
 

 «دورهء اّول متوسطهمروری بر دانش های زابین و ادیب 

 49 پایزیــ  شاهد امییندبریس تان 

 « شبیه جمله » منادا) یکی از انواع شبه جمله یا 

 به کلمه ای که مورد ندا قرار می گیرد ، منادا می گویندحرف ندا و منادا : 

 ) ای : حرف ندا / نام تو: منادامانند : ای نام تو، بهترین سر آغاز

 کته ها :ن

 حروف ندا یا نشانه های ندا عبارت اند از : ای ، یا ، ایا ، اّیها -1

 مانند : یا رب ، ایا منجی بشریت ، ایها الساقی

 بعد از منادا می آید؛  « ا » نشانٔه ندای  -2

 : حرف یا نشانٔه ندا  احافظ : منادا / :  امانند : حافظـــ

 د ؛ گاهی نشانٔه ندا از جمله حذف می شو -

 ((     ای رود روان کارون)) ای صاحب سخاوت ، رود روان کارون مانند : 

  0گاهی منادا حذف می شود و نشانٔه ندا به تنهایی در جمله می آید -4

 ) ای ) کسی که ( همه هستی ز تو پیدا شده (مانند : ای همه هستی ز تو پیدا شده 

 0محذوف است « کسی که » در این صورت ، منادا ، 

  0نمی توان برای ندا و منادا ، نهاد و گزاره تعیین کرد  -5  

 نکتٔه مهم در شمارش تعداد جمله  

{یک جمله به « جمع صوت » شبه جمله ها }ندا و منادا و اصوات 
 حساب 

 می آیند

 نکته هایی در خور توجه برای شناخت برخی اصوات 

 به عنوان شبه جمله :

 ن عواطف و احساسات اظهار می شوند؛ مانند : گروهی از واژه ها برای بیا -1
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آه ، آخ ، وای ، آی ، به به ، افسوس  ، خوشا ، سالم ، درد ، دریغ ، هان ، زنهار ، 
 آفرین 

 گروهی از واژه ها برای راندن و خواندن حیوانات به کار می روند ؛ مانند:  -2

 کیش ، پیشت ، ِچخ 

ود ، سالم و حیف ، از نظر لغوی معنا بعضی از واژه ها از قبیل افسوس ، در -3
 دارند ؛ 

اگر تنها به کار روند ، مفهوم یک جمله کامل را می رسانند ، یعنی معنایی مانند 
 جمله دارند 

که قدر  حیفمانند :  در این صورت به آن ها ، صوت ) شبه جمله ( می گویند ؛

 زمان را نمی دانیم

دارند ؛ یعنی شبه « اسم » کاربرد  این واژه ها ) اصوات ( در بعضی موارد ،
 جمله نیستند؛ 

 مانند : 

حیف در جمله اسم بوده و نقش مسند باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار )  حیف
 (    دارد

سالم اسم می باشد و نقش مضاف الیه بر همه سبقت می گرفت  )  سالمدر گفتِن 
 (دارد 

 ستنداصوات هم ، دارای دو جزء نهاد و گزاره نی -4

کات مربوط هب آن جمله ون
 

 جمله از دو قسمت تشکیل می شود :

 الف ـ نهاد : کلمه با گروهی از کلمه هاست که دربارٔه آن خبر می دهیم ؛ یعنی ـ 

 0است « صاحب خبر » 
  

 0گزاره : خبری است که دربارٔه نهاد داده می شود –ب 
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ش تر از گنجشک در قفس ، برای رهایی از گناه و نافرمانی،بی مؤمنمثال  : 
 تالش می کند 

 گــــــــــــزاره  نهاد                                             

                                             

 نکته ها

ـ گاهی نهاد ، بیش از یک کلمه است که اصطالحاً به آن ، گروه نهادی می گویند 1
 مانند : 

  0نشان دهندٔه احساسات پاک وخالصانه ٔ ایرانیان است ، ری خدمات ذوقی و هن

 گـــــزاره                               گروه نهادی

ـ گاهی برای دو یا سه جمله ، یک نهاد می آید یعنی نهاد در جملٔه اّول می آید و 2
  0برای جملٔه دوم و سوم حذف می شود

