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 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  »درس یکم«
  )های دوازدهم و سیزدهم ّتاریخ ادبیات ایران در قرن(

  خودارزیابی
   ١ج 
های کتابخاننه سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق بـا ادب  تاراج کتابخانه اصفهان که سبب شد تعدادی از کتاب- ١

  .کهن برقرار شد
  شعر و شاعری و مدح شاهان توجه به ادبیات در دربار قاجاریه و رونق بازار - ٢
   تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیه تزاری- ٣

  ٢ج 
میرزا در روی آوردن بـه  تالش عباس - ٣ها و امکانات فنی دنیای جدید،  ّ توجه مردم به واقعیت - ٢ تأثیر جنگ نافرجام ایران و روس - ١

تاسـیس  - ٦های غربـی  نویسی و ترجمه و نشر کتاب اپ در روزنامهرواج صنعت چ - ٥ اعزام دانشجو به خارج از کشور، - ٤ فنون جدید،
  .مدرسه دارالفنون اشاره کرد

  ٣ج 
ـارزه بـا اسـتبداد و اسـتعمار و  هـای آزادی اندیشه: های ادبیات فارسی در عصر بیداری مایه ترین درون شاخص خواهانـه و وطنـی، مب
  .خواهی است قانون

  ٤ج 
هـای  اندیـشه. او تحت تأثیر شعرایی چـون مـسعود سـعد و سـعدی بـود. ی بیداری است دورهخواه   از شاعران آزادی:فرخی یزدی

  .خواهانه و وطنی در شعرش باعث شد که در نهایت، جانش را فدای آزادی کند آزادی
اهی نقش خو های میهنی وی در برانگیختن مردم و آزادی ها و ترانه دان عهد مشروطه که تصنیف  موسیقیطنی شاعر و:عارف قزوینی

 و عشق او دردمندیسوز و شوری که در شعر عارف نمایان است نشان از در . شعر او ساده و دور از پیچیدگی بود. داشتبسیار موثری 
  .به میهن است
ربی؛ در طنز های نوگرایانه و ترجمه از شعرهای غ گیری از تعبیرات عامیانه و اندیشه  ماهر در سرودن اشعار ساده و روان با بهره:ایرج میرزا

در بکارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاری ساده و روان مهارت بسیاری داشت در طنز و هجو و  .و هجو و هزل نیز دستی داشت
- های نوگرایانه وجود دارد ولی جایگاه خانوادگی او و تفکرات عشقی او مانع از آن میهزل چیره دست بود و اشعار وی اگرچه اندیشه

  .وم پدید آورده استهای منظز شعراهای غربی نیز ترجمهایرج میرزا ا. خواه مشروط قرار گیرد ردیف شاعران آزادیشود که در
  ٥ج 

ـال دهـد بـه ایـن ترتیـب نهفـت شعر زبان محـاوره را برگزیـد تـا قابـل فهـم ـاده انتق ـاز زبـانی س ـاهیم جدیـد را ب   تـر باشـد و مف
رفت نویسندگان مظاهر استبداد و استعمار را نقد کردند و برای بیان دیدگاه خود زبان نویسی همراه، نهفت آزادی خواهی شکل گساده

  .ادبی را برگزیدند
  ٦ج 

ّنگاری، ترجمه و توجـه بـه ادبیـات  پیرایگی همراه با رواج روزنامه ی بیداری، حرکتی به سمت سادگی و بی ّتحوالت نثر فارسی در دوره ّ
ّی ادبیات  ّهای مورد توجه در حوزه  از جمله قالبهای به زبان مردم کوچه و بازار نزدیک شد ونوشته نثر این دوره ساده و داستانی است؛
  .نامه و داستان اشاره کرد توان به رمان، نمایش داستانی نیز می



 

 ٢ 
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  ٨ج 
بـا تغييـر او . نویسی و باز کردن این مسیر در نگارش بود ترین تأثیر وی در نثر فارسی، سوق دادن آن به سمت ساده مهم

گیـری از  ی وی در نگـارش، بهـره شـیوه. سبک نگارش فارسی، باعث شد تکلف در نثر کم شود و بـه مـرور از بـین بـرود
تـوان  مقـام را مـی قـائم. اقبال مردم به نثر گردید و منشأت مهمترین اثر قائم مقام استالمثل و شعر در نثر، باعث  ضرب

  .ی نثر فارسی دانست احیاءکننده
  »درس دوم«
  های آوایی ناهمسان پایه

  ها خودارزیابی
  ١ج 

شده، همسانی یا ناهمـسانی  های استخراج های آوایی را استخراج، سپس بر اساس پایه ها، پایه ابتدا در هر کدام از گزینه
  .کنیم ّها را مشخص می آن

بر همین اساس، . ًعینا تکرار شوندست که به تناوب و یک در میان،  ای یا اوزانی پایه های همسان اوزان یک منظور از وزن
، بـا وجـود تکـرار برخـی ارکـان، »مفعول مفاعیل مفاعیل فعـولن«یا » مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن«هایی از جمله  وزن

  :آیند، زیرا این تکرار متقارن و متناوب نیست ناهمسان به شمار می
َا ب ز نی ) الف ِ ک ن گا ن هی| د را ه ر |َ َ ر می ر سد |ِ   ِ همسان دولختی) تعلن مفاعلن، مفتعلن مفاعلنمف(ِ
َد لم سر ) ب َ ِ ب ها مو|ِ َ پ سن دد |َ ر ها می | نِ َ   ای پایه  همسان یک) فعولن فعولن فعولن فعولن(َ
َ  شو ر شس ت |ِ چ نبا زی) پ ِ ک در خل ق |ِ َ َ َ عا ل مست |ِ    ناهمسان) ُفاعالت مفاعیل فاعلنمفعول (َ
َگش ت ام در ) ت ِ ُ ج ها ن آ |َ ِ خ ر کار |َ    ناهمسان) فاعالتن مفاعلن فعلن(َ
ِ ک بو تر ک |ِدل نی ست ) ث َ َ چ بر خا ست |َ َ ن شی ند |ُ    ناهمسان) مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن(ِ
ِش فا ی ای) ج ِ ِ د ل بی ما | نَ ِ ر جز ل قا |ِ ُ ی ت نیست |ُ    ناهمسان) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(ِ

  ٢ج 
  )الف

  

  َتند  َرس  تان  س  را  ِک  کن  تی  س  را
  َتند  َدس  وی  َق  هان  َج  در  نتا  س  را 

ُمفاعلن  فاعالتن   ُفع لن  ِ
  

  خفیف مسدس مجنون محذوف:  بحر-١
  )ب

  

  َکش  اخ  ت  هس  ِنش  ری  ًف  کا  َمد  َحم  ُم
  َکش  پا  ِن  جا  َبر  نری  َف  )َا(ءا   نرا  زا  ِه

  ُفعولن  ُمفاعیلن  ُمفاعیلن
  

  هزج مسدس محذوف:  بحر-٢
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  )پ

  

 هیست  ُت  ِمی  ُل  ما  َنز  َم  ِم  جا  ُب  جی  ِک  نَا  با
  داشت  َن  َجم  ِد  شی  َجم  ِک  ست  تی  َغ  را  َف  را  ما

ُمتفعلن ُمستفعلن  ُمفاعیلن  ِ َفعل  ِ َ       U*   
  

  مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: بحر    *و یا مفعول فاعالت  مفاعیل فاعلن
  )ت

  

  َزد  رو  ُف  ِل  ُشع  ُچ  َطن  َو  ُبل  ُحب  ِش  َت  )َا(ءا 
  َپند  ِاس  ِر  َم  مج  ِب  َند  ُک  ِمن  ُمؤ  ِل  ِد  )َاز(َءز 

ُمفتعلن ِ ُفاعالت  َ ُمفتعلن  ِ ِ   *U  َفع  َ
  

  منسرح مثمن مطوی منحور: بحر*           ٣ج 
  :کنیم بیت را استخراج میابتدا وزن هر 
ُمفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن: ی الف وزن گزینه ُ َُ ََ َِ َِ ُ  
ُمفعول مفاعلن فعولن : ی ب وزن گزینه ُ ِ ُمستفعل فاعالت فع(ُ ِ ُ   )ُلن ِ
ُمفعول مفاعلن فعولن : ی پ وزن گزینه ُ ِ ِسمتفعل فاع(ُ ُ   )ُلن ُالت فعِ
ُمفاعلن فعالتن مفاعلن فعل: ی ث وزن گزینه ُ َُ ََ َِ َِ   نُ

  .اند وزن دیگر هم  نیز با یکپهای ب و   با هم و گزینهثهای الف و   بنابراین گزینه
  ٤ج 
  صورت نخست) الف

  

  خیز  َحر  َس  ِن  را  پی  ِن  ِط  با  َبز  َل  َط  َمت  ِهم
  دَدن  بی  َل  َط  َلم  عا  ُد  ِز  را  کی  ِی  ِک  را  زی

ُمستفعل ُمستفعل  ِ ُمستفعل  ِ   *U        لن فع  ِ
  

  صورت دوم) الف
  

  خیز  َحر  َس  ِن  را  پی  ِن  ِط  با  َبز  َل  َط  َمت  ِهم
  َدند  بی  َل  َط  َلم  عا  ُد  ِز  را  کی  ِی  ِک  را  زی

   *U               فعولن  ُمفاعیل  ُمفاعیل  ُمفعول
  

  .شود ، استفاده می)گویند ًها اصطالحا بحر می که به آن(عروضی گذاری اوزان  در علم عروض، صورت دوم جداسازی در نام
  هزج مثمن أحزب مکفوف محذوف: بحر*
  
  



 

 ٤ 
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  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  صورت نخست) ب
  

  خیز  َبر  ِط  ُشر  ِد  با  ِمی  *نی  گا  ِت  َکس  ِش  تی  َکش
  را  نا  ِش  ءا  ِر  دا  دی  َنم  بی  ز  با  ِک  َشد  با

  فعولن  مستفعلن  فعولن  مستفعلن
  صورت دوم) ب

  

  خیز  َبر  ِط  ُشر  ِد  با  ِءی  *نی  گا  ِت  َکس  ِش  تی  َکش
  را  نا  ِش  ءا  ِر  دا  دی  َنم  بی  ز  با  ِک  َشد  با

  فاعالتن  مفعول  فاعالتن  مفعول
 

  . نیز قابل جداسازی استِءی | نیماین هجا به صورت *
به شود؛  ل می، همانند پایان مصراع عم)دوری(ِمصراع اوزان دولختی  طور که در سال گذشته خواندیم، در پایان نیم همان

این . آیند در هر حالتی، یک هجای بلند به شمار می) مصراع پایان نیم(این معنا که هجاهای کوتاه و کشیده در این هجا 
شود بـا تقطیـع نادرسـت، تعـداد  ی یک بیت بسیار مهم است، زیرا باعث می دهنده تشکیلنکته در جداسازی هجاهای 

  مضارع مثمن اخرب:      بحر.ها به دست نیاید  آنهجاهای دو مصراع، نابرابر شده یا وزن
  صورت نخست )پ

  

  دوست  *ِت  َم  قا  د  َلن  ُب  ِو  َسر  ِءی
  کوست  نی  ِچ  َلت  ِی  ما  َش  ِک  َوه  َوه

   *U            لن فع  فاعالت  مستفعل
  

  رت دومصو )پ
  

  دوست  *ِت  َم  قا  د  َلن  ُب  ِو  َسر  )ِای(ِءی 
  ستکو  نی  ِچ  َلت  ِی  ما  َش  ِک  َوه  َوه

   *U                       فعولن  مفاعلن  مفعول
  

  هزج مسدس اخرب مقبوش محذوف: بحر
  صورت نخست )ت

  

  هاست  بی  خو  ِی  ِص  ال  ُخ  *ُت  ِد  َخن  َلب
  باست  زی  ُگل  ِی  ِد  َخن  د  َخن  ِب  تی  َلخ

ُمستفعلن ُمفاعل  ِ    *U                      ُمفعولن  ِ
  



 

 ٥ 
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  صورت دوم )ت
  

  هاست  بی  خو  ِی  ِص  ال  ُخ  *ُت  ِد  َخن  َلب
  باست  زی  ُگل  ِی  ِد  َخن  د  َخن  ِب  تی  َلخ

   *U                                 مفاعیلن  فاعالت  مفعول
  

  مضارع مسدس اخرب مکفوف: بحر*
   پنجمسؤال

؛ زیـرا قراری دائمی یک فـرد باشـد تواند باعث بی دوستی و عالقه به میهن، می وطن. ست دوستی مفهوم این بیت، وطن
  )دوستی اغراق در توصیف وطن. (تاب وطن خویش است همیشه نگران و بی

  »درس سوم«
  مراعات نظیر، تلمیح و تضمین

  ١ -ج
  

  ی مراعاتها آرایه  ردیف
   گل–شاخه /  اختر – روشن –مه   الف

هایی از  هتوانند با واژ از اصطالحات بازی چوگان، این کلمات می( چوگان –گوی /  زلف – پا – دست –سر   ب
  .)ی مراعات نظیر بدهند جمله سوار، سوارکار و میدان نیز تشکیل رابطه

   تر–خورده  باران/  سبزه –باغ   پ

   چشمک زدن–چشم /  چمن –نرگس   ت

   سرود–ساز ) / ی تضاد نیز تشکیل داده است این تناسب، رابطه( شب –روز /  باد –باران /  برگ –باغ   ث

ّگاهی با توجه به معانی و کاربردهای گوناگون کلمـات، یـک واژه ( پروانه – شمع / شمع – شعله –آتش   ج
  .)ّهای متنوعی از واژگان، مراعات نظیر تشکیل بدهد تواند با زنجیره می

   خاک– تخم – بشکفد – گل –باغ   چ

  )ی شطرنج صفحه(َ نطع – شهمات – پیل – رخ – پیاده –اسب   ح

   مردن– بمیر – زندگی –مرگ   خ

   گدا– فقر – سلطنت – تاج –دولت   د

   فردا– امروز –عمر   ذ

   جان شستن–سر نهادن /  دست – پا –سر   ر
  

  ٢ -ج
) ّ اللـه علیهم سالم(تلمیح به ماجرای حضرت خضر؛ خضر از بندگان صالح خدا و از همراهان حضرت موسی و یوشع ) الف
  . ، دست یابد)بخشد وشیدنش به انسان حیات جاودان میآبی که ن(روایت است که وی توانست به آب حیات . بود
دو تـن از جوانـان (و لیلی و مجنـون ) های ایرانی و ارمنی شاهزاده(ی خسرو و شیرین  تلمیح به ماجراهای عاشقانه) ب

