


سخن ناشر
»بــه علــوم انســانی خــوش آمدیــد.« ایــن را كســی بــه شــما می گویــد كــه خــودش از زمانــی 
ــه امــروز، همــء فعالیت هــای  ــا ب كــه وارد دانشــگاه تهــران در رشــتء علــوم اجتماعــی شــد، ت
ــوده اســت.  ــرای رشــتء علــوم انســانی ب نوشــتاری و نشــری و آموزشــی اش بیــش از همــه، ب
ــناخته  ــته ای ش ــوان رش ــه عن ــان، ب ــام جه ــه در تم ــته اید ك ــته ای گذاش ــما گام در رش و ش

ــت. ــته اس ــن رش ــون ای ــاد آن مدی ــء ابع ــعه« در هم ــه »توس ــود ك می ش
ــدون وجــود دانش آمــوزان  ــه وجــود آورد ب و نمی شــود یــك كشــور توســعه یافته و پیشــرفته ب

و دانشــجویان پویایــی كــه مبانــی تفكــر توســعه ای را شــكل داده باشــند. 
بــرای قــدم گذاشــتن در مســیر پیدایــش دانش آمــوزان و دانشــجویان پویــا چنــد مقدمــه- بــه 

نظــر مــن- وجــود دارد كــه دوســت دارم شــما را بــا آن آشــنا كنــم. 
مقدمء اول: آن است كه حس افتخار را در خود پرورش دهیم. 

درســت اســت كــه ایــن حــس افتخــار وابســته بــه رفتارهــا و گفتارهــای اطرافیانمــان از جملــه 
ــه از  ــناختی ك ــدم ش ــه ع ــه ب ــا توج ــاید ب ــت و ش ــان و ... اس ــتان، معلم هایم ــواده، دوس خان
رشــتء مــا دارنــد، نتواننــد ایــن حــس افتخــار را بــه مــا منتقــل كننــد امــا، شــما كــه می توانیــد. 
شــما می توانیــد بــا خوانــدن و دیــدن بــزرگان علــوم انســانی دنیــا، متوجــه شــوید كــه ارزش 

ــت.  ــدر اس ــته تان چق رش
مقدمء دوم: با درس های علوم انسانی به عنوان درس حفظی برخورد نكنید. 

شــاید خودتــان هــم بــه اشــتباه گفتــه باشــید كــه »درس هــای علــوم انســانی حفظــی هســتند 
و مــن هــم حفظیاتــم خــوب اســت« و آمده ایــد بــه ایــن رشــته. مــن معتقــدم هیــچ درســی 
در مدرســه و دانشــگاه درس حفظــی نیســت بلكــه متأســفانه مــا حفظــی می خوانیــم و حتــی 
ــه مــا حفظــی درس می دهنــد. مگــر می شــود درس »اقتصــاد« حفظــی باشــد؟ درســی كــه  ب
اســاس هــر جامعــه مبتنــی بــر آن اســت. یــا درس علــوم و فنــون ادبــی یــا جغرافیــا. این هــا 

حفظــی نیســتند بلكــه قابلیــت »یادگیــری« دارنــد.
مقدمء سوم: به درس ریاضی حمله كنید. 

ــا درس ریاضــی راحــت نبــوده باشــید، امــا بــه شــما قــول می دهــم  شــاید برخــی از شــما، ب
گــر نگذاریــد كــه تــرس از ریاضــی بــه شــما غلبــه كنــد، همراهیتــان می كنیــم تــا ریاضــی  كــه ا
ــی را  ــد ریاض ــرا بای ــاً چ ــید: اص ــه باش ــان گفت ــه خودت ــاید االن ب ــد. ش ــاد بگیری ــوب ی را خ
خــوب یــاد بگیــرم؟ پاســخ مــن ایــن اســت كــه دو درس در رشــتء علــوم انســانی وجــود دارد 
ــه ذهــن شــما توانایــی اندیشــیدن منظــم و ســاختمند می دهــد. یكــی ریاضــی اســت  كــه ب
و دومــی منطــق. علــوم انســانی پــر اســت از مفاهیــم متنــوع و گاهــاً متضــاد و پــر اســت از 
ــه  ــه همیــن دلیــل، دانش آمــوز و دانشــجوی رشــتء انســانی نیــاز دارد كــه ب پیچیدگی هــا و ب
حــوزءه نظریــه ســاختن وارد شــود. نیــاز بــه ایــن دارد كــه مدل هــای مختلــف را بســازد و بــرای 

همیــن هــم نیــاز بــه تفكــر ریاضــی و منطقــی دارد. 
ــد و  و در نهایــت ایــن كــه آرزو می كنــم كــه علــوم انســانی توســط شــما در ایــن كشــور، ببال

قدرتمنــد گــردد.  
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ايد. اگر اين درس را  هاي باالتر شنيده آموزان پايه را از دبيران يا دانش» عروض«اين درس زيربناي يادگيري علم عروض است. احتماالً كلمة 
خوب ياد نگيريد و نتوانيد بين عالمت هجاي كوتاه و بلند تفاوت قائـل شـويد، در تحليـل دروس عـروض سـال يـازدهم و بعـد از آن سـال         

  دوازدهم، دچار مشكل خواهيد شد؛ پس مصوت، صامت، هجا و ... را خوب ياد بگيريد. 
  

  كنند. است. هريك از اين عناصر نقش مهمي را در  سخنِ تأثيرگذار ايفا مي برده هرسخن تأثيرگذاري از وزن، عاطفه و خيال بهره 
 

 »آشكارترين ابزار موسيقايي  شعر است »وزن .  
 هاي هماهنگ و مساوي بخش كردن شعر به پاره - 2  هاي شنيداري بيشتر كردن تمرين - 1 :براي تشخيص موسيقي يك شعر دو راه وجود دارد 

  ايد؟ ببينيد:     به ساختار يك بيت دقت كرده تاكنون
خـــار از ايـــن بســـتان نچيـــد  كـــس رطـــب بـــي  نــيش از ايــن دكــان نخــورد    كــس عســل بــي  

  خانه است: اين بيت داراي دو
  نيش از اين دكان نخورد كس عسل بي  1

  

  خار از اين بستان نچيد كس رطب بي  2
هـاي كوچـك در مصـراع     اند. اين قطعه هاي كوچك و هماهنگ تشكيل شده ها از قطعه خود اين مصراع گوييم. مي» مصراع«ها  خانه به هر يك از اين

  اول به شكل زير هستند:
  كان نخورد  ني ش زين دك  كس عسل بي

  گوييم. مي» ركن«ها  به هر كدام از اين پاره
  كان نخورد  ني ش زين دك  كس عسل بي

  
  
