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  :يد در بيتی ماننددر پايان اين بخش که به قافيه اختصاص دارد بايد بتوان

  »ای سوخته بود زده / تا کجا باز دل غم د و رخساره برافروخته بودآم دوش می: «بيت
  دهيد:موارد زير را تشخيص 

  بود  رديف:
  برافروخته _ سوخته  کلمات قافيه:

  »ه«  حروف الحاقی:
  روخت _ سوخت  هجای قافيه:

  وخت  حروف اصلی:
  ٢  قاعدۀ قافيه:

  . ... ست که بماند برای شايد وقتی ديگرالبته اين همۀ ماجرای قافيه نيست، چند نکتۀ ديگر هم ه

  
  ».َدر«در واژۀ » ر«و » ـَ «، »د«مانند ترين واحد آوايی زبان است؛  واج کوچک

  است. ۲۳ها  و تعداد صامت ۶ها  مصّوتتعداد  واج وجود دارد؛ ۲۹اند يا صامت. در زبان فارسی  مصّوتها يا  واج
ـُ )  تا) ٦ها ( مصّوت ـِ )، ( ـَ )، (   کوتاه: ( 

  شوند: آ، ای، او بلند: (ا)، (ی)، (و) که خوانده می  
ث، «که حروفی را که يک صدا دارند، يک صامت فرض کنيم؛ مـثالً  شرطی  به ،حروف الفبا هستند همان  تا) ٢٣ها ( صامت

شـوند. (اولـين  سه حرف الفبا هستند ولی چون صدای يکسان دارند، يک صامت محسوب می» س، ص
  اند. ع)، (ت _ ط)، (ح _ هـ)، (ذ _ ز _ ض _ ظ) و (غ _ ق) نيز همين گونه» _ ء«حرف الفبا يعنی 

 وهای بلنـد را د مصّوتهای کوتاه و بلند وجود ندارد ولی در مباحث عروض،  مصّوتدر موارد مربوط به قافيه، هيچ تفاوتی بين 
 مصـّوت واج اسـت؛ زيـرا در عـروض، ۴واج و در عروض  ۳قافيه در » باد« واژۀهای  آوريم؛ مثالً تعداد واج واج به حساب می

واج  ۳در مباحـث مربـوط بـه قافيـه دارای » زود«و » ديـر«های  واژه ،يم. به همين ترتيبآور را دو واج به حساب می» ا«بلند 
  واج دارند. ۴هستند و در مبحث عروض، 

  :آگاهي پيش
  .اند و گاهی صامت مصّوتگاهی » ه«و » و«های  واج

  :»و«انواع 
) مصّوت .١ ـُ   کوتاه: تو (ت 
  بلند: (بو: ب و) مصّوت .٢
ـَ ص ل) _ ناو (ن ا .٣   و) صامت: وصل (و 
  )مصّوتمعدوله (که نه صامت است نه » و« .٤
  :زير های نمونهدر » و«که صامت است مثل » و«نوعی  .٥

ـُ و) _ قول _ خسرو _ دولت _ شوق _ درو _ نوحه _ روحانی _ فـوج _ مـوج _ دور (گـردش)  »ظلم«جور  ـُ ور) _ نو (ن  _ (ج 
_ رفتن) _ ذوق _ لوح _ فـردوس _ موقـع _ جلـو _ دولـت _ روشـن _ روزنـهفعل امر ويدن) _ رو (دوران (زمانه) _ دو (د

  سوغات_ نوبت_ شورا_ دولت_ توصيف_ اوضاع_ حوصله_ پرتو_ کوکب_ رهرو
  آيد. های آينده يعنی عروض، بسيار به کارتان می اين نمونه را خوب به خاطر بسپاريد. در درس
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  بنابراين بايد هجا را خوب بشناسيد. سب ميان هجاهای يک مصراع شعر است؛اساس و پايۀ وزن شعر فارسی مبتنی بر وجود نظم و تنا