  ).گیر است قبایل عرب که داستان عشقشان مشهور و جهان
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لستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم دارد و مـصراع دوم ی به روایت گ سرد شدن از دوزخ در مصراع نخست، اشاره) پ
  .کند عبور از آن رود، اشاره میو یارانش هنگام ) ع(نیز به داستان خشک شدن رود نیل بر حضرت موسی 

قـد قامـت (قـدقامت ) گفتن تکبیر برای شروع نماز: االحرام تکبیره(هایی از نماز، اذان، اقامه  به آداب و عبارتتلمیح ) ت
  .دارد) الصاله
گنج دقیانوس . تمام عظمت و شکوه او نیز از بین رفتبا مرگ فرعون، . اعتبار است ِفرعون نماد قدرت و پادشاهی بی) ث
این گنج در حقیقت، اکتشافات باستانی . ها پیش به دست آمد شناسی سال در اکتشافات باستان) نام قدیم شهر جیرفت(

  .و تاریخی بود
  .)ی ارمنی بود فرهاد عاشق شیرین، شاهزاده(ی شیرین و فرهاد  انهتلمیح به ماجرای عاشق) ج
  .وار مجنون دارد بیت اشاره به عشق نافرجام لیلی و مجنون و دلدادگی شوریده) چ
  .أنا الحق: کرد که همواره تکرار می) ّاز بزرگان صوفیه(ّی معروف حسین حالج  تلمیح به گفته) ح
  ٣ -ج
هـای مختلفـی آمـده   که در کتب گوناگون به شکلج الصبر مفتاح الفری معروف است تضمین بخشی از یک گفته) الف

مضمون این گفته، بر گرفته از آیات گوناگون قرآن است که انسان را دعوت به . ی آن معلوم نیست است و منشأ و گوینده
  .کند صبر و بردباری می

ی عقل و فهمشان  با مردم به اندازه«به معنای ) ع(لی بخشی از گفتار معروف حضرت ع)  علی قدر عقولهمکلم انسان() ب
  .»سخن بگو

ِّالحمد للـه رب العالمین: ی حمد تضمین بخش کوتاهی از سوره) پ ّ ُ.  
 تجری من جنات: آمده است... های گوناگونی از جمله بروج، طه، ابراهیم و ی قرآن که در سوره تضمین بخشی از آیه) ت

  .آن، نهرهایی جاری است} ِدرختان{ در زیر هایی که بهشت: تحتها االنهار
چنان که باید، حق عبادت تو را  آن«ی منسوب به پیامبر اسالم، یه معنی  های عارفانه از عبارتما عبدناک حق عبادتک ) ث
  .»جا نیاوردیم به
  ٤ -ج

فشانی برای آن  ا در حد جانن آزادی رشاعرشأ. ری استهای شعر بیدا مایه ترین درون ی این شعر آزادی، از مهم مایه درون
  .باال برده است

  صورت نخست) ٥
  

   *تار  َزر  ِف  ُزل  ِز  ِره  ِگ  د  شو  ُبگ
  ری  ما  ِع  نگو  ل  نی  ِی  ِب  بو  َمح
---  ---  U U  ---  U  ---  U  ---  ---  

ُمستفعل   *U             لن فع  ُفاعالت  ِ
  



 

 ٧ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  دومصورت ) ٥
  

   *تار  َزر  ِف  ُزل  ِز  ِره  ِگ  د  شو  ُبگ
  ری  ما  ِع  نگو  ل  نی  ِی  ِب  بو  َمح
---  ---  U U  ---  U  ---  U  ---  ---  

   *U                 فعولن  مفاعلن مفعول
  
  مسدس أخرب مقبوض محذوف: بحر*

  کارگاه تحلیل فصل
  ١ -ج

  :ها به ترتیب زیر است های آوایی ناهمسان هستند که تقطیع هجایی آن های الف، ب و ت، دارای پایه گزینه
  )الف

  

  بی  یا  ِب  ج  َگن  ِک  ُکن  َم  یی  دا  ِگ  ِک  َتر
  َید  را  َذ  ُگ  در  ِک  وی  ُر  َره  ِر  َظ  َن  )َاز(َءز 

---  U U  ---  ---  U ---  U  ---  U U  ---  ---  
  فع  مفتعلن  ُفاعالت  مفتعلن

  

  .شود اهمسان نامیده میهای آوایی، این وزن ن  به دلیل عدم تکرار متقارن پایهمفتعلن فاعالت مفتعلن فع 
  منسرح مثمن مطوی منحور: بحر*

  *تار   َزر  ِف  ُزل  ِز  ِره  ِگ  عا  یا  ب
  ری  ما  ِع  نگو  ل  نی  ِی  را  یا  ز
U  ---  --- U  ---  U  ---  U  ---  ---  

   *U فعولن                  مفاعلن مفعول
  
  )ب

  *نیم   ک  یت  عا  ر  را  قی  ش  عا  یا  ب
  *نیم   ک  یت  کا  ح  شق  عا  ِن  را  یا  ز
U  ----  ----  U  ----  ----  U  ----  ----  U  ---  U *  

ُفعل  فعولن  فعولن  فعولن َ َ  
   متقارب مثمن محذوف:بحر



 

 ٨ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  )پ
  را  ج  گی  سن  ز  ِم  چش  کی  یـ  ت  گش
  پا  ز  کی  ما  نـ  ِر  چهـ  زن  ِل  غـ  غل
----  U  U  ----  ----  U  U  ----  ----  U  ----  

  فاعلن  مفتعلن  مفتعلن
   سریع مسدس مطوی مکشوف:بحر

  

  )ت
  

  َند  ُک  ِب  ها  ر  کا  ُت  ِز  سو  ِک  ز  سو  ِب  ال  ِد
  َند  ُک  ِب  ال  َب  َصد  ِع  َدف  بی  َش  م  نی  ِز  یا  ِن
U  ---  U  ---  U  U  ---  ---  U  ---  U  ---  U  U  ---  

ُفعالتن  ُمفاعلن ُفعلن  ُمفاعلن  َ َ َ  
  

  .شود های آوایی، این وزن ناهمسان نامیده می  به دلیل عدم تکرار متقارن پایهمفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 
  جنون محزوفبحر بحر مبحت شمن م

  
  
  ٢ -ج
  صورت نخست) الف

  

  َرد  دا  ر  سی  َء  ِدل  ِک  ت  ِنس  دا
  َرد  دا  ر  ذی  َپ  وا  َد  َن  دی  در
---  ---  U  U  ---  U  ---  U  ---  ---  

ُمستفعل ُفاعالت  ِ   لن َفع  ِ
  

  صورت دوم) الف
  

  َرد  دا  ر  سی  َء  ِدل  ِک  ت  ِنس  دا
  َرد  دا  ر  ذی  َپ  وا  َد  َن  دی  در
---  ---  U  U  ---  U  ---  U  ---  ---  

  فعولن  مفاعلن  ُمفعول
  

  صورت نخست) ب
  

  ِشهر  ِد  ِگر  ت  شَگ  یم  َه  ِغ  ِرا  ِچ  با  خ  ِشی  دی
  زوست  ِر  ما  َن  سا )ِءن(ِان   ُم  َل  لو  َم  َدد  ُو  دی  َکز
---  ---  U  ---  U  ---  U  U  ---  ---  U  ---  U  ---  

ُمستفعلن ُمفاعل  ِ ُمستفعلن ِ َفعل  ِ َ         U*  



 

 ٩ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  

  صورت دوم) ب
  

  ِشهر  ِد  ِگر  ت  شَگ  یم  َه  ِغ  ِرا  ِچ  با  خ  ِشی  ید
  زوست  ِر  ما  َن  سا )ِءن(ِان   ُم  َل  لو  َم  َدد  ُو  دی  َکز
---  ---  U  ---  U  ---  U  U  ---  ---  U  ---  U  ---  

   *U                فاعلن  ُمفاعیل  ُفاعالت  ُمفعول
  

  مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: بحر
  صورت نخست) پ

  

  لی  ِد  نی  ُک  نشا  ری  َپ  ِک  ندا  َز  َیر  َن  یا  ُدن
  لی  ِق  عا  ت  َدس  َکر  َن  ِک  ُکن  َم  َبد  ر  ها  ِزن
---  ---  U  ---  U  ---  U  U  ---  ---  U  ---  U  ---  

ُمستفعلن ُمفاعل  ِ ُمستفعلن ِ َفعل  ِ َ  
  

  
  
  
  صورت دوم) پ

  

  لی  ِد  نی  ُک  نشا  ری  َپ  ِک  ندا  َز  َیر  َن  یا  ُدن
  لی  ِق  عا  ت  َدس  َکر  َن  ِک  ُکن  َم  َبد  ر  ها  ِزن
---  ---  U  ---  U  ---  U  U  ---  ---  U  ---  U  ---  

  فاعلن  مفاعیل فاعالت  مفعول
  

  مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: بحر
  صورت نخست) ت

  

  ریم  می  ِب  گ  َرن  بی  ِک  م  نی  زا  َر  َت  بی  )آ(ءا 
  ریم  می  ِب  گ  َسن  با  ِک  م  دی  بو  َن  ِش  شی  َءز
---  ---  U  U  ---  ---  U  U  ---  ---  U  U  U  ---  

ُمستفعل ُمستفعل ِ ُمستفعل ِ   *U        لن فع ِ
  

  دومصورت ) ت
  

  ریم  می  ِب  گ  َرن  بی  ِک  م  نی  زا  َر  َت  بی  )آ(ءا 
  ریم  می  ِب  گ  َسن  با  ِک  م  دی  بو  َن  ِش  شی  َءز
---  ---  U  U  ---  ---  U  U  ---  ---  U  U  U  ---  

   *U                فعولن مفاعیل مفاعیل مفعول



 

 ١٠ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  

 ٣ -ج
  

  آرایه 
  بیت 

  تلمیح  مراعات نظیر

    شعاع، ضرب، مساحت، حساب کردن  الف

  ب
سعفص، کلمن، خوانده، نخوانده، آزادی و 

  قانون
  

  کنی، تیشه فرهاد، کوه  پ
کنی او به خاطر  تلمیح به عشق فرهاد و کوه

  شیرین
    دست، پای، سر  ت
    دیروز، امروز، فردا  ث

  

  
  
  
  

   چهارمسؤال
. سروده شـده اسـت) ّملقب به صور اسرافیل(اکبر دهخداست و برای میرزا جهانگیر خان شیرازی  ی علی این شعر سروده

ی  هـا در روزنامـه خواهانـه پرداختنـد و سـال هـای سیاسـی و آزادی هـا بـه فعالیـت دهخدا و میرزا جهانگیر خان، سال
در نهایت، میرزا جهانگیر خان به همراه هشت تن دیگر از . های خود، به نقد شرایط وقت پرداختند  با نوشتهاسرافیل صور

ی  ایـن شـعر در وصـف همـه. فعاالن سیاسی آن دوره ابتدا تکفیر، سپس به دستور محمدعلی شـاه قاجـار کـشته شـد
ی شرایط تیره و تار آن زمان  دهنده  است و نشانگیری از سرگذشت میرزا جهانگیر خان سروده شده خواهان و الهام آزادی

  .و استبداد حاکم است
   پنجمسؤال

  :های زیر اشاره کرد توان به آرایه  بدیع معنوی، مینظردر 
برق . / ی تضاد معنایی وجود دارد در واژگان مشکالت و آسان از راه تداعی، رابطه/ قلم مجاز از کالم / تهران مجاز از ایران 

ی فضایی مذهبی و دینی هـستندو  کننده واژگان شرع، قرآن و ایمان تداعی. / دارند) تناسب(ی مراعات نظیر  هو نور رابط
نـون و القلـم و مـا : ی قلم نیز هست ی نخستین سوره آیهتلمیح به بیت یادآور . / اند ی مراعات نظیر تشکیل داده رابطه

گیـری از تـشخیص  ی شـعر، بهـره لم بیان نیـز بـارزترین آرایـهی ع در حیطه. / نویسد چه می قسم به قلم و آن: یسطرون
  .در گفتگو با قلم است) ی مکنیه استعاره(



 

 ١١ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  »درس چهارم«
  )ی بازگشت و بیداری دوره(های دوازدهم و سیزدهم  شناسی قرن سبک

  ١ -ج
  :الشعرای بهار در قلمروی ادبی شعر ملک
گـرد «در ترکیـب / ی حرکت شـدن  بار سفر بستن، کنایه از آماده: د ازان ی بیان عبارت کاررفته در حیطه های به برخی آرایه
:  داغ/اضافه استعاری است :  دامن صحرا. /ی استعاری نامید توان آن را اضافه استعاره مکنیه وجود دارد و می» شتابنده

تشبیه؛ کسانی که : عذاران الله. / کنایه از عزادار بودن الله است: استعاره از سیاهی وسط گل الله است؛ داغ است دل الله
ّمکنیه وجود ی  استعارهِدر ترکیب دل الله، / استعاره از زیبای ؟؟؟؟: الله عذاداران  /.آنان مانند الله زیباست) ی چهره(عذار 

بـاغ جهـان یـک . / داردوجود )  تشخیص(ّی مکنیه  نیز استعاره» سرو«ی  در واژه. / ست دارد و یک ترکیب استعاری
اسـتعاره : گلـشن / خـود شـاعری مصرحه از  استعاره:  مرغ گرفتار/ مردن کنایه از خفتن . ست تشبیهی) ی اضافه(ترکیب 

: بار خون/ خواه  های آزادی ی مصرحه از انسان استعاره: َهزاران به معنی بلبالن/ استعاره از زندان : قفس/ مصرحه از دنیا 
  .ها به رفتن ابر بهاری تشبیه رفتن آدم: چون ابر بهاران همه رفتند/ ان کنایه از غم فراو

اند شـعر در  آرایی ایجاد کرده حروف ر و س در برخی ابیات، واج/ وجود دارد ) ذکر دلیل ادبی(در بیت سوم حسن تعلیل 
 – سرو –الله «، »سواران  -محرا  –گرد«برد؛ گروه کلماتی از جمله  یی مراعات نظیر م محور افقی برای تصویرسازی از آرایه

