
 



 ٍ گیشد هیقشاس  تشسػی هَسد ؿقش دس هَػیقی ایجاد اتضاس اص یکی فٌَاى تِ قافیِ دسع ایي سد

  .ؿَین هی آؿٌا قافیِ اًَاؿ ٍ قافیِ ّای تثصشُ ،قافیِ قَافذ ،قافیِ هفَْم تا آى عی

 عَس تِ آى تا قافیِ استثاط ٍ ؿقش هَػیقی ،ؿقش دستاسُ آؿٌایی تا قافیِ ٍ هثاحث آى، اص پیؾ اها 

 ) ایي هغلة کوک دسػی اػت ٍ تشای داًؾ افضایی ؿوا اسائِ هی ؿَد(. داؿت خَاّین یتحث هختصش

 .اػت ٌّش اص ای ؿاخِ ٍ  ادتی ّای گًَِ تشیي کْي  اص یکی  چکاهِ یا چاهِ ،ػشٍد ،ؿقش 

 

 آى تَدى آٌّگیي ٍ هَصٍى سا ؿقش اصلی ٍیظگی ،فاسػی کْي ؿقش دستاسُ ػٌتی ّای تقشیف دس 

 .اًذ داًؼتِ

  دّذ هی قشاس ًثش هقاتل دس سا ؿقش  اػت دػتشع دس  اٍ اص کِ ؿقش دستاسُ ای سػالِ دس ٍ 

  .اػت ؿٌاختِ ٍصى ّوضاد ٍ ّوشاُ سا آى ٍ کٌذ هی یاد هَصٍى ػخي فٌَاى ؿقشتِ اص

 گَیذ هی الوقجن کتاب دس: 

 یک تِ آى آخشیي حشٍف کِ هتؼاٍیاًذیـیذُ، هشتة، هقٌَی، هَصٍى، هتکشس،  اػت ػخٌی ؿقش 

 ) قافیِ(. اػت ُهاًٌذ

 جوـ قَل:  اقَالی اص کِ اًگیض خیال اػت ػخٌی ؿقش کِ داسد ًؾشی چٌیي ّن(

 .تاؿذ ؿذُ ػاختِ هتؼاٍی ٍ هَصٍى ػخي، کالم، آٍاص(

 ؿکل آٌّگیي صتاى دس کِ داًذ هی تخیل ٍ فاعفِ خَسدگی گشُ سا ؿقش ّن 

 تاؿذ گشفتِ

 

 

 ی



 :کِ تگَیین تَاًین هی ؿذ اًجام کِ تقاسیفی تِ تاتَجِ 

 

 

  :کٌیذ تَجِ صیش هثال تِ تَدى اًگیض خیال هفَْم  تْتش تفْین  تشای  

 این دادُ خَسؿیذ علَؿ اص خثش تٌْا جولِ يای دسٍقتی گفتِ هی ؿَد  

 دیذُ آى دس ِؿافشاً تخیل ٍ ًیؼت اًگیض خیال:  کِ دلیل ایي تِ ًیؼت ؿقش ولِج ایيٍ 

 ؿَد ًوی

 : کِ ایي خاعش تِ اػت ؿقش جولِ ایي تگَیین اگش اها

  کِ کشدُ تـثیِ گلی تِ سا خَسؿیذ جولِ ایي دس ٍ ٍ ؿافش دس تخیل خَد اػت اًگیض خیال

 اگش. داسدّن  ٍصى جولِ ایي دیگش عشفی اص .اػت اًگیض خیال جولِ ایيپغ  ؿَد هی ؿکفتِ

 .تاؿذ هی  فقلي فقالتي فشٍضی ٍصى داسای  کِ تیٌین هی کٌین ّجایی تقغیـ سا آى

 :اػت ؿقش یک» پغ

  اػت گشفتِ ػشچـوِ خیال اص -1 

  .اػت.  صیثا ٍ هَصٍى -2



 دس آى تاثیش ٍ صیثایی اص هیضاى چِ تا کِ دیذ خَاّین تضًین تشّن سا ؿقش ٍصى اگش کِ ایي خاعش تِ 

 .ؿَد هی کاػتِ  ارّاى

 کٌیذ دقت صیش ؿقش تِ 

 : ایي کِ خاعش تِ اػت ؿقش هتي، ایي کِ تیٌین هی  

 خاک آغَؽ دس کِ کشدُ اػت تـثیِ عفل تِسا  داًِ ؿافش دس تخیل خَد ٍ اػت اًگیض خیال -1 

 .اػت گشفتِ آغَؽ دس سا داًِ کِ کشدُ تـثیِ هادسی تِ ّنسا  خاک ٍ   یاتذ هی پشٍسؽ

 .تاؿذ هی فافلي هفتقلي هفتقلي  فشٍضی ٍصى داسای ٍ  اػت هَصٍى  -2

  

 .دّذ هی دػت اص سا اؽ یاًگیض ؿَس چقذس کِ تیٌین هی ،تگیشین ؿقش ایي اص سا ٍصى اگش 

. 