هـم » بخـش«شود، هجا همان چيـزی اسـت کـه بـه آن  شدن دهان، توليد می باز و بستهبار . هجا يک واحد آوايی است که با هر ۱
  کدام دو هجا دارند.هر» دردمند: درد + مند«و  »دربار: در + بار«های   کدام يک هجا و واژههر» درد«و » در«های  واژهمثالً، گويند؛  می
    دارد و يک يا چند صامت. مصّوت. هر هجا يک ۲
  هجاهای زبان فارسی يا دو واج دارند يا سه واج يا چهار واج يا پنج واج.. ۳

  دو واج هستند.کدام هر » و«، »ی«، »ا«ند های بل مصّوتيادتان هست که  نکته:
  

  های آن توّجه کنيد: های زير يک هجا هستند، به تعداد واج هر کدام از واژه
ـُ :  ـَ + ر:  ،واج) ۲(تو: ت +  ـَ + ر + د:  ،واج) ۳(َدر: د +  (بـی: ب +  ،واج) ۳»: بلند مصّوت« ا(با: ب +  ،واج) ۴(درد: د + 

 (کـارد: ک + ا ،واج) ۴+ ر: » بلنـد مصـّوت«(کـار: ک + ا  ،واج) ۳» بلند مصّوت«(بو: ب + و  ،واج) ۳»: بلند مصّوت«ی 
  واج) ۵+ س + ت:  »بلند مصّوت« (بيست: ب + ی ،واج) ۵+ ر + د:  »بلند مصّوت«

  

  
ابر _ اسـتقالل _ اردک _ «های  يک از واژه عنوان مثال هيچ به ؛شوند (= حروف الفبا) شروع می فارسی با صامت همه هجاها در زبان .١

ـَ ب ر) (استقالل: ء شروع نشده مصّوتبا » آب ـَ ک) (آب: ء ا ب) ـِ  اند: (ابر: ء  ـُ ر / د  ـِ ق / ل ا ل) (اردک: ء    س / ت 
  است. مصّوتجا فقط واج دوم، هدارد، در هر  مصّوتجا فقط يک ههر  .٢
  ند:ا در عروض هجاها بر سه نوع .٣

ـُ :  نشاند داده می» «ای کوتاه (دو واج دارد) و با هج الف: ـِ : »: کتاب«واج) (هجای اول واژۀ  ٢شود، مثل: (تو: ت    واج)  ٢ک 
واج  ٢بلنـد و  مصّوت«ا  + واج) (با: ب ٣ر + ـَ + شود، مثل: (بر: ب  نشان داده می» __«هجای بلند (سه واج دارد) و با  ب:

  واج) ٣»: شود محسوب می
ـَ ر د:  نشان داده می» __«هجای کشيده (چهار يا پنج واج دارد و با ج: واج)  ٤واج) (بـاد: ب ا د:  ٤شود، مثل: (درد: د 

ـُ ش ت   واج) ٥واج) (سوخت: س و خ ت:  ٥: (کشت: ک 
  بينيد. ميانواع هجا گفتيم در جدول زير  ةدرباررا آنچه  خالصة

  انواع هجا
  )__کشيده (  )__بلند (  )کوتاه (

  چهار يا پنج واج دارد.  سه واج دارد  دو واج دارد
  ر  تير: تيـ  بر: َبر  تو: ُت 
  خت  سوخت: سو  با: با  که: کِ 
  __  __    

  نويسيم: چين می جم را بعد از نقطههای چهارم و پن کنيم و واج چهارم يا واج در هجای کشيده يک هجای سه واجی را جدا می
  ر  کا  :کار
  __    
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  فايل صوتي:
  دیگر: ۀچند نمون
 ام ده از ظلمـــــــت خـــــــود رهـــــــايی«

  

