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ميزان تسلط خود را با  :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: زرد
زرد اگر گام اولتان  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
. تمرين، پيشرفت خواهيد كرد

هاي سبز يا آبي را رنگ  سپس خانه
  .كنيد

  48: تعداد كل سؤاالت
  38: تعداد سؤاالت مدارس

  10: تعداد سؤاالت امتحان نهايي
   - : تعداد سؤاالت تأليفي

با درخت دانش، گام بـه گـام
 .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

  )هاي اول و دومدرس(قافيه:بخش اول

شعر، وزن، قافيه    قافيه

  انواع قافيه

  قافيه در شعر نو 

  قافيه شعر فارسي

  قافيه خطّي

 حرف، مصوت، صامت

  عيوب قافيه

  قواعد قافيه

 زرد   سبز     آبي 

دانش     درخت 

  زرد   سبز      آبي 
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  درس اول/  قافيه - ادبيات فارسي چهارم 

  قافيهشعر، وزن، 
  

  

  مقدمه 

 ».دار سخني موزون و قافيه =شعر« :نظران ادبيات معتقدند اكثر صاحب

  ».قافيه براي شعر ضروري استو وجود وزن و يا وزن . انگيز است شعر سخني خيال«: منطقيان

  ».انگيز بودن از فصول ذاتي شعر است يالوزن به دليل خ« :طوسي نصيرالدينخواجه 

  .سازد بخشد و آن را شورانگيز مي به شعر زيبايي سحرانگيزي مي وزن

  .آور است دهد و شادي افزايد و گوش را نوازش مي آهنگي شعر مي قافيه به زيبايي و خوش

البتـه در قافيـه   . )خــ ا ســ تــ ـِ    (مثالً خواسـته   .موردنظر است نه شكل مكتوب) واج يا صدا(و وزن شعر صورت ملفوظ حرف  قافيهدر : حرف

  .صورت مكتوب نيز اهميت دارد

  مصوت و صامت
  

  ملفوظ حرف
 .صامت دارد23زبان فارسي:صامت

  .دارد)ا، او، اي(مصوت بلند 3و )ـَـِـُ(مصوت كوتاه3فارسيزبان:مصوت

  .ي دو حرف ملفوظ نماينده» ي«ي سه حرف ملفوظ است و  فارسي نماينده خطدر » واو«

  قافيه شعر فارسي

  .شود هاي قافيه عيناً از نظر لفظ و معني تكرار مي است كه بعد از واژه كلماتيكلمه يا  :رديف
ي مجازي دارد و براي خواننده يا شنونده چنـدان محسـوس    جنبه معنايي اند اما اين تفاوت در برخي اشعار كلمات رديف از نظر معنا متفاوت

  .نيست
  .ها مشترك باشد هايي است كه حرف يا حروف قافيه در پايان آن واژه :هاي قافيه واژه

  .آيند سازي الزم است و در پايان واژگان قافيه مي حرف يا حروف مشترك كه براي قافيه :قافيه يا حروف قافيه
  قواعد قافيه

 :قافيه تابع دو قاعده است برايحداقل حروف مشترك الزم 

  .گيرند به تنهايي اساس قافيه قرار مي )و( ،)ا( هاي مصوتيك از  هر): 1(قاعده 
  .اند را تنها حرف قافيه قرار داده) ي(گيرد اما بعضي از شاعران به ندرت  حرف قافيه قرار نمي تنهاييمعموالً به ) ي(مصوت 

  .نيز ندرتاً اساس قافيه قرار گرفته است) ه/ ـه (= مصوت كوتاه ـِ 

  )صامت (+صامت + يعني مصوت . گيرد هر مصوت با يك يا دو صامت بعدش قافيه قرار مي): 2(ي  قاعده



    قافيه ،شعر، وزن
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  قد                                                       
  

  تعداد تكرار/ مرجع  

خراسان جنوبي، شهيد )3ي  فحهص 1مرتبط با پاراگراف (      وسي چگونه است؟ط  الدين براي شعر از ديدگاه خواجه نصير وزن .1
  بار 6  94 -تاجريزي 