  

يـا  » هجـا « گويند. مي» هجا«هاي كوچك   هاي كوچكتري وجود دارد كه به اين بخش ها هم بخش بينيد، درون هركدام از اين ركن كه مي طور همان
  كند. هجاهاي مصراع اول بيت باال را ببينيم: بار باز شدن آن را ادا مي مقدار آوايي است كه دهان با يك» بخش«

  خورد  نَ  كان  دك  زين  ش  ني  بي  سل  ع  كس
به دست آوردن هجاهاي يك كلمه هم بايـد همـان    برايكرديم.  را بخش مي» آب«(هجا همان بخش كردن كلمات است. مثل اينكه در اول ابتدايي 

  كار را انجام دهيم.)
    واج، صامت و مصوت صحبت كرديم.)نامند. (در درس سوم به طور مختصر دربارة  مي» حرف«آيد و شكل نوشتاري واج را   وجود مي به » واج«هجا از 
  . زبان است» آوايي«ترين واحد  كوچك :واج

/ ر/ د/ ا / ر-ك/  واج:  كر/ دار    هجا: واژة كردار دو هجا و شش واج دارد: مثال: ِ  
  »   ا ، ي، و«هاي بلند  مصوت -2    )ـَــِــُ(هاي كوتاه  مصوت -1 مصوت دارد:» شش«زبان فارسي  مصوت:
  .واج ديگر زبان فارسي صامت هستند؛ پ/ چ/ ف/ و . .  23 :صامت

  (= ق)  ه (= ح) غ(= ث، ص)    ص(=ط)  ز(=ذ، ظ، ض)   ت(=ء)    عصامت در نوشتار بيش از يك نوع هستند؛ » شش«هاي فارسي  از صامت
  ياران (صامت) / بيدار (مصوت)  ← يورزش (صامت)   /    كوبيدن (مصوت)  ←وها هستند كه ظاهرشان شبيه صامت است اما صداي مصوت دارند؛  برخي مصوت

  خانه (مصوت)   ماه (صامت)   ←دهد: ه  ِ مي–در برخي موارد صداي » ه«صامت 

 بندي هجاها  تقسيم
  شوند: تقسيم مي» سه دسته«هجاهاي زبان فارسي به 

  مثال  نشانه  نحوة قرار گرفتن  عنوان هجا
  ب، ت، رU    مصوت كوتاهصامت +   كوتاه

  صامت كوتاه+ مصوت الف) صامت +  بلند
  مصوت بلند صامت +ب) 

 -  
 -  

  در، دل، پر
  پا، جو، سي

  U  صامت كوتاه + دو مصوت الف) صامت+  كشيده
U  

  مرگ برد، كُشت، درد،
  دود، رود، كاشت، راست

 درس های کالمهماهنگی پاره
5 

 3ركن  2ركن  1ركن 
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  مثال  نشانه  نحوة قرار گرفتن  عنوان هجا
  صامت  دو  يا  بلند + يك مصوت صامت+ب) 

  نکات مهم هنگام جداسازی هجاهای یک کلمه
  . هاي آن برابر است هاي يك كلمه با تعداد مصوت هجا؛ بنابراين، تعداد هر هجا (بخش)، يك مصوت دارد  

  . ستدو هجا، ي) دارد و  َ-( دو مصوت» تبريك« براي مثال:
  .  درستي تعيين كنيم هاي آن را به نويسيم تا واج خوانيم، مي كه مي طور همانهر هجا را   

     ).Uكشيده (خاب: هجاي  ←خواب  :براي مثال
خـود يـك   ي  شوند نيز در ابتدا كه ظاهراً با مصوت آغاز مي» آب«هايي مانند  شود؛ بنابراين، واژه اي با مصوت آغاز نمي در زبان فارسي هيچ واژه  

  . ها بايد بدان توجه داشت صامت همزه دارند كه در تعيين نوع هجا و تعداد واج
  ءآب ←آب    .يك هجاي كشيده است» آب« ةواژ براي مثال:

) Uر ( ← ) و يـك هجـاي كوتـاه   -كـا (  ←از يـك هجـاي بلنـد    » كار«هجاي كشيده معادل يك هجاي بلند و يك هجاي كوتاه است؛ مثالً   
  است.تشكيل شده 

. خب! اين جملة كتـاب نيـاز بـه    ) است-يك هجاي بلند (» نان«عنوان مثال،  . بهآيد (نون ساكن) كوتاه به حساب مي» نْ«مصوت بلند پيش از   
كساني كـه  كند اما براي  ت. البته ندانستن آن هم فرقي نميها چگونه اس كتاب نگفته است تبديل اين مصوت ."زند مبهم مي"كمي تفسير دارد.كمي

ديديـد،  » ي«َ كنيد. اگر مصـوت بلنـد   -ديديد، آن را تبديل به مصوت كوتاه » ا«مصوت بلند » نْ«كنم. اگر قبل از  خواهند بدانند بيان مي بيشتر مي
  كنيد. ُ-يد، آن را تبديل به مصوت كوتاه ديد» و«ِ كنيد و اگر مصوت بلند -آن را تبديل به مصوت كوتاه 

: جنَ    ج- ¬ا : دن-¬اي              انْ   ُ   رهنمون: رهنمن-¬او              ِ  دينْ
نون آخر به علـت  » رهنمون«بعد از مصوت بلند را كالً حذف كنيد. مثالً در كلمة » نْ«كنم  خاطر سپردن آن برايتان دشوار است، پيشنهاد مي اگر به

  كند:  را كالً حذف كنيم هيچ تغييري نمي» نْ«شود. تقطيع آن با وقتي كه  است، كوتاه تلفظ مي اينكه ساكن است و قبل از آن مصوت بلند آمده
  »نْ«حذف     »ْن«كوتاه گرفتن 

  مو  نِ  رهـ    من  نِ  رهـ
 -  U   -     -  U   -  

  وزني هم
  وزن باشند بايد: كه دو مصراع يا بيت همبراي آن .اند وزن ها هم در هر شعر تمام مصراع

  . ها در مقابل يكديگر قرار گيرد هجاهاي كوتاه و بلند آن ب). ها با هم برابر باشد هجاهاي آناد تعد الف)
بلنـد بگيـريم. ايـن     هميشهيك نكتة بسيار مهم كه همواره بايد آن را آويزة گوشمان كنيم اين است: هجاي كشيده يا كوتاه پايان مصراع را «توجه: 