  .اند از آن دسته» َ هزار– قفس – گلشن –مرغ «و » باغ
  الشعرای بهار در قلمروی فکری شعر ملک

، خالی از افراد الیق شده و )وطن شاعر(های خوب و شایسته همه از دنیا رفتند، ایران  ، انسانآلود است زیرافضای شعر غم
  .دکن شاعر در نبود همراهان پیرامون خود، احساس تنهایی و ناامیدی می. انگیخته استاین مسأله اندوه شاعر را بر

  ٢ج 
آستین از چشم بر . / اغراق است» سیل خون«در بیت دوم، ترکیب . /  دست زمانه، اضافه استعاری است– روی ادبیملق

شاعر خود را در گریستن  / ده کرده استشاعر در بیت دوم از حسن تعلیل استفا / .گرفتن کنایه از آگاهی و بیداری است
 و هـم اسـتعاره دارد)  تشخیص(ّاستعاره مکنیه : چرخ/ . تشبیه کرده است) از ابزارهای موسیقی(و نالیدن به ارغنون 
  .تشبیه دارد: دزد مانند محرم، مصرفه از آسمان

  ٣ -ج
های سـادگی در جمـالت  نشانه. ی مشروطه را در ساختار متن دید متن دورههای سادگی  توان نشانه  می– قلمروی زبانی

وجود برخی واژگان عربی از جمله مالیه، . استکارگیری واژگان دشوار و دیریاب عربی  کوتاه، واژگان قابل فهم و پرهیز از به
ی کرور از واژگان دخیل غیرعربی به  واژه.  زبان فارسی استدرها  به دلیل کاربرد اصطالحی آن... انتظام قشون و عمارت و

. ان دیگر بـه زبـان فارسـی راه یافـتی تبادالت فرهنگی ایران و اروپا، در کنار بسیاری واژگ ست که در نتیجه زبان فارسی
) وندی(ها  ، خرابی)ّمرکب(مرد  ، بزرگ)وندی(توان به گذشتگان   در متن، ساده است؛ از واژگان غیرساده میتر واژگان بیش
بـرای تأثیرگـذاری )  بلنـد– دشمن، پـستی –دوست (های متضاد  در قلمروی واژگانی، نویسنده از ترکیب. اشاره کرد.. .و

  .تر سود برده است بیش
االسـالم  ناظم. ی مشروطه است ست که از مضامین رایج نثر دوره ّ مضمون متن، نوگرایی و تجددخواهی– قلمروی فکری

  .کند  در اقدامات امیرکبیر جستجو مین رای ایرا ّی تحوالت جامعه پیشینه



 

 ١٢ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  »درس پنجم«
   زبانی- ) ١(اختیارات شاعری 

  ١ -ج
ّدر میان واژگان ساده یا کلمه با پسوند و پیشوند یا ضمایر پیوسـته بیایـد، همـواره کوتـاه تلفـظ » ی«اگر مصوت بلند 

 سیاسـت، - عامیانـه-در کلماتی ماننـد گیـاهرها ) ی(مصوت بلند : کوتاه سخن... اش و شود؛ مثل بیا، قیامت، دلداری می
 گـاههـیچ... هجایی از جمله مو، رو، کو و نیز، در واژگان تک» و«مصوت بلند . بیاموزد و قیامت بیابید همواره کوتاه است

  .ست و دو حالتی است از این قاعده مستثنی» سو«ی  هشود؛ واژ ّکوتاه تلفظ نمی
  ٢ -ج

ّاختیار زبانی کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند ):  U (جادویی    در هجای دوم» و«ِ
ّاختیار زبانی کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند ):  UU (ساقی ما    »ی«ِ

ّاختیار زبانی کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند ):  U  U(آهوی دشت  در هجای دوم؛ و اختیـار زبـانی بلنـد » و«ِ
  در هجای سوم) ی اضافه کسره(ّتلفظ کردن مصوت کوتاه 

در پایـان ) ی اضـافه کـسره(ّاختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتـاه ): U     U (درخت دوستی 
  هجای سوم

  »سو«ی   واژهآغازّاختیار زبانی کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند در ): UU (سوی من 
  ّاختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه در پایان کلمه): U  (بهانه 

  »تو«ی  در پایان کلمهّاختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه ):   (تو گفتی 
  ّاختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه واو عطف هجای دوم): U   U(شب و روز 

  ٣ -ج
  )الف

  

  *زیست  با  ِی  جا  َن  نری  َس  ِپ   *تی  ُگف
  زیست  سا  ِر  چا  ِی  جا  ِک  ب  تا  ِبش
---  ---  U  U  ---  U  ---  U  ---  ---  

  *U         َلن َفع ُفاعالت ُمستفعل
  

   اختیار زبانی حذف همزه در هجای دوم مصراع نخست-١
   مصراع نخستتیار زبانی حذف همزه در هجای دهم اخ-٢

  مفعول مفاعلن فعولن: وزن
  هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف: بحر



 

 ١٣ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  )ب
  

  کی  خا  ِم  َد  )آ(ءا   ِر  َذ  ُگ  َره  َدر  ِک  د  یا  َفر
  َدند  نی  َت  م  دا  سی  َب  ُد  َدن  نشا  ِف  ِن  دا  َبس
---  ---  U U  ---  ---  U  U  ---  ---  U  U  ---  ---  

ُمستفعل ُمستفعل  ِ ُمستفعل  ِ   *U         َلن َفع  ِ
  

  در هجای نهم مصراع نخست) ی اضافه کسره(ّ اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه -١
  مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن: وزن
  وف محذوفکفزج مسدس اخرب مه: بحر
  )پ

  

  ریم  گی  َن  م  را  )آ(ءا   ِک  م  نی  )آ(ءا   ِب  ِد  ِزن  ما
  ماست  ِم  َد  َع  ما  ِی  گی  ِد  سو  )آ(ءا   ِک  م  جی  مو
---  ---  U  U  ---  ---  U  U  ---  ---  U  U  ---  ---  

ُمستفعل ُمستفعل  ِ ُمستفعل  ِ   *U         َلن َفع  ِ
  

ّ اختیار زبانی کوتاه تلفظ کر-١   دن مصوت بلند در هجای هشتم مصراع دومِ
    در هجای نهم مصراع دوم) ی اضافه کسره(ّ اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه -٢
ّ اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه -٣    در هجای سیزدهم مصراع دوم )ی اضافه کسره(ّ

  مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن: وزن
  ف محذوفهزج مسدس اخرب مکفو: بحر

  

  )ت
  

  لیست  َع  َور  َسر  ُد  ِی  َسی  نها  َج  ِل  )َاه ( َءه  ِم  َهـ  َبر
  لیست  َع  َبر  َره  ُی  دی  ها  دا  ُخ  ِن  دی  ِه  َر  َدر
---  U U  ---  ---  U  ---  ---  U  U  ---  ---  U  ---  

ُمفتعلن ُفاعلن  ِ ُمفتعلن  ِ ُفاعلن  ِ ِ         U*  
  

   در هجاهای پنجم مصراع نخست و دوم )ی اضافه کسره(تاه ّ اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کو-١
  ّ اختیار زبانی کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند در هجای نهم مصراع دوم-٢
   در هر دو مصراع وجود دارد١٤اختیار خذف همزه در هجای  -٣
  منسرح مثمن مطوی مکشوف: بحر

  
  
  

* * * 

* * 

* * 



 

 ١٤ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  )ث
  

  یی  دا  ُج  ِب  َش  َمت  َغ  ِز  َنم  شا  ِف  نخو  ِد  دی  ُد  ِز
  یی  نا  ِش  )آ(ءا   ِغ  با  ِل  ُگ  ها  نءی  ت  َهس  ِک  َنم  ُک  ِچ
U  U  ---  U  ---  U  ---  ---  U  U  ---  U  ---  U  ---  ---  

ُفعالت َ ُفاعالتن  َ ُفعالت  ِ َ ُفاعالتن  َ ِ  
  

  در هجای سیزدهم مصراع نخست) ی اضافه کسره(ّاختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه 
  رمل مثمن مکشوف: بحر
  )ج

  

  َوس  َه  ُو  وا  َه  َدر  ننا  ُک  ُرج  َفر  َت
  َکس  ر  یا  َبس  ِک  خا  َبر  م  تی  َذش  ُگ
U  ---  ---  U  ---  ---  U  ---  ---  U  ---  

ُفعولن ُفعولن  َ ُفعولن  َ َفعل  َ َ  
  

  در هجای نهم مصراع نخست) واو عطف(ّاختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه 
  متقارب مثمن محذوف: بحر

  

  )چ
  

  باش  د  سو  ِر  ِفک  ِب  یا  ُکن  نیا  ِز  َیم  کو  می  ِن  َمن
  باش  د  زو  تی  َهس  ِچ  َهر  َدر  َبر  َخ  بی  َصت  ُفر  ِز  ِءی
---  U  ---  ---  ---  U  ---  ---  ---  U  ---  ---  ---  U  ---  

ُفاعالتن ُفاعالتن  ِ ُفاعالتن  ِ ُفاعلن  ِ ِ              U*   
  

  در هجای دوازدهم مصراع نخست) ی اضافه کسره(ّاختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه 
  رمل مثمن حذوف: بحر

  

  )ح
  

  َدند  دی  ُچ  را  ُو  ِی  گی  ِر  چا  بی
  َدند  شی  ِک  نبا  َز  ری  َگ  ِر  چا  َدر
---  ---  U  U  ---  U  ---  U  ---  ---  

ُمستفعل ِ ُفاعالت  َ   *U         َلن َفع  ِ
  

  صراع نخستدر هجای چهارم م» ی«ّ اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت بلند -١
  در هجای پنجم مصراع نخست) ی اضافه کسره(ّ اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه -٢

  .نیز قابل جداسازی است» مفعول مفاعلن فعولن«های آوایی بیت به صورت  پایه

* 

* 

* 

* * 



 

 ١٥ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  مفعول مفاعلن فعولن: وزن
  هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف: بحر

  

  )خ
  

  َید  را  َب  نسا  یا  ری  خا  پا  ِب  َگر  َلد  َخ
  َند  شی  ِن  ِدل  َدر  ِک  ری  خا  ِب  َزم  سا  ِچ
U  ---  ---  U  ---  ---  U  ---  ---  U  ---  ---  

ُفعولن ُفعولن  َ ُفعولن  َ   َفعولن  َ
  

  در هجای هفتم مصراع نخست» ی«ّ اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت بلند -١
   اختیار زبانی حذف همزه در هجای هشتم مصراع نخست-٢
  انی حذف همزه در هجای یازدهم مصراع نخست اختیار زب-٣
  متقارب مثمن سالم: بحر

  

  )د
  

  تی  خ  سا  می  َه  َدن  بو  ِگ  َبر  ِم  َه
  تی  خ  دا  َپر  َن  َتن  َرف  ِر  بی  َتد  ِب
U ---  ---  U  ---  ---  U  ---  ---  U  ---  

َفعل  ُفعولن  ُفعولن  ُفعولن َ  
  

  در هجای دوم مصراع نخست) پایان کلمه(ّاختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه 
  متقارب مثمن محذوف: بحر

  

  )ذ
  

  گی  ِر  چا  یی  ِز  َتم  َگش  ِر  چا  ِی  سو
  گی  ِر  با  ِیک  ِب  َسر  دو  ِب  َدم  دا  َن
U ---  ---  U  ---  ---  U  ---  ---  U  ---  

  فعل  فعولن  فعولن  فعولن
  

دو حالتی ) سو( الزم به ذکر است کلمه ستدر هجای نخست مصراع نخ» و«ّاختیار زبانی کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند 
  .توان با نگاه کردن به هجایی معادل مصراع دوم آن را بلند گرفت و در اختیار نگرفتاست می

ّاختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه    در هجای دوم مصراع نخست) ی پایان کلمه کسره(ّ
  متقارب مثمن محذوف: بحر

  

  
  

* * * 

* 

* 

* 



 

 ١٦ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  )ر
  

  را  ری  َف  لو  نی  ِخ  رَچ  ُکن  َم  ِهش  کو  ِن
  را  ری  َس  ِر  خی  ِد  با  َسر  ِز  ُکن  نرو  ُب
U ---  ---  U  ---  ---  U  ---  ---  U  ---  ---  

  ُفعولن  ُفعولن  ُفعولن  ُفعولن
  

  در هجای نهم مصراع دوم) پایان کلمه(ّاختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه 
  متقارب مثمن سالم: بحر

  
  

  »درس ششم«
  نما  و متناقضلف و نشر، تضاد

  ١ -ج
  )ّمشوش: لف و نشر (٢نشر =  کشیدم ٢لف = ندامت  / ١نشر =  شنیدم  ١لف = مالمت ) الف
  )ّمرتب: لف و نشر (٢نشر =  بر ماه، گرد ٢لف = بر   رفت  / ١نشر = ِ به ماهی، نم خون ١لف = فرو   رفت ) ب
  )ّمرتب:  و نشرلف (٢نشر =  معمور ٢لف = کشور  / ١نشر =  جمع ١لف = دل ) پ
  )ّمرتب: لف و نشر (٢نشر =  می ٢لف = جام  / ١نشر =  مال ١لف = جیب ) ت
  ٢ -ج
 نخـوت ) ث/  فزایـی  بکـاهی |ّمـی  کبیشی ) ت/  خام پخته ) پ/  ماند نماند ) ب/  نرود برود ) الف

   خار گل |شوکت 
  ٣ -ج
  )یاری خواستن از باد برای روشن کردن چراغ (برافروزی دل چراغ ار مدد خواهی، باداز این ) الف
معراج به (ِمعراج از پا افتادن .) / شرم با سرافکندگی همراه است؛ متناقض نماستسرافرازی با غرور و (ِشرم سرافرازی ) ب

  .) متناقض نماستی از پا افتادن است کننده معنی باال رفتن است که از لحاظ مفهومی نقض
  .عکس ِعین درمان بودن درد، متناقض نماست، زیرا هر جا درد هست، درمان نیست و به) پ
  ٤ -ج

