
 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 ۲یادبفنونوعلوم

 ازدهمي سال

 يیآوا یهاهيپا:    دوم درس

 است؛ مانند: یهمان ارکان عروض ،ییآوا یهاهیاز پا منظور

عالت، مفعول، مستفعل، ف ل،یفاعالتن، مستفعلن، فعولن، فاعلن، فعالتن، مفتعلن، مفاعلن، مفعولن، فعلن، فاعالت، مفاع لن،یمفاع

 فعل، فع لن، فع و...

 .یداریشن یوهیبلکه به ش ،ینوشتار یوهیش؛ اما نه بهبه ارکان است عيدرس، آموزش تقط نيهدف ا ن،یبنابرا 

 (، الزم است:ی)ارکان عروض ییآوا یهاهیپا یداریآموزش شن یبرا 

 شود. یادآوریو انواع هجا  ییهجا عیتقط -۱

 شود. یادآوری( ی)ارکان عروض ییآوا یهاهیپا -۲

 و تکرار شود؛ مثالً: نیوزن، تمرهم ییها( نمونهی)ارکان عروض ییآوا یهاهیاز پا کیهر یبرا -۳

 = فاعالتنیزمانهم

 بودم= فاعالتن رفته

 لنی= مفاعیهماهنگ

 = فعولنشیکماب

 = مفعولدهیچیپ

 = فعولنسخندان

 = مفاعلنمطابقت

 خوشا= مستفعلن گفتم

 ساربان= مستفعلن یا

 = فعولنمرنجان

 ...و

 .دياوريب يیهانمونه اينمونه  ،يیآوا یهاهياز پا کيهر یلطفاً برا 

 = مفتعلنامآمده

 لنی= مفاعییبایشک

 لنیدانم= مفاع ینم

 = فعولننگفتم

 = فعولندینبا

 = فعولنبشورم

 = فعولنزمستان

 = فعولنییکجا
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 بودم= فاعالتن خوانده

 = فاعالتنتوانمیم

 = مفاعلنمزاحمت

 لنی= مفاعیسجاوند

 = فاعالتنیباش رفته

 آموزانبه دانش ،یعروض یهاهیاها با پآن یو نوشتار یداریدادن شن قیها و تطبگونه نمونه نیا اریو تکرار بس نیاز تمر پس

 :مییگویم

زم کار ال نیا یو برا میکن عیتقط ،یداريبه صورت شن( ی)ارکان عروض ییآوا یهاهیها را متناسب با پامصراع میخواهیم اکنون

 است:

 .ميهر مصراع را درست بخوان -۱

)ارکان  يیآوا یهاهياز پا یکيبراساس  یآن، مصراع را به صورت زبان یهابا توجه به آهنگ هر مصراع و درنگ -۲

 مثالً: م؛يينما عي(، تقطیعروض

 )فعولن(یُمر)فعولن( غِ وحش نی)فعولن( دلم را )فعولن( که ا مرنجان

 :اي

 )فعولن( ندی)فعولن( به محمل )فعولن( نشیلی)فعولن( که ل یناز به

 :اي

 )مستفعلن( رودیساِربان )مستفعلن( آهسته ران )مستفعلن( کاراِم جا )مستفعلن( نم م یا

 :اي

 ُو)مستفعلن( رنجوَرزو )مستفعلن(ام )مستفعلن( مهجوَر زو )مستفعلن( درماندهمانده من

 دوَرزو )مستفعلن( در استُخا )مستفعلن( ی)مستفعلن( ش یکه ن ییگو

 )مستفعلن(رودیم نم

رست و را د تيب ميبتوان ديبا نيبنابرا شوند؛یم ميتقس ،يیآوا یهاهيبه پا شوند،یگونه که خوانده مها همانمصراعکه  مينيبیم

 .ميبخوان وايش

 .دیکن میآن، تقس ییآوا یهاهیرا به پا ریز تیلطفاً ب  

 رودیروانم م ییعشق آن سرو روان، گو کز                         مکن با کاروان یساربان، تند یبدار ا محمل        

  مستفعلن بدا: محمل

 مستفعلنساِر بان:    یر

  مستفعلن مکن:   یتند

 مستفعلن کاروان:   با

 مستفعلن عشِق آن:    کز

  مستفعلن روان:   سروِ 

  مستفعلن:  ک جا ییگو
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 مستفعلنرود:   ینم م 