 



 

 

  

 تِ ّن  ؛تخـذ هی حشاست ٍ ؿَساًگیضی ٍ صیثایی ؿقش تِ کِ ٍ تخیل ؿافشاًِ ٍصى اص غیش 

   افضایذ هی ؿقش یهَػیق آٌّگی خَؽ ٍ صیثایی

 .کٌیذ دقت ّا قافیِ تِ صیش تیت دس 

 ٍ  حزف ّوضُ *  اختیاس ؿافشی تثذیل ّجای کَتاُ تِ تلٌذ دس پایاى ٍاطُ 

  :تٌَیؼین صیش ؿکل تِ ٍ تضًین ّن تش تیت ایي دس سا قافیِ اگش 

 *  اختیاس ؿافشی تثذیل ّجای کَتاُ تِ تلٌذ دس پایاى ٍاطُ  ٍ حزف ّوضُ



 ٍاقـ دس تذسهٌیش )کشدُ تـثیِ چْاسدُ ؿة هاُ تِ سا هحثَب ٍ یاس:  کِ چشا  اػت ؿقش  ّن تاص 2 تیت  

 سا تیت دٍ اگش یقٌی تاؿذ هی صحیح ّن ٍصى تَدى اًگیض خیال تش فالٍُ عشفی اص ( ٍ اػت یاس اص اػتقاسُ

  .اػت فافلي فافالتي فافالتي ٍصى تش کٌین تقغیـ

 ٍ هٌیش ٍاطُ دٍ ّن  ٍ اػت اًگیض خیال ّن ؛داسد ٍجَد ٍصى ّن اٍل تیت دس 

 هٌیش ٍاطُ دٍ اًگیض خیالٍ ّن  اػت هَصٍى ّن ،اٍل تیت هاًٌذ ّن  دٍم تیت  .ّؼتٌذ قافیِ  ّن فثیش

  ًیؼتٌذ قافیِ ّن  هـک ٍ

 :ؿَد هی تقؼین تخؾ چْاس تِ ؿقش هَػیقی 

 ِاػت قافیِ ٍ سدیف ّواى ک. 

 اػت فشٍضی ٍصى ّواى کِ ؿقش. 

 ِآسایی ٍاج ،تکشاس ،ػجـ ،جٌاع هاًٌذ .اػت لفؾی ّای آسایِ ّواى ک ٍ ... 

 ِتوثیل ،تلویح ،ایْام، تٌاػة ،تضاد هاًٌذ .اػت هقٌَی ّای آسایِ ّواى ک ٍ ... 

 فٌَى ٍ فلَم کتاب ادتی ّای آسایِ تخؾ دس هقٌَی ٍ داخلی هَػیقی تا ّواى گًَِ کِ اهؼال خَاًذیذ

 .ؿذ خَاّیذ آؿٌا تحصیلی پایِ  ػِ

 فٌَى ٍ فلَم کتاب دس ؿقش فشٍضی اٍصاى ّواى یا ؿقش هَػیقی تخؾ دس ّن تیشًٍی هَػیقی هَسد دس

 .ؿذ خَاّیذ آؿٌا

 .ؿَیذ هی آؿٌا اػت قافیِ ٍ سدیف ّواى کِ کٌاسی هَػیقی تا ًیض دسع ایي دس 



 

 اگش ٍ  اػت هَثش تؼیاس ؿقش هَػیقی ٍ صیثایی دس کِ اػت فَاهلی اص قافیِ ،یاد گشفتین کِ گًَِى ّوا  

 .آٍسد هی پذیذ لزت احؼاع ٍ ّیجاى ٍ َسؿ  ؿًٌَذُ ٍ دسخَاًٌذُ تاؿذ تکلف تذٍى ٍ ٌّشهٌذاًِ

 تِ ادتی اصغالح دس ٍ اػت آیٌذُ دس پغ اص ٍ سًٍذُ پی اص هقٌی تِ لغَی  لحاػ اص 

 ؿًَذ هی قافیِ ّای ٍاطُ اص تقذ کِ اػت کلواتی یا کلوِ

  :پغ 

 ِگَیٌذ هیتاؿذ قافیِ داسای کِ ؿقشی ت. 

 ٍ ِگَیٌذ هیؿقش تاؿذ داؿتِ ًیض سدیف قافیِ تش فالٍُ کِ ؿقشی ت. 