 .و مقفي بودن آنها بررسي نماييد تفاوت اين دو بيت را با توجه به وزن شعر  .2

 .شب اين طفل به نشو و نماست  و     روز /طفلي است در آغوش خاك   دانه چو ) الف

  .و نماست   اين طفل روز و شب به نشو/ طفلي در آغوش خاك است   دانه چو  )ب

)3ي  صفحه 3پاراگراف (
تهران، دولتي عالمه 

  بار 1   95 -حلي

  

ت   ّوت و صا
  

  تعداد تكرار/ مرجع   

 در كدام گزينه صامت است؟  »و« حرف      .3

 نيكو  )ب    وام) الف

 نور ) ت    سود  )پ

)5ي  مرتبط با پاورقي صفحه(

 بار 17  93 -شهريور 

  آيد؟ ت به شمار ميصام) ي(كدام كلمه  در  .4
  ) بازي - ياد-   نيست(

)5ي  مرتبط با پاورقي صفحه(
 بار 14  94- تهران، سپهر 

  بار 10  93 - يزد، جواداالئمه )4و  3هاي  مرتبط با صفحه(  چند مصوت دارد؟»  فراسو «ي  واژه .5

 –كرمان، بردسير )4و  3هاي  صفحه مرتبط با(  =آسمان            = خواستن كلمات مقابل چند واج دارد؟  هريك از  .6
 - ) س(حضرت فاطمه 

95 

  بار 10

  آيد؟ مصوت به شمار مي  /ي/،   /و/در كدام موارد   .7
  وجد -شوخ  -كتيبه  -غيب  -  مورد 

ساري، غيرانتفاعي )5ي  مرتبط با پاورقي صفحه(
 94 - فردوس 

 بار 14

  

ی ه ر   ی  
  

  تعداد تكرار/ مرجع   

 ؟ندارددام بيت رديف ك  .8

  حكيم سخن در زبان آفرين/ به نام خداوند جان آفرين) الف
  روان به ديدار آن صورت بي/ ها روان ز هر ناحيت كاروان) ب
  به نازي كه ليلي به محمل نشيند/ ي دل نشيند غمش در نهان خانه) پ
  وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق/ زبان خامه ندارد سرِ بيان فراق) ت

)5ي  صفحه 3مرتبط با پاراگراف (

  بار 2  93 -خرداد 

  )5ي  صفحه 3مرتبط با پاراگراف (  .؟ دليل خود را بنويسيدنيستكدام بيت مردف   .9
 ام له گاهي ز ديدهود گگاهي ز دل ب/ ام  ام ز دل و ديده ديده من هرچه ديده) الف

  بر بصري نيست كه نيستمنّت خاك درت / روشن از پرتو رويت نظري نيست كه نيست ) ب

 - تهران، فروغ شهادت 
  بار 4  94

 در اين بيت رديف است يا قافيه چرا؟» روان«ي  كلمه .10

  همي شاد گردد ز بويش روان/ گالب است گويي به جويش روان 

 - آباد، شهداي مكه  نجف )5ي  صفحه 3مكمل پاراگراف (
  بار 4  95

 .كنيددر بيت زير، واژگان قافيه و رديف را پيدا  .11

  چو ني دمساز و مشتاقي كه ديد هم/ چو ني زهري و ترياقي كه ديد  هم

 -بخش  تهران، فياض )5ي  صفحه 3مكمل پاراگراف (
  بار 6  94
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ه                د  ف(وا   )ا
  

  تعداد تكرار/ مرجع   

 .حروف اصلي قافيه را در بيت زير مشخّص كنيد .12

  ز آن گرمي كند آتش گداييك/ به سوزي ده كالمم را روايي

 )5ي  صفحه 6و  5مرتبط با پاراگراف (
  بار 17 92 - دي 

  .بيت زير را تعيين كنيد قافيه در ي حروف قافيه و قاعدهحرف و يا  .13
 »خدا دادش اندر بزرگي صفا/ به خردي بخورد از بزرگان قفا «

  :قاعده قافيه  :                                     حروف اصلي قافيهحرف يا 

 )5ي  صفحه 6و  5مرتبط با پاراگراف (

 -95البرز، شهيد بهشتي
  93شهريور

  بار 41

  .ي قافيه را در اين بيت مشخص كنيد قاعده و حروف قافيه، حرف يا هاي قافيه واژه .14
  سقف چون باشد معلّق بر هوا/    هر يكي ديوار اگر باشد جدا