 »وزن شعر ضروري است.يك اصل در عروض است و براي صحيح بودن 
  

  
  .وزن هستند يكديگر هم نشان دهيد كه دو مصراع بيت زير با

ــة جمشـــيد چـــه خـــواني      « ــرفتم       ســـاقي بـــر مـــن قصـ ــام گ ــم ج ــه كف ــا ب ــنم ت ــيد م  »جمش
را » سـاقي «دهيد در كلمه مصوت وجود دارد؛ مثالً كلمة  خب! اول بيت را درست بخوانيد. دقت كنيد كه به تعداد هر بخشي كه انجام مي

كنيد بنويسـيد و حـروف    كه تلفظ مي طور همانهر كلمه را ». ي«و » ا«قي. دو بخش (هجا) است؛ پس دو مصوت داريم:   بخش كنيد. سا 
  نويسيد. مشدد را دوبار لحاظ كنيد؛ سپس هجاها را داخل اين جدول وارد كنيد و عالمت هر هجا را زير آن ب

  ني  خا  چِ  د  شي  جم  يِ  صِ  قص  من  رِ  ب  قي  سا
- -  U  U  -  -  U  U  -  -  U  U  -  -  

 تَم رِف گ م جا فَم ك بِ تا نَم م د شي  جم
وزن هستند؛ زيرا هجاهاي بلند و كوتاه آن دقيقاً مقابل يكديگر قرار مي گيرند. براي تسلّط بيشـتر    اثبات كرديم كه دو مصراع بيت باال هم

  ها را در ادامه حتماً حل كنيد. بر اين درس تست
  

  وزن در شعر نو
  . هاي شعر نو يكسان نيست دانند؛ به همين سبب طول مصراع هاي شعري را الزامي نمي در شعر نو، معموالً شاعران تساوي مصراع

 

  در شبانِ غم تنهايي خويش«
  عابد چشم سخنگوي توام

  من در اين تاريكي  
  شب جانفرسا   من در اين تيره

  زائر ظلمت گيسوي توام

  گيسوان تو پريشانتر از انديشة من  
    پايان   گيسوان تو شب بي

  جنگل عطرآلود 
    »شكن گيسوي تو موج درياي خيال

  
  ها در شعر نو يكسان نيست. كنيد، طول مصراع كه مالحظه مي طور همان
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     تعيين كنيد كدام عبارت درست و كدام نادرست است.
    گيرند. بهره مي» خيال«و » عاطفه«، »موسيقي«شاعران براي تأثيرگذاري سخن خود از  .254

    وزن آشكارترين ابزار موسيقي شعر است. .255

    هجا كوچكترين واحد آوايي زبان است. .256

    هاي آن كلمه برابر است. تعداد هجاهاي يك كلمه با تعداد صامت .257

    كند. هجا يا بخش، مقدار آوايي است كه دهان با يك بار باز شدن آن را ادا مي .258

    آيد. واج از هجا پديد مي .259

    اند. ها هم وزن شعر، تمام مصراع در هر .260

    شود. اي با مصوت آغاز نمي در زبان فارسي هيچ واژه .261

    شود. هجاي پاياني اوزان شعر فارسي هميشه كشيده محسوب مي .262

  كنيد. جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر
  شود. آغاز نمي............. اي با  در زبان فارسي، هيچ واژه .263
  گيرند. بهره مي............. و .............  .............،گذاري سخن خود از براي تأثيرشاعران  .264
  دانند. را ضروري نمي............. در شعر نو، معموالً شاعران تساوي  .265
  است.............. كوچكترين واحد آوايي زبان  .266
 است.............. آشكارترين ابزار موسيقايي شعر  .267

 باشد. برابر هم با ها آن.............  تعداد بايد باشند وزن هم بيت يا مصراع ود آنكه براي .268

 دارد..............نشان از هجاي » صامت  دو  يا  يك + بلند مصوت + صامت«الگوي  .269

 .آيد شمار مي به» ............. نْ«مصوت بلند بعد از  .270

 گويند. ها ............. مي اين پارههايي تشكيل شده است كه به هر يك از  هر مصراع از پاره .271

  هاي زير پاسخ كوتاه دهيد. به پرسش
  چه نوع هجايي است؟ »اسفناك«هجاي دوم كلمة  .272
  »اي بدرخشيد و ماه مجلس شد ستاره«رو را مشخص كنيد.  به تعداد هجاهاي بلند مصراع رو .273
 در بيت: .274

ـــاك ز« ـــد پ ـــدت خداون ـــاك آفري  »پــس اي بنــده افتــادگي كــن چــو خــاك   خ
  ع دوم را بنويسيد.اهجاي پنجم مصر ب)  آيد؟ هجاي آخر چه هجايي به حساب مي الف)

  را مشخص كنيد.» خوبي گلي نچيد اشت مهر و زهر كو نك«اع هاي مصر صامت و مصوت .275
  »دار  دولت فقر خدايا به من ارزاني«ع ادر مصر .276

  عالمت خاص هر هجا را نشان دهيد. ب)  دهنده را تجزيه كنيد. هجاهاي تشكيل الف)
  اند؟ را بنويسيد و مشخص كنيد كدام صامت و كدام مصوت» كارد«و » هوشنگ«هاي كلمات  واج .277
 ها و هجاها را مشخص كنيد. واج» انار«و » آب«در كلمات  .278

  براي هر كدام از هجاهاي كوتاه، بلند و كشيده يك مثال بزنيد. .279
 ).يك كلمه اضافه است» ب«مطابقت دارد؟ (توجه: در گروه » ب«گروه  كدام كلمة با» الف«هر عبارت گروه  .280

  »ب«گروه   »الف«گروه 
  مصوت  آشكارترين ابزار موسيقي شعر الف)

  وزن  .كند بار باز شدن آن را ادا مي مقدار آوايي كه دهان با يك ب)
  هجا  كوچكترين واحد آوايي زبان ج)
  واج  
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  زير پاسخ كامل دهيد. به پرسش
  اند؟ وزن ها با هم، هم اعچرا در هر شعر تمام مصر .281

  

  
  

    »نسيم ـ مستانه ـ واژه ـ سواد ـ خيرخواهي«درستي ذكر شده است؟  رو به هاي روبه هاي واژه اد مصوتدر كدام گزينه تعد .282
 سه ـ سه ـ دو ـ سه ـ چهار    دو ـ سه ـ دو ـ دو ـ سه 
  دو ـ چهار ـ چهارسه ـ سه ـ     دو ـ دو ـ سه ـ دو ـ سه 

   هاي فارسي چند مورد در خط بيش از يك عالمت دارند؟ از صامت .283
 هشت   هفت   شش   پنج 