ــــــور خــــــود آشــــــنايی   ــــــا ن  »ام ده ب
  

ـــــــد« ـــــــويی چن ـــــــاده آه  در داُم فت
  

ـــم   ـــد  محک ـــای در بن ـــت و پ ـــده دس  »ش
  

 پســــــندم بــــــا ســــــايه تــــــو را نمی«
  

ـــــدگمانی   ـــــزاُر ب ـــــت و ه ـــــق اس  »عش
  

 غافـــل منشـــين نـــه وقـــت بـــازی اســـت«
  

ـــت    ـــتوق ـــرفرازی اس ـــت و س ـــر اس  »هن
  

 دربنــــــــد ای ديــــــــو ســــــــپيد پایُ «
  

ـــــــد   ـــــــی ای دماون ـــــــد گيت  »ای گنب
  

  

  فايل صوتي:
  ١. مستفعِلُ فاعالتُ مفعولن فَع (مفعولُ مفاعلن مفاعيلن فع)36

  فع) لُ(= مستفعِل فاعالتُ مستفعِ
ـــودی« ـــدن ب ـــای آرمي ـــه ج ـــاش ک  ای ک

  

ــــيدن بــــودی   ــــن ره دور را رس ــــا اي  »ي
  

  
  دی  می َدن بو  آ رَ  یِ  جا  ای کا ُش کِـ

  فع  مفعولن  فاعالُت   مستفِعلُ 
  دی  ن بوسی دَ   دو ُر را رَ   َر هِ  ÄH¸يا 

  فع  مفعولن  فاعالُت   مستفعلُ 
  فايل صوتي:

ــوش« ــادمانی خ ــم ز ش ــو غ ــوی ت ــر در ک  ت
  

ــــات جــــاودانی خــــوش   ــــردن ز حي  »تر م
  

  
  تر  نی ُخش ما  دُ  غم ز شا  در کو ِی ُت 

  فع  مفعولن  فاعالُت   مستفِعلُ 
  تر  دا نی ُخش  يا ِت جا وِ   ن ِز حَ ُمر دَ 

  فع  مفعولن  فاعالُت   مستفِعلُ 
  فايل صوتي:

  دیگر: ۀچند نمون
ـــاو را« ـــرم ک ـــو بمي ـــل ت ـــب لع ـــيش ل  پ

  

 »تر آبی است از آب (آ بی ُس اَ زا ِب) زندگانی خـوش  
  

 تــر باشـــد زنــدان مــن از نجــات خــوش«
  

ـــاُت    ـــن از نب ـــرين م ـــوشنف ـــد خ  »تر باش
  

 هـر سـبزه کـه بـر کنـار جـويی ُرسـته اسـت«
  

 »خويی ُرســـته اســـت گـــويی ز لـــب فرشـــته  
  

 بايـــد بـــود بـــا ِمـــی بـــه کنـــار جـــوُی می«
  

 »بايـــد بـــود وز غّصـــه کنـــار جـــوُی می  
  

 روز اســت  ايــن مــّدت عمــر مــا چــو گــل ده«
  

ـــازه روی می   ـــب و ت ـــدان ل ـــود خن ـــد ب  »باي
  

 
  وزن ديگري از رباعي -1
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 )92(سراسري   است؟ نادرستقافيۀ کدام بيت  .26
  زآن کــه بنمــود حــق بــه جــان و دلــش 

  

ـــــــــش ـــــــــت ازل ـــــــــای حقيق   رمزه
  

ـــــواگر   ـــــرین   چهرگـــــان شـــــدند آن پ
  

ــــــان ــــــر در مهرگ ــــــود مه ــــــوآيين ب   ن
  

ــــل  ــــۀ فض ــــدقش از دريچ ــــورت ص   ص
  

  ديـــده فـــاروق را بـــه علـــم و بـــه عـــدل
  

ـــــال  ـــــود س ـــــرآيندگان ب ـــــز س   ها ک
  

  نديــــدم کســــی جــــز تــــو ز آينــــدگان
  

  خارج از كشور) ،92(سراسري   شود؟  يافت می» فيهعيب قا«در کدام بيت  .27
ـــــاده    ای گرچـــــه در بحـــــر خطـــــر افت

  