 )5ي  صفحه 6و  5مرتبط با پاراگراف (
آباد، شهداي مكه  جفن

- 95  
  بار 41

  :هاي قافيه و حروف قافيه را در بيت زير تعيين كنيد واژه .15
  »برآمد خروشيدن دادخواه/ گه يكايك ز درگاه شاه  هم آن«

 )5ي  صفحه 6و  5مرتبط با پاراگراف (
 - الرضا  بن موسي بابل، علي

94  
 بار 25

شخص كنيد و بگوييد قافيه طبق كدامهاي قافيه و حروف آن را م در بيت زير واژه .16
  قاعده است؟

  ي خويش آمد و هنگام درو يادم از كشته/ مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو 

 )5ي  صفحه 6و  5مرتبط با پاراگراف (

 - قزوين، باريك بين 
94  

  بار 41

  است؟» 1«ي  ي كدام بيت، طبق قاعده حروف قافيه .17
 نواز چه شكر گويمت اي كارساز بنده/ باز  منم كه ديده به ديدار دوست كردم) 1

 مياور به جان من و خود گزند/ مكن شهريارا دل ما نژند ) 2

  واندر اين كار دل خويش به دريا فكنم/ ديده دريا كنم و صبر به صحرا فكنم ) 3
  كند ها شكايت مي از جدايي/ كند  بشنو از ني چون حكايت مي) 4

 )6ي  صفحه 1مرتبط با پاراگراف (

  بار 17  95 -سنندج، مولوي 

 )6ي  صفحه 2مرتبط با پاراگراف (  است؟»2«يدر كدام يك از ابيات زير، قافيه طبق قاعده .18

 بوسه زن بر خاك آن وادي و مشكين كن نفس/ اي صبا گر بگذري بر ساحل رود ارس ) الف

  كرد نا ميچه خود داشت ز بيگانه تم و آن/ كرد  ها دل طلب جام جم از ما مي سال) ب

 - 94شيراز، فاطميه 
  91دي

  بار 20

 ؟)2(است يا ) 1(ي  قافيه در بيت زير طبق قاعده .19

  نواز چه شكر گويمت، اي كارساز بنده/ منم كه ديده به ديدار دوست كردم باز 

 )6ي  صفحه 2و  1مرتبط با پاراگراف (
  بار 20  92 -خرداد 

  )6ي  صفحه 2و  1مرتبط با پاراگراف (  .)مشخص كنيد(اند؟  قافيه ابيات زير طبق كدام قاعده ساخته شده .20
 تني چو نال نزار و قدي چو چنگ دو تاست/ مرا كه هم چو ني از آه و ناله برگ و نواست ) الف

  تا در اين سودا برآيد جان شيرين بر لب است/ با رخ و زلف تو دل را روز بازار امشب است ) ب
 

 - تهران، شهيد بهشتي 
94  

  بار 12

  



    )ب(قافيه  قواعد
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  درس دوم/  قافيه - ادبيات فارسي چهارم 

  )ب(قواعد قافيه
  

  :ي كلّي است اما استثنائاتي دارد قافيه در شعر تابع دو قاعده

  .الرعايه هستند شود كه جزء حروف مشترك قافيه و الزم هاي قافيه يك يا چند حرف الحاق هممكن است به آخر واژ ):1(ي  تبصره
  )و(و ) ا(هاي مختوم به  ي در آخر بعضي از واژه/ هاي زمان حال بودن مخفف صيغه/ پسوندها/ ضماير متّصل/ ها هشناس: شامل حروف الحاقي

  پيدا كردن رديف -1          :روش مشخص كردن قافيه هر شعر
  مشخص كردن حروف الحاقي -2                                                   

  تعيين حروف اصلي -3                                                  
  .ناميدند مي» روي«قدما آخرين حرف اصلي كلمه را 

ي قافيه هستند و بايد حرف اصلي باشند اما طبق اين تبصره  جزء كلمه »ي«يا مصوت  »)هـ بيان حركت(ـِ   «هر چند مصوت ):2(ي  بصرهت
  .ندآي شمار مي از نظر  قافيه حرف الحاقي به