  0ت و به سرعت برگشتعلی به مدرسه آمد و کتاب هایش را برداش

 نهاد     گزاره               گزاره                       گزاره

ـ برای پیدا کردن نهاد ، به اّول فعل ، چه چیزی ؟ یا چه کسی ؟ اضافه می کنیم و 3
 نهاد را 

 به دست می آوریم؛ مانند : 

باند ؟ انقالب ) چه چیزی تا 0انقالب اسالمی ، پرتو امیدی را در دل مردم تاباند
 اسالمی:نهاد 

 ( ) چه کسی می خواند ؟ علی  0علی درس می خوانند 
 

 ـ گزاره از اجزایی تشکیل می شود که فعل جزِء اصلی آن است ؛ مانند : 4

  0 استبهتر از هم نشین بد  تنهایی

 نهاد                            فعل 

 ـ                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 گزاره                 

 *** فعل که مهم ترین جزِء جمله است در نثرهای  عادی در پایان جمله می آید ، اّما 

 در شعرها یا نثرهای تاریخی ، جای مشّخصی ندارد ، مانند : 

     روزگار درد آوردمانند چو عضوی به 

 اد فعل       نه                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 گزاره                         

 سخت جگرآور   بودزنی  مادر حسنک                             
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 نهاد            فعل                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            

 { اجزای گزاره}

گفتیم جزِء اصلی گزاره ، فعل است ، عالوه بر آن گزاره اجزای دیگری هم دارد 
 که 

 0در این جا برای یادآوری شما به این اجزا ، می پردازیم 
  

  0الف ( مفعول : کلمه ای است که کار بر آن واقع می شود 

 نکته ها : 

را می تومی آید ؛ مانند: چشمه های خروشان « را » ٔه ـ مفعول ، بیش تر با نشان1
  0شناسند

 مفعول                                                                                     

   0کاشتند گلمانند :      0گاهی هم بدون نشانٔه را می آید

 عولمف                                                

 

چه » یا « چه چیزی را؟ » ـ راه شناخت مفعول این است که: به اّول فعل ، 2
 « کسی را ؟ 

 اضافه می کنیم ، اگر معنی بدهد آن فعل ، نیاز به مفعول دارد و مفعول در جواب 

 می آید؛ مانند :  « چه کسی را ؟ » یا  « چه چیزی را ؟» 

سی را یاری کنیم؟     مظلوم را    چه ک         0ما باید مظلوم را یاری کنیم 
 مفعول 

بار نخست دیدم شهر قدیمی ری          چه چیزی را دیدم ؟     شهر قدیمی ری     
 مفعول 

 

وجود دارد ؛ اّما نشانٔه مفعولی نیست ، به عبارت « را » ـ گاهی در جمله ای 3
 «را»دیگر 

 همیشه نشانٔه مفعولی نیست؛ مانند: 

 0ه زنگار نیست تو را تا در آیین
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 0او را کار مهمی هست 
  

 نیاز به مفعول ندارند ؛ یعنی  « نیست و هست » در نمونه های فوق فعل های 

 معنی نمی دهند « چه کسی را ؟ و چه چیزی را ؟ » با 

 

مس0
  0ُمسند صفت یا حالتی است که آن را به نهاد نسبت می دهند 

 نکته ها : 

است ، بود ، شد ، گشت ، گردید » ـ مسند در جمله هایی می آید که با فعل های 1
 ، 

  0پایان بپذیرد « شود ، باشد ، هست ، نیست ، باد و ُبَود 

 ***به این فعل ها که ُمسند می پذیرند ، فعل های ربطی یا اسنادی می گویند و به 

، جمله های اسنادی ) اسمّیه  جمله هایی که با فعل های اسنادی ، پایان می پذیرند
 ) 

  0می گویند

« چگونه ؟» ـ راه شناخت مسند این است که : که به اّول فعل اسنادی ، کلمه های 2
 یا 

 را اضافه می کنیم و مسند را به دست می آوریم ؛ مانند : « چه طور ؟ » 

ن       چگونه خواهد شد؟       ُمشک فشا      0نفس باد صبا ،مشک فشان خواهد شد 
 مسند 