  
  

 هیست  ُت  ِمی  ُل  ما  َنز  َم  ِم  جا  ُب  جی  ِک  ءان  با
  داشت  َن  َجم  ِد  شی  َجم  ِک  ست  تی  َغ  را  َف  را  ما
---  ---  U ---  U  ---  U  U  ---  ---  U  ---  U  ---  

   *U                فاعلن  مفاعیل  فاعالت  مفعول
  

  .در هجای نهم مصراع دوم، از اختیار زبانی حذف همزه استفاده شده است
  .شود نما هم دیده می  و صاحب جام جهاناجرای جمشید، پادشاه ایرانح به مدر بیت تلمی

* 

* 



 

 ١٧ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  .نیز قابل تفکیک است» مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل«های آوایی بیت، به صورت  پایه
  مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: بحر

  کارگاه تحلیل فصل
  ١ -ج

U (نوای نی   :(ظ کردن مصوت کوتاه ّاختیار زبانی بلند تلف)در هجای سوم) ی اضافه کسره  
 U (آرزوی خوب   :( ّاختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه   در هجای چهارم) ی اضافه کسره(ّ

U (دل پاک   U :(مصوت کوتاه ّاختیار زبانی بلند تلفظ کردن )در هجای دوم) ی اضافه کسره  
 U (بازی دهر   U:(  

  در هجای دوم» ی«ّ اختیار زبانی کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند -١
  در هجای سوم) ی اضافه کسره(ّ اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه -٢
  ٢ -ج
  )الف

  

  روش  ُف  ُجو  سی  َب  ز  مو  یا  تی  س  را
  ماست  َن  ُدم  َگن  ِک  ر  َشه  نری  َد  ت  َهس
---  U U  ---  ---  U  U  ---  ---  U  ---  

ُمفتعلن ُمفتعلن  ِ ُفاعلن  ِ ِ                 U*   
  

  در هجای سوم مصراع نخست» ی«ّ اختیار زبانی کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند -١
  در دو مصراع چهارم  اختیار زبانی حذف همزه در هجای-٢

  سریع مسدس مطوی مکشوف: بحر
  

  )ب
  

  َرد  کا  ِب  ُگل  ُچن  نبا  غ  با  نی  بی  َن
  َرد  را*  َب  ُگل  تا  َرد  ُخ  َغم  ِی  ما  ِچ
U  ---  ---  ---  U  ---  ---  ---  U  ---  ---  

  فعولن  ُمفاعیلن  ُمفاعیلن
  

  صراع دومّاختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه پایان کلمه در هجای سوم م
  اختیار زبانی حذف همزه در هجای دهم مصراع دوم

  هزج مسدس محذوف: بحر
  

  
  
  

* * 

* 

* 



 

 ١٨ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  )پ
  

  َند  شی  ِن  ِدل  ِی  ِن  خا  نها  َن  َدر  َمش  َغ
  َند  شی  ِن  ِمل  َمح  ِب  لی  ِلی  ِک  زی  نا  ِب
U  ---  ---  U  ---  ---  U  ---  ---  U  ---  ---  

  ُفعولن  ُفعولن  ُفعولن  ُفعولن
  

  در هجای هشتم مصراع نخست) ی اضافه کسره(ّفظ کردن مصوت کوتاه اختیار زبانی بلند تل
  متقارب مثمن سالم: بحر

  

  )ت
  

  َوم  َر  ِن  خا  ِی  سو  ِن  را  وی  ِل  ِز  َمن  نزی  َر  َگ
  َوم  َر  ِن  زا  َفر  ُل  ِق  عا  َوم  َر  ِک  جا  نرا*  َگ  ِد
U  U  ---  ---  U  U  ---  ---  U  U  ---  ---  U  U  ---  

ُفعالتن َ ُفعالتن  َ َ ُعالتنَف  َ ُفعلن  َ َ َ  
  

   اختیار زبانی حذف همزه در هجاهای دوم و سوم مصراع نخست و هجای سوم مصراع دوم-١
ّ اختیار زبانی کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند -٢   ی پایان کلمه در هجای دهم مصراع نخست»و«ّ
ّ اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه -٣   اع نخستدر هجای یازدهم مصر) ی اضافه کسره(ّ

مصراع اول را تغيير دهید اختیـارات نـدارد / دو حالتی است اگر برای رعایت هجای دهم مصراع دوم ) سو(کلمه : تذکر
  چون مختارید

  رمل مثمن مجنون محذوف: بحر
  
  )ث

  

  شید  ُخر  ُه  ما  ُم  لی  ِف  غا  ُت  ُن  َم
  ِفل  غا  ت  نیس  ندا  َگر  ِن  دو  َگر  نری  َب
U  ---*  ---  ---  U  ---  ---  ---  U  ---  ---  

   *U                ُفعولن  ُمفاعیلن  ُمفاعیلن
  

ّ اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه -١   در هجاهای دوم، سوم و هفتم مصراع نخست) واو عطف(ّ
   اختیار زبانی حذف همزه در هجای دوم مصراع دوم-٢

  هزج مسدس محذوف: بحر
  ٣ -ج
   خندیدن، و گریه )گشادگی( بسط ) گیگرفت(تضاد بین واژگان قبض ) الف
  )ّمرتب: نوع لف و نشر (٢نشر =   زاهد بی علم ٢لف = دین } ِدشمن{ / ١نشر =  پادشاه بی حلم ١لف = دشمن ملک ) ب

* 

* * * * 

* * * 



 

 ١٩ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

   رفتی شب، آمدی تضاد بین واژگان روز ) پ
  . بین واژگان شادی و غم نیز تضاد وجود دارد، استنمامرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم متناقض) ث
  .نما هستند هایی متناقض ترکیب» آگاه نبودن دانا«و » ی بسیار نقش ساده«) ج
  .نما هستند سوز متناقض فروز و آتش آب های آب آتش ترکیب) چ
  ٤ -ج
از . سـت هـای فنـی و ادبـی زبـان آن سـاده و دور از پیچیـدگی -٢ و  اسـتدر متن از ترکیبات عامیانه استفاده شـده -١

» پـرد رنگـش مـی«و » آن روی کار باالست«، »چه دردسر بدهم«توان به  کاررفته در این متن می ی به های عامیانه ترکیب
  .اشاره کرد» امان از همنشین بد«

  »درس هفتم«
  )ی معاصر و انقالب اسالمی دوره(ّدبیات ایران قرن چهاردهم تاریخ ا

  ١ -ج
پیـروزی، تکـریم امید بخـش های روشن  خواهان، ترسیم افق ، ستایش آزادی و آزادیعدالتیمحکوم کردن استبداد و بی

مـام حـسین و مانند پیامبر اکرم به امـام علـی و اهای تاریخی به ویژه تاریخ اسالم  شهید و فرهنگ شهادت، طرح اسوه
  های مبارز همچون حضرت امام خمینیچهره
  ٢ -ج
را دورۀ درخشش نیما و جدال بر سر شـعر کهنـه و نـو ) ١٣٢٠ تا شهریور ١٣٠٤از سال (دوره سلطنت رضاخان :  دوره اول-١

  . باشدمی
دورۀ قبـل در ایـران  فضای سیاسی آزادترین نسبت به ١٣٣٢ مرداد ٢٨از آغاز حکومت محمدرضا تا کودتای :  دورۀ دوم-٢

  .حاکم بود
 تـشکیل - حادثه ادبیترینمهمشد و  منتشر میسخندر این دوره اشعار نیما و دیگرنوگرایان در نشریات مانند روزگار نو و 

  .اولین کنگره نویسندگان و شاعران ایران بود
  ١٣٤٢ خرداد ١٥ تا قیام ١٣٣٢ مرداد ٢٨از کودتای :  دورۀ سوم-٣

تدریج را به خود را ادامه داد و نوعی سرخوردگی و یأس پیـدا نو تغزلی که از دوره قبل شروع شده بود بهدر این دوره شعر 
  .شد و جریان سمبولیسم اجتماعی یا شعر نو حماسی نیز رواج یافت

  : دوره چهارم-٤
سیر شـعر اجتمـاعی و  مـ-شـودگیرد فضای جامعه تشنج میای به خود می مبارز رنگ و مفهوم تازه١٣٥٧ تا ١٣٤٢از سال 

  .حماسی است
  ٣ -ج

  ّنویسی، نثر ادبی، ادبیات نمایشی نامه نگاری، زندگی داستان کوتاه، خاطره
  ٤ -ج

   اصالت فرهنگی و زیبایی روستای زادگاه شهریار:حیدر بابا یه سالم
  ّداستان و ادبیات مذهبی: جای پای خون
  رمان اجتماعی، ستایش صلح و آزادگی: سو و شون
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  ٥ -ج
  ستیزی، عشق به ائمه های تاریخ اسالم، ظلم ّتوجه به اسوه: ر قلمروی فکرید

) علیهـا الـسالم( مذهبی در توصیف مظلومیت و مصائب حضرت زهـرا –شعر یاس یک مینوی آيينی : در قلمروی ادبی
ده کـرده و در ی براعت استهالل در جذب مخاطب و شروع مناسب کالم اسـتفا شاعر در این مثنوی، ابتدا از شیوه. است

، استعاره، نمادپردازی و تلمیحات ظریف نیز )ی غیرترکیبی فشرده(چون تشبیه بلیغ اسنادی  هایی هم طول شعر نیز از آرایه
از جمله تـشبیهات شـعر . نیز در شعر مشهود است) ی یاس در واژه(ی لفظی تکرار  گیری از آرایه بهره. کرده استاستفاده 

  :ره کردتوان به موارد زیر اشا می
یا استنـشاق معـصومیت اسـت و عطـر اخـالق مثل عطر پاک نیت است / اند  پیغمبران خانه/ اند  ها یادآور پروانه یاس

 -ماننـد رود) علـی(ریـزد  میاشک/ چشمه او یک چشمه الماس است / ادبی ) ع(عشق محزون علی / دهد پیغمبر می
از تلمیحـات ). ی اغـراق نیـز هـست ایـن تـشبیه دربردارنـده(بود های اشکش از الماس  دانه/ ترمه زهرا گل یاس کبود 

  :توان موارد زیر را نام برد کاررفته در شعر نیز می به
اشاره به ضربه خـوردن (؛ تن زهرا، گل یاس کبود ))س(شده شأن حضرت فاطمه  ی کوثر و نازل یادآور سوره(حوض کوثر، 

هـای لفظـی و معنـوی شـعر  در دیگـر آرایـهچـاه ؛ اشک حیدر به )حضرت فاطمه در اثر هجوم مخالفان به منزل ایشان
  :اند از عبارت
  .، مراعات نظر در ابر و یاس و چمن و نسترنی، جناس ناقص در واژگان چاه و ماهآمیزی در ترکیب بوی مهربان حس
  ٦ -ج

طـور اسـت،آیا  همـینجاگون و نامساعدی که در ایران است همهخواهد بگوید آیا فضای مهر شعرجاووشی میاخوان د
  راهسه. رسدراه میاخوان در مسیر به سه. جا مثل ایران مردم ناامید بوده شرایطی نامناسب دارندهمه
   راه نوش و راحت و شاد-١
   راهی که نیمش ننگ است و نیم دیگر عزت و آبرو-٢
  .جا همین رنگ است آیا همهبینیم کهرویم و بگوید به راه سوم میاخوان در ادامه می. بازگشت است راهی که بی-٣
  ٧ -ج

طور اسـت آیـا جا همینگون و نامساعدی که در ایران است همهخواهد بگوید آیا فضای مهاخوان در شعر چاووشی می
  رسد سه راهبه مسیر راه می. جا مثل ایران مردم ناامید و شرایطی نامتناسب دارند اخوان در مسیر راهمه
  ت و شمار  راه نوش و راح-١
   راهی که نیمش تنگ است و نیمی دیگرش عزت و آبرو-٢
  رویم و ببینم که آیاکپگوید به راه سوم میبازگشت است اخوان در ادامه می راهی که بی-٣

   .کندهای اجتماعی شاعر را بیان میشمار آورد، زیرا احساسات و دغدغهتوان نوعی رماتیسم اجتماعی هم بهاین شعر رو می
  ٨ -ج

بازی و از خودگذشتگی و دفاع از وطن در دوران دفـاع  موضوع داستان، دفاع مقدس است و به توصیف و ستایش پاک
  پردازد مقدس می

  ٧ -ج
در ایـن بنـد از شـعر . وزن شعر اسـت. ها کوتاه و بلند هستند نگ دارد و مصراعست؛ یعنی وزن و آه لب شعر، نیماییقا

در . انـد های نخـست، سـوم و پـنجم آمـده ، در پایان مصراع و پرندگان هستند کهانافیه جهان، خیرزققنوس، واژگان ق
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نیما در شعر ققنوس، در محور عمودی، با نشاندن واژگانی چـون . اند های زوج نیز واژگان فرد و سرد قافیه ساخته مصراع
و ققنوس نمـادی از دهد  شکل میی مراعات نظیر  های گمشده آرایه مرغ خوشخوان، شاخ خیزران؛ شاخ، پرندگان، و ناله

ای دهنده تغيير، پایان دوره ققنوس نمادی عمومی و جهانی است که نشان.شعرهایی است و یک کهن الگوی فایی است
ای نو و فدا شدن و زایش دوباره است در این شعر ققنوس نماد شعر فارسی است در سطر اول طوالنی و شکل گیری دوره

وان و آوازه جهان توصیف شده است وزش بادهای سرد در سطر دوم گذر زمان و پشت سر خهای خوشققنوس با صفت
  .سطر دوم صفت ایهام گونه خوانی استدر » آوازه مانده«ای سخت است گذاشتن دوره

  آواره مانده، از وزش بادهای سرد: یعنی
          آواره، مانده از وزش بادهای سرد
برای ساختن » شاخ خیزران« که زبان پارسی رونق سابق را ندارد و آواره است و نیز از مانده در این شعر بیانگر این است

  .سازدشود و ارتباط شعر با قلم را روشن میقلم استفاده می
  .در واقع ققنوس در قلم جنگ زده است تا متحولش کند و از این اشیایی و درماندگی برهاندش