   است؟ متفاوتها  هجاي كدام گزينه با هجاي ساير گزينه .284
 جو   غم   شير   گل 

  ها متفاوت است؟ عالمت هجاهاي كدام گزينه با ديگر گزينه .285
  ارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد    چشمم سالي استهم اين هفته برون رفت و به  ما 
  تا تو را خود ز ميان با كه عنايت باشد   چنين است كيهان پر درد و رنج  

   ) است؟U(عالمت هجاي كدام گزينه به شكلِ  .286
  دِل   چو   ما   آب 

   است؟ كشيدههجاي  كدام گزينه .287
  وَ   كه   اَز   سه 

 كار رفته است؟ تري به تعيين كنيد در كدام گزينه، مصوت كم .288
  همكار   نازنين   اطاعت   استدالل 

  ها متفاوت است؟ كدام گزينه از نظر كميت مصوت با بقية گزينه .289
  چهره آن يار پري   احوال عشق و مستي   نازپرورد تنعّم   شاه شمشاد قدان 

  گزينه بيشتر است؟ها در كدام  ها و صامت تعداد مصوت .290
  شود. خانه است؛ همه چيز در آن پيدا مي گويد محلّة شما مثل صندوق مامان مي 
  كنم بايد جايي مثل محلّة ما باشد. ام ولي فكر مي من كشور چين را نديده 
  جا را دوست داشته باشيم.  به اين خانه كه آمديم تصميم گرفتيم اين 
  شود. حيواني ديده نميهاي چين هيچ  گويند در كوچه مي 

  كدام گزينه از نظر كميت صامت و مصوت با بقيه متفاوت است؟ .291
  اگر هوشمندي به معني گراي   نشايد كه خوبان به صحرا روند 
  جان در تن تو بگو كجا دارد جا   همه سر به سر پاك در چنگ ماست 

 ها برابر است؟ امتشده، با مصراع زير، از نظر كميت ص هاي داده يك از گزينه كدام .292
  »خلوتم چراغان كن، اي چراغ روحاني«

  دارم كه در گلزار نيست من گلي را دوست مي   ز روي دوست دل دشمنان چه دريابد 
  پارسائي راست نايد، يار ما آسوده باش   با من بگو تا كيستي، مهري بگو، ماهي بگو 

  است؟ نادرستها در كدام گزينه  تعداد مصوت .293
  Ü 14گر در طلبت رنجي ما را برسد شايد   Ü 11ياد يار مهربان آيد همي  
  Ü 8در عشق، شكيب كي كند سود   Ü12عيدانه فراوان شد، تا باد چنين بادا  

 ؟ندارديك از گروه كلمات زير، هجاي برابر  كدام .294
 قدرت، گوشي، الدن   گوارا، نهايت، شمالي   يادگاري، آمادگي، صادراتي   شتابان، كرامت، نوادر 

  شود؟ مصراع با هجاي بلند آغاز مي كدام .295
  ده روز مهر گردون افسانه است و افسون    خواهد دارم كه وصلم دل نمي چنانت دوست مي 
  تو را من چشم در راهم   سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابي 
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  برابر است؟» حاال چراآمدي جانم به قربانت، ولي «تعداد هجاهاي كدام گزينه با مصراع  .296
  رسد رسد، چشم و چراغ مي رونق باغ مي   راهرو گر صد هنر دارد توكل بايدش 
  ها دارد كه بربنديد محمل                     جرس فرياد مي   من نامه نوشتم به كبوتر بسپردم 

  تشكيل شده است؟ U---)(هجاي كدام گزينه از تكرار  .297
  ستانندت به عزّت چون نبخشيدي به ذلّت مي   قسم خدا رابه علي شناختم من به خدا  
  مه من هنوز عشقت دل من فكار دارد    تو يار من كه نبودي منم كه يار تو بودم 

  است؟ )--U-عالمت هجايي كدام گزينه تكرار ( .298
  صبر در عشق تو جانا هله تا چندكنم   ه صد سلسله دل، بسته به هر مو دارياي ك 
  ساقي! بر من قصّة جمشيد چه خواني   با من بگو تا كيستي؟ مهري بگو، ماهي بگو 

  است؟ » UU-U-U--UU-U-U-«عالمت هجايي كدام گزينه  .299
  هزار جهد بكردم كه يار من باشي   گفتم حديث آرزومندي سحر با باد مي 
  فراق و وصل چه باشد رضاي دوست طلب     مكن از خواب بيدارم خدا را 

  ...... .جز بهاست،   )U-- (ها از تكرار عالمت هجايي همة گزينه .300
  مكن پيش ديوار غيبت بسي     خدايا به عزّت كه خوارم مكن 
  يروي قبا بسته چو گل در تازه     نمانم كسي زنده از گوهرت 

 در كدام گزينه وجود دارد؟ )-UU--UU--UU--UU-عالمت هجايي ( .301
  كند يك گل ز باغ دوست، كسي بو نمي   پيوسته زندگاني در جنگ بود با ما 
  گر طربي در طربم گر حزني در حزنم   شير كه پايبند شد تن بدهد به روبهي 

  شود؟ ديده مي )-UU--UU--UU--U-در كدام گزينه عالمت هجايي ( .302
  تا نسوزم خرمنتگفت از تو برنگردم    اي ده روز را اي از زلف كم كن مايه پاره 
  ام تا نپنداري كه از دام مالمت جسته   در خرابات به مي جبّه و دستار دهد 

  ...... .جز بهاست،  )--UU-----UU---ها ( عالمت هجايي همة گزينه .303
  در خواب دوش پيري در كوي عشق ديدم   مانم آرم خود هيچ نمي چون ياد تو مي 
  جز كلبة من جايي از رخش فرونايي   كز دست بخواهد شد پاياب شكيبايي 

  است؟ نادرستشكل هجايي مقابل كدام گزينه  .304
  U--UU---U---U-Ü-گر زليخا نيستي پيراهن يوسف مدر    --Ü ---U-U--U-Uاي آب زندگاني يك نكته از دهانت  
 -Ü ---U-U--Uبخت را در گليم بايستي   -Ü -UU-UU--U--UUشكنم طرف شب با تو به شكر طربدر 

  درستي آمده است؟ زينه بهشكل هجايي بيت زير، در كدام گ .305
ــلد  « ــد بگسـ ــرگ ز پيونـ ــو بـ ــوة تـ ــلد     از جلـ ــد بگسـ ــل برومنـ ــا ز نخـ ــو و نمـ  »نشـ

