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تاریخ بلعمی:ترجمه توسّط ابوعلی بلعمی به فارسی/ به دستور منصوربن نوح سامانی/ افزودن 

 اطّالعات دیگری راجع به ایران/ حذف مطالبی از اصل تاریخ

 یرطبری/ زبان عربیجرتاریخ بلعمی: تاریخ الرّسل والملوک/ نوشتۀ محمدبناصل کتاب 

( 1درس پنجم)فنون -پاسخ نامۀ سوال های متن 

وزن/ عاطفه/ خیال-1

وزن -2

هماهنگ و مساوی هایتمرین شنیداری برای پرورش هوش موسیقایی/ تقسیم شعر به پاره-3

کوچک و ایستگاه های آواییهای قطعه -4

5- 

یی با زی یُ  بی خو دین بِ  یی زا با کِ  در هر اَز تُ

 .کندهجا یا بخش مقدار آوایی است که دهان با یک بار باز شدن آن را ادا می -6

 واج -7

 حرف، شکل نوشتاری واج است. -8

ِ / ت / ا / ب-واج دارد: ک/  5ست. مثل کتاب که واحد آوایی زبان ا ترینواج،کوچک -9

( مانند: ب / پ / ت / ث / ر / و..... صداواج صامِت)بی 23واج /  29 -10

مصوّت بلند: آا، ی، و)او( 3ُ      -ِ -َ -مصوّت کوتاه:   3شامل  واج مُصوّت )صدادار( 6 

11- 

مثال نشانه نحوۀ قرار گرفتنعنوان هجا  

چو)چُ(، که)کِ(، وUَصامت+ مصوّت کوتاهکوتاه

صامت + مصوّت کوتاه + صامت-1 بلند

صامت + مصوّت بلند-2

_ 
_

 گُل، سَر، دِل

پا، سی، مو
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 صامت + مصوّت کوتاه + دو صامت-1 کشیده

صامت 2یا1صامت + مصوّت بلند + -2

U_ 
U_ 

 بُرد، سَبز، شِعر

دوست،آب)ء+ا+ب(، 

 سیب

( هرهجا یک بخش دارد. تعداد هجای کلمه=تعداد مصوّت کلمه / مثال: باد یک مصوّت )ا( 1) -12

 هجاست. 3َ ( دارد و  _ ا َ _مصوّت )  3دارد و یک هجاست. بَرادَر 

دچار مشکل نشویم مانند: هایسیم تا در شمارش واجنوانیم، میخو( هر هجا را همان طور که می2)

_Uخاب: هجای کشیده  / خواب Uتُ هجای کوتاه  تو 

َ + ز  /  آب= ء + ا + ب  همزه صامت است.-. مثال اَز = ء + شودی با مصوّت آغاز نمیا( هیچ واژه3)

( هجاهای کوتاه و بلند آنها در مقابل یکدیگر قرار گیرد.2( تعداد هجاها برابرند )1) -13

14- 

کوه چُ  ری نا مَ  دا در ی  پا گَر اَ

کوه شُ  دَر رَد ذَ  بُگ مان سِ  زا   رَت سَ

U - -  U - -  U - -  U -

 است_ هجای پایانی همیشه بلند  -15

مش/ م / دَر / را / هم           شَ/ با/هن/گا/تُ / را / مَن/چ   شعر نو  هایساوی نبودن مصراعم -16

    U  /-  /-    /-   / U/ -    /-   /-             U  /-   /-   /-  /

U