  .شعر تأکید دارددر سطر بعدی برتنهایی و درناندگی » فرد«
  .توان استفاده از قالب و سبکهای شعر کهن دانسترا می» پرندگان«و 
  .توان به عنوان شعری در نظر گرفت که دیگر رونقی نداردرا می» های گمشدهناله«و 
  ٩ -ج

ها و  مایه ، بنهای مردم دگرگون شدن فضای اجتماعی و نو شدن خواسته. ی ایران نو نامید توان بیانیه شعر بیداری را می
موضـوعاتی از جملـه وطـن، . ها و مطالبات ایرانیان بودنـد ّموضوعات جدیدی را به ادبیات وارد کرد که همگی، خواسته

ها با امضای  این خواسته. به امور جاری مردم، از بارزترین این مطالبات بودآزادی، تعلیم و تربیت نوین، قانون و رسیدگی 
درپی سیاسی از جمله انقراض  های پی ّفرمان مشروطیت شکل رسمی و قانونی به خود گرفت، اما به مرور زمان و با بحران

ی در ایـران، کودتاهـای  اجتمـاع–قاجار، روی کار آمدن رضاخان، مسدود شدن فضای سیاسی و تغييرات فضای سیاسی 
ی اجتمـاعی ایـران بـه ناامیـدی رسـید و در عمـل از   که همگی عدم ثبات سیاسی را در پی داشتند، بدنـه١٣٣٢ و ١٣٢٠
با وجود اجتماعی بـودن، بـه دلیـل ها  مایه تر مفاهیم و درون بیشاز این رو، در شعر معاصر، . ها درماند یابی به آن دست

ی مستقیم با نیازهـای  گیرد و شعرا از مواجهه میاجتماعی و سیاسی، رنگی نمادین به خود ّاستبداد و محدودیت فضای 
به همین دلیل، شعر معاصر پیش از انقالب، با وجود اجتمـاعی بـودن، . کنند های مردم خودداری می اجتماعی و خواسته

ّرنگی تغزلی دارد و تنوع موضوعات از ویژگی هـای  تکاپو و فعالیت جنبش١٣٤٢ خرداد ١٥ بعد از قیام .های بارز آن است ّ
 بـه پیـروزی ١٣٥٧کشور بیشتر شد و در نهایت در بهمـن سیاسی اجتماعی و فرهنگی برای رسیدن به آزادی و استقالل 

  .انقالب منجر شد
 و انقالب اسالمی مانند هر رخداد مهم دیگر فضای فرهنگی و هنری جامعه ایران دگرگون شد ایجاد فضای تازه در شـعر

ها و مضامین مذهبی و عرفانی نثر به وجود آورد و شاعران و نویسندگان این عصر با باورهای انقالبی و اسالمی، اندیشه
و موضوعاتی از قبیل جهاد، شهادت، ایثار، آزادگی و عشق در آثار خویش بیشتر استفاده کردند و همچنین طنز و انتقـاد 

های حماسی، عرفانی و مذهبی نهضت اسالمی در شعر منعکس  این دوره جنبهاجتماعی در این دوره رشد نمود و نیز در
  .یافت
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  »درس هشتم«
   وزنی-) ٢(اختیارات شاعری 

  ١ -ج
آورد تا به ضرورت وزن از آن استفاده کند بدون آنکـه موجـب های در تلفظ برای شاعر فراهم میقابلیت: اختیارات زبانی

  .تغيير در وزن شود
  .شودامکان تغيياتی کوچک در وزن است و این اختیار به وزن و آهنگ مربوط می: وزنیاما اختیارات 

  ٢ -ج
 ّاین اختیار، وزنی و نام آن، بلند تلفظ کردن. مصراع اوزان دولختی از نوع دوری در هجای آخر هر مصراع و در پایان نیم

  .هجای پایانی است
  ٣ -ج
  قرار داده نشده) الف

  

  َدر   *َزد  ال  ُمو  ِن  َم  دا  َدر  ت  *َدس
  َذر  ُگ  َم  ما  )َاز(َءز   ُر  َذ  ُبگ  لی  َع  ِک
U U  ---  ---  U  U  ---  ---  U  U  ---  

ُفعالتن َ ُفعالتن  َ َ ُفعلن  َ َ َ  
  

 چون هجای اول مصراع اول بلند است و هجای اول مـصراع دوم »فعالتن«به جای » فاعالتن« اختیار وزنی در کاربرد -١
  .کوتاه است

ُم  گ(به جای دو هجای کوتاه ) َزد(بدال در کاربرد یک هجای بلند اختیار وزنی ا -٢   ١)لن  فعفعلن (در رکن آخر ) َ
  رمل مثمن مجنون محذوف: بحر
  )ب

  

  دار   *ُخش  ِدل  ُر  کا  ز  دا  *َدن  ُخ  ِی  دا  ُخ  با  ُت
  َند  ُک  ِب  دا  ُخ  عی  َد  ُمد  َند  ُک  َن  *َگر  َم  َرح  ِک
U ---  U  ---  U  U  ---  ---  U  ---  U  ---  U  U  ---  

ُمفاعلن ُفعالتن  ِ َ ُمفاعلن  َ ُفعلن  ِ َ َ                U*  
  

ُب  ک( به جای دو هجای کوتاه ٩شُخ(ابدال در کاربرد یک هجای بلند ِ اختیار وزنی -١   )لن  فعفعلن (در رکن پایانی ) ِ
  ) U  دار (ی پایان مصراع به یک هجای بلند  کشیده اختیار وزنی تبدیل هجای -٢
  .در هجای هفتم مصراع نخست و هجای چهارم مصراع دوم اختیار زبانی حذف همزه وجود دارد*

  مجتث مثمن مجنون محذوف: بحر

                                                 
دهد که معـادل دو  ن اختیار زمانی رخ میدر تشخیص اختیار وزنی ابدال، شناسایی هجاهای کوتاه در هر دو مصراع ضروری و مهم است؛ زیرا ای. ١

لـن،  دهد، رکن فعالتن بـه مفعـولن، فعلـن بـه فـع وقتی این اختیار رخ می. کار رود هجای کوتاه در یک مصراع یک هجای بلند در مصراع دیگر به
  .کند مستفعل به مفعولن و مفتعلن نیز به مفعولن تغيير می
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  )پ
  

  َمن  ِم  غا  ِپی  ِک  ست  کی
  ِب* 

U  
   *َشه
---  

  َرد  َب  وان  ِشر  ِر

  َرد  َب  ندا  َخن  ُس  ِد  َمر  ندا  ِب  َمن  *َنز  َخ  ُس  ِیک
---  U  U  ---  ---  U  ---  ---  U  U  ---  ---  U  ---  

  فاعلن  مفتعلن  فاعلن  مفتعلن
  

 ن را تبدیل به مفـتعلن مصراع نخست که مفاعل٩ و ٨ند در هجاهای جایی هجاهای کوتاه و بل اختیار زبانی قلب با جابه
  .باید کرد

  .در هجای چهارم مصراع دوم اختیار زبانی حذف همزه به کار رفته است*
  منسرح مثمن مطوی مکشوف: بحر
  )ت

  

  ِن  ِتش  َور  َخن  ُس  ِم  کا  ِدل  ِف  َت  *َنز  نا  ُچ   *ُشد
  ِن  ِتش  َسر  ِیک  ِد  َم  )آ(ءا   َنش  َخ  ُس  *ِف  دی  َر  ِک
U  U  ---  ---  U  U  ---  ---  U  U  ---  ---  ---  ---  

  لن فع  فعالتن  فعالتن  فعالتن
  

  ّ هجای اولدر رکن نخست مصراع نخست» فعالتن«به جای » فاعالتن«ِ اختیار زبانی -١
  )لن  فعفعلن (پایان  اختیار وزنی ابدال در آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه در رکن -٢
  )U  ِن ( در بلند کردن هجای کوتاه پایانی  اختیار وزنی-٣
ّدر هجای چهارم مصراع نخست، اختیار زبانی حذف همزه و در هجای چهارم مصراع دوم، اختیار زبانی تبدیل مـصوت *

  .ّکوتاه پایان کلمه به مصوت بلند وجود دارد
  ن محذوفرمل مثمن مجنو: بحر
  )ث

  

  بیم  َل  َط  َدت  یا  ِز  ِک  َجت  حا  ِچ  ست  ما  با  ر   *یا
  َبس   *را  ما  نجا  ِس  ِن  مو  نءا  ِت  َب  ُصح  *ِت  َل   *َدو

---  U ---  ---  U  U  ---  ---  U  U  ---  ---  U  U  ---  
ُفاعالتن ُفعالتن  ِ َ ُفعالتن  َ َ ُفعلن  َ َ َ                U*  
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  جای فعالتن در دو رکن نخست هر دو مصراع تن به اختیار وزنی کاربرد فاعال-١
َط  ل(جای دو هجای کوتاه  به) را(اختیار وزنی ابدال در آوردن یک هجای بلند  -٢  فعلن (در رکن پایانی مصراع دوم ) َ
  )لن فع
  ) U  بیم (ی پایان مصراع نخست  ِ اختیار وزنی بلند بودن هجای کشیده-٣
ّدر هجای سوم مصراع دوم، اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه وجود دارد* ّ.  

  رمل مثمن محذوف مجنون محذوف: بحر
  )ج

  

  نی  خا  ِک  َرق  َو  َهر  ِب  ش  کو  می
  نی  دا  م  ما  َت  را   *ِنش  دا  نکا
---  --- U U ---  U ---  U ---  ---  

ُمستفعل ُفاعالت  ِ   َلن َفع  ِ
  

  )لن  فعفعلن (اختیار وزنی ابدال در رکن پایانی هر دو مصراع 
. آمده اسـت) ِنش(، یک هجای بلند )ش  ب(جای دو هجای کوتاه  اختیار وزنی ابدال در رکن نخست مصراع دوم، که به

  ) مفعولنُمستفعل (
  .نیز قابل تفکیک است» مفعول مفاعلن فعولن«های آوایی بیت، به صورت  پایه
  هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف: بحر
  )چ

  

  کو   *َرم  َمح  نها  َج  ِب  َیم  گو  ِک   *با
  نرا  َب  َخ  بی  با   *َیم  گو  َبر  َخ  ِچ
U U ---  ---  U U ---  ---  U U ---  

ُفعالت َ ُفعالتن  نَ َ ُفعلن  َ َ َ  
  

   مصراع نخستّاولدر رکن » فعالتن«جای  به» فاعالتن« اختیار وزنی -١
َب  ج(جای دو هجای کوتاه  به) َیم( اختیار وزنی ابدال و آوردن یک هجای بلند -٢  فعالتن (در رکن دوم مصراع دوم ) ِ

  )مفعولن
َخ  ب(جای دو هجای کوتاه  به) َرم(ن یک هجای بلند  اختیار وزنی ابدال و آورد-٣ فعلـن (در رکن آخر مصراع نخـست ) َ

لن  فع(  
  رمل مسدس مجنون محذوف: بحر

  
  
  
  
  



 

 ٢٥ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  )ح
  

  نانک  ُچ  د  ری  *را  َب  ِل  نا  َمن  ِل  ِد  *ِی  فا  َو  ِب
  ييد   *شا  ُبگ  َگر  ِذ  َو  َشع  *ِک  َل  َف  نای  *ِر  َب  َچن

 --- *  U  ---  ---  U  U  ---  ---  U  U  ---  ---  U  U  ---  
ُفعالتن َ ُفعالتن  َ َ ُفعالتن  َ َ ُفعلن  َ َ َ                U*  

  

   اختیار وزنی تبدیل رکن فعالتن به فاعالتن در رکن نخست مصراع دوم-١
 فعلـن (مـصراع دوم در رکن پایـانی ) شا(به یک هجای بلند ) ُد  چ( اختیار وزنی ابدال در تبدیل دو هجای کوتاه -٢
  )لن فع
  . در هجاهای پایانی هر دو مصراع، هجای کشیده به هجای بلند تبدیل شده است-٣
  .به بلند وجود دارد) ی اضافه کسره(ّدر هجای چهارم مصارع نخست، اختیار زبانی تبدیل مصوت کوتاه *
  .حذف همزه وجود داردِدر هجای یازدهم مصراع دوم، اختیار زبانی *
  .وجود دارد) ی اضافه کسره(ّدر هجاهای سوم و هفتم مصراع دوم، اختیار زبانب تبدیل مصوت کوتاه به بلند *
  ٤ -ج
  )الف

  

  َند  ُک  می  ِن  َدن  رو  ُس  ِی  وا  َه  َلم  ِد  َگر  دی
  کست  ِش  لو  َگ  َدر  ما  ِل  ِد  ِی  ِن  ها  َب  ها  َتن
---  ---  U ---  U  ---*   U U ---  ---  U ---  U ---  

  *U                   فاعلن  مفاعیل  فاعالت  مفعول
  

ّ اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه -١   در هجای ششم مصراع دوم) ی اضافه کسره(ّ
  . اختیار وزنی در تبدیل هجای کشیده هجای پایانی مصراع دوم به هجای بلند-٢

ّنیز قابل تفکیک است، اما در علم عـروض، بـرای وزن »  مستفعلن فعلمستفعلن مفاعل«های آوایی بیت به صورت  پایه
  .شود گذاری می نخست نام

  مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: بحر
  )ب

  

   *ُت  ُم  ال  َس  َمت  َه  َد  می  ُخد  ِک  َاش  ِن  با  َز  ِب  َمن
  وی  َر  می  ِن  با  َز  ُچ  َهم  َلم  ِد  ِش  َت  آ  ِر  َس  َبر
---  U  U  ---  U   ---*   U  ---  ---  U  U  ---  U  ---  U  ---  

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن
  

  . اختیار وزنی در تبدیل هجای کوتاه پایانی مصراع نخست به هجای بلند-١
ّ اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه -٢   در هجای ششم مصراع دوم) ی اضافه کسره(ّ

  رجز مثمن مطوی مجنون: بحر



 

 ٢٦ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  )پ
  

 ماست  ُش  ِر  َشه  ِی  ها  ِش  یش   *َرز  َت  ِت  َکس  ِش  َلم  ِد
 خاست   *می  نما  ِن  نی  ُچ  نکی  سی  َک  د  با  ِت  َکس  ِش
U  ---  U  ---  U  U  ---  ---  U  ---  U  ---  U  U  ---  