ــــادههم ــــر افت ــــال و پ ــــی ب ــــو کبک   ای چ
  

ـــان  ـــالم را نش ـــه ع ـــبر جمل ـــه ص   داده ب
  

ـــدر ـــور ص ـــراغ و ن ـــد چ ـــبر آم ـــه ص   زآن ک
  

  زآن کـــه تـــا بـــا جـــان و بـــا دل همبـــری 
  

ـــــــل ـــــــرکان غاف ـــــــرکی وز مش   تری مش
  

ــويی ز  ــک ب ــت مش ــود  آندر نجاس ــه س   چ
  

  ؟گــويی زآن چــه ســود  پــيش مســتان نکتــه
  

 خارج از كشور) ،92(سراسري   است؟ » ذوقافيتين«يت کدام ب .28
  چـــــو در خانـــــۀ روم کردنـــــد جـــــای 

  

  کشـــــيدند پـــــایز شـــــغل جهـــــان در
  

  هــــــای ســــــخت دار از داوری جهــــــان 
  

ـــت ـــروی بخ ـــه ني ـــخ ب ـــت پاس ـــه داش   نگ
  

  هـــوا ســـرد و خرگـــاه خورشـــيد گـــرم 
  

ــــرم ــــيد ن ــــالين جمش ــــين خشــــک و ب   زم
  

ـــی آن  ـــخت يک ـــند س ـــيران نکوش ـــه س   ک
  

ــــت ــــتانند رخ ــــند از ايشــــان س ــــه ترس   ک
  

 )91(سراسري   است؟ » ذوقافيتين«کدام بيت  .29
ـــَود  ـــودايی ب ـــرده س ـــا م ـــه را ب ـــر ک   ه

  

  ســـــيمايی بـــــَود بـــــر اميـــــد زنـــــده
  

  ســــوختم چــــون بــــوی برنايــــد ز مــــن 
  

  و آتـــــش غـــــم روی ننمايـــــد ز مـــــن
  

ــين  ــه شــاه فلــک ب ــه ب ــرده برانداخت   صــبح پ
  

  انداختــهپيــر خــرد بــين بــه مــی خرقــه در
  

ــا چــه خواســتی    ؟ای چــرخ از آن ســتارۀ رعن
  

  ؟واســتیای بــاد از آن شــکوفۀ زيبــا چــه خ و
  

 )91(سراسري   شود؟ يافت می» عيب قافيه«در کدام بيت  .30
ــــــای   ــــــرآرزاز وب ــــــی ب   ق و محروم

  

ــــــــومی درآ ــــــــّی و قّي ــــــــان ح   در جه
  

  مطـــرب جـــان مـــونس مســـتان بـــود 
  

ــــود ــــّوِت مســــت آن ب ــــوت و ق ــــل و ق   نُق
  

  بنگــر ايـــن کشـــتّی خلقـــان غـــرِق عشـــق 
  

ــــق ــــِق عش ــــويی حل ــــت گ ــــايی گش   اژده
  

  گفـــت شـــاه مـــا همـــه صـــدق و وفاســـت 
  

  رســـد آن هـــم ز ماســـت چـــه بـــر مـــا می آن
  

 خارج از كشور) ،91(سراسري   رسد؟ به نظر می متفاوتای  گونه در کدام بيت، قافيه، به .31
  نه خدا توانمش خواند نه بشر تـوانمش گفـت 

  

ـــی را ـــک الفت ـــِه ُمل ـــامم ش ـــه ن ـــرم چ   متحّي
  

  دمچه زنم چو نـای هـر دم، ز نـوای شـوق او  
  

ــوش ــب خ ــان غي ــه لس ــوا را ک ــن ن ــوازد اي   تر بن
  

  گاهیهمه شب در اين اميدم که نسـيم صـبح 
  

  بــــه پيــــام آشــــنايی بنــــوازد آشــــنا را
  

  حق بشــنو کــه در دل شــبز نــوای مــرغ يــا 
  

  غم دل به دوست گفتن چه خـوش اسـت شـهريارا
  

  خارج از كشور) ،97(سراسري   است؟ » ذوقافيتين« کدام بيت، .32
  ؟خــاک شــدم دِر تــو را آب رخــم چــرا بــری 

