه پَ الگوی هجایی 

 گ                    ا                 ه    ا                   ه       ن                  پ              ــَـ      الگوی واجی 

 صامت         مصوت بلند       صامت  صامت       مصوت بلند        صامت  کوتاهتصامت       مصو ها نوع واج

 کشیده  کشیده  کوتاه نوع هجا 

 U ــ U ــ U عالمت هجا 
 

 

 استدعا 

 عـا تِـد اِس  الگوی هجایی 

 ا      ع                          ت                ــِـ               د        ء            ــِـ              س         الگوی واجی 

 مصوت بلند       صامت    کوتاه         صامتتصامت       مصو صامت      مصوت کوتاه     صامت  ها نوع واج

 بلند  بلند  بلند  نوع هجا 

 ــ ــ ــ عالمت هجا 
 



 

 

 صفر تا صد ادبیات کنکور ؛ کامال رایگان   

       Telegram ID                                       Telegram Channel                               Instagram                               mobile 

@aboozar_ahmadi63                               @adabiyat_ahmadi                       @adabiyate_konkour              09123708476 

                                                                  @package_adabiyat 

 مومیایی 

 یـی یـا  مِ مـو الگوی هجایی 

ـ  م               و  الگوی واجی   یـ                ی         ی                   ا          م                ــِ

 صامت         مصوت بلند  بلند صامت         مصوت  کوتاهتصامت        مصو صامت      مصوت بلند  ها نوع واج

 بلند  بلند  کوتاه بلند  نوع هجا 

 ــ ــ U ــ عالمت هجا 
 

 ضروریّت

 یَـت ری رو ضَ الگوی هجایی 

ـ  الگوی واجی   یـ              ــَـ              ت  ر                ی  ر              و  ض             ــَ

 کوتاه         صامت تصامت          مصو صامت        مصوت بلند  صامت        مصوت بلند  کوتاهت صامت         مصو ها نوع واج

 بلند  بلند  بلند  کوتاه نوع هجا 

 ــ ــ ــ U عالمت هجا 

 گرد بیابان

 َگـرد  بـان یـا  بِ الگوی هجایی 

ـ  الگوی واجی   گ          ــَـ         ر        د  نب            ا              یـ                   ا  بـ            ــِ

 کوتاه     صامت     صامت تصامت     مصو صامتصامت       مصوت بلند       صامت      مصوت بلند  کوتاه تصامت      مصو ها نوع واج

 کشیده  بلند  بلند  کوتاه نوع هجا 

 U ــ ــ ــ U عالمت هجا 

 موجودی

 دی  جـو  مُـو الگوی هجایی 

 د                    ی       ج                    و           م                  ــُـ                و  الگوی واجی 

 صامت          مصوت بلند صامت            مصوت بلند کوتاه        صامت تصامت         مصو ها نوع واج

 بلند  بلند  بلند  نوع هجا 

 ــ ــ ــ عالمت هجا 

 خونابه

 بِ نـا خـو  الگوی هجایی 

 ب                 ــِـ         ن                    ا        خ                     و        الگوی واجی 

 کوتاهتصامت            مصو صامت         مصوت بلند  صامت            مصوت بلند ها نوع واج

 کوتاه بلند  بلند  نوع هجا 

 U ــ ــ عالمت هجا 

 دهخدا

 دا  خُ دِه الگوی هجایی 

ـ  الگوی واجی  ـ  د             ــِـ                ه  ا    د                         خ                   ــُ

 بلندصامت           مصوت کوتاهتصامت            مصو کوتاه      صامتتصامت         مصو ها نوع واج

 بلند  کوتاه بلند  نوع هجا 

 ــ U ــ عالمت هجا 
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 مُحصّل 

 صِـل  حَـص  مُـ الگوی هجایی 

ـ  الگوی واجی   ص               ــِـ                ل     ح               ــَـ               ص م               ــُ

 کوتاه       صامتتصامت        مصو کوتاه       صامتتصامت        مصو کوتاهتصامت       مصو ها نوع واج

 بلند  بلند  کوتاه نوع هجا 

 ــ ــ U عالمت هجا 

 جورکشی 

 شـی کِ جُـور  الگوی هجایی 

 ش              ی       ک               ــِـ     ج             ــُـ               و            ر    الگوی واجی 

 صامت       مصوت بلند  کوتاهتصامت         مصو کوتاه     صامت     صامت تصامت      مصو ها نوع واج

 بلند  کوتاه کشیده  نوع هجا 

 ــ U U ــ عالمت هجا 

 گیسوان

 وان  سُ گـی  الگوی هجایی 

 نو                     ا                         س                  ــُـ            گ               ی       الگوی واجی 

 صامت          مصوت بلند         صامت  کوتاهتصامت           مصو صامت       مصوت بلند  ها نوع واج

 بلند  کوتاه بلند  هجا نوع 

 ــ U ــ عالمت هجا 

 ابروان 

 وان  رُ اَب الگوی هجایی 

ـ  ء              ــَـ              ب  الگوی واجی   نو                 ا                   ر                      ــُ

 صامت        مصوت بلند       صامت  کوتاه تصامت             مصو کوتاه      صامت تصامت       مصو ها نوع واج

 بلند  کوتاه بلند  نوع هجا 

 ــ U ــ عالمت هجا 

 ای میوه

 ای وِ مـی الگوی هجایی 

 ء                     ی             و                   ــِـ            م                 یـ       الگوی واجی 

 صامت            مصوت بلند کوتاه تصامت             مصو مصوت بلندصامت            ها نوع واج

 بلند  کوتاه بلند  نوع هجا 

 ــ U ــ عالمت هجا 

 عیسوی 

 وی سَ عـیـ الگوی هجایی 

 و                         ی             س                    ــَـ          ع                     ی      الگوی واجی 

 صامت              مصوت بلند کوتاهتصامت               مصو صامت           مصوت بلند ها نوع واج

 بلند  کوتاه بلند  نوع هجا 

 ــ U ــ عالمت هجا 
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 طبعگه

 َگـه  طَبـع الگوی هجایی 

 گ                 ــَـ                   ه             ط                 ــَـ                 ب               ع        الگوی واجی 

 کوتاه             صامت تصامت        مصو کوتاه         صامت         صامت تصامت         مصو ها نوع واج

 بلند  کشیده  نوع هجا 

 ــ U ــ عالمت هجا 

 آهوان

 وان  هـُ آ الگوی هجایی 

ـ  ء                  ا      الگوی واجی   نو                     ا                         هـ                   ــُ

 صامت          مصوت بلند         صامت  کوتاهتصامت           مصو صامت         مصوت بلند  ها نوع واج

 بلند  کوتاه بلند  نوع هجا 

 ــ U ــ عالمت هجا 

 مشعله 

 لِ عَ مَـش الگوی هجایی 

ـ  ع                    ــَـ م               ــَـ                ش  الگوی واجی   ل                     ــِ

 کوتاهتمصو    صامت       کوتاه تصامت             مصو کوتاه        صامتتصامت        مصو ها نوع واج

 کوتاه کوتاه بلند  نوع هجا 

 U U ــ عالمت هجا 

 غالیه

 یِ لِ غـا الگوی هجایی 

ـ  غ                       ا  الگوی واجی  ـ           ل                           ــِ  ی                        ــِ

 کوتاهتصامت                   مصو کوتاهتمصو  صامت                  صامت          مصوت بلند ها نوع واج

 کوتاه کوتاه بلند  نوع هجا 

 U U ــ عالمت هجا 

 نوبرانه 

 نِ  را بَ نُــو  الگوی هجایی 

ـ  ن              ــُـ              و   الگوی واجی  ـ  ر                  ا  ب                  ــَ  ن              ــِ

 کوتاهت صامت         مصو صامت          مصوت بلند  کوتاه تصامت            مصو صامت         کوتاه  ت مصو        صامت     ها واجنوع 

 کوتاه بلند  کوتاه بلند  نوع هجا 

 U ــ U ــ عالمت هجا 

 عفو کردن 

 دَن  َکـر عَفـو الگوی هجایی 

 د             ــَـ           ن       ک              ــَـ             ر     فـ            و      ع             ــَـ           الگوی واجی 

 صامت    کوتاه        ت صامت         مصو کوتاه         صامت ت صامت           مصو صامت          صامت          کوتاه تمصو        صامت     ها نوع واج

 بلند  بلند  کشیده  نوع هجا 

 ــ ــ U ــ عالمت هجا 
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 اوضاع 

 ضـاع  اُو الگوی هجایی 

 ض                        ا                        ع    ء                       ــُـ                      و         الگوی واجی 

 صامت               مصوت بلند                 صامت     کوتاه            صامتتصامت              مصو ها نوع واج

 کشیده  بلند  نوع هجا 

 U ــ ــ عالمت هجا 

 عودت 

 دَت عُو الگوی هجایی 

 د                      ــَـ                       ت  ــُـ                      و            ع            الگوی واجی 

 کوتاه                  صامتتصامت             مصو کوتاه           صامت تصامت            مصو ها نوع واج

 بلند  بلند  نوع هجا 

 ــ ــ عالمت هجا 

 رویایی

 یـی یـا  رُو هجایی الگوی 

 یـ                  ی         یـ                   ا          ر                    ــُـ                      و  الگوی واجی 

 صامت        مصوت بلند  صامت         مصوت بلند  کوتاه          صامت تصامت         مصو ها نوع واج

 بلند  بلند  بلند  نوع هجا 

 ــ ــ ــ عالمت هجا 

 مخموری 

 ری مـو مَـخ الگوی هجایی 

 ر                  ی          م                       و  م                  ــَـ                خ  الگوی واجی 

 مصوت بلند     صامت      صامت         مصوت بلند  کوتاه          صامت تصامت          مصو ها نوع واج

 بلند  بلند  بلند  نوع هجا 

 ــ ــ ــ عالمت هجا 

 معمّا 

 مـا  عَـم مُ الگوی هجایی 

 م                   ا  ع                    ــَـ                  م  م           ــُـ الگوی واجی 

 صامت           مصوت بلند      صامت کوتاه            تصامت         مصو کوتاهتصامت      مصو ها نوع واج

 بلند  بلند  کوتاه نوع هجا 

 ــ ــ U عالمت هجا 

 مُعمّم 

 مـَـم عـَـم مـُ الگوی هجایی 

ـ  الگوی واجی   م                ــَـ               م     ع               ــَـ                  م مـ                ــُ

 کوتاه       صامتتصامت        مصو کوتاه       صامت تصامت       مصو کوتاهتصامت         مصو ها نوع واج

 بلند  بلند  کوتاه نوع هجا 

 ــ ــ U عالمت هجا 
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 موالی

 لـی وا مَ الگوی هجایی 

ـ  الگوی واجی   ل                     ی            و                          ا             م              ــَ

 صامت            مصوت بلند صامت               مصوت بلند  کوتاهتصامت           مصو ها نوع واج

 بلند  بلند  کوتاه نوع هجا 

 ــ ــ U عالمت هجا 

 داوود

 وود دا  الگوی هجایی 

 و                    و                    د  ا                             د   الگوی واجی 

 صامت             مصوت بلند           صامت  مصوت بلند     صامت              ها نوع واج

 کشیده  بلند  نوع هجا 

 U ــ ــ عالمت هجا 

 سیاووش

 ووش یـا  سِ الگوی هجایی 

ـ            س              الگوی واجی   و                     و                 ش  یـ                       ا  ــِ

 صامت          مصوت بلند         صامت  صامت            مصوت بلند      کوتاه تصامت             مصو ها نوع واج

 کشیده  بلند  کوتاه نوع هجا 

 U ــ ــ U عالمت هجا 

 

 

و با حل تست  به صورت ویدئویی    تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه(توجّه:  *

و مبحث    تومان  هزار  60با قیمت  ساعت و    8مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام    . تدریس شده استکافی  

.  )به همراه آموزش عروض سماعی(  رسد به فروش می   هزار تومان  120ساعت و با قیمت    15عروض و قافیه در  

  تهیه کنید.با کمترین هزینه  فیلم تدریس این جزوات را  برای بهتر یادگرفتن،  توانید  در صورت تمایل می 

فیلم می این  ارسال  تلگرام  در  در سریعها  و  تهیه  شود  برای  رسید.  به دستتان خواهد  ممکن  زمان  ترین 

بهفیلم و  تگرام  ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  شماره  (  aboozar_ahmadi63@)روزترین  به  یا  و 

 در واتساپ پیام بدهید.   09123708476

 ن تهیه کنید. اتوم 800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می 
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 در چند واژی زیر حرف »ی« صامت است؟    -7

 دو بیت شعر«   - ساالر دیوان   - یّکه تاز  - شمع آجین   - یار غار   - کریستال درخشان   - لیال و مجنون  - میدان بزرد   - »مینا و آسمان 

 ( هفت۴ ( چهار 3 ( شش 2 ( پنل 1 

 

 تعداد هجاهای کدام مصراع بیشتر است؟   -8

خروشرررریرم 1 نررداریرم  خررام  طرمرع  کرس  از   ) 

مرری3 گرریررر (  دسررررتررم  لررطررف  برره   ترروانرری 
 

رهررری 2  برررر  مرررده  فررررمررران  آزار  بررره   ) 

آفررریررن ۴ کرررد  سررررپررهرردار  ایشرررران  بررر   ) 
 

 

 در چند واژه، حرف »و« مصوّت کوتاه و حرف »ی«، صامت است؟  به ترتیب  -9

 یادآوری«    -میدان    -دوستی    -سینا    -موسی   -چهارپایه    -هاون    -»دوگانه  

 سه  -( یک  ۴ چهار  -  دو( 3 سه  -  دو( 2 چهار  -  یک ( 1

 

   عبارت »کشف آب در مرّیخ« چند واج دارد؟    -10

 ( هجده۴ ( هفده 3 ( شانزده 2 ( پانزده 1

 

 کس که تو را خواست نیاسود« در کدام گزینه آمده است؟  های مصراع »آنتعداد واج  -11

 ( بیست و پنل۴ ( بیست و چهار 3 ( بیست و سه 2 ( بیست و دو 1

 

 چند هجای کوتاه، چند هجای بلند و چند هجای کشیده وجود دارد؟   به ترتیبدر مصراع زیر   -12

 مَر   دُ   مِ   بی   گا   نِ    را   خا   طِر   نِ   گَه    دا    رَند    خَلق     »مردم بیگانه را خاطر، نگه دارند خلق«

 یک   -هفت    -( سه ۴ دو   -هشت   - ( چهار 3 یک -هفت   -( پنل  2 دو  -هفت   -( شش  1

 

 عداد هجاهای کوتاه کدام مصراع بیشتر است؟  ت  -13

کشررررریررد 1 بررترروانررم  مررذلّررت  بررار   ) 

شررررنرروم3 نصرررریررحررت  کرره  نررترروانررم   ) 
 

جرررهررران 2  نررریررررزد  مررروری،  آزار  بررره   ) 

غررارت ۴ روز  نرربرراشررررد  خررداترررسرررری   ) 
 

 

 در کدام بیت، تعداد کلماتی که حرف »و« در جایگاه صامت است، بیشتر است؟   -1۴

جرامر  چراک 1 دهیم  بره مطربران صررربوحی   ) 

درنمی2 رب  ز  نقرراب  چون  معشررروق   کشررررد ( 

 وای وصررال ررررر ( چگونه باز کنرررررم بال در ه3

می۴ سرررالم  بررا   می(  قیررام  سررررو   کنررد کنررد 
 

آورد  سررررحرررگررهرری  برراد  کرره  نررویررد   برردیررن 

کرس   کرنرنررد هرر  چررا  تصررروّر  برره   حرکررایرتری 

 دلررررررم پر در آشررریران فراق   کره ریخرت مر 

 رسررررد رود غنچره سررروار میسررربزه پیراده می
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 خواندن درستفصل سوم: 

شرعر    خواندندرسرتدر به دسرت آوردن وزن شرعر،    ترین نکتهمهمگفتیم وزن شرعر مربو، به حس شرنوایی اسرت، پس  

آموزان های دانشاند، باز هم شراهد تُپقاسرت. با وجودی که اشرعار با خط چاپی و سرلیس و روان فارسری نوشرته شرده

، اشرتباهات رایل و محتمل  های حضروریکالس  سرال تدریسرم در 17  در مآموزانهای دانشهسرتم. با توجّه به روخوانی

 خواهید ماند.    در امانز این اشتباهات  ام. با رعایت موارد زیر، اآوری کردهها را جمعآن

 اشتباهات رایج در شعرخوانی: 

ای است یکی از اشتباهات بسیار رایل قرار دادن » رِ « بعد از واژه نمای اضافه » رِ یا یِ«:به نقشیا عدم توجّه  توجّه    -  1

خوانده شرود. با توجّه به ترکیب اضرافی  ای که حتماً باید به صرورت  « بعد از واژهکه نیازی به آن ندارد، یا حذف » رررررِ 

دمان باید متوجّه شرویم. الخط فارسری، »نقش نمای اضرافه« معموالً نمود نوشرتاری ندارد و بودن یا نبودن آن را خورسرم

 زَن« به اشتباه » رِ « قرار دهیم، وزن بیت تغییر زیادی خواهد کرد.غلغلهمثالً اگر در بیت زیر، بعد از »

 غُل      ُ     لِ     زَن     چِهر     رِ     نُ     ما       تیرررررز     پا  نما تیررزپا زن چهرررهغلغلرره بدون » رِ « :

 رر     U   رر         رر     U   U     رر        رر     U    U     رر                                                           

 غُل     ُ    لِ    زَ   نِ     چِهرر    رِ     نُ     ما    تیرررررز     پا        نما تیرررزپازنِ چهررررهغلغلررره  با » رِ «:

 رر     U   رر      رر    U    U     رر      U   U   U  U      رر                                                             

تررو  برری  حررافررظ  انررده  عررذاب  بررود   آیررترری 
 

 نبودحراجرتِ تفسررریر  کسرررش  برِ هیچ  کره   
 

 شود.  بینید هجاها بسیار متفاوت میطور که میهمان

آمدن یک اسم، ضمیرِ جدا یا صفت،  نُمای اضافه » رِ یا یِ« وجود داشته باشد؟ در چه مواقعی ممکن است نقش  سوال:

 آید.  نمای اضافه میها، نقشسازد و قاعدتا ما بین اینبعد از یک اسم، ترکیب اضافی یا وصفی می

 خوبپدرِ  من                   پدرِ  خانه                پدرِ  

 آید.الیه میگاه بعد از ضمیر جدا نیز صفت یا مضاف نکته:

 آموزشمایِ دانش                               منِ بیچاره         

 در شعر وارد کنید.» رِ یا یِ« ی  نماهانقش  حتماپس از اولین خوانش،  توجّه:

هایی که آمده اسرت. پاسرخ درسرت در گرو خوانش صرحیح بود. به خوانش قسرمت 99در کنکور ریاضری سرال  زیر  سروال 

 ام که توضیح بدهم و در کنکور یک رنگ است.(های رنگی را من رنگی کردهقسمتتوجّه: )  ت کنید.م دّقارنگی کرده

 الیه« وجود دارد؟در کدام ابیات، »صفت مضاف

 الف( غنیمت دان در این عالم وصرررال سررربزخطّان را  
 

 دارد  نمیبرا  خلرد این ریحران جران پرور  ه  ررررررر ک 
 

 را؟   بر چشم خوش نگاه آن سمنب( مگر دیده است 
 

خررانرره  بررنرمریزمریرن  عرمررارت   دارد  برردوشرررران 
 

روزان  م گاز شررمع ما سرریهررررر ج( نپیچد سررر ز زخ  
 

برا   ررررررر گ  این  برنمیل  لطرافرت  از   دارد  شررربنم 
 

 ه صرد امیّد کردم چاک از این غافل    رررر د( دل خود را ب
 

شررررانرره  ه  ررررررر ک  معنبر  بررار  زلف   داردبرنمیآن 
 

 دارد  برنمیرخسررار آن خورشررید طلعت هرررررر( عرق  
 

 دارد  که چشرررم از پشرررت پا نرگس ز خجلت برنمی 
 

 ( ب، ج، هر۴( ب، ج، د                    3( الف، ج، د                     2( الف، ب، هر                   1

انتظار نداشرته باشرید که طراح   باید مکث کرد.»این و آن«   های » الف « و » د « قبل از ضرمیر اشرارهتوضریح: در گزینه

ولی در   خواندن ابیات را از شررما خواسررته اسررت.کنکور در متن ویرگول بگذارد! زیرا که طراح تسررت دقیقا درسررت

 اند.بر«، »این با « و »آن خورشیدطلعت« به کلمه قبلی اضافه شدههای »ب، ج، هر« عبارات »آن سمنگزینه

 



 3/ نسخه  عروض و قافیهدکتر ابوذر احمدی /  25 
 

 

          Telegram ID                                     Telegram Channel                               Instagram                               mobile 

  @aboozar_ahmadi63                             @adabiyat_ahmadi                       @adabiyate_konkour              09123708476 

                                                                     @package_adabiyat 

شود و در باقی موارد « تلّفظ میوُ  – ءُ  – وَ » و « در یک درصد موارد به صورت »  :و ... ه به »واو« عطف و ربطتوجّ -2

 آید.برای صامت قبل خود در میمصوّت کوتاه  به صورت  

 صنع خدای  فُفرو ماند در لط صنع خدای    وفرو ماند در لطف 

 صحرا منمنُ  تاج سر گلب صحرا منم    وتاج سر گُلبن  

 ز مبدأ چو کمی گشت دور  تُرف  ز مبدأ چو کمی گشت دور   ورفت  

« تبدیل    -ُگونه اسررت و به مصرروّت کوتاه » مرکّب نیز همینمرکّب یا مشررتقوند در کلمات وندی» و « میان توجّه:

 زدیددیدُ با رفتُ آمد، دید و بازدید   جستُ جو، رفت و آمد  شود. جست و جو می

» ءُ « ای با مصروت بلند » ا «  یا  » و « آمده باشرد، » و « را برررره صرورت  » و « عطف و ربط، واژهاگر پیش از   توجّه:

 (بیا ءُ ببین( )بیا و ببین: بگو ءُ بخوان( )بگو و بخوان: مینو ءُ مریم( )مینو و مریم:  پا ءُ سرخوانیم. )پا و سر : می
 

 حالت دارد.   3تشدید در شعر  توجّه به تشدید:    -3
 )حالت عادی(  شود.ای که تشدید دارد و در شعر مشدّد خوانده میالف( کلمه

بررراز   روز   اوفرررتررراد    اتّرررفررراقدِگرررر 
 

روزی  بررداد کرره  روزش  قرروت   رسررررران 
 

 )حالت غیر عادی( ای که تشدید دارد ولی در شعر مشدّد خوانده نشده است.ب( کلمه

سررررروار شرررررد  روزی  شررررراه     اتّررفرراقرراً 
 

شررررکررار  خررواخبررا    بررهررر  از   خررویررش 
 

 شود. لذا در این بیت، مشّدد نیامده است. »خواّخ« در اصل تشدید دارد. ولی در صورت مشّدد خواندن، وزن آن خراب می 

انرردیرش خریرر  اسررررت  خریرر  اگرر     گرفررت 
 

پریرش   شرررررتجرز    شررررریترو     نریررایررد 
 

 است. بار بدون تشدید تلّفظ شده 2»شرّ« در اصل تشدید دارد ولی در هر 

 )حالت غیر عادی( ای که در اصل تشدید ندارد ولی بنا به ضرورت وزن، مشدّد خوانده شده است.ج( کلمه

یررک  مررن  جرران  تررابنسرررروزد  در    برراره 
 

گرره  امّرریرردمکرره    آبزنررد  او  بررر   گرره 
 

 ولی بنا به ضرورت شعری مشدّد )اُمّید( آمده است.»اُمید« در اصل بدون تشدید است  

 شروند.اشرتباه مشردّد خوانده میبه بعضری از کلمات مانند »شرفقت، دوم و...« تشردید ندارند ولی امروزه، گاهی   توجّه:

باید   اند. لذا ما نیزکردهتوجّه داشرته باشرید که شراعران این واژگان را به صرورت درسرت )یعنی بدون تشردید( تلّفظ می

کند. در واقع،  خوانیم. و نوشرتار نیز قطعا موارد فوق را رعایت میبدون تشردید بخوانیم. )در واقع با توجّه به نوشرتار می

 کنیم تا در صورت اشتباه چشم، آن را تصحیح کنیم.(  در این موارد بیشتر دّقت می

  مهری یاراشرررک من رنگ شرررفق یافت زِ بی
 

 در این کار چه کردبین کررره شفقت  بیطالع   
 

 بینیم.  در کنکور اگر تشدید الزم به خواندن باشد، نوشته خواهد شد. لذا مالک ما متن کنکور است. متنی که می نکته مهم:  

این واژگان اگر به صرورت تنها آمده باشرند،   واژگانی چون »حقّ، خطّ، جّر، مدّ، سررّ و...« در اصرل مشردّد هسرتند. توجّه:

 شوند.ای اضافه شده باشند، اکثرا مشدّد خوانده میروند. اما اگر به کلمهشدید به کار میمعموالً بدون ت

نرزنریرم  دانرش  دفرترر  برر  مرغرلرطرره   رقرم 

آب بررایررد  کررنرردشرررریررعرره  گِررل  را    هررا 
 

 حق بر ورق شررعبده ملحررررررق نکنیم  سرررِّ 

کررنررد  خَررطِّ کررامررل  خررون  برره  را   سرررروّم 
 

 شدن باز هم مشدّد خوانده نشوند.کلمات ممکن است با وجود اضافهالبته استثناهایی هم وجود دارد که این  : توجّه

 زاهد ظاهرپرسررت از حال ما آگررررراه نیسررت

 دانسررت که خواهد شرردنم مر  دل از دسررت  
 

 هر چه گوید جای هیچ اکراه نیسرت  ما حَقِدر   

 سرررلسرررلره دامی نفرسرررتراد   چونخَطِ  وز آن  
 

 بینیم.میطور که گفتیم مالک ما متنی است که پس همان
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امید، این، ایمان، ایران،   گفتیم که کلماتی مانند »آسریاب، آهن، آمد و...« و »اعتماد، احمد،ه حذف همزه: رررررتوجّه ب  -۴

این مواقع   اغلببیاید، در  صررامت  ها، و گفتیم که اگر قبل از این واژه شرروندبا » ء « شررروع میاوسررتا، اورشررلیم و...«  

 چسبد. مانند: شود و صامتِ قبل همزه به مصوّت بعد از همزه میء « حذف می   -»همزه 
 یا  را  مد یار آمد  

 رو  حَن  گیز روح انگیز 

 

اسررت. توجّه داشررته  جای آننکردن این همزه یا حذف نابهحذفترین اشررتباهات خوانشرری،  یکی از بزرد  نکته مهم:

باشید اگر این همزه در آخر مصراع باشد با توجّه به ریتم قبل آن، به حذف یا عدم حذف آن، پی خواهیم برد. و اگر در  

ابتدای مصررراع باشررد با توجّرررررره به ریتم بعد از آن، بودن یا حذف آن را خواهیم فهمید. بهترین کار این اسررت که 

 آن پی ببریم.  حذف یا ابقایبخوانیم تا با توجّه به ریتم و آهنگ به   بار 2های دارای همزه را  مصراع

که همزه   بیتی را بیاوردشرررود ولی ممکن اسرررت طرّاح این همزه حذف میمواقع   اغلبام در  طور که گفتهالبته همان

 حذف نشده باشد.

یار مهم قسرمت  فصرل هشرتم در  بیاید و باز هم همزه حذف شرود. در  ت مصروّممکن اسرت پیش از همزه    :نکته بـس

 ام.به مبحث حذف همزه پرداختهبه طور کامل  زبانی  اختیارات شاعری  

 

شراعران بنا به ضررورت وزن گاه تغییری در شرکل ظاهری کلمات ایجاد   توجّه به تغییر در سراختار واژه و تلّفظ آن:  -5

 و »بُدم« به جای »بودم« در شعر زیر:  کنند. مانند »اوفتاد« به جای »اُفتاد«می
   پیرررررش آفتاب   بُدَم  اوفتادهم  ررررر چون شربن

 

 مِهررررررم به جان رسررید و به عیّوق بر شرردم   
 

 

یا «.  یا حِیوان و حَیَوان »تُرش و تُرُشدو تلّفظ متفاوت دارند؛ مانند:  در شررعر ها بعضرری از واژه  توجّه به تغییر تلّفظ:  -۶

نکردن این تلفّظ، باعث اخالل رعایتظاهری یکسرران و وزنی متفاوت دارند.   » بُوَد «و   » بود «بعضرری افعال مانند  مثالً  

 شود.     در وزن می
دانرررا    برررودتَررروانرررا   کررره   برررود هرررر 

 هرا بگشررراینرد؟ ه در میکردهررررررر آیرا ک  بود

برنرره          و  بررار  نرره  و  ترخررت  نرره  و  پریررل   نرره 
 

بررررنرررا    پررریرررر  دل  دانرررش   برررود ز 
بگشرررراینررد؟  مررا  فروبسرررترره  کررار  از   گره  

هرم   و  سرررریرری  ترو  نررانری   گررسرررِرنرره برره 
 

 

زیرا دهد.  در این حالت شرکل ظاهری کلمه تغییر تلّفظ را نشران نمیدر این اسرت که   5تفاوت این مورد با مورد   توجّه:

 .است که معموال ظاهری نیستند ی کوتاههاتغییر تلّفظ در تغییر مصوّت
 « تلّفظ کرده است. طَرْف« را بنا به ضرورت وزنی »طَرَفدر بیت زیر شاعر واژه »

 طلبم گررررررر ببرد  همّرت از براد سرررحر می
 

 چمن اسرت  طَرْفخبر از من به رفیقی که به  
 

 .آید« میسِتان« نیز در بعضی شعرها به صورت »سْتانپسوند » توجّه:

جرنررگ   مررا  بررایررد    سرررِرترران رررررر زابرلچرره 
 

ترانرررررر کرابلر جنرگ ایران و  رررررر و گ   ؟ سرررِ
 

 اند.تلّفظ شده»زابلسِتان و کابلسِتان«  بنا به ضرورت    لِستان«رلِستان و کابر»زابواژگان  

 « در دو بیت زیر توجّه کنید.گلستان« و »سنبلستانبه تلّفظ دو واژه »

بره نظر چنران نمرایردمژه  هرا و چشرررم یرارم 

 چشرمم ز چه رو همیشره باز اسرت  گلسرتان  در  
 

 رد آهوی ختایی رررررر چسررنبلسررتان  که میان   

 ه شرراید تو به چشررم من درآیی ررررر به امید آنک
 



 3/ نسخه  عروض و قافیهدکتر ابوذر احمدی /  27 
 

 

          Telegram ID                                     Telegram Channel                               Instagram                               mobile 

  @aboozar_ahmadi63                             @adabiyat_ahmadi                       @adabiyate_konkour              09123708476 

                                                                     @package_adabiyat 

شود(،  بنا به ضرورت وزنی گاه حرف دوم فعل امر )که حرف اوّل بن مضارع میکردن حرف دوم فعل امر:  تلّفظساکن  -7

»بِشتاب، بِستان، بِفکن و  به صورت  »بِشِتاب، بِسِتان، بِِفکن و بُگُسل«  های زیر  شود. در مثالبه صورت ساکن تلّفظ می

 اند. تلّفظ شدهبُگسل« 
 ای پسرررررررر این نه جای بازی اسررت  :گفت

آن مررن  عررمررر  جررای  از  بررر  هسررررت   چرره 
تررزویررر   بررفررکررن اسرررراس  ایررن  پرری   ز 

 

اسررررتکره جرای چراره  بشرررتراب   سررررازی 
افررزای  بسررررترران لرریررلرری  عررمررر  برره   و 
پرریررونررد   بررگسررررل و  نررژاد  ایررن  هررم   ز 

 

 
 :  شان(-ِتان ، -ِمان ،  -ِ،  ش  -َ ت ،  -َم ،  -َ) متّصلحذف مصوّت کوتاه » رَ یا رِ « پیش از ضمیر   - 8

داری نرررهرررفرررتررره  دل  آترررش    گرررر 
 

برره    جررانَررت   سرررروگررنررد  تجررانْسرررروزد 
 

 آورده است.«  جانْت« دوم، بنا به ضرورت وزنی »جانَتشاعر به جای »

خرروانرردنرردسررررتررم او  پرریررش  را     دیررده 
 

 برررنشرررررانررردنرررد ش  نرررامررردارانْبررررِ   
 

 « آورده است.  شنامدارانْ  « بنا به ضرورت وزنی »نامدارانَششاعر به جای » 

 
شرود.  حذف نمیمعموال  تر گفتم اگر پیش از همزه » ء «، مصروّت باشرد، همزه پیش و مصروّت قبل آن:  حذف همزه  -9

 شوند، از جمله موارد زیر:ولی در بعضی مواقع همزه و مصوّت قبل آن، هر دو حذف می
   و  (                   ء-ِ   ز  (                 که او = کاو= کو      ) ک  -َ     ء-ِز      ) ک   که از= کَ

   س  ت (     -َ     ء-ِا   ن (                 داده است = دادست )  د   ا   د          ء-ِکه آن = کان  ) ک   

 
  گر بگویم کره مرا برا تو سرررر و کراری نیسرررت

 

 هسررتکه آری در و دیررررروار گواهررررری بدهد   
 

 شود.« خوانده میکاریدر بیت فوق قسمت مشخص شده به صورت »
 

 ویرگول » ، « یا دو نقطه »  : « و امثال آن:   -10
به ابیات زیر که مطابق نگارش و ویرایش کتاب  . در وزن عروضررررری تأثیری نداردمکث قبل از ویرگول یا دو نقطه و ... 

 درسی است، توجّه کنید:

مری طرلروع  از  گرویررا  آفرترراب کرنررد     مرغررب، 
 

اسررررته آکر    شررروب در تمرامی ذرّات عرالم 
 

چسبد و به صورت  کنیم، امّا در واقع »ب« به مصوّت واژه بعد میطور است که بعد از واژه »مغرب«، مکث میظاهراً این
 مَغرِبافتابکُنَدَز  شود. گویا طُلوع میمقابل خوانده می

و   بررنررمررود  روی  ایبرردو   دلرریررر   گررفررت: 
 

شررررریررر  کررردار  برره  دلرریررران   مرریرران 
 

چسربد و به صرورت  کنیم، امّا در واقع »ت« به مصروّت واژه بعد میواژه »گفت«، مکث میطور اسرت که بعد از  ظاهراً این
 دَلیر...  گُفتِیشود. بِدو روی بِنمودُ مقابل خوانده می

 
« یا یادِگارر دو تلّفظ »رررر « با هیادگارمثالً واژه » .یکسان خواهند داشت  وزنر دو تلّفظ  رررر واژگان دو تلّفظی با ه -11

 شود.« هجابندی میU رر U رر»یادْگار« به صورت »  

 تلّفظ با حرکت بر تلّفظ با سکون ترجیح دارد. توجّه:

 

 در وزن تاثیری ندارند.»خَجِل ر خِجِل، عِطر ر عَطر، مَحَبَّت ر مُحَبَّت و...«، های تلّفظی مانند  تفاوت  -12
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است و به هیچ  فاصله بود، آن یک واژه به صورت نیمتر از حدّ معمول و اگر فاصله دو واژه کم  ها:فاصرلهتوجّه به نیم  -13

فاصرررله و حتّی عالئم نمای اضرررافه بیابد. )البته با توجّه به سرررواالت کنکور، زیاد به نیمتواند نقشها نمیوجه بین آن

 ها درست ویرایش نشده بودند!( سالنگارشی دلخوش نباشید! زیرا متاسفانه سواالت کنکور در این 

 

ها دو نوشرتار و خوانش دارند مانند »آینه و آیینه«، و بعضری واژگان شربیه یکدیگرند، مانند »مُقَدَّم و بعضری از واژه  -1۴

 در هر مورد باید دّقت کنیم که کدام در شعر به کار رفته است. زیرا هر کدام تقطیع و وزن متفاوتی دارد.  مَقدَم«،

 

التزامی بدون ب(  مضرارع ( و مضرارع سراده )خواندتوجّه به یکسرانی ظاهری فعل ماضری سراده سروم شرخص مفرد )  -15

با توجّه به محتوای شرعر و افعال دیگر، باید متوجّه شرویم، به کدام صرورت بخوانیم. زیرا وزن (. خوانَد)  سروم شرخص مفرد

 متفاوتی خواهند داشت.

 

درسرت اسرت که در عروض کلماتی مانند »بیا، سریاسرت، بیابان و ...« به صرورت » بِیا، سِریاسرت، بِیابان و ...« در    – 1۶

 کنیم.مطابق معیار تلّفظ میگیریم، امّا در خوانش این کلمات  نظر می

 

 .کننددقت شود زیرا تفاوت ورزنی ایجاد می»مَلَک، مَلِک و مُلک«  در خوانش کلماتی مانند    – 17

 

 شوند.در خوانش کلماتی مانند »کاین« ، »کاو« دّقت شود که به صورت »کین« و » کو« خوانده می  – 18

 

ر اینگونه کلمات »زان، وان، کان و ررررر . اگاندبوده آن « و » وَ  بیت زیر در اصررل » زِ آن «دو  در    و »وان«  »زان«  – 19

 گیریم.  ...« با این نوشتار در متن بیایند، دیگر حذف همزه در نظر نمی ، توست وخوبست

کری اسرررت با شرررکایت   زان  یار دلنوازم، شرررُ
هررنرروز  وان داشررررت  جرران  کرره  گرررم     دل 

 

 دان عشرقی، بشرنو تو این حکایتگررررر نکته 
برری آن  کررف  از   رهررنررگ فرر اوفررترراد 

 

 

 است؟   نشدهدر کدام بیت از اختیار حذف همزه استفاده    -15

 کرره سپردی به منش   ( یا رب آن نوگل خندان1

هررم 2 نرریررز  درمرران  و  اسررررت  یررار  از  دردم   ) 

اشررررارتری 3 زیرنررب  برره  ترو  اسررررارت  دارد   ) 

نررمرری۴ نررظررر  انرردر  هرریررچررم   آیررد ( 
 

بره تو از چشرررم حسرررود چمنش می   سرررپرارم 

هررم نرریررز  جرران  و  شرررررد  او  فرردای   دل 

 از اشرررتیاق کیسرررت که چشرررمت کشرررید راه

در   روی  خررورشررررریررد  تررو   نررظررری تررا 
 

 

 است؟   نگرفتهیک از ابیات زیر، حذف همزه صورت    در کدام  -1۶

زبررانرری1 داری  اگررر  مررر   ای  بررخرروان   ) 

نرررکرررویررری2 آیرررت  سررررررردفرررترررر   ) 

گرل 3 ای  نرداد  مگر  اجرازت  غرور حسرررنرت   ) 

 که دلش زنده شررد به عشررق ( هرگز نمیرد آن۴
 

دهررانرری   داری  اگررر  صرررربررح  ای   بررخررنررد 

خررروب مرررلرررک   رویررری شررررراهرررنشررررره 

 لیرب شررریردا راکره پرسرررشررری نکررررررنی عنرد

مررا  دوام  عررالررم  جررریرردی  بررر  اسررررت   ثرربررت 
 

 



 3/ نسخه  عروض و قافیهدکتر ابوذر احمدی /  29 
 

 

          Telegram ID                                     Telegram Channel                               Instagram                               mobile 

  @aboozar_ahmadi63                             @adabiyat_ahmadi                       @adabiyate_konkour              09123708476 

                                                                     @package_adabiyat 

 ؟  شودنمیدر بیت کدام گزینه، همزه حذف    -17

 ( گذر از دسرت رقیبان نتوان کررررررد به کویت1

بکنرد لعرررررررل لبش چراری من2  ( دوش گفتم 

بگرذاشرررتنرد 3 کراروان  در  را  افتراده  برار  یرار   ) 

 ایم ( دیگری را در کمنرد آور کره مرا خود بنرده۴
 

 وقرت کره در سررررایر  زنهرار تو براشرررم مگر آن   

بررکررنررد  آری  کرره  داد  نرردا  غرریررب   هرراتررف 

 وفرررررررا یراران کره بربسرررتنرد برار خویش رابی

 آموز راریسررمان در پای حاجت نیسررت دسررت
 

 

 شده، مصوّت کوتاه پیش از ضمیر، حذف شده است؟  مشخّصدر کدام گزینه، در کلمه  -18

 ( و گر خویش راضررررررررری نباشرررد ز خویش1

برره  2 بسررررت  امررش(  نرقرش  عرردم  از   وجرود 

و  3 لررطررف  درگرراه  برره   بررر  بررزرگرریررش( 

الررهرریّررتررش ۴ بررر  مررتّررفررق  جررهرران   ) 
 

پرریررش   برریررگررانررگررانررشچررو    ز   برررانررد 

هسررررت نیسررررت،  از  کردن  او  جز  دانررد   کرره 

سرررررر ز  برررزرگررری  نرررهررراده   برررزرگررران 

کُرررنررره   از   مررراهررریّرررترررش فررررومرررانرررده 
 

 

 شود؟  شده به صورت ترکیب اضافی خوانده نمیدر کدام گزینه قسمت مشخّص  -19

 کو  سررلسررله مشررکین( عقل دیوانه شررد آن 1

 ( آن کس اسررت اهل بشررارت که اشررارت داند 2

 ( باز پرسررید ز گیسرروی شررکن در شررکنش 3

 ( هر سرررر موی مرا برا تو هزاران کرار اسرررت ۴
 

 دل ز مرا گوشررره گرفرت، ابروی دلردار کجراسرررت  

 کجاسرررت   محرم اسررررارها هسرررت بسررری،  نکته

 کجاسرررت   سررررگشرررته گرفتارکاین دل غمزده  

کجررای و  مررا  بیمالمررتیم   کجرراسررررت   کررارگر 
 

 

 واژه »شکر« در کدام گزینه باید به صورت مشدّد خوانده شود تا وزن عروضی شعر درست باشد؟    -20

ز  1 و  هریرچ  مرگرو  قرنررد  چرراشرررنری  از   شرررکرر ( 

 دل، خوش بود  شررکریای را به خیال  ( طوطی2

چررا   شررررکررفرروش(  3 برراد  دراز  عرمررش   کرره 

 بهتر، یا آنکه شررکر سررازد؟  شررکر( ای دوسررت  ۴
 

 زان رو که مرا از لررررررب شرریرین تو کام اسررت 

کرد  برراطررل  امررل  نقش  فنررا  سررریررل   نرراگهش 

را شررررکرررخررا  طرروطرری  نررکررنررد   تررفررّقرردی 

سررررازد؟  قرمرر  آنرکرره  یررا  برهرترر،  قرمرر   خروبری 
 

 

 در کدام گزینه تلّفظ واژه »بود« متفاوت است؟    -21

 که با دوسرت به سرر شرد بود(  اوقات خوش آن 1

 بود( نبود نقش دو عرالم کره رنرررررررگ الفرت  2

ره  3 چرره  مرطررب   برود(  پررده  در  زد  کرره   ایرن 

 بود( من چره در پرای تو ریزم کره پسرررنرد تو  ۴
 

بری  هرمرره  بریبرراقری  و  برودحرراصرررلری   خربرری 

انررداخررت زمرران  این  نرره  محبّررت  طرح   زمررانرره 

می هشررریرار کره  و  مسررررت  هم  برا   رقصرررنرد 

 جان و سرر را نتوان گفرررررت که مقداری هسرت
 

 

  



 

 

 صفر تا صد ادبیات کنکور ؛ کامال رایگان   

       Telegram ID                                       Telegram Channel                               Instagram                               mobile 

@aboozar_ahmadi63                               @adabiyat_ahmadi                       @adabiyate_konkour              09123708476 

                                                                  @package_adabiyat 

 نوشتن )خط عروضی(  درستچهارم:  فصل

به ایم، بنویسریم. خواندن شرعر، برای رسریدن به هجاهای بیت، ضرروری اسرت بیت را همانگونه که خواندهپس از درسرت

در خط عروضرری تمام نکاتی را که در فصررل دوم    .گوینداین نوشررتار که دقیقاً مطابق خوانش اسررت، خط عروضرری می

گیریم و آن نکات  )انواع واج و هجا( گفتیم، باید رعایت کنیم. در واقع یک مصراع را همچون یک واژه بزرد در نظر می

 کنیم. یعنی:را در آن رعایت می

 

  لِم عَل مُ  مُعَللِم    معلّم   توجّه به تشدید

   هَر خا  خاهَر  خواهر توجّه به حروف ناخوانا

  نی سَ تُو  تُوسَنی  توسنی   آیدنوشتن هر چه که به صدا در می

   نِ خا  خانِ    خانه  توجّه به » ه « غیرِ ملفوظ

   نا جا  جانا  جانان   مصوّت بلند  حذف »نْ« بعد از

   یا بِ  بِریا  بیا توجّه به فرآیند واجی افزایش

  حَق نَل اَ  أَنَلحَق  اناالحق هاترکیبات عربی و یا مشابه آنتوجّه به 

  جا لُ دِ  دِلُ جا  دل و جان توجّه به »واو« عطف و ربط

 میز قا را اِ   اِغراقامیز  آمیزاغراق حذف همزه

امّا موارد دیگری نیز وجود دارد که موارد فوق مهمترین نکاتی اسرت که در خط عروضری باید به آن توجّه کرد،   توجّه:

 در فصول قبل به آن اشاره شد.

شرود و در واقع مصروّت بلند در این گونه بعد از مصروّت بلند حذف نمی »نْ«  همانطور که گفته شرد، در اصرل   توجّه:

 سین = سِن، خان = خَن ،  خون = خُن  شود.لّفظ میموارد، مانند مصوّت کوتاه ت

 اکنون به خطّ عروضی ابیات زیر دقّت کنید:  

          

جرردا سرررنگی  ز  چشرررمرره  یکی   گشررررت 

جُررد سرررَرنرگری  زِ  چِشرررمِ  یِرکری    ا گَشررررت 
 

چررهرررهغررلررغررلرره  پررازن  ترریررز   نررمررا 

پررا ترریررز  نُررمررا  چررهِرررِ  زَن   غُررلررغُررلِ 
 

 

پرردیرردار آیرری  بررهررار  وقررت  در   چررو 

وَقرررتِ   دَر     پَررردیررردار   بَرررهرررارایررریچُ 
 

رخسررررار  ز  برررداری  پرررده   حررقرریررقررت 

رُخسررررار زِ  بَرررداری  پَررردِ   حَررقرریررَقررت 
 

 

خرویرش بررازوی  برره  ایرمرن  برس   نربرراشررری 

بررازویِ بِ  بَسرررریرمِرن     خریرش  نَربرراشرررری 
 

خررویررش   پررهررلرروی  ز  نررادان  گرراو   خررورد 

نررادا گرراوِ  خرریررش  خُرررَد  پَررهررلررویِ   زِ 
 

 

خریررانرردیرش اسررررت  خریرر  اگرر   گرفررت: 

خِرریرررَنرردیرر  اَسررررت  خِرریررر     ش گُررفررتَررگَررر 
 

پریرش   نریررایررد  شرررررت  جرز  شررررری   ترو 

پریرش  نَریررایَررد  شررَرررَت  جُرز  شررَررری   تُ 
 

اشرتباه  ،  آموز، شرعر را درسرت خوانده اسرت، ولی در خط عروضری به دلیل کاهش سررعتبسریار پیش آمده دانش توجّه:

عروضری  پس از نوشرتن شرعر به خط عروضری، یک بار شرعر را از روی خط  نوشرته اسرت. برای جلوگیری از این اشرتباه،  

نکردن همزه یا ترین اشرتباهات در این مرحله، حذفاز مهم خوانید یا خیر.بخوانید تا مشرخّص شرود، شرعر را درسرت می

و  شرود.نویسریم نگاهمان از مصرراع، محدود به واژه میعدم توجّه به کسرره اضرافه اسرت. چون وقتی به خط عروضری می
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 رویم. به اشتباه مثال بعد توجّه کنید:ی دیگر میواژه نویسیم و بعد سرا یک واژه را به خط عروضی می
 

دل ز  دسرررررترری  برررآریررم  تررا   برریررا 

دِل زِ  دَسرررررترری  بَرررآریررم  تررا     بِرریررا 
 

گِل  ز  فرررردا  بررررآورد  نرررتررروان   کررره 

گِل زِ  َفرررردا  بَررررآوَرد  نَرررتررروا    کِ 
 

ایم. ولی همانطور که در  نوشرتهرسرد شرعر را به درسرتی به خط عروضری  در خط عروضری مثال قبل ظاهرا به نظر می

 بینیم، به حذف همزه توجّه نکرده بودیم.تقطیع زیر می

زِ دَسرررررترری  بَررراریررم  تررا   دِل   بِرریررا 
 

نرررتررروا  گِل  نکِ  زِ  َفرررردا   بَرررراوَرد 
 

های تشرخیص وزن یک بیت اسرت، حتماً بعد از نوشرتن آن، یک بار دیگر ترین قسرمتخط عروضری از مهم  نکته مهم:

اگر اشرتباهی در این مرحله داشرته باشریم،  کنیم. و  د. زیرا ما هجاها را از روی خط عروضری مشرخّص میآن را چک کنی

 . قطعاً تقطیع نهایی ما اشتباه خواهد شد

 نمای اضافه( بسیار الزامی است.نوشتن کسره اضافه بین دو واژه )نقش توجّه:

د.تقطیع هجایی کنیابیات زیر را مانند نمونه به خط عروضی بنویسید و   
 چررررو حاکرررم بررره فرمررران داور برررود  – 1

آیرردش   -  2 سرررودمرنررد  کسررری   نصررریرحررت 
اسررررت  –  3 بخشررررایش  بنرده  آن  بر  را          خردا 
 چو ده سرررالره شرررد زان میران کس نبود              -  ۴
سرررراخرترنررد           -  5 کرراری  برهرر  را  کسررری   هرر 

دلبرانخوش  -  ۶ براشررررد کره سررررّ   تر آن 

 ود شررد یار من         رررررکسرری از ظنّ خ  رررررره – 7
 ود آن مر  را هر گون شرررگفرت     ررررررمی نم  -  8
مررکررر   -  9 نرره  برریررنررم  وفررا  گررر  آری   گررفررت 

نررو           -  10 فرررزنررد  تررو  بررخررت  نررزایررد   تررا 
 و پیدا شرردهررررره هسررتی ز ترررررای هم  - 11
برریررچررارهچرراره  -  12 کرره  سرررراز  مررا   ایررم ی 
 زنررممیهررررر سحرررر از عشررق دمرری    - 13

 دَسررت از ایرن پیررش کره دارد کره مرا؟       - 1۴
 ای نررام تررررو بهتریرررن سرررررآغرررراز      - 15

 ی جهررران اوسرررتحاجتگررره جملررره –  1۶

 از عمررررر من آنچررره هست بررر جررای  - 17

 ای پسر این نه جرای بازی است  :گفت  – 18

 هرررر آن وصفرری کره گویرم بیش از آنی  – 19

 بررره نرررام کردگررررار هفرررت افرررالک  – 20

 فرررو  رویرررت اندازی سررروی خررراک  – 21

 خوشرررا شیرررراز و وضررع بی مثالش  – 22

 برررره شیرررررراز آی و فیرض روح قدسی  – 23
 ی هَجر شررب وصررل اسررت و طی شررد نامه  - 2۴

 

 نگهررررررربان و یرررررراور برررودخدایررررررش   

آیرردش پسررررنررد  سررررعرردی  گررفررتررار   کرره 
 ق از وجودش در آسرررایش اسرررت ررررررکره خل

آزمررود  نرربرررد  وی  بررا  یررارسرررررت   کرره 
انررداخررتررنررد  دلررش  در  را  آن   مرریررل 

دیرررگررررانآگرررفرررتررره   حررردیرررث  در   یرررد 
مررن  اسررررررار  نررجسرررررت  مررن  درون   از 
گفررت  برره  او  آیررد  انرردر  کرره  برراشررررد  کرره   تررا 

دیررده بررس  بررکرررمررکرررهررا  و  زیررد  از   ام 
 ردد شررریر شررریرین خوش شرررنو ررررررنگخون  

شررررده ترروانررا  تررو  از  ضررررعرریررف   خرراک 
آوریررم  روی  کرره  برره  برررانرری  تررو   گررر 

 شنررررررررروم بررررررررررمَالروز دگرررررررر می

 زاری از ایرررررن بیررررش کررره دارد کرره مرا؟

 بی نررررررام تررررو نامرررره کررری کنرررم برراز

 وسرررتمحررررراب زمیررررررن و آسمرررررران ا

 بسررررتان و بررررره عمررررر لیلررررری افرررزای

 بشتررراب کررره جرررای چررراره سرررازی است

 یقیرررن دانررم کررره بی شرررک جرران جررانی

 کرررره پیررردا کرررررد آدم از کفررری خرررراک

 هرررا سررررازی سررروی خرراکعجایرررب نقش

 نگرررررررررره  دار   از   زوالرررررشخرررداوندا   

 بجرررررروی از مررردم صاحرررررب کمالرررررش

 سرررررررررررالم  فیرررررررررررررررهِ حتّی مطلعِ الفَجر 
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هجاها( اصالح نشده است. پس از آموختن اختیارات شاعری در فصل هشتم، اختالف هجاها    اختیارات شاعری )یعنی تفاوتتوجّه:  

 .شود ساکن بعد از مصوّت بلند نیز در بسیاری از موارد حذف نشده است تا مشخّص«   نْرا تصحیح کنید. همچنین » 

 چو حاکم به فرمان داور بود            خدایش نگهبـان و یاور بود  1بیت 

 انِ داوَر بُـوَد ـاکِـم ِب فَـرمـُچ ح عروضی  مصراع اول 

 وَد ُب وَر  دا نِ ما فَر  ِب کِم  حا ُچ هجا

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U عالمت 

            اختالف 

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U عالمت 

ـ  نِ یَش دا ُخ هجا  وَد ُب وَر  یا نُ با گَه

 خُـدایَـش نِـَگـهـبـانُ یـاوَر بُـوَد عروضی مصراع دوم 

 