ُمفاعلن ُفعالتن  ِ َ ُمفاعلن  َ ُفعلن  ِ َ َ                U*  
  

   اختیار زبانی حذف همزه در هجای هفتم مصراع نخست-١
  مصراع به هجای بلنددو ی پایان  کشیده اختیار وزنی در تبدیل هجای -٢
ُر  ش( اختیار وزنی ابدال و تبدیل دو هجای کوتاه -٣  فعلـن (در رکن پایانی مـصراع دوم ) می(به یک هجای بلند ) ِ
  )لن فع
  مثمن مجنون محذوف: بحر
  )ت

  

  نها  َن  ست   *زی  را  ِچ  ُت   *ِه  گا  ِن  ِب  َنم  دا  َن   *َمن
  نوا  َت  َن  َتن  ُگف  ُن  َد  دی  نوا  َت  ز  را   *ننا  َم  ِک
U  U  ---  ---  U  U  ---  ---  U  U  ---  ---  U  U  ---  

ُعالتنَف ُفعالتن  َ َ ُفعالتن  َ َ ُفعلن  َ َ َ  
  

  در رکن نخست مصراع نخست» فعالتن«جای  به» فاعالتن« اختیار وزنی آوردن -١
ّ اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه پایان -٢   در هجای هشتم مصراع نخست) ی اضافه کسره(کلمه ّ
   و هجای دوازدهم مصراع اول اختیار زبانی حذف همزه در هجای سوم مصراع دوم-٣
  رمل مثمن مجنون محذوف: بحر

  »درس نهم«
  اغراق، ایهام و ایهام تناسب

  ١ -ج
  .داردتناسب  ایهام ّاولشیرین در مصراع ) الف

دهـد و بـا شـیرین پایـان طعم که در معنی دوم که معنی مزه و طعم مـی: ای دوممعشوقه فرهاد و معن: معنی نخست
  .مصراع ایهام تناسب دارد

و متواضع و فروتن ) معنای نخست(بر روی زمین افتادن اوفتاده به معنای در واژگان اوفتاده و مهر ایهام وجود دارد؛ ) ب
با . کار رفته است به) معنای دوم(و خورشید ) معنای نخست(ت ّکار رفته است و مهر نیز دارای معانی محب به) معنای دوم(

ایهام تناسـب ) مهر(ی دوم  ایهام و در واژه) اوفتاده(ی نخست  و منظور شاعر، در واژهّتوجه به کاربرد این معناها در شعر 
  .نامیم  تناسب میِدارد و به همین دلیل، ایهام) مراعات نظیر(ّمهر با واژگان عیوق و آفتاب تناسب . وجود دارد

اسـت و معنـی » مانده باقی«و » بقیه«در شعر تناسب وجود دارد؛ معنی نخست و اصلی آن ایهام » باقی«ی  در واژه) پ
ی معنایی تضاد ایجاد کرده است که به این نوع ایهام، ایهام تضاد  طهدوم آن جاودان است که با فانی در مصراع دوم، راب



 

 ٢٧ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  .گویند نه تناسب
  )معنی دوم(و در حال نگریستن ) معنی نخست(نگران ایهام دارد به مضطرب ی  واژه) ت
  ٢ -ج
  .رساند گل نیز به بدن آزار میّاغراق در توصیف لطافت بدن یار که حتی برگ ) الف
  .}فرومایه{اغراق در بلند کردن هزار من سنگ برای توصیف انتقادناپذیری ) ب
  ٣ -ج

  

  هید  َش  ِت  بو  تا  ِف  کو  ُش  ُل  ُگ  ُن  خو  )َاز(َءز 
  بود  * نگی  َرن  ها  ت  َدس  ِد  َلن  ُب  ِج  ُمو  َبر
---  ---  U U ---  U ---  U ---  ---  U U ---  

  *U  فع  ُمستفعل  ُفاعالت  ُمستفعل
  

  )الف
  ی پایان مصراع نخست و دوم به یک هجای بلند  اختیار وزنی در تبدیل هجای کشیده-١
َت   ش (اختیار وزنی ابدال و تبدیل دو هجای کوتاه-٢ مـستفعل (در رکن سوم مـصراع دوم ) گین( بلند به یک هجای) ِ

مفعولن (  
ُمفعول مفاعیل مفاعیل فعل«های آوایی شعر به صورت  تفکیک پایه گذاری در علم عروض نیز  پذیر است و نام نیز امکان» ُ

  .گیرد بر مبنای همین وزن صورت می
  .د و فرهنگ شهادت و پایداری و ایثار اشاره دارددر بیت قدیم شهی) ب
  ُهزج اخرب مقبوض مکفوف محبوب: بحر

  کارگاه تحلیل فصل
  ١ -ج
  )الف

  

  هی  َد  ق  ِعش  ِب  َگر  َء  ری  دا  ِچ   *َهر

  نی   *بی  یان  ِز  وی  ُج  َگر  َرم  ِف   *کا
---  U ---  ---  U ---  U ---  U U ---  

ُفاعالتن ُمفاعلن  ِ ِ ُفعلن  َ َ َ  
  

  )لن  فعفعلن (در رکن آخر مصراع دوم ) بی(به یک هجای بلند ) َق   د(زنی ابدال و تبدیل دو هجای کوتاه اختیار و
   هر دو مصراع به فاعالتنّاولاختیار وزنی در تبدیل فعالتن رکن 

  خفیف مسدس مجنون محذوف: بحر
  
  
  



 

 ٢٨ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  )ب
  

  یی  فا  َو  ُر  ِمه  بی  ُت  ِک  َول   *َزو  َم  َت  ِنس  دا  َن  *َمن

  یی  پا  َن  ُی  دی  َبن  ِب  ِک  ِبه  *نزا  َن  َت  َبس  نا  د   *َعه
---  U ---  ---  U U ---  ---  U U ---  ---  U U ---  ---  

ُفاعالتن ُفعالتن  ِ َ ُفعالتن  َ َ ُفعالتن  َ َ َ  
  

  جای فعالتن در رکن نخست هر دو مصراع اختیار وزنی آوردن فاعالتن به
  در هجای هفتم هر دو مصراعاختیار زبانی حذف همزه 

  رمل مثمن مجنون: بحر
  )پ

  

   *بود  ندا  َدن  ِچ  َهر  خت  ری  رو  ُف  ُد  سو  ِب  را  َم
   *بود  نبا  تا  ِغ  را  ِچ  َبل  ال   *ندا  َدن  د  بو  َن
U ---  U ---  U U ---  ---  U ---  U ---  ---  ---  

ُمفاعلن ُفعالتن  ِ َ ُمفاعلن  َ   *U         لن فع  ِ
  

  )لن  فعفعلن (دال در رکن آخر هر دو مصراع در تبدیل دو هجای کوتاه به یک هجای بلند  اختیار وزنی اب-١
  به هجای بلند) بود(ی پایان هر دو مصراع   اختیار وزنی در تبدیل هجای کشیده-٢
ُد   ف( اختیار وزنی ابدال در تبدیل دو هجای کوتاه -٣  فعالتن ( در رکن دوم مصراع دوم )دان(به یک هجای بلند ) ُ

  )مفعولن
  مجتث مثمن مجنون محذوف: بحر
  )ت

  

  َلک  َف  ِک  ضا  َق   *ِش  ِک  َتر  َدر  *ری   تی  ند  ما  َن

  شود  ُگ  َن  نحا  ِت )ِام(ِءم   ِت  َگش   *َرن  َس  ِب  َلم  ِد   *ی  سو
U ---  U ---  U U ---  ---  U ---  U ---  U U ---  

ُعلنمفا ُفعالتن  ِ َ ُمفاعلن  َ ُفعلن  ِ َ َ               U*   
  

َب   س( اختیار وزنی ابدال در تبدیل دو هجای کوتاه -١ فعالتـن (در رکن دوم مصراع نخست ) ری(به یک هجای بلند ) ِ
مفعولن (  
   اختیار زبانی حذف همزه در هجای هفتم مصراع دوم-٢
تـذکر داده  (ی سو در هجای نخست مـصراع دوم ّبه مصوت کوتاه در پایان واژه» و«ّی تبدیل مصوت بلند اختیار زبان -٣
  )شد
ّبه یک مصوت بلند در هجـای نهـم مـصراع نخـست و ) ی اضافه کسره(ّ اختیار زبانی تبدیل مصوت کوتاه پایان کلمه -٤

  دوم مصراع دومهجای 
  به یک هجای بلند) شود(ان مصراع دوم ی پای  اختیار وزنی در تبدیل هجای کشیده-٥



 

 ٢٩ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  مجتث مثمن مجنون محذوف: بحر
  )ث

  

  *U          خیش  ِت  َم  ِقی  ُی  را  ِد  ُخر  َدر  ِم  َه
  َهم   *خا  را  ٌت  َمن  ُد  َهن  خا  ُت )َاز(َءز 
U*   U  ---  ---  U  ---  U  ---  U  U  ---  

  فعلن  مفاعلن  فعالتن
  

  عالتن در رکن نخست مصراع دومجای ف  اختیار وزنی در آوردن فاعالتن به-١
ِم   ت(جای دو هجای کوتاه  به) خا( وزنی ابدال و آوردن یک هجای بلند -٢   )لن  فعفعلن (در رکن آخر مصراع دوم ) َ

  خفیف مسدس مجنون محذوف: بحر
  )ج

  

  وی  َش  َبر  َخ  ِحب  صا  ِک  ش  کو  ِب  َبر  َخ  بی )ِای(ِءی 
  وی  َش  َبر  ه  را  ِکی  ش  با  َن  ُرو  ه  را  تا
---  ---  U ---  U ---  U U ---  --- U ---  U ---  

ُمستفعلن ُمفاعل  ِ ُمستفعلن  ِ َفعل  ِ َ  
  

 ُمفاعـل (در رکـن دوم مـصراع دوم ) شی(به یک هجای بلند ) ِش   ک(اختیار وزنی ابدال و تبدیل دو هجای کوتاه 
  )فعولن
گذاری عروضی از این  در نام. نیز قابل جداسازی است» مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن«ی این بیت به صورت های آوای پایه

  .شود وزن استفاده می
  مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: بحر
  ٢ -ج
  )معنی دوم(و قصد )  اولمعنی(به معنی عطر » بوی«ی  ایهام در واژه) الف
ی چهره که معنی مورد نظر شاعر در بیت است و یادآوری فلز روی نیز هست که به معن» روی«ی  ایهام تناسب در واژه) ب

  .تناسب معنایی و مراعات نظیر دارد) دو نوع فلز دیگر(با واژگان مس و زر 
 و یـا یکـی از .ی شاعر که با این همه گفتن، تنها یکی از هزاران مـاجرا بـوده اسـت اغراق در بیان ماجراهای عاشقانه) پ

  .شودساز میوه دل را با تو گفتم و خودش ایهامهزاران اند
   سومسؤال

از .٢ّشعر ادبیات انقالب و از علی موسوی گرمارودی استبه ویژه پیامبر اکرم و امام علی ) سپید(های نو  این شعر از قالب
، )ع(ت علـی شعر در وصـف حـضر. توان در آن دید های تاریخی و مذهبی را می های شعر انقالب، طرح اسوه مایه درون

ست که به آن، غنای معنـای  های بدیعی و تصاویری ی نخست شعر پس از انقالب و شعر سرشار از آرایه ّمتعلق به شاخه
درپی، به وقاع زندگانی امام نخست شیعیان،  صورت پی ی معنوی شعر، تلمیح است که در آن به ترین آرایه عمده. دهد می

                                                 
گیری از موسیقی لفظـی و معنـوی واژگـان در  های معنایی و بهره  اما شاعر با آهنگ، لحن، تناسبست که وزن عروضی ندارد، شعر سپید شعری. ٢

  .بخشد محور عمودی و افقی شعر، به آن موسیقی می



 

 ٣٠ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

زنان و یتیمان، بازی با کودکانی که پدر  ن فرق ایشان به شمشیر، کمک وی به بیوهتلمیح به شکافته شد. (اشاره شده است
و / استعاره از امیر المؤمنین : دریا/  کتاب خداوند پیشانی تو : و نیز تشبیه...)  در جنگ از دست داده بودند وخود را

  .رزان نمانده بودآیا تاریخ بر در سرای به تحیر خشک و ل: تشخیص
  »درس دهم«

  ی معاصر و انقالب اسالمی شناسی دوره سبک
  ١ -ج

واژگان متناسـب بـا دیـن، جبهـه و جنـگ، . /  نزدیک است)سبک خراسانی(ی انقالب به  زبان و واژگان در قصاید دوره
هـای   واژهوان به اسـتعاره ازفراگرایی و عالقه  باستان. / تر شد شعر و نثر این دوره بیشدوستی در  شهادت، ایثار و وطن

  .محسوس استزدایی در زبان شعر این دوره  کهن و آشنایی
  ٢ -ج

روح حماسه و عرفان در شـعر ایـن ) بروز انقالب اسالمی و جنگ ایران و عراق(های سیاسی و اجتماعی  به دلیل ضرورت
ر عرفان نیز بعـد آسـمانی بـه دلیـل رواج  بعد زمینی بر بعد اساطیری حماسه غلبه دارد و ددر حماسه،. دوره آشکار است

  .توان دید می)  حماسه–غزل (حماسی = تلفیق این دو بینش را در و . کند های اسالمی و معنوی غلبه می ارزش
  ٣ -ج

هـای  واژهبـسیاری از . / نویـسی در نثـر رواج دارد ساده. / تر عامیانه است ها، به ویژه در زمان جنگ، بیش زبان داستان
  .وارد زبان داستان این دوره شد فرهنگ ایثار، جنگ، شهادت، مبارزه و مقاومت مربوط به

  ٤ -ج
: های شـاعر اشـاره کـرد سازی توان به ترکیب ی انقالب در این شعر می های زبانی شعر دوره  از ویژگی:قلمروی زبانی) الف

ی روی  این ویژگی نتیجه... . ، عمیق زمین وبهار ی زیبا شدن، خاک بی معنی دریا شدن، جرأت فردا شدن، برزخ کبود، اجازه
از جملـه واژگـان . کاررفته در این شعر فارسی است واژگان به.تر  بیش. حاصل شده استآوردن شعرا به مفاهیم انتزاعی، 