 پاینده باد ایران      چه طور باد ؟      پاینده      ُمسند 

به کار رود ، فعل اسنادی نیست و نیاز به مسند « رفت » به معنی « شد » ـ اگر 3
 ندارد؛ 

 مانند : که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد = ) خواهد شد = خواهد رفت ( 

به معنی وجود داشتن به کار روند ، « هست ، و بود است ، » اگر فعل های ـ 4
 غیراسنادی 

 پایان غم مخور  نیستکان را  نیستهستند و مسند نمی پذیرند ؛ مانند : هیچ راهی 
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 وجود ندارد    وجود ندارد                                                    

 

کار  به معنی چرخیدن به« گردید و گشت » اگر فعل های 
 غیر اسنادی هستند و رود ، 

 مسند نمی پذیرند ؛ مانند: 

 روزگار   بگرددو  بگردیدبس 

 بچرخید   بچرخد     

 

 0لمه ای است که توضیح بیش تری دربارٔه جمله می دهدکمتمم:

متمم به کلمه یا گروهی از کلمات گفته که بعد از حرف اضافه قرار می گیرند ، 
 مانند: 

 ایران  ابری که به بیابان بر تشنه ای ببارد  به تو دارد اّمید

حروف اضافه عبارت اند از : در ، بر ، با ، برای ، به سوی ، از بهر ، بهر ، به 
 ، بدون،و... 

 

 تعداد جمله در عبارت 

باتوجه به آشنایی مختصری که با جمله  و اجزای آن پیدا کردیم 

 باید بدانیم که برای شمارش تعداد جمله به 

 رد زیر دقت کنیم: موا

 ـ تعداد فعل های موجود و حذف شده در جمله 1

 ـ وجود منادا 2

 ـ توجه به وجود شبه جمله ) شبیه جمله ( 3
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} نکتٔه مهم : دقت کنیم مصدر را فعل در نظر نگیریم زیرا مصدر 

 فعل اسم است نه 

به این  دلیل که مصدر ویژگی فعل از جمله شخص و شما ر و  -

  ردندازمان را 

 

 0} اصوات و منادا { می باشدشبه جمله شامل 

 جمله از نظر پیام و مفهوم{ {

 ـ خبری : جمله ای است که از یک کار خبری می دهد ، مانند : 1

  0دوستی و پیوند با دیگران ، یکی از مهم ترین نیازهای انسان است

  0است «  0» عالمت نگارشی پایان جملٔه خبری 

 0له ای که دربارٔه یک عمل یا یک واقعیت سؤال می کندـ جملٔه پرسشی : جم2
 ؛مانند: 

 چه کسی با من حرف می زند ؟ 

 0است« ؟ » عالمت نگارشی پایان جملٔه پرسشی ، 
ـ جملٔه امری : جمله ای است که در آن مفهوم فرمان ، دستور ، خواهش ، 3

 توصیه، نهی و بازداشتن وجود دارد ؛ مانند : 

 یست کار برو کار کن مگو چ

  0است «  0» عالمت نگارشی پایان  جملٔه امری 

ـ جملٔه عاطفی : جمله ای است که یکی از عواطف انسان ؛ مانند: آرزو ، تعّجب 4
 ، تأّسف 

 امید ، نفرین ، دعا و ... را بیان می کند؛ مانند: 

ودی! سپاس باد ، یزدان دانا و توانا را ! ) بیان دعا (    / ای کاش جای آرمیدن ب
 )بیان آرزو(

  0است » ! « عالمت نگارشی پایان جملٔه عاطفی ، 

 «ضمیر » 
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همان طور که دانستیم ضمیر کلمه ایست که به جای اسم می آید و از تکرار آن 
 جلوگیری 

 ضمیر در فارسی امروز اروز پنج نوع است : شخصی ،اشاره ، مشترک 0می کند

شناخت سه نوع اّول آن خواهیم  که ما در این مبحث به 0متقابل ،پرسشی،  
   0پرداخت

1 

 

 

 

ضمیر شخصی جدا 
 

ش شخص صورت ضمیر جدا مستقل از واژه های دیگر به کار می رود و برای ش
  0های زیر را دارد 

 

   