 نصیحت کسی سودمند آیدش            کـه گفتـار سعدی پسند آیدش 2  بیت

 نَـصـیـحَـت کَـسـی سـودمَـنـدایَـدَش مصراع اول عروضی  

 دَش یَ دا مَن  سو        د  سی کَ حَت صی نَ هجا

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U عالمت 

            اختالف 

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U عالمت 

 دَش یَ دا سَن َپ دی سَع رِ  تا گُف  کِ هجا

 گُـفـتـارِ سَـعـدی پَـَسـنـدایَـدَشکِ  عروضی مصراع دوم 

 

 خدا را بر آن بنده بخشایش است          که خلق از وجودش در آسایش است  3 بیت

ـ خُـدا را بَ عروضی مصراع اول   ران بَـندِ بَـخـشـایِـَشـسـتـ

 شَست یِ شا بَخ  دِ بَن  ران  َب را  دا ُخ هجا

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U عالمت 

            اختالف 

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U عالمت 

 شَست یِ سا را  دَ دَش جو وُ قَز  خَل کِ هجا

 ـودَش دَراسـایِـَشـسـتکِ خَـلـق اَز وُج عروضی مصراع دوم 

 

 ساله شد زان میان کس نبود            کـه یارست بـا وی نبـرد آزمودچو ده 4بیت 

 کَـس  نَـبـود   نمِـیـا   ندَه  سـالِ  شُـد  زا ُچ   عروضی  مصراع اول 

 بود نَ کَس  نیا مِ  ن زا شُد لِ سا دَه ُچ هجا

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U عالمت 

            اختالف 

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U عالمت 

 مود دا         ز  بَر  نَ وِی با ت ـــرِس یا کِ هجا

 بَـردازمـــود ـت   بـا   وِی  نَــیــارِسـکِ   عروضی مصراع دوم 
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 هر کسی را بهر کاری ساختند            میـل آن را در دلـش انداختند 5بیت 

 هَـر  کَـسـی را  بَـهـرِ  کـاری  ساخـتَـنـد عروضی  مصراع اول 

ـ  را  سی کَ هَر هجا  تَند سا      خ  ری  کا رِ  بَه

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ عالمت 

            اختالف 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ عالمت 

 تَند دا        خ  اَن لَش دِ دَر  را  نآ   لِ مِی هجا

 را  دَر  دِلَـش  اَنـداخـتَـنـدن  ـلِ آ ـمِـی عروضی مصراع دوم 

 

 خوش تر آن باشد که سرّ دلبران            گفته آید در حدیـث دیگـران  6بیت 

 خُـشـتَـرا  بـاشَـد  کِ  سِــررِ  دِلـبَـران  عروضی مصراع اول 

 ران  َب دِل رِ  سِر  کِ شَد با نرا  َت خُش هجا

 ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U ــ عالمت 

    *         اختالف 

 ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U ــ عالمت 

 ران  گَ دی ِث دی َح دَر  یَد آ ِت گُف  هجا

 گُـفـتِ  آیَـد  دَر  حَـدیـثِ  دیــَگـران  دوم عروضی مصراع 

 

 هر کسی از ظنّ خود شد یار من            از درون من نجست اسرار من 7بیت 

 هَـر کَـسی  اَز  ظَـنـنِ  خُـد  شُـد  یـارِ  مَـن  عروضی مصراع اول 

 مَن  رِ  یا شُد خُد نِ ظَن  اَز  سی کَ هَر هجا

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ عالمت 

        *     اختالف 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ U ــ U ــ عالمت 

 مَن  رِ  را  تَس جُس نَ مَن  نِ رو  دَ اَز  هجا

 اَز  دَرونِ  مَـن  نَـجُـسـتَـسـرارِ  مَـن  عروضی مصراع دوم 

 

 می نمود آن مرغ را هر گون شگفت            تا که باشد که اندر آید او به گفت  8بیت 

 شِـگـُفـت نمُـرغ را هَـر گـو نمی نِمودا  عروضی مصراع اول 

 گُفت شِ نگو هَر را  مُر          غ  ندا مو نِ می هجا

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ عالمت 

            اختالف 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ عالمت 

 گُفت ِب او یَد را  دَ کَن شَد با کِ تا هجا

 تـا  کِ  بــاشَـد  کَـنـدَرایَـد  او  ِب  گُـفـت  مصراع دوم عروضی  
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 ام از زید و بکر گفت آری گـر وفا بینم نـه مکر            مکرها بس دیده 9بیت 

 گُـفـت آری گَـر  وَفـا  بـیـنَـم  نَ  مَـکــر  عروضی مصراع اول 

 مَکر  نَ نَم  بَی فا  وَ گَر  ری  آ ت ــــگُف هجا

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ عالمت 

            اختالف 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ عالمت 

 بَکر  دُ زَی  اَز  اَم  دِ دی بَس  ها ر ــــمَک هجا

 مَـکــرها  بَـس  دیـدِ  اَم  اَز  زَیـدُ  بَــکر  عروضی مصراع دوم 

 

 

 خون نگردد شیر شیرین خوش شنوتـا نزاید بخـت تـو فرزند نو             10بیت 

 تـا  نَـزایَــد  بَـخـــتِ  ُت  فَــرزَنـدِ  نُـو  عروضی مصراع اول 

 نُو دِ زَن  فَر  ُت ِت بَخ  یَد زا  نَ تا هجا

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ ــ U ــ عالمت 

     *        اختالف 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ عالمت 

 نُو شِ خُش ن ری شی رِ  شی دَد گَر  نَ نخو هجا

 ش  شِـنُـو یـن خُنَـَگـردَد  شـیـرِ  شـیـر   نخـو عروضی مصراع دوم 

 

 ای همه هستی ز تو پیدا شده            خاک ضعیــف از تو توانا شده 11بیت 

 اِی  هَـمِ  هَـسـتـی  زِ  ُت  پِـیـدا  شُــدِ  عروضی مصراع اول 

 دِ شُ دا پِی ُت زِ  تی هَس مِ  هَ ای هجا

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ عالمت 

            اختالف 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ عالمت 

 دِ شُ نا وا َت ُت فَز  عی ضَ کِ خا هجا

 خــاکِ   ضَـعـیـفَـز ت ُ تَــوانــا  شُــدِ  عروضی مصراع دوم 

 

 برانی به که روی آوریم ایم            گر تو  ی ما ساز که بیچاره چاره 12بیت 

 چـارِیِ  مـا  سـاز  کِ  بـیـچـارِایـم  عروضی مصراع اول 

 ایم  رِ  چا بی کِ سا         ز  ما یِ رِ  چا هجا

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ عالمت 

            اختالف 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ عالمت 

 ریم  وَ یا رو  کِ ِب نی را  ِب ُت گَر  هجا

 گَـر  ُت   بِـرانـی  بِ  کِ  رو یـا وَریـم  عروضی مصراع دوم 
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 شنــوم برمَال زنم            روز دگـر می هر سحر از عشق دمی می  13بیت 

 هَـر  سَـحَـرَز  عِـشـق  دَمـی  می زَنـم  عروضی مصراع اول 

 نَم  زَ  می می دَ ق ــــعِش  رَز  َح سَ هَر هجا

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ عالمت 

            اختالف 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ عالمت 

 ال مَ  بَر  وَم  نَ شِ می گَر  دِ زِ  رو  هجا

 روزِ  دِگَـر  مـی شِـنَـوَم  بَــر  مَــال عروضی مصراع دوم 

 

 

 دَست از این پیش که دارد که ما؟            زاری از این بیش که دارد که ما؟  14بیت 

 دَسـت  اَزیـن  پـیـش  کِ  دارَد  کِ  مـا  عروضی مصراع اول 

 ما کِ رَد  دا کِ ش ــــپی ن زی ءَ دَست هجا

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ عالمت 

          *   اختالف 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ عالمت 

 ما کِ رَد  دا کِ ش ــــبی ن زی یَ ری  زا  هجا

 زاریـیَـزیــن  بیـش  کِ  دارَد  کِ  مـا  عروضی مصراع دوم 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز            بی نام تو نامه کی کنم باز  15بیت 

 سَـراغـاز   ناِی  نـامِ  ُت  بِـهتـَـری عروضی مصراع اول 

ـ  ُت مِ  نا اِی هجا  غاز  را  سَ ن ری َت بِه

 ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ عالمت 

           اختالف 

 ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ عالمت 

 باز  نَم  کُ کِی مِ  نا ُت مِ  نا بی هجا

 بـی نـامِ  ُت  نـامِ  کِـی  کُـنَـم  بـاز  عروضی مصراع دوم 

 

 ی جهان اوست            محراب زمین و آسمان اوست حاجتگه جمله 16بیت 

 اوسـت حـاجَـتـَگـهِ جُـمـلِ  یِ  جَـهـا   عروضی مصراع اول 

 اوست  نها َج یِ لِ جُم هِ گَ جَت حا هجا

 ــ ــ U U U ــ U U ــ ــ عالمت 

    *        اختالف 

 ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ عالمت 

 اوست  نما سِ آ نُ می زَ  ِب را  مِح  هجا

 مِـحــراِب  زَمـیــنُ   آسِـمـا  اوسـت  عروضی مصراع دوم 
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 بر جای            بستان و به عمر لیلی افزای از عمر من آن چه هست  17بیت 

 اَز عُـمـرِ مَـنـا  ِچ   هَـسـت  بَـر  جـای  عروضی مصراع اول 

 جای بَر  هَست ِچ نا مَ  رِ  عُم  اَز  هجا

 ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ عالمت 

   *         اختالف 

 ــ ــ ــ ــ U ــ U U ــ ــ عالمت 

 زای  یَف  لی لِی رِ  عُم  ِب نُ تا بِس  هجا

 بِـسـتـانُ  ِب  عُـمـرِ  لِـیـلـی  یَـفـزای  عروضی مصراع دوم 

 

 

 گفت ای پسر این نه جای بازی است            بشتاب که جای چاره سازی است  18بیت 

 گُـفـتِـی  پِـَسـریـن  نَ  جـایِ  بـازیـسـت  عروضی مصراع اول 

 زیست  با یِ جا نَ ری  سَ ِپ تِی گُف  هجا

 ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ عالمت 

           اختالف 

 ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ عالمت 

 زیست  سا رِ  چا یِ جا کِ تا        ب  بِش  هجا

 بِـشـتـاب  کِ  جــایِ  چــارِ  سـازیـسـت  عروضی مصراع دوم 

 
 

 بی شک جان جانی هر آن وصفی که گویم بیش از آنی            یقین دانم که  19بیت 

 هَـران  وَصـفـی  کِ  گـویَـم  بـیـَشـزانـی  مصراع اول   عروضی

 نی زا  شَ بی یَم گو کِ فی وَص را  هَ هجا

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U عالمت 

            اختالف 

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U عالمت 

 نی جا نِ جا شَک بی کِ نَم  دا قی یَ هجا

 یَـقـیـن  دانَـم  کِ  بـی شَـک  جـانِ جـانی  عروضی مصراع دوم 

 

 به نام کردگار هفت افالک            که پیدا کرد آدم از کفی خاک  20بیت 

 ِب  نـامِ  کِـردِگـارِ  هَـفـت  اَفـلـاک عروضی مصراع اول 

 الک اَف  هَفت رِ  گا دِ کِر  مِ  نا ِب هجا

 ــ ــ U ــ U ــ U ــ U ــ U عالمت 

     *     *    اختالف 

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U عالمت 

 خاک فی کَ اَز  دَم  آ کَــر      د  دا پِی کِ هجا

 کِ  پِـیـدا  کَــرد  آدَم  اَز  کَــفـی خـاک عروضی مصراع دوم 
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 ها سازی سوی خاکفروغ رویت اندازی سوی خاک            عجایب نقش  21بیت 

 فُـروغِ  رویَـتَـنـدازی  سـویِ  خـاک عروضی مصراع اول 

 خاک یِ سو زی  دا تَن یَ رو  غِ رو  ُف هجا

 ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ U عالمت 

  *  *       *    اختالف 

 ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U عالمت 

 خاک یِ سو زی  سا ها نقـــــش  یِب جا عَ هجا

 عَـجـایِـب  نَـقـش ها  سـازی  سـویِ  خـاک  عروضی مصراع دوم 

 

 

 مثالش            خداوندا نگه دار از زوالش خوشا شیراز و وضع بی  22بیت 

 خُـشـا شـیـرازُ  وَضـعِ  بـی مِـثـالَـش  عروضی مصراع اول 

 لَش ثا مِ  بی عِ وَض زُ  را  شی شا ُخ هجا

 ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U عالمت 

     *        اختالف 

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U عالمت 

 لَش وا زَ  رَز  دا گَه نِ دا وَن دا ُخ هجا

 خُـداوَنـدا   نِـَگــــه دارَز   زَوالَـــش  عروضی مصراع دوم 

 

 به شیراز آی و فیض روح قدسی            بجوی از مردم صاحب کمالش 23بیت 

 شیـرازایُ  فِـیـضِ  روِح  قُـدسیِب   عروضی مصراع اول 

 سی قُد ِح رو  ضِ فِی یُ زا  را  شی ِب هجا

 ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U عالمت 

     *  *       اختالف 

 ــ ــ U ــ ــ U U ــ ــ ــ U عالمت 

 لَش ما َج حِب صا مِ  دُ مَر  یَز  جو ِب هجا

 صـاحِـب  کَـمـالَـش بِـجـویَـز  مَـردُمِ   عروضی مصراع دوم 

 

 ی هَجر            ســالمٌ فیـــهِ حتّی مطلعِ الفَجر شب وصل است و طی شد نامه  24بیت 

 شَـبِ  وَصـلَـسـتُ  طِـی شُـد نـامِ  یِ  هَـجـر  عروضی مصراع اول 

 هَجر یِ مِ  نا شُد طِی ُت لَس وَص ِب شَ هجا

 ــ U U ــ ــ ــ U ــ ــ U U عالمت 

  *         *   اختالف 

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U عالمت 

 فَجر  عِل لَ مَـط  تا حَت هِ فی مُن  ال سَ هجا

 سَـلــامُـن  فـیــهِ حَـتـتـا  مَـطـلَـعِـل  فَـجر  عروضی مصراع دوم 
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  شود؟در بیت کدام گزینه، »همزه« حذف می -22

برررده1 گررمررانرری  نرره  نشررررا، (  زیررن  تررو   ای 

زمرران (  2 در  آمررد  گررفررت  انرردر   طرروطرری 

 تا خار غرررررم عشررقت آویختررررره در دامن (  3

مرری۴ را  ایررن  برراز  مرری(  و  دگررر هررل   جررو 
 

مرری  مررگررذار  را  احررترریررا،  حررزم   کررن 

فررالن! هرری  کرره:  زد  درویررش  بررر   بررانررگ 

گلسرررتررانکوترره برره  رفتن  برراشررررد   هررا نظری 

بررری کرررودکررران  لرررعرررب   خررربررررایرررنرررت 
 

 

 خط عروضی کدام مصراع در مقابل آن نادرست آمده است؟   -23

 ( سرعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیسرت 1

 هرای وصررررل( چون سررررآمرد دولرت شررررب2

 ه جای حاضرری رررر ( هم تو منزّهی ز جا هم هم3

 ( این نقرد بگیر و دسررررت از آن نسررریره بردار۴
 

عدِیا دی رَفتُ َفردا هَمچُنان مُوجود نیسررت(    )سررَ

سرررَ  شررَررربرامَ)چُررن  دُلَررتِ  وَد   صررررل( هررایِ 

 مِ جای حاضِرری( ررررر )هَم تُ مُنَززَهی زِ جا هَم هَ

بِرردار(  نِسرررریِ  دَسررررتَرزان  بِرگریررُ  نَرقررد   )ایرن 
 

 

 خطّ عروضی کدام مصراع در مقابل آن صحیح است؟  -2۴

هررم(  1 گررردسرررررر  برره  آرد  انرردر   نرربرررد 

 ای دارم کش از دل گر بر آرم بگسرررلرد ( نرالره2

 آشرریان توسررتا ه الیق زررررر ( سرریمر  ما چ3

کرنررد (  ۴ مسررررتررت  عشررررق  از  برویری   مرگرر 
 

گَرررد)  بِ  اَنرردَرارَد  نَرربَرررد  هَررم   ( سرررَررررِ 

لَررد(  بُگسرررَ بَرارَم  گَر  دِل  ز  کِشرررَ دارَم  ای   )نررالِ 

توسررررت( یرانِ  زاغراشرررِ الیِقِ  مرا چِ   )سررریمُر ِ 

کُررنَررد( ) مَسررررتَررت  عِشررررق  اَز  بررویرری   مَررگَررر 
 

 

 ............... جز بهاست   نشدهها خط عروضی درست رعایت  های هم  گزینهدر نوشتن واژه  -25

للَمَن   ، مَاخَذ ، خُردَن  کَببادِ ذ، مسررلّما:  ررررر ( کَبّاده، خوردن، مآخ1  ، مُسررَ

 ، بَراوَرد  یرررر ، رُؤیای  ، میوِیِ بِ  مُ ءَننَث ( مؤنّث، میوی به، رؤیایی، برآورد:  2

 مَس ءَلِ ،    ، مُجَععَد ، هَوا  روحُ االَمین : مسرأله( روح االمین، هوی، مجعّد،  3

 ، مَءوا، خُشبررو   ، سَررُتَرن بِ تُنرردی  ( به تندی، سر و تن، مأوا، خوشبو:  ۴

 
 ؟   نیستیک از ابیات زیر صحیح  خطّ عروضی کدام  -2۶

 ( وَلرررررررریررررررررکن ماه دارد قررررصردِ باال 1

ررررصرررررررردِ باال      وَلیکَن مرررررررراه دارد قررررَ

 ه کرررررررررروهسررتان نبارد ررررر ( اگر باران ب2

 نَبارَد   ناَگَر باران بِ کررررررررررررررروهِسررتا   

س خُررررَّم برررررراد صبا 3  ( اِی نَرررررررررفرررَ

 اِی نَررررررَفرررررررررسِ خُررررررررَمِ بادِ صَبا      

بود۴ بهررررررشرررتی  کرره  مپوشرررران  روی   ) 

 روی مَپوشرران کِ بِهِررررررشررررررررتی بُوَد     
 

 ررررررد آفررررررتررراب از کوه بابل فرررررررررروشررر  

 ررلُفرروشُررررد آفررتررررابَرررز کرررروهِ بابرِ

خشررررک  گردد  دجلرره  سررررالی   رودی برره 

 رودی بِ سرالی دِجرررررلِ گَرررررردَد خُشرک 

آمرررده یرررار  برررر  مررررحررربرررا از   ای 

 ای، مَرحَبااز بَررررررررررِ یررررررررررررررررررار آمررردِ

 هرکرررررررررررره ببیند چو تو حور ای صررنم 

 مرحررورِی صَنَرهَرررررکِ بِرربررینَررد چُ تُ 
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 خط عروضی بیت زیر در کدام گزینه صحیح است؟    -27

خروارگرران  غرم  مرونرس  ای  شررررو   »یررار 
 

برریررچررارگرران«   چرراری  ای  کررن   چرراره 
 

 

بریرچررارِگرران 1 چررارِیِ  ای  کرن  چررارِ  ن  خروارِگرران  غَرم  مرونِرسِ  ای  شُ   یررار   ) 

ک2ُ چررارِ  ن  خررارِگرران  غَرم  مرونِرسِ  ای  شُ  یررار  چررارِیِ  اِ  ن(   بریرچررارِگرران ی 

ک3ُ چررارِ  ن  خروارِگرران  غَرم  مرونِرسِ  اِی  شرررُرو  یررار  بریرچررارِگرران نِ(  یِ  چررارِ   ی 

ش۴ُ یررار  مونِا  (  بیچررارِگرران رررررر ی  یِ  چررارِ  کُنِی  چررارِ  ن  خررارِگرران  غَم   سِ 
 

 
 خطّ عروضی کدام مصراع در مقابل آن درست است؟    -28

نرراگرره:1 زنررد  مرروج  چررون  تررو  جررمررال  دریررای   )   نرراگَه زَنَررد  مُررل  چُررن  تُ  جِررمررالِ   دَریررایِ 

 هَمی زَد چِشمَک آن نَرگِس بِ سویِ گُل کِ خَندانی   وی گل که خندانی:رس ( همی زد چشمک آن نرگس به2

ایررن3 کررن  رهررا  گررو:(  دلرربررر  و  یررار  نررام  را  کُررنرریرر    هررمرره  دِلرربَرررگررو   نرَهررا  یررارُ  نررامِ  را   هَررمِ 

آواره:۴ مشرررترراقرران  چرو  اسرررترراره  چررب  گررد  برره   )     َچ گِرردِ  اِبِ  رِربِ  وا  مشرررترراقررانررا  چُ   سرررتررارِ 
 

 

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست  *توجّه:  

با قیمت    8کافی تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام   هزار و مبحث    60ساعت و 

توانید برای  رسد. در صورت تمایل می هزار تومان به فروش می   120ساعت و با قیمت    15عروض و قافیه در  

ترین  شود و در سریعها در تلگرام ارسال می بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید. این فیلم

فیلم تهیه  برای  رسید.  خواهد  دستتان  به  ممکن  بهزمان  و  تگرام  ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  روزترین 

(@aboozar_ahmadi63 و یا به شماره )در واتساپ پیام بدهید.   09123708476 

 شده است. ی به طور کامل آموزش دادهعدر تدریس ویدئویی عروض سما*توجّه: 

 ن تهیه کنید. اتوم 800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحهمی *توجّه: 
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 تقطیع هجاییفصل پنجم: 

ها آشرنا شردیم و نکاتی را نیز درباره آن آموختیم. در این مرحله از عروض، پس از نوشرتن تر با الگوی هجایی واژهپیش

اکنون هجاهای دو   کنیم.و اصرطالحاً آن را تقطیع هجایی میکنیم.  شرعر به خط عروضری، هجاهای آن را مشرخّص می

 کنیم:شخّص مییم، مه بودبیت از ابیات فوق را که به خط عروضی نوشت

جرردا سرررنگی  ز  چشرررمرره  یکی   گشررررت 

جُرردا  سرررَرنرگری  زِ  چِشرررمِ  یِرکری    گَشررررت 
 

چررهرررهغررلررغررلرره  پررا زن  ترریررز   نررمررا 

پررا  ترریررز  نُررمررا  چررهِرررِ  زَن   غُررلررغُررلِ 
 

 دا جُ گی  سَن زِ مِ چِش کی  یِ گشررررت

 رر U رر رر U U رر رر U U   رر

 رر U رر رر U U رر رر U U   رر

 پا  تیرررررز  ما نُ رِ چِهر زَن لِ  ُ غُل

خرویرش بررازوی  برره  ایرمرن  برس   نربرراشررری 

خریرش   بررازویِ  بِ  بَسرررریرمِرن   نَربرراشرررری 
 

خررویررش   پررهررلرروی  ز  نررادان  گرراو   خررورد 

نررادا گرراوِ  خرریررش   نْخُرررَد  پَررهررلررویِ   ز 
 

 خیش یِ زو با بِر  مِن سی  بَر  شی  با نَ

U رر رر U رر رر U رر رر U رر 

U رر رر U رر رر U رر رر U رر 

 خیش یِ لو پَهر زِ دا نا وِ گا  رَد  بُ

 

مانند »خیش« در    .حتّی اگر هجای کوتاه یا کشریده باشد  گیریم،هجای پایانی مصرراع را همیشره بلند در نظر می :توجّه

 بیت قبل که در اصل هجای کشیده است، ولی چون آخرین هجای مصراع است، معادل هجای بلند در نظر گرفتیم.  

مرحله دارد. لذا   1۶تا   10رسرریدن به وزن شررعر چندین مرحله دارد، مثالً خود تقطیع هجایی در هر مصررراع   توجّه:

کن اسرت تمام زحمت ما را بر باد بدهد. برای جلوگیری از این اشرتباه  ترین اشرتباه در محل قرار دادن هجاها، ممکوچک 

 های هجایی استفاده کنید.از خانهدر ابتدای کار و روزهای آغازین و قبل از راه افتادن دستتان،  شود،  توصیه می

دل ز  دستررری  برآریرررم  تررا   بیررا 

دِل   زِ  دَستررری  بَراریرررم  تررا   بِیررا 
 

گل  ز  فرررردا  بررررآورد  نتررروان   کررره 

نَتررروا نْکِ 
  

گِرررل    زِ  َفرررردا   بَرررراوَرد 
 

 

 دِل  زِ تی دَس ریر     م  را بَر  تا یا بِر 

U رر رر U رر رر U رر رر U رر 

           

U رر رر U رر رر U رر رر U رر 

 گِل زِ دا َفر وَر     د  را بَ وا     نَت کِ
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گیرد،  ی بسرریار مهمی که در این روش باید به آن دّقت کنیم، این اسررت که هر هجا در یک خانه قرار مینکته توجّه:

)زیرا هجای کشریده از نظر  .ی بعدی جای بگیردنویسریم که قسرمت آخر آن، در خانهولی هجای کشریده را طوری می

 امتداد، برابر با یک هجای بلند و یک هجای کوتاه است.(

که اختیار شراعری وجود داشرته  مگر اینمعموالً هجاهای دو مصرراع از نظر کمّی )تعداد( و کیفی )نوع( برابرند،   توجّه:

 که در فصول بعد به آن اشاره خواهم کرد.  باشد

با این روش بهتر اسرت شرعر را، یک بار از روی هجاها بخوانیم. همه هجاها را نوشرتیم،  که مطمئن شرویمبرای این :نکته

 شویم.  از صحّت خط عروضی هم مطمئن می

 

اصرل بر این اسرت که تعداد و نوع هجاهای دو مصرراع دقیقاً با هم منطبق باشرند، پس در صرورت بروز اختالف،    نکته مهم: 

پرتی و یا هر دلیل دیگر، اشرتباه کرده  به هر دلیل اعّم از حواس  شرما یک بار عملکرد خود را بررسری کنید، ممکن اسرت 

را تصرحیح کنید. ولی اگر شرما درسرت عمل کرده باشرید،    توانید آن اختالفِ ناشری از اشرتباه باشرید، در این فرصرت می 

 است و باید از آن جهت بررسی کنید. به تقطیع بیت زیر توّجه کنید.    اختیارات شاعری اختالف به دلیل استفاده از 

چرررب جررامرره  و  دکرران  روغررن  پررر   دیررد 

چَرررب   جررامِ  دُکررانُ  رُوغَررن  پُررر   دیررد 
 

 بر سررررش زد گشرررت طوطی کل ز ضررررب 

رببَر  رَش زَد گَشرررت طوطی کَل زِ ضرررَ  سرررَ
 

 

 چَرب مِ جا نُ کا  دُک غَن رُو پُر دی     د 

 رر U رر U رر رر رر رر رر U رر

           

 رر U رر رر رر U رر رر رر U رر

 ضَرب  زِ کَل   طی  طو گشررررت زَد  رَش سَ بَر 
 

پس از    کنیم. کنیم و سریع آن را بررسی می ابتدا به تقطیع خودمان شک می ما در دو ستون اختالف داریم. ستون ششم و هشتم. گفتیم که  

ایم و اختالف هجایی، ناشری از  « نوشرته   ُدک   « را به اشرتباه »   ُد  ایم و » « را به اشرتباه مشرّدد خوانده   دُکان   شرویم که واژه » بررسری متوّجه می 

ایم ولی هنوز  ایم و درسرت نوشرته شرویم که همه مراحل را درسرت رفته کنیم. در مورد خانه هشرتم مطمئن می اشرتباه ماسرت. آن را اصرالح می 

 ری است.  یابیم که این اختالف، به دلیل استفاده شاعر از اختیار شاع در این مرحله در می عالمت هجاها متفاوت است.  

 کنیم که از تقطیع هجایی و مراحل قبل آن مطمئن باشیم.پس زمانی اختالف هجا را به اختیار شاعری مؤکول می

 

آید. ولی تفاوت در تعداد هجا، فقط در یک  اختالفِ نوع هجا، اختیار شراعریِ پرکاربردی اسرت و بسریار پیش می توجّه:

جای دو هجای کوتاه، یک هجای بلند آورده باشرد، مانند مواردی که  آید و آن زمانی اسرت که شراعر بهحالت پیش می

« باشد. در غیر این صورت، اختالف   رررر  رررر« و پایان مصراع دیگری به صورت »    رررر   U Uپایان یک مصراع به صورت » 

تعداد هجا، ناشری از اشرتباه ماسرت. )در واقع یکی از اختیارات شراعری، آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه 

 اختیار ابدال مراجعه کنید.( به تقطیع ابیات زیر دّقت کنید.   9۴آید. به صفحه  است که در چند رکن به وجود می
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سرررریرمررای   برره  مریترو   نرگرریشررررخرص 

مری شرررَرخرص  سرررریرمررای  بِ   نِرگَرری  تُ 
 

حرریرررانرریررم   صرررُرررنررع  آثررار  در   مررا 

حِرریرررانرریررم  صرررُرررنررع  دراثررارِ   مررا 
 

 

 ری گَ نِ می شَخـــص  یِ ما  سی بِ تُ

U U  ـ ـ  ـ ـ  U ـ ـ  U ـ ـ  U U ـ  ـ

           

ـ  ـ  U ـ ـ  ـ ـ  U ـ ـ  U ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ

 نیم را حِی صُنـــع  رِ ثا  را دَ ما 

چیز درسرت انجام شرده   کنیم. همهسرریع عملکرد خود را بررسری می  اختالف تعداد هجا،در این بیت، بعد از مشراهده  

»به جای دو هجای کوتاه، در مصراع  یابیم این اختالف مربو، به اختیارات شاعری است. به این صورت که است. در می

 آمده است.     دیگر، یک هجای بلند«
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 به خط عروضی بنویسید و تقطیع هجایی کنید.ابیات زیر را 

 
 

ز  -  25 وحشرررری  حریروانررات   آدمری  جرمرلرره 

ز  -  2۶ تررزویررر  بررفررکررن  اسرررراس  ایررن   پرری 

اوفررترراد   –  27 اتّررفرراق  برراز  روز   دگررر 

 آمرررررروز درون پرررررررورانپررررررورش – 28

 ای ضیرررراءالحرررق حسررام الدّیررررن راد  -29

 آزاد ای پسررررربنررررد بگسرررل بررراش    - 30

 ی ترررررو تبرررررارک اهللای خطبرررررره  - 31

 ه صررفرررررات خویش موصرروف رررررای تو ب  - 32
 

کررمرری   در  انسررررری  حرریرروان  از   برراشرررررد 

پرریررونررد  و  نررژاد  ایررن  هررم  ز   بررگسرررررل 

برررداد  روزش  قررروت  رسررررران  روزی   کررره 

 خرررررررررررورانی روزیروز بررررررررآرنررررررده

 اهررری نرررزادکررره فلک و ارکررران چررو تررو ش

 چنرررد براشرررررری بنررررد سیرررررم و بنررد زر

 فیرررررررض ترررررررو همیشرررره بررررررارک اهلل

مررعررروف  امررر  مررنررکررر،  تررو  نررهرری   ای 
 

جررهرران  –  33 خرردای   آفررریررن حرربرریررب 

برررامرررداد  –  3۴ از  هرررم  نررروروز   آمرررد 

دیرررپررای  -  35 دیرررگرره  ایررن  در   کرریسررررت 

گرنرل   -  3۶ برهرر  از  نریرم  کرس   دسررررترکرش 

صررررواب   -  37 و  خررطررا  در  کررنرران   تررأمّررل 

مررد  -  38 خرفریرره  در  چریرز  آن  گرویررد   چررا 

 چو دیدند کررررراوصراف و خلقش نکوسرت     -  39 

سررررلررطررانرریررم   -  ۴0 خرریررل  گرردایرران   مررا 

 نگریتو بررررررره سررریمرای شرررخص می  -  ۴1

مررحرربّ  -  ۴2 سرررررراپرررده   اوسرررررت  تدل 

 من و دل گررررررر فردا شررردیم چره براک  -  ۴3

 ردمررررن بیچررررراره گررردن بررره کمنر  – ۴۴

 گرویندگرررر بررره عقلرررم سخنررری می  – ۴5

 مرررن از اینجرررا بررره مالمرررت نررروم –  ۴۶ 

عررمررر  -  ۴7 خرررمررن  برربررر  برراد  گررو   هررمرره 
 

دیرررن  مرررردان  روی  برررر  کررررد   نِرررگررره 

بررراد فررررخرررنرررده  و  خررررّم   آمررردنرررش 

خرردای  جررز  زنررد  الررمُررلررک«  »لِررمَررن   کرراو 

مرری دسررررترررنررل دسررررتررکشرررری  از   خررورم 

حررراضرررررر   ژاژخرررایررران  از   جرررواب بررره 

روی شرررررود  گررردد  فرراش  گررر   زرد کرره 

 واه گشرررتنرد و دوسرررترررررربره طبعش هواخ

جرررانرررانررریرررم  هررروای   شرررررهرررربرررنرررد 

حررریررررانررریرررم  صرررررنرررع  آثرررار  در   مرررا 

آیرریررنرره اوسرررررت دیررده  طررلررعررت   دار 

اوسررررت  سررررالمررتِ  مرریرران  انرردر   غرررض 

 رکررابرش نرروم بررره چرررره کنرررررم گرررررر

 بیررررم آن اسررررت کررررره دیوانرررره شررروم

 کررررره مرررررن اینجرررررا بررره امیدی گررروم

جرروم  دو  نرریرررزد  تررو  برری  جررهرران   دو 
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 خورانپروران            روز برآرنده روزی آموز درون پرورش  28بیت 

 پَـروَرِشـامـوزِ  دَرون  پَـروَران  عروضی مصراع اول 

 ران  وَ پَر ن رو دَ زِ  مو شا رِ  وَ پَر هجا

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ عالمت 

            اختالف 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ عالمت 

 ران  ُخ زی  رو  یِ دِ رَن  را  َب رو        ز  هجا

 بَــرارَنـدِ یِ  روزی  خُــران   روز عروضی مصراع دوم 

 

 جمله حیوانات وحشی زآدمی            باشد از حیوان انسی در کمی  25بیت 

 جُـمـلِ حِـیـوانـاِت وَحـشـی زادَمـی عروضی مصراع اول 

 می دَ زا  شی وَح  ِت نا وا حِی لِ جُم هجا

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ عالمت 

            اختالف 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ عالمت 

 می کَ دَر  سی اِن نِ وا حِی دَز  شَ با هجا

 باشَـدَز  حِـیـوانِ  اِنــسی دَر  کَــمی  عروضی مصراع دوم 

 پیوند بفکن زپی این اساس تزویر            بگسل ز هم این نژاد و  26بیت 

 بِـفـکَـن زِ پِـیـیـن اَسـاسِ تَـزویـر  عروضی مصراع اول 

 ویر  تَز  سِ سا اَ یی ِپ زِ  کَن بفِ  هجا

 ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ عالمت 

           اختالف 

 ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ عالمت 

 وَند پِی دُ ژا  نِ می هَــ زِ  سَل بُگ  هجا

 بُـگَسـل زِهَـمـیـن  نِـژادُ  پِـیـوَنـد عروضی مصراع دوم 

 رسان قوت روزش بداد دگر روز باز اتّفاق اوفتاد            که روزی  27بیت 

 دِگَــر روز بـازِتـتِـفـاقـوفـتـاد عروضی مصراع اول 

 تاد قو        ف  فا  ِت زِت  با رو         ز  گَر  دِ هجا

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U عالمت 

            اختالف 

 ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U عالمت 

 داد ِب زَش رو  ِت قو سا رِ  زی  رو  کِ هجا

 کِ  روزی رِسـا قـوِت  روزَش  بِــداد عروضی مصراع دوم 
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 ای ضیاء الحق حسام الدّین راد            که فلک و ارکان چو تو شاهی نزاد  29بیت 

 اِی ضِـیـاءُلـحَـــق حُـسـامُـد دیـنِ راد عروضی مصراع اول 

 راد  نِ دی مُد سا ُح حَق ءُل یا ضِ اِی هجا

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ عالمت 

     *       *  اختالف 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ ــ U U عالمت 

 زاد  نَ هی شا ُت ُچ ن کا وَر  لَک َف کِ هجا

 ُت  شـاهی نَــزاد   ن ُچکِ  فَـلَـک  وَرکــا عروضی مصراع دوم 

 

 اینوایی سبز گویا طوطی ای            خوشبود بقّالی و وی را طوطی  30بیت 

 ایبـود بَـقـقـالـی یُ وِی را طـوطـی عروضی مصراع اول 

 ای طی طو را  وِی    یُ لی قا  بَق  بو     د  هجا

 ــ ــ ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ عالمت 

  *           اختالف 

 ــ ــ ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ عالمت 

 ای طی طو یا گو ز  سب یی وا خُش    نَ  هجا

 اینَـوایـی سَـبـز  گـویـا  طـوطـی خُـش  عروضی مصراع دوم 

 

 ی تو تبارک اهلل            فیض تو همیشه بارک اهلل ای خطبه  31بیت 

 اِی خُـطـبِ  یِ  تُ  تَـبـارَکَـلـلـاه عروضی مصراع اول 

 اله کَل رَ  با َت ُت یِ ِب خُط اِی هجا

 ــ ــ U ــ U U U U ــ ــ عالمت 

      *    *   اختالف 

 ــ ــ U ــ U ــ U U U ــ عالمت 

 اله کَل رَ  با شِ می ـَه ُت ضِ فِی هجا

 فِـیــضِ ِت  هَـمـیـشِ  بـارَکَـلـلـاه  عروضی مصراع دوم 

 

 ای تو به صفات خویش موصوف            ای نهی تو منکر، امر معروف  32بیت 

 مُـوصـوف اِی  ُت  ِب  صِـفـاِت  خـیـش   عروضی مصراع اول 

 صوف  مُو ش ـــخی ِت فا  صِ ِب ُت اِی هجا

 ــ ــ U ــ U ــ U U U ــ عالمت 

         *   اختالف 

 ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ عالمت 

 روف  مَع  رَمــــر  کِ مُن  ُت یِ ـ نَه اِی هجا

 اِی  نَـهـیِ  تُ  مُـنـکِـرَمـر  مَـعـروف  عروضی مصراع دوم 
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 حبیب خدای جهان آفرین            نگه کرد بر روی مردان دین                          33بیت       

 حَـبـیـبِ  خُـدایِ  جَـهـان آفَـریـن 

 رین  َف نا ها َج یِ دا ُخ ِب بی َح

U ــ U U ــ U U ــ ــ U ــ 

   *         

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ 

 دین نِ دا مَر  یِ رو  بَر  د      کَر         گَه نِ

 نِـَگـه  کَـرد  بـَر  رویِ  مَـردانِ  دیـن

 

 

 

 کیست در این دیرگــه دیـرپای            کـو »لِمَن المُلـک« زند جـز خدای                       35بیت       

 کـیـسـت  دَریـن  دِیـرگَـهِ  دیـرپـای 

 پای دیـــــر  هِ گَ دِیــــــر  ری  دَ کیســـت 

 ــ U ــ U U U ــ ــ U U ــ

        *    

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ

 دای ُخ جُز نَد زَ  مُلـــــک  نُل مَ  لِ کو

 کـو  لِـمَـنُـلـمُـلـک  زَنـَد  جُـز خُـدای 

 

 خورم از دستـرنجدستکش کس نیـم از بهـر گنـج            دستکشـی می                         36بیت       

 دَسـتـکِـشِ  کَـس  نِـیَـمَـز  بَـهـرِ  گَـنـج 

ـ  مَز  یَ نِ کَس  شِ کِ دســـت   گَنج  رِ  بَه

 ــ U ــ ــ U U ــ U U U ــ

    *        

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ

 رَنج  دَســــت  مَز  رَ  ُخ می شی کِ دَســـت 

 دَسـت  کِـشـی  می خُـرَمَـز  دَسـتـرَنـج 

 آمد نوروز هم از بامداد              آمدنش خرّم و فرخنده باد                                    34بیت       

 آمَـد  نُـوروز هَـمَـز بـامـداد 

 داد با         م  مَز  هَ رو         ز  نُو مَد آ

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ ــ ــ

           

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ

 باد دِ خُن فَر  مُ  رَ  خُر نَش  دَ مَ  آ

 آمَـدَنَـش خُـررَمُ  فَـرخُـنـدِ بـاد
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 تأمّل کنـان در خطـا و صـواب            بـه از ژاژخـایـان حاضر جـواب                      37بیت           

 تَـئَـمـمُـل کُـنـان دَر خَـطـا و صَـواب 

 واب  صَ )ءُ(    وُ طا َخ دَر  نا کُ مُل ءَم  َت

U ــ ــ U ــ ــ U ــ U U ــ 

         *   

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ 

 واب  َج ضِر  حا نِ یا خا ژا         ژ  هَز ِب

 بِـهَـز  ژاژ خـایـانِ  حـاضِـر جَـواب 

 

 زرد چـرا گـوید آن چیـز در خفیه مرد            کـه گـر فـاش گردد شود روی                     38بیت       

 چـیـز دَر خُـفـیِـ  مَـرد ن چِـرا گـویَـدا

 مَرد  یِ خُف  دَر  چیــــز  ندا یَ گو را  ِچ

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ 

           

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ 

 زَرد  رو          ی  وَد شَ دَد گَر  فا           ش  گَر  کِ

 کِ  گَـر  فـاش گَـردَد  شَـوَد  روی زَرد 

 

 چو دیدند که اوصاف و خلقش نکوست          به طبعش هواخواه گشتند و دوست                39بیت          

 ُچ دیـدَنـد کُـوصـاُف  خُـلـقَـش نِـکـوسـت 

 کوست نِ قَش  خُل ُف صا کُو دَنــــــد  دی ُچ

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ 

           

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ 

ـ  ِب  دوست دُ تَن گَش  خا            ه وا هَـ عَش  طَب

 ِب  طَـبـعَـش  هَـوا  خـاه   گَـشـتَـنـدُ دوسـت 

 

 

 مـا گدایـان خیـل سلطانیـم            شهــربند هــوای جـانانیم                    40بیت          

 مـا  گِـدایـانِ  خَـیـلِ  سُـلـطـا نـیـم 

 نیم  طا سُل لِ خَی نِ یا دا گِ ما

 ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ U ــ

 *    *      *  

 ــ ــ ــ U ــ U U ــ U ــ

 نیم  نا جا یِ وا هَـ دِ بَن  شَهــــر 

 شَـهـر بَـنـدِ  هَــوایِ  جـانـا نـیـم 
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 رانیم ـ نگری            مـا در آثـار صنــع حیـتو بـه سیمای شخـص می                     41بیت         

 ُت  ِب  سیـمـایِ  شَـخـص مـی نِـَگـری 

 ری  گَ نِ می شَخــــص  یِ ما سی ِب ُت

U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ 

 *         *  *  

 ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ U ــ

 نیم  را  حِی صُنــــع  رِ  ثا را  دَ ما

 مــا دَراثـــارِ  صُــنــع  حِـیـرا نـیـم 

 

 

 

 

 دار طلعت اوست اوست            دیده آیینه  دل سراپرده محبّت                      42بیت          

 دِل  سَــراپَــردِیِ  مُـحَـبـبَـتِ  اوست 

 اوست  ِت َب حَب مُ  یِ دِ پَر را  سَ لدِ

 ــ U U ــ U U U ــ ــ U ــ

 *      *      

 ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U ــ

ـ  رِ  دا نِ یی آ دِ دی  اوست  ِت عَ طَل

 دیــدِ  آیـیـنـِ دارِ  طَـلـعَـتِ  اوسـت 

 من و دل گـر فدا شدیم چه باک            غرض اندر میـان سالمت اوست                           43بیت       

 مَـنُ  دِل  گَـر  فَـدا  شُـدیـم  چِ   بـاک 

ـ  گَر  دِل نُ مَ   باک ِچ دیــــــم  شُ دا فَ

U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ 

           

U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ 

 اوست  ِت مَ  ال سَ یا مِ  دَر  ضَن  رَ  غَ

 غَـرَضَـنـدَر  مِـیـا  سَـلـامَـتِ  اوسـت 

 رکابش نروم  به  من بیچاره گردن به کمند            چه کنم گر                               44بیت       

 مَـنِ بیـچـارِیِ گَـردَن ِب کَـمَـند

 مَند کَ ِب دَن گَر  یِ رِ  چا بی نِ مَ 

U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ 

           

U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ 

 وَم  رَ  نَ بَش  کا رِ  ِب گَر  نَم  کُ ِچ

 ِچ کُـنَـم گَــر بِ رِکــابَـش نَـرَوَم 
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 گویند            بیم آن است که دیوانه شوم گر به عقلم سخنی می                     45بیت         

 گـویَـنـد  گَـر ِب عَـقـلَـم سُـخَـنـی مـی 

 یَند گو می نی َخ سُ لَم عَقـ ِب گَر 

 ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ U ــ

 *         *  *  

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ

 وَم  شَ نِ وا دی کِ نَســـــت  آ مِ  بی

 بـیــمِ  آنَـسـت  کِ  دیـوانِ   شَـــوَم 

 

 

 من از اینجا به مالمت نروم            که من اینجا به امیدی گروم                                  46بیت       

 جـا ِب  مَــلـامَــت  نَــرَوَم  نمَـنَـزی 

 وَم  رَ  نَ مَت  ال مَ  ِب جا ن زی نَ مَ 

U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ 

           

U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ 

 وَم  رَ  گِ دی می اُ ب  جا نی مَ  کَ

 کِ مَــنــی جـا  ِب  اُمـیـدی  گِـرَوَم 

 

  

 همه گو باد ببر خرمن عمر            دو جهان بی تو نیرزد دو جوم                              47بیت      

 هَـمِ گـو بـاد بِـبَـر خَـرمَـنِ عُـمـر 

 عُمر  نِ مَ  خَر بَر  ِب با           د  گو مِ  هَـ

U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ 

           

U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ 

 وَم  ُج دُ زَد  یَـر  نَ ُت بی نها َج دُ

 بـی  ُت   نَـیَــرزَد  دُ  جُــوَم   ندُ جَـهـا
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«U رر  رر  رر  U رر  رر  رر  U رر  رر              U رر  رر  رر  U رر  رر  رر  U رر  رر  » 

 قرررریررررر ( شبی چون شَبَه روی شسته برررره 1

 ( خرردایررررا برررررررره خررررواری مررررررران از دَرم 2

بلنرد آن سرررر ک3 بلنردشررررررر (  او خواهرد   ه 

 ( برآمد قیرگون ابری ز روی نرررریررررلگون دریا ۴
 

 نرررره بررررررهرررررررام پرررریرردا، نرره کرریرروان، نه تیر  

 کرررره صررررررورت نرررررربررررنرررررردد دری دیررررررگرررررررم

نررژنرردش  خررواهررد  او  کرره  دل  آن   نررژنررد 

 دالن شرریدا عاشررقان گردان چو طبع بیچو رای  
 

 

 «  رر U  رر  رر  رر U  رر  رر  رر U  رر» عالئم مقابل هجاهای مصراع اوّل کدام بیت، به صورت مقابل است؟        -30

 گردن اسررتا کررررره این دیوار عالیررررر ( ت1

 ام که مپرسقی کشررریدهرررررر ( درد عشررر 2

عزیزان چکیرده3 پرای  بره  ولی  اشرررکم   ام ( 

و  ۴ دل  غرمرنرراک،  عرقرراب (گشررررت   جرران 
 

 

اسررررت  فررروآوردن  سررررر  ایررن   مررانررع 

چشرررریررده هررجررری  مررپرررس زهررر  کرره   ام 

آرمریررده گررل  سررررایرره  برره  ولری   امخررارم، 

شررررربرراب ایّررام  شرررررد  دور  او  از   چررو 
 

 

 «  رر  رر  U   U   رر   رر  U  U  رر  رر  U  U  رر   رر  U  رر» مقابل است؟   صورت تقطیع هجایی کدام بیت به  -31

 براشردت آرام جران( ای که گفتی جان برده ترا  1

 ( همه کارم ز خودکامی به بدنامری کرشرید آخر2

 ( بره هرروای آن که جرایری قردمری نهاده باشی           3

 ( در سَرر و کارِ تو کردم دل و دین با همه دانش       ۴
 

 هایش سپردم، نیسررررررت آرامم هنوزجان به غم 

 ها نهان کی ماند آن رازی کزو سررررررازند محفل

 هررای شرررریررررراز به دیدگان برُفتم مه خرراکه

 مررر  زیرررک به حقیقت منم امررررروز و تو دامی 
 

 

 های هجایی کدام گزینه به شکل زیر است؟نشانه  -32

  «U   ررU    ررU  U     رر   ررU     ررU    ررU  U  » رر 

 ( ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پرررنررراهم 1

 طرّه بگشراید ای کاخر صررررربا زان ( به بوی نافه2

نتوان گفرت در جمرال تو عیرب 3  ( جز این قردر 

 ( نه سرایه دارم و نه بر، بیفکنندم و سرزاسرررررت۴
 

 مگررررر آن شررررهاب ثاقررررب مددی دهد خدا را 

 هرا ز تراب جعرد مشرررکینش چره خون افتراد در دل

 کرررره وضررررع مهررررر و وفررا نیسررررت روی زیبا را

 زند و گررر نه بررر درخررررت تررر، کررسی تبررر نمی
 

 

 تقطیع هجایی کدام گزینه نادرست است؟    -33

می1 منبر  و  محراب  در  جلوه  کرراین  واعظرران   کننررد ( 

کرجررایری 2 سرررراقری  غصررّررره  از  شررررد  خرون  دلرم   ) 

بسررررتری 3 چرنریرن  جرز  مرن  بررا  عرهررد  جرهررانررا   ) 

مرا ۴ نهررررررران گشرررتر   برانرداخرت ز رب یرار   ( پرده 
 

 رر Uرر رر رر  Uرر رر رر  Uرر رر رر  Uرر  

U    رر ررU   رر ررU  رر ررU رر رر 

U  U    رر ررU U   رر ررU U  رر 

 رر U  Uرر رر  U  U رر رر  U  Uرر رر  U  Uرر 
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 هجاهای تقطیع شدی زیر، عالیم هجایی کدام مصراع است؟   -3۴

« U رر  رر  رر  U رر  رر  رر  U رر  رر» 

 ره مهمران چره خواهی؟رررررر ( جهرانرا مرا خی1

وحشرررری 3 مرر   ایرن  کرره  را  دلرم  مررنرجرران   ) 
 

کرررنررراره (  2  را  دنررریرررا  کرررار   نررردیررردم 

دفررتررر ۴ خرروانررده  و  جررهرران  گشررررترره  ای   ) 
 

 

 ؟  نیستتقطیع هجایی کدام بیت مطابق الگوی هجایی زیر   -53

  «  رر U  رر  U رر  رر  U  U رر  U  رر U  رر  رر» 

چررب1 ای  مریررار  خشررررم  برره  مررا  خرود  بررا   ) 

خوش2 هوای  کرران  بیررا  حسرررن  نوبهررار  ای   ) 

 نو ( شررریردا از آن شررردم کره نگرارم چو مراه  3

 ی ز عیش رررر ( ای دل شرباب رفت و نچیدی گل۴
 

را  غضرررربرران  ضرررریررغررم  مررخررار   گررردن 

 ر با  و را  و گلشررن صررحرا مبارکسررت ررررر ب

 گری کرد و رو ببسرررتابرو نمود و جلرررررروه

 پیرانره سرررر مکن هنررررررری ننرگ و نرام را
 

 

 است؟   ادرستتعداد هجای کشیده کدام بیت ن  -3۶

 ( گر من از دوسررت بنالم نفسررم صررادق نیسررت 1

ز2 نرظرر  اوّل  عرقررل   (  عرنرران  بررفرترم   دسررررت 

 ه سرر آید ررررر ( خنک آن درد که یارم به عیادت ب3

بررار ۴ چنررد  آمررد  رحمررت  من  نررالرره  بر  را  خلق   ) 
 

 مورد(   ۴)خبر از دوسرت ندارد که ز خود باخبر اسرت  

 مورد(   5)وان را که عقرررررل رفت چه داند صرواب را 

 مورد(   5)ه چنین درد نخواهند دوا را رررر مندان بدرد

 مورد(   ۴)نگویی چند نالد سرعدی مسرکین من خود 
 

 

   گزین  ............. جز بههای زیر درست نیست، یک از مصراعهیچ  و تقطیع هجایی    خط عروضی  -37

 ( سرمست کسی باشد کو خود خبرش نبود1

 ن بَ ن بَ ن رَش ن نَ ن بود  خُدن ت نکَ ن سی ن با ن شد ن کون   رسر ن مَس 

 بُرَّد ( باز این دل دیوانه زنجیر همی2

 ن رَد   ربا ن زن اینن دِ ن لِن دی ن وا ن نِ ن زَن ن جیر ن ر ن هَر ن می ن بُ

 ( چون تیر همی پرّد از قوس تنم جانم3

 و ن سِ ن تَ ن نَم نجا ن نم ر ن هَر ن می ن پَر ن رَدن از ن ُقن   رچون ن تی

 ها را زِ تجلّی همه چون طور کنیمکوه(  ۴

 کو ن هن ها ن را ن زِ ن تَر ن جَل ن لین هَر ن مِ ن چُنن طو ن ر ن کُ ن نیم
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 تقسیم به ارکان عروضیفصل ششم: 

های پنل فصرل قبل، از چندین نوع وزن متفاوت اسرتفاده کردم. به تعداد هجاها یا نوع چینش هجاهای کوتاه و بلنِد  در مثال 

 ها دّقت کنید.    آورم. به تعداد و ترکیب آن یک بیت را با هجاهای آن می   ها دّقت کردید؟ یک بار دیگر از هر کدام آن 

مر  وحشررری نمر  -1 این  کره  را  دلم     جران 
 

 زِ بامی کررررره برخاسررت مشررکل نشرریند  
 

U رر   رر  U رر   رر  U رر   رر  U رر  رر        U رر   رر U رر   رر  U رر   رر U رر   رر       
 

دل  -2 ز  دسررررترری  برررآریررم  تررا   برریررا 
 

گررل   زِ  فررردا  برررآورد  نررترروان   کرره 
 

U رر   رر  U رر   رر  U رر   رر U  رر  U رر   رر  U رر   رر  U رر   رر U  رر 
 

  دیرد پُررررررر روغن دکران و جرامره چرب  -3
 

 بر سرررش زد گشررت طوطی کَل زِ ضرررب  
 

 رر  U  رر  رر   رر  U رر   رر  رر  U رر  رر  U  رر  رر   رر  U رر   رر  رر  U رر
 

پرردیرردار   -۴ آیرری  بررهررار  وقررت  در   چررو 
 

پررده،  رخسررررار   حرقریرقررت  ز   بررداری 
 

U رر   رر   رر  U  رر  رر   رر  U   رر  رر    U رر   رر   رر  U  رر  رر   رر  U   رر   رر 
 