اژگـان گیـری از و تر تمایل به بهره شاعر کم.  معنی، جرأت، اجازه، عمیق و میل اشاره کرد:توان به در آن میبکار رفته عربی 
در شعر، برخی واژگان ونـدی نیـز . دهد سادگی و شفافیت بیان او را نشان میمرکب یا جمالت طوالنی داردکه این نکته 

  .بهار و زمینه وجود دارد؛ از جمله سوخته، بی
ی و ناشی های بارز شعر سلمان هرات که از ویژگی(دارپنداری در عناصر طبیعی  ادبی، شاعر با جان در قلمروی :قلمروی ادبی

که جرأت نـدارد و (در واژگان شب و یا نماد ّی مکنیه  استعاره. ، تصویرسازی کرده است)ی اوست گرایانه از عرفان طبیعت
یـا ّی مـصرحه  استعاره؛ )که شانه دارد و در عمیق زمین گم است(، بهار )ی زیبا شدن ندارد که اجازه(، علف )شود فردا نمی

از و یا نماد ّی مصرحه  و برزخ کبود استعاره) ّکنایه از اتحاد مردم(، دریا شدن )ی مختلف مردمها گروه(ی رود  در واژهنماد 
نمـاد ظلـم و سـتم و : سـنگ/ مجاز انسانها : دل / .کاررفته در این شعرند بهبرخی از بارزترین تصاویر شاهی،  دوران ستم

   ولی و سرپرست-٢ اما -١ ایهام: ولی/ کنایه اتحاد : دریاشدن/ مجاز سخن : حرف/ استبداد 
ی پیش از انقالب اسالمی را فـرا گرفتـه بـود و بـه مـردم  کند که جامعه  شعر اشاره به ستم و خفقانی می:قلمروی فکری

، سرشـار از مفـاهیمی انتزاعـی، از جملـه تـرس، اسـتبداد، سـتم و میـل بـه شـعر. داد ابراز وجود و عقیده نمـیفرصت 
مخاطب . توان در این شعر دید را در زبانی نمادین می) امام خمینی ره(های انقالبی  هچنین، طرح اسو هم. ست شکوفایی

  .در بیت نخست، امام خمینی است» تو«



 

 ٣١ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  )ب
  

  *داشت  َن  َدن  ُش  یا  َدر  ِی   *نی  َمع  ب  )آ(ءا   ُت   *َشز  پی
  *داشت  َن  َدن  ُش  دا  َفر  ِت  َء  ُجر  ُد  بو  ِد  نما  َشب
---  ---  U  ---  U  ---  U  U  ---  ---  U  ---  U  ---  

ُمستفعلن ُمفاعل  ِ ُمستفعلن  ِ َفعل  ِ َ         U*  
  

   اختیار زبانی حذف همزه در هجای دوم مصراع نخست-١
   اختیار وزنی تبدیل یک هجای کشیده به یک هجای بلند در هجاهای پایانی هر دو مصراع-٢
ّ اختیار زبانی کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند -٣   اع نخستدر هجای هفتم مصر» ی«َ
  .نیز قابل جداسازی است» مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن«های آوایی شعر به صورت  پایه
  مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: بحر
  ٥ -ج

رایـج نثـر های  توان آن را نوعی سبک فردی، که از ویژگی ّنویسی ادبیات معاصر است؛ می حال های شرح این نثر از نمونه
) زیـستی موالنـا پرداختـه اسـت به توصیف ساده. (ن کوتاه، صریح، توصیفی و عینی استجمالت آ. نامیدمعاصر است، 

پـردازی و  ّ فنی نیـست، زیـرا سـجعوزبان آن فاخر و از عبارات عامیانه دور است، مصنوع . لحنی صمیمی، اما جدی دارد
  .شود در آن دیده نمی... گیری از واژگان دشوار، عبارات عربی و تمایل به بهره



 

 ٣٢ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  »رس یازدهمد«
  وزن در شعر نیمایی

  ١ -ج
  

  مراحل تقطیع  متن شعر
ِهس  ت  شب  یک  های آوایی پایه َ َش  ب  دم  کر َ َ ِ ُد  و  خاک  َ ِ*  

  فعلن  فعالتن  فاعالتن  وزن
ِهست شب یک شب دم کرده و 

  خاک
  -- U  -- --  U U  --  --   U U --   های هجایی نشانه
ُ گ  رخ  باَرن   های آوایی پایه َخ  ت  است  ِ ِ*  

  رنگ رخ باخته است  فعلن  فاعالتن  وزن
  -- U  -- --  U U --   های هجایی نشانه
َو  ی  اب  رز  ُبا  د  نو  با  های آوایی پایه َ ِ ِب  ر  کوه  **ِ َ*  

  ِی ابر، از بر کوه باد نوباره  فعلن  فعالتن  فاعالتن  وزن
   *U  -- --  U U  -- --  U U  --             U --   های هجایی نشانه
َخ  ت  است  ِسو  ی  من  تا  های آوایی پایه ِ*  

  .سوی من تاخته است  فعلن  فاعالتن  وزن
  -- U  -- --  U U --   های هجایی نشانه

  

  .ها اختیار وزنی تبدیل هجای کشیده به بلند در پایان مصراع وجود دارد ی مصراع در هجاهای پایانی همه*
  .نی حذف همزه وجود دارددر هجای هشتم مصراع دوم، اختیار زبا**
  ٢ -ج

  

  مراحل تقطیع  متن شعر
َم  یا  ن  مش  های آوایی پایه ِ ِر  ق  مع  ر  ب  ِ َِ ُن  دا  ی  مخ ُ ِ َت  ص  ریست  ِ َ* 

  فعلن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن  وزن
میان مشرق و مغرب ندای 

  ست مختصری
  *U  -- U  --   U U  -- --  U  -- U  --   U U  --        U  های هجایی نشانه
  َید** گو  ِک  گا  ه  می  های آوایی پایه

  گوید که گاه می  لن فع  مفاعلن  وزن
  -- --    --  U  -- U  های هجایی نشانه
َم  نز  های آوایی پایه ُر  ی  دن  یا  ِ س  تا*َ ِ   َسم**  َتر  ِل  دا  ر  می  ِ

 ترسم دار می ی دنباله من از ستاره   *لن فع  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن  وزن
  *U  -- U  --   U U  -- --  U  -- U  --    --  --           U  های هجایی نشانه
َک  از  ک  را  های آوایی پایه َ ِن  ی  مش  رق  ِ َ ِ ی مشرق طلوع خواهد  که از کرانه  *َکرد**  َهد  ُط  لو  ع  خا ِ

   *لن فع  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن  وزن  .کرد



 

 ٣٣ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  *U  -- U  --   U U  -- --  U  -- U  --    --  --           U  های هجایی نشانه
  

  ی پایان مصراع به هجای بلند وجود دارد در هجای پایانی مصراع نخست و چهارم، اختیار وزنی تبدیل هجای کشیده*
های دوم، سوم و چهارم، اختیار وزنی ابدال و تبدیل دو هجای کوتاه بـه یـک هجـای بلنـد  های پایانی مصراع در رکن**

  )لن  فعفعلن . (وجود دارد
در هجای دوم مصراع سوم، اختیار زبانی حذف همزه وجود دارد.  
  ٣ -ج

  

  مراحل تقطیع  متن شعر
َچن  د  رخ  تی  های آوایی پایه ِ ِدر  ًص  می  م ُ َسر  د  بی  اب *َ ُ ِز  مس  تا*  ِر  َ   نی  ِ

  فع  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن  وزن
چون درختی در صمیم 

  ابر زمستانی سرد و بی
  --  -- --  U  -- --   -- U  -- --   -- U  -- --   -- U --   های هجایی نشانه

هر چه برگم بود و بارم 
  بود

  های آوایی پایه
ُهر  چ  یا  د َِ*  
  فاعالتن

 ---- U -- --  

َیا  د  گا  رم ِ  
  فاعالتن

-- -- U-- --  

  *بود
  فع

 --              U*   
َهر چ از فر  های آوایی پایه ِ ِب لو غ* ِر  َ ِگر م تا بس *ُ ِ َب ها رم* ِت  ُتا ن می را  َ   *بود َ

  فع  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن  وزن
م هر چه از فر بلوغ گر

تابستان و میراث بهارم 
  *U  -- --   -- U  -- --   -- U  -- --   -- U  -- --   -- U  -- --   --          U --   های هجایی نشانه  بود

  های آوایی پایه
 ر چه یاد و یادگارم بوده  وزن

  های هجایی نشانه

ُهر چ یا د َِ*  
  فاعالتن

-- -- U -- --  

َیا د گا رم ِ  
  فاعالتن

-- -- U -- --  

  *بود
  فع
--  

  *ری خ تست  های آوایی پایه
  ست ریخته  فاعلن  وزن

   *U  --   U --   های هجایی نشانه
  

. ها در آن برابر نیست الب نیمایی سروده شده است؛ به همین دلیل تعداد هجاهای مصراعاین شعر از اخوان ثالث، در ق
بارزترین تفـاوت ایـن شـعر در مقایـسه بـا . ها پنج یا شش رکن وجود دارد ها دو رکن و در برخی از آن در برخی مصراع

در . مـرز چهـار رکـن در هـر مـصراع اسـتها، عبور از  ّهای سنتی، غیر از نابرابری هجاها و کوتاهی و بلندی مصراع قالب
های کهن و  های نخست و سوم این شعر، به ترتیب، پنج و شش رکن وجود دارد و این نشانه عدم پیروی به قالب مصراع

  .هایی نیمایی است  ّسنتی در قالب
  .اند مشخص شده* در جدول، اختیارات شاعری با عالمت 

  .و به یک مصوت بلند آمده است) ِـــ(نی تبدیل مصوت کوتاه  در مصراع اول اختیار زبا٨/١٣ در هجای -١
  .ِ مصراع دوم اختیار زبانی تبدیل مصوت کوتاه ـــ به یک مصوت بلند آمده است٤جای ه در -٢
  . در هجای پایانی مصراع دوم اختیار وزنی تبدیل هجای کشیده پایان مصراع به یک هجای بلند آمده است-٣
  .ِع سوم اختیار زبانی تبدیل مصوت کوتاه ـــ به یک مصوت بلند آمده است مصرا٥/٨/١٧ در هجای -٤



 

 ٣٤ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  . هجای کشیده به یک هجای بلند آمده است در هجای پایانی مصراع سوم اختیار وزنی تبدیل-٥
  .ِ مصراع چهارم اختیار زبانی تبدیل مصوت کوتاه ـــ به یک مصوت بلند آمده است٤ در هجای -٦
  .صراع چهارم اختیار وزنی تبدیل هجای کشیده و به یک هجای بلند آمده است در هجای پایانی م-٧
  . در هجای سوم مصراع پنجم اختیار وزنی تبدیل هجای کشیده پایانی به یک هجای بلند آمده است-٨
  ٤ -ج
  .وزن و آهنگ عروضی دارد. شعر نو است و در قالب نیمایی سروده شدهاست) الف
هـا دارای وزن عروضـی یکـسان  ی مـصراع اد؛ این قالب، وزن و آهنگ عروضی دارد، همهّشعر سنتی در قالب مستز) ب

  .شود ی موزون جداگانه از لحاظ معنایی تکمیل می اما هر مصراع با یک پاره هستند، 
  ٥ -ج
  )الف

  

  ُرو  َم  َتن  بی  نجا  ِن  جا  ِءی  ُرو  َم  َمن  بی  وی  َر  می  ُچن
  َمن  ِن  با  تا  *ِی  ِل  ُشع  ِءی  ُشو  َم  نرو  بی  َمن  ِم  َچش  َوز
---  ---  U ---  ---  ---  U ---  ---  ---  U ---  ---  ---  U ---  

ُمستفعلن ُمستفعلن  ِ ُمستفعلن  ِ ُمستفعلن  ِ ِ  
  

  رجز مثمن سالم: نام بحر
  )ب

  

  یی  با  زی  ُی  بی  خو  ندی  ِب  یی  *زا  با  ِک  َدر  َهر  َءز  ُت
  یی  شا  ُبگ  ق  َخل  *ِی  رو  ِب  َمت  َرح  َءز  ِک  َشد  با  ری  َد
U ---  --- ---  U ---  --- ---  U ---  --- ---  U ---  --- ---  

  ُمفاعیلن  ُمفاعیلن  ُمفاعیلن  ُمفاعیلن
  

  بحر هزج مثمن سالم: نام بحر
  )پ

  

  *شید  ُخر  ُه  ما  َید   *را  َب  تا  ِش  می  َه
  *مید  ُءم  ر  یا  *ِل  َوص  ِب  َشد  با  را  َم
U  ---  ---  ---  U ---  ---  ---  U ---  ---  

   *U               ُفعولن  ُیلنمفاع  ُمفاعیلن
  

  هزج مسدس محذوف: نام بحر
  )ت

  

  *سود  َح  َبر  ال  َب  هی  خا  َن  تا  ال  َء
 *الست  َب  َدر  ُخد  ِت  َگش  َبر  ت  َبخ  نءا  ِک
U  ---  ---  U  ---  ---  U  ---  ---  U ---  

ُفعولن ُفعولن  َ ُفعولن  َ َفعل  َ َ          U*  
  



 

 ٣٥ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  متفاوت مثمن محذوف: نام بحر
  »زدهمدرس دوا«

  ١ -ج
  های عشق      آب دریا در مـذاق ماهی دریا خوش اسـت نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی

آید و از آن  خوش میگونه که آب دریا به مذاق ماهی  از سختی راه عشق هراسی ندارند، همان شاعر معتقد است عاشقان
  .هراسی ندارد

  ی فردا خوش است ّاندیشه ت امروز بیی اطـفال را      عشر فـکـر شـنبه تلـخ دارد جمـعه
گوید فکر روز شنبه که شروع کار و تحصیل هفتگی و پایان تعطیلی است، جمعه را برای کودکان   شاعر میّاولدر مصراع 
  .گونه نیز عشرت و خوشی امروز، فقط بدون فکر کردن به فردا خوشایند است کند؛ به همین تلخ می

  ا خوش است      با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش استبا کمال احتیاج، از خلق استغـن
خوشایندی مورد نظـر (گونه که مردن از تشنگی بر لب دریا  ها خوشایند است؛ همان نیازی از مردم در کمال نیاز به آن بی