 جمع مفرد  شخص

 ما من اول شخص

 شما تو دوم شخص

ایشان / آن  او / آن / وی سوم شخص
 ها / آنان 
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 ضمیر شخصی پیوسته

این ضمیرها کارکرد یا کاربرد مستقل ندارند و همیشه همراه اجزای دیگر کالم به 
 کار

  0می روند  
 

 جمع مفرد شخص

 ــِ مان ـَ مـ اول شخص

 ــِ تان ــَ ت  دوم شخص

 ــِ شان ــَ ش سوم شخص

 

 

 ضمیر اشاره

  0جانشین اسمی شوند ضمیر اشاره نام دارند« این » و « آن » اگر دو کلمٔه 

مانند : تالش و امیدواری دو عامل موفقیت هستند اما نه این و نه آن یکی می 
  0باشند زیرا مکمل هم هستند  تواند به تنهایی در موفقیت مطلق تأثیر گذار

این و آن در همراه مرجع می آیند چنان که در عبارت فوق مرجع این و آن به 
 ترتیب: 

  0تالش و امیدواری است

زیرا بر شخص یا  0نکته : اگر این و آن  بدون مرجع ذکر شوند اسم مبهمند
 اشخاص نامعین 

 0داللت می کنند 

     0آن شایسته نیستمانند:اعتماد کردن به سخن این و 
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 ضمیر مشترک

   0که به جای شش شخص به کار می رود  0ضمیر مشترک است « خود » 

  0به کار می روند« خود » برخی مواقع به جای « خویشتن » و « خویش» 

معموالً  ضمیر پیوسته می آید : خودم ، خودت ،  خود در فارسی امروز بعد از 
 خودش 

 خودمان ، خوتان ، خودشان 

 

 } ساخت اسم {

 0واژگان در زبان فارسی به دو جزء ساده و غیرساده تقسیم می شوند

  

 و در یک تقسیم بندی دیگر به چهار نوع : ساده ، مرکب ، مشتق ، ُمشتق ـ مرکب 

واژه یا اسم ساده : واژه ای است که تنها از یک جزء ساخته شده باشد و به دو 
 جزء یا 

 بیش تر تقسیم نشود ؛ 

  000د: آب ، قلم ، کتاب ، کوه ، دریا ، مدرسه ، صدف ، ُگل ، باد ، آتش و مانن
 

 اژه ) اسم مشتق( {}و

 

 « وند » یک جزء معنی دار ( و یک یا چند « ) تکواژ» اسمی که از یک 

 ) جزء معنی ساز ( تشکیل شود: 

مانند : رفتن ، رفتار ، آمیزه ، کمانک ، کردار ، دانش ، بهاره ، روش ، گفتار و 
 ... 

  0را ُمشتق می گویندیادآوری : برخی از واژه های غیرساده 

مانند نمونه های باال و دانش که از دان ) جزء معنی دار ( و ــِ ش ) جزء معنی 
 ساز ( 

  0شده است
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  0نمونه هایی از وندها که همراه جزء معنی دار یا تکواژ می آیند

زار ، چه ، واره ، بان ، ن ، ک ی ، ار ، ــه ، ــِ ش ، ستان ، گاه ، 
 ، ا 

 

 واژه )اسم مرکب(

 

 اسمی که بیش از یک جزء داشته باشد

  0و یا چند جزء معنی دار ساخته شودو از ترکیب د 

 مانند: مادربزرگ ، گالب ، روزنامه 

 ، سه تار ،  نمونه های بیش تری از واژٔه مرکب : خرگوش ، جانماز

 گل فروش، خودنویس ، 

 رهاورد ، کارکرد  

 

 اسم مشتق ـ مرکب

 

 اسمی است که ویژگی های اسم مشتق و اسم مرکب را با هم دارد

مانند: شیرینی خوران ، زدوخورد ، سوزوگداز، کشاکش ، جست و 
 جو ، بگیرببند ، 

 مرگ و میر ، دلجویی 

 

 غیرساده خالصٔه واژٔه ساده و انواع واژگان

 

 الف ـ ساده : تنها یک جزِء معنی دار : قلب 

 ب ـ غیرساده
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 )مشتق( :تنها یک جزء معنی دار+ حداقل یک جزء 