 -UUU---U-U-UU- / -UUU--UU-UUU--    ---U--UU-U-UU- / ---U-UU-U-UU-- 
 -U-U--UU-U-UU- / -U-U--UU-UUU--   -U-U--U-U-UU-/ -U--U-U--UU-- 

 

  
  
  ع اول بيت نخست را مشخّص نماييد.اهاي مصر ها و مصوت صامت .1

ـــد ـــحرا رون ـــه ص ـــان ب ـــه خوب ـــايد ك ـــد  نش ـــا رون ـــر ج ـــند و ه ـــس شناس ـــه ك   هم
ــــه صــــحرا، وليــــك ــي   حاللســــت رفــــتن ب ــه ب ـــد ك ــاف باشــ ــه انص ــا رونــد ن   (سعدي) م

  عالمت خاص آن بنويسيد.دهندة آن تجزيه كنيد؛ سپس هر هجا را با  هر بيت را به هجاهاي تشكيل .2
ــيند   عجب نيسـت از گـل كـه خنـدد بـه سـروي ــل نش ــاي در گ ــن پ ــن چم ــه در اي   (طبيب اصفهاني) ك

  

  )(سعدي كــه معنــي بمانــد نــه صـــــورت بــه جــاي   اگــر هوشـــــمندي بــه معـــــني گــــــراي
  در بيت زير، چند هجاي كوتاه وجود دارد؟ .3

ـــد   نبـــــينيتـا رنــــج تحمّـــــل نكنـي، گـنج  ــدار نباشـ ـــح پدي ــرود، صبــ ــا شــب ن   (سعدي) ت
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 منطقة رواج فارسي دري نخست مشرق و شمال شرقي ايران بود. .185
كسي كه قصيدة تمام و كمال در مورد موعظه و نصيحت سرود كسـايي   .186

  مروزي بود كه ناصرخسرو از شيوة او پيروي كرد.
هـاي   وايل قرن پنجم) بيشتر به واقعيتشاعران اين عصر (قرن چهارم و ا .187

  اند. بيروني نظر داشته
شعر اين دوره (قرن چهـارم و اوايـل قـرن پـنجم) اوج درخشـش شـعر        .188

  حماسي است.
 نوشته است.» عربي«به زبان » محمد بن جرير طبري«اصل تفسير طبري را  .189
اسـت كـه بـه زبـان     » تاريخ الرّسل و الملوك«كتاب تاريخ بلعمي همان  .190

 ده و بلعمي آن را به فارسي بازگرداند.عربي بو
  تاريخ بلعمي به امر منصور بن نوح ساماني نگاشته شد. .191

 پاسخ كوتاه 
  پارسي يا فارسي .192
  دورة ساساني .193
  هخامنشي .194
  ميخي .195
  زبان پارتي .196
  زبان فارسي به زبان دري يا فارسي نو تبديل شد. .197
  زبان پهلوي .198
 رواج فارسي دري مشرق و شمال شرقي ايران بود. منطقة .199
 رودكي و فردوسي .200
  قرن چهارم و اوايل قرن پنجم .201
  بخارا .202
  عنصري، فرخي و منوچهري .203
  ملي به زبان فارسي در قرن چهارم گذاشته شد. پاية حماسة .204
  اين دوره همزمان با حكومت ساماني در ايران است. .205
 به فارسي درآمد.» منصور بن نوح ساماني«به دستور » تاريخ بلعمي«كتاب  .206
ر فارسـي در قـرن چهـارم و اوايـل قـرن پـنجم       هاي شع از جمله ويژگي .207

 سادگي، رواني كالم و فكر آن است.
 انواع شعر اين دوره شعر حماسي، شعر غنايي، شعر مدحي و شعر حكمي است. .208
  موضوع شاهنامة ابومنصوري تاريخ گذشتة ايران است. .209
  جمعي از دانشمندان آن زمان .210

  

  پاسخ كامل 
  فارسي باستان، فارسي ميانه و فارسي نو :دسته 3به  .211
 هاي شاهان هخامنشي كه به خط ميخي نگاشته شده است. ها و نامه انفرم .212
هزار و يك شـب   –كليله و دمنه  –آثار ديني زرتشتي  –يادگار زريران  .213

  درخت آسوريك –
اي در زبـان شـكل گرفـت و بـا      پس از ورود اسالم به ايران تحـول تـازه   .214

الفباي خط عربي به مرحلة جديدي گـام نهـاد كـه بـه آن     گيري از  بهره
  گويند. مي» فارسي دري«يا » فارسي نو«

  زبان محاوره و مكاتبة مقامات دولتي بوده است. –زبان دربار ساسانيان  .215
فارسي دري نخستين صورت زبان ادبي فارسي نو در برابر نفـوذ عناصـر    .216

 تدريج غني گشت. زبان عربي بود. فارسي دري به
ترين دورة تمـدن اسـالمي ايـران بـوده      ن چهارم و نيمة اول قرن پنجم مهمقر .217

است. نظم و نثر فارسي در اين دوره شكوفا شد. در آغاز اين دوره دولت ساماني 
 هاي فرهنگي كهن ايران را رواج داد. ها و سنت روي كار آمد و رسم

ذهني  شاعران اين عصر بيشتر به واقعيات بيروني نظر داشتند و مفاهيم .218
رفت، سـادگي فكـر و روانـي     آنان از قلمرو تعاليم كلي اخالقي فراتر نمي

هاي دلپذير، تشبيهات گوناگون و به  كالم، آوردن تركيبات تازه، استعاره
 هاي ديگر شعر اين دوره است. كارگيري انواع توصيفات از خصيصه

ايـران بـه   زمان با ترجمة كتاب، اطالعات ديگري راجع بـه تـاريخ    هم» بلعمي« .219
آن افزود و با حذف مطـالبي از اصـل تـاريخ طبـري، آن را بـه       دست آورد و بر

 شهرت يافته است.» تاريخ بلعمي«صورت تأليفي مستقل درآورد كه به 
اصل تفسير طبري متعلق به محمد بن جرير طبري است به زبان عربي؛ اما ترجمـة   .220

 ورت گرفته است.آن توسط جمعي از دانشمندان آن زمان به زبان فارسي ص
  4درس  –ای  چهارگزینه های پرسشپاسخ 

  است.» فارسي«يا » پارسي«زبان امروز ايران  ريشة  .221
كتاب مذهبي موبـدان زردشـتي، اوسـتا بـود و در دورة       .222

  ساساني نگاشته شد.
فارسي به فارسـي باسـتان، فارسـي     از نظر تاريخي زبان   .223

 شود. نو تقسيم مي ميانه و فارسي
مانده از دورة هخامنشي به خط ميخي نوشـته  جا  آثار به  .224