 هثال: 

 )هَالًا(                دس جْاى حیّ ٍ قیَّهی دس                   ٍ هحشٍهی تش *اص ٍتای صسق

صسق: دٍسٍیی، ًفاق

) آ هخفف هصذس آهذى  ٍ هی تاؿذ. سدیف« آ» حشفّؼتٌذ ٍ  قافیِ« تش ٍ دس 

فقل اهش تیا اػت(  

 

 



 :   هثال

حکین ػخي دس صتاى                                      تِ ًام خذاًٍذ جاى  

 .هی تاؿذ دس ّش دٍ هصشاؿ سدیف «آفشیي»ٍاطُ ّؼتٌذ ٍ  قافیِ «جاى ٍ صتاى

 هثال : 

خَیؾ سا دس خَیؾ پیذا گَّش خَد سا َّیذا 

 

 

 هثال:    

 تِ هشدُ ًپشداصد اص حشف                     غن خَیؾ دس صًذگی خَس کِ 

تِ  هصشاؿ اٍل. دس هصشاؿ فلی سغن ؽاّش یکؼاى، داسای هقٌای هتفاٍت اػتدس دٍ »ٍاطُ

یکی اص ؿشایظ سدیف اػت. پغ  هقٌای خَد ٍ خَیـتيتِ  هصشاؿ دٍمٍ دس  هقٌای تؼتگاى ٍ ًضدیکاى

طُ سفایت ًـذُ اػت. یقٌی اص لحاػ لفؾی فیي ّن ّؼتٌذ اها اص لحاػ هقٌا یکی ًیؼتٌذ ٍ تَدى دس ایي ٍا

 هقٌای آًْا هتفاٍت اػت. پغ: 

 اػت.  قافیِدس دٍ هصشاؿ «  

 

 

 



 

 ( 55تِ جض...............) گضیٌِ دٍ  سدیف ٍجَد داسد* دس ّوِ گضیٌِ ّا 

 ( ػشٍ چواى هي چشا هیل چوي ًوی کٌذ       ّن دم گل ًوی ؿَد یاد ػوي ًوی کٌذ.1

 ( خشاهاى   تـذ    ػَی    آب    سٍاى           چٌاى   چَى   ؿذُ    تاص   جَیذ   سٍاى 2

 ( جاى تی جوال جاًاى هیل جْاى ًذاسد         ّش کغ کِ ایي ًذاسد حقا کِ آى ًذاسد    3

 کاسم ّوِ ًالِ ٍ خشٍؽ اػت اهـة       ًی صثش پذیذ اػت ٍ ًِ َّؽ اػت اهـة ( 4

دس لفؼ ٍ هقٌا هـتشک « ًوی کٌذ، ًذاسد ٍ اهـة» ٍاطُ ّای  گضیٌِ ّای یک، ػِ ٍ چْاسدس ًوًَِ تؼت تاال دقت کٌیذ کِ دس پاػخ: 

ٍ  لفؼ هـتشک ّؼتٌذ اها دس هقٌا هتفاٍت ّؼتٌذدس « سٍاى ٍ سٍاى » دٍ ٍاطُ   گضیٌِ دٍمتِ تشتیة سدیف هی تاؿٌذ. اها دس ٍ  ّؼتٌذ

  پغ ایي دٍ ٍاطُ دس ایي تیت قافیِ ّؼتٌذ ًِ سدیف.اػت. جاى ٍ سٍح تِ هقٌای  هصشاؿ دٍمٍ دس  جاسی تِ هقٌی هصشاؿ اٍل سٍاى دس

 

 ( 56؟) قلن چی هشدف اػتکذام گضیٌِ  * 

 ( اتلْی  دیذ  اؿتشی  تِ  چشا                        گفت ًقـت ّوِ کظ اػت چشا ؟ 1

 فشٍك   تجلی   تؼَصد    پشم     ( اگش یک ػش هَ فشاتش پشم                    2

 ( گالب اػت گَیی تِ جَیؾ سٍاى           ّوِ ؿاد گشدد تِ تَیؾ سٍاى 3

 ( تا چٌذ فوش دس َّع آسصٍ سٍد             ای کاؽ ایي ًفغ کِ تشآهذ فشٍ سٍد4

 . داسای سدیف اػت ٍ پاػخ صحیح هی تاؿذ 4پاػخ: اگش دقت کٌیذگضیٌِ 

 اػت.ٍاطُ ای پشػـی  اص هصشاؿ دٍمٍ دس  اػت چشیذى ؿتشتِ هقٌای  هصشاؿ اٍلدس :   دس گضیٌِ یک 

 ٍاػت. تال پشًذُ  تِ هقٌای هصشاؿ دٍماػت ٍ دس  پشیذىدس هصشاؿ اٍل تِ هقٌای :دس گضیٌِ د 

 ِاػت. سٍح ٍ سٍاىتِ هقٌای  هصشاؿ دٍمٍ دس  جاسی تِ هقٌای هصشاؿ اٍلدس  :  دس گضیٌِ ػ  

 ّن داسای لفؼ هـتشک ّؼتٌذ ّن هقٌی هـتشک  اػت. یقٌی دٍ هصشاؿ تِ هقٌی سفتيدس ّش   :  دس گضیٌِ چْاس 

 

 

 



 آخش آًْا هـتشک تاؿذ.دس  حشٍف قافیِیا  حشف: ٍاطُ ّایی سا گَیٌذ کِ 





 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 









 





 

 



 

 

 



 

 





 

 

 

 



 

 