 معنی ساز)وند ( : زرده

 مرکب: حداقل دو جزِء معنی دار: آبگوشت 

 مشتق ـ مرکب : حداقل دو جزء معنی دار و حداقل یک وند 

 ) یا جزِء معنی ساز (

 پرس و جو

 

 استثنا

 جزء وندهای  زیرموارد 

 مشتق ساز نبوده و اگر همراه 

 اسم ساده نیز بیایند باز هم

  0آن اسم ساده می باشد 

 مانند: 

 گل : ساده 

 گل ها : ساده

 ـ عالمت های جمع فارسی و عربی1

 :کتابی  « ناشناس» ـ )ی ( یای نکره 2

 یا برتر :خوب تر تفضیلیـ ) تر( عالمت صفت 3

 یا برترین  ـ ) ترین ( عالمت صفت عالی4

 بدترین 

 ژٔه ساده واکه در مثال های فوق همگی 
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 0می باشند
 

 آرایه های ادبی یا زیبایی های ادبی

 منظور از آرایه یا زیبایی ادبی در ابیات همان نکاتی 

است که کاربرد آن ها باعث می شود یک نوشته و یا 
از سایر گفتارهای معمولی زیباتر و  گفته

  0تأثیرگذارتر شود
 ) زبانی (  0مانند: حضرت علی شجاع بود

 (     ) ادبی 0حضرت علی مانند شیر شجاع بود

 سجع

آهنگ پایانی جمله های نثر را سجع می گویند، به عبارت دیگر سجع در نثر ، 
 همان قافیه 

  0در شعر است 

  0مانند: هر نفسی که فرو می رود ممدِّ حیات است و چون برآید مفّرح ذات

  0رندکه در واج های پایانی یکسان هستند سجع دا« ذات » و « حیات » دو واژٔه 

 توّجه!  

سجع می تواند آخرین واژه های جمله باشد ، و نیز می تواند بعد از سجع کلمه یا 
 کلماتی 

بیاید که عیناً تکرار می شوند) مانند ردیف در شعر ( و حّتی در سجع ممکن است 
بعد از سجع در یک جمله ای اضافه ، وجود داشته باشد که در جملٔه دیگر به 

 قرینٔه لفظی 

  0در مثال باال« است » مانند: فعِل  0حذف شود 
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 شکل یا انواع مختلف سجع

 0کلمات سجع# گاهی هم در حرف های پایانی و هم در وزن یا آهنگ یکسانند 

  0 پاینده است و دولت  زایندهمانند : زاینده و پاینده در عبارت : هنر چشمٔه 

مانند : نگیرد و نپذیرد در عبارت زیر  0# گاهی فقط در واج های پایانی یکسانند 
... 

 نپذیرد سخنش صالح  نگیردمتکّلم را تا کسی عیب 

  0# گاهی نیز کلمات سجع تنها در وزن یا آهنگ وجه اشتراک دارند

است ، نه عمر از  عمر: مال از بهر آسایش مانند : عمر و مال در نمونه مقابل 
 مال بهر گرد کردن 

» سجع در شعر و نثر به کار می رود و هر عبارتی به کار برده شود به آن 
 «مسّجع 

 0می گویند 
 

 آدم نمایی ) تشخیص (

 هرگاه ویژگی های انسان را به غیرانسان نسبت دهیم به آن آرایٔه 

 « آدم نمایی یا تشخیص » 

  0می گویند

 مانند : 

  0در فصل بهار گل ها به رهگذران لبخند می زنند

در این مثال که لبخند زدن از افعال انسانی است به گل نسبت 
  0داده شده است
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 «تشبیه » 
  0ا گویندمانند کردن چیزی به چیز دیگر یا ادعای همانندی میان دو یا چند چیز ر

 ارکان تشبیه: 

  0ـ ُمَشبَّه ) طرف اول ( : چیزی یا کسی که قصد مانند کردن آن را داریم1

ٌه ِبه ) طرف دّوم ( : چیزی یا کسی است که مشبه ، به آن مانند می شود2   0ـ ُمَشبَّ

نشان دهندٔه پیوند شباهت است مانند : چو ، چون ، ـ ادات تشبیه : واژه ای است که 3
 همچون ، به سان ، مانند ، مثل و ... 