  

  ؟داشــتمت بــه خــون دل خــون دلــم چــرا خــوری
  

  هــر روز بــه هــر دســتی رنگــی دگــر آميــزی 
  

  هر لحظـه بـه هـر چشـمی شـوری دگـر انگيـزی
  

  وار نمــايی ديوانــه شــوم چــون تــو پــری 
  

ــــايی ــــار نم ــــری م ــــف پ ــــلۀ زل   در سلس
  

  به ميدان وفا يارم چنان آمد کـه مـن خـواهم 
  

  ديـوان هــوا کــارم چنــان آمـد کــه مــن خــواهمز 
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  : فعالتن (فاعالتن) فعالتن فعالتن فعالتن فََعلن١گزينۀ    .52
  .شود توجه کنيد استفاده می» فعالتن«جای  به» فاعالتن«ها در رکن اّول از اختيار وزنی آوردن  به پنج وزنی که در آن

  شود. به کار برده می» فاعالتن«در رکن اّول، » فعالتن«جای  سراسری، بهدر کتاب درسی و کنکور 
  : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن۳گزينۀ 
  : مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن۴گزينۀ 

  به ياد داشته باشيد:
يعنی يک هجا  ؛خوانيم های زير را محذوف می ها مثل وزن شويم و رکن آخر برخی وزن گاهی دچار خطای سماعی و خوانشی می

  کنيم: از رکن آخر کم می
  ).فعالتن آخر را فعلن نخوانيمفعالتن فعالتن فعالتن فعالتن (

  ).فعولن فعولن فعولن فعولن (فعولن آخر را فََعل نخوانيم
  ).فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن (فاعالتن آخر را فاعلن نخوانيم

  ).مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن (فعالتن آخر را فعلن نخوانيم
ترين مصراع را بخوانيم و  بهتر است طوالنیبرای پيدا کردن وزن شعرهای نيمايی به شيوۀ سماعی    .53

  وزن آن را پيدا کنيم.
  جواب تست نيست) ۴| فع (پس گزينۀ د کرد: فعالتن (فاعالتن) |فعالتنآسمان هجرت خواه ترين مصراع: طوالنی
  در رکن اول / احتمال ابدال در رکن دوم.» فعالتن«جای  به» فاعالتن«دن احتمال آور بينی عروضی: پيش
  هجايی مصراع اول: تقطيع

ـَد  خا  حُ   ُصب   شد  ه
__    __  __  __  

  استفاده کرده است)» فاعالتن«از » فعالتن«جای  به (شاعر
  جواب تست نيست. ۱پس گزينۀ 

  تقطيع هجايی مصراع دوم:
  آب  یِ   سِ   کا  ÄH¸  ِب   وَ 

            __  
    __  __      __  

  (فعالتن فعلن)
  است. ۲پاسخ تست گزينۀ  ۳و  ۱، ۴های  با رد شدن گزينه جواب تست نيست. ۳پس گزينۀ 

  تقطيع هجايی مصراع سوم:
  کرد  َهد  خا  َرت  ِهج  ¶I·  سِ   آ

__    __  __  __  __  __  __  
                __  

  وزن اصلی مصراع: فعالتن فعالتن فع
  هجای پايانی مصراع  تلفظ کردندر رکن اول ـ ابدال در رکن دوم ـ بلند » فعالتن«جای  به »فاعالتن«آوردن  .۱ اختيارات شاعری:

  يادتان باشد:
کند، در کتاب درسی و کنکور  استفاده می» فاعالتن«از » فعالتن«جای  به در رکن اولپيش از اين گفتيم در پنج وزنی که شاعر 

  کنند. ذکر می» فاعالتن«و گاهی » فعالتن«سراسری، رکن اول را گاهی 
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