  حرف الحاقي= ي / حروف اصلي= ـَ ل  ←علي و منجلي : براي مثال

مصوت كوتاه باشد و حرف يا حروف الحاقي هـم داشـته باشـيم ايـن     ) صامت(+ صامت + يعني مصوت ) 2(ي  اگر در قاعده ):3(ي  تبصره
  .تواند بين واژگان قافيه متفاوت باشد مصوت كوتاه مي

  .صحيح است) 3(قافيه طبق تبصره  ←ي + ي، ـِ ل + ل  ـَ ←علي و دلي : براي مثال

ايـن تبصـره در   . گيرند هرچند كه به تنهايي واژه نيسـتند  ي قافيه قرار مي گاهي در قافيه شعر پسوند و پيشوند در حكم واژه ):4(ي  تبصره
  .صورتي است كه پسوند يا پيشوند در يك معنا تكرار نشوند

  ).شود در هر واژه در معناي جمع باشد قافيه معيوب مي) ان(اگر (صفت حاليه ) ان(جمع و ) ان(و در يا پسوند  بر: براي مثال

ها  آيند، جزء حروف قافيه نيستند و رعايت آن مي) 2و  1ي  در قاعده(حرف يا حروف مشترك ديگر كه قبل از حروف قافيه ): 5(ي  تبصره
  .الزم نيست
الرعايه نيسـت و ايـن كلمـات     هرچند مشترك بين دو واژه است ولي الزم) اق/ (اصلي قافيهحروف = ـَ ت   ← صداقتو  رفاقت: براي مثال

  .قافيه شوند توانند با سالمت هم مي

  .هاي قافيه لفظاً يكسان ولي در معنا متفاوت باشند، قافيه صحيح است و بين واژگان قافيه جناس وجود دارد اگر واژه ):6(ي  تبصره
  فعل جوييدن با جوي در معناي جوي آب  جوي در معناي: براي مثال

  .گاه ممكن است حروف قافيه در بيش از يك واژه قرار گيرد ):7(ي  تبصره
  )نه(حروف الحاقي )/ ا(حروف اصلي  ←پروانه با پروا، نه : براي مثال

  قافيه مياني، دروني، ذوقافيتين
 --×-- / ×--×-- :مثالبراي  ← ها مصراع پايان نيماستفاده از قافيه در  ← قافيه مياني

  --×--/  ×-×-×-: براي مثال ←مصراع  استفاده از قافيه درون مصراع نه فقط در پايان مصراع يا نيم ← قافيه دروني
  ×+--/  ×+-- ←استفاده از دو قافيه پاياني  ← ينتيذوقاف

  ي خطي قافيه
. زبان داراي شكل مكتوب شد يكساني خطّي نيز بايد رعايت شـود  شود اما اگر همين يعني صورت ملفوظ شناخته مي  ؛قافيه بر مبناي زبان

 .ها از نظر ديداري متفاوت است، صحيح نيست قافيه كردن خسيس، ترخيص و خبيث چون شكل خطي آن
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  عيوب قافيه
 .ها باشد، غلط است رعايت قواعد و ضوابط قافيه در شعر فارسي الزامي است و هرچه خالف آن

  :ه نيز از نظر علماي بالغت عيب فاحش است مگرهاي قافي تكرار واژه
= ي مصـراع اول در مصـراع چهـارم     ي قافيـه  تكـرار واژه  -3. قصيده دو مطلع داشته باشد -2. ابيات شعر از بيست و سي درگذرد -1

  .صنعت ردالقافيه
چندان آشكار نباشد يـا ميـان معنـاي دو    ها  ي آن در صورتي كه اجزاي سازنده) مركب مشتق، مركب و مشتق(هاي غيرساده  تكرار واژه

  .جزء فرقي بتوان گذاشت، صحيح است
  .تواند تكرار شود و قافيه بسازد چون چندان شناخته نيست مي) يد(عالمت ماضي 

  .سازد آيد و قافيه مي نيز به صورت تكراري مي) انيد(يا ) اند(گذراساز  عالمت
  قافيه در شعر نو