  هاي شاهان است. ها و نامه شده و شامل فرمان
  زبان رايج دورة اشكاني، زبان پارتي بوده است.  .225
زبان رسمي دورة ساسـاني، پهلـوي بـود و آثـار دينـي        .226

  اند. شده زردشتي به اين زبان تأليف مي
  ده است.شاهنامة ابومنصوري به زبان پهلوي تأليف نش  .227
  نامند. را فارسي نو مي فارسي پس از اسالم زبان  .228
 زبان دري، زبان درباري دورة ساساني بود.  .229
منطقة اصلي رواج فارسي ميانه شمال و شمال شـرق و    .230

 منطقة رواج فارسي نو شرق و شمال شرق بود.
ادبيات فارسي دري تقريباً همزمان بـا تشـكيل سلسـلة      .231

 طاهريان پديدار شد.
  صورت مكتوب موجود نبود. الف: كتاب اوستا به  .232

  د: كتاب كليله و دمنه اصل پارتي ندارد.
 سبب اهميتي كه سنت شفاهي در ايران پيش از  هـ: آثار ادبي پهلوي به

  نيامده بودند.اسالم داشته غالباً به كتابت در
  فارسي باستان در دورة هخامنشيان رايج بوده است.  .233
از فارسي باستان به خطّ ميخي نگارش مانده  جاي آثار به  .234

 اند. شده
فارسي دري زباني است كه با ورود اسالم به ايران شكل   .235

 گرفت و زبانِ كتابِ اوستا مربوط به ايرانِ پيش از اسالم است.
 قرن چهارم و نيمة اول قرن پنجم  .236
يعقوب ليث صفاري در قرن سوم زبـان فارسـي دري را     .237

  زبان رسمي اعالم كرد.

  سرايي در ادبيات فارسي بود. قرن چهارم آغاز حماسه  .238
ترين مركز فرهنگـي سـامانيان، بخـارا و غزنويـان،      مهم  .239

  غزنه بود.
 انوري از شاعران دربار سلجوقي است نه غزنوي.  .240
خاطر ماندگاري حكومت نوپـاي خـود زبـان     غزنويان به  .241

 پارسي را رواج دادند.
بيشـتر، دانشـمندان   منظور دستيابي بـه خواننـدگان    به  .242

  نوشتند. ايراني در قرون اولية اسالمي آثار خود را به زبان عربي مي
هاي شعر قرن چهـارم   توجه به واقعيات دروني از ويژگي  .243

 .نبودو نيمة اول قرن پنجم 
رودكي و شهيد بلخي موجـب قـوت و اسـتحكام شـعر       .244

 غنايي فارسي شدند.
  پنجم رواج نداشت. تعليمي در قرن چهارم و اوايل قرن شعر  .245
ــرود و      .246 ــدرزي را س ــيدة ان ــين قص ــروزي اول ــايي م كس

 ناصرخسرو شيوة او را ادامه داد.
  .نداشتنثر علمي در دورة ساماني رواج   .247
  هاي نثر عهد ساماني نيست. تاريخ بيهقي از كتاب  .248
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بود و نگـارش آن   »الرّسل و الملوك تاريخ «منبع اصلي   .249
  به دستور منصور بن نوح انجام گرفته است.

اسـت و شـعر حماسـي بـا     » رودكـي «شعر فارسي  پدر  .250
  به اوج رسيد.» فردوسي«

فارسي عهـد   هاي نثر آوردن اصطالحات علمي از ويژگي  .251
  ساساني نيست.

ان ة تفســير طبــري توســط جمعــي از دانشــمندترجمــ  .252
 خراسان انجام شده است.

بلعمي ترجمة كتاب تاريخ الرّسل و الملوك است تاريخ   .253
 و به دستور منصور بن نوح ساماني تأليف شده است.

  4درس  -پاسخ خودارزیابی 
اي را پشـت سـر    چون پس ار ورود اسالم به ايران، زبان فارسي، تحول تازه -1

گيري از الفباي عربي به مرحلة جديدي گام نهاد كه به  گذاشت و با بهره
  گويند. مي »فارسي دري«يا  »ي نوفارس«آن 

2-  

  
3-  

  آشنا نبودن برخي از پادشاهان اين دوره با زبان عربي.. 1
  ها و در ميان مردم. رواج نيافتن زبان عربي در ميان حكومت .2
  رواج آداب و رسوم و سنن كهن ايراني. .3
  . اديب بودن برخي از امرا و تشويق كردن شاعران و نويسندگان آن دوره.4

شاهنامة ابومنصوري، ترجمة تفسير طبري و تاريخ بلعمـي سـبب رشـد و     -4
  شكوفايي زبان فارسي شدند.

سادگي فكر و رواني كالم در شعر اين دوره رواج دارد. شـاعران ايـن عصـر بـه      - 5
واقعيت بيروني نظر دارند و مفاهيم ذهني آنان از قلمرو تعاليم اخالقي فراتر 

هاي دلپذير، تشبيهات گوناگون و به  تازه و استعارهرود. آوردن تركيبات  نمي
  هاي ديگر شعر اين دوره است.  كارگيري انواع توصيفات از ديگر خصيصه

  خراسان بزرگ –ءالنهر  ماورا –خراسان  –نواحي بخارا  -6

5درس  -تشریحی  های پرسش  پاسخ  
  درست/ نادرست 
  درست .255 نادرست .254
 نادرست .257 نادرست .256
  نادرست .259 درست .258
 درست .261 درست .260
   نادرست .262
  خالي هايجا 
  مصوت .263
  وزن، عاطفه و خيال .264
  هاي شعري مصراع .265
  واج .266
 وزن .267
 هجاهاي .268
 كشيده .269
 كوتاه .270
  ركن .271

 پاسخ كوتاه 
  هجاي بلند  )صامت + مصوت + صامت( اَ  سف  ناكهجاي بلند  .272
  هجاي بلند دارد. 8 .273

  

 شدلس مج  ه  ما  دشي رخ  د بِ اي  رِ  تا س
 -   -   -   -   -   -   -   -  

پاياني اوزان شعر فارسي هميشه بلند به حساب  هجايبلند (توجه: الف)  .274
آيد و اگر بـه جـاي آن كشـيده يـا كوتـاه بيايـد، آن را هجـاي بلنـد          مي

  (هجاي بلند) -اُف / ب)  كنيم.) محسوب مي
275. ه/ ، / ر/ ، / ز/ ، / خ/ ، / / ، / ر/ ، /ك/ ، /ن/، /ك/ ، / ش/ ، / ت/ ، / مِ/ه / ، /