 گشرررت یکی چشرررمره ز سرررنگی جردا  -5
 

چررهرررهغررلررغررلرره  پررا زن  ترریررز   نررمررا 
 

 رر   U رر   رر U U رر   رر U U رر  رر   U رر   رر U U رر   رر U U رر
 

 رسد از چپّ و راست هر نفس آواز عشرق، می  -۶
 

 رویم، عزم تماشررا که راسررت ما به فلک می 
 

 رر  U رر   رر  U U رر   رر U  رر  رر  U U رر  رر  U رر   رر  U U رر    رر U  رر  رر  U U رر
 

تنهرایی   -7 از غم  خوبران، داد  پرادشرررره   ای 
 

 دل بی تو به جررران آمد، وقت است که باز آیی 
 

 رر  رر  رر U  U رر رر   رر رر  رر  U U  رر رر     رر  رر  رر U  U رر رر   رر رر  رر  U U  رر رر   
 

 تنگ چشرمررررران نظر بررررره میوه کنند   -8
 

بسرررررتررانرریررم   تررمرراشررررراکررنرران   مررا 
 

 رر  U U رر  U  رر U رر رر  U رر  رر  U U رر  U  رر U رر رر  U رر
 

 باز این چه شرورش اسرت که در خلق عالم اسرت   -9
 

 باز این چه نوحررررره و چه عزا و چه ماتم اسررت  
 

 رر  U رر    U رر   رر  U  U رر   U  رر U رر  رر  رر  U رر    U رر   رر  U  U رر   U  رر U رر  رر

 

تکرار صردایی اسرت که گوش با شرنیدن آن، »وزنِ شرعر«  ... اسرت و   گفتیم وزن تکرار منظّم یک حرکت، رفتار، صردا و

یابیم که هر مصرراع از تکرار الگوی هجایی  با دّقرررررت در هجاهای پنل مثال اوّل، در می  کند.نظم خاصّری را درک می

ها،  این فاصرلهکنیم.  دیگر، نظم خاصّری را در مصرراع برقرار میخاصّری به دسرت آمده اسرت. با جدا کردن این الگوها از هم

 های آوایی هستند.  مرز پایه

 رر    رر   U رر    رر U  رر    رر U رر    رر   U  مرنجان دلم را که این مر  وحشی  -1

 رر   U       رر   رر   U  رر    رر   U  رر    رر   U  بیررا تررا برآریررم دسترری ز دل  -2

 رر    U    رر    رر    رر  U  رر رر    رر  U  رر دید پر روغن دکان و جامه چرب  -3

 رر    رر   U  رر    رر   رر   U رر    رر    رر   U  چررو در وقررت بهرار آیی پدیدار  -۴

 رر   U  رر  رر   U  U  رر رر   U  U رر گشت یکی چشمه ز سنگی جدا  -5
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گوئیم چهار بار شد. اّما وقتی وزن این شعر را از ما بپرسند؛ نمی   «   رررر   ررررU »  بار تکرررار الگوی هجایی    ۴وزن شعر مثال اّول 

  «U  بلکه ساختارِ   «.  رررر رررر  «U  در واقع اگر وزن این شعر را   در علم عروض، معادل خاصی دارد و آن »َفعوُلن« است.   «   رررر رررر

  « است. آوایی   ی پایه « یا » واژه وزن « یا » رُکن »َفعوُلن« یک » گوئیم: َفعوُلن َفعوُلن َفعوُلن َفعوُلن.  از ما پرسیدند؛ می 

 شوید:ها آشنا میگیرند، که ذیالً با آندسته جای می 3باشند و در  مورد می 19مهمترین ارکان عروضی فارسی  

 توانند قرار بگیرند.آیند و هم غیرپایان میارکانی که هم در پایان مصراع میالف(  

ـ     U    ــ فاعِلُن  7 ــ   ــ    U    ــ فاعِالتُن  1  ـ

 ــ   U   ــ    U مَفاعِلُن  8 ــ   ــ    ــ    U مَفاعیلُن  2

ـ     U    U َفعِلُن  9 ــ   U    ــ    ــ مُستَفعِلُن  3  ـ

ـ     ــ    U َفعولُن  ۴  ــ     ــ     ــ مَفعولُن  10 ـ

ـ   U    U    ــ مُفتَعِلُن  5  ــ     ــ َفع لُن  11 ـ

    ــ   ــ  U    U   َفعَالتُن ۶

 ها کوتاه است()زیرا آخرین هجای آنگیرند.  ب( ارکان غیر پایانی، که در آخر مصراع قرار نمی

 U  U    ــ    ــ مُستَفعِلُ  U ۴    ــ  U    ــ فاعِالتُ  1

 U    ــ    ــ مَفعولُ  U 5    ــ   U   U َفعَالتُ  2

 U  U   ــ    U مَفاعِلُ  U ۶   ــ    ــ    U مَفاعیلُ  3

 آیند:ج( ارکان پایانی که فقط در آخر مصراع می

ـ     U َفعَل  1 ـ  ع َف 2 ـ  ـ

   ها توجّه کنید.هاست. به الگوی هجایی آنبا الگوی هجایی آن  وزنیهمها،  واژهخوبی این وزن توجّه:

 تُن ال عِ فا  فاعِالتُن 
 

 ــ   ــ   U   ــ

 لُن عی  فا  مَ مَفاعیلُن 
 

U   ــ   ــ   ــ 

 لُن عِ تَف مُس مُستَفعِلُن 
 

 ــ   U   ــ   ــ

 لُن عِ تَ مُف مُفتَعِلُن 
 

 ــ   U U   ــ

 لُن عِ فا  فاعِلُن 
 

ـ    U   ــ  ـ

 لُن عو َفر َفعولُن 
 

U   ـ    ــ  ـ

 عَل َفر َفعَل 
 

U    ـ  ـ
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 شود.های یک مصراع به دو روش انجام می واژههای آوایی و رسیدن به ارکان یا وزنتشخیص مرز پایه

جدا کنیم تا به ترتیب منظّمی    »چند تا چند تا«تشخیص بدهیم که هجاها را  الف( با توجّه به تقطیع و چینش هجاها،  

های  رسریم. حال اگر ابیات مثالجدا کنیم به ترتیب منظّمی می  تا« 3تا   3»اگر هجاها را  2و   1برسریم. مثالً در مثال  

گیرند و جدا کنیم، نظم می  تا« ۴تا   ۴»شود. ولی اگر  ها دیده نمیتا« جدا کنیرررم، نظمی در آن 3تا   3را » 5و  ۴و   3

تا   3تا  3ابتدا هجاها را    ۶  گویند. در مثالمی  ایپایهیا همسران تک   اوزان همسرانرا   5تا   1شروند. اوزان همسران می

کنیم، متوجّه جدا میتا«   3تا    ۴»کنیرررم، باز هم نظمی ندارد. ولی وقتی  تا جدا می ۴تا   ۴کنیم، نظمی ندارد،  جدا می

، به این صرورت که رکن اول در رکن سروم، و رکن دوم در رکن  کندشرویم، هر مصرراع از الگوی منظّمی پیروی میمی

تفاوت دارند و ارکان، کالً   5تا   1گوئیم ولی چون با اوزان همسان  گونه اوزان را نیز همسان میاند. اینچهارم تکرار شده

نیز  7گویند. مثال  یم  اوزان همسران دولختی )دُوری(ها را  اند، آنلَخت تشرکیل شرده  2پاره یا   2یکسران نیسرتند، و از  

 جدا کنیم، شاهد این تناوب خواهیم بود. تا«  ۴تا   3»همینطور است با این تفاوت که اگر هجاها را 

تا«   ۴تا   ۴شررود. بار دیگر هجاها را »کنیم، نظمی مشرراهده نمیتا« جدا می 3تا   3ابتدا هجاها را »  9و  8های  در مثال

تا« را امتحان    ۴تا   3تا« یا » 3تا   ۴های مرسررروم دیگر مانند »ود. مدلشررر کنیم، باز هم نظمی مشررراهده نمیجدا می

ندارند ولی در کل آهنگین  یگونه اوزان را که هیچ نظم مشرخّصر اینشرود. کنیم ولی باز هم هیچ نظمی مشراهده نمیمی

 گوئیم.  می  اوزان ناهمسانهستند،  

 شود:  می   ها دیدهدر واقع با توجّه به نظم هجاها سه نوع نظم در آن

  5تا   1  هایمثالهستند. مانند:   یکسان  شعری که هر سه یا چهار رکن آن :  ایپایهالف( همسان تک 

   7و  ۶  هایمثال  « یکسان هستند. مانند:۴و  2« و »رکن  3و   1رکن که »رکن  چهار  شعری با   :ب( همسان دو لختی

                 9و  8  هایمثالرکن متفاوت داشته باشد. مانند  سه شعری که حداقل  ج( ناهمسان:  

 

هر سره اصرطالحاتی هسرتند که برای الگوهای هجایی منظّمِ درون    واژه و رکن آوایی یا عروضریی آوایی، وزنپایه توجّه:

    گویند.فاصله یک رکن و رکن دیگر را »مرز آوایی« میروند.  مصراع به کار می

  

 لوَفری پَردِ یِ نی  این دَر بُنِ 

 رر   U رر رر UU رر رر  UU رر

 فاعِلُن  مُفتَعِلُن  مُفتَعِلُن 

 

در این روش، بدون تقطیع هجایی با   اسرت.روش سرماعی  کند،  های آوایی را مشرخّص میروش دیگری که مرز پایه  ب(

خوانیم، در  مثال وقتی بیتی را می  شرویم.میهایی درون یک مصرراع ه فراز و فرودهای آوایی، متوجّه مکثرررر ه برررر توجّ

 هاست.واژهکنیم، آن مکث، محل مرز آوایی وزنهایی مکث میمحل

 های موجود در بیت زیر دقّت کنید.  به خوانش و مکث

نررهرران در  نشرررریررنرردخررانررهغررمررش  دل   ی 
 

بره محمرررررررل نشرررینرد    بره نرازی کره لیلی 
 

 نشیند       به محمل        که لیلی       به نازی  نشیند         یِ دل نه        خانهان      غمش در
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 آوریم.واژه« مناسب را می شده »وزنهای تفکیکاکنون برای قسمت

نررهرران در  نشرررریررنرردخررانررهغررمررش  دل   ی 
 

نشرررینرد   بره محمرررررررل  لیلی  نرازی کره   بره 
 

 نشیند        به محمل          که لیلی        به نازی  نشیند           نه یِ دل        خانهان       غمش در      

فَعولُن         فَعولُن            فَعولُن          فَعولُن  فَعولُن         فَعولُن          فَعولُن          فَعولُن  

 چند مثال دیگر:

 رود ای سرررراربران آهسرررتره ران کرارام جرانم می
 

 رود دلسرررتانم میوان دل که با خود داشرررتم با  
 

 رودنم می      با دلسِتا      خود داشتم      وان دل که با  رودنم می        کارام جا       آهسته ران      ای ساربان

مُستَفعِلُن       مُستَفعِلُن      مُستَفعِلُن      مُستَفعِلُن   مُستَفعِلُن       مُستَفعِلُن      مُستَفعِلُن      مُستَفعِلُن     

 

 من از آن حُسن روزافزون که یوسف داشت دانستم 
 

 ی عصررمت، برون آرد زلیخا راکه عشررق از پرده 
 

 زلیخا را     برون آرد     ده یِ عصمت     که عشق از پر  شت دانستم      که یوسف دا     روزافزوننِ       من از آن حُس

مَفاعیلُن         مَفاعیلُن      مَفاعیلُن    مَفاعیلُن            مَفاعیلُن        مَفاعیلُن         مَفاعیلُن           مَفاعیلُن    

 

آغررراز سرررررر  برررهرررترررریرررن  ترررو  نرررام   ای 
 

برراز؟  کررنررم  کِرری  نررامرره  تررو  نررام   برری 
 

 کنم باز              تو نامه کِی               بی نامِ         سر آغاز                  تو بهترین              ای نامِ           

مَفاعِلُن                 فَعولُن         مَفعولُ                  فَعولُن          مَفعولُ              مَفاعِلُن                   

 

 ها برسیم. واژهو از راه شنیدن به مرز آوایی و وزنبدون تقطیع هجایی  توجّه داشته باشید در این روش باید  

 به خوانش و تقطیع بیت زیر توجّه کنید.           

 هرا رفرت بسرررترانی دل سرررودایی، میرررررر وقت
 

 ها ردی، بوی گرررررل و ریحانررررر خویشررتنم کبی 
 

 کنیم.و هر مصراع را دو پاره میشویم.  خوانیم، در وهله اوّل متوجّه مکثی میان هر مصراع میوقتی این شعر را می

 

 ها بوی گل و ریحان خویشتنم کردی بی  ها رفت به بستانمی وقتی دل سودایی 

 شویم.ها میمصراعدر مرحله دوم متوجّه مکثی درون نیم

 

 ها لُ ریحان بویِ گرُر تَنم کردی  خویشررر بی  ها به بستان رفت می لِ سودایی  وقتی دِ 

 شعر است.   خواندندرستترین شر،،  در هر دو روش اولین و اصلی
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 نقدی بر کتاب درسی 

که اصررالً  گویی به سررواالت کنکور را ندارد. و نه تنها اینتوانم بگویم که کتاب درسرری، اصررالً توان پاسررخبه جرئت می

درس نداده، بلکه به شردّت ضرعیف اسرت. تردید بین روش سرنّتی و مدرن، عروض سرنّتی و نو، تردید در  عروض را خوب 

های کُهن، همچون: های امروزی به جای معادلهای دیگر، مانند: انتخاب معادلآموزش سرماعی و نوشرتاری و دوگانگی

های عروض سررنّتی و نو و وجود دیگر تفاوتهای آوایی به جررررررای رُکن، و دو لختی به جای دوُری و واژه و پایهوزن

مورد، معجون و مخلوطی از آموزش را های بیهای تایپی فراوان و تغییر سراختار کتاب در چند سرال اخیر و حذفغلط

ها را نیز به حیرت وا داشررته اسررت. به راحتی  کند، بلکه معلّمآموز را سررر در گم میپدید آورده اسررت که نه تنها دانش

اند کدام  اند. و ندانستهدستی نداشتهی دقیق و یک فهمید، مؤلّفین برای چهارچوب و ساختار کتاب، هیچ برنامه  توانمی

ترین قسرمت ادبیّات در دوره دبیرسرتان اسرت. این مبحث، نه تنها سرخت و علم عروض، تخصّرصریروش را برگزینند.  

آموزی کنید که ببینید دانشذّت را وقتی درک میاین ل بخش اسرت.کننده نیسرت؛ بلکه بسریار شریرین و لذّتخسرته

بدون گذراندن واحدهای دانشررگاهی و با تمرین و تکرار بتواند پس از شررنیدن یا خواندن بیتررررری، وزن آن را بگوید.  

آموزان اسرت. برای تألیف جزوه یا کتاب عروض،  ترین ضرعف مؤلّفین کتاب، آشرنا نبودن به ایراد و اشرکاالت دانشمهم

تا معلّم نباشرید و  .ترین شرر، مؤلّف کتاب عروض، معلّم بودن اسرتاوّلین و اصرلیبودن کافی نیسرت.  بودن یا ادیبشراعر  

توانید کتابی  سواد درس نداده باشید، نمیآموز ضرعیف و کمبرای دانش  -کنم در کالس  تأکید می  -عروض را در کالس 

ضرررب در  اند و یک کند. بله مؤلّفین در سررال دهم، هجا را گفته  آموز را از اشررتباهات محتمل دورتألیف کنید که دانش

اند و وزن نهایی شرعر را در درس اوّل ای به مرز ارکان رسریدهاند! و بدون هیچ فاصرلهسرال یازدهم به تقطیع شرعر رسریده

ضعف    انتخاب اشعار ناب و پُرمحتوا،سلیقگی در  بیاند! از دیگر اشتباهات فاحش مؤلّفین، جدا از  سرال یازدهم ارائه کرده

ی مثال اسرت. مثالً بسریاری از ابیات که اختیارات شراعری دارند را در سرال دهم و یازدهم  در انتخاب ابیات برای ارائه

با اند که ارکان »زِکویِ یا«، »نَسریمِ با«، »چِرا ِ دِل« با توجّه به اختیارات شراعری  اند و هیچ هم به این فکر نکردهآورده

که آموزان، اختیارات شرراعری را در سررال بعد باید بخوانند. یا پیش از آنکه دانششرروند و حال آن»مَفاعیلُن« برابر می

شرود.  ی حذف »ن« سراکنِ بعد از مصروّت بلند گفته شرود، در درس یازدهم سرال دهم، همچین مثالی آورده مینکته

ر ناقص و سررردرگم! حذف قافیه میانی و اشررتباه گرفتن آن با هم به طوآن  های عروض!آوردن درس قافیه وسررط درس

ذوق و حتّی استفاده از منابع و نُسَخ غیر معتبر های ضعیف، ناکارآمد و بیهای کتاب، تمرینقافیه درونی! از دیگر ضعف

رد که در این کتاب  توان برشرمرد. توجّه به ویرگول، نیم فاصرله و عالئم ویراشری دیگر، در عروض اهمّیّت بسریار دارا می

ها انتقاداتی بود که بنده با اصرالً رعایت نشرده اسرت. این  -و احتماال در کتب دروس دیگر    -های فارسری  و البته کتاب

های دیگر هم انتقاداتی دیگر دارند که شراید منطقی و درسرت  ها بگذرم و قطعاً معلّماغماض فراوان هم نتوانسرتم از آن

سرال از  17کند که عالوه بر شراعر بودن و تحصریالت عالی دانشرگاهی،  وه را دبیری تألیف میباشرد. به هر حال این جز

گذرانده اسرت و اشرتباهات قطعی و   های شرعر و ترانههای ادبیّات و کارگاهدر کالسعمر خود را در تدریس این درس،  

های  آموزان در سررالاهی که دانشپژوهان را به خوبی درک کرده اسررت و برای هر اشررتبآموزان و دانشمحتمل دانش

ای آورده و مثالی زده اسرت. امید که با خواندن این جزوه، توانایی درک وزن ابیات را اند، نکتهگذشرته مرتکب آن شرده

 ها لذّت ببرید. )کنکور هم جای خود را دارد.(  کسب کرده و از آن
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 ابیات زیر را به خط عروضی بنویسید و تقطیع هجایی کنید.
 هرکسری را دلرررررربایی همچرررررو ذره در هوایی  - ۴8

 عمر سررعدی گر سرررآید در حدیث عشررق شرراید   - ۴9

 هر که شریرینی فروشرد مشرتری بر وی بجوشرد  - 50

انگشررررت  –  51 من  کویررتنرره  هواداری  برره   نمررایم 

 رشرکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسربد   - 52

کره چره خواهی  -  53 قیرامرت  بره  بکننردم   گر مخیّر 

 محمرررررل بدار ای سراروان تندی مکن با کاروان – 5۴

 آن کیسررررت کز روی کرم برا مرا وفراداری کنرد   -  55

ازرق   -  5۶ این دلق  یرک سرررو نهیم  ترا  را برخیز   فرام 

مرررا  -  57 جررگرررخرروار  عشررررق  مرررا  غررار  مرررا   یررار 

زنرردی  -  58 را  دلرم  راه  ترنرردی  کرم  اگرر  ترن   ایرن 

 رستم از این بیت و غزل ای شرره و سلطران ازل  - 59

بره جرایی قبلره سرررعردی سررررایرت قب   لره هرررررررکس 

بی مرانرد  نخواهرد  یرادگراری کراو  بمرانرد  وین   شررررک 

بپوشررررد سرررر  را  عسررررل  یرا  ببنردد  پر  را  مگس   یرا 

انررگشررررت تررو  نررگرررانررت کرره  خررالیررق  و   نررمررایرری 

سررررایررد تررو  انرردام  بررر  کرره  آیررد  غررالرریرره  از   زهرررم 

 دوسررررت مرا را و همره نعمرررررررت فردوس شرررمرا را 

مری روانرم  گرویری  روان  سرررررو  آن  عشررررق   رودکرز 

 ررررررر جرای بردنرامی چو من یرک دم نکوکراری کنردب

را  نررام  ترقروا  شررررک  ایرن  دهریرم  قرلّرراشررری  برراد   برر 

مرررا  نررگررهرردار  خررواجرره  تررویرری  غررار  تررویرری   یررار 

مرررا  گررفررتررار  هررمرره  ایررن  نرربرردی  تررا  شرررردی   راه 

 مفتعلرررررن مفتعلرررررن مفتعلرررررن کشرررررت مرررا

  

 اگر آن ترک شریرازی بررررره دسرت آرد دل ما را   -  ۶0

 سر بیاراییخواهی کررره جاویدان جهان یکتو گر   -  ۶1

 دارم کرررره گر روزی فراق افتدچنانت دوسرت می  -  ۶2

بردین خوبی و زیبرایی   -  ۶3 آیی  از هر در کره براز   تو 

نررهرران  -  ۶۴ در  نشرررریررنرردخررانررهغررمررش  دل   ی 

سرررربررک  -  ۶5 مررحررمررل  دنرربررال  زن برره  قرردم   تررر 

پررنرراهررا   -  ۶۶ رعرریّررت  شررررراهررا   خررردمررنررد 

 اق یار نیسررتای که گفتی هیچ مشررکل چون فر  -  ۶7

منیر   -  ۶8 بردر  ای  تررررررو  براالی  بر زلف و  ام   فتنره 

 مطلررررب طاعت و پیمان و صرالح  از من مسرت –  ۶9

 زلف آشررفته و خوی کرده و خندان لب و مسررت  - 70

 سررررشررررتعیرب رنردان مکن ای زاهرد پراکیزه  -  71

انردازه خورد نوشرررش براد   -  72 بره  ار براده   صررروفی 

 ا دف و چنگ ام برررررمن که شررب ها ره تقوا زده  - 73
 

را   بخررارا  و  سرررمرقنررد  بخشرررم  هنرردویش  خررال   برره 

رویررت  از  بررقرع  زمررانری  برردارد  کرره  گرو  را   صرررربررا 

نتوانم تو  از  من صررربر  و  کرد  توانی  من  از   تو صررربر 

 دری براشرررد کره از رحمرت بره روی خلق بگشرررایی 

نشرررریررنررد مررحررمررل  برره  لرریررلرری  کرره  نررازی   برره 

نشررررریررنررد  مررحررمررل  برره  غرربرراری   مرربررادا 

تررأیرریررد   برره  بررادی  مررخصرررروخ   سرررررمررد کرره 

 گر امیرد وصرررل براشرررد همچنران دشررروار نیسرررت 

 قامت اسررت آن یا قیامت عنبررررررر اسررت آن یا عبیر

السررررت کره بره پیمرانره  کشررری شرررهره شرررردم روز 

 خوان و صرررراحی در دسرررتاک و غزلررررررپیرهن چ

 کررررره گنرررراه دگررررران برررر تررو  نخواهند نوشت

 ادور نرررره اندیشررره ایرررن کررررررار فراموشررش برر

برراشررررد  چرره حکررایررت  آرم  ره  برره  سرررر  زمرران   این 
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 هرکسی را دلربایی همچو ذرّه در هوایی            قبله هر کس به جایی قبله سعدی سرایت               48بیت      

 هَـر کَـسی را دِلـرُبـایـی هَـمـچُ ذَررِ دَر هَـوایی 

ـ  هَر  یی وا هَــ دَر  رِ  ذَر  ُچ هَم یی با رُ  دِل را  سی کَـ

 ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ

   *         *  *     

 ــ ــ U ــ ــ U U ــ ــ ــ U ــ ــ U U ــ

ـ   یَت را  سَ دی سَع یِ لِ قِب  یی جا ِب کَس  هَر یِ لِ قِبـ

 قِـبـلِ یِ هَـر کَـس ِب جـایـی قِـبـلِ یِ سَـعـدی سَـرایَـت 

 

 

 شک وین بماند یادگاری عمر سعدی گر سرآید در حدیث عشق شاید            کاو نخواهد ماند بی             49بیت      

 عُـمـرِ سَـعدی گَـر سَـرایَـد دَر حَـدیـثِ عِـشق شـایَـد 

 یَد شا عِشـــق  ِث دی َح دَر  یَد را  سَ گَر  دی سَع رِ  عُم 

 ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ

            *     

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ـــ ــ U ــ

 ری  گا دِ یا نَد ما ِب وِی شَک بی ما        ند  هَد خا نَ کو

 بِـمانَـد یـادِگـاری  نکـو نَـخـاهَـد مـانـد بی شَـک ویـ

 

 هرکه شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد            یا مگس را پر ببندد یا عسل را سر بپوشد             50بیت      

 هَـر کِ شـیـریـنـی فُـروشَـد مُـشـتَـری بَـر وِی بِـجـوشَـد 

 شَد جو ِب وِی بَر  ری  َت مُش  شَد رو  ُف نی ری  شی کِ هَر

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ

                

 ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ

ـ  ِب پَر را  گَس  مَ  یا  شد پو ِب سَر  را  سَل عَ یا دَد بَنـ

 یـا مَـَگـس را پَـر بِـبَـنـدَد یـا عَـَسـل را سَـر بِـپـوشَـد 

 

 نه من انگشت نمایم به هواداری رویت            که تو انگشت نمایی و خالیق نگرانت              51بیت      

 نَ مَـنَـنـُگـشـت  نُـمـایَـم  ِب  هَـواداری یِ  رویَـت 

 یت رو  یِ ری  دا وا هَ ِب یَم ما نُ گُشـت نَن  مَ  نَ

U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ ــ U ــ ــ 

             *    

U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ 

 نَت  را  گَ نِ یِق ال َخ یُ یی ما نُ گُشـــت  اَن ُت کِ

 کِ  ُت  اَنـُگـشـت نُـمـایـی یُ  خَـلـایِـق نِـَگـرانَـت 
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 رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسبد            زهرم از غالیه آید که بر اندام تو ساید             52بیت      

 رَشـکَـمَـز پـیـرهَـنـایَـد کِ  دَراغـوشِ  ُت  خُـسـبَـد 

 بَد خُس ُت شِ غو را  دَ کِ یَد نا هَــ پیــــر  مَز  کَ رَش

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ

 *                

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ

ـ   یَد سا ُت مِ  دا رَن  َب کِ یَد آ یِ لِ غا مَز  رَ  زَه

 یِ آیَـد کِ بَـرَنـدامِ ُت سـایَـد  زَهـرَمـز غـالِ

 

 گر مخیّر بکنندم به قیامت که چه خواهی            دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را             53بیت      

 گَـر مُـخَـیـیَـر بُـکُـنَـنـدَم ِب قِـیـامَـت کِ ِچ خـاهـی 

 هی خا ِچ کِ مَت  یا قِ  ِب دَم  نَن  کُ ُب یَر  خَی مُ  گَر 

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ـــ ــ U ــ

 *       *          

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ U U U ــ ــ U ــ

 را  ما شُ دُو        س  فِر  ِت مَ  نِع  مِ  هَـ وُ را  ما دو      ست 

 دوســت مـا را  وُ  هَـمِ   نِـعـمَـتِ  فِـردُوس  شُــمـا را 

 

 رود محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان            کز عشق آن سرو روان گویی روانم می            54بیت      

 تُـنـدی مَـکُـن بـا کـاروا  مَـحـمِـل بِـدارِی سـاروا 

 وا رِ  کا با کُن مَ  دی تُن وا رِ  سا ری  دا ِب مِل مَح 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ

      *           

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ

 وَد رَ  می نَم  وا رَ  یی گو وا رَ  وِ سَر  آ قِ  عِش  کَز 

 رَوَد گـویـی رَوانَــم مـی   کَـز عِـشـقِ آن سَروِ  رَوان 

 

 آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند            بر جای بدنامی چو من یک دم نکوکاری کند             55بیت      

 آ کـیـسـت کَـز رویِ کَـرَم بـا مـا وَفـاداری کُـنَـد 

 نَد کُ ری  دا فا  وَ ما با رَم  کَ یِ رو  کَز  کیـست آ

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ

      *           

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ

 نَد کُ ری  کا کو نِ دَم  یِک مَن  ُچ می نا بَد یِ جا بَر 

 بَـرجـایِ  بَـدنـامـی چُد مَـن یِـک دَم  نِـکـوکـاری کُـنَـد 
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 برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را            بر باد قلّاشی دهیـم این شـرک تقـوا نام را             56بیت      

ـ   دَلـقِ اَزرَق فـام را  ن بَـرخـیـز تـا یـک سـو نَـهـیـمـیـ

 را  فا       م  رَق  اَز  قِ  دَل می هی نَ سو یِک تا خیـــــز  بَر 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ

                

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ

 را  نا       م  وا تَق کِ شِر  می هیـ دَ شی ال قَل دِ با بَر 

 شِـرکِ تَـقـوا نـام را  ن بَـر بـادِ قَـلـلـاشی دَهـیـمـیــ

 

 دار مرا  یار مـرا غار مـرا عشـق جگـرخوار مـرا            یار تویـی غار تویـی خواجـه نگـه            57بیت      

 یـار مَـرا غـار مَـرا عِـشـقِ جِـَگـر خـار مَــرا 

 را  مَ  خا         ر  گَر  ِج قِ  عِش  را  مَ  غا          ر  را  مَ  یا        ر 

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ

                

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ

 را  مَ  دا          ر  گَه نِ ِج خا یی ُت غا         ر  یی ُت یا        ر 

 یـار ُت یـی غـار ُت یـی خـاِج نِـَگــه دار مَــرا 

 

 این تن اگر کم تندی راه دلم را زندی            راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا                    58بیت      

ـ   تَـنَـَگـر کَـم تَـنَـدی راهِ دِلَــم را زَ نَـدی  ن ایـ

 دی نَ زَ  را  لَم دِ هِ را  دی نَ َت کَم  گَر  نَ َت ای

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ

                

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ

 را  مَ  تا         ر  گُف  مِ  هَــ ای دی ُب نَ تا دی شُ ه را 

ـ   هَـمِ  گُـفـتـار مَــرا ن راه شُــدی تـا نَـبُـدی ایـ

 

 

 رستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل            مفتعلـن مفتعلـن مفتعلـن کشـت مــرا           59بیت      

 رَسـتَـمَـزیـن بِـیـتُ  غَـزَل اِی شَـهُ سُـلـطـانِ  اَزَل 

 زَل اَ نِ طا سُل هُ شَ اِی زَل غَ ُت بِی زی  مَ  َت رَس

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ

                

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ

ـ  کُشـــت  لُن عِ َت مُفـ لُن عِ َت مُفـ لُن عِ َت مُفـ  را  مَ

 مُـفـتَـعِـلُـن مُـفـتَـعِـلُـن مُـفـتَـعِـلُـن کُـشت مَـرا 
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 اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را            به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را             60بیت      

 تُــرکِ شـیـرازی ِب  دَسـتـارَد دِلِ مــا را ن اَ گَـر آ 

 را  ما لِ دِ رَد  تا دَس ِب زی  را  شی کِ تُر  آ گر  اَ

U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U U ــ ــ 

   *   *        *   *   

U ــ U ــ ــ ــ ــ ــ U ــ ــ U U ــ ــ ــ 

 را  را  خا ُب دُ قَن  مَر  سَ شَم  بَخـ یَش دو هِن لِ خا ِب

 ِب خـالِ  هِـنـدویَـش بَـخـَشـم سَـمَـرقَـنـدُ بُـخـارا را 

 

 تو گر خواهی که جاویدان جهان یکسر بیارایی            صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت              61بیت      

 ُت  گَـر خـاهـی کِ جـاویـدا جَـهـان یِـکـَسـر بِـیـارایـی 

 یی را  یا ِب سَر  یِک ها َج دا وی جا کِ هی خا گَر  ُت

U ـــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ 

                

U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ـــ ــ 

 یَت رو  عَز  قَ  بُر  نی ما زَ  رَد  دا بَر  کِ گو را  با صَ

 صَـبـا را گـو کِ  بَـردارَد  زَمـانـی  بُـرقَـعَـز رویَــت 

 

 دارم که گـر روزی فراق افتد            تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم چنانت دوست می        62بیت      

 دارَم  کِ  گَـر روزی فِـراقُــفـتَـد چُـنـانَـت دوسـت مـی

 تَد قُف  را  ِف زی  رو  گَر  کِ رَم  دا می دو    ست  نَت  نا ُچ

U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ 

                

U ــ ــ ـــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ 

 نَم  وا نَت  ُت رَز  صَبـ مَن  دُ کَر  نی وا َت مَن  رَز  صَبـ ُت

 ُت  صَـبـرَز مَـن تَـوانـی کَـردُ  مَـن صَـبـرَز ُت  نَـتـوانَـم 

 

 

 تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی            دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی             63بیت      

 خـوبـی یُ  زیـبـایـی  ن ُت  اَز  هَـر دَر کِ  بـازایـی بِـدیــ

 یی با زی  یُ بی خو دی ِب یی زا  با کِ دَر  هَر اَز  ُت

U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ 

           *      

U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ 

 یی شا بَگـ خَلـــق  یِ رو  ِب مَت  رَح  اَز  کِ شَد با ری  دَ

 دَری  بـاشَـد کِ  اَز  رَحـمَـت بِ  رویِ خَـلـق بُـگـشـایـی 
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 ی دل نشیند            بـه نازی کـه لیلـی بـه محمـل نشیندغمــش در نهـان خانـه                  64بیت      

 خـانِ  یِ  دِل  نِـشـیـنَـد  ن غَـمَـش دَر  نَـهـا 

 نَد شی نِ دِل یِ نِ خا ها نَ دَر  مَش  غَ

U ــ ــ U ــ ــ U U ــ U ــ ــ 

        *     

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ـــ U ــ ــ 

 نَد شی نِ مِل مَح  ِب لی لِی کِ زی  نا ِب

 ِب نـازی کِ لِـیـلـی ِب مَـحـمِـل نِـشـیـنَـد 

 

 تر قدم زن            مبـادا غبــاری بـه محمـل نشیندبـه دنبال محمـل سبـک                        65بیت      

 سَـبُـک تَـر قَـدَم  زَن ِب  دُنـبـالِ مَـحـمِـل 

 زَن  دَم  قَ  تَر  بُک  سَ مِل مَح  لِ با دُن ِب

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ 

            

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ 

 نَد شی نِ مِل مَح  ِب ری  با غُ دا با مَ 

 مَـبـادا غُـبـاری ِب مَـحـمِـل نِـشـیـنَـد

 

 خـردمند شاهـا رعیّـت پنـاهـا            کـه مخصـوص بـادی بـه تأییـد سرمد                       66بیت      

 خِـرَدمَـنـد شـاهـا رَعـیـیَـت پَـنـاهـا

 ها نا َپ یَت عی رَ  ها شا مَنــــد  رَد  ِخ

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ 

            

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ 

 مَد سَر  دِ یی تَأ ِب دی با صو      ص  مَخ  کِ

 کِ  مَـخـصـوص بـادی  ِب  تَـأیـیـدِ سَـرمَـد 

 

 ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست            گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست             67بیت      

 ای کِ  گُـفـتـی هـیـچ مُـشـکِـل چُـن فِـراقِ یـار نـیـست 

 نیست یا        ر  قِ  را  فـِ  چُن کِل مُش  هیــــچ  تی گُفـ کـِ ای

 ــ U ــ U ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ

            *    

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ

ـ  اُ گَر   نیست وا          ر  دُش نا ُچ هَم شَد با وَصـــل  دِ می

 دُشـوار نـیـست  نگَــر اُمـیـدِ  وَصـل بـاشَـد هَـمـچُـنـا
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 فتنه ام بر زلف و باالی تو ای بدر منیر            قامت است آن یا قیامت عنبر است آن یا عبیر                68بیت      

 فِـتـنـِ اَم بَــر  زُلــفُ  بـالـایِ  ُت  اِی  بَـدرِ مُـنـیـر 

ـ   نیر  مـُ  رِ  بُد اِی ُت یِ ال با ُف زُل بَر  اَم  نِ فِت

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ      U ــ ــ ــ U ــ

         *     *   

ـ    ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ  ــ U ـ

ـ  یا قِ  یا تا تَس مَ  قا   بیر  عَ یا تا رَس بـَ  عَن  مَت

 قـامَـتَـسـتـان یـا قِـیـامَـت عَـنـبَـرَسـتـان یـا عَـبـیـر 

 

 کشی شهره شدم روز الست مطلب طاعت و پیمان و صالح  از من مست            که به پیمانه                 69بیت      

 مَـطَـلَـب طـاعَـتُ  پِـیـمـانُ صَـلـاحَـز مَـنِ مَـسـت 

 مَست نِ مَ  حَز ال صَ نُ ما پی ُت عَ طا لَب طَ مَ 

U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ 

               

U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ 

ـ  شی کِ نِ ما پی ِب کِ  لَست اَ زِ  رو  دَم  شـُ رِ  شُه

 کِ  ِب  پِـیـمـانِ  کِـشـی شُـهـرِ  شُدَم  روزِ اَلَــست 

 

 خوان و صراحی در دست زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست            پیرهن چاک و غزل             70بیت       

 زُلـف آشُـفـتِ وُ خَـی کَــردِ وُ خَـنـدان لَـبُ  مَـسـت 

 مَست ُب لَ دان خَن وُ دِ کَر  خَی وُ ِت شُف  آ زُلــــف 

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ

 *             *  *  

 ــ ـــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ

 دَست دَر  حی را  صُ نُ خا زَل غَ کُ چا هَن پیــــر 

 پـیــرهَـن چــاکُ  غَــزَلــخـانُ  صُـراحـی  دَر  دَست 

 

 

 سـرشت            کـه گنـاه دگـران بـر تـو نخواهند نوشت عیب رندان مکن ای زاهد پاکیـزه               71بیت       

 عِـیـبِ  رِنـدان مَـکُـنِـی زاهِـدِ  پـاکـیـزِ سِـرِشـت 

ـ   رِشت  سـِ زِ  کی پا دِ هـِ زا  نِی کـُ مـَ  دا رِن  ِب عِی

 ــ U U ـــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ

 *    *            

U U ــ U U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ 

 وِشت نِ هَنــــد  خا نَ ُت بَر  را  گـَ دِ هِ نا گـُ کـِ

 کِ  گُــنـاهِ دِگَــرا بَــرُت  نَـخــاهَـنـد نِـوِشــت 
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 صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش بـاد            ور نـه اندیشـه این کــار فراموشش بـاد               72بیت       

 صـوفـیـــیَـر بـادِ ِب اَنـدازِ خُـرَد نـوشَـش بــاد 

 باد شَش  نو رَد  ُخ زِ  دا اَن بـِ  دِ با یَر  فـی  صو

 ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ ــ ــ

 *  *            *  

 ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ

 باد شَش  مو را  فـَ  کا          ر  این  یِ شِ دی اَن نَ وَر 

 وَر  نَ  اَنـدیـشِ  یِ  ایـن کــار فَــرامــوشَـش بـاد 

 

 ام با دف و چنگ            این زمان سـر بـه ره آرم چـه حکایت باشد من که شب ها ره تقوا زده               73بیت       

 مَـن کِ  شَـبـهـا رَهِ  تَـقـوا زَدِ  اَم  بـا دَُف  چَـنـگ 

 چَنگ ُف دَ با اَم  دِ زَ  وا تَق هـِ رَ  ها شـَب  کِ مَن 

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ

             *  *  

 ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ

 شَد با یَت کا ِح ِچ رَم  ها رَ  ِب سَر  ما زَ  ای

 ایـن زَمـان سَـر ِب  رَهــارَم  ِچ  حِـکـایَـت بـاشَــد 

 

 

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست  *توجّه:  

با قیمت    8کافی تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام   هزار و مبحث    60ساعت و 

توانید برای  رسد. در صورت تمایل می هزار تومان به فروش می   120ساعت و با قیمت    15عروض و قافیه در  

ترین  شود و در سریعها در تلگرام ارسال می بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید. این فیلم

فیلم تهیه  برای  رسید.  خواهد  دستتان  به  ممکن  بهزمان  و  تگرام  ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  روزترین 

(@aboozar_ahmadi63 و یا به شماره )در واتساپ پیام بدهید.   09123708476 

 شده است. ی به طور کامل آموزش دادهعدر تدریس ویدئویی عروض سما*توجّه: 

 ن تهیه کنید. اتوم 800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحهمی *توجّه: 
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 نشان دهندی کدام گزینه است؟   « رر  U رر  رر U  رر  رر U   رر رر  U» عالمت هجایی  -38

بررلرربررل 1 گررلررزار  پرریررش  هررمرری  بررنررالررد   ) 
جررنررگ3 مررردان  و  دلرریررران  از  بررگررو   ) 

 

نرهررادسررررتری 2  امریّررد  چرره  برره  نرردانرم  ترو   ) 
 آید ( تو را پاک آفرید ایزد، ز خود شرررمت نمی۴

 

 
 تکرار شده است؟ رر  رر «   Uرر    در عالمت هجاهای کدام گزینه، چهار بار الگوی هجایی »  -39
 ( بررررره کوی میکده هر سرالکی که ره دانسرت1
کنرارم 3 در  نیرامرد  آخر  منتظر  بودم  هر چره   ) 

 

 ( هرررمررره عرررالرررم گرررواه عرررصرررمرررت اوست2 
برخیزم۴ پرا  بره  چنررد  ترا  و  افتم  کی  بره  ترا   ) 

 

 

 ته« یکسان است؟آوایی کدام گزینه با مصراع »روشن ندارد خانه را، قندیل ناآویخوزن و پایه  -۴0

 ای ( ای که ز دیررده غررایرربی در دل ما نشسته1

 ام ( ای عاشقان ای عاشقان پیمانه راگرررم کرده2

 ( تررا  دلِ مررن رو برره قررنررراعررت نررهرراد3

 ( دل پی دلدار رفرت دیرده چرو آن حرال دیرد۴

 ای کند و این همه پرده بسرتهحسرن تو جلوه می 

 ام ها اندر نگنجد خوردهزان مِررری کررره در پیمانه

 مررررررلررررک جررررررهرررران را برره جرهرران بررراز داد 

 اشرک به دنردان گررفرت دامررن و در پری دوید

 

 های هجایی کدام بیت به شکل زیر است؟خوشه  -۴1

 «  رر رر  U  رر رر  رر  U رر  رر  رر  U رر  رر  رر  U رر»  

مررانررد1 تو  برره  وجودی  کرره  بردم  و  آوردم  نظر   ) 

می2 تو  عشرررق  خرام طمع  من  نره  بس(  و   ورزم 

 ( ای مسرمانان فغررررران از جرررررور چرب چنبری3

 دهد گررره خوار دارد میکه عزّت  ( روزگارست این۴
 

 همه اسرمند و تو جسرمی همه جسرمند و تو روحی 

 تکه چو من سرروخته در خیل تو بسرریاری هسرر 

مشرررتری کیرد  و  مراه  قصررررد  و  تیر  نفراق  ز   و 

 هرررررا بسرریار داردچرب بازیگرررررر از این بازیچه
 

 

های هجایی واژگان مصرراعی از بیت »نه چنان گناهکارم که به دشرمنم سرپارینن تو به دسرت خویش فرمای  خوشره  -۴2

 اگرم کنی عذابی« در کدام گزینه نشان داده شده است؟

1 )U  U  رر U   ررن  U  رر U   نU  U رر  U   ررن U  2              رر  رر )U  U ن   رر  ررU U  ن   رر  ررU U  ن   رر  ررU U  رر  رر 

3 )U  U  ررن   رر رر   Uن   رر  ررU  U ررن   رر  رر  U۴             رر  رر  )U U  رر  U  ررن  U  ن   رر ررU  U  رر U   ررن   Uرر  رر 

 
 است؟ زیر  اییجوی هالگتقطیع هجایی کدام مصراع مطابق   -۴3
 «  رر  ررU  رر   U  رر  ررنن   رر  ررU  رر   U  رر  رر» 
 ( مررغان آبی را چه غم، تا غم خورد مر  هوا 1
 ( یک شرمع از این مجلس، صرد شرمع بگیراند 3

 

 ( گر قاب قوس خواهی، دل راست کن چو تیری2 

 هررررابرردرّیررد خرررقرره( ای صرررروفرریرران عررشررق  ۴
 

 

 

 تقطیع هجایی زیر مربو، به کدام گزینه است؟    -۴۴
(U U رر رر U U  رر رر U U  رر رر U U  رر  رر  ) 

خورد1 براده  چنین  را کره  آن  بود  مالمرت   ( چره 
مررانررد3 تو  برره  وجودی  کرره  بردم  و  آوردم  نظر   ) 

 

را بکشررررد 2  نزدیرک کره هجران تو مرا   ( شررررده 
 مشرغول و نظر بر چپ و راسرت( دل و جانم به تو ۴
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 واژی بیت زیر کدام است؟وزن  -۴5

این جرم  برره  تنهررا  تنهررا،  و  دور  عمر   کرره »یررک 
 

 من دل سرپرده بودم«  خواسرت،او سررسرپرده می 
 

 ( مُفتَعِلُن فاعِلُن مُفتَعِلُن فاعِلُن2( مَفعولُ مَفاعیلُن مَفعولُ مَفاعیلُن                     1

 ( مُفتَعِلُن مَفاعِلُن مُفتَعِلُن مَفاعِلُن۴مَفعولُ فاعِالتُن مَفعولُ فاعِالتُن                      (  3

 

 های هجایی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟خوشه  -۴۶

براشرررم  تو  آرزوی  در  بمیرم  کره  نفس  آن   »در 
 

 بدان امید دهررررم جان که خاک کوی تو باشرم«  
 

1)  U  رر U  ن   ررU  رر U  ن   ررU رر  U  ن   ررU رر  U  رر 

2)  U ن     رر  رر  ررU ن   رر  رر  ررU  ن     رر رر   ررU رر رر   رر 

3)  U  رر U  رر  ن  رر   Uن   رر  ررU رر  U  رر  ن رر   Uرر  رر 

۴)  U رر  U  ن رر   U  Uن   رر  ررU  رر U  ن  رر  U  Uرر  رر 

 

 های هجایی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟خوشه  -۴7

 تو چون برنجرد، کره بره وهم درنگنجرد » دلم از  
 

 که جواب تلرررررخ گویی تو بدین شرکرررررردهانی  
 

1)  U U  رر  U  ررن  U  ن  رر  ررU  U  رر U   ررن   Uرر  رر 

2)  U U  ررن   رر  رر  Uن   رر  ررU  U ررن   رر  رر   Uرر  رر 

3)   U U  رر  U  ررن  U  رر  U  نU  U  رر U   ررن  U رر  رر 

۴)  U U  ن   رر  ررU U  ن  رر  ررU  U  ن   رر ررU  U  رر رر 

 تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر در کدام گزینه درست نشان داده شده است؟  -۴8

زار  بگریم  آنچنرران  دیررار  و  یررار  یرراد   برره 
 

 ر براندازم ررررر که از جهان ره و رسررم سررف  
 

1  )U رر  U  ن   ررU رر  U  ن  ررU  رر  U ن   ررU  رر  U رر           U رر  U  ن   ررU رر  U  ن   ررU رر  U  ن  ررU  رر  U         رر 

2  )U U  رر  U   نU U  رر  U  نU  U  رر U   نU  U  رر          U  U رر  U   نU  U رر  U   نU U  رر  U   نU U  رر     

3  )U رر  U  ن   ررU رر  U  ن  ررU  رر  U رر  ررن   رر                   U  رر  U ن   ررU  رر  U ن   ررU  رر U  رر  ررن   رر         

۴  )U رر  U  ن   ررU U  ن  رر  ررU  رر  U رر  ررن   رر                   U  رر  U ن   ررU  U ن   رر  ررU  رر U  رر          ررن   رر 
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 اوزان همسان و  ناهمسان و وزن شعر نو فصل هفتم: 

بندی هجاها به های آوایی یک مصرراع، به دو روشِ سرماعی و دسرتهدر فصرل شرشرم آموختیم که ارکان عروضری یا پایه

ای، اوزان همسرران  پایهاوزان همسرران تک شررود:  نوع وزن حاصررل می 3چنین دیدیم بر این مبنا  آید. و همدسررت می

بیت را بررسی کردیم و به دو روش فوق به دست آوردیم. در این  9و همچنین وزن    دولختی )دُوری( و اوزان ناهمسان.

ند. )در این فصرل پس از تمام مراحل؛ از شرونوع وزن فوق وجود دارند، معرّفی می  3که در هر یک از تمام اوزانی  فصرل،  

های  آوردن پایهگذاری هجایی، به دسررتخواندن شررعر، نوشررتن به خط عروضرری، تقطیع هجایی، عالمتدرسررتجمله: 

 کنیم.(بررسی می  بودنهمسان و ناهمسانوزن شعر را از نظر   آوایی و اعمال اختیارات شاعری،

 ایپایهاوزان همسان تک - الف 

 ها از یک رکن ساخته شده باشد.تند که تمام ارکان عروضی آنابیاتی هس

 آمده باشد.  مَحذوفدر اوزان همسان ممکن است یک هجا از آخرین رکن، حذف شده و رکن آخر به صورت  

 فرمائید.ها را در جدول زیر مشاهده میسازند و رکن مَحذوف آنارکانی که وزن همسان می

ـ    ــ   U  ــ فاعِالتُن  1  ــ  U  ــ فاعِلُن  ـ

ـ    U U َفعِلُن  ــ   ــ  U  U َفعَالتُن 2  ـ

 ــ   Uــ  ــ مُستَفعِلُن  3
 

ـ    U U  ــ مُفتَعِلُن  ۴  ـ
  

ـ    ــ   U َفعولُن  ــ   ــ  ــ    U مَفاعیلُن  5  ـ

ـ    U َفعَل  ــ  ــ    U َفعولُن  ۶  ـ

   رکن مُستَفعِلُن و ُمفتَعِلُن، َمحذوف ندارند.توجّه:  

 

 فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گماردهر که   1

 فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِلُن عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده 2

 فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِلُن دوست آن باشد که گیرد دست دوست 3

 َفعَالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند ۴

 َفعَالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن َفعِلُن سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت 5

 َفعَالتُن َفعَالتُن َفعِلُن نروممن از این خانه به در می ۶

 مُستَفعِلُن مُستَفعِلُنمُستَفعِلُن مُستَفعِلُن   رودای ساربان آهسته ران کارام جانم می 7

 مُفتَعِلُن مُفتَعِلُن مُفتَعِلُن مُفتَعِلُن یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا 8

 مُفتَعِلُن مُفتَعِلُن فاعِلُن ای همه هستی ز تو پیدا شده 9

 مَفاعیلُنمَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن   بیا تا گل برافشانیم و مِی در ساغر اندازیم 10

 مَفاعیلُن مَفاعیلُن َفعولُن افرزوای ده آتشالهی سینه 11

 َفعولُن َفعولُن َفعولُن َفعولُن ی دل نشیندخانهغمش در نهان 12

 َفعولُن َفعولُن َفعولُن َفعَل به نرام خداوند جران و خررد 13
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باشد و فاِعلُن در واقع محذوف »مُفتَعِلُن« نیست ولی کتاب درسی به  »مُفتَعِلُن مُفتَعِلُن فاِعلن« در اصل وزن همسان نمی توجّه:

ام. روجوع شود به اشتباه آن را در اوزان همسان آورده است و من نیز به ضرورت تبعیّت از کتاب آن را در اوزان همسان آورده

گفت: هر شعری که دو دو رکن اول آن یکسان باشد، وزن آن همسان است. همچنین اگر دو رکن اول توان میگذاری اوزان. نام

 بود، آن نیز همسان است. »فاعالتن فعالتن« شعری به ترتیب 

توانید از جدول زیر کمک بگیرید. با توجّه به اینکه  وزن همسران را به راحتی حفظ کنید، می 13برای اینکه این   توجّه:

»فاعِالتُن، َفعَالتُن، مُسرتَفعِلُن، مُفتَعِلُن،    رَکن ۶بار تکرار   ۴وزن همسران از    ۶بار تکرار یک رکن اسرت،  ۴ن،  ترین وزاصرلی

»فاعِالتُن، َفعَالتُن رُکنِ   3رُکن فوق، فقط   ۶جدول زیر. از   1آید.  یعنی سراختار سرتون مَفاعیلُن و َفعولُن« به دسرت می

»فاعِالتُن، َفعَالتُن، مُفتَعِلُن و مَفاعیلُن« با رُکنِ   ۴رُکن فوق، فقط   ۶باشند. همچنین از  می  2 و َفعولُن« با ساختار ستون

   باشند.  می  3ساختار ستون 

 های زیر را درست کنیم:وزن، رابطه 13توانیم با توجّه به جدول فوق و کردن میبرای سهولت در حفظ

 آید.»َفعَالتُن« در هر سه ساختار می  - 2آید.                     »فاعِالتُن« در هر سه ساختار می  - 1

 آید!!  می 3و   1»مُفتَعِلُن« با دو ساختار    -  ۴آید.            می  1»مُستَفعِلُن« فقط با ساختار ستون   - 3

 آید.    می 2و   1»َفعولُن« با دو ساختار    -  ۶آید.                  می 3و   1»مَفاعیلُن« با دو ساختار    – 5
 

 رکن را بشناسیم.  6پس این 

 3  – 1ساختار   مُفتَعِلُن  3 – 2  – 1ساختار   فاعِالتُن 

 3  – 1ساختار   مَفاعیلُن  3 – 2  – 1ساختار   َفعَالتُن

 2  - 1ساختار   َفعولُن  1ساختار   مُستَفعِلُن 

   ب( اوزان همسان دو لختی )دوری(:

ها و رکن دوم آن  ها در رکن سروم،رکن اوّل آنرکن دارد و از نظر شرکل ظاهری،   ۴ها ابیاتی هسرتند که هر مصرراع آن

شررود. و از نظر آوایی، مکثی میان هر مصررراع وجود دارد و هر مصررراع را به دو پاره یا لَخت تکرار می  در رکن چهارم

 گویند.کند. این ابیات را همسان دولَختی یا دُوری میتبدیل می

   اند.در کتاب نیامده 7و   ۶و  5موارد   توجّه:
 

 )مُستَفعِلُن فَعولُن نن مُستَفعِلُن فَعولُن(مَفعولُ فاِعالتُننن مَفعولُ فاِعالتُن   روی به شادیای باد بامدادی، خوش می 1

 )مُستَفعِلُ مَفعولُن نن مُستَفعِلُ مَفعولُن(مَفعولُ مَفاعیلُننن مَفعولُ مَفاعیلُن   هارفت به بستانوقتی دل سودایی، می 2

 مُفتَعِلُن فاعِلُننن مُفتَعِلُن فاعِلُن نشین، دوش به میخانه شدزاهد خلوت 3

 مُفتَعِلُن مَفاعِلُننن مُفتَعِلُن مَفاعِلُن با لب او چه خوش بود، گفت و شنید و ماجرا ۴

 )مُستَفعِلُن فَع نن مُستَفعِلُن فَع(لُن َفعولُن  لُن َفعولُننن َفعَفع چندان که گفتم، غم با طبیبان 5

 َفعَالتُ فاعِالتُننن َفعَالتُ فاعِالتُن اسیر باز باشدبه کجا رود کبوتر، چو  ۶

 مَفاعِلُن فاعِلُننن مَفاعِلُن فاعِلُن جهان فرتوت باز، جوانی از سر گرفت 7

 رکن این ساختار را دارند   ۶هر  سالم  سالم  سالم  سالم  1ساختار 

 رکن این ساختار را دارند  3 مَحذوف سالم  سالم  سالم  2ساختار 

 رکن این ساختار را دارند  ۴  مَحذوف سالم  سالم  3ساختار 
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 ج( اوزان ناهمسان 

 3تا،   ۴تا   ۴های ها را با برششرود. یعنی اگر هجاهای آنها دیده نمیابیاتی که هیچ نظم خاصری در میان هجاهای آن

شرود. ولی در مجموع آهنگ و ها دیده نمیتا و ... جدا کنیم، هیچ نظم خاصری در هجاهای آن ۴تا   3تا،   3تا   ۴تا،   3تا  

ریتم دلنشرینی دارند و اتّفاقا در بعضری از این اوزان، نسربت به اوزان همسران، اشرعار بیشرتری سرروده شرده اسرت. این 

 باشند.مورد می 11اوزان  

 َفعَالتُن مَفاعِلُن َفعِلُن نگرییتو به سیمای شخص م 1

 مُستَفعِلُ فاعِالتُ مُستَفمَفعولُ مَفاعِلُن َفعولُن                ای نام تو بهترین سرآغاز 2

 مُستَفعِلُ فاعِالتُ مُستَفعَلمَفعولُ مَفاعِلُن مَفاعیلُن              شخصی به هزار غم گرفتارم 3

 مَفعولُ فاعِالتُ مَفاعیلُن مستانیمایم که  دیوانگان نه ۴

 مُستَفعِلُن مَفاعِلُ مُستَفعِلُن َفعَلمَفعولُ فاعِالتُ مَفاعیلُ فاعِلُن       ساقی به نور باده برافروز جام ما 5

 مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مُستَفمَفعولُ مَفاعیلُ مَفاعیلُ َفعولُن      هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید ۶

 مَفعولُ مَفاعیلُ مَفاعیلُ َفعَل ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم 7

 مَفعولُ مَفاعیلُ مَفاعیلُن َفع پوشای کعبه به دا  ماتمت نیلی 8

 فاعِالتُ مُفتَعِلُن َفعمُفتَعِلُن   ماه فرو ماند از جمال محمد 9

 گویم چرا در دولختی نیاوردم()بعدا میمَفاعِلُن َفعَالتُن مَفاعِلُن َفعَالتُن   بیا به شام غریبان و آب دیده من بین 10

 مَفاعِلُن َفعَالتُن مَفاعِلُن َفعِلُن رواق منظر چشم من آشیانه توست 11

 رکن دارند. ۴وزن دیگر  رکن دارند. و هفت  3چهار وزن اوّل   توجّه:

 باشند.  های رباعی میوزن  8و  7وزن   توجّه:

توان به صرورت همسران یا ناهمسران دیگر نیز تقسریم کرد. مثال بعضری اوزان ناهمسران را می  :نکته بـسیار بـسیار مهم

 آید.بندی و جدا کنیم، ارکان دیگری به دست میاگر هجاها را با ترتیب دیگری دسته ۶در مثال  
 به تقطیع هجایی بیت زیر توجّه کنید.