 .دیها توجه کنو نظم آن ییآوا یهاهیپا یریگشکل یو چگونگ ریز یهابه نمونه اکنون

۱- 

 اردیسر ز خلوت برن ،یکه محرابش تو باش هر                          گمارد یدوست دارد، جان و دل بر و یزیهر که چ 

 گمارد ی| دوست دارد| جاُن دل بر| ویزیِک چ هر

 | سر ِز خلوت| بر نداردیِک ِمحرا| بَش ُت باش هر

۲- 

 تزار داش یهااندر آن برگ و نوا خوش ناله و                             رنگ در منقار داشتخوش یبرگ گل یبلبل

 ُخش| رنگ در ِمن| قار داشت یبر| ِگ گل یبلبل

 | زار داشتیِ بر| ُگ نوا ُخش| ناِل ها َونَدران

3- 

 یچراغ دل برافروز یباد ار مدد خواه نیا از                                       یباد نوروز مینس دیآیم اری یز کو

 یبا| ِد نوروز مِ ی| نسدیآی| ر مای یِ کو  ز

 ی| چراغِ دل| بََرفروزیباَدر| مدد خاه نیاز

4- 

 وآن دل همه سوز یدل نهیآن س در                                              افروزده آتش یانهیس یاله

 ِده آ| تََشفروز ی| ِن ایس یه اال

 وآن دل| َهِم سوز ی| دلنِ یس َدران

5- 

 شدیکه ما را چه م یتو دان ایخدا                                             که بر ما چه آمد یتو دان ایخدا

 | ِک بر ما| چِ آمدی| ُت دانایُخدا

 شدی| ِک ما را| چِ می| ُت دانایُخدا

6- 

 دیز عفوم مکن ناام ایخدا                                                      دیاالا ام اوردمیبضاعت ن

| اماوری| نبضاعت  دی| َد ِمالا

 دی| ز عفوم| مکن نا| امایخدا

7-  

 دار مراخواجه نگه ییغار تو ییتو اری                                 مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا اری

 مرا| غار مرا| عشق جگر| خار مرا اری 

 | خاجِ نَِگه| دار مریی| غار توییتو اری
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8- 

 که راز پنهان خواهد شد آشکارا دردا                               ز دستم صاحبدالن خدا را رودیدل م

 | زدستم| صاحبدالن| خدا رارودیم دل

 رارا| ِز پنهان| خاهد ُشدا| شکا دردا کِ  

        

 

 :یابيخودارز 

 

 ...دیرا مشخص کن ریز یهاتیب ییآوا یهاهیپا -1

 

 (الف

 که شد مهمان تو یخورد جان ینان شاد یجا بر                                  تو یهایتو در باغ شاد یهایخوش مناد یا

 ُخش ُمنا:  مستفعلن  یا 

 ُت:  مستفعلن   یِ ها ید

 باغِ شا:      مستفعلن  در

 تو:       مستفعلن یِ ها  ید

 نان:       مستفعلن  یِ جا بر

 ُخ َرد:     مستفعلن  ید شا

 فعلن ِک شد:    مست یجان

 ُت :   مستفعلن ِمهمانِ 

 

 (ب

 ده نیآتش یانیرا ب زبانم                                       نه نیبر جب یدلم را داغ عشق

  لنیرا  دا:  مفاع   ِدلَم

  لنیبر:  مفاع یعشق  غ

 نِه:          فعولن  نیَجب

  لنیرا:     مفاع  َزبانم

 لنیآ:      مفاع یانیبَ 

 ِده:     فعولن نیتَش
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 (پ

 خالص از کمند دینجو شکارش                                            ز بند یینخواهد رها رشیاس

 رش:  فعولن  یس اَ 

 خا هد:   فعولن  نَ 

 :   فعولن ییها  رَ 

 بند:      فَعَل   زِ 

 کا رش:  فعولن  ِش 

 :    فعولن دیجو  نَ 

 ال  َصز:   فعولن  خَ 

 مند:       فَعَل کَ 

 

 (ت

 عالم را در او آرام داد صدرِ                                               را به حکمت دام داد یعنکبوت

 :     فاعالتن یعنکبوت

 ِب  حکمت:  فاعالتن را

 م داد:          فاعلن  دا

 عالم:    فاعالتن  صدرِ 

 َد رو آ :      فاعالتن  را

 م داد :      فاعلن را

 

 (ث

 مینو درانداز یو طرح میرا سقف بشکاف فلک                                  میدر ساغر انداز یو م میتا گل برافشان ایب