  ها) (صامت / ، / ل/ ، / ن/ ، /چ/ ، /د/ /گب/ ، 
  ها) (مصوت َ/ ، /ي/ - ُ/ ، /ي/ ، /- ِ/ ، / و/ ، /ي/ ، /- ُ/ ، /- ِ/ ، /- َ/ ، / ا / ، /- َ/ ، / و/ ، /- /

276.   
 دار ني  از  نَر  م ب  يا  دا  خ  ر فَق ت  لَ دو
- -  -  -  -  -  -  -  

 

  َ/ ، /ن/ ، /گ/-/ه/، /و/ ، /ش/ ، / هوشنگ  .277
  صامت مصوت صامت    مصوت   صامت   صامت                        

  /ك/ ، / ا/ ، / ر/ ، /د/ كارد 
  صامت   مصوت   صامت  مصوت            

  ها: /ء/ ، / ا/، /ب/ واج آب  .278
  آب  هجاها 

  َ/ ، /ن/ ، / ا/ ، / ر/-ها : /ء/ ، / واج انار 
  هجاها: اَ  نار

 هجاي كشيده: ريخت –هجاي بلند : در  –هجاي كوتاه : كه  .279
  واجج)  هجا ب) وزن الف) .280
  پاسخ كامل 
و ترتيب هجاها با هـم يكـي اسـت؛     آنها با هم برابرتعداد هجاهاي چون  .281

 اند. يعني هجاهاي كوتاه و بلند مقابل هم قرار گرفته
 

5درس  - ای چهارگزینه های پرسش  پاسخ  
هـا حتمـاً از بخـش     براي پاسخگويي به سؤاالت مصوت  .282

رسـيد؛ مـثالً نسـيم: دو     كردن كمك بگيريد. اينگونه زودتر به پاسخ مـي 
 دو مصوت دارد.بخش است پس 

مصـوت بلنـد / ا/ ، / او/ ، /    3ما در زبان فارسي سه مصوت كوتاه ـَـِـُـ و 
  مصوت  2اي/ داريم. نسيم: ن/ ـَـ/ س/ ي/ م: 

  مصوت دارد.  3مستانه: 
  مصوت. 2ِ : -واژه: و/ ا/ ژ/ 

  مصوت. 2َ/ و/ ا/ د: -سواد: س/ 
مصوت3ِ/ ي/ ر/ خ/ ا/ ه/ اي: -خيرخواهي: خ/

ع(= ء) ت(= ط) ز(= ذ، ظ، ض) ص(= ث، ص) غ(= ق)   .283
   ه(= ح)

 

 - جو:      - غم:       Uشير:       -ها: گل:  تشريح گزينه  .284
(براي پاسخگويي به اين سؤال بايد ساير ابيـات را تقطيـع     .285

تر جواب آن است كه هجـاي اول   كرد. البته راه ديگري براي تشخيص سريع
  بيت بلند است، در حالي كه هجاي اول بيت سوم كوتاه است.) سه

  : 1گزينة
تليسساممچِشبِترفرونبتهفمين هما
-U- - UU- - UU- - -- U

  :2گزينة
 دداهدخامنسبِقيقي ع مِجاوان غَاَر 

 -U- - UU- - UU- - - -U
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 :3گزينة
ي تنَس ني چر نِ هاكدر پ ج رن د 
U - - U - - U - - U- U 

 :4گزينة
 شَد با يت نا عِ ك با يان مِ زِخُد را ت تا
- U - - U U - - U U - - - - 

  -دل:         Uچ:           -ما:     Uءاب:   .286
   U وU        :كU     :آز:     Uسِ:      .287
: سه مصـوت  2گزينة/  ِ، ا-ِ، -: سه مصوت دارد: 1گزينة  .288

: دو مصوت 4گزينة/  َ ، ي-دارد: ا ، : سه مصوت 3گزينة/   َ-ِ، ا ،  -دارد: 
   َ ، ا-دارد: 

 َ/ ا = شش مصوت-ِ/ ا / -ِ/ -ا /    .289
  ُ = هفت مصوت-َ/  -َ/ -ِ/ -َ/ -َ/ -: ا/ 2گزينة
  َ / اي = هفت مصوت-َ/ -ِ/ -ِ/ -: ا / ا / 3گزينة
  ِ = هفت مصوت-ِ/ -َ/ اي/-ِ/ -: ا/ ا / 4گزينة

َ/ د/ -/ِ چ/ ي/ ن/ ر/ ا/ ن/ -َ/ ر/ -ِ/ ش/ و/ -َ/ ن/ ك/ -م/  .290
ب/ ا /  /َ/ م-ُ/ ن/ -ِ/ ك/ ر/ م/ ي/ ك/ -َ/ ل/ ي/ ف/ -َ/ م/ و/ -ِ/ ء/ -ي/ د/ 

ِ/ م/ ا -ِ/ ء/ -َ/ ل/ ل/ -َ/ ح/ -ِ/ م/ -ِ/ ث/ ل/ -َ/ د/ ج/ ا / ي/ ي/ م/ -ي/ 
 69َ/ د = -/ب/ ا /ش/ 

/ِ -ِ/ ء/ -َ/ ل/ ل/ -َ/ ح/ -َ/ د/ م/ -م/ ي/ گ/ و/ ي/ : م/ ا / م/ ا/ ن/ 1گزينة
س/  َ/-ِ/ ء/ -ُ/ ق/ خ/ ا / ن/ -/ د/ َ/ ن-/ِ ص/ -/ِ ث/ ل/ -ُ/ م/ ا / م/ -ش/ 

َ/ و/ -/ِ ي/ د/ ا/ م/ ي/ ش/ -َ/ ر/ ا / ن/ پ/ -ِ/ چ/ ي/ ز/ د/ -َ/ م/ -ت/ هـ/ 
  68َ/ د = -

َ/ -َ/ د/ ي/ م/ ت/ -/ِ ء/ ا/ م/ -ِ /ك/ -/ِ ء/ ي/ ن/ خ/ ا / ن/ -. ب/ 3گزينـــة
ِ/ ف/ ت/ ي/ م/ ء/ ي/ ن/ ج/ ا/ ر/ ا/ د/ و/ س/ -ِ/ ر/ -ص/ م/ ي/ م/ گ/ 

  53/ِ ب/ ا / ش/ ي/ م = -ت/ د/ ا/ ش/ ت/ 
ِ/ چ/ -ِ/ هــ/ ا/ ي/  -َ/ ر/ ك/ و/ چ/ -َ/ ن/ د/ د/ -. م/ ي/ گ/ و/ ي/ 4گزينة

َ/ -ِ/ م/ ي/ ش/ -/ِ ن/ -د/  ِ/ ي/ و/ ا/ ن/ ي/ د/ ي/-ي/ ن/ هـــ/ ي/ چ/ ح/ 
  45َ/ د = -و/ 

در تعيين تعداد صامت و مصوت حواستان را جمع كنيد تا از تكرار صـامت در  
ِ/ ء/ - كلمات مشدد (تشديددار) حركت روي همزة پاياني (خانة من = خ/ ا / ن/ 

  غافل نشويد. ب) َ- َ د - َ/ ن) و حركت همزة آغازي ( ادب = ء - ِ/ م/ - 
291.   