 .اند ميت زيادي قائلشاعران نوپرداز براي قافيه اه

هنـر شـاعري در   . استخوان است قافيه، مثل آدم بي اگر قافيه نباشد چه خواهد بود؟ حباب توخالي؛ شعر بي« :ي قافيه نظر نيما يوشيج درباره
  »...سازي است  قافيه

ي ديگري روي كـار آمـد،    د و جملهي خود است، همين كه مطلب عوض ش قافيه مقيد به جمله« :ي قافيه در شعر ي ضابطه نظر نيما درباره
  .خورد قافيه به آن نمي

قافيه شعر نـو در آخـر   . ي ذوقي دارد تر جنبه گرفته است و بيشابط قافيه در شعر نو نضج درستي نضو :تفاوت قافيه در شعر نو و كالسيك
هـاي   تي كه شعر حـاوي مطالـب پراكنـده و وصـف    از طرفي وق. دار نيست آيد بلكه بستگي به مطلب دارد و الزاماً هر مطلب قافيه ابيات نمي

  .هاي شعر كالسيك را ندارد لذا در شعر نو قافيه محدوديت. دانند ي امري و دعايي دارد، قافيه را الزم نمي جداگانه است يا جنبه
  

ه  د    )ب(وا
  

  تعداد تكرار/ مرجع   

 .حروف الحاقي قافيه را در بيت زير مشخّص كنيد .21

  درمان نكردند مسكين غريبان/ گفتم غم با طبيبانچندان كه 

 )8ي  صفحه 3و  2مرتبط با پاراگراف (
 92شهريور  – 91دي 

  بار 41  93شهريور  –

 .حروف اصلي قافيه را در بيت زير مشخّص كنيد .22

  كه خشم خدا آورد كاستي/ مگردان سر از دين و از راستي

 )8ي  صفحه 3و  2مرتبط با پاراگراف (
 بار 25  93خرداد 

 .در ابيات زير حرف يا حروف اصلي و الحاقي را مشخص كنيد .23

بر دشمنان نشستي دل دوستان شكستي/ چه خالف سرزد از ما كه در سراي بستي ) الف
  ترسم از تنهايي احوالم به رسوايي كشد/ تنهايي كشد تا كي اي دلبر دل من بار ) ب

 )8ي  صفحه 3و  2مرتبط با پاراگراف (

 - شهيد بهشتي  -تهران 
 بار 30  95

 الحاقي است؟» ي«در كدام بيت حرف  .24

  هست آراسته ورا دو سراي/ تا بود نسل آدمي بر جاي ) الف
  جوشش عشق است كاندر مي فتاد/ آتش عشق است كاندر ني فتاد ) ب

 )8ي  صفحه 4و  3مرتبط با پاراگراف (

شهيد  - رفسنجان 
  بار 6  95 - سجادي 

  بار 20 95 - االئمه  جواد - يزد  )9ي  صفحه 2و  1مرتبط با پاراگراف (  شوند؟ در چه صورت قافيه مي) دختبخت، (هاي  واژه .25

 "هماوردت آمد مرو بازجاي/ خروشيد كاي مرد جنگ آزماي "در بيت  .26

 .حرف يا حروف اصلي قافيه را مشخص كنيد) الف

  قافيه طبق كدام قاعده است؟) ب
  شود؟ ره ديده ميآيا در واژگان قافيه تبص) ج

 )10تا  6ي ها مرتبط با صفحه(

شهيد  -آباد  نجف

  94 - سالدورگر 
  بار 51



    )ب(قافيه  قواعد
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 .اند اي درست يا نادرست به طور دقيق توضيح دهيد ابيات زير طبق چه تبصره .27