 فرایرده کردیم بَس در طلبرت کوشرررررررررش بی
 

پرریررده  گرنرجشررررک  پریِ  در  دوان  طرفررل   چرون 
 

 

 دیم  کَر دِ یِ فا  بی  شِ  شِ  کو بَت لَ طَ دَر بَس

ـ  ـ  ـ ـ  U U ـ ـ  ـ ـ  U U ـ ـ  ـ ـ  U U ـ ـ  ـ  ـ

 مُستَف مُستَفعِلُ  مُستَفعِلُ  مُستَفعِلُ 

 فَعولُن مَفاعیلُ  مَفاعیلُ  مَفعولُ 

ـ  ـ  ـ ـ  U U ـ ـ  ـ ـ  U U ـ ـ  ـ ـ  U U ـ ـ  ـ  ـ

 دِ ری پَ کِ جِش  گُن یِ پِ دَر وان دَ لِ طِف چُن
 

تقطیع اول نظم همسران و تقطیع دوم نظم ناهمسران  رسریم.  پس از اعمال اختیارات شراعری به سراختار هجایی زیر می

ها بر  اند، امّا نظم همسران آنگذاری شردههر چند این بیت و موارد مشرابه آن با نظم ناهمسران شرهرت یافته و نام  دارد.

 نظم ناهمسان ترجیح دارد.  
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 مورد دیگر:

مررا  جررام  برررافررروز  برراده  نررور  برره   سرررراقرری 
 

مررا   کررام  برره  شررررد  جهرران  کررار  کرره  بگو   مطرب 
 

 

 ما مِ جا ز رو رَف بَ دِ با  رِ نو  بِ قی  سا 

ـ  ـ  ـ ـ  U ـ ـ  U ـ ـ  U U ـ ـ  ـ ـ  U ـ ـ  U ـ  ـ

 فَعَل مُستَفعُِلن  مَفاعِلُ  مُستَفعُِلن 

 فاعُِلن مَفاعیلُ فاعِالتُ  مَفعولُ 

ـ  ـ  ـ ـ  U ـ ـ  U ـ ـ  U U ـ ـ  ـ ـ  U ـ ـ  U ـ  ـ

 ما مِ کا بِ شُد هان جَ رِ کا کِ گو بِ رِب مُط 

 

 اند.« شروع شدهمَفعولُ  حالت با »  6شوند، در  بندی می صورت دسته  2اوزانی که به نکته بسیار کلیدی: 

ها بود و نیمایوشیل برای رهایی از تنگناهای  شرعر کالسریک ما غالبا مبتنی بر تسراوی هجایی مصراع وزن ـشعر نیمایی:

نیما  بپردازد.   –از روز جامعه بود که نی –عروضرری، شررکل جدیدی از وزن را ایجاد کرد تا بهتر بتواند به محتوای شررعر 

و دسرت شراعر را در سررودن شرعر باز گذاشرت؛ بی آنکه از زیبایی  قید و شرر، تسراوی هجاهای دو مصرراع را برداشرت 

 موسیقایی شعر قدیم بکاهد. برای نمونه در شعر زیر:

 برگیبا  بی

 آمیزاش خونی است اشک خنده

 در آنچمد  افشان زردش میجاودان بر اسبِ یال

 ها پاییزپادشاه فصل

 

 ــ/     ــ   ــ    U  ــ با   غِ   بی   بَر   گی

 فاعِالتُن             فَع     

 ــ/     ــ   ــ  U  ــ/    ــ  ــ  U  ــ کا   میـــز   اَش   تخَن   دِ   اَش   خو   نیـــس

 فاعِالتُن               فاعِالتُن              فَع   

 جا وِ دا  بَر  اَس بِ  یا  لَف  شا نِ  زَر  دَش  می  چَ  مَد دَر آن

 

 ــ/   ــ   ــ  U  ــ/  ــ  ــ  U  ــ/   ــ   ــ  U  ــ/  ــ  ــ  U  ــ

 فَع    فاعِالتُن           فاعِالتُن            فاعِالتُن               فاعِالتُن                

   ــ/     ــ   ــ  U  ــ/     ــ  ــ  U  ــ پا  دِ  شا  هِ  فَصــــل  ها  پا    یـیــــز

 فاعِالتُن             فاعِالتُن               فَع      

فاعِالتُن آورده است.  ۴فاعِالتُن و در مصراع دیگر   2فاعِالتُن، در مصراع دیگر    1بینید شاعر در مصراعی همانطور که می

امّا امکان تغییر وزن وجود ها و تعداد هجاها برابر نباشرد.  در واقع در شرعر نیمایی ممکن اسرت کوتاهی و بلندی مصرراع

 عِالتُن« بسراید و مصراع دیگر را بر وزن »مَفاعیلُن«.تواند یک مصراع را بر وزن »فاندارد. مثال شاعر نمی
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های یک شرعر در شرعر کهن و کالسریک ما نیز سرابقه داشرته اسرت. برای نمونه به شرعر زیر کوتاه و بلندی مصرراع توجّه:

 « سروده شده است، توجّه کنید:   مُستزادکه در قالب »

      

 ه شررکلی بت عیّار برآمد ررررر ر لحظه بررررر ه

لب برره  دم  برآمررد هر  یررار  دگران   ررررررراس 

 گه نوح شررد و کرد جهانی برررررره دعا غرق

برآمرد نرار  دل  بره  و  خلیرل  گشررررت   گره 

 یوسررف شررد و از مصررر فرسررتاد قمیصرری 

برررآمررد انرروار  چررو  یررعررقرروب  دیررده   از 

بَیضررررا یَرد  انردر  کره  بود  او  هم  کره   حقّرا 

برآمرد  مرار  و در صرررفرت   در چوب شررررد 

 گشرررت دمی چنرد بر این روی زمین او می

 گنبرد دوّار برآمردر  رررررر عیسررری شرررد و ب

 رفت آمد و میبالجمله هررررررم او بود که می

 وار برآمردت آن شرررکرل عربررررررر ترا عراقب

 منسرروب چه باشررد؟ نه تناسررخ به حقیقت 

برآمررد  کرّار  کف  در  و  شررررد   شرررمشررریر 

 گفت انالحقنی نی که هم او بود کررررره می

 ر آن دار برآمرد رررررر منصرررور نبود آن کره ب

 رومی سرررخن کفر نگفتره اسرررت و نگویرد 

بر  بررآمررد کررافرر  انرکررار  برره  کرره  آنرکرس   ود 
 

شررررد  نهران  و  برد   دل 

و جوان شررررد پیر   گره 

بره کشرررتی   خود رفرت 

 آتش، گرل از آن شررررد

عررالررم   روشرررررنررگررر 

شررررد عیران  دیرده   ترا 

شرررربررانرریمرری  کرررد 

شررررد کیرران  فخر   زان 

ترررفررررّج  برررهرررر   از 

شرررردتسررربریرح  کرنرران 

دیرردی  کرره  قرررن   هررر 

شررررد جررهرران   دارای 

زیررربرررا دلررربرررر   آن 

شررررد زمرران   قررتّررال 

الررهرری صررررروت   در 

 گمان شررد  نادان بررررره

مشررررویرردش  مررنررکررر 

شررررد دوزخرریرران   از 
 

 

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست  *توجّه:  

با قیمت    8کافی تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام   هزار و مبحث    60ساعت و 

توانید برای  رسد. در صورت تمایل می هزار تومان به فروش می   120ساعت و با قیمت    15عروض و قافیه در  

ترین  شود و در سریعها در تلگرام ارسال می بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید. این فیلم

فیلم تهیه  برای  رسید.  خواهد  دستتان  به  ممکن  بهزمان  و  تگرام  ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  روزترین 

(@aboozar_ahmadi63 و یا به شماره )ساپ پیام بدهید. در وات  09123708476 

 شده است. ی به طور کامل آموزش دادهعدر تدریس ویدئویی عروض سما*توجّه: 

 ن تهیه کنید. اتوم 800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحهمی *توجّه: 
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 ابیات زیر را به خط عروضی بنویسید و تقطیع هجایی کنید.
 

خروبرران    -  7۴ پررادشرررره  ترنرهررایریای  غرم  از   داد 

 کی شررعر تر انگیزد خاطررررررر که حزین باشررد   - 75

 هر تیر کره در کیش اسرررت گر بر دل ریش آیرد  -  7۶

 از هر طرف کررررره رفتم جز وحشرتم نیفرررررزود   - 77

دارد   -  78 ذوق  چرره  دانرری  غررائررب  یررار   دیرردار 

بررهرراران  -  79 در  ابررر  چررون  بررگررریررم  تررا   بررگررذار 

بره میخرانره شررررد  -  80  زاهرد خلوت نشرررین دوش 

 ی دام بالسررت ی موی دوسررت حلقهسررلسررله  – 81

زبررررررران  –  82  بِره کره ز بهر سرررخن برنگشررررایرد 

دلم  -  83 بر  نگرذشررررت  بره خراطر منی کس  تو   ترا 

 ن کره حراکمران جور کننرد بر رهیررررررجور بک  –  8۴

نمی  –  85 چمن  میررل  چرا  من  چمرران   کنررد سررررو 

 متنراسررربنرد و موزون حرکرات دلفررررررریبرت  -  8۶

 شرربی دراز بررررراشررد دل چه شررب عاشررقان بی  - 87

 برویررد ای حریفرران بکشررررید یرررار مرررا را  - 88

 ای بخرت سرکرش تنگرش بررره بررررکرررررش  - 89

 از دسررررررت زاهررررد کررررردیرم توبررررررره  - 90

 جهررران فرررتروت براز جوانری از سررر گرفرت  - 91

 شکوفه طفلیست خرد تنش برره نرمرری حریرر  - 92

 اش مشتری اسرتچنان بود تابناک کرره زهرره  - 93

اسررررت کره برازآیی  تو بره جران آمرد وقرت   دل بی 

برراشررررد همین  و  گفتیم  معنی  این  از  نکترره   یررک 

قرربرران جرمرلرره  از  برراشرررریرم  یرکری  نریرز   هررامررا 

برری راه  ویررن  برریررابرران  ایررن  از   نررهررایررتزنررهررار 

تشررررنرره بررر  برریررابرران  در  کرره  برربررارد ابررری   ای 

وداع   روز  خرریررزد  نررالرره   یرراران کررزسرررررنررگ 

شررررد پیمررانرره  سرررر  بررا  برفررت  پیمرران  سرررر   از 

 ه در این حلقه نیسرت فار  از این ماجراسرت رررررهرک

بررد پررایرران  برره  سررررخرن  مررد،  کرره  نرتروانررد   گرر 

مهر بگسرررلم  تو  تراز  تو کیسررررت در جهران   مثرل 

روبهی برره  برردهررد  تن  شررررد  پررایبنررد  کرره   شررریر 

 کرنردشررود یررراد سمررن نمیهمرردم گرررل نمی

سرررخنرران مررا  بررا  اسررررت   حسررریبررتبی  متوجّرره 

 ترررو بیررا کررز اوّل شرررب در صبرررح بررراز باشرد

 بررره مرررن آورید آخررررر صنرررم گریررز پررررا را

 گرررره جررررام زرکررررش گرررره لعررل دلخررررواه

 و از فعرررررررل عابررررررررد استغفرررررررررررررراهلل

 فتبررره سررر ز یاقرررروت سررررب شقایق افسرر گر

 رخش بره  رنرگ سهیرل لبرش برره برروی عبیرررر

 چررو بر گشایررد دهرن بررره شکررل انگشتری است
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 ای پادشـه خوبـان داد از غـم تنهــایی            دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی              74بیت       

 دادَز  غَـمِ  تَـنـهـایـی  ن اِی پـادِشَـهِ  خـوبـا 

 یی ها تَن مِ  غَ دَز  دا بان  خو هِـ شَ دِ پا ای

 ــ ــ ــ U U ــ ــ ــ ــ U U U ــ ــ

     *          

 ــ ــ ــ U U ــ ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ

ـ  مَد نا جا ِب ُت بی دِل  یی زا  با کِ تَســـت وَق

 دِل  بـی ُت  ِب جـا نـامَـد وَقـتَـسـت کِ بـازایـی 

 

 کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد            یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد              75بیت       

ـ   بـاشَـد  رن  کِـی شِـعـرِ تَــرَنـگـیـزَد خـاطِـر کِ حَــزیـ

 شَد با زین  َح کِ طِر  خا زَد  گی رَن  َت رِ  شِعـ کِی

 ــ ــ ــ U U ــ ــ ــ ـــ ــ U U ــ ــ

              

 ــ ــ ــ U U ــ ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ

 شَد با مین  هَـ مُ  تی گُفـ نی مَع  زین  اَ ِت نُک  یک

ـ  ـ   رن یِـک نُـکـتِ  اَزی  بـاشَـد  رن مَــعـنـی گُـفـتـیـمُ  هَـمـی

 

 

 های قربان هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید            مـا نیـز یکـی باشیم از جملـه            76بیت       

 هَــر تـیـر کِ  دَر  کـیـَشـسـت گَـر بَـر دِلِ  ریـشـایَـد 

 یَد شا ری  لِ دِ بَر  گَر  شَست کی دَر  کِ تیــــر  هَر

 ــ ــ ــ U U ــ ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ

       *        

 ــ ــ ــ U U ــ ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ

 ها با قُر  یِ لِ جُم اَز)مَز(  شیم )شی(  با کی یِ نیــــز  ما

 هـا   نمـا نـیـز  یِـکـی بـاشـیـم اَز جُـمـلـِ یِ قُـر بـا  

 

 

 از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود            زنهـار از ایـن بیابـان ویـن راه بی نهـایت             77بیت       

 اَز هَـر طَـرَف کِ  رَفـتَـم جُـز وَحـَشـتَـم نَـیَـفـزود 

 زود  یَف  نَ تَم شَ وَح  جُز تَم رَف  کِ رَف  ط هَر از 

 ــ ــ U ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ

              

 ــ ــ U ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ

 یَت ها نَ بی هِ را  وی با یا ِب زی  رَ  ها زِن 

ـ  ـ    رن زِنـهـارَزی  راهِ  بـی نَـهـایَـت  رن بِـیـابـان ویـ
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 دیـدار یـار غائـب دانی چـه ذوق دارد            ابـری کـه در بیابـان بـر تشنه ای ببارد                78بیت       

 دیــدارِ یـــارِ غـــائِـب دانــی  ِچ  ذُوق  دارَد 

 رَد  دا ذُو          ق  ِچ نی دا ئِب  غا رِ  یا رِ  دا دی

 ــ ــ U ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ

              

 ــ ــ U ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ

 رَد  با ِب ای نِ تِش بَر  با یا ِب دَر  کِ ری  اَب 

 بَـر تِـشـنِ  ای  بِـبـارَد    ن اَبـری  کِ  دَر  بِـیـابـا 

 

 

 بگذار تـا بگـریم چـون ابـر در بهـاران            کـز سنـگ نالـه خیـزد روز وداع یـاران               79بیت       

 بُـگـذار تـا بِـِگـریَـم چُـن  اَبْـر دَر  بَـهـارا 

 ران  ها َب دَر  اَبــــــر  چُن یَم گِر  ِب تا ذا           ر  بُگ 

 ــ ــ U ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ

         *      

 ــ ــ U ــ U U ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ

 را  یا عِ دا وِ زِ  رو  زَد  خی لِ نا سنــگ  کَز 

 کَــز سَـنـگ نـالِ  خـیـزَد روزِ  وِداعِ  یــارا 

 

 زاهـد خلـوت نشین دوش به میخـانه شد            از سـر پیمـان برفـت با سـر پیمانه شد                 80بیت      

ـ   دوش ِب مِـی خـانِ  شُـد  رن  زاهِـدِ خَـلـوََت  نِـشـی

 شُد نِ خا مِی ِب ش دو شی نِ وَت  خَل دِ هِـ زا 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ U U ــ

       *        

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ U U ــ

 شُد نِ ما پِی رِ  سَ با رَفت  ِب ما پِی رِ  سَ اَز 

 بِـرَفـت بـا سَـرِ پِـیـمـانِ  شُـد     ن اَز سَـرِ  پِـیـمـا 

 

 

 ی دام بالست            هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست ی مـوی دوست حلقـه سلسله          81بیت      

 سِـلـِسـلِ یِ مـویِ  دوسـت حَـلـقِـ یِ  دامِ  بَـلـاسـت 

 الست  َب مِ  دا یِ قِ  حَل دوست یِ مو یِ لِ سِ سِل

 ــ U U ــ U U ــ ــ U ــ U U U ــ

    *    *      *   

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ U U ــ

 راست  َج ما زی  غَ رِ  فا  نیست قِ  حَل ری  دَ کِ هَر

ـ   مـاجَـراسـت     رن هَـر کِ  دَریـن حَـلـقِـ نـیـست فـارِغَـزی
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 بِه که ز بهر سخن بر نگشاید زبان               گر نتواند که مرد، سخن به پایان برد                       82بیت      

 بِـه کِ  زِ  بَـهـرِ  سُـخَـن  بَـر  نَـُگـشـایَـد  زَبـان 

 بان  زَ  یَد شا گَ نَ بَر  خَن سُ رِ  بَه زِ  کِ بِه

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ U U ــ

       *        

 ــ U ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ

 رَد  َب یا پا ِب خَن سُ مَرد  کِ نَد وا َت نَ گَر 

 گَـر  نَـتَـوانَـد  کِ  مَـرد  سُـخَـن  ِب  پـایـان  بَـرَد

 

 

 تـا تـو بـه خاطر منی کس نگذشت بـر دلم            مثـل تـو کیست در جهان تـا ز تو مهر بگسلم         83بیت      

 تـا ُت  ِب  خـاطِـرِ  مَـنـی کَـس  نَـُگـذَشـت  بَـر دِلَـم 

 لَم دِ بَر  ذَشـــت  گُ نَ کَس  نی مَ  رِ  طِ خا ِب ُت تا

 ــ U ــ U ــ U U ــ ــ U U U ــ U U ــ

      *           

 ــ U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ

 لَم سَ بُگ  مِهــــر  ُت زِ  تا ها َج دَر  کیـــست  ُت لِ مِث 

 مِـثـلِ  ُت  کـیـست  دَر جَـهـا تـا ز ُت  مِـهـر بُـگـَسـلَـم 

 

 بند شد تن بدهد بـه روبهی جـور بکن کـه حاکمان جور کنند بـر رهی            شیـر کـه پای              84بیت      

 جُـور بُـکُـن کِ حـاکِـمـا جُـور کُـنَـنـد بَـر رَهـی 

 هی رَ  بَر  نَنـــد  کُ جُو        ر  ما کِ حا کِ کُن ُب جُو        ر 

 ــ U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ

                

 ــ U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ

 هی َب رو  ِب هَد دَ ِب تَن شُد بَنــــد  ی پا کِ شیــــر 

 شـیـر کِ  پـایـبَـنـد شُـد تَـن بِـدَهَـد ِب  روبَـهـی 

 

 کند شود یـاد سمـن نمی کند            همـدم گـل نمی سـرو چمـان من چـرا میل چمـن نمی             85بیت      

 سَـروِ  چَـمـانِ  مَـن چـرا مِـیـلِ  چَـمَـن نِـمـی کُـنـد 

 نَد کُ می نِ مَن  َچ لِ مِی را  ِچ مَن  نِ ما َچ وِ سَر 

 ــ U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ

                

 ــ U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ

 نَد کُ می نِ مَن  سَ دِ یا وَد شَ می نِ گُل مِ  دَ هَم

   گُـل نِـمـی شَـوَد یـادِ  سَـمَـن نِـمـی کُـنـد هَـمـدَمِ
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 حسیبتمتناسبند و مـوزون حرکـات دلفـریبت            متـوجّه است بـا مـا سخنـان بی               86بیت      

 مُـتَـنـاسِـبَـندُ  مُـوزو حَـرَکـاِت  دِلـفَـریـبَـت 

 بَت  ری  َف دِل ِت کا رَ  َح زو  مُو دُ بَن  سِ نا َت مُ 

U U ــ U ــ U ـــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ 

                

U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ 

 بَت  سی ِح بی نِ نا َخ سُ ما با هَســـت ِج وَج  ِت مُ 

 مُـتِـوجـجـِهَـسـت بـا مـا سُـخَـنـانِ  بـی حِـسـیـبَـت 

 

 

 شب عاشقان بی دل چـه شبـی دراز باشد            تـو بیـا کـز اوّل شب در صبـح بـاز باشد              87بیت      

 شَـبِ  عـاشِـقـانِ  بـی دِل  ِچ  شَـبــی دِراز بـاشَـد 

 شَد با را          ز  دِ بی شَ ِچ دِل بی نِ قا  شِ عا ِب شَ

U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ 

       *          

U U ــ U ــ U U ــ U U ــ U ــ U ــ ــ 

 شَد با با        ز  صُبـــح  رِ  دَ شَب لِ وَ زَو  کَ یا ِب ُت

 ُت  بِـیـا  کَـزَو وَلِ  شَـب دَرِ   صُـبـح  بـاز بـاشَـد 

 

 بـروید ای حـریفان بکشـید یـار مـا را            بـه مـن آوریـد آخــر صنـم گریـز پا را               88بیت      

 بِـکِـشـیـد یـارِ مـا را      ن بِـرَویـد اِی  حَـریفا 

 را  ما رِ  یا شیــــد  کِ ِب فا  ری  َح اِی ویـــــد  رَ  ِب

U U ــ U ــ U ـــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ 

           *      

U U ــ U ــ U ــ ــ U U U U ــ U ــ ــ 

 را  پا ریــــز  گُ مِ  نَ صَ خَر آ ریـــــد  وَ نا مَ  ِب

 وَریـد آخَـــر صَـنَـمِ   گُـریـز پـا را ِب  مَـنـا 

 

 ای بخـت سـرکـش تنگـش بـه بـر کـش            گـه جـام زرکـش گـه لعــل دلخــواه           89بیت      

 ای  بَـخـتِ  سَـرکَـش تَـنـَگــش بِــ  بَـر کَـش 

 کِش  بَر  ِب گَش  تَنـ کِش  سَر  ِت بَخ  ای

 ــ ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ ــ

          

 ــ ــ U ــ ــ ــ ـــ U ــ ــ

 خاه دِل لِ لَع گَه کِش  زَر  مِ  جا گَه

 گَــه جــامِ  زَرکَــش گَــه لَـعـلِ  دِلــخــاه 
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 از دسـت زاهـد کردیـم توبــه            و از فعــل عــابد استغفــــراهلل                           90بیت       

 اَز  دَسـتِ  زاهِـد کَــردیــم تُــوِب

 ِب تُو دیــــــم  کَر  هِد زا  ِت دَس اَز 

 ــ ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ ــ

          

 ــ ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ ــ

 اله رُل ِف تَغـ اَس بِد عا لِ فِع  وَز 

 وَز  فِــعـلِ عـابِــد اَسـتَـغـفِـرُلـلـاه 

 

 جهان فرتوت باز جـوانی از سـر گرفت            بـه سـر ز یاقوت سرخ شقایق افسـر گرفت             91بیت       

 جَـهـانِ  فَـرتـوت بـاز جَـوانی یَـز سَـر گِـرِفـت 

 رِفت  گِ سَر  یَز  نی وا َج باز  تو        ت  فَر  نِ ها َج

U ــ U ــ ــ U ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ 

       *    *     

U ــ U ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ U ــ 

 رِفت  گِ سَر  قَف  یِ قا  شَ سُرخ  ِت قو یا زِ  سَر  ِب

 ِب سَـر زِ  یـاقـوِت  سُـرخ شَـقـایِــقَـفـَسـر گِـرِفـت 

 

 شکوفه طفلیست خرد تنش بـه نرمی حریر            رخش بـه رنگ سهیل لبش بـه بوی عبیر             92بیت       

 شُـکـوِف  طِـفـلـیـسـت خُـرد  تَـنَـش ِب  نَـرمـی  حَـریـر 

 ریر  َح می نَر  ِب نَش  َت خُرد لیـست طِف  ِف کو شُ

U ــ U ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ U ــ 

     *   *      *   

U ــ U ــ U U ــ U ــ U ــ U U ــ 

 بیر  عَ یِ بو بــِ  بَش  لَ هِیل سُ گِ رَن  بــِ  خَش رُ 

 رُخَــش ِب  رَنــگِ  سُـهـِیـل لَـبَـش ِب  بــویِ  عَـبـیـر 

 

 

 بـه شکل انگشتری است اش مشتری است            چو بـرگشاید دهن چنان بود تابناک کـه زهره           93بیت       

 بُـوَد  تـابـنـاک  کِ  زُهــرِاَش  مُـشـتَـریـسـت    ن چُـنـا

ـ  کِ ناک ب  تا وَد ُب نا ُچ  ریست  َت مُش  اَش رِ  زُه

U ــ U ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ U ــ 

              

U ــ U ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ U ــ 

ـ  بَر  ُچ  ریست  َت گُش  اَن لِ شِک ِب هَن دَ یَد شا گُـ

 ُچ   بَــر  گُـشـایَـد دَهَــن  ِب  شِـکـلِ  اَنـُگـشـتَـریـسـت 
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 در بیت کدام گزینه یک هجا از آخرین پایه آوایی کاسته شده است؟  -۴9

 ( بیا تا گل برافشرانیم و می در سراغر اندازیم1

 ( نررررگررررارا چرررررا قررول دشرمرن شرنریدی2

 جرراروبرری برررررره دسررررت آن نررررگررررار ( داد  3

 ( مرا  گررر ز وصررل تررو رنررگری بررر آید۴

 فلک را سرقف بشرکافیم و طرحی نو در اندازیم 

 چرا بررهررررر دشررررمررررن ز چرررراکررررر بررررریدی 

 گررفررت کررررز دریررررا برررررانررررگرریررررزان غرررربررار 

 رهررا کررررن که نررررامررررم برررره نررررنررگری برآید 
 

 

 است؟   متفاوتم بیت با دیگر ابیات  وزن کدا  -50

 ( پرررریرررراده نرررردیرررردی که جنگ آورَد1

 کردن از سررر به در( بیررررررابررررررد هوس2

 ( برررره سررررربررررزه کررررجا تازه گردد دلم 3

 ( آنچه دیررررردی بررررررقررررررار خود نماند۴
 

 سررررررررررِ سررررکشررران زیر سرررنرگ آورَد 

هرروس دورِ  سرررررر کرره  برره  آمررد   بررازی 

گِررلررم  از  دمرریررد  بررخررواهررد  سرررربررزه   کرره 

برریررنرر  چرره  برررقرررار ایررن  نررمررانررد  هررم   ی 
 

 وزن است؟ تر از لیلی بیم است که چون مجنون ن عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم« با کدام بیت هم بیت »ای خوب   -51

 روی برره شادی ( ای باد بامدادی خرروش مرری1

 ( به حسنِ خُلق و وفا کررس برره یررار ما نرسد2

 ( ز فراق چون ننالم من دل شکسترره چون نی3

 ها رفت به بستانوقررترری دل سررودایرری مرری(  ۴
 

 پیونررد روح کررردی پرریررغررام دوسررت دادی 

 تررو را در ایررن سررررخررن انررکار کار ما نرسررد 

 کرره بررسرروخررت بررندبندم ز حرارت جدایی

 هررررراخویشررتنم کردی بوی گل و ریحانبی
 

 ای وزن دولختی یا دوری هستند.ها، به جز بیت گزینه ..................، دارابیات همه گزینه  -52

 ( از در خویشرم مران کاین نه طریق وفاسرررررت 1

 ( ای کرراش بررر فتادی، برررقررع ز روی لرریلی2

 ( مطلب طاعت و پیمان و صررالح از من مسررت3

 ( گررفررتررم کرره نرریرراویررزم با مررار سررررر زلررررفت۴
 

 در همه شرهری غریب در همه ملکی گداسرت 

 نررمررانرردن مررجررنررون مرربررتال راتررا مرردّعرری  

 کِشی شهره شرردم روز الررسررتکه به پیمانه

 بیچاره فرو ماندم پیررررش لررررب ضررحرّراکررت 
 

 واژه تشکیل شده است؟شعر زیر از تکرار کدام وزن  -53

 رفته از یادیم«های  تر زان که بیرون آید از سینهن راویان قصه» مان فاتحان شهرهای رفته بر بادیمن با صدایی ناتوان

 ( مُستَفعِلُن۴ ( َفعَالتُن  3 ( مَفاعیلُن      2 ( فاعِالتُن                 1

 شعر زیر از تکرار کدام وزن درست شده است؟  -5۴

دسرتِ خیزران در مشرتن گهی  ها گویندن گرفته کوله بار زاد ره بر دوش، فشررده چوب»به سران رهنوردانی که در افسرانه

 شن....... «پرگوی و گه خامو

 ( َفعولُن۴ ( مَفاعیلُن  3 ( مُستَفعِلُن  2 ( فاعِالتُن          1

 وزن بیت زیر در کدام گزینه درست ذکر شده است؟  -55

 »آن را که بصررریرت نبود، یوسرررف صررردّیق
 

نبرراشررررد«  خریردار  کره  بفروشررررد   جرایی 
 

 فاعِلُن مفاعیلُ فاعِالتُ ( مَفعول2ُ ( مُستَفعِلُ فاعِالتُ مُستَفعِلُ َفعَل1

 ( مَفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ َفعولُن۴ ( مُستَفعِلُن مفاعلُ مُستَفعِلُن َفعَل  3
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 کدام بیت در وزن »مَفعولُ مَفاعِلُن مَفاعیلُن« سروده شده است؟  -5۶

 آب و گل چون مررسکن بوم آمد رر ( ویررران1

 ( ای گررشررته چررنرررران و آن چررررنرران تررررر 2

 دیده است چنین شهر بقی را  ( در شررهر که3

 آتررش اسررت در دیررده   ( صررد شررعرلرر۴
 

 این عرصه کرررجا شرررایررررررد پرواز همایی را 

 هررر جرررران کرررره برررردیررررده او چررنررین را

 در بر که کشرریده اسررت سررهیل و قمری را

 از نررررکررته دل که آتررررشرررریررن برررراشررررد 
 

 است؟ نادرستوزن مقابل کدام مصراع   -57

 هررا ( ای صوفیان عشررق برررردرّیررررد خرررقرره1

 ( گنل در آسررتین و کرریررسه تررررهرررری 2

 ( کان حسررن تو پنهان شرردنی نیسررت بیا3

 جویم( سرررررمایه برررفررت و سررررود مرررری۴
 

 )مَفعولُ فاعِالتُ مفاعیل فاعِلُن(

 )فاعِالتُن مَفاعِلُن َفعِلُن(

 )مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مُستَف(  

 )مُستَفعِلُ فاعِالتُ مُستَفعِل(

 گزینه .................. در مقابل آن درست نوشته شده است. به جزوزن همه گزینه ها    -58

 خوی مگوی( سرخن به لطف و کرم با درشرت1

 ( امید عافیت آن گه بررررود مرررروافررررق عرررردل2

 هرررررروشرررمررنررد جررواب  ( نرررردهررررد مرررررد3

 ( پررررنررررد گرررریررررررر از مررررصررررائررررب دگررررران۴
 

 مُفتَعِلُن فاعِالتُ مُفتَعِلُن َفع

 مَفاعِلُن َفعَالتُن مَفاعِلُن َفعِلُن

 فاعِالتُن مَفاعِلُن َفعِلُن

 فاعِالتُن مَفاعِلُن َفعِلُن 
 

 مُفتَعِلُن َفع« سروده شده است؟بیت کدام گزینه بر وزن »مُفتَعِلُن فاعِالتُ    -59

 ام امررررشرررررب ( اندوه تو شرد وارد کاشرانه1

 ( این که تو داری قیامت اسرت نررررره قامت2

 اَم ی بیمرررررررراری( آن که بود از غمش ناله3

 ( چو آفتاب می از مشررق پیاله برررررررررآید ۴
 

 

 ام امررررشرررررررررب مهمان عزیز آمده در خانه 

 وین نه تبسررم که معجز اسررت و کرامرررررت

 اَمیررررچ نرررردارد اثررررر در دل او زاریهرررر 

 ز بررررررا  عررررررارض سررراقی هزار الله برآید 
 

 

 وزن عروضی بیتِ زیر کدام است؟  -۶0

 »گر سرنگ از این حدیث بنالد عجررررب مدار
 

 دالن حکایررررت دل، خوش ادا کنند« صراحب 
 

 ( مَفعولُ مَرفراعیلُن مَفعولُ مَفاعیلُن  2 ( مُستَفعِلُ فاعِالتُ فرَع لرُن    1

 ( مُستَفعِلُ مَفعولُن مُستَفعِلُ مَفعولُن۴ ( مَفعولُ فاعِالتُ مفاعیل فاعِلُن  3

 های آوایی کدام گزینه »مَفاعِلُن َفعَالتُن مَفاعِلُن َفعِلُن« است؟پایه  -۶1

 (گرفرت سرررراقی گلرب بره کف چو اللره پیرالره 1

بگوی2 را  براد صررربرا  ره مهررررررر   ( طبیرب   از 

داری 3 کرره  ای  گریرر  خربرر  مرحرترراجرران  ز   ) 

 ( خود بین چنان شردی که ندیدی مرا به چشرم ۴
 

 پیرررراله از رب سرراقرررری گرررررفت پرررررتو الله 

 کرررررره تررا دوا کررررند این درد ناگررررررهانی را

 چرررررررررا  دولررررررررت و گنررررررررل و غررررررنا را

 کنرری؟ پیررررش هررررزار دیدی بیررررنا چرره می
 

 دهد؟م گزینه وزن شعر نیمایی زیر را به درستی نشان میکدا  -۶2

کشرد فریاد  انگیز ن وز فراز برج بارانداز خلوت مر  باران میبارد ن روی دریای هرررررراس»در تالش شرب که ابر تیره می

 « آمیزخشم

 .مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن َفع( مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن َفعن مَفاعیلُن مَفاعیلُن َفعن مَفاعیلُن  1

 .( فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن َفعن فاعِالتُن فاعِالتُن َفعن فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن َفع2

 .َفعَالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن َفع( َفعَالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن َفعن َفعَالتُن َفعَالتُن َفعن َفعَالتُن  3

 فعِلُن َفع.( مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن َفعن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن َفعن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُست۴َ
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 اختیارات شاعری فصل هشتم: 

که تعداد هجاهای  یعنی نه تنها این  کیفی.تسراوی هجاهاسرت. هم از نظر کمّی و همگفتیم وزن شرعر فارسری مبتنی بر  

ها هم یکسران اسرت. مثالً وقتی  ها یکسران اسرت، بلکه ترتیب قرار گرفتن هجاهای کوتاه و بلند در تمام مصرراعمصرراع

سرود، مجبور شد کل شاهنامه را بر    «  رررر Uن   رررر  رررر  Uن   رررر   رررر Uن   رررر  رررر U» وزن فردوسی اولین مصراع شاهنامه را بر 

،  گفت «  رررر U  ررررن   رررر  رررر U  ررررن   رررر  رررر  U  رررر» وزن  همین وزن بسراید. و یا وقتی موالنا مصراع اوّل مثنوی معنوی را بر 

کنید، این رعایت و هماهنگی  طور که تصرروّر میکل پنجاه و دو هزار مصررراع را بر همین ترتیب هجایی سرررود. همان

دهد تا در  لذا اختیاراتی به شرراعران اجازه میعجزه اسررت و معجزه هم از بشررر امروزی سرراقط اسررت. چیزی در حد م

  ای بلند بیاورند و بالعکس. ررررر ها و چیدمان هجایی خارج شروند و در مقابل هجای کوتاه، هجشررایط خاخ از این وزن

داند و زبانان، آن اختالف را خیلی خارج از وزن نمیاختیارات شرراعری در محل و یا در حالتی اسررت که گوش فارسرری

ها اسرتفاده  شرود. به مجموعه اختیاراتی که شراعران از آناسرتفاده از آن باعث بر هم خوردن نظم آوایی و شرنیداری نمی

 گویند.  می  اعری«»اختیارات شکنند تا شعرشان از وزن خارج نشود  می

 اختیارات وزنی  -2اختیارات زبانی    -1  شوند:اختیارات شاعری به دو دسته تقسیم می 

  اختیارات زبانی: -1
کند و هجای بلند را به اختیاراتی اسررت که شرراعر در صررورت نیاز، با نحوه تلفّظ، در کیفیّت هجاها تغییری ایجاد می

 کند.  د، نزدیک میهجای کوتاه و هجای کوتاه را به هجای بلن

 هاالف( حذف همزه ب( تغییر کمّیّت مصوّتاختیارات زبانی دو دسته است: 

  الف( حذف همزه:

حذف همزه از پرکاربردترین اختیارات شرراعری اسررت. و آن وقتی اسررت که پیش از همزه یک صررامت و بعد از همزه یک  

 چسبد. به الگوهای زیر توّجه کنید. آن، به مصّوت بعد آن می شود و صامت قبل  . در این صورت، همزه حذف می مصّوت بیاید 

 مرد امد   مَرد آمد 

 مر  رَ  ر           د  ا            مر  رَ  د  مر  رَ  ر  د              ء  ا     م  رَ  د

 دِلَنگیز   اَنگیزدِل

 ل رَ ن          د ی ز     د رِ             د رِ ل                ء رَ ن     د ی ز

 اند.شروع شده» ء « کلمات »آمد، ایران، اوستا، اَحمد، اِعتماد، اُفتاد و...« با همزه   یادآوری:

 شده، حذف شده است.ی آغازین کلمات مشخّصدر ابیات زیر، هنگام نوشتن به خط عروضی یا خوانش شعر، همزه

برلرنرردش  آنبرلرنررد   خرواهررد  او  کرره   سرررر، 

شرررروریررده  ایررندر   درویررش   رنررگبررود 

مرن یررار  شررررد  خرود  ظرنِّ  از  کسررری   هرر 

گرربررر  و  خررود  بررا  رُهّررام  ترریررز   بشررررد 

  آورند شرراهد نیاز نیسررت کررررره در محضررر 
 

نررژنرردش   آننررژنررد    خررواهررد  او  کرره   دل، 

بر شررریری  چنررگ   آمرردکرره  برره   شرررغررالی 

نررجسررررت   مررن  درون   مررن  اسررررراراز 

رزم   گَرررد  ابررر   آمررد   انرردرهررمرری   برره 

گررواه گررردنررت  رد  عشررررق،  دادگرراه   در 
 

، همزهو تلّفظ کند. )حتّی اگر پیش از    تواند آن را حذف نکندشرراعر میحذف همزه آغازین یک اختیار اسررت و   توجّه:

 صامت باشد؛ یعنی حتّی اگر شرایط حذف وجود داشته باشد(.

کرررد برریررنررنررده  دیررده،  را  مرررد   یررقرریررن، 

زیرنرر   اسررررارت  ددار برره   اشررررارتری  بترو 

دشررروار   آن جنرگ  پس  از  بگرذشررررت   چو 
 

برر   تررکرریرره  و   کرررد  آفررریررنررنررده  رشررررد 

 کیسررت که چشررمت کشررید راه؟  اشررتیاق  زا

بررری دریرررای  آن   آسررررران  بپرررایرررااز 
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حذف همزه زمانی ممکن است که واژه قبل آن، به صامت ختم شده باشد. اگر قبل از همزه، مصوّت باشد، حذف   نکته:

 تواند حذف شود.های زیر، قبل همزه، مصوّت است، لذا همزه نمیغیرممکن است. در مثال  معموالهمزه 

گررردد  حررال  قررریررن  لررطررفررش   اگررر 

 کردام دانره فرو رفرت در زمین کره نرُسرررت؟ 

عشرررررق ز  جرردایرری    گررویررنررد   کررن 
 

گرررردد ا،  ادبرررارهررر امررره  هررر    قررربرررال 

 نسررانت این گمان باشرردا یِچرررررررا به دانه

طررریرر  نرریسرررررت   شرررررنررایرریآ  قِایررن 
 

همزه و شررود. ولی در بعضرری مواقع  باشررد، همزه حذف نمیمصرروّت طبق نکته فوق، اگر پیش از همزه » ء «،   توجّه:

 شوند، از جمله موارد زیر:هر دو حذف می ،مصوّت قبل آن

 کَز (       =         ز-َ          ء-ِکَز      ) ک     که از   

 شود(                 و  = کو ، که به صورت »کاو« نوشته می           ء-ِکو      ) ک    کاو    که او   

 کان(         =    ا   ن           ء-ِکان  ) ک     که آن   

 زان(        =    ا   ن           ء-ِزان    ) ز   زِ آن    

 دادَست (   =       س  ت-َ         ء-ِدادَست )  د   ا    د    داده است      

گیریم. ولی اگرررر به صورت » ز آن، که کان و ...« را حذف همزه نمی  کاین=کین،  کو،کاو =کلماتی مانند »زان،   توجّه:

 گیریم.که آن و ...« بودند حذف همزه در نظر میکه این،  او، 

 شوند.هر دو حذف می ،همزه و مصوّت بعد از آندر موارد زیر )و موارد مشابه(   توجّه:

 داناست ( =   س  ت     ء  رَداناست ) د  ا  ن  ا  +     دانا است 

 خوبیست ( =     س  ت  ء  رَخوبیست ) ب  و  ب  ی +     خوبی است  

 مینوست (   =  س  ت     ء  رَمینوست ) م  ی  ن  و  +       مینو است 

)این نکته به شررود با حذف همزه خواند، هم بدون حذف همزه. شررده را، هم میی مشررخّصدر موارد زیر، واژه  :توجّه

 »ن« ساکن بعد از مصوّت بلند مربو، است.(

 رود ران، کارام جانم می آهسررتهای سرراربان  

شررررام   دامررن  در  شررررفررق  خررونرراب   برره 
 

 رود وان دل که با خود داشرتم با دلسِرتانم می 

خررون   دیررد  آلررودهبرره  کررهررن   ایررران 
 

 
 

 

 ای سـا رِ  بـا          نـا هسـته ران                         نْآهـسـته را           نْای ســارِبـا 

                                 ــ   U   ــ    ــ            ــ  U  ــ   ــ                                  ــ   U   ــ   ــ              ــ  U   ــ    ــ 
 

 

 خو      نا        لو          دِ  آ          لو           دِ          نْخو

 U           ــ       ــ        ــ   U            ــ         ــ           ــ  
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شود. یک نوع حذف  حذف نمی  اکثراآ ( مصوّت باشد، همزه  –گفتیم اگر قبل از همزه )ء: ا  نکته بسیار مهم: 

ی مختوم به کلمه  بعد از  همزه در این شرایط وجود دارد که تقریبا هم پُرکاربرد است. و آن وقتی است که

 های زیر: مثال مصوت بلند » ی « همزه آمده باشد. مانند

 لیلی یامدلیلی آمد:  دلی یاوردِاَم                     ام:  دلی آوردهلیلی یَز                     لیلی از : 

 

جررای بررر  هسررررت  آنررچرره  مررن  عررمررر    از 
 

عررمررر    برره  و  افررزایبسررررترران   لرریررلرری 
 

 

 جای  بَر هَست  چِ نان مَ رِ عُم  اَز

ـ  ـ  ـ ـ  U U ـ ـ  U ـ ـ  U ـ ـ  ـ  ـ

          

ـ  ـ  ـ ـ  U U ـ ـ  U ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ

 زای یَف لی  لِی  رِ عُم  بِ نُ تا بِس

 

برردوزی   ترریرررم  برره  بسرررروزی  گررر   تررنررم 
 

تن من  جردا سررررازی  از   ای خصرررم سرررر 
 

 

 زی دو  بِ رَم تی بِ زی سو  بِ گَر نَم تَ

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ 

   *      *   

U ــ ــ ــ ــ ــ U ــ ــ U U ــ 

 مَن نِ تَ اَز سَر خَصـــم  یِی زی سا  دا جُ

اعری کوتاه تلفّ توجّه:  وّت بلند دیده می در این حالت معموال قبل همزه یک اختیار ـش ود. در کردن مـص ـش

اعری کوتاه تلفّ »لی« و »زی«  دو مثال فوق  وّت بلند، به هجطبق اختیار ـش ای کوتاه تبدیل  ــــکردن مـص

  شوند.می 

  همرای رحمرت تو چره آیتی خردا راعلی ای  
 

 سرروا فکندی همه سررایه هما راکررررره به ما   
 

 

 ها مصوّت  یّتب( تغییر کمّ
های های بلند، از نظر آوایی، دو برابر مصروّتمصروّتیابیم که ها توجّه کنیم، درمیآن اگر به الگوهای هجایی و نوع واج

از با بیشرتر کشریدن  دهد که در صرورت نیها به شراعر این امکان را میتغییر کمّیّت مصروّت  ها هسرتند.کوتاه یا صرامت

کوتاه، آن را به مصروّت بلند تبدیل کند، )تا هجای کوتاه یک مصرراع را با هجای بلند مصرراع مقابل یکسران کند(   مصروّت

)تا هجای بلند یک مصررراع را با هجای کوتاه   ،تر کشرریدن مصرروّت بلند، آن را به مصرروّت کوتاه تبدیل کندو یا با کم

 ها دو نوع است:وّترر کمّیّت مصرتغییآید،  وق برمیرطور که از توضیح ف انرکند(. همان  رمصراع مقابل، یکس

 کردن مصوّت بلندتلفّ کوتاه  -2کردن مصوّت کوتاه بلندتلفّ   -1 
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 کردن مصوّت کوتاه بلندتلفّ  -1
تر تلّفظ کند تا هجای کوتاه یک مصراع را با هجای  را بلندتر و کشیده   مصّوت کوتاه پایان کلمه تواند در صورت نیاز،  شراعر می 

تر  . کم جزء ُپرکاربردترین اختیارات شراعری اسرت مانند »حذف همزه«  بلند مصرراع دیگر یکسران کند. این اختیار شراعری نیز، 

تِ اختالفِ نوعِ هجاهای مقابل دو توان دید که این اختیار شراعری در آن اسرتفاده نشرده باشرد. در واقع، در صرور بیتی را می 

ایم، اّولین بررسرری اختیارات را بر  (، با توّجه به رعایت نکات قبلی که آموخته ، یکی کوتاه و یکی بلند مصررراع )اختالف کیفی 

 دهیم. مبنای این اختیار انجام می 

 دهد.این اختیار شاعری در سه حالت رخ می 

 و ...    )کِ( (، ترانه، خانه، ستاره، که: دُعدددو  ، دو ))چُ( ، چو)تُ( ، تو)نَ( نهند: ( باشد. مان---ُ--ِ-َ)  پایان کلمه  –الف 

 آورد( و ...تُ  جان(، رفت و آورد ) رف لُ  شما(، دل و جان ) د  نُمن و شما )مواو عطف یا ربط بین دو کلمه:   –ب  

 یار یِناز، ابرو  یِخوب، لیل یِعلی، بابا  یِپا، خانهگِ  زنالیه و موصوف و صفت:  نمای اضافه بین مضاف و مضافنقش –ج  

 

  ، یِ (-ِ) نمای اضافه نقش عطف و ربط و ...  واو -ِپایان کلمه   -ُپایان کلمه   -َپایان کلمه  

 جان، رفت و آمد دل و دانه، خانه و ... تو    چو    دو)عدد(  وَ      نه = نَ

 رفتی و)یُ( گفتی  

 دلِ من، دلِ بزرد 

 بویِ تو  بابایِ خوب، لیلی)یِ( ناز،

 به تقطیع هجایی بیت زیر توجّه کنید.
پررردیررردار آیررری  برررهرررار  وقرررت  در     چرررو 

 

پرررده،    رخسررررارحررقرریررقررت  ز   برررداری 
 

 

 دار دی پَ یی را ها بَ تِ وَق  دَر چُ

U ــ ــ U U ــ ــ ــ U  ــ ــ 

U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ 

 سار  رُخ زِ ری دا بَر دِ پَر  قَت قی  حَ

طور که در الگوی هجایی دو مصرراع مشرخّص اسرت، نوع هجای چهارم در مصرراع اوّل با مصرراع دوم متفاوت اسرت. همان

را در صرورت    مصروّت کوتاه پایان کلمهدهد تا  کردن مصروّت کوتاه« به شراعر این امکان را میاختیار شراعری »بلند تلّفظ

 نیاز، بلند تلّفظ کند.  

