
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کران تا رانک در که شود می محسوب زبانان ترک شفاهی ادبیات( ها بیتی دو) بایاتیالر        

 سرزمین ینا عامیانه ادبیات منظوم انواع رایجترین از یکی و دارد شهرت بایاتی نام با دیار این 

         .                                                                                                 است

ی شادی سر قبر ، در عروسترکی را آذر بایجانی ها هنگام کار ،  این ترانه های دو بیتیِ        

از  ، هنگام دوریقدر تنهایی و میان جمع ، عاشق برای معشوق و معشوق برای عاشغصه،  و

ی ی خوانند. در گذشته هر آذربایجانو مادر و فـرزند و در مقام پند و اندرز و... م یار و دیار

                                                .زمزمه می نمودحداقل چند بایاتی را حفظ می کرد و 

ت بایاتی زیر به گذر  عمر اشاره دارد و دنیا را چونان پنجره ای می داند که به نوب        

                                      بر می بندند.کسانی می آیند و به درون آن می نگرند و رخت 

 سو گلر آخار گئدر                ورگانی  یئخار  گئدر

 بو دونیا  پنجره دی                هر گلن  باخار  گئدر   

ی گاهی بایاتی ها نغمه عاشقانه ای است که از فراق و وصال حرف می زند و با زبان        
                                                  :       مردم را به تصویر می کشد عامیانه حرف دل

چینقللی  داشلی  قاال            بو   قـاال   داشلی قاال   

 قورخورام غریب اؤلم            یـار گوزو یاشلی قـاال

، اگر به ادبیّات خویش برگردیم و از این همه مظاهر تصنّعی که علم به جامعه داده       

     ا ترنّم اندکی فاصله بگیریم، صدای دلنشین مادری را خواهیم شنید که چه زیبا ترانه ای ر

                                    می کند که قلب ها را آرام می کند و به هم پیوند می دهد:      

 

 الی الی دئدیم یاتاسان             قیزیل گوله باتاسان

 قیزیل گولون ایچینده             شیرین یوخی تاپاسان

نی که واژگان بایاتی و پیام های ذوقی و اخالقی آن نمودار غنای زبان ترکی است، زبا        
ه هایش در د که ترانچشم دوخته است که مهرورزی ها نسبت به او در آینده بیشتر گردد. باش

 مدارس طنین انداز شود:                                                                                   

ـولرلرآغــالیارالر ،گ ـیلرلرگـؤز یاشـینی س            

ـولرلرده بـگـلن گـون         درینیگـئچن گونون ق  

 
 

 
ها را از متن درس پیدا کنید. چند مورد از ویژگی های بایاتی       

به نظر شما ، چرا شاعر دربیت زیر دنیا را به پنجره تشبیه کرده است؟      

«     بو دونیا پنجره دی          هر گلن باخار گئدر»                 

اد گرفتن بایاتی ها برای ما چه فوایدی دارد؟ی      

  .................................................................................     

 

شهر خود تحقیق کرده و نتیجه را به کالس گزارش دهید. بایاتی های درباره   

.درباره زیبایی های ادبی بایاتی های درس گفت و گو کنید    
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──────────────────────────────────────────────────    

.میره هرکی میاد نگاه میکنه و/ ستای این دنیا پنجره /  و میشکنه و میره/ بند ب میاد رد میشه و میرهآ.  1         

د.بمان ریبانه بمیرم / چشم یار اشکباراین قلعه سنگی است/ قلعه ای از سنگ و سنگریزه / می ترسم غ .2       

 نیما عبّاسی
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──────────────────────────────────────────────────    

.به خواب خوش فرو می روی/ در میان گل های سرخ/ می نشینی هاگل در میان /بانغمه  الی الیم می خوابی.  1         

فهمند.روز های آینده  ا / درر روزهای گذشته رقدکنند/ پاک  نشان رااشک چشماکنند/ و گریه  دخندن .2       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هریارکلیات اشعار ترکی ، ش  

       

.  مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید     

 

 

در بایاتی زیر از کدام عناصر زیبایی سخن استفاده شده است       

ییخار  گئدرسو گلر آخار گئدر                ورقانی    

 بو دونیا  پنجره دی                هر گلن  باخار  گئدر   

     کلمات زیر را با صفت  یا اسم مناسب گسترش دهید.