 به راه راستي گامي نرَفتي/ فتي به راه حق چنين با پشت خ) الف

  مكنات استصبر از تو خالف م/ تو حل مشكالت است  ديدار) ب

 )10و  9هاي  مرتبط با صفحه(

دبيرستان  - سمنان 
  بار 8  94 - نمونه رشد 

 در بيت زير درست است؟ "در"و  "بر"چرا قافيه كردن پيشوندهاي  .28

  كار چراغ خلوتيان باز درگرفت/ رگرفت ساقي بيا كه يار ز رخ پرده ب

)10و  9هاي  مرتبط با پاراگراف پايان صفحه(
عي آفاق شيراز، غيرانتفا

- 93 
  بار 10

 ي قافيه استفاده نموده است؟ در بيت زير، شاعر از كدام تبصره .29

  كند ها شكايت مي از جدايي/ كند  بشنو از ني چون حكايت مي

)10ي  صفحه 3مرتبط با پاراگراف (
  بار 4  94 - سپهر  -تهران 

 قافيه بيت زير چيست؟ با كدام تبصره مطابقت دارد؟ .30

  لب از تشنگي خشك، بر طرف جوي/ ل آرام جوي دالرام در بر د

)10ي  صفحه 6مرتبط با پاراگراف (
غيرانتفاعي  -كرمان 

  بار 12  94 -پرورش 

  

ی،  ه     یا نی  ی و ذو   و
  
  
  
  

  تعداد تكرار/ مرجع   

 .نوع قافيه را در بيت زير مشخّص كنيد .31

  رود من خود به چشم خويشتن ديدم كه جانم مي/ در رفتن جان از بدن گويند هر نوعي سخن 

)11ي  صفحه 1متن پاراگراف (
  بار 17  92دي 

آب زالل من تـويي بـي/ جاه و جالل من تويي ملكت و مال من تويي "شاعر در بيت  .32
  يك از انواع قافيه بهره گرفته است؟ از كدام "شود تو به سر نمي

)11ي  صفحه 1مرتبط با پاراگراف (
 تقوي -نوبي خراسان ج
  بار 14  94 -

 قافيه بيت زير دروني است يا مياني؟ .33

  همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي/ همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم 

)11ي  صفحه 2و  1مرتبط با پاراگراف (
 - نژاد مصلي -مشهد 

  بار 8  95

 .انواع قافيه را در بيت زير مشخص كنيد .34

  »هم شكر اندر شكر اندر شكر اندر شكري/ هم قمران را قمري  هم نظري هم خبري«

)11ي  صفحه 2و  1مرتبط با پاراگراف (
-دكتر حسابي  -كاشان 

  بار 6  95

) .يك مورد اضافي است( .قافيه مياني، دروني و ذوقافتين را در ابيات زير مشخص كنيد   .35
 شروح تويي، بر در اسرار مراي م سينه/ روح تويي، نوح تويي فاتح و مفتوح تويي) الف

  كزان سان نبيند طرايف كسي/ گزيد از غنيمت ظرايف بسي)ب

)11ي  صفحه 3تا  1مرتبط با پاراگراف (
 -  فروغ شهادت -تهران 

  بار 17  95

 كدام بيت، ذوقافيتين است؟ .36

 افكنده از سياست تو آسمان سپر/ اي از مكارم تو شده در جهان خبر ) 1

 پالسين معجر و قيرينه گرزن/ شته به دامن شبي گيسو فروه) 2

  تا به سرهنگي او افراخت سر/ كوه را هم تيغ داد و هم كمر ) 3
  رمه نيز چوپان ندارد ز پس/ همان باغبان نيست در باغ كس ) 4

)11ي  صفحه 3مرتبط با پاراگراف (

  بار 4  95 - مولوي -سنندج 

 :نوع قافيه را در بيت زير مشخص كنيد  .37

  دان وفا يارم چنان آمد كه من خواهمبه مي"

  "به ديوان هوا كارم چنان آمد كه من خواهم

)11ي  صفحه 3تا  1مرتبط با پاراگراف (
فرهنگ حاج  - تهران 

  بار 14  95 - حسين مكتبي 



  )  5701: كد(هاي پرتكرار ادبيات فارسي سال چهارم  سؤال      
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ه                                                                   وب 
  