رای قبل از آموختن اختیارات شررراعری بود. اکنون اختالف دو هجای فوق را به صرررورت زیر های باال بتقطیع و عالمت

 کنیم.   اصالح می

 دار دی پَ یی را ها بَ تِ وَق  دَر چُ

U ــ ــ Uــ U ــ ــ ــ U  ــ ــ 

U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ 

 سار  رُخ زِ ری دا بَر دِ پَر  قَت قی  حَ
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در بین سه مصوّت کوتاه »رررَررِررُررر«، مصوّت کوتاه » رِر « بسیار زیاد و مصوّت کوتاه » رَر « بسیار کم، مشمول این : هنکت

 شود.  هایی آورده میاکنون برای هر سه مصوّت، مثالشوند. اختیار می

 

 کردن مصوّت کوتاه » ـِ « بلندتلفّ 

بودی آن زمران بشرررکسرررتره    دسررررت من 
 

بررررررر سرررر    من   زبران آن خوشچون زدم 
 

 

 مان زَ آ دی بو  تِ کَس  بِش مَن تِ دَس 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ

 ــ U ــ ــ ــU U ــ ــ ــ U ــ

 بان  زَ خُش  آن رِ سَ  بَر مَن دَم  زَ چُن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

دشررررت ز  اسرررپرران  و  سرررواران    خرروش 
 

گررذشررررت  برر  هرمری  کریروان  و  برهررام   ز 
 

 دَشت  زِ بان  اَس  نُ را وا سَ  شِ  رو خُ

U ــ Uــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ 

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U    ــ 

ـ  وان کِی مُ را بَهـ زِ  ذَشت  گُ بَر می هَ

برررازنرردگرری و  رنررگ  هررمرره  برره    گررل 
 

زنرردگرری مرری  مررن  پرررتررو  از   کررنررد 
 

ـ  بِ گُل  گی دِ زَن  را بَ گُ رَن  مِ هَ

 U U ــ
Uــ ــ U U ــ ــ U ــ 

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ

 گی دِ زِن  مَن وِ تُ پَر  دَز نَ کُ می



 3/ نسخه  عروض و قافیهدکتر ابوذر احمدی /  85 
 

 

          Telegram ID                                     Telegram Channel                               Instagram                               mobile 

  @aboozar_ahmadi63                             @adabiyat_ahmadi                       @adabiyate_konkour              09123708476 

                                                                     @package_adabiyat 

 کردن مصوّت کوتاه » ـُ « بلندتلفّ 

نریسررررتری؟  صرررروفری  مررد  خرود  مرگرر     ترو 
 

نریسرررتری   خریرزد  نسررریرره  از  را   هسررررت 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

کرررد برریررنررنررده  دیررده  را  مرررد    یررقرریررن 
 

کرررد  آفررریررنررنررده  بررر  تررکرریرره  و   شررررد 
 

ـ   کَرد  دِ نَن بی  دِ دی را مَر      د  قین  یَ

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ 

U Uــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ 

 کَرد  دِ نَن ری فَ  آ بَر یِ تِک  دُ شُ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست کافی *توجّه:  

هزار و مبحث عروض و قافیه در   60ساعت و با قیمت  8تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام 

توانید برای بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس رسد. در صورت تمایل میهزار تومان به فروش می  120ساعت و با قیمت    15

ترین زمان ممکن به دستتان خواهد رسید. شود و در سریعها در تلگرام ارسال میاین جزوات را تهیه کنید. این فیلم

فیلم تهیه  بهبرای  و  )ها  تگرام  در  بنده  آیدی  به  جزوات  شماره aboozar_ahmadi63@روزترین  به  یا  و   )

 در واتساپ پیام بدهید.  09123708476

 شده است.ی به طور کامل آموزش دادهعدر تدریس ویدئویی عروض سما *توجّه:  

 ن تهیه کنید.اتوم  800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحهمی*توجّه:  

 تی نیـــس  فی  صو دِ مَر خُد  گَر مَ تُ

Uــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ

 تی نیــــس  زَد خی یِ نِس اَز را ـــت هَس

هرررجررریرررر  و  آفرررریرررد  گُررررد  آزار     ز 
 

پرریررر   و  بُرررنررا  بررودنررد  درد  از   پررر 
 

 جیر هُ دُ ری فَ  دا گُر رِ زا آ زِ

U ــ ــ U ــ ــ U ــ Uــ U ــ 

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ 

 پیر وَ نا  بُر دَنـــد  بو  دَر    د  رَز  پُ
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 کردن مصوّت کوتاه » ـَ «بلندتلفّ 
 کاربرد است.و بسیار کم  دهد.رب می » وَ «  و» نه « این اختیار معموالً در واژه 

 

مَرنروب یررا  نررایررب  کرره  گرفرترم  غرلرط     نرره 
 

خرروب  نرره  آیررد  قرربرریررح  پررنررداری  دو   گررر 
 

 

 نوب  مَ یا یِب  نا  کِ تَم گُف لَط غَ نَ

Uــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ 

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ

 خوب نَ یَد  حا بی  قَ  ری دا پِن دُ گَر

 

 

 

عرریرران در  او  شررررود  عررریرران  ار    گررفررتررم 
 

مرریرران   نرره  کررنررارت  نرره  مررانرری  تررو   نرره 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

سرررربررو در  آبرری  نرره  و  سرررربررویرری    نرره 
 

 ترسرد بگو؟ این چنین کرررررس از چررررره می 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 یانْ عَ دَر او وَد  شَ  یانْ عُر مَر تَ فگُ

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ

U   ــ U ــ ــ U   ــ U ــ ــ U   ــ U ــ 

 یانْ مِ نَ رَت نا  کِ نَ نی  ما تُ  نَ

 بو  سَ  دَر بی  آ نَ یُ یی بو  سَ  نَ

U  ـ  ــ U ــ ــ ــ U ــ   U ــ ــ U ـ

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ

 گو بِ سَد تَر می کِ اَز کَس  نین  چُ این
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کند. در این صرورت، تشرخیص  روی هم از این اختیار شراعری اسرتفاده میگاه شراعر در دو هجای روبه  نکته بـسیار مهم:

 به تقطیع بیت زیر توجّه کنید.شود.  اختیار شاعری دشوار می

  برررره خون گر کشری خاک من، دشرمن من،
 

من  گلشرررن  از  گررل  انرردر  گررل   بجوشررررد 
 

 

 مَن نِ مَ دُش  مَن کِ خا شی  کِ گَر خون بِ

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U U ــ 

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U U ــ 

 مَن نِ شَ  گُل لَز گُ دَر لَن گُ شَد جو بِ

شرود که از اختیار شراعری اسرتفاده  در تقطیع فوق، در نگاه اوّل، با توجّه به عدم ناهماهنگی و یکسرانی هجاها، تصروّر می

شررویم، در هجای یکی مانده به آخر، در هر دو متوجّه می با توجّه به وزن کلّ مصررراع و ارکان دیگرنشررده اسررت، ولی  

من این گونه اختیار شرراعری را اختیار  اسررتفاده شررده اسررت.   ت کوتاهکردن مصرروّمصررراع، از اختیار شرراعری بلندتلّفظ

شرود که ما از اختیار شراعری غافل  رو باعث مینامم. زیرا یکسرانی دو هجای روبهمیی «  ئ» نامحسروس و نامرشراعری  

 شویم.

 

 مَن نِ مَ دُش  مَن کِ خا شی  کِ گَر خون بِ

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ 

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ 

 مَن نِ شَ  گُل لَز گُ دَر لَن گُ شَد جو بِ

 

برره فررکررنررد  کررمررانِ  بررازو  برره  را   زه 
 

چررنررد   ترریررر  بررزد  بررر،  کررمررر  بررنررد   برره 
 

 

 

 

 

 

 

روی دو مصرراع، به  برای یافتن اختیارات شراعری، بهتر اسرت، عالوه بر مقایسره هجاهای روبه نکته بـسیار مهم:

 ارکان قبل و بعد و به اصل وزن هم توجّه داشته باشیم. 

کردن مصرّوت کوتاه ندارد. در کلماتی مانند: ِبه، ملفوظ اسرت. یعنی اختیار شراعری بلند تلّفظ  » ِزه « در واژه  » ه «  توّجه: 

 ِمه )مهتر(، ِکه )ِکهتر(، ِده، َگه، َره و ... نیز » ه « ملفوظ است. 

«  هجای بلند اسرت و اختیار شراعری »بلندتلّفظ کردن مصرّوت کوتاه »توحید، توسرن و...« در کلماتی مانند   »تو«  توّجه: 

 »ُنو، ُرو، ُجو، ُشو و...« مانند کلمات     « وجود دارد. ُ-در واقع بین »ت« و »و«، مصّوت کوتاه » .  کند صدق نمی برای آن 

 کَند فِ  زو با  بِ را زِه بِ نِ ما کَ

U ــ U   ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ 

U ــ U   ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ 

 چَند تیـــــر  زَد بِ بَر مَر کَ دِ بَن بِ
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مَفاعیلُن مَفاعیلُن فعولن«، » فاِعالتُن   ، در اوزانی مانند »کردن مصرروّت کوتاهبلند تلفّظاختیار شرراعری    نکته جالــــب و مهم:

که تعداد هجای بلند آن  هر وزنی  و   فاِعالتُن فاِعلُن« » فَعولُن فَعولُن فَعولُن فَعَل «، » مُسرتَفعِلُن مُسرتَفعِلُن مُسرتَفعِلُن مُسرتَفعِلُن «

 شود.  بیشتر دیده مینسبت به هجای کوتاه بیشتر باشد،  

 

 بلند کردن مصوّتتلفّ کوتاه  -2

که به ترتیب به   باشرردمخصرروخ مصرروّت بلند »و« و »ی« میکردن مصرروّت بلند«  تلّفظاختیار شرراعری »کوتاه توجّه:

 شوند. مصوّت کوتاه » رُ « و » رِ « تبدیل می

توانیم میتوانسرتیم در شررایطی، مصروّت کوتاه را بلند تلّفظ کنیم، برعکس آن نیز ممکن اسرت. یعنی  طور که میهمان

 مصوّت بلند را کوتاه تلّفظ کنیم، تا هجای بلند را به هجای کوتاه تبدیل کنیم. به تقطیع بیت زیر توجّه کنید.

 

چرررنرررد  آهرررویررری  ُفرررتررراده  دام   در 
 

برنررد   در  پررای  و  دسررررت  شررررده   مرحرکرم 
 

 

 چَند یی هو آ دِ تا فُ  م دا دَر

 ــ ــ ــ ــ U ــ U U ــ ــ

 ــ  ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

 بَند دَر ی پا تُ دَس  دِ شُ  کَم مُح 

 

کردن مصرروّت کوتاهِ پایانی  بلندتلّفظپیش از این آموختیم با  هجاهای سررتون هشررتم دو مصررراع با هم اختالف دارند.  

با توجّه به وزن شرعر »مَفعولُ مَفاعِلُن    اوالً؛توانیم هجای کوتاه را به هجای بلند تبدیل کنیم، امّا در این مثال،  ، میکلمه

واج »ی« اصالً مصوّت نیست که بلند تلّفظ کنیم تا هجای    ثانیاً؛َفعولُن )مُستَفعِلُ فاعِالتُ مُستَف(« این اجازه را نداریم،  

در  دهد که کردن مصرروّت بلند، این اختیار را به ما میتلّفظبرابر کنیم! امّا اختیار شرراعری کوتاهکوتاه را با هجای بلند  

 مصوّت بلند را کوتاه تلّفظ کنیم.شرایطی ،  

 

 ا روی  رررر ا روی، گاه سوی جف رررر گاه سوی وف 
 

 شرررودآن منی کجا روی، بی تو به سرررر نمی 
 

 

 وی رَ فا  جَ یِ سو  هْ گا وی رَ فا  وَ یِ سو  هْ گا

 ــ U ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ U ــ ــ U ــ

 ــ U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ

 وَد  شَ  می نِ سَر بِ تُ بی  وی رَ جا کُ نی  مَ نِ آ
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،  در صـورت نیازدهد که ممکن اسـت به جدول زیر دقّت کنید. این جدول شـرایطی را نشـان می سـیار مهم:نکته ب

 مصوّت بلند، کوتاه تلفّ  شود.

 » و « بیاید. » ء= ا ، آ « بیاید. » یِ « بیاید. »ی« )یی( بیاید. اگر بعد از مصوّت بلند » و «

 گرگآهو و  آهو آمد  - آهو از    ابرویِ من آهویی 

 » و « بیاید. » ء= ا ، آ « بیاید. » یِ « بیاید. »ی« )ای( بیاید. اگر بعد از مصوّت بلند » ی «

 لیلی و مجنون لیلی آمد  - لیلی از     لیلی من )لیلی یِ من( لیلی ای 

 ام.در ادامه نکات جدول فوق را به طور مفصل با مثال شعری آوردهتوجّه: 

تواند طبق مصروّت بلند، اگر حذف شرود و مصروّت بلند به مصروّت دیگر برسرد، مصروّت بلند میهمزه بعد از   ی مهم:نکته

 اختیار شاعری، کوتاه تلّفظ شود.

برردوزی   ترریرررم  برره  بسرررروزی  گررر   تررنررم 
 

تن من  جردا سررررازی  از   ای خصرررم سرررر 
 

 

 زی دو  بِ رَم تی بِ زی سو  بِ گَر نَم تَ

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ 

   *       *  

U ــ ــ ــ ــ ــ U ــ ــ U U ــ 

 مَن نِ تَ اَز سَر خَصـــم  یِی زی سا  دا جُ

 

شرود و به صرورت »بُ، رُ، جُ، گاه کوتاه نمیهجاییِ »بو، رو، جو، مو و ...« هیچمصروّت بلند » و «،  در کلمات تک  :نکته

ای دیگر )مانند: سویِ من(، ممکن است مشمول این کلمهشدن به  آید. امّا کلمه »سو« در صورت اضافهمُ، و ...« در نمی

 اختیار شاعری شود و به صورت »سویِ: سُ یِ« تلّفظ شود.

ها واج میانجی » ی « الیه یا صرررفت بیاید، بعد از آناگر بعد از کلمات مختوم به » و « و » ی « مضررراف  ی بســیار مهم:نکته

کردن مصروّت بلند« بسریار وجود دارد. نکته مهم اینجاسرت که » ی « وتاه تلفّظآید و در اینصرورت احتمال اختیار شراعری »کمی

 میانجی بعد از کلمه مختوم به » ی « در نوشتار نمود ندارد و باید دقّت بیشتری شود.

 

 آهوی چشرم خوشرش مردم به یک دیدن کشرد 
 

 دیردنی کردم کش آن آهرررررروی چینی بنگریرد 
 

 

 شَد کُ دَن دی یِک  بِ دُم  مَر شَش خُ مِ چَش  یِ هو آ

ـ  ـ  ـ ـ  U ـ ـ  ـ ـ  U ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  U ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  U ـ  ـ

 * *             

ـ  ـ  U ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  U ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  U ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  U ـ  ـ

 رید گَ بِن نی  چی یِ هو آ شا  کِ دَم  کَر نی  دَ دی
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اسررررت  اسررررت گرد  آدمی  نره  کره   آن کس 
 

اسرررررت  برررزرد  آهررروی   آهررروکُشررررری 
 

 

 

 گَست  گُر میـــست  دَ آ نَ کِ کَس  آ

ـ  ـ  ـ ـ  U U ـ ـ  U ـ ـ  U ـ ـ  ـ  ـ

   *  * *    

ـ  ـ  ـ ـ  ــ U ـ ـ  U U ــ ـ ـ  ـ  ـ

 گَست  زُر  بُ یِ هو یا شی  کُ هو آ

 

 

 ز شروخی گر چه آسرایش نفهمیده اسرت مژگانش
 

 نظر با شروخی چشرمش رد خواب اسرت پنداری  
 

 

ـ  نَ یِش  سا  آ چِ گَر خی شو  زِ  نَش گا مُژ دَســــت  می فَه

U  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  U ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  U ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  U ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ

    * *    *       

U  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  U ــ ـ ـ  ـ ـ  U U ـ ـ  ـ ـ  U ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ

 ری دا پِن بَســـت  خا گِ رَ مَش  چَش  یِ خی شو  با  ظَر نَ

 

یار مهم: کردن مصرروت  اختیار شرراعری » کوتاه تلفّظاگر بعد از کلمه مختوم به » ی «، واو عطف یا ربط بیاید، امکان   نکته بـس

 بلند« وجود دارد.

 

بررریررده پرریررونررد  کرررده  جررفررا  یررار     ای 
 

نرردیررده   تررو  عررهررد  و  وفرراداری  بررود   ایررن 
 

 

 دِ ری بـُ وَنـــــد  پِی یِ دِ کَر فا  جَ رِ یا اِی

ـ  ـ  ـ ـ  U U ـ ـ  ـ ـ  U U ـ ـ  ـ ـ  U U ـ ـ  ـ  ـ

      *   *     

ـ  ـ  ـ ـ  U U ـ ـ  ـ ـ  U ــ ـ ـ  U U U ـ ـ  ـ  ـ

ـ  یُ ری دا فا  وَ بو        د  ناِی  دِ دی نَ تُ دِ عَه
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ت بلند« وجود کردن مصروّتلفّظاگر بعد از کلمات مختوم به » ی « همزه بیاید، احتمال اختیار شراعری »کوتاه نکته بـسیار مهم:

 دارد.

طرروطرری را  وی  و  بررّقررالرری     ایبررود 
 

طرروطرریخرروش  گررویررا  سرررربررز   اینرروایرری 
 

 

 ای طی طو  را وِی    یُ لی قا  بَق بو     د 

ـ  ـ  U ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  U ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ــ ـ  ـ

         *  

ـ  ـ  U ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  U ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ــ ـ  ـ

 ای طی طو  یا گو ز سب یی وا خُش    نَ 
 

  ه دارد کره مرا؟ررررررر دسرررت از این پیش ک
 

مررا؟  کرره  دارد  کرره  برریررش  ایررن  از   زاری 
 

 

ـ   ما کِ رَد دا کِ پیش  نزی ءَ ت دَسـ

ـ  ـ  U U ـ ـ  ـ ـ  U U ـ ـ  ـ ـ  U ـ  ـ

           

ـ  ـ  U ــ ـ ـ  ـ ـ  U U ـ ـ  ـ ـ  U ـ  ـ

 ما کِ رَد دا کِ بیش نزی یَ ری زا
 

جررای بررر  هسررررت  آنررچرره  مررن  عررمررر    از 
 

افررزای  لرریررلرری  عررمررر  برره  و   بسررررترران 
 

 

 جای بَر  تهَس  ِچ ن نا مَ  رِ  عُم  اَز 

 ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

          

 ــ ــ ــ ــ U ــ U U ــ ــ

 زای  یَف  لی لِی رِ  عُم  ِب نُ تا بِس 

 

آید و در این صرورت احتمال  ها واج میانجی » ی « میکلمات مختوم به »ی« اگر با » ان « جمع بسرته شروند، بین از آن نکته:

 کردن مصوّت بلند« وجود دارد.تلفّظاختیار شاعری »کوتاه

بُررردی نررراطرررق  آدمررری  خرررطررراب     در 
 

طرروطرریرران    نرروای  بُرردیدر   حرراذق 
 

 

 دی بُ طِق نا  می دَ آ بِ طا خِ دَر

 ــ U ــ ــ ــ U ــ U ــ U ــ

 ــ U ــ ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ

 دی بُ ذِق  حا یان طی طو  یِ وا نَ دَر
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در این موضرروع اختالف نظر وجود دارد. یعنی بعضرری اسرراتید این کلمات را    طوطیان و روحانیون و ...در کلماتی مانند  توجّه:  

 اند!گیرند. کتاب درسی و دیگر کتب عروضی در این مورد اظهار نظر نکردهبدون اختیار میبیا، سیاست، خیابان و ...  مانند:  

این اختیار وجود دارد. آرزویی، ابرویی،   کلمات مختوم به » و « اگر » ی « نسررربت، نکره، مصررردری و ... بگیرند، احتمالتوجّه:  

 جادویی

کلمات مختوم به » ی «، اگر » ی « نسربت، نکره، مصردری و ... بگیررررررند، احتمال این اختیار وجود دارد. البته در این توجّه:  

 آید.صورت بین مصوّت بلند » ی « و » ی « دیگر، میانجی » ء «  می

 

شرررروملریرلری مرجرنرون  تررا  کرره  بررایررد    ای 
 

 ای، دلخون شرررومعراشرررقی، سررررگشرررتره 
 

 

 وَم  شَ  ن نو مَج  تا کِ یَد  با  ای لی لِی

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ ــ ــ

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ

 وَم  شَ  نخو دِل ای تِ گَش  سَر قی  شِ  عا

کردن مصروّت تلفّظمثال در بیت زیر شررایط برای کوتاهکردن مصروّت بلند، یک اختیار اسرت نه اجبار! تلفّظکوتاه: نکته بـسیار مهم

 بلند » و « وجود دارد ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد زیرا هجای بلند در جای خود قرار گرفته است.

 

خررویررش بررازوی  برره  ترروانرری  تررا     بررخررور 
 

در    برود  سررررعریررت  خرویرشکرره   تررازوی 
 

 

 خیش  یِ زو با  بِ نی  وا تَ تا خُر بُ

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ 

U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U ــ 

 خیش  یِ زو را تَ دَر وَد  بُ یَت  سَع کِ

 .شونداختیار شاعری محسوب نمی در فصل سوم،   14و    8،  7،  6،  5نکات  توجّه:

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست کافی *توجّه:  

هزار و مبحث عروض و قافیه در   60ساعت و با قیمت  8تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام 

توانید برای بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس رسد. در صورت تمایل میهزار تومان به فروش می  120ساعت و با قیمت    15

ترین زمان ممکن به دستتان خواهد رسید. شود و در سریعها در تلگرام ارسال میاین جزوات را تهیه کنید. این فیلم

فیلم تهیه  بهبرای  و  )ها  تگرام  در  بنده  آیدی  به  جزوات  شماره aboozar_ahmadi63@روزترین  به  یا  و   )

 ساپ پیام بدهید.در وات  09123708476

 شده است.ی به طور کامل آموزش دادهعدر تدریس ویدئویی عروض سما *توجّه:  

 ن تهیه کنید.اتوم  800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحهمی*توجّه:  
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 اختیارات وزنی:  – 2 

شرمارد. اختیارات زبانی، اختیاراتی در نحوه تلّفظ بود ولی  کند ولی ایراد نمیها را حس میاختیاراتی اسرت که گوش آن

 نوع هستند.  ۴اختیارات وزنی اختیاراتی در تغییر هجاهاست. اختیارات وزنی 

 

 مصراع در اوزان دو لختی یا دُوری(الف( بلند بودن هجای پایان مصراع )و نیم
تواند به جای آن، از ولی شراعر می  گیریم،مصرراع اوزان دوری را همیشره بلند در نظر میها و نیمپایانی مصرراعهجای  

هجای کوتاه یا کشریده هم اسرتفاده کند. مثالً در بیت زیر که هجای پایانی آن هجای بلند اسرت، شراعر در مصرراع دوم  

 هجای کشیده آورده است.  

  جَبچه ع  من اگر کام روا گشررتم و خوشرردل
 

این  و  بودم  دامسرررتحق  زکراتم  بره   دَنردهرا 
 

و در  در واقع هر وقت هجای پایانی مصرراعی، کوتاه یا کشریده بود، شراعر از این اختیار شراعری اسرتفاده کرده اسرت. 

 ها هجای بلند قرار بدهیم.   گذاری هجاها، باید برای آنعالمت

 مصراع به جای هجای بلند، هجای کشیده آورده است. در ابیات زیر نیز شاعر در پایان نیم 

  گِل، پایرررری ز پیَت در  دلدسرتی ز غمت بر 
 

 نم ، وز روی تو نتواهسررتبا این همه صرربرم   
 

 و در بیت زیر:  

منراجرا پیر  خرابراتاسررررت    تگر  رنرد    یور 
 

 می، بر وی به سرانجااست  تههر کس قلمی رف  
 

 

 در رکن اول مصراعآوردن فاعِالتُن به جای فَعَالتُن    -ب

« شروع  بعضری از اوزان شرعر فارسری مانند »َفعَالتُن مَفاعِلُن َفعِلُن« یا »َفعَالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن َفعِلُن« و... با رکن »َفعَالتُن

 »فاعِالتُن« بیاورد.تواند به جای »َفعَالتُن« اوّل مصراع شاعر میشوند. می

عررجررب چرره  دامررنررم  آلرروده  مررن     گررر 
 

اوسررررت   عصررررمررت  گررواه  عررالررم   هررمرره 
 

 

 جَب  عَ چِ نَم مَ دا دِ لو نا  مَ گَر

ـ  ــ U ــ  ــ U U ــ U ــ U ـ

U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ 

ـ   اوست  تِ مَ عِص هِ وا گُ لَم عا مِ هَ

 بینید شاعر در مصراع اوّل به جای »َفعَالتُن«، »فاعِالتُن« آورده است. طور که میهمان

انرردیرش خریرر  اسررررت  خریرر  اگرر     گرفررت 
 

پریرش   نریررایررد  شرررررت  جرز  شررررری   ترو 
 

 

 دیش  رَن  خِی اَســــت  خِیـــــر  گَر تَ گُف

 ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ U ــ

U U ــ ــ U ــ U ــ ــ ــ 

 پیش  یَد  یا نَ رَت شَ  جُز ری شَ  تُ

 های یک شعر دیده شود.این اختیار شاعری پرکاربرد است و ممکن است حتّی در تمام مصراع نکته:
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 دهد.های زیر را بشناسیم. زیرا این اختیار شاعری در این اوزان رب میوزن نکته:

 مَفاعِلُن َفعِلُن  فاعِالتُن  مَفاعِلُن َفعِلُن  َفعَالتُن  -1

 در آثار صنع حیرانیم  ما  نگریبه سیمای شخص می تو

 َفعَالتُن َفعِلُن  فاعِالتُن  َفعَالتُن َفعِلُن  َفعَالتُن  -2

 مور شو به فتوّت چو خلیلنرا  ت خود را بِشِکن خوار و ذلیلبُر

 َفعَالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن  فاعِالتُن  َفعَالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن  َفعَالتُن  -3

 کسی همچو تو باشد که در او خیره بمانی ترا  ندانی که چرا در تو کسی خیره بمانَد تو

 َفعَالتُن َفعَالتُن َفعِلُن  فاعِالتُن  َفعَالتُن َفعَالتُن َفعِلُن  َفعَالتُن  -۴

 اشارت ز جهان گذران ما را بس  کاین  گذر عمر ببین  نشین بر لب جوی وبِر

 توانیم به جای فاعِالتُن آغازین، َفعَالتُن بیاوریم.نمی ی بسیار مهم:نکته

 تواند بیاید.این اختیار در رکن اول هر دو مصراع می توجّه:

« آمده باشرد و تمام  فاعِالتُنآن، »های یک شرعر، به جای  « اسرت. پس اگر حتّی در تمام مصرراعَفعَالتُناصرل » :نکته

 ها هم یکسان باشند، باز هم اختیار شاعری وجود دارد.مصراع

 ج( آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه کنار هم: )ابدال(

ــ   U U مثالً به جای رکن َفعِلُن »  تواند به جای دو هجای کوتاه کنار هم، یک هجای بلند بیاورد،  شراعر می «، شراعر  ـ

 بیاورد. « ــ    ــ» لُن  تواند َفعمی

کرنرنررد ترنررگ  مریروه  برره  نرظرر     چشررررمرران 
 

بسررررتررانرریررم  کررنرران  تررمرراشررررا   مررا 
 

 

 نَند کُ وِ می بِ ظَر نَ مان چَش  تَنـــگ 

ـ    U ــ  ــ U U ــ U ــ U ــ   ـ

 ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ U ــ

 نیم  تا بُس نِ نا  کُ شا  ما تَ ما

ــ  U U»    َفعَالتُنهای  هررر چند برره جررای دو هجای کوتاه در رکننکته:  ــ  ــ ــ     »  مُفتَعِلُن  ،«  ــ ــ  U  U ــ و  «   ــ

،  آینددر می  «  ــــ ــــ     ــــ  »  مَفعولُنهم این اختیار شاعری دیده شده است و به صورت    «UU ــــ  ــــ»   مُستَفعِلُ

تبدیل   «  ــ   ــ  »  لُنَفعآید و به رکن  است که درپایان مصراع می «  ــ  U U»    َفعِلُنامّا اغلب کاربرد آن در رکن 

 شود.می

 اختیار شاعری قبلی به چند وزنی که این رکن را داشتند، اشاره شد. اکنون اوزان دیگری با این رکن را مشاهده کنید.    در 

فَرعِرلُن  مَرفرراعِرلُرن  فَرعَرالتُرن   مَرفرراعِرلُرن 
 

لُن  فَرع  مَرفرراعِرلُرن  فَرعَرالتُرن   مَرفرراعِرلُرن 
 

 نه من بر آن گلِ عارض غزل سرررایم و بس
 

طرف    هر  از  تو  عنرردلیررب   هزاراننرردکرره 
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و برعکس آن   که به جای آن یک هجای بلند آمده است در این اختیار شاعری، »دو هجای کوتاه«، اصل است  توجّه:

 توانیم به جای یک هجای بلند، دو هجای کوتاه بیاوریم.  پذیر نیست. یعنی نمیامکان

داند. در حالی که در  لُن، َفعَالتُن و مُستَفعِلُ« میکتاب درسی این اختیار شاعری را مختصّ ارکانِ »َفعِلُن، مُفتَعِ توجّه:

 که این ارکان وجود داشته باشد، این اختیار شاعری وجود دارد.  وزن رباعی بدون این
نریرلری مرراترمررت  دا   برره  کرعربرره     پروشای 

 

 ات ُفرات در جوش و خروش وز تشررنگررررری 
 

 

 پوش  لی نی  مَت  تَ ما غِ دا بِ بِ کَع یاِ

 ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

 ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U − U ــ ــ

 روش  خُ شُ  جو دَر را     ت  فُ  یَت  گی نِ تِش  وَز

 

 شود.کردن مصوّت بلند، به »هجای کوتاه« تبدیل میتلّفظ»گی« طبق اختیار شاعری کوتاه توجّه:

تَفعُِلن فَعل « یا » مَفعولُ فاعِالتُ مَفاعیلُ فاعُِلن »در بیت زیر نیز که بر وزن توجّه:  تَفعُِلن مَفاعِلُ مُـس «   مُـس

 شود. البته در این اوزان بسیار نادر و کم است.است، این اختیار شاعری دیده می 

تو کری و  حراجتمنردیم  بنردگران    مرررررر مرا 
 

روا  بود  کریمرران  پیش  همیشرررره   حرراجررت 
 

 

 بندگان حاجتمندیم و تو کریم            حاجت همیشه پیش کریمان بود روا ما 

 ما بَندِگانِ حاجَتمَندیمُ ُت کَریم 

 ریم  کَ ُت مُ  دی مَن  جَت حا نِ گا بَن      دِ ما

 ــ U ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ

 فاعلن  مَفاعیلُ  فاعالُت  مَفعولُ

 ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ

 وا رَ  وَد ُب مان  ری  کَ شِ پی شِ می هَ جَت حا

 حاجَت هَمیشِ پیشِ کَریمان بُوَد رَوا

 

  این اختیار شاعری به کار رفته است. %99هرگاه تعداد هجاهای دو مصراع با هم برابر نبود، به احتمال   توجّه:

و ممکن اسررت در تمام  )مخصرروصررا در تبدیل َفعِلُن به َفع لُن(   این اختیار شرراعری هم بسرریار پرکاربرد اسررت نکته:

 های یک شعر دیده شود.مصراع
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، طبق اختیار شراعری به جای »َفعِلُن«،  مصرراع 18مورد از »َفعِلُن« اسرتفاده کرده و در    ۶سرعدی در غزل زیر فقط در  

وجود اینکه اصرل وزن »َفعَالتُن مَفاعِلُن َفعِلُن «   لُن« آورده اسرت. همچنین اگر به اول هر دو مصرراع دقت کنیم، با»َفع

 مصراع »فاعِالتُن« آورده است. 22مصراع » َفعَالتُن« آورده است و در   2است ولی شاعر فقط در  

 

گرردایررا سرررررلرر مررا  خرریررل   طررانرریررم ن 

نررا را  خررویشرررررتررن  بررنررده   ود نَرربُم 

برررانررنرر  برربررخگررر  گررر  و   شررررایررنررد د 

دالرا مرریچررون   شرررررمشررررریررر زنررد  م 

در صررررحرر   دوسررررترران  یررار هرروای   بَررتِ 

خرررداونررر  دامرررر  و  عرررقرررل   رانرررش  د 

نررو   گررلرری  جررهرران  هررر  در     یرردآکرره 

مریر   چشررررمررانترنررگ  برره  کُرنرنررد نرظرر   وه 

سرررریرمررا برره  مریترو  شررررخرص   رینِرگر ی 

گرفرتریر  چرره  حرکرراهرر  جرز  دوسررررتم   یَررتِ 

برری   صررررحرر سررررعرردیررا  یرراروجررود   بَررتِ 

جرران   بررترر ترررک  گررفررت  عررزیررز   وان 
 

بررنررد  جررا  شرررررهررر   نررانرریررم هرروای 

را   مررا  چرره  دهررنرر هررر  آنرریررم لررقررب   د 

جرررای   بررره  نرررمررریره   دانررریرررمدگرررر 

برربررازیرر  نررگرررسرررررر  رب  و   دانرریررم م 

فشررررانررنرر  اف زر  سررررر  مررا  و   شررررانرریررم د 

گررو   مررا  نرراعرریررب  کرره   دانرریررم مررکررن 

عشررررقررش   برره  دسرررر مررا   تررانرریررم هررزار 

تررمرراشرررررا بسررررر مررا   تررانرریررم کررنرران 

آثررا در  حرریرر مررا  صرررررنررع   رانرریررمر 

عررمرر  هررمرره  پشرررریرر در  آن  از   مررانرریررم ر، 

عررالررم   نسرررر هررمرره  هرریررچ   تررانرریررم برره 

یرررار   نرررتررر تررررک    وانررریرررم عرررزیرررز 
 

 

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست  *توجّه:  

با قیمت    8کافی تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام   هزار و مبحث    60ساعت و 

توانید برای  تمایل می رسد. در صورت  هزار تومان به فروش می   120ساعت و با قیمت    15عروض و قافیه در  

ترین  شود و در سریعها در تلگرام ارسال می بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید. این فیلم

فیلم تهیه  برای  رسید.  خواهد  دستتان  به  ممکن  بهزمان  و  تگرام  ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  روزترین 

(@aboozar_ahmadi63 و یا به شماره )در واتساپ پیام بدهید.   09123708476 

 شده است. ی به طور کامل آموزش دادهعدر تدریس ویدئویی عروض سما*توجّه: 

 ن تهیه کنید. اتوم 800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحهمی *توجّه: 
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 د( قلب:  

تواند یعنی می این اختیار دو سرویه اسرت.آوردن یک هجای کوتاه و یک هجای بلند به صرورت برعکس در مصرراع دیگر. 

 (  U   رر       رر  U بر عکس باشد. )  

 کیسررت که پیغام من به شررهر شررروان برد 
 

 یرررررک سرخن از من بدان مرد سرخندان برد  
 

 

ـ  بِ مَن مِ غا پِی کِ کیــــست   رَد بَ وانْ شِر رِ شَه

 ــ U ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U ــ ــ U U ــ

 رَد بَ دانْ خَن سُ  دِ  مَر دانْ بِ مَن نَز خَ سُ  یِک  

 

وزن این شرعر »مُفتَعِلُن فاعِلُن نن مُفتَعِلُن فاعِلُن« اسرت. ولی شراعر طبق اختیار شراعری قلب، در مصرراع اول به جای 

 آورده است. « رر U رر  U»مَفاعِلُن   ،« رر  UU رر»  مُفتَعِلُن  

  مَفاعِلُن و   «  رر  UU  رر»    مُفتَعِلُنکاربرد است و معموال در کمبسیار  این اختیار شاعری از اختیارات شاعری   نکته مهم:

«U   رررررر U  توان آورد. )در اوزان رباعی نیز این اختیار شاعری  شود. و به جای هر کدام، دیگری را میدیده می  « رررررر

 پُرکاربرد است.(

کنیم که از زمانی با اختیارات شراعری بررسری می  -چه کمّی و چه کیفی   –اختالف هجایی دو مصرراع را    نکته مهم:

نوشرتن )خط عروضری(، تقطیع هجایی و تقسریم به ارکان،  درسرتخواندن، از درسرتمراحل قبل کامالً مطمئن باشریم.  

 مطمئن باشیم.

آید،  هجای بلند کنار هم نمی 3هجای کوتاه و بیش از   2ای اسرت که معموال بیش از اوزان شرعر فارسری به گونه نکته:

 کرده باشیم!()البته اگر درست تقطیع  پس اگر غیر از این دیدیم به احتمال زیاد اختیار شاعری داریم.  

 ۴و  5«، به ترتیب  نالتُفعولُ فاعِن مَالتُفعولُ فاعِمَ« و »نفاعیلُفعولُ مَن مَفاعیلُفعولُ مَمَفقط در وسرط دو وزن »: توجّه

    آید.هجای بلند می

فقط در دو سره وزن، تعداد هجای کوتاه و بلند برابر یا تقریبا برابر اسرت. در بسریاری از اوزان نسربت هجای بلند  نکته:

 به هجای کوتاه دو یا سه برابر است. در این اوزان احتمال اختیار شاعری بلند تلّفظ کردن مصوّت کوتاه وجود دارد.  

یار مهم:نکته ابل هم، در هر دو مصرراع اختیار شراعری وجود داشرته باشرد. گفتیم ممکن اسرت در دو هجای مق   ی بـس

لُن آمده ممکن اسررت در هر دو مصررراع به جای َفعَالتُن اوّل، فاعِالتُن آمده باشررد، در هر دو مصررراع به جای َفعِلُن، َفع

در هر دو باشرد، در هر دو مصرراع به جای هجای بلند پایان مصرراع، هجای کوتاه یا کشریده آمده باشرد، ممکن اسرت 

مصرراع به جای مَفاعِلُن، مُفتَعِلُن آمده باشرد )یا برعکس( و به طور کلّی ممکن اسرت در هر دو مصرراع، در دو هجای رو 

به روی هم، به جای هجای کوتاه، هجای بلند آمده باشررد )و یا برعکس(. در این صررورت به دلیل عدم اختالف در دو 

رو، به ارکان  پس بهتر اسرت عالوه بر مقایسره هجاهای روبهشرود،  دشروار میمصرراع، تشرخیص وجود اختیار شراعری بسریار  

 ها، متوجّه وجود اختیار شاعری بشویم.دیگر هم نظر داشته باشیم و اوزان را هم بشناسیم تا در صورت مغایرت با آن
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 ابیات زیر را به خط عروضی بنویسید و تقطیع هجایی کنید.
 

 طریق همره مراسررررتخیرال روی تو در هر    -  9۴

 تو آن درخرت گلرررررری کراعتردال قرامرت تو   –  95

 مرادی مراسرررت اگر مراد تو ای دوسرررت بی  -  9۶

 به هوش بودم از اوّل کرررره دل به کس نسپارم   - 97

 ندانمرررت به حقیقت که در جهان به که مانی  – 98

 سرررَرلِ المَصررررررررررانِعَ رَکبرا تَهیمُ فی الفَلَواتِ   -  99

 یاران همدم اسررت یارا بهشرررررررت صررحبت    - 100

بررگررذریررم   -  101 تررو  روی  مررقررابررل  تررا   بررگررذار 

 خبر شررروی خبر بکوش کره صررراحربای بی  -  102

 هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شرررد به عشرررق   - 103

 دلبرررررر برفت و دلشردگان را خبرررررر نکرد – 10۴

اسررررت   -  105  بی مهر رخرت روز مرا نور نمرانرده 

بره تمنّرای وصررررال تررررررو یگرانره   -  10۶  ترا کی 

یررا  -  107 بررریررده ای  پرریررونررد  کرررده  جررفررا   ر 

 ما در خلرروت برره روی خلررررق ببستیرررم  - 108

مرراسررررت  آگرره  جرران  پیونررد  تو  موی   نسررریم 

را  برراال  بررلررنررد  سرررررو  قرریررمررت   برربرررد 

 مررررررراد خویش دگر باره من نخواهم خواسررت 

 شررمرررررایل تو بدیدم نه صرربر ماند و نه هوشررم

 جهان و هر چه در او هسررت صررورتند و تو جانی

د چرره  آب  قرردر  فرراتری ترو  کرنررار  در  کرره   انری 

اسررررت  جرهرنّرم  مرترنرراسررررب  نررا  یررار   دیرردار 

برنرگرریرم ترو  خروب  شررررمررایررل  در   دزدیررده 

شرررروی  راهرربررر  کرری  نرربرراشرررری  راهرررو   تررا 

مررا  دوام  عررالررم  جررریررده  بررر  اسررررت   ثرربررت 

نرکررد سررررفرر  رفریرق  و  شررررهرر  حرریرف   یرراد 

 وز عمرررر مرا جررز شررب دیجررور نمانده است

 اشکرررم شررررود از هررر مررژه چون سیل روانه

 یرررن بررررود وفرررراداری و عهرررد تررو ندیدها

نشرررسررررتریرم ترو  بررا  و  بررازآمرردیرم  هرمرره   از 
 

 
مررحررمّد  -  109 جررمررال  از  مررانررد  فرررو   مرراه 

 این کره تو داری قیرامرت اسرررت نره قرامرت  -  110

 خلوت دل نیسرررت جرای صرررحبرت اضرررداد   -  111

جررانررم  -  112 مرروسررررم  و  ریررش  مرررهررم   ای 

خروانررد   -  113 مری  بررا   برره  مررا  کرره  کرس   آن 

ایشررررانرری  -  11۴ مرریرران  در  تررو  کرره   جررمررعرری 

 آن قصرررر کره جمشررریرد در او جرام گرفرت  -  115

مری  -  11۶ گرور  کرره  عرمرربرهررام  هرمرره   گررفرتری 

مری  -  117 زمررانرره  چرو  دِل  غرمرنرراکررت ای   کرنررد 

نررترروانررم  -  118 زیسررررتررن  نرراب  مرری  برری   مررن 

 این کوزه چو من عراشرررق زاری بوده اسرررت   -  119

 من در عجبم ز می فروشرررران کرایشرررران  –  120

 ویند کسرران بهشررت با حور خوش اسررت گ  - 121

 هسرررت از پس پرده گفرت و گوی من و تو   -  122
 

مررحررمّد  اعررترردال  برره  نرربرراشررررد   سرررررو 

م کره معجزه اسررررت و کرامرت   و این نره تبسرررّ

درآیررد فرررشررررترره  رود  برریرررون  چررو   دیررو 

مرررنررجررانررم  مررفررارقررت  برره   چررنرردیررن 

مررری ترررو  روی  زنررردانرررم بررری  بررره   بررررد 

پررریشرررررانرری  بررود  در  برره  جررمررع  آن   ز 

و   کرررد  بررچرره  گرررفررتآهررو  آرام   روبرره 

گرررفررت  بررهرررام  گررور  چررگررونرره  کرره   دیرردی 

پررراکرررت روان  ترررن  ز  بررررود   نررراگررره 

نررترروانررم  تررن  بررار  کشررررریررد  برراده   برری 

اسررررت  برروده  نررگرراری  زلررف  سررررر  بررنررد   در 

 بِررررره زانررچه فررروشند چرره خواهند خرررید

 گویرررم کررره آب انگررور خرروش استمرن می

مرن نرره  و  مررانری  ترو  نرره  بررافرتررد  پررده   چرون 
 

 

 

 



 3/ نسخه  عروض و قافیهدکتر ابوذر احمدی /  99 
 

 

          Telegram ID                                     Telegram Channel                               Instagram                               mobile 

  @aboozar_ahmadi63                             @adabiyat_ahmadi                       @adabiyate_konkour              09123708476 

                                                                     @package_adabiyat 

 خیال روی تـو در هـر طریق همـره ماست              نسیـم مـوی تـو پیوند جـان آگـه ماست              94بیت       

 خِـیـالِ  رویِ  ُت  دَر هَـر طَـریق هَـمـرَ هـِ  مـاسـت 

 ماست  هـِ رَ  هَم ریـــق  طَ هَر دَر  ُت یِ رو  لِ یا ِخ

U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ 

               

U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ 

 ماست  هـِ گـَ آ نِ جا دِ وَن پِی تـُ یِ مو مِ  سی نَ

 نَـسـیـمِ  مـویِ  ُت  پِـیـوَنـدِ  جـانِ  آگَـهِـ مـاسـت 

 

 

 تـو آن درخـت گلـی کـاعتدال قامت تـو            ببـــرد قیمــت ســرو بلند بـــاال را                95بیت       

 تـُ   آ دِرَخـتِ  گُـلـی کِـعـتِـدالِ  قـامَـتِ  ُت   

 ُت ِت مَ  قا  لِ دا ِت کِع لی گُ ِت رَخ  دِ آ ُت

U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ 

             *  *  

U ــ U ــ U U ــ U U ــ U ــ ــ ــ 

 را  ال با لَنــــد ُب وِ سَر  ِت مَ  قِی بُر         د  ِب

 بِـبُــرد قِـیـمَـتِ  سَــروِ  بُـلَـنـد بـالـا را 

 

 اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست            مراد خویش دگــر بـاره من نخواهم خواست              96بیت       

 اَگَـر مُـرادِ  ُت  اِی  دوســت بـی مُـرادی یِ مـاست 

 ماست  یِ دی را  مُ  بی دو      ست  اِی ُت دِ را  مُ  گَر  اَ

U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ ــ U ــ 

             *  *  

U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ ــ ــ 

 خاست هَم خا نَ مَن  رِ  با گَر  دِ خیـــش  دِ را  مُ 

 مُـرادِ خـیـش دِگَــر بــارِ  مَـن نَـخـاهَـم خـاسـت 

 

 به هوش بودم از اوّل که دل به کس نسپارم            شمایـل تو بدیدم نـه صبـر ماند و نـه هوشم              97بیت       

 ِب  هـوش  بـودَ  مَـزَووَل کِ  دِل  ِب  کَـس نَـِسـپـارَم 

 رَم  پا سِ نَ کَس  ِب دِل کِ وَل زَو  مَ  دَ بو هو         ش ِب

U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ 

    *             

U ــ U U U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ 

 شَم  هو نَ دُ ما صَبــــر  نَ دَم  دی ِب ُت لِ یِ ما شَ

 شَـمـایِـلِ ُت  بِـدیـدَم  نَ  صَـبـر مـانـدُ  نَ  هـوشَـم 
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 ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی            جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی             98بیت       

 نَـدا نَـمَـت ِب  حَـقـیـقَـت کِ  دَر  جَـهـا  ِب  کِ  مـانـی 

 نی ما کِ ِب ها َج دَر  کِ قَت  قی َح ِب مَت  نَ دا نَ

U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ 

                

U ــ U ــ U U ــ ــ U   ـ  ــ ــ U U ــ U ـ

 نی جا ُت دُ تَن رَ  صو هَســــت  رو  دَ ِچ هَر نُ ها َج

 جَـهـانُ  هَـر  ِچ  دَرو  هَـسـت  صـورَتَـنـدُ  ُت  جـانـی 

 

 

 سَـلِ المَصانِـعَ رَکبـاً تَهیـمُ فی الفَلَـواِت            تـو قـدر آب چـه دانی کـه در کنـار فراتـی             99بیت       

 سَـلِـل مَـصـانِـعَ  رَکـبَـن تَـهـیـمُ  فِـل فَـلَـواتـی

 تی وا لَ فـَ  فِل مُ  هی تـَ بَن  رَک  عَ نِ صا مَ  لِل سَ

U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ـ   ــ  ـ

                

U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ 

 تی را  فـُ  رِ  نا کـِ دَر  کِ نی دا ِچ آ        ب  رِ  قَد ُت

 ُت  قَــدرِ  آب  ِچ  دانــی  کِ  دَر  کِـنــارِ  فُـراتــی 

 

 یـارا بهشـت صحبـت یـاران همدم است            دیـدار یـار نـا متنـاسـب جهنّــم است                100بیت       

 یـارا  بِـهِـشـت  صُـحـبَـتِ  یـارانِ  هَـمدَمَـسـت 

 مَست دَ هَم نِ را  یا ِت بـَ  صُح  هِشـــت بـِ  را  یا

 ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ

              

 ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ

 مَست نَ هَن َج سِب نا َت مُ  نا رِ  یا رِ  دا دی

 دیـدارِ  یـارِ  نـا مُـتَـنـاسِـب جَـهَـنـنَـمَـست 

 

 

 بگذار تـا مقابـل روی تـو بگذریــم            دزدیده در شمایـل خوب تـو بنگریــم                     101بیت       

 بُـگـذار تـا  مُـقـابِـلِ  رویِ  ُت  بُـگـذَریـم 

 ریم  ذَ بُگـ ُت یِ رو  لِ بـِ  قا  مُ  تا ذا            ر  بُگـ

 ــ U ــ U U ــ U U ــ U ــ U ــ ــ

              

 ــ U ــ U U ــ U U ــ U ــ U ــ ــ

 ریم  گـَ بِن  ُت ِب خو لِ یِ ما شَ دَر  دِ دی دُز 

 دُزدیـدِ  دَر  شَـمـایِـلِ  خـوِب  ُت  بِـنـَگـریـم 
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 ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شـوی            تـا راهـــرو نباشـی کـی راهبــر شـوی                102بیت       

 اِی بـی خَـبَـر  بِـکـوش  کِ  صـاحِـب  خَـبَـر  شَـوی 

 وی شَ بَر  َخ حِب صا کـِ کو        ش  بـِ  بَر  َخ بی اِی

 ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ

       *  *       

 ــ U ــ U ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ

 وی شَ بَر  را           ه  کِی شـی    با نَ رُو  را            ه  تا

 تــا راهـــرُو  نَـبـاشــی کِــی راهـبَــر شَـوی 

 

 هرگز نمیرد آنکه دلـش زنده شد بـه عشق            ثبـت اسـت بـر جریـده عالـم دوام مـا               103بیت       

 هَـرگِـز  نَـمـیـرَدان  کِ  دِلَـش  زِنـدِ  شُـد  ِب  عِـشـق 

 عِشق  ِب شُد دِ زِن  لَش دِ کِ دا رَ  می نَ گِز  هَر

 ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ

              

 ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ

 ما مِ  وا دَ لَم عا یِ دِ ری  َج بَر  تَـســـت  ثَبـ

 ثَـبـتَـسـت  بَــر  جَـریـدِیِ  عــالَـم  دَوامِ  مــا 

 

 

 دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد            یاد حریف شهــر و رفیق سفــر نکرد                    104بیت       

 دِلـبَـر بِـرَفـتُ  دِلـشُـدِگــا را خَـبَـر نَـکَــرد 

 کَرد  نَ بَر  َخ را  گا دِ شَ دِل ُت رَف  بـِ  بَر  دِل

 ــ U ــ U ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ

  *         *     

 ــ U ــ U U ــ U U ــ U ــ U U ــ

ـ  فـِ  ری  َح دِ یا  کَرد  نَ فَر  سَـ قِ  فی رَ  رُ  شَه

 یــادِ  حَـریـفِ   شَــهــرُ  رَفـیـقِ  سَـفَـر  نَـکَــرد 

 

 بی مهـر رخـت روز مـرا نـور نمانده است            وز عمـر مـرا جـز شب دیجـور نمانده است              105بیت       

 بـی مِـهـرِ رُخَـت روزِ مَــرا نــور نَـمـانـدَسـت 

ـ  بی  دَست ما نَ نو          ر  را  مَ  زِ  رو  خَت رُ  رِ  مِه

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ

              

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ

 دَست ما نَ جو          ر  دی ِب شَ جُز را  مَ  عُمــــــر  وَز 

 وَز  عُـمـر  مَــرا  جُـز  شَـبِ  دیـجـور  نَـمـانـدَسـت 
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 تـا کـی بـه تمنّـای وصـال تـو یگانـه            اشکـم شـود از هـر مـژه چـون سیـل روانـه             106بیت       

 تــا کِــی  ِب  تَـمَـنـنـایِ وِصـالِ  ُت  یِـگـانِ 

 نِ گا یِ ُت لِ صا وِ یِ نا مَن  َت ِب کِی تا

 ــ ــ U U U ــ U U ــ ــ U U ــ ــ

          *     

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ

 نِ وا رَ  سِیـــل  چُن ژِ  مُ  هَر دَز  وَ شَ کَم  اَش

 اَشـکَـم  شَـوَدَز  هَــر  مُــژِ  چُـن  سِـیـل  رَوانِ 

 

 ای یـار جفـا کــرده پیونـد بریـده            ایـن بـود وفـاداری و عهــد تـو ندیـده                   107بیت       

 اِی  یـارِ  جَـفـا کَـردِیِ  پِـیـوَنـد بُـریـدِ

ـ  وَنـــــد  پِی یِ دِ کَر  فا  َج رِ  یا اِی  دِ ری  بُ

 ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ

       *    *     

 ــ ــ U U U ــ U ــ ــ ــ U U ــ ــ

ـ  یُ ری  دا فا  وَ بو          د  ای  دِ دی نَ ُت دِ عَه

 ای بــود وَفــاداری یُ  عَـهـدِ ُت  نَـدیـدِ 

 

 

 مـا در خلـوت بـه روی خلــق ببستـیم            از همــه بـازآمدیـم و بـا تـو نشستـیم                108بیت       

 مـا  دَرِ  خَـلـوَت   ِب  رویِ  خَـلـق  بِـبَـسـتـیـم 

 تیم بَس  ِب خَلــــق  یِ رو  ِب وَت  خَل رِ  دَ ما

 ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ

             

 ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ

 تیم شَس  نِ ُت با مُ  دی مَ  زا  با مِ  هـَ از 

 از  هَـمِ  بـازامَـدیـمُ   بــا  ُت  نِـَشـسـتـیـم 

 

 مـاه فــرو مــاند از جمــال محمّـد            ســرو نبـاشد بــه اعتــدال محمّـد                     109بیت       

 مـاه  فُـرو  مـانَـدَز  جَـمـالِ  مُـحَـمـمَـد 

 مَد حَم مُ  لِ ما َج دَز  نَ ما رو  ُف ما          ه 

 ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ

             

 ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ

 مَد حَم مُ  لِ دا ِت اِع ِب شَد با نَ سَر         و 

 ســرو  نَـبـاشَـد ِب  اِعـتِـدالِ  مُـحَـمـمَـد 
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 این کـه تـو داری قیامـت است نـه قامـت            و این نـه تبّسم کـه معجـزه اسـت و کرامـت            110بیت       

 ایـن  کِ  ُت  داری  قِـیـامَـت اَسـت نَ  قـامَـت 

 مَت  قا  نَ تَســـت مُ  یا قـِ  ری  دا ُت کِ اِی

 ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ

             

 ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ

 مَت  را  کَ ُت زَس ِج مُع  کِ سُم  بَس  َت نَ وی

 ویـن  نَ  تَـبَـســُسـم  کِ  مُـعـجِـزَسـتُ  کَــرامَـت 

 

 خلـوت دل نیست جـای صحبـت اضـداد            دیـو چـو بیـرون رود فــرشته درآید                111بیت       

 خَـلـوَِت  دِل  نـیـسـت  جـایِ  صُـحـبَـتِ  اَضـداد 

ـ  ِت َب صُح  یِ جا نیـســت  دِل ِت وَ خَل  داد اَض

 ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ

             

 ــ ــ U U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ

ـ  ُچ دیــــو  یَد را  دَ ِت رِش ِف وَد رَ  رو  بی

 دیـو ُچ  بـیـرون رَوَد  فِـرِ شـتِ  دَرایَـد 

 

 

 ای مرهـم ریـش و مونـس جانــم            چندین بــه مفارقــت مرنجانــم                         112بیت       

 ای  مَـرهَـمِ  ریـشُ   مـونِـسِ  جـانَـم 

 نَم  جا سِ نِ مو شُ ری  مِ  هـَ مَر  اِی

 ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

           

 ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

 نَم  جا رَن  مَ  قَت  رِ  فا  مُ  ِب دی چَن

 چَـنـدیـن ِب مُـفـارِقَـت  مَـرَنـجـانـَم 

 

 بــرد بـه زندانــم خواند            بـی روح تـو می آن کـس کـه مـرا بـه بـاغ می                       113بیت       

 آ کَـس  کِ  مَـرا  ِب  بــاغ  می خـانَـد 

 نَد خا می غ با ِب را  مَ  کِ کَس  آ

 ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

           

 ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

 نَم  دا زِن  ِب رَد  َب می ُت یِ رو  بی

 بـی  رویِ  ُت  مـی  بَـرَد  ِب  زِنـدانَــم 
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 جمعـی کــه تـو در میـان ایشـانی            ز آن جمــع بـه در بــود پریشــانی                    114بیت       

 جَـمـعـی  کِ  ُت  دَر  مِـیـانِ  ایـشـانـی 

 نی شا ای نِ یا مِ  دَر  ُت کِ عی جَم

 ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

           

 ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

 نی شا ری  َپ وَد َب دَر  ِب جَمــــع  زا 

 زا   جَـمـع  ِب  دَر  بُـوَد  پَـریـشـانـی 

 

 آن قصـر کـه جمشید در او جـام گــرفت            آهــو بچـه کـرد و روبـه آرام گــرفت                115بیت       

 قَـصـر  کِ  جَـمـشـیـد  دَرو  جـام  گِـرِفـت  آ 

 رِفت  گِ جا       م  رو  دَ شیــــد  جَم کِ قَصـــــر  آ

ـ     U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ  ـ

             

 ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

 رِفت  گِ را           م  ها َب رو  دُ کَر  ِچ َب هو آ

 آهــو بَـچِ  کَـردُ  رو بَــهــارام  گِـــرِفـت 

 

 گرفتی همـه عمـر            دیدی کـه چگونـه گــور بهــرام گــرفت بهــرام کـه گـور می               116بیت       

 گِـرِفـتـی  هَـمِ  عُـمـر بَــهــرام  کِ  گــور  مـی   

ـ  ـ  گِ می گو          ر  کِ را           م  بَه  عُمر  مِ  هَــ تی رِف

 ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

             

 ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

ـ  گو           ر  نِ گو ِچ کِ دی دی  رِفت  گِ را          م  بَه

 دیـدی  کِ  چِـگـونِ  گــور  بَــهــرام  گِـرِفـت 

 

 ای دِل چـو زمانــه می کند غمنـاکت            ناگــه بــرود ز تــن روان پـــاکت                    117بیت       

 اِی  دِل  ُچ  زَمــانِ  مـی کُـنَـد  غَـمـنـاکَـت 

 کَت نا غَم  نَد کُ می نِ ما زَ  ُچ دِل ای

 ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

            

 ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

ـ  نا  کَت پا نِ وا رَ  تَن زِ  وَد رَ  ِب گَه

 نـاگَـه  بِـــرَوَد  زِ  تَــــن  رَوانِ   پـاکَــت 
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 مـن بـی مـی ناب زیسـتن نتوانــم            بـی بـاده کشـید بـار تـن نتوانــم                      118بیت       

 مَــن بــی مِــیِ  نـاب  زیـسـتَـن  نَـتـوانَـم 

 نَم  وا ت نَ تَن زیـــس  ب  نا یِ مِ  بی مَن 

 ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

            

 ــ ــ ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

 نَم  وا نَت  تَن رِ  با دِ شی کِ دِ با بی

 بـی بــادِ  کِـشـیـدِ  بـــارِ  تَــن  نَـتـوانَـم 

 

 

 این کـوزه چو من عاشـق زاری بوده است            در بنــد ســر زلــف نگــاری بوده است               119بیت       

 ایـن  کـوزِ  ُچ  مَـن  عـاشِـقِ  زاری  بـودَسـت 

 دَست بو ری  زا  قِ  شِ عا مَن  ُچ زِ  کو ای

 ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ

     *        

 ــ ــ ــ ــ U U ــ U U U ــ ــ

 دَست بو ری  گا نِ ِف زُل رِ  سَ دِ بَن  دَر 

 دَر  بَـنـدِ  سَـرِ  زُلـفِ  نِـگـــاری  بـودَسـت 

 

 من در عجبم ز می فروشان کایشان            به زانچه فروشند چه خواهند خرید               120بیت        

 مَـن دَر عَـجَـبَـم زِ  مِـی  فُـروشـان کیـشـان  

 شان  کی شان  رو  ُف مِی زِ  بَم  َج عَ دَر  مَن 

 ــ ــ ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ

           *  *  

 ــ U U ــ ــ U U ــ      ــ U U ــ ــ

 رید  َخ هَنـــــد  خا ِچ شَنـــــد  رو  ُف ِچ زا  بِه

 بِـه  زان  ِچ  فُـروشَـنـد  ِچ  خـاهَـنـد خَـریـد  

 

 گویـم کـه آب انگــور خوش است گویند کسـان بهشـت بـا حـور خوش است            مـن می              121بیت       

 گـویَـنـد  کَـسـا  بِـهِـشـت  بـا حـور خُـَشـسـت 

 شَست ُخ حو        ر  با هِشـــت بـِ  سا کَ یَنــــد  گو

 ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

   *  *          

 ــ U U ــ ــ U ــ U ــ ــ ــ ــ

 شَست ُخ گو          ر  اَن ِب آ کِ یَم گو می مَن 

 مَـن  مـی  گـویَـم  کِ  آِب  انَـگـــور خُـَشـسـت 
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 هست از پـس پـرده گفت و گـوی من و تو            چـون پـرده بـرافتد نـه تـو مـانی و نـه من           122بیت       

 هَـسـتَـز  پَـسِ  پَـردِ  گُـفـتُ  گـویِ  مَـنُ  ُت 

 ُت نُ مَ  یِ گو ُت گُف  دِ پَر سِ پـَ تَز  هَس

 ــ U U U ــ U ــ U ــ U U ــ ــ

      *  *    *    

ـ    ــ U U ــ ــ  ــ U U ــ ــ U U ـ

ـ  َب دِ پَر چُن  مَن  نَ یُ نی ما ُت نَ تَد رُف

 چُـن  پَـردِ  بَـرُفـتَـد  نَ  ُت  مـا نی یُ  نَ  مَـن 

 

مصروّت کوتاه کردن  ی ..................، اختیار شراعری بلند تلّفظها، به جز بیت گزینهی گزینهدر مصرراع اوّل ابیات همه  -۶3

 به کار رفته است.