شاعر.........        ......            شیوه...........                  کالم.....            

نقاب...........                               زیور..........                  گل...........          

از بند پایانی درس چه می فهمید؟ در یک یا دو بند توضیح دهید      

 

 

 

 

 

 
                                                         

 
 نیما عبّاسی

 

 

 

 

 

  قیزیم گئجه یاندیردی الله نی،بر  اولمادی 

  اودم ده باخیر دیم اداسینه،پروانه نین 

 گؤردوم  واف ک به ده یاندیقجا یالواریر

  دؤزوم نه قدر بو ع قین  فاسینه ؟: ))سؤیلور

 یا بو  جاب شی ه نی قالدیرکی صاورولوم

  (( باتما عزاسینه،یا سوندوروب بو فتنه نی 

   ! ای ع قه مدعی))باخدیم کی شم  سؤیله دی :

 عاش  هاچان اولوب یئته اؤز مدعا سینه ؟

 بیر یار مه لقادی بیزی بئیله یاندیران

  (( یاندیران دا چاتار اؤز  زاسینه ،صبر ایله

   اندادیر،دی  اما بو ع قی آت ی عرشی

 قوی یاندیریب خودینی یئتیرسین خداسینه

 

 

 

  ر ا     ش  

، گروه ارسطو 1م نه  

 

 

ارکلیّات اشعار ترکی شهری  

  1هم ن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نین آغاجالری بو مئشه  گئدیر ، هرنه قاباغینا گلیر، قیریب یئره تؤکور. مئشیهبیر بالتاچی     

ب،آز ئبئله کی بالتاچی باشالی»  :دئییرلر ریب دؤنده اوز الیناقّ سا آغ  نین مئشه ،تاالنی گؤره نده

 .«آغاج قالماز نمونهبیر بو یئرده  زامان چکمز،

بیر » آغاجالر دئییرلر: «  !بیلیر؟ گؤره ایشی بو ایله وسیله نه بالتاچی  »سُروشور:ل قاّآغ سا    

 « پارچا َدمیر ایله.

 « ن.وبورایا گتیر ،نوبالتاچینی تاپ ،نوبئله ایش اولماز! گئد» ییر: ئآغ ساقّال د    

بیرآز ، ن ساپی آغاجداندیروبالتان ،کیب گؤروروباخ مئشه نون بویوکی بالتاچی گلیر،    

 . «اوزوموزوندیر  ساپی بالتانین آخی! اولور؟ بئله یه، نئزوبیلیرس» : دئییرفیکردن سورا، 

 

گل چون تبری بر جان جنگلی افتاد و هر چه پیش رویش رسید ، بر زمین زد . درختان جن    

ه درختی در دیری نمی پاید ک» منوال دیدند، پیش پیر دانا رفتند و گفتند:  وضع  را به همین

                              «                                                             جنگل نمی ماند. 

ا انداخته تبر چگونه چیزی است که چنین وحشت بر جان شم» پیر دانای جنگل پرسید:     

                                                «          تکه آهنی است تیز و برّان. » گفتند: « است؟ 

                                 «    چنین چیزی ممکن نیست. او را پیش من بیاورید.  »گفت:     

وید که پیر دانا بعد از این که تبر را می بیند، خوب می نگرد و به درختان جنگل می گ       

                .« از ماست که بر ماست» اگر به دسته تبر بنگرید ، می بینید که از خودمان است؛ 

یردن دزومساپی اؤز ونبالتان  

 

 از ماست که بر ماست

http://www.azsut.blogfa.com/post-154.aspx




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 آموزشی نهم | | | نمونه سوال نهم  | گام به گام رایگان نهم 

 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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