مشبه »  0وجه شبه : ویژگی یا ویژگی های مشترک بین میان مشبه و مشبه به است 
  0ل داشته باشد یا به داشتن آن معروف باشدبه، باید آن ویژگی را به حّد کما

  0گره گشا می باش بادبهاری همچو تومثال : 
 شبه وجه         مشبه    ادات       مشبه به            

 تشبیه                   

 

 مراعات النظیر و تلمیح

 

مراعات النظیر آوردن واژه هایی از یک مجموعه که با هم به نوعی تناسب 
 0دارند

  0مراهی و... باشداین تناسب می تواند از نظر جنس ، نوع ، مکان ، زمان ، ه

 0، معنا شد بهارای خندید           در کتابی ،  شکوفهی ، درختمانند : بر 

در بیت باال : درخت ، شکوفه ، بهار  مجموعه مراعات النظیر را به وجود آورده 
  0اند 

تلمیحات گاه  0تلمیح اشاره ای است به تاریخ ، اسطوره ، قرآن ، یا حدیث 
  0مراعات النظیر  نیز هستند

من چرا ُملک جهان را به جوی مانند :پدرم  روضٔه رضوان به دو گندم بفروخت   
 نفروشم؟  

 0به ماجرای گندم ممنوعه خوردن حضرت آدم اشاره دارد 
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 تضمین و تضاد

تضمین » آوردن آیه ، حدیث ، مصراع یا بیتی از شاعری دیگر را در اثنای کالم 
» 

  0می گویند 

 مثال : 

 که ایزد در بیابانت دهد باز  «        تو نیکی می کن و در دجله انداز » 

که مصراع اّول آن قبالً در قابوس نامه آمده است و سعدی آن را تضمین کرده 
  0است

 تضاد

  0ضاد در سخن را تضاد ) طباق ، مطابقه ( می گویندآوردن دو واژه با معنی مت

 مثال : 

می رود و نمی رود ناقه به زیر بار فراق دوستان بس که نشسته بردلم         
 محملم

 

 مبُل ــ تناقض ــ حس آمیزیس  

نماد یا » طبیعت را نشانه و مظهر چیزی می دانند که به آن عناصر  از هر یک
 «َسمُبل 

 0َسمُبل بخشندگی استدریا َسمُبل پاکی  و  چشمهمانند :  0می گویند

ای که از نظر منطقی جمع آن ها غیرممکن هم به گونه جمع کردن دو ضد با 
  0باشد

رف پر از خالی/ فریاد بی صدا/ را تناقض یا متناقض نما می گویند مانند : ظ 
 روشن تاریک 

 مثال...     0می گویند« حس آمیزی » در آمیختن دو یا چند حس را  

 دّوار بماند یادگاری که در این گنبد از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر        

 دیدن صدا : حس آمیزی ، ترکیب حس بینایی و شنوایی 
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 ارتباط و تناسب واژگان و کلمات هم خانواده

شتن و خواندن متفاوتت از نظر معنی با هم مشترک: راحت و : از نظر نو مترادف
 آسان ، 

 نیکی و خوبی ، غم و غّصة 

  0: نوشتار و معنی متفاوت ولی در تلفظ ) خواندن ( یک سان می باشند ُمتشابه

 مانند : خویش و خیش / خار و خار 

مانند : سیاه و سفید/  0: نوشتار و تلّفظ متفاوت و در معنی ضد هم هستند متضاد
 خوب و بد

 های هم خانوادهکلمه 

  0کلمات هم خانوادٔه عربی باید ریشه یا سه حرف اصلی مشترک داشته باشند

  0مگی از ریشٔه طلب می باشندمثال : طالب ، مطلوب ، مطالب که ه

 مانند : روش ، رفتار ، روان ، رونده،  0و در فارسی باید از یک مصدر باشند

 0فتن می باشندکه همگی از مصدر ر

 قالب های شعری

 مقّدمه

  0بیت : هر سطر شعر یک بیت خوانده می شود

 مصراع : کم ترین مقدار سخن موزون) دارای وزن و آهنگ ( مصراع نام دارد 

  0هر بیت دو مصراع دارد

ردیف : یک یا چند واژه یا جمله ای که عیناً در پایان مصراع یا بیت های شعر 
 تکرار 

 ) هم از نظر معنی و هم از نظر نوشتار ( 0می شود

قافیه : کلماتی که حرف یا حروف پایانی آن مشترک است و در پایان مصراع یا 
 بیت 

 ) به تناسب قالب شعری ( می آیند
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 مثال