 ( رفررت خررررادم وان جرروان را پیش برد1

 ( آن جوان آن جرا چو ننرگ خویش دیرد2

 قرررررررار ندانست آن گرررردای برررری( مرری3

 قرررررررار ( چون درآمررد آن جرررروان برررری۴
 

 سرروی گورش هم به پای خویش بررررررد  

 زلف او در دست و او را پررریرررش دیرررد

 ز بیند آن نررگارتررررا کرررردامرررریررررن چی

 دید الررررحررق چون نررگارمررجلسی می
 

 

 است؟ ندادهدر کدام بیت تغییر کمّیت مصوّت بلند به کوتاه، رب    -۶۴

 ( برررررق وی از وادی مرررررروسی بجست1

 ( موسررری طررررررور عشقم در وادی تمنّا 2

 زنررری وار الف اناالحق همی( فرعررررررون3

 ( بدید آن چررررره موسری بجسرت و ندید۴
 

 ی نررررررور آمررد از آنررش به دسررررتلررمعه 

 مجروح »لرَرن تَرانی« چون خود هزار دارم 

 و آنگررراه قررررب موسی عمرانت آرزوست

 شرررنرررید آن چه موسی چنان کم شنید 
 

 

 است؟  نشدهدر کدام بیت از هیچ تغییر کمیّت مصوّتی استفاده    -۶5

 ( ناچار هر که صراحب روی نررررکو بُررررود 1

انرردازی2 رویررت  فرررو   خرراک   (   سرررروی 

اقی اَدِر کأسرراً و ناوِلها3  ( اال یا ایّرررررها السررّ

براد همی   ( دیشررررب گلر ۴ برا   گفتم زلفش 
 

 هر جرا کره بگرذرد همره چشرررمی در او بود 

نفش خرراکعجررایررب  سررروی  سررررازی   هررا 

 ها که عشرق آسران نمود اوّل ولی افتاد مشرکل

 گررفررتررا غلررطی بگذر زین فررکرت سررودایی
 

 

 بیت .................. اختیار شاعری زبانی »تبدیل مصّوت بلند به مصّوت کوتاه« صورت گرفته است.   استثنای در همه ابیات به    -۶۶
 

 

 

 ( بگذار اگر این بار سررررر از خرررررررراک برررررآرم1

 اَم ای دوسرررررررررت( از حاصرل عمر به هدر رفته2

 رسررد آن روز ( ای کشررتی جان حوصررله کن می3

 تری قرفسی رارررآویرخرتره دسر ام( در سریرنره۴
 

 بررر شررانرره تررنررهایی خود سررر بگررذارم 

 ای از تررررو نرررردارم ام، امرّرا گررلهنرراراضرری

 روزی که تررو را نرریررز برررره دریررا بسپارم 

 های خررودم را بررشررمارمتا حبس نفررس
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 ؟ندارددر کدام گزینه هیچ یک از اختیارات شاعری زبانی وجود   -۶7

 ( یاد ایّامی که در گلشن فغررررانرری داشررررتررررم 1

 ( آتشرم بر جان ولی از شرکوه لب، خاموش بود 2

 وار سوخررتم پررروانرره( گرد آن شمع طرب می3

 بوس درگهی( چون سرشک شوق بودم خاک۴
 

 ی داشتم در مرریان الله و گررررل آشرررریررررانرررر  

 عشق را از اشررررک حسرت ترجمانی داشتم 

 پررای آن سرررررو روان اشررررک روانرری داشتم 

 چرون غبار از شکر، سر بر آسررترانی داشتم

 

 است. متفاوتنوع اختیار زبانی به کار رفته در بیت ..................   -۶8

 ( قافله شب چه شنیدی ز صرررربررررررررح1

 ضعرررررررریررررف( گو رمقی بیش نماند از 2

 ( بر سررر خشررم اسررت هنوز آن حریف 3

 زنررررم( هر سحر از عشق دمرررری مرررری۴
 

 

 مررررررر  سرررلیمران چره خبر از سررربرا؟  

 جان بقا؟ چند کند صررررررررورت برررررری

 رود انرررررررررردر رضرا؟ یا سرخنی مررررری

 شرررنرررررروم بررررمال روز دگررررررر مررری
 

 

 

تغییر کمّیّت مصرروّت بلند به کوتاه« تماماً در  اختیارات زبانی »حذف همزه، تغییر کمّیّت مصرروّت کوتاه به بلند و   -۶9

 ها وجود دارد؛ به جز. .................. همه گزینه

 خیزد وفررررا (گویی اندر کشرور مررررا برررررنمی1

 حاصرل ( من و باد صربا مسرکین دو سررگردان بی2

 رب برریرراور بررادی رنگین( بیا ای ساقی گررررل3

 است( الحق سرزا گزیدی و حّقا کرره در خرور ۴
 

 یررررا خود اندر هفت کشرور هیچ جایی برنخاسرت  

 من از افسرون چشرمت مسرت و او از بوی گیسرویت 

 گیرررررد که فکری در درون ما از این بهتر نمرررری

 پرریررش مررسرریررح مررائررررده و پرریررش خررر گیا 
 

 

 های زیر، اختیار وزنی ابدال به کار رفته است؟دقیقاً در رکن دوم کدام یک از بیت  -70

 هر چه داری اگر بررره عرررشرررق دهرررررری (  1

 ( شرررمنده شررد از باد سررحر گلبن عریان2

 ( آمررررد نرررروروز هررررم از بررررررررامررررررداد3

 ( نمرانرد تیری در ترکش قضررررا کره فلرک۴
 

 کافرم گر جُرررروی زیرررررران برررررریررررررنرررررری  

 وز آب روان شرمش بربررررود روانرررریررررش

 آمرررردنررررش فرررررّب و فرررررررخررررنررررده باد

 م به سرر انگشرت امتحان نگشرود سروی دل
 

 

 اختیارات شاعری مقابل کدام بیت درست آمده است؟  -71

 ه عالم اصرلی خویش وا نروم رررر ( چرا ب1

 کشران کرد( در کوی خرابات مرا عشرق2

 ( همره نسررررین و ارغوان و گلسرررت3

 ی بهار من( بوی سررالم یار من لخلخه۴
 

 

 ا رررر دل از کجا و تماشرای خاکدان ز کج 

 د نشران کرد ررررر را دیررررر دلبر عیّار مآن 

مررا کشررررور  شرررراهررراه  زمرریررن   بررر 

 با  و گل و ثمار من آرد سوی جان صبا

 ابدال(  –)حذف همزه   -1

)تغییر کمیّت مصوّت رر بلند بودن    -2

 هجای پایان مصراع(

آوردن  -)بلنرد بودن هجرای پرایرانی    -3

 فاعِالتُن به جای فَعَالتُن(

 تغییر کمیّت مصوّت( -)قلب    -۴
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 های زیر اختیار شاعری قلب صورت گرفته است؟در کدام یک از گزینه  -72

 ( گررفررت کرره خرراقررانرریا روی تو زرفام نیست 1

 شروق؟  ( ز شررم عشرق خموشرم کجاسرت گری 2

 ( سینه خاقانی و غم تررا نررررزنررررد ز وصل دم 3

 ( درون آتش از آنم که آتشیررررن گررررل مررررن ۴
 

 

 

 

 زر ننماید به شبگررررفررررتررررم مررررعررررذور دار   

 که با تو شرررررح دهررررررد مشکلی که من دارم 

 دعوی عشرق و وصرل هم تا ز سرگان کیسرت او

 مرا چررررو پرررراری دل در کررررنررار باید و نیست 
 

 های زیر دو نوع اختیار وزنی وجود دارد؟در کدام یک از بیت  -73

کردم  جفرا  تو  بره جرای  کره  برد کردم   الف( 

 بیررررررررررنی فروبیخت نمیب( خلق را چرب 

 هراشررران ،( بره لگرد کرد دوصرررد پراره میران

 ت( روز با باده و با ناله و تررررررسرررررربررریحی 
 

 

 نررره نررررررکو کردم دانم که خرررطا کردم  

 خس مانده اسررررررت همه بر سرر پرویزن

 هاشرانهاشران ببرید و اسرتررررررررخوانرد

 شب بررررا مررررطرررررب و با بادی ریحررانی 
 

 ـ  -( ت  ۴ت                         –( الف  3ت                            –( ب 2،                       –الف  (1

 

هر سره اختیار شراعری »آوردن فاعِالتُن به جای َفعَالتُن «،»ابدال« و»تغییر کمّیّت مصروّت« در همه ابیات به جز   -7۴

 گزینه .................. آمده است. 

 باز کند حلررررقه سیمین در گوش( روی اگررررر  1

 ( سر مویی نظررر آخر به کَرررررم با مررررا کررررن2

 ( گر منش دوسرت ندارم همه کس دارد دوسرت3

نمی۴ دیرده  تواَم  دیردار  بره  جز  براز (   براشررررد 
 

 همه گویند که این ماهرررررری و آن پروینسررت  

 ای که در هر بن مررویرریت دل مررسکینرریست 

 یسرت تا چه ویسری اسرت که در هر طرف رامین

از مهر تو برا هر کره جهرانم کینیسررررت   گویی 
 

 

 تمام اختیارات بیت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟  -75

برردرود مررن  از  مررادرم،  و  پرردر  ای   »درود 
 

فنراییرد همره«  دام  و در  فرانی   کره شرررردم 
 

 بلند بودن هجای پایانی  -ابدال   -( آوردن فاعِالتُن به جای َفعَالتُن  1

 تغییر کمّیّت مصوّت کوتاه به بلند  -حذف همزه    -آوردن فاعِالتُن به جای َفعَالتُن  (  2

 ابدال  -تغییر کمّیّت مصوّت بلند به کوتاه    -( حذف همزه  3

 بلند بودن هجای پایانی  -حذف همزه    -( تغییر کمّیّت مصوّت کوتاه به بلند و بلند به کوتاه  ۴

 د دارد؟در کدام بیت اختیار وزنی قلب وجو  -7۶

 ( گررریه گررر سرروی مررژه راه نرریررابررد مررژه را 1

 ( گوهر ذوالفقار او گر نه علی اسرت چون کند 2

 ( هررنرروز گررویررنرردگرران هسررتررند اندر عررراق 3

 ( مررررنررررم و راه و رسررررررررم تررررررررازی گررررررررل ۴
 

 

 ره سرررررررروی گریه کزو نیست گذر بگشایید  

 سررترران رزم را آتشرری و غضنفریبرریررشرره

 ه قرررروّت نرراطررقرره مرردد از ایررشرران برد کرر 

 دل تررررا گررررشررررررایررررررم زبرررررررران آتررررررش
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 گذاری اوزان نامفصل نهم: 

که در قسرمت پاورقی کتاب آمده گذاری اوزان شرعر از مباحث مهم و سرخت کنکور بود. با وجود ایندر نظام قدیم، نام

نمره امتحان نهایی به این مبحث  2سرؤال کنکور و  2شرود، هر سراله  بود و تأکید کرده بودند که از آن سرؤال طرح نمی

بسریار مختصرری به آن اشراره شرده اسرت و در کنکور سرراسرری  های جدید هم به صرورت  شرد. در کتاباختصراخ داده می

و در چند امتحان نهایی که از این کتاب  به دلیل کرونا از این قسررمت سرروال نیامد.(    1۴00و   99)در کنکورهای   98

بودن سرؤاالت فقط مختصّ همین طرح گردید، سرؤاالت بسریار آسرانی مطرح شرد. با این وجود ممکن اسرت این آسران

من نیز در حد کتاب و امتحان نهایی و تنها کنکور  ل بوده باشرد. برای جلوگیری از نوشرتن مطالب غیر ضرروری،  سرال اوّ

 پردازم.ها را آورده است ر به این مبحث میو در حد همان اوزان همسان ر که کتاب درسی نام آن ی آنبرگزار شده

 3، 2هر مصرراع شرعر فارسری    .و مالک نامگذاری اسرت ولی برای نامگذاری، »بیت« واحدواحد شرعر فارسری مصرراع اسرت 

 شود.رکن می 8یا   ۶،  ۴رکن دارد. در نتیجه هر بیت  ۴یا  

 (مُتَقارِب( و َفعولُن )رَجَز(، مُستَفعِلُن )هَزَج(، مَفاعیلُن )رَمَلشعر فارسی چهار رکن اصلی دارد: فاعِالتُن )

 سالم مُثَمَّن......... بَحرن صورت است: باشد، وزن آن شعر به ای  سالمرکن   8اگر در یک بیت 

 سالم مُسَدَّس.......... بَحرباشد، وزن آن شعر به این صورت است:   سالمرکن    ۶اگر در یک بیت 

 سالم مُرَبَّع.........  بَحرباشد، وزن آن شعر به این صورت است:   سالمرکن   ۴و به ندرت اگر در یک بیت  

  آوریم که در شعر آمده است.رُکنی را میدر قسمت جای خالی نام  

 

 به نام اوزان زیر دقّت کنید:

   هر که چیزی دوسرت دارد، جان و دل بر وی گُمارد 
 

 هر کره محرابش تو براشررری، سرررر ز خلوت بر نردارد  
 

 بَحر رَمَل مُثَمَّن سالم  فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن:

   رود جانم میای سررراربان آهسرررته ران کارام  
 

 رود وان دل که با خود داشرتم با دلسرتانم می 
 

 بَحر رَجَز مُثَمَّن سالم  مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن:

  بیا تا گل برافشررانیم و می در سرراغر اندازیم
 

 فلک را سرقف بشرکافیم و طرحی نو دراندازیم  
 

 بَحر هَزَج مُثَمَّن سالم  مَفاعیلُن:مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن  

گرروایرری گررفررترری  داد  هررمرری  مررن    دل 
 

جرردایرری   تررو  از  روزی  مرررا  برراشررررد   کرره 
 

 بَحر مُتَقارِب مُثَمَّن سالم  َفعولُن َفعولُن َفعولُن َفعولُن:

 

در این صررورت به طور که پیش از این خواندیم، ممکن اسررت یک هجا از رکن پایانی حذف شررده باشررد. همان توجّه:

 نویسیم.می  مَحذوفجای سالم،  

شررعر زیر از چهار بار »فاعِالتُن« سرراخته شررده اسررت ولی از رکن پایانی آن یک هجا حذف شررده اسررت و به صررورت  

 است.  »بَحر رَمَل مُثَمَّن مَحذوف«رآمده است، لذا نام آن د  »فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِلُن«

  رنگ در منقار داشرررتبلبلی برد گلی خوش
 

 های زار داشرتو اندر آن برد و نوا خوش ناله 
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شرعر زیر نیز از چهار بار »َفعولُن« سراخته شرده اسرت ولی از رکن پایانی آن یک هجا حذف شرده اسرت و به صرورت 

 است.  »بَحر مُتَقارِب مُثَمَّن مَحذوف«درآمده است و نام آن   »َفعولُن َفعولُن َفعولُن َفعَل«

روزگررار  آورد  درد  برره  عضررررروی     چررو 
 

قرررار  نررمررانررد  را  عضررررروهررا   دگررر 
 

ه بار »َمفاعیُلن« سراخته شرده اسرت ولی از رکن پایانی آن یک هجا حذف شرده اسرت و به صرورت »َمفاعیُلن  شرعر زیر از سر 

کنیم که به گوش  وزن اسررت، از »َفعوُلن« اسررتفاده می َمفاعیُلن َمفاعی« در آمده اسررت و چون »َمفاعی« با »َفعوُلن« هم 

 است.   »َبحر َهَزج ُمَسدَّس َمحذوف« باشد و نام آن می   ن« »َمفاعیُلن َمفاعیُلن َفعوُلآشناتر است. لذا وزن بیت زیر 

برریررنررم تررو  دریررا  بررنررگرررم  دریررا    برره 
 

بریرنرم   ترو  صررررحررا  برنرگررم  صررررحررا   برره 
 

»فاعِالتُن  شرعر زیر از سره بار »فاعِالتُن« سراخته شرده اسرت ولی از رکن پایانی آن یک هجا حذف شرده اسرت و به صرورت  

 است.  »بَحر رَمَل مُسَدَّس مَحذوف«در آمده است و نام آن    فاعِالتُن فاعِلُن«

دلربرران خروش سرررِررّ  کرره  برراشررررد  آن     ترر 
 

دیررگررران  حرردیررث  در  آیررد   گررفررترره 
 

نامه بسریار مختصرر کتاب و با توجّه به اوزان محدود کتاب، قاعدتاً نباید وزنی غیر از این با توجّه به درس   نکته:

 فرمائید.بندی متفاوت مشاهده میوزن را با دسته 8در ذیل این وزن فوق در کنکور بیاید.  8

 
 

 سالم مُثَمَّنرَمَل  بَحر فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن 1

 مَحذوف مُثَمَّنرَمَل  بَحر فاعِلُن فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن 2

 مَحذوف مُسَدَّس رَمَل  بَحر فاعِلُنفاعِالتُن فاعِالتُن  3

 سالم مُثَمَّن رَجَز بَحر مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن ۴

 سالم مُثَمَّنهَزَج  بَحر مَفاعیلُنمَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن  5

 مَحذوف مُسَدَّس  هَزَج بَحر فَعولُنمَفاعیلُن مَفاعیلُن  ۶

 سالم مُثَمَّنمُتَقارب  بَحر فَعولُن فَعولُن فَعولُن فَعولُن 7

 مَحذوف مُثَمَّن مُتَقارب بَحر فَعَل فَعولُن فَعولُن فَعولُن 8
 

  

 گذاری اوزان به روش دیگر  آموزش نام

گذاری شعر فارسی، به تبعیّت از عروض عربی »بیت« است، تعداد ارکان یک مصراع را  که واحد نامبا توجّه به این    -1

رکن دارد،    ۴رکن و بیشترین مصراع    2کنیم و با توجّه به اینکه کمترین مصراع  می  2شماریم و آن را ضرب در  می

 باشد.)مُثَمَّن( می  8)مُسَدَّس( یا  ۶)مُرَبَّع(،  ۴یک بیت تعداد ارکان 

خواهند که در یک بَحر سروده شده باشد. یعنی ابیاتی که وزن  نامه کتاب، نام اوزانی را از شما میبا توجّه به درس  -2

 ها یکی از چهار رکن اصلی است. همسان دارند. و ارکان آن

 هَزَج مَفاعیلُن: رَمَل  فاعِالتُن:

 مُتَقارِب  َفعولُن: رَجَز مُستَفعِلُن: 
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 شود.به همین صورت باشد از لفظ »سالم« در پایان نام وزن استفاده می اگر رکن پایانی مصراع -3

صورت مَحذوف بود، در پایان نام وزن از واژه    ها یک هجا کمتر از رکن اصلی داشت و بهاگر ارکان پایانی مصراع  -۴

 شود.  « استفاده میحذوفمَ»

       ــ                          Uــ     ــ  ــ       Uــ  )مَحذوف(        فاعُِلن     فـاعِـالتُن  

 ــ  ــ             Uــ  ــ  ــ      U)مَحذوف(          فَعولُن   مَفاعیُلن    

 ــ          Uــ  ــ       U)مَحذوف(              فَعَل   فَعولُن        

 

 مُستَفعُِلن رُکنِ مَحذوف ندارد. توجّه: 

 

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست  *توجّه:  

با قیمت    8کافی تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام   هزار و مبحث    60ساعت و 

توانید برای  رسد. در صورت تمایل می هزار تومان به فروش می   120ساعت و با قیمت    15عروض و قافیه در  

ترین  شود و در سریعها در تلگرام ارسال می بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید. این فیلم

فیلم تهیه  برای  رسید.  خواهد  دستتان  به  ممکن  بهزمان  و  تگرام  ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  روزترین 

(@aboozar_ahmadi63 و یا به شماره )ساپ پیام بدهید. در وات  09123708476 

 شده است. ی به طور کامل آموزش دادهعدر تدریس ویدئویی عروض سما*توجّه: 

 ن تهیه کنید. اتوم 800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحهمی *توجّه: 
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 آید(نمی این قسمت در کنکور )برای مطالعه،  تر  ایتر و حرفهگذاری مفصّلنام

گذاری اوزانی پرداخته اسرت که یا کامالً از ارکان اصرلی هسرتند )سرالم( و یا فقط در رُکن پایانی یک  کتاب درسری به نام

ها سراخته  هجا حذف شرده اسرت )مَحذوف(. اما شرعر فارسری اوزانی دارد که از ارکانی غیر از ارکان اصرلی یا مَحذوف آن

 آیند، دّقت کنید:ادامه میهایی که در  اند. به وزن مصراعشده

 مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن هاباران ساحلکجا دانند حال ما سبک  1

 مَفاعیلُن مَفاعیلُن َفعولُن ای ده آتش افروزالهی سینه 2

 مَفعولُ مَفاعِلُن َفعولُن ای نام تو بهترین سرآغاز 3

 مَفاعِلُن مَفاعیلُنمَفعولُ   شخصی به هزار غم گرفتارم ۴

 مَفعولُ مَفاعیلُ مَفاعیلُ َفعولُن تا کی به تمنّای وصال تو یگانه 5

 مَفعولُ مَفاعیلُ مَفاعیلُن َفع پوشای کعبه به دا  ماتمت نیلی ۶

 مَفعولُ مَفاعیلُ مَفاعیلُ َفعَل ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم 7

ها به کار رفته است، باید نام هر رُکن را  همسان نیستند و ارکان مختلفی در آنگذاری اوزانی که جزء اوزان  برای نام

  بدانیم. چهار رُکن فاعِالتُن)رَمَل(، مَفاعیلُن)هَزَج(، مُستَفعِلُن )رَجَز( و َفعولُن )مُتَقارِب(، ارکان اصلی شعر فارسی هستند. 

 ام نام مخصوصی دارند.        شود که هر کدها ارکان دیگری حاصل میبا تغییر در هجاهای آن
    

U ــ        ــ  ــ   .اگر هجای پایانی را حذف کنیمU  (فَعولُن) ــ  ــ 

U ــ  ــ  ــ   .اگر هجای پایانی را به هجای کوتاه تبدیل کنیمU  ــ  ــ U (ُمَفاعیل ) 

U ــ  ــ  ــ   .اگر هجای سوم را به هجای کوتاه تبدیل کنیمU  ــ  U  ( مَفاعُِلن) ــ 

U ــ  ــ  ــ  ــ  ــ.  اگر هجای اول را حذف کنیم و هجای پایانی را کوتاه کنیم  U (ُمَفعول ) 

U ــ  ــ  ــ   .اگر دو هجای پایانی را حذف کنیمU  ( فَعَل) ــ 

U ــ  ــ  ــ   (فَع) ــ  حذف کنیم.اگر هجای اوّل و دو هجای آخر را 

 گویند و هر کدام نامی دارند.می »زِحافات هَزَج«های حاصل شده از هَزَج،  به این رکن

 فرمائید.ارکان اصلی »فاعالتُن، مُستَفعِلُن و َفعولُن« نیز زِحافاتی دارند که در جدول زیر مشاهده می

 زِحافات فَعولُن مُستَفعِلُن زِحافات  زِحافات فاعِالتُن  زِحافات مَفاعیلُن 

U ـ  ــ ــ  مُتَقارِب فَعولُن:   ــ ــ U رَجَز مُستَفعِلُن:   ــ U ــ ــ رَمَل فاعاِلتُن:   ــ ــ U ــ هَزَج مَفاعیلُن:   ـ

U مَحذوف : فَعولُن ــ ــ 

 U ــ ــ Uَمَکفوف : فاعیلُم 

 U ــ  U مَقبوض: مَفاعِلُن ــ 

 اَخرَب : مَفعولُ U  ــ ــ

 اَخرَم: مَفعولُن ــ ــ ــ

 U مَجبوب : فَعَل ــ 

 اَبتَر: فَع ــ

 مَحذوف : فاعِلُن ــ U ــ

 مَکفوف : فاعِالُت U ــ  U ــ

U U مَخبون: فَعَالتُن ــ ــ 

U U ــ U مَشکول: فَعَالُت 

U U مَحذوف  مَخبونِ: فَعِلُن ــ 

 مَنحور: فَع ــ

 مَطویّ: مُفتَعِلُن ــ U U ــ

U ــ U مَخبون: مَفاعِلُن ــ 

 مَقطوع: مَفعولُن ــ ــ ــ

 

U مَحذوف : فَعَل ــ 

 اَثلَم: لُنفَع ــ ــ
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 کنیم. ها استفاده شده است، به روش زیر عمل می گذاری اشعاری که از این زِحافات در آندر نام

 ( مَفاعیلُن، فاعِالتُن، مُستَفعِلُن و َفعولُندهیم. )ارکان اصلی: مصراع را تشخیص می رکن اصلیابتدا   -1

 ( مُرَبَّع، مُسَدَّس و مُثَمَّن تعداد رکن هر بیت ) -2

 آوردن نام زُحافات به ترتیب )بدون تکرار(  -3

 شود:اوزانی که از رُکن مَفاعیلُن و زِحافات آن حاصل می

 سالم  مُثَمَّن هَزَج بَحر مَفاعیلُن  مَفاعیلُن  مَفاعیلُن  مَفاعیلُن 1

 مَحذوف  مُسَدَّس هَزَج بَحر َفعولُن  مَفاعیلُن  مَفاعیلُن 2

 مَحذوف  مَکفوف  اَخرَب  مُثَمَّنبَحر هَزَج  َفعولُن  مَفاعیلُ  مَفاعیلُ  مَفعولُ 3

 مَحذوف  مَقبوض  اَخَرب  مُسَدَّسبَحر هَزَج  َفعولُن  مَفاعِلُن  مَفعولُ ۴

 اَبتَر  مَکفوف  اَخرَب  مُثَمَّن هَزَجبَحر  َفع  مَفاعیلُن  مَفاعیلُ  مَفعولُ 5

 مَجبوب  مَکفوف  اَخرَب  مُثَمَّنبَحر هَزَج  َفعَل  مَفاعیلُ  مَفاعیلُ  مَفعولُ ۶

 شود:اوزانی که از رُکن فاعِالتُن و زِحافات آن حاصل می 

 سالم  مُثَمَّن  رَمَلبَحر  فاعِالتُن فاعِالتُنفاعِالتُن فاعِالتُن   1

 مَحذوف  مُثَمَّن  رَمَلبَحر  فاعِلُن  فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن 2

 مَحذوف  مُسَدَّس  رَمَلبَحر  فاعِلُن  فاعِالتُن فاعِالتُن 3

 مَخبون  مُثَمَّنبَحر رَمَل   َفعَالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن ۴

 مَحذوف  مَخبون  مُثَمَّنبَحر رَمَل   َفعِلُن َفعَالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن 5

 مَحذوف  مَخبون  مُسَدَّسبَحر رَمَل   َفعِلُن  َفعَالتُن  َفعَالتُن ۶

 مَشکول  مُثَمَّن  رَمَلبَحر  فاعِالتُن  َفعَالتُ  فاعِالتُن  َفعَالتُ 7

است. در موارد فوق چون برای رُکنِ »َفعَالتُن«، »مَخبون« را نوشته بودیم، نام رُکنِ »َفعِلُن«، »مُخبون مَحذوف«  : توجّه

 برای »َفعِلُن«، فقط »مَحذوف« را می نویسیم.

 شود:اوزانی که از رُکن مُستَفعِلُن و زِحافات آن حاصل می

 سالم  مُثَمَّنبَحر رَجَز  مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن 1

 مَطویّ  مُثَمَّنبَحر رَجَز  مُفتَعِلُن مُفتَعِلُن مُفتَعِلُن مُفتَعِلُن 2

 مَخبون مَطویّ  مُثَمَّنبَحر رَجَز  مَفاعِلُن  مُفتَعِلُن  مَفاعِلُن  مُفتَعِلُن 3

 شود:اوزانی که از رُکن َفعولُن و زِحافات آن حاصل می

 سالم  مُثَمَّن  مُتَقارِببَحر  َفعولُن َفعولُن َفعولُن َفعولُن 1

 مَحذوف  مُثَمَّن  مُتَقارِببَحر  َفعَل  َفعولُن َفعولُن َفعولُن 2

 اَثلَم  مُثَمَّن  مُتَقارِببَحر    َفعولُن  لُنَفع  َفعولُن  لُنَفع 3
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 است.نیز از ارکان اصلی است و در یکی دو وزن از زِحافات آن استفاده شده  (U ــ    ــ    ــ)رُکن مَفعوالتُ  

   مطویّفاعِالتُ:      U   ــ  U   ــ

 مطویِّ مَکشوففاعِلُن:   ــ  U ــ  

 مَنحورَفع:     ــ 

 

 توانیم اوزان را در سه دسته جای بدهیم.جا میاکنون که زِحافات ارکان اصلی را آموختیم، تا این

 اوزانی که فقط از ارکان اصلی هستند.  -1

 مَحذوف آن هستند.اوزانی که از ارکان اصلی و یک رکن    -2

 اوزانی که از ترکیبات زِحافات یک رُکن هستند.  -3

 

 های زیر دّقت کنید:اکنون به وزن مصراع

 

 مَفعولُ فاعِالتُ مَفاعیلُ فاعِلُن ایمغمانِ مستِ دل از دست دادهما بی 1

 مَفعولُ فاعِالتُ مَفاعیلُن ایم که مستانیمدیوانگان نه 2

 مَفعولُ فاعِالتُن مَفعولُ فاعِالتُن دشمنان مدارابا دوستان مروّت با  3

 َفعَالتُن مَفاعِلُن َفعِلُن ما گدایان خیل سلطانیم ۴

 مَفاعِلُن َفعَالتُن مَفاعِلُن َفعَالتُن چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید 5

 َفعِلُنمَفاعِلُن َفعَالتُن مَفاعِلُن   بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست ۶

 مُفتَعِلُن فاعِالتُ مُفتَعِلُن َفع عشق محمّد بس است و آل محمّد 7

 مُفتَعِلُن فاعِلُن مُفتَعِلُن فاعِلُن زاهد خلوت نشین، دوش به میخانه شد  8

 مُفتَعِلُن مُفتَعِلُن فاعِلُن قصّه عشقم همه عالم گرفت 9

 

ها اوزانی هسرتند که از زِحافات  اینیابیم که این اوزان در سره دسرته فوق جای ندارند و  با کمی دّقت در این اوزان درمی

مثالً »مَفعولُ فراعِالتُ مَفراعیلُن« هم از زِحرافرات »مَفراعیلُن« دارد و هم از زِحرافرات    انرد.رکن اصرررلی حراصرررل شرررده  2

آوا و معروف این را بردانیم. در اوزان خوش  نرام ترکیرب حراصرررلره از دو رکنبرایرد  گرذاری این اوزان  »فراعِالتُن«. برای نرام

 اند.  ها با هم ترکیب شدهرُکن

 مُضارِع  مَفاعیلُن + فاعِالتُن:  -1

 مُجتث  مُستَفعِلُن + فاعِالتُن:  -2

 سَریع  مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مَفعوالتُ:  -3

 خَفیف  فاعِالتُن:فاعِالتُن مُستَفعِلُن    -۴

 مُنسرِح  مُستَفعِلُن مَفعوالتُ:  -5

 غَریب  فاعِالتُن مُستَفعِلُن:  -۶
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کنیم ولی به جای اسرتفاده از ها به مانند قبل عمل میگذاری آناوزان ترکیبی در شرش دسرته فوق جای دارند. برای نام

 یم.  کناز شش اصطالح فوق استفاده می  »رَمَل، هَزَج، رَجَز و مُتَقارِب«

  

 مَحذوف  مَکفوف اَخرَب  مُثَمَّن  مُضارِعبَحر  فاعِلُن  مَفاعیلُ  فاعِالتُ  مَفعولُ 1

 مَکفوف اَخرَب  مُثَمَّن  مُضارِعبَحر  مَفاعیلُن  فاعِالتُ  مَفعولُ 2

 اَخرَب  مُثَمَّن  مُضارِعبحر  فاعِالتُن  مَفعولُ  فاعِالتُن  مَفعولُ 3

 مَخبون  مُثَمَّن  مُجَتّثبَحر  َفعَالتُن  مَفاعِلُن  َفعَالتُن  مَفاعِلُن ۴

 مَحذوف  مَخبون  مُثَمَّن  مُجتثبَحر  َفعِلُن  مَفاعِلُن  َفعَالتُن  مَفاعِلُن 5

 مَکشوف  مَطویّ  مُثَمَّن  مُنسَرِحبَحر  فاعِلُن  مُفتَعِلُن  فاعِلُن  مُفتَعِلُن ۶

 مَنحور  مَطویّ  مُثَمَّن  مُنسَرِحبَحر  َفع  مُفتَعِلُن  فاعِالتُ  مُفتَعِلُن 7

 مَحذوف  مَخبون  مُسَدَّس  خَفیفبَحر  َفعِلُن  مَفاعِلُن  َفعَالتُن 8

 مَکشوف مَطویّ  مُسَدَّس سَریعبَحر  فاعِلُن  مُفتَعِلُن  مُفتَعِلُن 9

 

 »فاعِلُن«، »مَطویّ مَکشوف« است. ۶در مورد   توجّه:

 اند:یابیم که انواع اوزان چهار دستهاکنون پس از یادگیری اوزان ترکیبی، در می 
 اوزانی که فقط از ارکان اصلی هستند.  -1
 اوزانی که از ارکان اصلی و یک رکن مَحذوف آن هستند.  -2
 اوزانی که از ترکیبات زِحافات یک رکن هستند.  -3

 اند.ها حاصل شدهرکن اصلی یا زِحافات آن 2اوزانی که از  -۴

 شود. اتّفاقی است که بر سر هر یک از ارکان اعمال میاین اصطالحات، حاصلِ توجّه:

 
 مَحذوف  های فاِعالتُن، مَفاعیلُن، فَعولُن  حذف هجای آخر از رُکن  حذف 1

 مَخبون  تبدیل هجای بلند اول به هجای کوتاه از ارکان فاِعالتُن و مُستَفعِلُن   خَبن  2

 مَکفوف تبدیل هجای بلند آخر به هجای کوتاه در ارکان فاِعالتُن و مَفاعیلُن و مُستَفعِلُ  کَفّ 3

 مَشکول  اعمال خَبن و کفّ در یک رُکن  شَکل ۴

 اَخرَب  تبدیل مَفاعیلُن به مَفعولُ  خَرب  5

 مَجبوب  تبدیل مَفاعیلُن به فَعَل   جَبّ  ۶

 مَقبوض  تبدیل مَفاعیلُن به مَفاِعلُن  قَبض 7

 اَخرَم  تبدیل مَفاعیلُن به مَفعولُن  خَرم  8

 اَزَلّ  باقی ماندن فاع از مَفاعیلُن   زلَلَ 9

 اَبتَر  باقی ماندن فَع از مَفاعیلُ   بَتر 10

 اَثلَم لُن از فَعولُن  باقی ماندن فَع ثَلم  11

 مَنحور  باقی ماندن فَع از مَفعوالتُ   نَحر 12

 مَطویّ  تبدیل مَفعوالتُ به فاِعالتُ و مُستَفعِلُن به مُفتَعِلُن   طَیّ 13

کَشف 1۴ و  مَکشوف تبدیل مَفعوالتُ به فاِعلُن   طیّ   مطویّ 

 مَقطوع  تبدیل مُستَفعِلُن به مَفعولُن   قَطع 15
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نام وزن رو به روی کدام مصراع به تمامی درست است؟  -77  

 ها غبار رنگ را )رَمَل مُثَمَّن سالم(( عشرق هر جا شوید از دل1

 مُثَمَّن مَحذوف(( هرمری دارد خررمررارم در بررالها )هَزَج 2

 ( به عجزی که داری قوی کن میان را )مُتَقارِب مُثَمَّن مَحذوف(  3

 ( ای غافل از رنل هوس آیینه پردازی چرا )رَجَز مُثَمَّن سالم(۴

 

یح  مُتَقارِب مُثَمَّن مَحذوف« به ترتیب در کدام گزینه صح -هَزَج مُثَمَّن سالم   -های عروضی»رَجَز مُثَمَّن سالم  وزن -78

 آمده است؟ 

 الف( اگر کررار برررروده اسررررررررت و رفررررترررره قلم 

 پذیر افتد ب( نه هر کو نقش نظمی زد کالمررش دل

 امام، سررگرشت  شریرردایرریج( من عاشق تنهایی
 

 چرررررا خررررررورد بررررررایررررررد برررره بیررهوده غم؟ 

 تذرو طرفه من گیرم که چاالکسررررت شاهینم 

 خواهی بگو چررره میام، تو هرررر دیوانه رسوایی
 

 ب  -ج   –( الف ۴ ( ب ر الف ر ج  3 ( ج ر ب ر الف      2 ( ج ر الف ر ب  1

 

 نام وزن کدام گزینه در کمانک رو به روی آن نادرست است؟  -79

 ( نرررررره از آن حررررالترررررریررررررسررت ای عاقررررل1

 ( ز روز گررذرکررررررررردن انرررردیررررشرررره کررررررن2

 بگو، ماهی بگو ( با من بگو تا کیسررتی؟ مهری 3

 داد ( برررره هررررررر نررررغررررمه که خسرو ساز می۴
 

 (رَمَلس بردیررد آیرد )رکرره در او عررررقررل کرر 

 (مُتَقارِبرر پرریشه کن )رپرررسررترریرردن دادگرر

 (رَجَزخوابی خیالی چیستی؟ اشکی بگو، آهی بگو )

 (هَزَجداد )جرروابرررش هررم برره نررکررته باز می

 وزن و نام بَحر بیت زیر در کدام گزینه درست است؟  -80

 تن »چون کمان در بازو آرد سررررو قدِّ سررریم
 

 کنرد کرامراج براشرررم تیررررررر را «آرزویم می 
 

 ( فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن )رَمَل مُثَمَّن سالم(1

 سالم(( مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن )رَجَز مُثَمَّن  2

 ( فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِلُن )رَمَل مُثَمَّن مَحذوف(  3

 ( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن )هَزَج مُثَمَّن سالم(۴

 

 وزن و نام بَحر بیت زیر در کدام گزینه درست ذکر شده است؟  -81

 هر که شریرینی فروشرد مشرتری بر وی بجوشرد»
 

 «عسررل را سررر ببوشرردیا مگس را پر ببندد یا   
 

 (  محذوفن )رَمَل مُثَمَّن  لُ( فاعِالتُن، فاعِالتُن، فاعِالتُن، فاع1ِ

 ( مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن )رَجَز مُثَمَّن سالم(2

 (  سالمن )رَمَل مُثَمَّن  تُ( فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِال3

 تَفعِلُن َفع )رَجَز مُثَمَّن مَحذوف(( مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُس۴
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 « است؟  هَزَج مسدّس محذوف» نام وزن کدام بیت  -82

داسرررترران (  1 ایرن  دوسرررترران  ای   بشرررنرویررد 

گرررردان (  2 روز  را  شررررربرررم   خرررداونررردا 

آیررد(  3 جررهرران  در  کرره  نررو  گررلرری   هررر 

 ویتررد گیسرم جعرردارد نسیمدامم مست می(  ۴
 

 مررراست آنخرررود حکرررایت نقررد حرررال  

 چرررررو روزم بررررررر جهرررران پیروز گردان

 مررررا برررره عشقرررررش هرررزار دسرررتانیم

 ب چشم جادویتررر دم فریررکند هخرابم می
 

 

 کدام بیت در بحر »رَجَز مُثَمَّن سالم« سروده شده است؟  -83

 ( گررررر برررود جان ما در طلررب وصررل دوست1

 عاشررررق نشود وقررررت بهار ( آدمی نیررست که 2

 نالد هررررمی در مجلررررس آزادگان ( نی که می3

 منتها ( ای رستخرریز ناگررررهان وی رحمت بی۴
 

 تر از جان ماستحیف نباشد که دوسرت، دوسرت 

 هر گیاهی که بره نوروز نجنبد حررطررب اسررت

 نالد که بر وی زخررم بررسرریار آمدستزان همی

 هاه در برریررشه اندیشهای آتررشرررری افررررروخررررترررر 
 

 

 ها به جز بیت .................. »رَمَل مُثَمَّن مَحذوف«  است.نام وزن همه بیت  -8۴

 رود ( شب همه شب انتظارِ صبحرویرررری می1

 ( وقت طرب خوش یافتم آن دلبرررر طنّاز را2

 ( یارِ بار افتاده را در کاروان بررگررذاشررررتررنررد 3

 بود چنرردیررن روزگررار ( زهد پیدا کفر پنهان  ۴
 

 افروز راکرران صباحت نیسررت این صبح جهان 

 مطرب بزن آن سرراز راساقی برریار آن جام می

 وفررا یرررراران کرره بررربستند بار خررویش رابرری

 پرررررده از سر برررگرررفررتیم آن هررمه تررزویر را
 

 

مُسَردَّس مَحذوف« و»رَمَل مُسَردَّس مَحذوف« سرروده  کدام ابیات به ترتیب در بَحر» مُتَقارِب مُثَمَّن سرالم«، »هَزَج  -85

 شده اند؟

 الف( فرو بررررّیم دسررررررت دزد غررررررررررررم را

 ب( بگویم مثالی از این عشرق سررررررررروزان 

 مردی کررررررن و رحمت فشرران ج( رو جوان
 

 که دزدیده اسررت عقرررررل صررد زبرررررون را 

 یررررررکی آتررررررشرررررری در نررررررهانم فروزان

جوان بس  رحمررت  برره  تو  من   رامررررررردم 
 

 ( الف ر ج ر ب۴ ( الف ر ب ر ج  3 ( ب ر ج ر الف               2 ( ب ر الف ر ج           1
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 قافیهفصل دهم: 

افزاید »قافیه« اسررت. قافیه به زیبایی شررعر آهنگی آن میهای شررعر که بر بار موسرریقایی و خوشیکی دیگر از بایسررته

 دهد.افزاید و گوش را نوازش میمی

حروف قافیه )حرف یا حروف اصرلی، حرف یا   - 3ردیررررف    – 2قافیه    - 1پردازیم:  قافیه به موارد مقابل میدر مبحث  

 قافیه در شعر نو  - 7ذوقافیتین    – ۶قافیه درونی    – 5قواعد قافیه   –  ۴حروف الحاقی، حرف یا حروف مشترک(  

 

های دوم بعضری از و در پایان هر دو مصرراع یا مصرراع ها مشرترک اسرتهایی که حرف یا حروف آخر آنواژه  قافیه:  -1

 گیرند.قوالب شعری قرار می

 بپوشم هررزار جررهررد بررکررردم کرره سرِّ عشق  
 

 به هوش بودم از اوّل که دل به کس نسررپارم 
 

 نجوشمنرررربررررود بررر سررر آتش میسّرم که   

 هوشررمشررمایل تو بدیدم، نه صرربر ماند و نه 
 

 شود.تکرار می)ازنظر لفظ و معنا(  که بعد از واژه قافیه، عیناً    کلمه یا کلماتی ردیف:  -2

یررار   رب  برری  نرربرراشرررررد گررل   خرروش 
 

بررهررار    برراده  نرربرراشرررررد برری   خرروش 
 

بسرررررترران  طررواف  و  چررمررن   طرررف 
 

اللرره  نرربرراشرررررد عررذار  برری   خرروش 
 

 

 باشند. »قافیه« می و خود   شوند »ردیف« محسوب نمی   کلمات یکسان در پایان ابیات، اگر معنای متفاوت داشته باشند   توجّه:

جرویرش   برره  گرویری  اسررررت   روانگرالب 
 

بررویررش،    ز  گررردد  زنررده   روانهررمرری 
 

 

 آید.های قافیه میحرف یا حروف مشترکی که در پایان واژه حروف قافیه:  -3

 مرا، درِ خلوت بررررررره روی خلق ببَسرررتیم 
 

تو    بررا  و  آمرردیم  برراز  همرره  سرررتیم از   نشرررَ
 

 های قافیه است.« در بیت فوق حروف مشترک واژهرَر ستیم»  

که دانسرتن حروف اصرلی و های نظام جدید توضریحی درباره حروف مشرترک قافیه نداده اسرت در حالیکتاب توجّه:

جزء خود ذکر اسرت که قافیه ممکن اسرت الحاقیّاتی داشرته باشرد که حروف الحاقی بسریار حائز اهمیت اسرت. شرایان  

 شده باشند. مانند شناسه »یم« در بیت فوق.  ی قافیه اضافهکلمه نباشند و به واژه

 گویند.قافیه می »حروف مشترک«به مجموع حروف اصلی و حروف الحاقی،  

 گویند.می  »حرف الحاقی« اندشدهها و حروفی که به اصل واژه قافیه، اضافه  به این وابسته

 گویند.)حروف اصلی: حروف مشترک منهای حروف الحاقی(می  »حروف اصلی«های قافیه  به حروف مشترک خودِ واژه

 »یم«.  حروف الحاقی» رَر ست« و    حروف اصلی» رَر ستیم«؛    حروف مشترکببَستیم و نشَستیم؛    های قافیه:واژه

هسررررت مرراجرایی  تو  بررا  مرا  کرره  بیررا   بیررا، 
 

و گر خطرایی هسررررت    بگو اگر گُنهی رفرت 
 

 »ایی« حروف مشترک: ماجرایی، خطایی  های قافیه:واژه

 » ا «  حروف اصلی: »یی«  حروف الحاقی:

 خواهند بود.   یکسان های قافیه، حرف یا حروف الحاقی نداشته باشند، حروف مشترک و حروف اصلی  مشّخص است اگر واژه   توّجه: 

 روان و روح آدمی رونده، صفت فاعلی 
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)قواعد قافیه، مهمترین  حداقل حروف مشرترک الزم برای قافیه شردن دو واژه، تابع دو قاعده اسرت.   قواعد قافیه:  -4

 قسمت مبحث قافیه است.(

های بلند » ا « « هر کدام از مصروّت1ولی طبق »قاعده  واژه، اشرتراک چند واج الزم اسرت،  2برای قافیه شردن   :1قاعده

 قرار بگیرند.توانند اساس قافیه  تنهایی مییا » و « به  

 

 بررررره مالزمان سرلطان که رسراند این دعا را
 

 که بررررره لطف پادشراهی، ز نظر مَران گدا را 
 

 »دعا« و »گدا«  قافیه:  هایواژه                                                        »را«  ردیف:

 ندارند  حروف الحاقی:                                            » ا « مشترک: حروف

 1  قاعده:                                               » ا «  حروف اصلی:

دل تررو،  چشرررررم  جررادوای  و   فررریررب 
 

آهررو   چشررررم  خرریررره،  تررو،  چشررررم   در 
 

 »جادو« و »آهو«  های قافیه:واژه                                                        ندارد  ردیف:

 ندارند  حروف الحاقی:                                            » و « حروف مشترک:

 1  قاعده:                                               » و «  حروف اصلی:

 است.  فقط یک واجشود. حروف مشترک دو بیت فوق  طور مالحظه میهمان

 سازد.یک مصوّت با یک یا دو صامت بعد از خود، قافیه می :  2قاعده

( ختم نشروند، حروف اصرلی باید در مصروّت پایانی و 1های بلند » ا « و » و « )یعنی قاعده  های قافیه به مصروّتاگر واژه

 قافیه شوند.ان باشند، تا دو کلمه بتوانند همهای بعد از آن یکسصامت

بررگررذَریررم  تررو  روی  مررقررابررل  تررا   بررگررذار 
 

برنرگَرریرم   ترو  خروب  شرررمررایررل  در   دزدیررده 
 

 و »بنگَریم«  »بگذَریم«  های قافیه:واژه                                                          ندارد  ردیف:

 »یم«  حروف الحاقی:                                       » رَر ریم« حروف مشترک:

 2  قاعده:                                             » رَر ر«   حروف اصلی:

 یکسان هستند.   یعنی یک مصّوت و یک صامت بعد آن، باشد،  « می َرر ر شود حروف مشترک »  طور که مشاهده می همان 

 سررحر چند اسررت؟ شررب فراق که داند که تا 
 

 مگر کسرری که به زندانِ عشررق، دربند اسررت  
 

 »چند« و »بند«های قافیه:  واژه                                                      »است«  ردیف:

 ندارندحروف الحاقی:                                           » رَر ند«: حروف مشترک

 2قاعده:                                              » رَر ند«حروف اصلی:  

 یکسان هستند.  یعنی یک مصّوت و دو صامت بعد آن، باشد.  می » َرر ند«  شود، حروف مشترک  طور که مالحظه می همان 

های قافیه ممکن اسررت یک یا چند حرف الحاق شررود. حرف یا حروف الحاقی نیز جزء حروف  به آخر واژه :1تبصـره  

 ها الزامی است.اند و رعایت آنک قافیهمشتر

 یی اان، داد از غرررررم تنهررررر ای پادشرره خوب
 

 ییآدل بی تو به جان آمد وقت اسررت که باز   
 

  حروف الحاقی.» یی « ( و  1حرف اصلی )طبق قاعده  »  ا « » ا + یی « حروف قافیه: 
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 حروف الحاقی را بشناسیم:

 ند( و » ی « آخر بعضری -َم ، ی ، یم ، ید ،  -َهای زمان حال بودن )  مخّفف صریغهها، ضرمایر متصرل، پسروندها،  شرناسره

 های »خدای«، »جای«، »موی« و بوی«.های مختوم به » ا « و » و « مثال در واژهواژه

دو واژه قافیه، در صررورت داشررتن حروف الحاقی باید، الحاقیات مشررترکی داشررته باشررند. مثال   نکته بسـیار مهم:

 « را قافیه کنیم.هادستان و مستانیم دو واژه »تونمی

های قافیه الحاقی داشرته باشرند، مصروّت ، مصروّت هر دو واژه قافیه باید یکسران باشرد، ولی اگر واژه2در قاعده   نکته:

 های قافیه متفاوت است. سازِ واژههای قافیهتواند متفاوت باشد. چنانچه در مثال زیر مصوّتمی

بنگرم کره  خود کنم آمردمرت  بره  نظر  براز   ، 

 گفتم اگررررررر نبینمت، مِهر فرامُشررم شررود  
 

 منظَریشررود نظر، بس که لطیف  سرریر نمی 

در  می و  غررایررب  مقررابلی،  و   تصررروحریروی 
 

 

مربو، به حروف اصررلی قافیه اسررت. یعنی پس از جدا کردن حروف الحاقی، حروف    2و  1قاعده  نکته بسـیار مهم:  

های بسریار رایل قافیه، زمانی اسرت که شراعر یکی از غلطمشرترک دو واژه قافیه باید طبق یکی از دو قاعده فوق باشرد. 