  لنیتا گل:   مفاع ایب  

  لنیفاع: میرف شا ن بَ 

  لنیدر سا:    مفاع یم مُ 

  لنی:     مفاعمیدا ز َغَرن

  لنیرا َسق:  مفاع  فَلک

  لنی:   مفاعیبشکا ف ف

  لنینُو:    مفاع یطر ح مُ 

 لنی:    مفاعمیداز َدَرن

 



 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 .ديرا مشّخص کن ريز یهاتيب يیآوا یهاهيپا -۲

 (الف

 ده داریب یجاِن آگاه و دل نا،یب چشمِ                                         سرشار ده یامانهیاز عرفان مرا پ اربی

 َر بَز ِعر :  فاعالتن  ای

 :   فاعالتن یَمرا پ فان

 سر:   فاعالتن  یِن ا ما

 ر  ِده   : فاعلن    شا

 : فاعالتن نایب چشمِ 

 ِن  آ گا :     فاعالتن  جا

 :    فاعالتن  یب ید ل هُ 

 ر ِده :       فاعلن دا

 (ب

 ندیکه در دل نش یسازم به خار چه                                   دیآسان برآ یگر به پا خار خلد

 لد گر:    فعولن خَ 

 پا خا:   فعولن بِ 

 سان:   فعولن ایر

 :     فعولن دیبَرا

 سا زم:    فعولن چِ 

 :   فعولنیخار بِ 

 در دل:   فعولن کِ 

 :     فعولن  ندینش

 ( پ

 سخن، سوزش نباشد خام را نیپختگان گو ا با                                 جهدیوز ابرم آتش م دودیاشکم م باران

 را ِن اش:  مستفعلن با

 د ود:  مستفعلن یم َکم

 اَب َر ما : مستفعلن  وز

 َجَهد: مستفعلن  یم تش

 پختِگان: مستفعلن با

 سخن:  مستفعلن  نیا گو

 زش نبا:   مستفعلن سو

 خا م را:   مستفعلن شد
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 ( ت

 اله یخدا و ا یا گفتیهم کاو                                  را به راه یشبان کی یموس دید

 | را به راهیشبان کیموسا|  دید

 االه یخدا ُو| ا یگف| ت یهم کو

 ( ث

 دینمایدردت مرهم جان م که                                          کنیم ادی یگه گه به درد مرا

 کنی| د مای یگه گه| ب درد مرا

 دی| نمایدردت مر| هِم جان م ک

 .دیسی( مناسب را بنوی)ارکان عروض ییآوا یهاهیبا ذوق خود، پا ر،یز یهاتیبا توجه به آهنگ ب -۳

 (الف

 پرور کنمطمع در گردِش گردوِن دون یک                           به دست یگنج سلطان ییکه دارم در گدا من

 ِب دست ی| گنجِ سلطا| نییِک  دا رم| در ِگ دا من

 فاعالتن، فاعالتن، فاعلن فاعالتن،

 پر| ور کنمطمع در| گردِش گر| دوِن دون یک

 (ب

 را کنار جام بگذارم حسابت                                      امشب آمدستم وام بگزارم من

 لنیشب   آ: مفاع  نم    م

 لنیدس  تم  وا: مفاع  م

 لنیبگ زا  رم: مفاع  م

 سا بت را | ک نا ر جا| م بگ ذا رم ح

 

 (پ

 دیکه ماه من شو گفتا اگر برآ گفتم                                دیغم تو دارم گفتا غمت سرآ گفتم

 دیغ| ِم ُت دارم| گفتا َغ| َمت َسرا گفتم

 دیِک| ماِه من شو| گفتا اَ| گر بَرا گفتم

 فاعالتن// مفعول فاعالتن مفعول

 :اي

  دیَغِم| ُت دا  رم| گفتا  َغمت|  سرا  گفتم

 فعولن// مستفعلن فعولن مستفعلن
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 (ت

 دل و جان من، دلبر جانان من برده                              جانان من، برده دل و جان من دلبر

 جا )مفتعلن( دلبرِ 

 من )فاعلن( نانِ 

 دُل )مفتعلن( بردِ 

 من )فاعلن( جانِ 

 .دیکن یدر قرن هفتم بررس یمغول را بر زبان فارس یحمله یامدهایپ -۴

 پاسخ دهند. توانندیم لندیآموزان است، اگر همکاران ماو پژوهش دانش قیتحق یسؤال برا نیا
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