ِااّل تو چراغ رحمتش داری      جایی نرسد کس به توانایی خویش
 پیش 

 مصراع اّول                                مصراع دّوم               

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــ 

 یک بیت                                    

 ما را بس   رواندر چمن سایٔه آن سرو       ما را بس جهانگل عذاری ز گلستان 

 قافیه        ردیف                                قافیه      ردیف                         

 

 قصیده

بیش از پانزده مصراع اّول با مصراع های زوج هم قافیه بوده و تعداد ابیات آن 
  0بیت است

، پند و اندرز ، حکمت و عرفان، « مرثیه» و محتوای آن نیز عمدتاً : مدح ، رثا 
  0وصف و... می باشد

 نمودار قصیده 

 × ـــــــــــــــــــــــــــ×           ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ×  ـــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــ   

 ×ـــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ×ـــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــ

 ×ـــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ×ـــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 غزل
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بیت و  5تعداد بیت ها حداقل  0مصراع اّول با مصراع های زوج هم قافیه است
  15حداکثر 

محتوای آن نیز عرفانه ، عاشقانه و تلفیقی از محتوای عارفانه و عاشقانه بیت و 
  0است

 نمودار غزل

 × ـــــــــــــــــــــــــــ×           ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 ×  ـــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ×ـــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــ

 ×ـــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ×ـــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ×ـــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 قطعه

تعداد بیت ها حداقل دو بیت و درون مایه  0معموالً مصراع های زوج هم قافیه اند 
، مدح ، هجو ، حکایت ، شکایت یا محتوای قطعه معموالً اخالقی ، تعلیمی ، 

  0تقاضاو...است

 ×  ـــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ×ـــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ×ـــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ×ـــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ×ـــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مسّمط تضمینی

 می کند و در هر رشته ، خود چند مصراع شاعر ، شعری از شاعر دیگر را انتخاب 

 می سراید و سپس دو مصراع آخر را از شاعر دیگر می آورد و این کار تا پایان 

 بنابراین تعداد رشته ها در مسّمط تضمینی با تعداد ابیات  0شعر تضمین شده ادامه می دهد

Tele
gr

am
 : 

@
Sha

hr
eJ

oz
ve

h



 ) نمودار مسّمط تضمینی (      0شعر تضمین شده برابر است 

  سه مصراع اول سرودٔه خود شاعرـــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دو مصراع آخر شعر تضمین شده از شاعر ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ            

 دیگر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 ـــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 ـــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 

 ( ترانهدوبیتی ) 
 

 تفاوت عمدٔه رباعی و دو بیتی  0تعداد ابیات با رباعی یکسان استاز نظر قافیه و 

در وزن است که اگر اولین هجا یا بخش مصراع کوتاه باشد دو بیتی ، در غیر این 
 صورت 

 نمودار دو بیتی                           0رباعی است

                   1) 

 ×ــــــــــــــــــ×        ـــــــــــــــــــ

 × ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ        

                   2) 

 ×ـــــــــــــــــ×         ــــــــــــــــــ

 ×ــــــــــــــــــ×         ــــــــــــــــــ
 

 چهارپاره

  0دو بیتی هایی است با قافیه های متفاوت که از نظر معنی با هم ارتباط دارند
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البته قافیه شکل های  0ل  چهاپاره فقط در مصراع های زوج هم قافیه اند رایج ترین شک
    0درون مایٔه چهارپاره بیش تر اجتماعی و غنایی است 0دیگری هم دارد

 نمودار چهار پاره

 ×ـــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــ

 ×ــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــ>

 ــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــ>

 ــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــ<

 ــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــ<

 

 شاهد امینی1394 مهر
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نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | جزوه های هشتم  | گام به گام رایگان هشتم  | | نمونه سواالت هشتم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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