شدن را طبق هیچ  ف مشترک برای قافیهها را یکسران آورده و در صرورت حذف الحاقیات، دو واژه قافیه حروفقط الحاقی

 ندارند.  کدام از دو قاعده قافیه

 اسرررت   اتمشرررکلررررررر دیردار تررررررو حرلّ  
 

خرالف    ترو  از   اسررررت  اتمرمرکرنرر صرررربرر 
 

 

تو   از  نیسررررت  بتری  زمررانرره  این   ترنیکودر 
 

رهیررت    از  شرررمنی  بر  تو  بر   تر  مشرررفقنرره 
 

 

 تررررررو مرانردان  زلفکر شرررب سررریراه بردان  
 

 تررررررو مرانردان  رخر سرررپیرد روز بره پراکی   
 

 

قافیه کردن  لذا هم  شرکل نوشرتاری حروف قافیه نیز باید مشابه و همسان باشد.قافیه مبحثی شرنیداری اسرت ولی   نکته:

 باشد.کلماتی مانند: »عزیز و حضیض« »بسا، و حیات« »گناه و مزاح« و ... صحیح نمی

 

گیرد، ذکر این نکته مندان ادبیّات فارسری قرار میاختیار شراعران و دیگر عالقهبا توجّه به اینکه این جزوات در   توجّه:

ولی برای کنکور و امتحان، قوانین شررعر ضررروری اسررت که؛ در شررعر امروز این قافیه خطی گاه رعایت نشررده اسررت. 

 اند.مُدرن به ارمغان آوردهکالسیک مالک است نه قوانینی که شعر مُدرن و پُس

 

 آورند.ها نیز قافیه میتر کردن موسیقی شعر، گاه در درون مصرعبعضی شاعران برای غنی قافیه درونی:  -5

 شرردمخنده  شرردم، گریه بدم  زنده  مرده بدم  
 

 شررردم پاینده  دولت عشرررق آمد و من، دولت   
 

باشررند. ولی شرراعر برای افزایش موسرریقی،  می  »خنده« و »پاینده«های الزامی برای شررعر دو واژه  در بیت فوق، قافیه

 یک قافیه درونی و غیرضروری ساخته است.  »زنده«پاره کرده است و با آوردن  واژه   2مصراع اول را  
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 به ابیاتی از غزل زیبای سعدی توجّه کنید.

 رودمرری جررانررمای سرراربرران آهسررترره ران، کآرام  

 از او  نجورراز او، بیچاره و   مررهررجورام  من مانررده

 درونپنهان کنم ریش    ،فسرررون گفتم به نیرنگ و

 کاروان تندی مکن با   ،سرراروانمررحررمل برردار ای 

 چشانمن زهر تنهایی    ،کررشاندامررنرود  او مرری
 

 رود می  دلستانمو آن دل که بررا خود داشتم، با  

 رود می  اسرتخوانماز او، در    دورگویی که نیشری  

 رود می  آسررررتانمبررر  ،خونماند که  پنهرران نمی

 رود می  روانمگویی    ،روانکز عشررررق آن سرررو  

 رود می  نشانمکز دل،  ،  نشراندیگر مپرس از من 
 

باشرند. سرعدی برای افزودن موسریقی  قافیه می  »جانم، دلسرتانم، اسرتخوانم، آسرتانم، روانم و نشرانم«ی در شرعر فوق واژه

این قافیه کرده اسررت که الزامی بر آن نبوده اسررت. های فوق، کلمات دیگری را با یکدیگرررررر همقافیهشررعر، عالوه بر 

 گویند.می  »قافیه درونی«های غیرِ ضروری را  قافیه

 اند.آوردههای نظام جدید، قافیه درونی و قافیه میانی را یکسان در نظر گرفته و با عنوان »قافیه درونی«  کتاب توجّه:

 

اند. این قافیه کردهرا هم بعضری از شراعران برای افزودن موسریقی شرعر، دو کلمه پایانی هر دو مصرراع ذوقافیتین: -  6

 گویند.می  »ذوقافیتین«ابیات را  

غرنریرمررت   از   بسررری   ظررایرفگُرزیررد 
 

نبینرد     کسررری   طرایفکزان سرررران 
 

و »کسی« کافی بود. ولی شاعر برای افزایش موسیقی، واژگان  ی »بسی«  برای سالم بودن قافیه بیت فوق، وجود دو واژه

 قافیه کرده است.ها )ظرایف و طرایف( را نیز همقبلی آن

 )یعنی؛ بسی و کسی(.هاست های آخری مصراعقافیه اصلی در ابیات ذوقافیتین، واژهتوجّه: 

 قافیه در شعر نو  -7

کند، بلکه معموالً در هر بخش ندارد و شرراعر خود را اسرریر قافیه نمیهای شررعر کهن را قافیه در شررعر نو محدودیّت

 شود.دار به کار گرفته میسروده، دو یا چند مصرع یا سطر قافیه

 از تهی سرشار،

 ها جاری است.جویبار لحظه

 چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب، و اندر آب بیند سنگ،

 منشناسم  دوستان و دشمنان را می

 دارمدوست میزندگی را 

 دشمنمرد را  

 وای، امّا با که باید گفت این؟ من دوستی دارم

 بردنکه به دشمن خواهم از او التجا  

 ها جاریجویبار لحظه
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یار مهم: عنوان قافیه بیاورد ولی  ها بهتواند دو واژه یکسران را در پایان مصرراعطور گفته شرد شراعر نمیهمان  نکته بـس

 سازد.می  »جناس تام«ی شود و آرایهتنها عیب نیست بلکه حُسن نیز محسوب میاشد، نه اگر معنای آن دو متفاوت ب

 روانچررنان چررون شده، باز جرروید  روانخرررررامان برشرررد سرررروی آب 
  

 نیست بادهررر کره این آتررش ندارد،   نیست بادآتش است این بانگ و نای و 

مبحث قافیه نکات بسریار ضرروری دیگر دارد ولی چون این جزوه ماهیّت کنکوری دارد، و در کتاب نظام جدید   توجّه:

آموزان و پرهیز از آن مطالب نیامده اسررت و به تَبَع آن در کنکور نیز نباید بیاید، برای جلوگیری از سررر در گمی دانش

 ها خودداری کردم.افزودن مطالب غیرِ ضروری از آوردن آن

 توانند در کانال تخصّصی بنده این مطالب را پیگیری کنند.عالقمندان به این مبحث می

 

یار مهم:  هیچگاه واژگان قافیه، غلط به کار    - به جز موارد بسریار معدود   – در اشرعار شراعران بزرد و مطرح ما   نکته بـس

باشرند! ولی باید دّقت داشرت که  شرود، غلط می شرویم که تصرّور می هایی مواجه می اند. در مبحث قافیه، گاه با قافیه نرفته 

چه  قافیه کرده اسرت. چنان هم  اند و شراعر با توّجه به تلّفظ زمان خود، دو واژه را این واژگان در قدیم تلّفظ دیگری داشرته 

 قافیه کرده است. ها »َشش« و »َخش« بوده، در شعر زیر هم سعدی دو واژه »شش« و »خوش« را که تلّفظ قدیم آن 

را بخرت،   مرا   بود   خوشدر آن سررررالی کره 
 

 بود   شرررشز هجرت شرررشرررصرررد و پنجاه و   
 

 درست است.در بیت زیر نیز تلفظ واژه »خود«، » خَد « می باشد و قافیه  

عررمررل برریررنررد  پرررده   بررد هررای  پررس 
 

آالی    برره  پرروشررررد  پرررده  او   خررودهررم 
 

 

  ؟نیست  »صامت  +صامت  +اساس »مصوّت بر شعر کدام قافیه ساخت الگوی -8۶

 پرررست حررررق و دلصرراحررب و ( نررکونررام1

 دوسرت ای جهان از مقصرودی غایت تو ( مرا2

 درشررررت  سرررررای رسررررم اسررررت ( چررنررین3

 گررفررتمی برریت شرریررریررن روی یرراد برره  (۴
 

 دسررت خررطّ از شررتررر خررو عررارضررش خررط 

 دوسررررت  ای جرران فرردای عزیزت جان هزار 

 پشت به زیررن گررهرری زیررن، بر پشت گهی 

 سفت می کوه زدمی تررریرررشه آترررش چرررو 
 

 

 است؟ شدهمشخّص درستی به بیت چند در قافیه قاعدی نوع  -87

 شو دیوانه شو، عاشررقا، دیوانرره کن رهررا الف حرریررلت

 ها دولرررررت یابند او کز تو جسرم اسرت قدر ب( شرب

 مرررررراسررررت بررررا دوسررررت خرررریررررال نررقررش ،( تررا

 شیدایی  و شور پر شدم یررغررمررایی، شرراه ای ت( اال

 بیا بار دگرر خرواجه بریرا، خرواجره بیا، ـ( خرواجره

 ( 2)قاعد شو پروانرررره شو، درآ، پروانه آتررررش دل اندر و 

 (1)قاعده   هاظلررمررت تو کز او بشکافت روح بدراست مَهِ

 ( 1تماشاست )قاعدی خررررود عررررمررررر هررررمرررره را مررررا 

 (2 یکتایی )قاعدی ز گشررتم تا دو فرما، اییکتایی مرا

 (1بیررررا )قاعدی   عیّار مه ای مررررده، دفررررع مده، دفع
 

 ( سه۴( چهار                                    3                          ( یک      2( دو                       1

 روح و روان رونده، جاری

 نابود بشود  باد نیست 
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 چند بیت از ابیات زیر، بیش از یک قافیه پایانی دارد؟  -88

 الف( هر تیرررررررررر ستم که از کمان جست

 پرررررردازمب( از تو با مصررلحت خویش نمی

 ،( تا چند زنررررررد نرررررررگرررس مستت تیرم

 مررررن در ادبت( گفت او گر ابررررلررهررررم  

 ـ( اشکی کررره هررررررمرررررره تگرد راند بارم

 ج( زین سررربررررررب برررر انبیا رنل و شکست 
 

 اول دل مررررررررن برررره امررررتررررحان خَسررررررت  

 سرروزم و در پروازمهررررمررررچو پروانه که می

 فرررررصررررت نرررردهد دست که دستت گیرررم

 زیرررررررکررررم انرررررردر وفررررررا و در طررررلررررررررب 

 به مرد ماند دارم  عمررررررری کرررررره همرررری

 تر است از هررررررمرررررره خررررررلررق جررهان افزون
 

 ( پنل۴( دو                            3( چهار                            2( سه                            1

 

 ؟نداردکدام بیت قافیه درونی    -89

 ( چررررررررون در بصر خلقی گویی تو پر از زرقی 1

 اسرت ای جان گفتت عسرلی دیگر( ذاتت عسرل  2

 ( مجلررررس به تو فرخنده عشرت ز دمت زنده3

 ( ای شررررمررررررس شررررررهررررر ما لطفی به ما نما۴
 

 ای آن کره تو هم غرقی در خون دل من تر  

 ای عررررشرق تو را در جان هر دم عملی دیگر

 چون شررررررررمررع فروزنده تا روز مشین از پا

 اشدل خواهد از شررررمررررررا وصررررف خدایی
 

 

 در همه ابیات قاعدی قافیه یکسان است و جناس در بیت وجود دارد، به جز گزینه ........              -90

 ( چو بشرررررررنوی سررخن اهل دل مگو که خطاسررت 1

 جویی که مستان را صال گفررتیم ( صالح از ما چه می2

 گررویم ( سرم خوش است و به بانگ بررررلررررررند می3

 پررررررادشرررررراهرررررری راسررررت بر باالی تو( ای قرربررای  ۴
 

 سررخررررررن شررناس نه ای جان من خطا اینجاسررت  

 به دور نرگررررررررررس مسررتت سررالمت را دعا گفتیم 

 که مررررررن نسرررررریم حیات از پیررراله مررری جرررویم 

 زیررررررنرررررررررت و تاج نگررررررین از گرررررروهر واالی تو
 

 

 ؟نیستوف الحاقی«  الگوی قافیه در کدام بیت به شکل »مصوّت + صامت + صامت + حر  -91

 ( مررررا ز یرررراران چررشم یاری داشررترریررم 1

 ( آسوده خاطرم که تو در خاطررررر منرررری 2

 ( ما در خلوت به روی خررلق برربررررسترریم 3

 ( به غیر آنکه بشررد دین و دانش از دسررتم ۴
 

 پنداشرتیم خود غلط بررررررررود آن چرررره می 

تراج می میزنیگررررررر  تیغ  و گر   فرسرررتی 

 و با تو نشستیم از هررررررمررررررررره باز آمدیم  

 بیا بگرررررو که ز عشررقت چه طرف بربسررتم؟
 

 

 ؟ندارددر کدام گزینه ردیف وجود   -92

 داران یرررراد برررراد ( روز وصررررررررل دوسررررررت1

 ( نشرود فاش کسری آنچه میان من و توسرت 2

 ( هنرررررررروز از دهررررن برررروی شرررریر آیرردش 3

 ( آتش است این بانررررررگ نای و نیست باد۴
 

 برررراد آن روزگرررررراران یرررراد برررراد یرررراد  

 تا اشررارات نظر نامه رسرران من و تررررروسررت 

 هررمی رای شمشرررررریر و تیررررر آیرررردش 

 هررررررر که ایرررن آترررش ندارد نیسررررررت باد
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 بیت گزینه.................. دارای قافیه درونی هستند. به جزهمه ابیات    -93

 اوبنیاد  ( با آن هررررمه بیررداد او وین عررررهد برری1

 ( ای دلرررربر و مقصررود ما ای قبله و معرررربود ما 2

 ( حجررررری خورشررید تویی خانه ناهررید تویرررررری 3

 ( رَسرتم از این بیت و غزل ای شره و سرلطان ازل ۴
 

 رود در سیررنه دارم یاد او یررررررا بر زبانررم می 

 آتش زدی در عررررود ما نظاره کن در دود ما

 مرررا   روضرررررره امررررررررید تویرری راه ده ای یار

مرررررررا   مُفتَعِلُن کشررررت  مُفتَعِلُن   مُفتَعِلُن 
 

 

 هم قافیه باشند؟  توانندنمیهای زیر چند گروه واژهاز میان گروه  -9۴

 )موسی ر سرا( )سهل ر رحل( )سِر ر مُصر( )من ر چمن( )دستی ر رفتی( )تو ر جو( )بیافت ر نتافت(

 )دهشت ر دشت( )زنده ر مرده (

 ( شش۴( هفت                           3( چهار                         2                  ( پنل              1

 ؟نیستقاعدی قافیه ابیات کدام گزینه با یکدیگر یکسان    -95

 الف( کره آن تُرک در جنرگ، نر اژدهراسرررت

 ب( جررهرران خرریررره مرراند ز فرررهررنگ او 

 ج( برردیررشرران نرربررد ز آتررش مررهر ترریررو 

 ررررابرررررران از آن آب، دریررررا شررررود د( برررری

 هررر( بررره مرررن داده بودند و بخشیده راست
 

 در آهنررررررگ و در کیررررررنره ابر بالسرررت  

 از آن برررررررز و برررالررررررا و اورنررررررگ او 

 بررررررره یرک ره بر آمرررررررد ز هر دو غریو 

 کررررره ابرررررر از برررررخرررررارش به باال شرود

خواسررررت  نبررایسررررت  پیشرررین  کین   ترا 
 

 ج  -( هر ۴د                        -( الف 3د                               -( ب  2      ج                       -ب   (1

 است؟  متفاوتقاعدی قافیه کدام بیت   -9۶

 ( چون کسی کو از مرررض گِل داشت دوست1

 هاست( ور سرررررروالررررت را بررررسی فررررایررررده2

 ( کشررررت نررو کررررارید بر کشت نررررخررسررت 3

 ری بر ساحل رود ارس( ای صرررربررررا گر بگذ۴
 

 گرررر چررره پررنررردارد که آن خرود قوت اوست  

 پررررس جررررهرررران برررری فررررایررررررده آخررر چراست

 ایررررن دوم فانرررررررری اسررررررت و آن اوّل درسررررررت 

 بوسه زن بر خرراک آن وادیّ و مشکین کن نفس 
 

 

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست کافی *توجّه:  

هزار و مبحث عروض و قافیه در   60ساعت و با قیمت  8تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام 

توانید برای بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس رسد. در صورت تمایل میهزار تومان به فروش می  120ساعت و با قیمت    15

ترین زمان ممکن به دستتان خواهد رسید. شود و در سریعها در تلگرام ارسال میاین جزوات را تهیه کنید. این فیلم

فیلم تهیه  بهبرای  و  )ها  تگرام  در  بنده  آیدی  به  جزوات  شماره aboozar_ahmadi63@روزترین  به  یا  و   )

 ساپ پیام بدهید.در وات  09123708476

 شده است.ی به طور کامل آموزش دادهعدر تدریس ویدئویی عروض سما *توجّه:  

 ن تهیه کنید.اتوم  800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحهمی*توجّه:  
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 (1۴00داخل  علوم و فنون  )                                                                 است؟ یف»فاقد« رد  یاتکدام اب –97

 یم دو چون گورررررر ب  یشرررتن( من قصررره خوالف

جررا دل،  غرم  از  شررررد  ترنررگ  مرن   یب(   برره 

مشرررررو بررر  یترروانرر   تررا  ج(  رحررمررت   یز 

گرردا نر   یرید(  برنررد  خرراطررش  برر   یسررررت کرره 

 تو باشد   یو پا  ررره نگاهش به سرره( خوش آن ک

 یمون گوررررر ه چوگان بزند چررررر اسررت و بترک  

ا  یررک  و  وا  یررندل  غررم   مررن  برره  یهررمرره 

بررر رحررمررت  چررو  برررنرردت  رحررمررت   ی کرره 

پررادشرررراهر  از  نر   یبرره  خررسرررنررد   یسررررتکرره 

 باشد تو  یارررررو تماشررررت محرررصف  هررریینآ

 ه  –ج   –( الف ۴ د  –ج   –( الف 3 ه  –د   –( ب  2 د  –ج   –( ب  1

 

 (1۴00)علوم و فنون داخل                        سروده شده است؟  یه« قاف 1براساس قاعده و تبصره » یت،کدام ب –98

تررو  یرفررترر (  1 نررام  نررمرر   و  زبررانررم   رود یز 

 شرررکر بوسررره   یرارتنرگ خود آن     ( از پسرررتر 2

 یبایی و حسن و زررر را داده رب ت  یدخورش  یزه(  3

 یرمتکاندر سررر و پا م  یرومن خوش می یر( م۴

 

انررد  نررمرر   یشرررر و  جررانررم  و  دل  از   رودیتررو 

 ر بوسرره ررررر جان داد به ه  یرینبه لب شرر   دوشررم

نبنردد گر تو بگشررررا  در بر من   یی لطف تو کس 

 یرمرترعنرا م  قردّ  یشکره پ  خرامران شرررو  خوش

 

 (1۴00)علوم و فنون داخل                                              است؟  یکسانبا کدام مصراع،  یرمصراع ز  وزنِ –99

او«   یزدبر  یشررررهخون من ز شررر   »گر  بره جرام 

 

بسرررترره(  1 فرو  هکرار   یرد نرد  یشگشررررا  یچام 

بر رب مراه3 بسررررت  او اللره   ( ز شررررم عرارض 

 

 جسرررتف تو نرررررر زل   از حلقر   یدل مر ِ  یچه(  2 

 یسررتاق خسررته نت عشررّ ررررر راح  ز  یشآگاه(  ۴

 

 (1۴00)علوم و فنون داخل                           :وجود دارد، به جز  «یو زبان  یوزن»  یارابیات هر دو اخت   در هم –100

رود(  1 مرراد  برر  چرره  گرر  مرزن  برراد  برره   گرره 

حرر 2 آب  ار  حررافررظ   ی خررواهرر مرری  یازلرر   یررات( 

 خودییب  مسرررتم کن آن چنران کره نردانم ز(  3

 بریفردل رینررریارت شرررار از آن عبررر( زنه۴

 گفت   با سررلیمانه مثل باد  رررررر سررخن ب ینا  که 

درو  منبعش خلوت  در   اسررررت   یشررررانخرراک 

رفررت    عرررصرررر   در کرردام  آمررد  کرره   خرریررال 

 ر گرفترن در شکرو سخرت  ترره پسرررک  وییررگ

  و قافیه تست جامع عروض
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 (1۴00)علوم و فنون داخل                                                    است؟  «یشاعر  یارفاقد کدام »اخت یرز بیتِ  –101

 یسررررتتو براشررررد ن  یر کره در سررررا  ررررررر ه»

 

برررره  را  او   «یررررازنرررر   آفررررترررراب  روز 

 

 ( حذف همزه2  ( ابدال1

 ( بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه۴ مصراع  یانپا  ی( بلند بودن جا3

 

 (1۴00)علوم و فنون داخل                        کرد؟  ییهجا  یبندیمبه دو صورت تقس «توان  ینم»را   یتکدام ب –102

 ه مهر آمد ررررر بریش  ررررر مهیسررپهر با همه ب(  1

 نجرد گ  ینم  ینرهر او در سررر رررررر مه  ینر ( گنج2

 باش  ینجبرهرررر آن زه  یه برو بندرررر خواج یا(  3

گل۴ شرررراب  جآکرره    ی(  از   دادم   یرردهد  ویبش 

 

بررا  بر   هرنروز  کر   یرردلمرن  سررررر  برر   یرنری ترو 

اول  یررک   یتنگ  ینبررد  کرراشررررانرره خراب   ی برراره 

بنرردگ صرررردرنشررر   یدر  درش   برراش  ینخرراک 

خو  دورم بررا  یشرررتنز  خوار  صررررد  کرد   یهزار 

 

 (1۴00)علوم و فنون داخل                                   است؟  ی()همسان دو لخت یکدام بیت »فاقد« وزن دور –103

 با همه در کشرراکشررم   یآمدتو به گلشررن   ات(  1

واد2 در  دانرر مررحرربّ  ی(  کررردم   یت  کررار   چرره 

خ  تررا(  3 غمررت  تنگم  یمررهخیررل  دل  انرردر   زد 

ا۴ و   کرعربرر   ی(   آمررالرم   قربرلرر   یمرقصررررودم 

 

م  بره  من  گرل  کنرار  در  تو  کره   آتشرررم   یرانوه 

دو  اول سررررر  پررا  آخررر  یرردمبرره   فررتررادم   ز 

د  یدلرر تررنررگ   از و  در  جررنررگررم  یررواربررا   برره 

بررد  یرنبررد  پسرررنرردمر  مرگررذار   م حررالر   یرنروزم 

 

 (1۴00)علوم و فنون داخل                                          کدام مصراع در مقابل آن »غلط« آمده است؟ وزنِ –10۴

افشررررا1 راز همره کرد  ز  (   فعولن(   یرلمفراع  یرل)مفعول مفراع  یبراننموده رب 

 )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن(   یاهیبه روز سر   ی( نشرسرتم از سرر زلفش ول2

 عالتن فعالتن فعالتن فعلن( اف )  یاشرده  یشرانسرخت پر  یهزلف سر  ی( امشرب ا3

 )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(  یای خوردهسررراغر م  یب( دوش ز دسرررت رق ۴

 

 (1۴00)علوم و فنون داخل  »غلط« ذکر شده است؟ یرز  یِدر مورد رباع  ینه،کدام گز  یهه به عروض و قاف با توجّ –105

خوش  » خوش  شررررد  چو  گررل  قبول   تیزبررازار 

خرر   گررل قرردمررش  آب  کرره   یررزمررر  یرررهگررفررت 

 

ا  شررررو  در  بررا   برره  کرره  خر   یگرفرترم   یرز دلربرر 

گررالبررگرر   مررا گررر  یررمگرررفررترر   ردسررررت   «یررزو 

 

 کرد.  ییاهج  یبندتوان به دو صورت دسته( ابیات را می1

 ابدال استفاده شده است.  یشاعر  یارل از اختاوّ یت( در ب2

 .وت کوتاه را بلند تلفظ کرده استصدوم شاعر دو بار م یت( در ب3

 .ست« ا  ز »  ی« آمده است و حرف رو2اساس قاعده » بر  یرباع   ( قافی۴
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 (1۴00خارج علوم و فنون  )                                          »غلط« آمده است؟ یت،کدام ب  در مقابلِ  یهقاعدی قاف  -10۶

 ی و شرررعر و شررراعر  یرمز  ی( ای برادر بشرررنو1

آ(  2 فررراز  سررررخررن  ره  برره  مررن    یررمچررون 

مح(  3 جهرانوّاگر  قضرررراسررررت  یرانل حرال   نره 

 تو افتاد   ایریپف چلرررزل  ارررت  وررررت یاررردر پ( ۴

 (2  یعداگدا کس را به مردم نشمری )ق   یا مشترر ز م  تا 

قصرررر   خررواهررم  (2  ی)قرراعررد  یررارایررمبرر   اییرردهکرره 

 (1  یرضررراسرررت )قراعرد  برخالفِ  احوالْ  یمجرار  چرا

 (1  یقاعد)تو افتاد    یسلسله در پا ینه از اررر دل ک بس

 

 (1۴00)علوم و فنون خارج                                     درست است؟  یهدر مورد قاف  یت،کدام ب یروروبه  یحِتوض -107

را1 سررررپرره  ا  ترو  (  پر   یرنبرراش   یشرررررو زمرران 

دلرر    نرراقرر (  2 برراش   یجسرررررم  بررنررده   را 

 بره دوشرررم   یردنردکشررر   یخرانرهدوش از در م(  3

آمررد  مررقصرررررر  یرراخرردا(  ۴ کررار   یررم برره 

 

جرهررانررداریرنررهکر   ترویری  )قرراعرردنر   خرواه   (1  یو 

 ( یتین ذوقاف )ش اتبا روح صرررالح خواجه تا شررروی

 ( یم )ش: حرف روشدو  یفیتروز جزا مست ز ک تا

 ( ی لحاقاحروف    )»یم«  یررمآمد  یدوارو ام  دستتهی

 

 (1۴00)علوم و فنون خارج                                            ؟آن »غلط« آمده است کدام مصراع، در مقابلِ وزنِ  -108

 لن(فع  تُفاعال  )مستفعلُ ینرا بر رب نگارم ب  ینزلف مشک ین( چ1

 مفعول مفاعلین(  یلناز او مگسل )مفعول مفاع  یونددل چو خطش سر زد پ ی( ا2

 فعولن(  یلمفاع  یل)مفعول مفاع  ینمبه کم  یی( برخاست ز هر گوشه بال3

 فعولن(ن فعولن مستفعلن  لعف ( مژگان مردم افکن چشمان کافرش بین )مست۴

 

 شود؟یم  یافت  ی»بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه، کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند و ابدال« همگ یتدر کدام ب -109

 (1۴00)علوم و فنون خارج                                                                                                                  

مرفرروش  یرزپررهر   یبررازو  قروّت(  1 خروبرران   برره 

 خوش براشرررد   ین   نر و نرالر   رقص بر شرررعر(  2

 یسرت ن  ینانم مسرکررررر زمان را غ یحافظ ابنا(  3

 ی سرررر زلف سرررراق  یفرانخوش گرفتنرد حر(  ۴

 

 یرنردگ  یبره سررروار  یحصرررار  یرلخ  ینکره در ا 

 یرندگ  یکه در آن دسرررت نگار  یرقصررر   خاصررره

 یرنردگ  یر بتوان بره کره کنراررررررر گ  یرانم  زین

قررار کرره  برگررذارد  فرلرکشرررران   یررنرردگر   یگرر 

 

 (1۴00)علوم و فنون خارج                                    :جزشود، به  یم  یافت  یشاعر  یاراتاخت  هم  یرز یتِدر ب -110

 و درآ  یاز پرده برون آ  یدم  یل و مرررر ون گرررر چ»

 

پرر   نرره  مررالقررات  برراره  دگررر   «برراشررررد  یررداکرره 

 

 ( ابدال2  ( قلب1

 فعالتن  ی( آوردن فاعالتن به جا۴  هامصوت  یتکم ییر( تغ3
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 (1۴00)علوم و فنون خارج                                                 است؟  یکسان یر،ز کدام مصراع با مصراعِ  وزنِ -111

پر   یررالخر » برره  قرردانررت   یررد«آ  یشررروازسررررو 

 

 نگ اسرت چ   و نغم  ین ولِرررر مه بر ق ه( گوشرم 1

 تنرگ اسرررت   یرترو کره گرذرگراه عراف   یردهجر(  3

 

زز  یرو  یبرگشررررا(  2  مر   یربررا  آن   یرنرردیرش گرنرراه 

 یسرررتچون تو گوهر ن  یسرررزا  یی( به دامان فلک جا۴

 

 (1۴00)علوم و فنون خارج                                                                   است؟  «ی»دور یتکدام ب وزنِ -112

 یندلسررتان نازن یا  ینو بر چشررمم نشرر   ی( باز آ1

 ی ورررررر عراشرررقران بج  یشنعیم هر دو جهران پ(  2

 لرررررر لع  یم  ینزاهد از ما به سررالمت بگذر کا(  3

 فشاندم ها که  نوشت چه قطره   ه شوق چشمررر ب(  ۴

 

فرآکر   و  زم  یرادشررروب  م  یناز   رود یبر آسرررمرانم 

 یر کث  یمتراع قلیرل اسرررت و آن عطرا  ینا  هررررررر ک

 سررران که مپرسبرد از دسرررت بدانیم  ینو د  دل

 یدم ها که خره عشررروهرررررر فروشرررت چز لعل باده

 

 (1۴00)علوم و فنون خارج                                کرد؟  ییهجا  یبندتوان به دو شکل، دستهرا نمی یتکدام ب -113

رقصررررر 1 گرررل  یررردن(  حرررالرررت  و   سررررررو 

 ق سرراختاه سرراز عرررررر سررت کامطرب از کج ینا(  2

 یستهست از خود خبرم چون ن  یمه چه گورر آخر ب(  3

ک(  ۴ خورد  جهرران  غم  کرره  بر   دخور  یآن  حیررات   از 

 

هرررزاریبررر    نررربررراشرررررد   خررروش  صررررروت 

کرررد  آهررنررِگ  و حررجرراز  راه  برره   بررازگشررررت 

 رم چون هسرتظن یو با  یسرتن  یمه گوررررر بهر چ  وز

ترارررررر ت  پس  ی برخور  یراتز ح  و غم جهران مخور 

 

 (1۴00)علوم و فنون خارج           است؟  «کدام مورد »نادرست  «یه»عروض و قاف   یدگاهاز د  یر،ز یتِبا توجه به ب -11۴

 جمالت   یدخورشررر   یب پردرررررر ظلمت شررر   یا»

 

جرراللررت   کرروکرربرر   یو  جررلررودار   « صرررربررح 

 

 فعولن« است.  یلُمفاعیلُ  مفاع  »مفعولُ  یت( وزن ب1

 مصوت« وجود دارد.  یتکم  ییرتغ»  یشاعر  یاراخت یت( در ب2

 است.  یقافیه و »ت« حرف رو  ی( »جمالت و جاللت« واژ3

 « آمده است.1» ی« و تبصر2»  یاساس قاعد بیت بر   ( قافی۴

 

 ( 99)علوم و فنون داخل   است؟    « یک گروه قیدی»قافیه در کدام بیت  -115

 داده گیسرررو حرالی اسرررت بر دل من( ای تراب1
 

 چ بی شرررمراره  رررررر حسرررابرت وز پیاز تراب بی 
 

 ه جمع گردندرررررر ( آشررفتگان عشررقت گیرم ک2
 

 پاره  هررررررای پارهجمررررررع از کجا توان کرد دل 
 

گر  3 خررانرره  از  مژگرران  سرررپرراه  این  بررا   درآیی ( 
 

 ری به یک اشرراره  ررررر توان کرد شررهتسررخیر می 
 

 ( از لعل و چشرررمت آخر دیدی که شرررد فروغی  ۴
 

نظراره   بره یرک  قرانع  تبسرررم،  بره یرک   ممنون 
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 ( 99)علوم و فنون داخل  است؟  «غلط »قافیه در کدام بیت  -11۶

 ( مرررررررا چون خلیل آتشررری در دل اسرررت1
 

این شرررعلره بر من گرل اسررررت    کره پنرداری 
 

کشررررد 2 کررمرریررنررم  در  نرراگررهرران  اجررل   ) 
 

کشررررد    نررازنرریررنررم  آن  کرره  برره   هررمرران 
 

مری3 خرود  برره  آترش  برره  را  خرود  نرره   زنرم ( 
 

گررردنررم    در  اسررررت  شرررروق  زنررجرریررر   کرره 
 

از پرادشرررراه خواسررررت دخرت  ۴  ( گردایی کره 
 

پررخررت  برریررهرروده  سررررودای  و  خررورد   قررفررا 
 

 

 ( 99)علوم و فنون داخل  جز: خورد؛ بهبه چشم می «همزه»در هم  ابیات حذف  -117

 کس ( برون خررررررام و ببر گوی خوبی از همه1
 

بشررررکرن    پرری  رونرق  بررده  حرور   سررررزای 
 

 ( چو عنردلیرب فصررراحرت فروشرررد ای حرافظ 2
 

بشرررکن    دری  گفتن  سرررخن  برره  او  قرردر   تو 
 

 ( چو عطرسررای شررود زلف سررنبل از دم باد 3
 

 تو قیمتش به سرررر زلررررررف عنبری بشرررکن  
 

بگرذار ۴ آیین دلبری  بره زلف گوی کررررررره   ) 
 

 بره غمزه گوی کره قلرب سرررتمگری بشرررکن  
 

 

 ( 99)علوم و فنون داخل  وزنِ بیتِ زیر، با کدام بیت یکسان است؟  -118

عشرررق » وادی  دراز  و  دور  مرنرزل  کرره   فرغرران 
 

 «نکرررررد دل تهی از ناله چون جرررررس ما را 
 

 سررریر مراه از محفرل مخوان پروانر  مرا را( بره  1
 

مرا کره می  از پرتو مهتراب عیش   گردد خنرک 
 

 ( سررریراه در دوجهران براد روی موی سرررفیرد 2
 

 سرنگ سراخت خواب مرا که همچو صربح، گران 
 

فررمرودنررد3 امرران  مرلررک  برال  اسررریرران  برره   ) 
 

دادنررد   سرررالطریرن  گرنرل  گرردا  فرقریرران   برره 
 

 ( نفحات صرربح دانی ز چه روی دوسررت دارم  ۴
 

 که به روی دوسررت ماند کررررره برافکند نقابی  
 

 

 ( 99)علوم و فنون داخل  جز: شود؛ بهدر بیتِ زیر، همه اختیارات شاعری یافت می -119

مرفرروش» خروبرران  برره  پررهریرز  بررازوی   قروّت 
 

 « که در این خیل حصرراری به سررواری گیرند 
 

 ( کوتاه تلّفظ کردن مصوت بلند، ابدال 2مصوت کوتاه، قلب             ( بلند تلّفظ کردن 1

 ( بلند بودن هجای پایان مصراع، بلند تلّفظ کردن مصوت کوتاه ۴جای فعالتن، حذف همزه    (آوردن فاعالتن به3

 

 ( 99)علوم و فنون داخل      بندی هجایی کرد؟                               توان به دو صورت دستهکدام ابیات را می  -120

 الف( عشررقم آتش زد و آب مژه از سررر بگذشررت
 

یررک   گرروهررر  آن  زدهپرری  دریررا  برره   ام  دانرره 
 

 ب( وقتی نشررد که بی دوسررت بر حال خود نگریم
 

 روزی نشرررد کره در عشرررق بر کرار خود نخنردیم   
 

 پسرند من هرررررر سرر موت بند منج( ای بت دل
 

هررم    تررابرردار  طرررّی  مررن  کررمررنررد  تررو   کرراکررل 
 

 ایم  د( نقرد جران بر سرررر سرررودای جنون براختره
 

زیرران  عقررل  وسررروسرررر   از  شرررردیمایمن   کررار 
 

 هررررر( از بس عرق شرررم نشررسررته اسررت به رویم   
 

نررکررویررم   روی  آن  نررظّرراری  ز   مررحررروم 
 

 ( ب، هر۴ ( ب، د 3 ( الف، هر 2 ( الف، ج 1
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 ( 99)علوم و فنون داخل  جز:  ؛ به»عروض و قافیه« درست استبا توجّه به بیتِ زیر هم  موارد از دیدگاه  -121

آمررد » یرراد  در  تررو  ابررروی  خررم  نررمررازم   در 
 

آمررد  فریرراد  برره  محراب  کرره  رفررت   «حررالتی 
 

 فعلن« است. »فاعالتن فعالتن فعالتن ( وزن بیت 1

 « آمده است. 2»( در بیت فوق قافیه بر اساس قاعده 2

 »ابدال« و حذف همزه استفاده کرده است.( شاعر از اختیارات شاعری 3

 »حذف همزه« صورت گرفته است. بار، ( در مصراع اول دو بار و در مصراع دوم یک ۴

 

 ( 99)فنون داخل  ی بلند و کشیده به ترتیب، کدام است؟در بیتِ زیر، با توّجه به اختیارات شاعری تعداد هجاها -122

 از پای فتررررادیم چرررو آمد غررررم هجررران »
 « در درد بمردیم چرو از دست دوا رفرت 

 

 ( یازده، پنل ۴ ( یازده، چهار 3 ( ده، شش 2 ( ده، پنل 1

 

 ( 99)علوم و فنون داخل  جز: ؛ به»دوری«استوزن همه ابیات  -123

او( صررریرد  1 تیر   بیرابران عشرررق چون بخورد 
 

او   زنرجریرر  ز  پررای  کشررریررد  نرتروانررد   سرررر 
 

 ای ( ای که ز دیده غایبی در دل ما نشرررسرررته2
 

 ای کند وین همه پرده بسرتهحسرن تو جلوه می 
 

 ( بیرا کره در غم عشرررقرت مشررروشرررم بی تو3
 

 بیرا ببین کره در این غم چره نراخوشرررم بی تو  
 

زبرانره  ۴ فلرک  شرررمع  ز مشررررق  برزنرد   ( می 
 

ده می شررربرانره   در   ای سرررراقی صررربوحی 
 

 

 ( 99 خارج )علوم و فنون  در کدام بیت »قاعدی قافیه« متفاوت است؟     - 12۴

حلقره1 آن کره  واکنی ( خوش  زلف  سرررر   هرای 
 

 ات را رهررررا کنرررریدیوانگرررراه سلسررررله 
 

می(  2 پی  را  عقرل  سرررمنرد  از  گرام   کنی اولین 
 

 کنی منتهای عشرررررررررق را طی میوادی بی 
 

 ( زان فشررررانم اشررررک در هررررر رهگررررذاری3
 

 ترررا بررره دامررران ترررو ننشررریند غبررراری 
 

 ( این چه دامی اسرت که از سرنبل مشرکین داری۴
 

 که به هر حلق  آن صرررد دل مسرررکین داری 
 

 

 ( 99 خارج )علوم و فنون  کدام بیت »ذوقافیتین« است؟ - 125

پرردر 1 تررابرروت  پرریررش  در  کررودکرری   ) 
 

 کوفرررت سررررزار مررری نالیرررد و برررر مررری 
 

سرررروخررترره2 جررگرررهررا  آمرروزان  حرریررلرره   ) 
 

آمرروخررترره   مررکرررهررا  و  هررا   فررعررل 
 

 ریرررزی مجررروی( فتنررره و آشررروب و خرررون3
 

 بررریش از ایرررن شرررمس تبریرررزی مگررروی 
 

گفررت۴ سررروز  و  درد  ز  هم  نرره  سرررخن  این   ) 
 

و    گررفررت  هرررزه  خررفررتخرروابررنرراکرری   برراز 
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 ( 99 خارج )علوم و فنون  حذفِ همزه در کدام بیت بیشتر صورت گرفته است؟ - 12۶

 ( عاقبت سرریالبم از سررر بگذرد چون دم به دم1
 

می  میراه  دیگر  و  چشم  آب  بر   چکد  گیرم 
 

اسررررت2 اهررریررمررن  کررار  سررررترریررزآوری   ) 
 

اسررررت  آبسررررترن  پررخرراش  برره   سررررتریرزه 
 

به  3 بینم  جگر  خون  از  پر  گردون  دامن   صبح ( 
 

 چکد بس که در مهر تو اشک از چشم اختر می 
 

امشررررب۴ روز  شرررود  کره  نردارد  عزم  گوییرا   ) 
 

 یا درآید ز در آن شرررمع شرررب افروز امشرررب 
 

 

 ( 99)خارج وزنِ عروضی مصراع »چشم تماشای خلق در رب زیبای اوست« با کدام مصراع همسان است؟- 127

برراش 1 دل  نررالرر   از  خربرر  بررا  رهری  مررد  گرر   ) 
 

 خوشررتر از دان  اشررکم گهری پیدا نیسررت (  2 
 

 ( قطع نظر ز دشرررمن ما کرد چشرررم دوسرررت3
 

 ای( تا برررره جفایت خوشرم ترک جفا کرده۴ 
 

 

 ( 99 خارج )فنون  در هم  ابیات دو اختیار وزنی »فاعالتن به جای فعالتن و ابدال« وجود دارد؛ به جز:   - 128

دارد 1 کسررررری  مرررا  پررریرررش  رب  آب   ) 
 

 ما کررررره برررررود خررررراک آسرررررتان شررررر  
 

پرریشرررررانرری 2 و  اسرررررت  ابرررو  آن  اگررر   ) 
 

شررررمررا   کررمرران  کررس  هرریررچ   نررکشررررد 
 

 کنررررد مررررر  جرررران مررررا پرررررواز( مرررری3
 

 دم برررررره دم سرررررروی آشرررررریان شررررررما 
 

برراد۴ رسررررانررد  مررا  برره  گررر  بررود  چرره   ) 
 

شرررررمررا   برروسرررررترران  طرررف  از   بررویرری 
 

 

 ( 99 خارج )علوم و فنون  در کدام بیت، اختیار وزنی قلب به کار رفته است؟  - 129

 چون عیان شروی شرمع هزار مجلسری ( ماهی و 1
 

 سرروی و چون روان شروی عشرق هزار لشرکری   
 

 ( از سرر رشرک سروختم زان همه سروزم از درون2
 

 برا همره آب سررراختی زان همره آبی از تری  
 

 ( سررین  خاقررانی اگررر پرراک بشررویی از غبررار3
 

 پرریش خرردایگان تررو را برریش کنررد ثنرراگری 
 

 نسربت آب را( هم شرکری تو هم نمک با تو چه ۴
 

 چند به رغم دوسررتان دشررمن خویش پروری 
 

 

 ( 99 خارج )علوم و فنون  در بیتِ زیر هم  موارد از دیدگاه »عروض و قافیه« درست است؛ به جز:   - 130

 »نفسررم گرفته زین شررب در این حصررار بشررکن
 

 در ایررن حصررار جرررادویی روزگررار بشرررکن« 
 

 است. « آمده 2( قافی  بیت بر اساس قاعدی » 1

 ( وزن بیت »فعالت  فاعالتن فعالت  فاعالتن« است. 2

 ( طبق اختیارات شاعری در بیت دو بار »همزه« حذف شده است.3

 ( در بیت اختیارات شاعری )کوتاه تلّفظ کردن مصوت بلند( یافت می شود. ۴
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 ( 99 خارج )علوم و فنون  اند، به جز:  هم  ابیات در وزن همسان دو لختی سروده شده - 131

 ( زان پررررده مررری گشررراید دلبنرررد نرررازنینم1
 

 ترررا در نظرررر نیایرررد زیبرررا نگرررار چیرررنم  
 

ابروی کمرانردارش 2 کرده  هر گوشرررره کمین   ) 
 

 در صررریرد نظربرازان بگشررراده کمینش بین  
 

 ای( تررا برره جفایررت خوشررم ترررک جفررا کرررده3
 

 ایایرررن روش ترررازه را ترررازه بنرررا کررررده 
 

پرا  ۴ ز  افراختره خلقی  نراز  بره   انرداختره( قرامرت 
 

 ها مسررخّر سرراخته کشررورسررتانی را ببیندل 
 

 

 ؟نیستند دو مصراع کدام بیت، با توجّه به اختیارات شاعری از نظر تعداد و نظم هجاها، یکسان   -132

 ( 99  خارج)علوم و فنون                                                                                                            

 ( صبحدم مررر  چمررن بررا گررل نوخاسررته گفررت1
 

تو شکفت    بسی چون  با   این  در  که  کن  کم   ناز 
 

 نشررینان برد از گوشرره( چون چشررم تو دل می2
 

از جرانرب مرا نیسررررت   همراه تررررررو بودن گنره 
 

 ( نه من سبوکش ایررن دیررر رنررد سرروزم و بررس3
 

 بسررا سرررا که در این کارخانه سررنگ و سرربوسررت 
 

نبود۴ امیرد صررربح   ( ز درد عشرررق تو دوشرررم 
 

آرد؟  دراز  شررررب  ترراب  چرره  عشررررق   اسرررریرر 
 

 

 ( 98 داخل)علوم و فنون    قافیه در همه ابیات درست است به جز: -133

 همه باشد به حقررریرررقرررت گرررزیرررر ( از 1

 ( ای خنده تو راهرررزن کررراروان قرررنرررد 2

 ( گر چه آتش نیز هم جسرررررررمانی اسررت 3

 ( تو آنرررچ از تو سرررزد گرررفرررتی و کردی۴
 

 از تررررو نرررربرررراشررررد کرررره نررررداری نظیر 

 مرا نیش عشرررق خورده و لعرل تو نوشرررخنرد

 نه ز روح است و نه از روحررررررانی اسررررررت 

 مررررن برررریررچرررراره خرررروردیغم جرررران  
 

 

 ( 98 داخل)علوم و فنون    قافیه در کدام بیت نادرست است؟    -13۴

کری1 مرن  دهرم؟(  آن  شررررح  کرره  را  آن   ام 

خرویرش2 آنِ  آورد  یرراد  برردیرردش  چرون   ) 

 ( مررررر مرررررا اینجا شکایت شررررررررکر شد3

 نماید مرررار انرررررردر چشررررررم، مال( می۴
 

نهم  بر جران   ور دهررررررم آن شررررح، خط 

خویش بی و  یررار  آن  اشرررتر  ز  شررررد   طمع 

 کفررررررررررر ایمان گشررت و ایمان کفر شررد

 هررررر دو چشرررررم خویررررش را نیکو بمال
 

 

 (   98 داخل)علوم و فنون    شود به جز: .... در بیت زیر، همه اختیارات شاعری یافت می -135

اسررررت خضرررر راهی کو بر ظلمرات   »گرذار 
 

بربررد«  مررا  آب  مرحررومری  کررآترش   مربرراد 
 

 کردن مصوّت بلند( کوتاه تلّفظ2 ( ابدال                                      1

 کردن مصوّت کوتاه( بلند تلّفظ۴ ( حذف همزه                        3
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    در کدام بیت، اختیار زبانی»تغییر مصّوت کوتاه به بلند و تغییر مصّوت بلند به کوتاه« صورت گرفته است؟   - 13۶

 ( 98 داخل)علوم و فنون                                                                                                                   

 فروز جان و دل ( دا  محبّرررت است و بس خانه1

 سرررروز را داروی بیهُررشرری مررررزن ( باده عررررقل2

 نی کنم  لبی که من ناله از او چو( آن شرررکرین3

 ( سوخت بسا، هررسررترریم ریخت بنای طاقتم ۴
 

 نیست زِ روزن دگر روشررنرررری ایررررن سرررررای را 

 نیسرت به سررمه حاجت آن چشرم جنون فزای را

 نرروای رادهد طوطرری خرروشغرروطه به زهررررر می

 چررنررد پررر از نررفررس دهررررم آه شررکررسته پای را
 

 

 ( 98 داخل)علوم و فنون    وزن بیتِ زیر، کدام است؟  -137

 »ای سراقی از آن پیش که مسرتم کنی از می
 

 من خود ز نظر در قرد و براالی تو مسرررتم«  
 

 ( مَفعولُ مَفاعیلُ مَفاعیلُ َفعولُن2 ( مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ مُستَفعِلُ َفع 1

 مَفعولُ مَفاعِلُن مَفاعیلُن َفع ( ۴ ( مُستَفعِلُ فاعِالتُ مُستَفعِلُ َفع3

 

 ( 98 داخل)علوم و فنون    نامِ وزنِ مقابلِ کدام مصرع، درست است؟    -138

 ( مرا مهر سیه چشمان زیر سر بیرون نخواهد شد : هَزَج مُثَمَّن سالم 1

 ( شروریرده و شریردا کند هر دل که دلبر جا کند : رَمَل مُثَمَّن سالم 2

 مررا افرکرند برا نرامرهربان ماهی : هَزَج مُثَمَّن مَحذوف( فرلرک کرار 3

 ام جمعیّت عشّراق را : رَجَز مُثَمَّن مَحذوف( آشفته خاطرر کرده۴

 

 ( 98 داخل)علوم و فنون    بندی هجایی کرد؟  توان به دو صورت دستهکدام دو بیت را می -139

 رسد تا به تو برفشانررمش الف( دست به جان نمی

 حررسرت وصالش از دل به در توان کرررررد ب( نه 

 گررویم که عاقل باش یا دیوانه باشج( من نررمرری

 د( سرراقرری چمن گل را بی روی تو رنگی نیست 
 

 بر که توان نهاد دل تا ز تررو واسررتررانررمش  

 نه صبر در فراقش زین بیرررشرررتر تررروان کرد

 گر به جانان آشرنایی از جهان بیررررگانه باش

 خرررامرران کررن تررا بررا  بیارایی شررمررشرراد  
 

 ( ج ر د ۴ ( ب ر د   3 ج  ( الف ر2 ( الف ر ب 1

 

 ( 98 داخل)علوم و فنون    وزن کدام بیت با »تو قدر آب چه دانی که در میان فراتی« یکسان است؟   -1۴0

 ( هرررر آن کست که ببیند روا بود که بگوید 1

 کررایررررنررات آرنررررد ( هررزار نررقررد برره بررررازار 2

 ها برررانگیزد ( اگررررر روم ز پرررِریرررَرش فررتررنرره3

 گوی( برررو مررعررالررجه خود کن ای نصیحت۴
 

 که من بهشت بدیدم به راستی و درسرررتررری  

 عیار ما نرررسد یررررکی برررره سررررکّه صرراحررب

 ور از طررررلررررب بررنررشینم به کینه برخرریزد 

 شررراب و شرراهررد شرریرین که را زیانی داد
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 ( 98 داخل)علوم و فنون    وزنِ مقابلِ کدام مصراع درست است؟   - 1۴1

 ( چند نومید ز کوی تو دل زار آید: فاعِالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن1

 ام: فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِلُن ( گوهر تاجم که در دست گدا افتاده2

 است: مَفاعِلُن َفعَالتُن مَفاعِلُن َفعَالتُن ( جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ 3

 حاصل: مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن َفعولُن( من و باد صبا مسکین، دو سرگردانِ بی۴

 

 ( 98 داخل)علوم و فنون    های زیر، به ترتیب کدام است؟  وزن مصراع -1۴2

 »صبح خواهد شد ن و به این کاسه آب ن آسمان هجرت خواهد کرد« 

 ( فاعِالتُن َفع لُن، َفعَالتُن َفع، فاعِالتُن مَفعولُن َفع 1

 ( فاعِالتُن َفع، َفعَالتُن َفعِلُن، فاعِالتُن َفعَالتُن َفع 2

 ( فاعِالتُن َفع، فاعِالتُن َفع لُن، فاعِالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن َفع 3

 ( َفعَالتُن َفع، َفعَالتُن َفعِلُن، َفعَالتُن َفعَالتُن َفعِلُن ۴

 