  تعداد تكرار/ مرجع   

 .عيوب قافيه را در بيت زير بنويسيد .38

  اژدهايي گشت گويي حلق عشق/ بنگر اين كشتي خلقان غرق عشق 

)12و  11هاي  مرتبط با صفحه(
 - شهيد بهشتي  -تهران 

95  
  بار 17

 ي ابيات زير درست است يا معيوب؟ قافيه ،و ضوابط قافيه قواعدبر اساس  .39

 ت حق علينهنگ يم قدر/ شجاع غضنفر وصي نبي ) الف

  زدند ها مي از پي شادي دهل/ چينيان چون زين عمل فارغ شدند ) ب

)12و  11هاي  مكمل صفحه(

شهيد رمضانزاده  - يزد 

- 94  
  بار 6

 است؟ چرا؟ نادرستقافيه در كدام بيت  .40

  هرگز قدمي پيشِ تو رفتن نتواند/ آن سرو كه گويند به باالي تو ماند) الف

گيرد دهم پندش وليكن در نمي ز هر در مي/ گيرد طريقي برنمي دلم جز مهرِ مهرويان) ب

  خداوند امر و خداوند نهي/ چه گفت آن خداوند تنزيل و وحي) پ

  برخيز و بيا به سوي صحرا/ شد موسم سبزه و تماشا) ت

)12و  11هاي  مرتبط با صفحه(

  بار 12 94 -خرداد 

)12و  11هاي  مرتبط با صفحه(                                                                           است؟ چرا؟ غلطقافيه كدام بيت  .41

  قامت است اين يا قيامت، عنبر است آن يا عبير/ ام بر زلف و بر بااليت اي بدر منير فتنه) الف

  نشين كوي سربازان و رندانم چو شمع شب/ در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع) ب

  بار 14  94 - دي 

 است؟ نادرستقافيه در كدام بيت  .42

  سپيد روز به پاكي رخان تو ماند/ شب سياه بدان زلفكان تو ماند) الف

  كه آب روان باز نايد به جوي/ نشاط جواني ز پيران مجوي) ب

  حكيم سخن در زبان آفرين/ به نام خداوند جان آفرين) پ

  وي صحرابرخيز و بيا به س/ شد موسم سبزه و تماشا) ت

)12و  11هاي  مرتبط با صفحه(

  بار 10  93 - دي 

  

و               ه   
  

  تعداد تكرار/ مرجع    

)13ي  صفحه 2و  1متن پاراگراف (  نظر نيما در مورد قافيه چيست؟ .43
غير دولتي  –كريم  رباط

  94 - سبحان 
  بار 4

  بار 6 95 -نرجس  -اسفراين )13ي  صفحه 2متن پاراگراف (  .دتفاوت عمده قافيه شعر نو و شعر سنتي را بنويسي .44



    )ب(قافيه  قواعد
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ی  ه                                                        ی 
  

  تعداد تكرار/ مرجع  

)11ي  متن پاراگراف پاياني صفحه(  قافيه كرد؟) طوسي(را با ) فردوسي(ي  توان واژه چرا نمي .45
  بار 8  94 - سپهر  -تهران 

 ها درست است؟ واژه قافيه كردن كدام جفت .46

 طوسي، فردوسي) ب    حضيض، غليظ) الف

  بحر، شهر) ت    آب، غرقاب) پ

)11ي  متن پاراگراف پاياني صفحه(

  بار 10  93 -فرزانگان -قم 

  
  

ه                           ی 
  

  تعداد تكرار/ مرجع  

 :پاسخ دهيد ها با توجه به بيت به پرسش .47

 "وان سيم برم آمد، وان كان زرم آمد/ شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد "

 اند؟ هاي قافيه كدام واژه) الف

  :رديف را مشخص كنيد) ب
  حروف اصلي قافيه كدام است؟) ج
  :حروف الحاقي را مشخص كنيد) د
  :ي قافيه را تعيين كنيد قاعده) ه

)10تا  5هاي  مرتبط با صفحه(

 بار 9335 -شهيد اول  -تهران 

 .با توجه به بيت زير به سؤاالت زير پاسخ دهيد .48

 »رسان من و توست تا اشارات نظر نامه/ نشود فاش كسي آنچه ميان من و توست «

 .رديف و واژهاي قافيه را مشخص نمايد) الف

  قافيه بر مبناي كدام قاعده شكل گرفته است؟) ب
  .دحروف اصلي و الحاقي را بنويسي) پ

)10تا  5هاي  مرتبط با صفحه(

  بار 9330 -) 2(هاجر  -مرند 

  

  
  
  