ــة َ/ ح/ -/ِ ص/ -ِ/ خ/ و/ ب/ ا / ن/ ب/ -َ/ د/ ك/ -َ/ ش/ ا/ ي/ -: ن/ 1گزين
  27َ / ن/ د = -َ/ و/ -ر/ ا / ر/ 
َ/ ع/ ن/ ي/ -ِ/ م/ -َ/ ن/ د/ ي/ ب/ -َ/ ر/ هـ/ و/ ش/ م/ -َ/ گ/ -: ء/ 2گزينة
  25ِ/ ر/ ا / ي = -گ/ 

َ / ر / چ/ _َ/ ر/ پ/ ا / ك/ د/ -ِ/ س/ -َ/ ر/ ب/ -ِ/ س/ -َ/ م/ -: هـ/ 3گزينة
  27/ِ م/ ا / س/ ت = -َ/ ن/ گ/ -

ج/ ا /  ُ/-ِ/ گ/ و/ ك/ -ُ/ ب/ -ِ/ ت/ -َ/ ن/ -َ/ ر/ ت/ -: ج/ ا / ن/ د/ 4گزينة
 27َ/ د/ ج/ ا = -د/ ا/ ر/ 

ــؤال: خ/ ل/ و/ ت/ م/ چ/ ر/ غ/ ن/ ك/ ن/ ء/ ي    .292 ــت س بي
 19/چ/ ر/ غ/ ر/ ح/ ن = 

1Ü  = 19ز/ ر/ ي/ د/ س/ ت/ د/ ل/ د/ ش/ م/ ن/ ن/ چ/ د/ ر/ ي/ ب/ د 
2Ü  /م/ ن/ گ/ ل/ ر/ د/ س/ ت/ م/ د/ ر/ م/ ك/ د/ ر /گ/ ل/ ز/ ر/ ن

  22س/ ت = 
3 Ü  = ـ/ ب /گ ـ/ ر/ ب/ گ/ م/ ه   18ب/ م/ ن/ ب/ گ/ ت/ ك/ س/ ت/ م/ ه
4 Ü  18= پ/ ر/ س/ ء/ ر/ س/ ت/ ن/ ي/ د/ ي/ ر/ م/ ء/ س/ د/ ب/ ش  
را به اشتباه مصـوت  » و«و » ي«ها، دقت كنيد كه صامت  در شمارش صامت*

  تشخيص ندهيد. وقتي اين حروف، حركت داشته باشند، صامت هستند.

كند.)  ها ايجاد نمي عي (يا عي؛ فرقي در شمارش مصوت  .293
 Ü 13ُ اي ا ا -ُ ا ا-َ ا ا -ِ -ِ ا -

مصوت نيز نوشته بـود، درسـت    10اگر َ اي = -َ -َ ا ا -ِ -ِ -ِ ا -: ا 1گزينة
  توان مهرَبان را مهرْبان نيز تلفظ كرد. بود؛ چون مي

  َ-َ ا -ِ -ِ -َ اي ا ا -َ -َ -َ -َ -َ -: 2گزينة
  َ او- ُ- ِ- َ اي-ِ -َ -: 4گزينة

 --U-  : آ ما د گي  .294
 -U--صا د را تي:   يا / د/ گا/ ري

: س 3ست.گزينةچ كوتاه ا 1ده هجاي بلند است. گزينة  .295
 : ت كوتاه است.4كوتاه است/ گزينة 

 هجا است: 15مصراع سؤال داراي   .296
  را  چِ ال  حا  لي  و نَت  با قُر بِ  نَم جا دي  م  ءا
- U-  -  -  U - - -  U -  -  - U-  
 دش ي  با كُل وك ت رد دا نر هـُ صد گر  رو هـ  را

  هجا است. 16: 2نةگزي
 سد  رِ مي  غ  را  چِ  م چش سد  رِ مي  غ با قِ نَ رو
-UU- U- U- -  UU- U- U- 

  هجا 14: 3گزينة
 دم  پر سِ  بِ  تر  بو ك  بِ  تَم  ِوش  نِ  مِ  نا من
- -  U U -  -  U -  -  U U -  -  

  هجا 16: 4گزينة
رد  دا مي  د  يا فر رس  ج ح  د دي بن بر كل مها م 
U-  -  -  U -  -  -  U -  -  -  U -  -  -  

297.  
 دت نن تا سِ مي لت ذل ب ديشي بخ نَ چن زت عز  بِ
U- -  -  U- - -  U- - - U- - -  

  :1گزينة
 را دا  خُ سم قَ دا خُ بِمن  تم خ نا شِ  لي  ع بِ
UU-  U - U-  - UU- U-  U - - 

  :3گزينة
من  رِ يا  ت دي بو نَ ك نم  م رِ  يا ك  دم بو ت 
U- U -  UU- -  U- U- UU- -  

  :4گزينة
قت عش  ز  نو هـَ من هـِ  م من لِ  درد دا  ر  كا ف 
UU-  U -  U-  -  UU- U -  U- -  

298.    
 گو بِ هي  ما گوبِ ري مه تي سكيتا گو  بِمن با
-- U  -  -- U -  -  -  U-  -  -  U -  

  :1گزينة
 ري  دا  مو هر بِ  ت بس دل لِ سِ سل  صد ك ءي
-U-  -  U U-  -  U  U -  -  -  -  

  :2گزينة
  نم ك  دچن  تا لِ هـَ  نا جا ت ق  عش در  رصب

- U-  -  UU- - UU- - U U -  
  :4گزينة

  ني  خا  چِ  دشي جم يِ صِ  قص من  رِ  ب قي  سا
- -  U  U -  -  U U -  -  U U-  -  
299.   
ص  قُ را فلَب  طَ ست دو  يِ ضا  رِ شد با  چِ  ل و 
U -  U -  U U -  -  U -  U -  U  U -  