  .)ّنیازی از مردم و حفظ عزت نفس است شاعر در بی
  ود نشانند به خاکستر خویشسـرکشان را فکند تیغ مـکافات از پای      شعله را ز

ریزد  طور که شعله خیلی زود در خاکستر خودش فرو می رسند، همان های سرکش خیلی زود به مکافات عملشان می انسان
  .شود و تمام می

  مغز چون لب واکند، رسوا شود ی بی های انسـان از سخـن پیدا شود      پسته کـمالی بی
شود و در مصراع دوم بـا تمثیـل رسـوایی   نقص انسان با سخن گفتن عیان میکند که شاعر در مصراع نخست بیان می

  .رسوا خواهد شدی بدون مغز به محض باز کردن دهان،  پسته
  رسد اندیش می  بال به عاقبتّاولرسد       آزاده را جفای فلک بیش می

  .ریزد اندیش فرو می سر انسان عاقبتطور که بالها ابتدا بر  رسد، همان های آزاده می تر به انسان ستم روزگار بیش
   چون رود که خود رنگ استرو نشـوید عشـق      سیاهی از حبشیمـالمـت از دل سعـدی فـ

 ٣طور کـه سـیاهی پوسـت حبـشی شود سعدی از عشق دست بشوید و آن را ترک کند؛ همان مالمت دیگران باعث نمی
  .شود گاه از او زدوده نمی هیچ) پوست سیاه(
  ٢ -ج

شـعر تـر شـیرین ) / المـسه+ ترکیب حواس شـنوایی (نجوای نمناک ) / المسه+ ترکی حواس بویایی (ندن لباس چشا
ترکیـب حـواس (شـنوم  بو می) / شنوایی+ ترکیب چشایی (تلخ شنیدن ) / چشایی+ المسه + ترکیب حواس شنوایی (

ترکیـب حـواس (نوشتن تر  تر و بامزه کمخط مح) / شنوایی+ ترکیب حواس بینایی (شنوم  رنگ می) / شنوایی+ بویایی 
  )چشایی+ المسه + بینایی 

  ٣ -ج
  اندام در خاک خـفت عجب نیست بر خاک اگر گل شکفت      که چـندین گل

  .اند اند و اکنون در خاک خفته ها از خاک، زیبارویانی هستند که مرده علت روييدن گل
  ها  از شوق، چشـم کوکبپرد به یک کرشمه که در کار آسمان کردی      هنوز می

                                                 
  .ای در آفریقاست حبشی منسوب به حبشه و نام ناحیه. ٣



 

 ٣٦ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  
  .در کار آسمان و موجودات آسمانی روا داشته است) تو(ای است که معشوق  ها ناز و کرشمه علت چشمک زدن ستاره

  جـوینـد ایـام جـوانی را دیده      کـه اندر خـاک می خمیده پشت از آن گشتند پیران جهان
  .وی ایام جوانی در خاک استها برای جستج پیرها خم شدن آن) خمیدگی پشت(علت قوز 

  کارگاه تحلیل فصل
  ١ -ج

  

  مراحل تقطیع  متن شعر
َبا  د  هر  دم  *ِص  دا  ی*  َو  های آوایی پایه َدل  گ  زا  تر  َ َ ِ  

  و صدای باد هر دم دل گزاتر  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن  وزن
  -- --  U  -- --   -- U  -- --   -- U --   های هجایی نشانه
ِدر  ص  دا  ی  های آوایی پایه ِ َاو  ر  ها  تر  *ِ  گنبا  د  با  *َ َ  

  انگ او رهاتردر صدای باد، ب  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن  وزن
  -- --  U  -- --   -- U  -- --   -- U --   های هجایی نشانه
ِاز  م  یا  ن  های آوایی پایه ِ َدو  ر  نز  دیک  ِآ  ب  ها  ی  *َ ُ*  

  های دور و نزدیک از میان آب  فاعالتن  فاعالتن  اعالتنف  وزن
  *U  -- --   -- U  -- --   -- U  --  --         U --   های هجایی نشانه
  ِن  دا  ها*  نشی  َبا  ز  در  گو  های آوایی پایه

  باز در گوش این نداها  فاعالتن  فاعالتن  وزن
  -- --  U  -- --   -- U --   های هجایی نشانه
  ها  َآ  ی  آ  دم  های آوایی پایه

  ها آی آدم  فع  فاعالتن  وزن
  --  -- --  U --   های هجایی نشانه

  

های آوایی در هر  ها کوتاه و بلند است و به همین دلیل، تعداد پایه شعر در قالب نیمایی سروده شده است، طول مصراع
تواند متفاوت  های آوایی در دو مصراع برابر است، می ها و تعداد پایه ّمصراع، بر خالف شعر سنتی که در آن طول مصراع

  .باشد
ّی، اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتـاه وجـود ّتوجهشود، در هجاهای قابل  طور که در جدول مشاهده می همان* ّ

  .شودصراع چهارم یک حذف همزه مشاهده میمدر هجای آخر مصراع سوم وجود دارد و در یک اختیار وزنی نیز . دارد



 

 ٣٧ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  ٢ -ج
  

  مراحل تقطیع  متن شعر
ُ  رن  گنَه  ما  های آوایی پایه   *  بوینَه  ما  َ

  ان رنگ و همان بویهم  فعولن  مفاعیل  وزن
  -- --  U  --  -- U  U  های هجایی نشانه
ُ  بر  گنَه  ما  های آوایی پایه   *  بارنَه  ما  َ

  همان برگ و همان یار  فعولن  مفاعیل  وزن
   *U  --  -- U  U  --  --    U  های هجایی نشانه
ِ  خن  دنَه  ما  های آوایی پایه ِی  خا  مو  ش َ ِد  رو  خف  ت ِ ُ   *َب  سی  راز  َ

  فعولن  مفاعیل  مفاعیل  مفاعیل  وزن
ی خاموش در او  دههمان خن

  خفته بسی راز
  -- --  U  --  -- U  U  --  -- U  U  --  -- U  U  های هجایی نشانه
َ  شر  منَه  ما  های آوایی پایه   * ناز نَه  ما  َ

  همان شرم و همان ناز  فعولن  مفاعیل  وزن
   *U  --  -- U  U  --  --   U  های هجایی نشانه

  

  ٣ -ج
  

  مراحل تقطیع  متن شعر
  *َهم  ساخت  ِقا  ی  قی  خا*   های آوایی پایه

  قایقی خواهم ساخت  لن فع  فاعالتن  وزن
   *U  -- --   --  --   U -- *   های هجایی نشانه
َ  ه  منخا  های آوایی پایه   *ِخت  ب  آب  دا*  َ

  خواهم انداخت به آب  فعلن  فاعالتن*   وزن
   *U  -- --  U U  --    U --   های هجایی نشانه
َش  د  زی  َدو  ر  خا  هم  های آوایی پایه َر  غ  ریب  َشه*  نُ ِ*  

 دور خواهم شد از این شهر غریب  فعلن  فعالتن  فاعالتن*   وزن
   *U  -- --  U U  -- --  U U  --   U --   های هجایی نشانه
َک  د  را  های آوایی پایه َست  ک  در  بی َچ  ک  سی  نی هی*  نِ ِش  ی  عشق ِ ِ* 

  فعلن  فعالتن  فعالتن  فعالتن  وزن
کسی نیست که در  که در آن هیچ
  ی عشق بیشینه

   *U U  -- --  U U  -- --  U U  -- --  U U  --   U  های هجایی نشانه
َر  ک  ند  را  بی  دا*   نِه  ر  ما  ناَق  های آوایی پایه ُ  

  قهرمانان را بیدار کند  فعلن  مفعولن  فاعالتن  وزن
  -- U  -- --   --  -- --  U U --   های هجایی نشانه

  



 

 ٣٨ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  »فاعالتن«به » فعالتن«های نخست، دوم، سوم و پنجم و تبدیل   مصراعّاولاختیار وزنی در رکن  -١
در رکن آخر مـصراع نخـست ) ساخت هم( یک هجای بلند به) ِخت   ب(اختیار وزنی ابدال و تبدیل دو هجای کوتاه  -٢
  )لن  فعفعلن (

 فعالتـن (در رکـن دوم مـصراع پـنجم ) را(به یک هجای بلنـد ) َچ   ک(اختیار وزنی ابدال و تبدیل دو هجای کوتاه 
  )مفعولن

  های نخست تا چهارم  پایان مصراع به یک هجای بلند در مصراعی اختیار وزنی در تبدیل هجای کشیده
  اختیار زبانی حذف همزه در هجای سوم مصراع دوم، هجای هفتم مصراع سوم و هجای سوم مصراع چهارم

  ٤ -ج
نتها ی که همگی از ابتدا تا ا های افزوده هایی با وزن یکسان، پاره این شعر در قالب مستزاد سروده شده است، زیرا مصراع

  )مفعول فعولن+ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن . (بر یک وزن هستند
  ٥ -ج
  .های انقالبی و رخدادهای دفاع مقدس است شعر یک رباعی در توصیف عظمت مقام شهیدان، ارزش) الف
  :توان به موارد زیر اشاره کرد ی علم بیان می در حوزه) ب

بـه در آن انـسان  کـه مـشبه ّ است و با توجه به این تشخیصیهّنیهست، نوع استعاره مک ی استعارهی اضافه: آغوش سحر
نیـز دیـده » مهتاب، خجـل ز نـور رخـسار شماسـت«در مصراع دوم و عبارت . توان آن را تشخیص هم نامید است، می

ی  ههمـسای... خورشـید: کار رفته است بهتشخیصیه ّی مکنیه  ی خورشید نیز استعاره در مصراع سوم، برای واژه. شود می
  .مصراع دوم این بیت، کنایه از بلندمرتبگی و عظمت شهید است. دیوار به دیوار شماست

  .ا خورشید وجود داردسایگی ب و هم اغراق نهفته در باال بردن مقام شهید و
  ٦ -ج

  بابا طاهر عریان
  ٧ -ج
  )الف

  

  تی  س  نی  َمن  ِه  َم  یا  ءا  تی  س  کی  ُرو  َشب  ِت  َمس  ِءی
  ِدل  ِی  ها  َتن  ِم  َد  َهم  ِءی  تی  س  چی  َپس  تی  س  نی  َگر
---  ---  U  --  ---  ---  U  --  ---  ---  U  --  ---  ---  U  --  

ُمستفعلن ُمستفعلن  ِ ُمستفعلن  ِ ُمستفعلن  ِ ِ  
  

  رجز مثمن سالم: نام بحر
  )ب

  

  *َاست  ِن  دا  ِرن  ِی  ها  وی  َن  َمث  *َرز  ُپ
  *ُت  ِم  ِچش  ِی  نی  فا  ِعر  ِر  ِشع  *ِب  ِش
U  ---  ---  U ---  ---  ---  U ---  U ---  

  فعل  فعولن  فعولن  فعولن
  

  َمتقارب مثمن محذوف: نام بحر
  



 

 ٣٩ 

 متوسطه دوره دوم

  د صادقیممح

  انسانی٣علوم و فنون نامۀ پاسخ

  )پ
  

  ُخد  ِب  َچم  پی  می  د  َگر  ُچن  گی  ِت  َگش  َسر  *َمز  َد  َهر
  ما  َد  نما  را  َصح  ِب  ها  َتن  َمن  ُد  َتن  َرف  نها  َر  َهم
---  U  ---  ---  ---  U  ---  ---  ---  U  ---  ---  ---  U  ---  

ُفاعلن  ُتنفاعال  ُفاعالتن  ُفاعالتن ِ  
  

ّرمل مثمن محذوف: نام بحر ُ  
  )ت

  

  قی  با  ننا  ُچ  َهم  َیت  کا  ِح  َتر  َدف  ندی  َمد  نا  یا  پا  ِب
  قی  تا  ُمش  ِل  حا  ُبل  َحس  ت  ُگف  َید  شا  َن  َتر  َدف  َصد  ِب
U  ---  ---  ---  U  ---  ---  ---  U  ---  ---  ---  U  ---  ---  ---  

  ُمفاعیلن  ُمفاعیلن  ُمفاعیلن  ُمفاعیلن
  

  َبحر هرج مثمن سالم: حرنام ب
  ٨ -ج

ها  ّی دفاع مقدس و آزادگانی است که در اسارت عراقی ّمتن مربوط به ادبیات معاصر پس از انقالب اسالمی ایران و درباره
  .بودند

 زبان آن ساده است و واژگان مربوط بـه  جمالت کوتاه استرود، طوری که از نثر این دوره انتظار می  همان:قلمروی زبانی
ّدبیات دفاع مقدس در آن دیده میا   .ّها و محافظان مسلح گلوله، عراقیشود؛ زندانی،  ّ
  و حذف افعال. بوس و پنجره و زاپاسشلیک، الستیک، مینی: های غربی از قبیل راه یافتتن واژه-

آید که بـه  ار میشم ی این عصر به های شرح حال و خاطره  این متن در قالب داستان است و از جمله کتاب:قلمروی ادبی
 شخص اسـت و راوی مـشاهدات قهرمـان ّاولدید آن ی  زاویه. پردازد ی گزارشی ادبی از رخدادهای زمان جنگ می ارائه

  .کند تر گزارش نویسنده کمک می نمایی و پذیرش بیش ی روایت، به واقع این شیوه. کند بیان می» من«داستان را از زبان 
  . های روستایی آنجا هم شبیه روستای خودمان بود شکل و قایق خانه- بکار بردن تشبیه 

   صدایی مثل شلیک-              
  دل مجاز وجود فکر:  این آرزو توی دلم بود: بکار رفتن مجاز
هایمان و یا گوش. کنیمهای تازه را استشمام میبوی علف: وی تازه علف پر کنیم از بمشاممان : و بکار رفتن کنایه
  . کنایه از صدای آزاد را بشنویمهای آزاد پر کنیم از صدای گنجشک
های آن در  ان به رهایی است و نشانهحال، امید آن این بریده از متن، در توصیف غربت آزادگان و در عین :قلمروی فکری

هـای آزاد  هایمـان را از گنجـشک ی علف و گوش  مشاممان را پر کنیم از بوی تازه–کرد  ین تشابه مرا دلتنگ می«عبارات 
  .شود دیده می» آسمان

  
  