 ( 98 خارج)علوم و فنون    در همه ابیات قافیه درست است؛ به جز:   -1۴3

 ( خویشرتن را عرررررارف و والررررره کُرررررنی1

 ای ( ناگهان تمثال گرد هِرررررشرررررررررررته2

براغبران 3  ( گفرت یرک گوشرررره اسررررت آنِ 

 ( گر میررررسّررکررررردن حررررق ره بُرررردی۴
 

 زَنیخرررررررررراک در چشررم مروّت مررررری 

 ایپُشررررتهسررررر برررررررررآورد از فررررررررراز  

 هسرررت اینجرا گرررررررد و او را پراسررربران 

بُردی آگررررررره  او  از  و گرررررربر   هر جهود 
 

 

 ( 98 خارج)علوم و فنون    « است؟  غلطدر کدام بیت، قافیه » -1۴۴

 ( پررس ایررن پیر از آن طفررل نادان ترسررت 1

 ( مرررا چررون خلیررل آتشرررری در دل اسررت 2

 ( سر از گرروی صررررورت برررره مررعنی کشید 3

 برررره نررزدیررررک مررررن شرررربرررررو راهررررزن(  ۴
 

 که از بررررررهر مرررردم به طاعرررت درسرررت  

 که پنداری این شررعله بر من گل اسرررررررت 

 قلم بر سررر حررررررف دعرررررررررروی کشررید 

 برررره از فرررراسررررق پررررارسررررا پرررریرررررهن 
 

 

 ( 98 خارج)علوم و فنون    در همه ابیّات تغییر مصوّت بلند به کوتاه وجود دارد؛ به جز:  -1۴5

 ( ترررراتررار هررررجررر کرد سیاهی و عررنرررربری 1

 ( اندر دلم ز غررررمررزه غررمّازه فررررتنه هاست2

 ( ساقی و سر دهی ز لررررب یررررارم آرزوست3

 ( تا سروی گلشرن طرب آیم خراب و مسرت۴
 

 های آهوی تاترررارم آرزوستزان مشرررررررررک  

 نشرررران جررررادوی بیررمررارم آرزوستفتنه

 آرزوسرت  ای ز نرگس خررررمّررررارمبد مسرتی

 از گلشرن وصرال تو یررررک خررررارم آروزسرت 
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 ( 98 خارج)علوم و فنون    بیتِ زیر، فاقد کدام اختیارات شاعری است؟   -1۴۶

 »طهارت ار نه به خون جررررگر کررنررد عرراشررق 
 

 برره قررول مررفرتی عشقش درست نیست نماز«  
 

 کردن مصوّت کوتاه، ابدال ( برلرنرد تلّفظ  2 ( برلرند تلّفظ کرردن مصوّت کوتاه، قلب 1

 ( حذف همزه، کوتاه تلّفظ کردن مصوّت بلند ۴ ( حذف همره، بلند بودن هجای پایان مصراع  3

 

 ( 98 خارج)علوم و فنون    وزنِ بیتِ زیر، کدام است؟  -1۴7

مرا در میران موج فتراد   »کنون کره کشرررتی 
 

 اگر چنانکه مجال شرنا بود غم نرررریررررسرت«  
 

 مَفاعِلُن َفعَالتُن مَفاعِلُن َفعِلُن ( 2 َفعِلُن( مَفاعِلُن فاعِالتُن مَفاعِلُن 1

 لُنمفاعریلُن فاعِالتُن مَفاعِلُن َفع( ۴ لُن ( مَفاعِلُن َفعَالتُ مَفاعِلُن َفع3

 

 (98  خارج )علوم و فنون   ی شعر زیر، کدام است؟ »به چه خواهی بردنن در شبی این همه تاریک پناه«  وزن واژه  -1۴8

 لُن فاعِالتُن فاعِالتُن فاعِالتُن َفع - َفعَالتُن َفعِلُن ( 2 َفعَالتُن َفعَالتُن َفعَالتُن   -لُن  ( َفعَالتُن َفع1

 لُن فاعِالتُن َفعَالتُن َفع  -فاعِالتُن َفعَالتُن َفعِلُن  ( ۴ فاعِالتُن َفعَالتُن َفعِلُن   -لُن  ( َفعَالتُن َفع3

 

 ( 98 خارج)علوم و فنون    کدام ابیات، دارای وزن )دُوری( شبیه به یکدیگرند؟   -1۴9

 الف( آن روز قیررامت را بر پررای کنررد ایررزد 

 نرروایرری ب( ای بوستان خوبی خررارم ز برری

 رهیه حاکمان جور کنند بر رر ج( جور بکن ک

 هارفت به بررررسرتاند( وقتی دل سرودایی می
 

بر خراک شرررهیردانرت   کره آیی پی دلجویی 

 برررگرررذار ترررا بچینرررم برگررری ز بوستانت 

 بند شرد تن بدهد به روبهیشریر کررررره پای

و ریحرانبی بوی گرل   هرا خویشرررتنم کردی 
 

 ( الف ر د ۴ ( الف ر ب         3 ( ب ر د      2 ( ج ر ب    1

 

 ( 98 خارج)علوم و فنون    کدام بیت، در وزن »مَفعولُ فاعِالتُ مَفاعیلُن« سروده شده است؟  -150

 ( دزدنرررد خررودپررررسرررتری و خرودکررامری 1

 ( بس سرقف شرد خراب و نگشرت آسرمان خراب2

 ( خویررشررررتررررن دیرررردن و از خرررود گرفرترن 3

 ( هررمرریررشرره برررار جررفرررا بررردن و نیاسودن ۴
 

 ررررا ایررررررن دو فرررررررقرررررره راه نپرررریررررماید ب 

 بس عمر شررد تمام و نشررد روز و شررب تمام 

 صررفت مررردم کرروترررررره نررررررظررررر اسررررررت 

 همیشرره رنررررل طررلررررب کردن و نرنجیدن
 

 ( 98 خارج)علوم و فنون    بَحرهای »مُتَقارِب، رَمَل، رَجَز و هَزَج« به ترتیب، مربو، به کدام ابیات است؟   -151

 الف( نردبان ایررن جررهرران مررررا و مررنرری اسررت 

 ب( مرررا نرررره سررررر نرررره سررررامرررران آفررریرردنررد

 ج( باز آی و بر چشرمم نشرین ای دلستان نازنین 

 پررسررترری تررررویرررری  د( جررررهرران را بررلررنرردی و
 

 عرراقرربررت ایررررن نررررردبرررران بشکسررتنی است  

 پررررریررررشررررانررررررم پررررریررررشرررران آفررررریرردنررد 

 رودکه آشوب و فریاد از زمین بر آسمانم مرری

 ای هررر چررره هرستری ترویینردانررم چرره
 

 ( د، ب، ج، الف ۴( د، الف، ج، ب               3( ج، ب، الف، د        2 ( ج، ب، د، الف1
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 ( 98 خارج)علوم و فنون    کدام بیت، در بَحر »رَمَل مُثَمَّن مَحذوف« است؟  -152

 ( صرروفرری برریررا کرره آیررنرره صررافی است جام را1

 ( آن کرره جررز کررعرربرره مررقررامررش نرربود یاد لبت 2

 ( ای که پرسی سرگذشتم پایم اندر گررل فرو شد 3

 پرریررغررام دوسررت( مرحبا ای پیک مشتاقان بده ۴
 

 لررعل فررام راتررررا بررنررگری صررفررای می 

 بر در میکده دیدم کررره مرررقیم افتاده است 

 زانکه در راه غمم جز اشررک همراهی نباشررد

 تا کنم جان از سررر رغبت فدای نام دوسررت
 

 

  ؟نداردکدام بیت، وزن دُوری  -153

 ( خاقانی از ثرررنرررایت نو ساخت خوان معنی 1

 کان شکند جوهر سخرراش ( صدری که قدر  2

 سررای تو دهد طرّه مشررک تاب بنفشرره می(  3

 ( در کوی نیکنامی مررررا را گررررذر نرررررردادند ۴
 

 کاو میزبان نطق است این دیررگررران عرریررالش  

 بحری کرره نررزل جرران فررکررند پیکر سخاش

میپرده غنچرره  تو ی  دلگشررررای  خنررده   درد 

 پررسنرردی تررغرریرریررر کررن قررضا راگر تو نررمرری
 

 

 است؟   ناهمسانوزن کدام بیت  -15۴

 ( آن که هالک من همی خواهد و من سررالمتش 1

 ( لررب برررلرربرری چررو چررشررم خررروس ابررلهی بود2

 ( خررجررل اسررت سرررو بررسترران برَرر قامت بلندش3

 ( تا چه خواهد کرد با من دور گیتی زیررن دوکار ۴
 

 هرر چره کررنرد ز شراهردی کرس نکند مالمتش 

 برداشرررتررن برره گفررترن بریررهررودی خررروس

 هرمه صررید عقل گیرد، خم زلرف چرون کمندش

 دسررت او در گررردنررم یررا خررون من درگردنش 
 

 

ی جان کجات جویم ن جانی و به جان هوات جویم« درسررت  های هجایی بیت »ای قبلهدر کدام گزینه، خوشرره -155

 آمده است؟

   رر  رر رر  U رر  U  رر  U U  رر رر(  2 رر   رر  U  رر  U رر  U U  رر رر(  1

 رر  رر  رر U U رر  U  رر  U رر(  ۴ رر    رر  U رر  U رر  U  رر  رر رر(  3

 

 کدام بیت در وزن »مَفعولُ فاعِالتُ مَفاعیلُ فاعِلُن« سروده نشده است؟  -15۶

 ( تررنررهررا نرره مررن برره دانرره خالررت مقیدم 1

 عقل من( گر نشررد اشررتیاق او، غالب صرربر و 2

 ( ای خررررّم از فررررو  رخرررت لرررالررره زار عمر 3

 ( از در درآمدی و من از خود به در شرررررررردم ۴
 

 ایررن دانرره هررر کرره دیررد گرررفررتار دام شد 

 این به چه زیر دست گشت، آن به چره پایمال شد

 با زآ کرره ریررخررت برری گررل رویررت بهار عمر

 جهان دگر شدم گررررویرررری کرررز ایررن جررهران به 
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 در کدام گزینه دو بار اختیار شاعری وزنی ابدال صورت گرفته است؟ -157

 ( شبی بررره خواب زدم بوسه بر لبش به خیال 1

 ( ز چرراک پرریرررهررن انرردام نررازکررررش مرررراند 2

 ( بررنرروش برراده کرره انرردر طریقت عشق است3

 ( صرررربررررا ز روی ترررررو گریررم نرقراب بررردار ۴
 

 زند تب خالهنرررررروز بر لب آن شررروب می 

زالل آب،  میرران  انرردر  گررل  برد  عکس   چو 

 چرررو شررریرررر مرررادر خون حرام زاده حالل

 کررررره راسرت تاب تماشرایت ای بدیع جمال 
 

 

 در کدام گزینه اختیارات شاعری وزنی به کار رفته است؟ -158

 ( یاد باد آن که ز ما وقررررت سرفر یاد نکرد1

 ورت زیرررربررای او ( غررافررل اسررت از صرررررر 2

 ( نرررربرررریررررنرررری برررراغبان چون گل بکارد3

 ( سررعرردی نررظر از رؤیت کوته نکند هرگز ۴
 

دیرده  غم  دل  وداعی  نکردبره  شرررراد  مرا   ی 

 کند هرررای دیررربرررا مررریآن کرررررره صرررورت

 چررره مرررایرررررره غررررررم خورد تا گل برآرد؟ 

 ور روی برررگرررردانرررررری در دامرررنت آویزد 
 

 

 کدام اختیارات شاعری تماماً وجود دارد؟در بیت زیر  -159

ترروان  و  داری  دسررررتررگرراه  کرره   »امررروز 
 

 ر سرررعرادت آرد بنشررران«رررررر بیخی کره ب 
 

 ( تبدیل مصوّت کوتاه به بلند ر ابدال2 ابدال     -( حذف همزه  1

 کوتاه( تبدیل مصوّت کوتاه به بلند ر تبدیل مصوّت بلند به ۴ حذف همزه  -( تبدیل مصوّت کوتاه به بلند  3

 

 در کدام گزینه، اختیارات وزنی به کار نرفته است؟  -1۶0

 ( آن چرررنررران داده عرررشرررق جررروش مرا 1

 ( در خروشم ز شررررور چررررررون دریررررررا2

 ( اگر تو مرد رهی در طریق عشرررق رضررری3

 ( بهار عشرق دل از دیده مبررررتررررال گردید ۴
 

 که ز سررررررر رفرررترررررره عرررقرررل و هوش مرا  

 سرررراخررررتررررن خررمرروش مرررا نررررترررروان  

 تر مدان به خدارهرررررررررری ز میکده نزدیک 

 هر آن وفرا کره تو بینی بالسرررت بر سرررر مرا
 

 

کردن مصروّت تلّفظدر کدام مصرراع اختیارات شراعری،»بلند تلّفظ کردن هجای پایانی« و »حذف همزه«،»کوتاه  -1۶1

 بلند« صورت گرفته است؟

 ( که جهل پیش خردمند عذر نادان است2 فرمان اسررته  ر( مخالفت نکنم آن کنم ک1

 ( هزار سختی اگر بر من آیرد آسان اسرت۴ ( نه آبروی که گر خون دل بخواهی ریخت3

 

 در کدام مصراع اختیار وزنی قلب صورت گرفته است؟  -1۶2

 ( زیرررنررشریرن عرلرمرت کررایررنررات2 ( دل بررگررفررت از مررن بُتم یکبارگی   1

 ( برشوم از نشا، دل وقت سحر به منظره۴ ست کسی بر نرسد به شاب هویت تو              ( د3
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 در کدام بیت اختیار وزنی ابدال به کار نرفته است؟  -1۶3

 ( مرا در خطر افترادیم، از عشرررق چره گوییم 1

 ( عشرق رب تو بابت هر مختصرری نرررریسرت 2

 ( هر چند مَه ما را از ما خبری نررریرررسرررت 3

 و برررردلرررری نررارم دیگر نکنم یاد( بررررر ترررر ۴
 

 کان جا دل و جان و تن ما را خطررری نیست 

 خبررری نیستوصررل لررب تررو در خور هر بی

 ای از مررررا دل مررررا را اثررری نیستدل برررده

 هرچند که آرام تو جز بررررا دگررررری نرریررسررت 
 

 

بلند به کوتاه و کوتاه به بلند، ابدال و اختیار وزنی پایان  ی اختیارات » تغییر کمّیّت مصروّت در کدام بیت از همه  -1۶۴

 مصراع« استفاده شده است؟

 بده و غم مخور از دشرمن و دوسرت( سراقیا می1

 ( رسررم برررردعررررهرررردی ایررّام چررو دید ابر بهار 2

 ( گررررریه آبرررری به رب سرررررروختررررگان بررررازآورد3

 ررت ابرررررویی اس( مررررررر  دل باز هرررروادار کمان۴
 

 کرررره برررره کررام دل مررا آن بشررررد و ایررن آمد 

 گررررررریه اش بررررر سمن و الله و نسریررن آمد

 ناله فررررریادرس عاشررررررررق مررررسرررررکرین آمد

 ای کبرررررروتر نررگررررران باش که شاهرریررن آمد
 

 

 در کدام دو بیت زیر ابدال وجود دارد؟  -1۶5

 الف( تحفه فرسررررتی ز شررعر سروی عراق اینت جهل 

 ( عررنررقررا برررررر کررد سرر،گرفررت کرز ایرن طایفه ب

 ج( ماهم این هفته برون رفت وبه چشرمم سرالی اسرت

 د( زلررررف پُرررچررررین تررو مشاطه شرررربی یاد نکرررررررد 
 

 هرریررچ کررس از زیرررکرری زیررره برره کرررررمان برد 

 دسررررت یررکرری پُرحناست جَررعد یکررری پُرخضاب 

 مشکل حالی استحررال هجران تو ندانی که چه 

 کرره دو صررررد خررون برره دل محرم و بیگانه نکرد 
 

 د  -( ب  ۴ ج          -( الف 3 ج     -( ب  2 د      -( الف 1

 

 در کدام بیت یکی از اختیارات شاعری زبانی و وزنی هر کدام دو بار تکرارشده اند؟  -1۶۶

 ( بلبل بررررا درخررررت گررل گوید چیست در دلت 1

 گرررررفررتررررم صنما وصل تو فرخنده به فال ( تررررا 2

 ( گررررل بررررخررررنرررردیررررد و بررررا  شررد پررردرام 3

 دهن که همچون شرمع( به جانت ای بت شریرین۴
 

 این دم در میان بنه نیست کسی تویی و مررررا 

جز به شرادی نسرپردم شرب و روز و مه و سرال  

ای خرررروشررررا ایررررن جررررهرررران برررردین هنگام  

 مرادم فرنرای خویررشتررن اسررتشبان تیره  

 

 تعداد اختیار شاعری زبانی به کار رفته در بیت کدام گزینه همانند تعداد اختیار شاعری زبانی در بیت زیر است؟   - 1۶7

 ی فرداپزم سررودا به بوی نافه»همه شررب می
 

 شرب سرودای سرعدی را مگر فردا نمی باشرد« 
 

 

 خون خم( یرررا رب چه غمزه کرد صراحی که  1

 سرررررررای عرراشررق را( هررزار بررلرربررل دسررترران2

 نررهادش یا حررریر ( گلبن است آن یا تن نازک3

 ( بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایررمن۴
 

 با نررررعررررره هررررای قررلررقلش اندر گلو ببست 

 گفتن دری آمرروخت برربررایررد از تررو سررررخن

 آهررن اسررررت آن یررا دل نامررهربانش یا حجر 

 ی چنگی و مریررخ سلحشورشبه لعررب زهره
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 های کدام گزینه استفاده نشده است؟ از اختیار وزنی آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه در یکی از مصراع  - 1۶8

 وشی ست شورانگیز ی لررولی( دلررررم رمیده1

 ( فرردای پرریرررررهررررنِ چرررراک ماهرویان باد2

 تا سررحرگه حشر( پرریررالرررره بر کفررنررم بند 3

 ( خیال خال تو با خود برره خاک خواهم برد ۴
 

الدرو    آمیز وضررررررع و رنگ وعرررررده و قترررررّ

 ی پرهیزی تقوا و خررررررقههرررررزار جامررررره

 به مِررررری ز دل ببرم هرررررول روز رسررتاخیز 

 ه تا ز خال تو خاکرررررم شررود عبیرآمیز ررررر ک
 

 

 در کدام بیت، اختیار وزنی قلب به کار رفته است؟  -1۶9

 کنم گرچه من این جا حدیث از سرر جان می(  1

 ( دور فلک بر دلم کرد ز جررور آن چرررره کرررررد2

 تای توست کز تو زند الف عشرررق( عقل نه هم3

 ( به که ز بهر سخن برررررنررررگررررشرررراید زبرررران۴
 

 رود نزد تو آن جا سررخن از سرررررررر و زر می 

 کررررررنرررد خوی تو نیرررز از جفا یاری او مررری

 کند سررررررری میحرررریف خیرهنشناسد  می

 گر نتواند که مرد سخن به پایرررررران برررررررد 
 

 

 اختیار وزنی »ابدال« در کدام گزینه به کار نرفته است؟ -170

 ( روزی بس خرّم است می گیر از بامررررداد1

 ( بنشین خورشیدوار، می خور جمشررریدوار 2

 بیز گشرررررت انگیز گشرت باد سرمن( مر  دل3

 را  پر از کررررررلّه شد  ( با  پر از حجله شد،۴
 

 داد زمررررانرررررره بررررررده ایررررزد داد تررررررو داد 

 فرررررّب و امرررریرررردوار، چررررون پررررسر کیقباد 

 خیز گشت، کبک گلررو برگشاد بلبررررل شررب

 دشرت پر از دجله شرد، کوه پر از مشرک سراد
 

 

 شود................... در شعر زیر دیده میاختیارات شاعری زبانی .................. و اختیار وزنی  -171

 ها جاری استن چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب، و اندر آب بیند سنگ«»ازتهی سرشارن جویبار لحظه

 ابدال   –( تبدیل مصوّت بلند به کوتاه  1

 فاعِالتُن به جای َفعَالتُن در رکن اول  -( تبدیل مصوّت بلند به کوتاه  2

 بلند بودن هجای کشیدی پایانی   –( تبدیل مصوّت کوتاه به بلند  3

 فاعِالتُن به جای َفعَالتُن در رکن اول –( تبدیل مصوّت کوتاه به بلند  ۴

 

 شود؟در کدام گزینه اختیار شاعری تبدیل مصوّت بلند به کوتاه دیده می -172

 ها نیستها و آنآشامن سوی اینام، این جاوید خونها نیست ن سوی بهر( تو دانی کاین سفر هرگز به سوی آسمان1

 ... دشتِ بی خداوندی استن که با هر جنبش نبضمن هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند( به سوی پهن2

 توشه برداریم...بینم بدآهنگ استن بیا ره( من این جا بس دلم تنگ استن و هر سازی که می3

 قدم در راه بگذاریمن کجا؟ هرجا که پیش آیدن ........توشه برداریمن  ( بیا ره۴
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 است؟  متفاوت وزن کدام شعر نیمایی با دیگر گزینه ها -173

 پیر از روزگارانی غبارآلودن سالخوردی جاودان مانند( پوستینی ژنده دارم منن یادگاری ژنده1

 کردن برای مرد جستن برای زندگی یا آنکن زندگی خواهین زین درختستان بار و بردن مرد را ( تا کدامین را تو می 2

 خوردن احساس و گیاه ن با  ما نقط  برخورد نگاه و قفس و آینه بود ( با  ما در طرف سایه دانایی بودن با  ما جای گره 3

 سوزی نبودن این شب است آری شبی بس هولناکآب و نانن و آن چه بود آش دهن( خانه خالی بود و خوان بی۴

 

 کدام بیت در بَحر مُتَقارِب مُثَمَّن مَحذوف سروده شده است؟ -17۴

 ( گرم عذاب نمایی به دا  و درد جرررردایرری 1

 ( به حسرن و خلق و وفا کس به یار ما نرسرد 2

 ( از نظرت کجا رود ور برود تو هررمرررررهررری 3

 ( مررگررردان سررررر از دیررررن و از راسررررترررری ۴
 

 ستی شکنجه صبر ندارم بریز خررررونررررم و ر 

 تو را در این سخن انکار کررار مررررا نرررررسد 

 دهی کنی آمررررد و ره نمیرفررررت و رها نمی

 که خررررررشررررم خرررررردا آورد کرررررراسررررترررری 
 

 

 کدام بیت در بَحر مُتَقارِب مُثَمَّن سالم سروده شده است؟ -175

 ( چو کارآگهان کار بایسرررررت کررررررررردن 1

 هنرررررررپرررررررررورنررررد ( خردمند مردم،  2

 ( قررررنرررراعررررت ترررررروانگر کررند مرد را3

 ( چرا پیش خسررو بررررره خواهرررررش روی۴
 

کراردانی؟   از  بهررررررتر  رهی  و  رسرررم   چره 

 پررررررروران از هررررررنر الغرندکرررررره ترررن

رد راخبر کن حرررررریررررررررررص جهان  گرررررَ

 چو یرک سرررو نهرادی طمررررررع، خسرررروی
 

 

 است؟ نام وزن بیت زیر درکدام گزینه درست آمده  -17۶

عُرجررب  و  جرهررل  و  خرودبریرنری   »بررآنرنررد 
 

کرنرنررد«   پرنرهرران  ترو  از  را  ترو  عریررب   کرره 
 

 ( هَزَج مُثَمَّن مَحذوف  2 ( مُتَقارِب مُسَدَّس مَحذوف            1

 ( مُتَقارِب مُثَمَّن مَحذوف۴ ( هَزَج مُسَدَّس مَحذوف           3

 

 است؟نام بَحر بیت زیر در کدام گزینه درست ذکر شده  -177

 روی بی من مرو، ای جران جران بی تن مرو»چون می
 

 چشرم من بیرون مشرو، ای شرعله تابررررران من«  وز 
 

 ( رَجَز مُثَمَّن سالم  2 ( رَمَل مُثَمَّن سالم1

 ( مُتَقارِب مُثَمَّن سالم۴ ( هَزَج مُثَمَّن سالم3
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 نام وزن کدام بیت »رَمَل مُسَدَّس مَحذوف« است؟ -178

 کنند خررررواهررررانررررم نصیحررت مینرررریررررررک (  1

 ( عیررررب یرررراران و دوسررررترررران هررنررررر است2

 نظر اسرت( هر کسری را نتوان گفت که صراحب3

 ( دیده و از دیدار خوبان برگرفتن مشرکل اسرت۴
 

 حاصل استخررررشررررررت بررررررررر دریررررررا زدن بررری 

 سررررخررررررن دشررررمررررنرران نرررررره معتبر است

 پرستی دگر استعررررشررررررق بررازی دگررر و نفس

 حاصرل اسرتکند بیهر که ما را این نصریحت می
 

 

 ها در َبحر»َهَزج مُسَدَّس َمحذوف« سروده شده است، به جز گزینه ........همه بیت -179

 ( اال ای کرررراروان مررررحررررمررررررررل برررررانررررید 1

 ( دلررررررم از مررهررررررر در مرررراتم نشسته است 2

 باشرد گر نگارینم بگیرد دسرت من فردا ( چه3

 ( قرررررررار زنرررررردگررررانرررررری آن نررررگار اسررت ۴
 

 کرررره مررررررا را بررررند بررررررر پررررای رحیل اسررت  

 عجب در مررهر دل دلرررررردار چررررررون اسررررررت 

 سیررماز روزن سر در آویزد چررو قرخ ماه خوش

 قرررراری بررررقررررار اسررت کررررز او آن بررری
 

 

 نام وزن کدام بیت »رَمَل مُثَمَّن مَحذوف« است؟ -180

 ( شرررررروق را بررررررر صرربررر قوّت غالب است1

 گریسررت گفررت و خوش خوش می( عاشقی می2

 ( بررررررذل جرررررراه و مررررال و تررررک نام و ننگ3

 ( پیررررش از این من دعوی پرهیزگاری کردمرری ۴
 

 عررررقررل را بررررررا عررررشررق دعرروی برراطل است 

 رریرراسرراید کرررره جانان قاتل استجرران برر 

 در طرررریرررق عررررررشرررق اوّل مرررنرررزل است

 گویم که هررر دعوی که کردم باطل استباز می
 

 

 ی .............. حروف مشترک قافیه از »مصّوت بلند+صامت+ مصّوت« تشکیل شده است. گزینه   به جز ها  ی گزینه در همه  - 181

 است( هر روز دلررررررم به زیرررر باری دگرررر  1

 ( کنار آب و پای بید و طبع شرعر و یاری خوش2

 ( کرررررررررره روزی رهررررررررروی در سرررررررررررزمینی 3

 ی بهشررررررررت ز کویت حکایترررری ( ای قصّرررررررره۴
 

 ی من ز هجررررر خاری دگررررررررر استدر دیده 

 معاشرر دلبری شریرین و سراقی گل عذاری خوش 

 برررره لطفررررررش گفررررررت رنرررررردی ره نشیررررررررنی

 جمرررال حررررور ز رویررت  روایترری  شررررررررح
 

 

 هستند؟  نادرستهر دو مورد کدام گزینه   -182

 « است.(1خورم دریرغین زدم بر خویشتن چون شمع تیغی )قافیه، از نوع قاعده »الف( بدین افسوس می

 ب( شکر لفظان لبش را نوش خوانندن ولیعهد مهین بانوش دانند )بیت ذوقافیتین است.(

 ی درونی دارد.(روی بر بام ما )مصراع قافیهیوسف خوشنام ما خوش میج( ای  

 د( قافیه در شعر نو همانند شعر کهن محدودیت هایی دارد.

 ج  -( ب  ۴ ج    -( الف 3 د     -( ب  2 د    -( الف 1
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 ی .................. یکسان است.گزینه به جزها  ی گزینهی قافیه در همهنوع قاعده -183

 رررری برررره نررررور برررراده بر افروز جام ما( سرررراق 1

 ( چو بشرنوی سرخن اهل دل مگو که خطاسرت2

 ( شکفته شد گل حمرا و گررشرت بلبل مست 3

 ( ای فرو  ماه حسن از روی رخررشرران شررما ۴
 

 مررررطرب بررگررو کرره کار جهان شد به کار ما 

 ای جان من خطررررا این جاستشناس نهسخررن

 پرستبرراده  صالی سرخوشی ای صرررروفرریرررران

 آب روی خوبی از چرررراه زنررررخرررررردان شررررمررا
 

 

 است؟  متفاوتتعداد حروف مشترک قافیه در کدام گزینه   -18۴

 ( گوهر خود را هویردا کن کمرال این اسرررت وبس1

 ( کار هررررررمررره محبّان همچون زر است امشب 2

 ( آن نفررررسررررری که با خودی یار چو خار آیدت 3

 شررررهررررنررررشرررره نیست ( قبله امررررروز چررررررو  ۴
 

 خویش را در خویش پیدا کن کمال این اسرت و بس 

 جرررررران هررررررمرررررره حررسودان کور و کر است امشب

 وان نررررررفرررررسری کرره بیرخودی یار چه کار آیدت؟ 

 هررررررر کرررررره آیررررررد برررررره در بررگررو ره نرررریررررسررررت 
 

 

 کدام یک از ابیات زیر »ذوقافیتین« است؟ -185

 ه ترررررررراج از تو گررررررررریان شود( مبادا ک1

 ( بگفرت این و چرادر بره سرررر درکشررریرد 2

 ( تو کررررررررردار خرررررررروب از توانا شناس3

 ( چنان رو که پرررررررررررسررند پاسررخ کنی ۴
 

 دل انجمررررررررررن بر تو بررررررررررریان شرود 

 یکرررررررررررری باد سررررد از جگر بر کشرررید 

 خرررررررررد نیز نزدیررررررررررررک دانا شرناس

 به پاسرررررررررررخ گری روز فرررررررررررّب کنی 
 

 

 است. یکسانها به جز گزینه .................. قاعدی قافیه در همه گزینه  -18۶

 کرررررند مرا ( خطّت که درد و دا  تو نو می1

 ( شرع احررمررد نرریررسررت ایررن منزل مرو 2

 ( آن خال سیه از بر آن نرگررررررس جرررادو3

 ( چو مِی خوردی ز خود بیرون مشررررررو تو ۴
 

 کرررند مرا جان در برررالی عشق گرررررررو می 

 ررر چرررررره دارد او هررررررزاران راهرررررررو گرر 

 چون نافه مشرررک اسرررت جدا گشرررته ز آهو 

 مررررر ایررررن اسرررررررار کررررل نیکو شنو تو 
 

 

 بیت کدام گزینه ذوقافیتین است؟ -187

 ( خرررررررامررران بشررررررد سرررررروی آب روان1

 ( ولیکن روانم ز تو سرررررریر نرررررریررررررست 2

 ( مکن روز بر خویشتن بر بنررررررفررررررش 3

 چره ملرک و سرررپراهسرررت و گنل ( مرا هر  ۴
 

 چررررررررونان چررررررررون شرده بازجوید روان 

 دلررررم چررررررررون دل تو به کفشریر نیسرت

 به بازیرررچرررررره پرررنرررجررره مزن بر درفش 

زوسررررت خنل را  تو  و  توسررررت  زان   همی 
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 : به جز« است  2ها براساس قاعدی»  قاعدی قافیه در همه گزینه -188

 خدایا! ( زهی عشررق زهی عشررق که ما راسررت 1

 گررررویم زبان می( من بررررا تررررو حرررردیررث بی2

 ( ای یار ما دلدار ما ای عررررالررررررم اسرررررار ما 3

 ( دل مررررررن دل مررررن دل مررررن برررررِ تررررررو ۴
 

 چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا! 

مری عرررررررریرران  حرراضررررران  جرمرلرره   گرویرم وز 

 ا ای یوسررررف دیرررررردار ما ای رونررررررررق بررررررازار مرررررر 

 رب تررررررو رب تررررررررررو رب بررررررررررررا فرررررررِ تررررررو 
 

 است؟  متفاوتها  وزن کدام گزینه با دیگر گزینه -189

رسررریررد1 فرراغری  کرره  جررا  آن  از  روزی   ) 

دانره کره می2 آن  برررررررزگررررررر   پرورد ( 

 ام( تا نمرررررودی عرررررارض چرررررون الله3

 دهند ( راهرررررروی را کررررره امررررران می۴
 

برره    سرررلیمرران  رسررررررررریرردبرراد   چراغی 

 آیررررررررد روزی کرررررررره از او برررررخورد 

نررالرره و  خررروش  بررا  بررلرربررل   امهررمررچررو 

مرری نشررررران  دور  از  عرردم   دهررنررد در 
 

 

 است؟ وزنهم گزینه کدام مصراع »کشیدم در بَرَت ناگاه و شد در تاب گیسویت« با -190

 ب جامرربوسم لرانه میررر( بدین شک2 ( دارم از لرطرفِ ازل جَرنرّت فررردوس طرمع  1

 ه ز راز روزگررارمرررد آگرره کررر( کر۴ ( که بر خاکم روان گردی، بگیرد دامنت گردم  3

 

 بیت گزینه ............، »دُوری متناوب« است. به جزابیات  ه  وزن هم -191

نررمرری1 هرروس  کرروی  ز  عررق  نسرررریررم   آیررد ( 

مررانررد2 نرراب  شرررراب  برره  تررابنرراکی  ز  من  دل   ) 

 تن من( تا دامن از من کشریدی ای سررو سریمین3

 ( ای که پس از هالک من پای نهی برره خاک من۴
 

 آید چرررا کرره برروی گررل از خررار و خس نمی 

 کرراری که به آفررترراب مررانرردنررکررنررد سرریرراه

ود دامن من  هر شررب ز خونابه دل پُرگل بررررررُ

 خراک بشرررنرررررروی نرالره دردنراک مناز دل  
 

 وزن همه بیت ها، به غیر از بیت .............. دُوری است. -192

 ای بخوانای چو آمدی بر سرر خسرته( فاتحه1

 ( مر  دلم طایری اسرت، قدسریِ عرشْ آسرمان 2

 ( مررنررم کرره شررهررره شهرم به عشق ورزیدن 3

 سوزم از فررراقررت روی از جررفررا بگردان( می۴
 

 دهد لعل لبت به مرده جانبگررررشرا که میلب   

 از قررررفررررس آن مررلررول سرریرر شررده از جرهان

 ام برررره بررررد دیرررردن مررنم کرره دیررده نرریررالرروده

 هررجررران بررررالی مررررا شررررد یررا رب بال بگردان 
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 است؟ نشدهکدام بیت در وزن »دُوری« سروده   -193

 ( ای که خدنگ شررسررت تو کرده نشرران دل مرا1

بر سرررر نسررررین گرذار 2  ( سرررنبلرت ای گلعرذار 

 کررررردن ( نرره از جمال تررو قطع نررظررر ترررروان3

 ( هیچ از تو حاصرلم نیسرت دردا که عین خار است ۴
 

 نشرران چو نکنم ز دسررت تو شررکوه به شرراه جم 

برربررر دل  رمررق  هررم  برریررار  گررل  طرربررق   هررم 

 کررررردن نه جز خیال تو فررکر دگررررررر ترررروان

 وانررررررگه گلی نچیدن در پای گل نشررسررتن  
 

 وزن کدام گزینه از تکرار»مَفعولُ مَفاعیلُن«پدید آمده است؟ -19۴

 ( گررررل بررر ربِ رنررگیررن تررو تا لطفِ عرق دیررد1

 ( هررر کررس برره تررماشایی رفررتررند به صحرایی 2

 نفسی تا به شرح عرضه دهم ( کررجرراسررت هررم3

 جسرتم ( شربی دل را به تاریکی ز زلفت باز می۴
 

 تش شررروق از غم دل غرق گالب اسرررت در آ 

 مررا را کرررره تررو منظوری خاطر نرود جایی

 کررشررد از روزگررارِ هجرانش؟ کرره دل چرره می

 خوردم از میرررُخت دیدم و جرامری هراللی ب

 است؟  نادرستها و عوامل تأثیرگذار شعر فارسی  کدام گزینه درباری سازه -195

کوشررد  کند و میای را در خویش احسرراس میروانی اسررت که شرراعر رویداد حادثه-روحی( منظور از عاطفه، حالتی  1

 دیگران را با خود در این احساس، همراه سازد.

 توان عواطف را برانگیخت.ترین و مؤثرترین عامل، عاطفه است. بدون وزن کمتر می( پس از وزن، مهم2

شررود. تشررخیص لحن مناسررب هر متن، خواندن را ی( توجّه به فضررای عاطفی و آهنگ متن، سرربب کشررف لحن م3

 کند.تر میتر و درک محتوا را آساننشیندل

 شود. وزن امری حسی است و وسیل  ادراک وزن، حواس ماست.( وزن، ادراکی است که از احساس نظم حاصل می۴

 در بیت کدام گزینه، شاعر، از وزنی ضربی برای بیان محتوایی تعلیمی بهره برده است؟    -19۶

نخسررررت1 نمرایرد  چررررررو زهرت  تحمّرل   ) 

خررنررجرررش 2 آبررگررون  زهررر  ترریررز  برردان   ) 

نمررانررد 3 چرراره  کرره  شررررد  چنرران  تنگی  ز   ) 

 ( سرررواری چون من پرای بر زین نگراشررررت۴
 

رسررررت  طرربررع  در  چررو  گررردد  شررررهررد   ولرری 

برررش  کرریررانرری  آن  چرراک  کرررد   هررمرری 

نررمررانررد ترراره  و  پررود  هررمرری  را   سرررررپرره 

بررنررداشررررت  مررا  گرررررررررز  و  تریررررررررغ   کسررری 
 

 کند؟  بیت کدام گزینه، از نظر آهنگ و موسیقی )وزن( حالت شادی و نشا، درونی را منتقل می -197

 ( سررراقی چمن گرل را بی روی تو رنگی نیسرررت1

 ( ای بر درت خیل و حشرم بیرون خرام ای محتشرم 2

و  3 بررال  تروأم  تریرر  از  چرو  مرن  مررا(  برخرش   پرری 

برره  ۴ و  برنرراز  خروشرررری  برره  بربرخرش(   خروبری 
 

بریررارایری   بررا   تررا  کرن  خررامرران   شررررمشرررراد 

 زیرا که سررمسرت و خوشرم زان چشرم مسرت دلربا

بررخریرزد  کرمرران  کرره  زمررانری  تریرر  پررد   خروش 

رخررش خررویررش  دل  بررر  را  روز   مررکررن 
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 کدام گزینه برای جاهای خالی مناسب است؟  -198

 کند.«  ترین عامل پیدایی شعر، ..................... است و ..................... و .................. ، به انتقال بهتر آن کمک می»اساسی

 ادراک وزن و آهنگ   -( موسیقی  2 ادراک وزن و احساس - ( عاطفه  1

 وزن و آهنگ   -( عاطفه  ۴ وزن و آهنگ -( موسیقی  3

 ؟کندنمیوزن و لحن کدام بیت، حالت شادی و نشا، درونی را به خواننده منتقل   -199

 کشان ( ای سررخوشان ای سرخوشان آمد طرب دامن1

امیر مرا کجرا 2  ( در دو جهران لطیف و خوش همچو 

را3 رعررنررا  غررزال  آن  بررگررو  لررطررف  برره  صرررربررا   ) 

صرررررربرررا ۴ بررراد  خررررّم  نرررفرررس  ای   ) 
 

مررا    مررابرگررفرترره  دامرران  او  برگررفرترره  او   زنرجریرر 

نشررررد گر چره کره دیرد صررررد خطرا  او گره   ابروی 

داده ترو  بریررابرران  و  کروه  برره  سررررر  راکرره  مررا   ای 

آمررررده یررررار  بررررر  مرررررحرررربررررا از   ای 
 

 نوشته شده است؟    نادرستتقطیع هجایی کدام گزینه در مقابل آن  -200

برراک1 چرره  شررررویررم  فرردا  گررر  دل  و  مررن   ) 

مررری 2 ترررقررراضررررررا  خررروش   کرررنررری ( 

ز3 برررردم  مرررررده  شرررررردم (   نررررده 

نررربسرررررت ۴ کرررس  ز  کررررم  طررررف   ) 
 

 (U U  ن  رر ررU رر  U  ن  ررU U رر  ) 

 (  رر U ررن  رر رر U رر)

 (  رر  رر  U  رر ن رر U U رر)

 (   رر U رر U ن  رر U U رر)

 است؟    نادرستتقطیع هجایی کدام مصراع در مقابل آن   -201 

بیرا: 1 نرابینرا  یعقوب  این  آخر سررروی  یوسرررف  ای   ) 

و  2 عررذرا  بربریرن  را: (  خرالیرق  آترش  آن  در  را   وامرق 

 ود کوتره کن:رررررر ( برو ای غصرررّره دمی زحمرت خ3

نرردارد: ۴ عصررررایرری  کررف  در  کرره  کرروری  چررو   ) 
 

   رر  U رر  رر رر U  رر رر  رر  U  رر رر  رر U رر  رر 

U رر رر  رر   U  رر رر  رر  U  رر رر  رر U رر  رر  رر 

U U رر  رر  U U رر رر U U   رر  رر رر رر 

U رر  رر U  رر رر  U  رر  رر U  رر 

   تقطیع هجایی کدام مصراع نادرست آمده است؟  -202

 جا  ماند به( چون قلم از ما همین گفتار می1

 جا بِ نَد ما می ر تا گُف مین هَ ما اَز لَم قَ چُن

 توان یافت( به طاعت قرب ایزد می2

 یافت وان تَ می زَد ای بِ ُقر عَت طا بِ

 کسیاز بیسفر یک کوچه راه ( با عقل گشتم هم3

 کَسی بی هَز را چِ کو یِک  َفر سَ هَم تَم گَش ل عَق با

 ( تو در جنگ آیی روم من به صلح۴

 صُلح بِ مَن وَم رَ یی آ د جَن دَر تُ
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 است؟   متفاوتتعداد هجاهای کشیده در کدام گزینه   -203

نمی1 ر  میسرررّ عیش  مقرام  رنل(  بی   شرررود 

دارد2 تحمّرل  بره  مقیّرد  را عقرل   ( خصرررم 

کرنرم (  3 فرریرراد  دوسررررت  فرراق  ز  کری   تررا 

 ( گر تو مرد راه عشرقی عشرق را کن اختیار ۴
 

بسرررتره  بال  بره حکم  السررررتبلی  عهردِ   انرد 

 سررریرل را ریرگ مسرررخّر بررررررره تنزّل دارد 

کررد نرتروانرم  صرررربرر  دوسررررت  فررقررت   در 

 سروز نیسرتنور عرفان در کجا، چون درد عالم
 

 وزن و آهنگ کدام بیت برای بیان حماسی شعر مناسب است؟   -20۴

گروشرررره1 هرر  برره  تریرر  زنری  چرنررد   ای( 

گرررد 2 کررردار  برره  آمررد  فرررسررررترراده   ) 

ذرّه3 آفررترراب (  در  شررررد  مررحررو  کرران   ای 

 ( ای عقل تو به باشری در دانش و در بینش؟۴
 

برری  ترروشرررر   از   ایترروشررررهغررافررلرری 

سررررخرن کرردشررررنریررده  یرراد  هرمرره   هررا 

 و حسررراب  جنرگ او بیرون شرررد از وصرررف

 که به هر لحظه صررد عقل و نظر سررازد؟یا آن
 

 شوند؟  هر دو مصراع کدام گزینه، کامالً به شکل یکسان تقطیع می -205

 بینم بررررره خوابچنان فرّب شربی دیگرررررر نمیالف( آن

 ب( چون کلیدش را شرررکسرررتی از که باشرررد فتح بابت

 ،( گفتم کررررررره بنمرا نردبران ترا بر روم بر آسرررمران 

بررازیرر  طررفررل  مرریت(  مررعررلّررم  از  آرام   برررد گرروش 

روز  هررر  برره  را  خررلررقرران  تررو  صرررربررحرری  از  برره   ـ( 
 

ـ 2 ( الف، ت 1  ( الف، ـ۴ ( ب، ، 3 ( ،، 

 ؟  نداردمطابقت    «  -  -   U - -U  - -U  - -Uکدام گزینه با الگوی هجایی »  -20۶

رفیقرران  1 شرررکسرررتنررد (  صرررحبررت  عهررد   چنرران 

گرردایرری 3 در  کررنررم  پررادشررررراهرری  بسررررری   ) 
 

 غصرررّره سررراقی کجرایی م خون شرررد از  رررررر ( دل2 

برراش۴ خرررسررررنررد  برریررهرروده  رنررل  مررکِررش   ) 
 

 ؟  نیستتقطیع هجایی مقابل کدام مصراع با آن همخوان   -207 

 ه مراسررت: ررررر ( ایمن از سرریلی موج اسررت کناری ک1

 ( چشررم اگر بر منعم افتد هیچ نعمت سررهل نیسررت:2

مری3 آب  سررررنررگ  ترجرربرره  آفرترراب  از   شررررود:( 

چشررررم: ۴ سررررپریرردیِ  هرم  و  سرررریرراهری  هرم   ) 
 

   رر  U  U رر  رر  U  U رر  رر U U   رر رر  U رر 

   رر  U  رر رر رر U U رر  رر  U رر  رر رر  U رر

 رر  U  U U  رر رر  U رر  رر U رر U رر  رر

 رر  U  U رر  U  رر U رر رر  U رر
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 (  رر U  رر  U رر  U  رر  U رر  U  رر U  رر  U رر  U)  ؟ عالمت هجاهای هر مصراع کدام بیت به شکل زیر است -208

و1 چ  ( دانی کره چنرگ   کننرد ه تقریر میررررررر عود 

دانررد2 قرلرنرردری  برترراشررررد  سررررر  کرره  هرر  نرره   ) 

مرری3 خررلررد  نسرررریررم  جررویرربررارهررا (  ز  مررگررر   وزد 

براشررررد۴ این چره حکرایرت  شرررراب  انکرار  و  من   ) 
 

مرری  تررعررزیررر  کرره  برراده  خرروریررد   کررنررنررد پررنررهرران 

دانرررد کررراله سررررررروری  آیررریرررن  و   داری 

مرری مشررررک  برروی  مرررغررزارهررا کرره  هرروای   دهررد 

برراشررررد  کررفررایررت  و  عررقررل  قرردرم  ایررن   غررالرربرراً 
 

 شود؟  در کدام دو گزینه وزن مشترک دیده می -209

ویررررررس را نبینرد  براشررررد  رام را گر برد گرل   الف( 

مرری نررگررار  کرره  هرریررن  را،  راه  زنرریررد  آب   رسررررد ج( 

 هرررررر( هیچ میدانی چرا اشررکم ز چشررم افتاده اسررت
 

را چنررگ  بنهررد  چنررگ  کز  دمی  را  مطرب  مگررذار   ب( 

رواسرررررت  نررنررالرری  جررانرران  جررور  از  گررر   د( 
 

 الف  -( هر ۴ ب  - ( د 3 هر - ( ب 2 ج  -( الف  1

 وزن هستند؟  با کلمات »رحمت، گناه، عشق، اصنام« هم به ترتیبهای کدام گزینه  واژه -210

 ( هستی، هزار، دَست، دلدار2 ( سرمست، سپاه، مشق، احترام1

 ( هیبت، همراه، صدق، دیدار۴ ( عصمت، نگاه، صادق، اعزام 3

 

 

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست  *توجّه:  

با قیمت    8کافی تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام   هزار و مبحث    60ساعت و 

توانید برای  رسد. در صورت تمایل می هزار تومان به فروش می   120ساعت و با قیمت    15عروض و قافیه در  

ترین  شود و در سریعها در تلگرام ارسال می بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید. این فیلم

فیلم تهیه  برای  رسید.  خواهد  دستتان  به  ممکن  بهزمان  و  تگرام  ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  روزترین 

(@aboozar_ahmadi63 و یا به شماره )ساپ پیام بدهید. در وات  09123708476 

 شده است. ی به طور کامل آموزش دادهعدر تدریس ویدئویی عروض سما*توجّه: 

 ن تهیه کنید. اتوم 800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحهمی *توجّه: 
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 نامه عروض و قافیهپاسخ 
1 1 2 3 4  51 1 2 3 4  101 1 2 3 4  151 1 2 3 4  201 1 2 3 4 
2 1 2 3 4  52 1 2 3 4  102 1 2 3 4  152 1 2 3 4  202 1 2 3 4 
3 1 2 3 4  53 1 2 3 4  103 1 2 3 4  153 1 2 3 4  203 1 2 3 4 
4 1 2 3 4  54 1 2 3 4  104 1 2 3 4  154 1 2 3 4  204 1 2 3 4 
5 1 2 3 4  55 1 2 3 4  105 1 2 3 4  155 1 2 3 4  205 1 2 3 4 
6 1 2 3 4  56 1 2 3 4  106 1 2 3 4  156 1 2 3 4  206 1 2 3 4 
7 1 2 3 4  57 1 2 3 4  107 1 2 3 4  157 1 2 3 4  207 1 2 3 4 
8 1 2 3 4  58 1 2 3 4  108 1 2 3 4  158 1 2 3 4  208 1 2 3 4 
9 1 2 3 4  59 1 2 3 4  109 1 2 3 4  159 1 2 3 4  209 1 2 3 4 
10 1 2 3 4  60 1 2 3 4  110 1 2 3 4  160 1 2 3 4  210 1 2 3 4 
11 1 2 3 4  61 1 2 3 4  111 1 2 3 4  161 1 2 3 4  211 1 2 3 4 
12 1 2 3 4  62 1 2 3 4  112 1 2 3 4  162 1 2 3 4  212 1 2 3 4 
13 1 2 3 4  63 1 2 3 4  113 1 2 3 4  163 1 2 3 4  213 1 2 3 4 
14 1 2 3 4  64 1 2 3 4  114 1 2 3 4  164 1 2 3 4  214 1 2 3 4 
15 1 2 3 4  65 1 2 3 4  115 1 2 3 4  165 1 2 3 4  215 1 2 3 4 
16 1 2 3 4  66 1 2 3 4  116 1 2 3 4  166 1 2 3 4  216 1 2 3 4 
17 1 2 3 4  67 1 2 3 4  117 1 2 3 4  167 1 2 3 4  217 1 2 3 4 
18 1 2 3 4  68 1 2 3 4  118 1 2 3 4  168 1 2 3 4  218 1 2 3 4 
19 1 2 3 4  69 1 2 3 4  119 1 2 3 4  169 1 2 3 4  219 1 2 3 4 
20 1 2 3 4  70 1 2 3 4  120 1 2 3 4  170 1 2 3 4  220 1 2 3 4 
21 1 2 3 4  71 1 2 3 4  121 1 2 3 4  171 1 2 3 4  221 1 2 3 4 
22 1 2 3 4  72 1 2 3 4  122 1 2 3 4  172 1 2 3 4  222 1 2 3 4 
23 1 2 3 4  73 1 2 3 4  123 1 2 3 4  173 1 2 3 4  223 1 2 3 4 
24 1 2 3 4  74 1 2 3 4  124 1 2 3 4  174 1 2 3 4  224 1 2 3 4 
25 1 2 3 4  75 1 2 3 4  125 1 2 3 4  175 1 2 3 4  225 1 2 3 4 
26 1 2 3 4  76 1 2 3 4  126 1 2 3 4  176 1 2 3 4  226 1 2 3 4 
27 1 2 3 4  77 1 2 3 4  127 1 2 3 4  177 1 2 3 4  227 1 2 3 4 
28 1 2 3 4  78 1 2 3 4  128 1 2 3 4  178 1 2 3 4  228 1 2 3 4 
29 1 2 3 4  79 1 2 3 4  129 1 2 3 4  179 1 2 3 4  229 1 2 3 4 
30 1 2 3 4  80 1 2 3 4  130 1 2 3 4  180 1 2 3 4  230 1 2 3 4 
31 1 2 3 4  81 1 2 3 4  131 1 2 3 4  181 1 2 3 4  231 1 2 3 4 
32 1 2 3 4  82 1 2 3 4  132 1 2 3 4  182 1 2 3 4  232 1 2 3 4 
33 1 2 3 4  83 1 2 3 4  133 1 2 3 4  183 1 2 3 4  233 1 2 3 4 
34 1 2 3 4  84 1 2 3 4  134 1 2 3 4  184 1 2 3 4  234 1 2 3 4 
35 1 2 3 4  85 1 2 3 4  135 1 2 3 4  185 1 2 3 4  235 1 2 3 4 
36 1 2 3 4  86 1 2 3 4  136 1 2 3 4  186 1 2 3 4  236 1 2 3 4 
37 1 2 3 4  87 1 2 3 4  137 1 2 3 4  187 1 2 3 4  237 1 2 3 4 
38 1 2 3 4  88 1 2 3 4  138 1 2 3 44  188 1 2 3 4  238 1 2 3 4 
39 1 2 3 4  89 1 2 3 4  139 1 2 3 4  189 1 2 3 4  239 1 2 3 4 
40 1 2 3 4  90 1 2 3 4  140 1 2 3 4  190 1 2 3 4  240 1 2 3 4 
41 1 2 3 4  91 1 2 3 4  141 1 2 3 4  191 1 2 3 4  241 1 2 3 4 
42 1 2 3 4  92 1 2 3 4  142 1 2 3 4  192 1 2 3 4  242 1 2 3 4 
43 1 2 3 4  93 1 2 3 4  143 1 2 3 4  193 1 2 3 4  243 1 2 3 4 
44 1 2 3 4  94 1 2 3 4  144 1 2 3 4  194 1 2 3 4  244 1 2 3 4 
45 1 2 3 4  95 1 2 3 4  145 1 2 3 4  195 1 2 3 4  245 1 2 3 4 
46 1 2 3 4  96 1 2 3 4  146 1 2 3 4  196 1 2 3 4  246 1 2 3 4 
47 1 2 3 4  97 1 2 3 4  147 1 2 3 4  197 1 2 3 4  247 1 2 3 4 
48 1 2 3 4  98 1 2 3 4  148 1 2 3 4  198 1 2 3 4  248 1 2 3 4 
49 1 2 3 4  99 1 2 3 4  149 1 2 3 4  199 1 2 3 4  249 1 2 3 4 
50 1 2 3 4  100 1 2 3 4  150 1 2 3 4  200 1 2 3 4  250 1 2 3 4 

 


