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  ملكا ذكر تو گويم -ستايش 

  

نمايينروم جز به همان ره كه تواَم راهتو گويم كه تو پاكي و خداييذكرملكا
  تو راهنماي من باشي).=روم كه تو مرا راهنمايي كني (كنم چرا كه تو پاكي و خدا هستي؛ فقط راهي را ميخدايا از تو ياد مي

همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايياز فضل تو پويمهمه درگاه تو جويم همه 
  پرستم چراكه سزاوار يكتاپرستي هستي.وجوي بخشش تو، فقط تو را ميخدايا فقط به دنبال تو هستم و فقط در جست

  

  

ي فضلي تو سزاوار ثناييتو نمايندهتو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمي
  ي پرستش هستي.كني و تو شايستهاي و مهرباني، تو بخشش مي، بخشندهخداوندا، تو دانايي، بزرگي

نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايينتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي
را كه از تصوّر و توان چيزي شبيه تو يافت چگيري (برتر از فهم ما هستي) و نميتوان تو را توصيف كرد، چرا كه در فهم ما جاي نميخدايا، نمي

  گمان ما برتري.
همه نوري و سروري همه جودي و جزاييهمه عزّي و جاللي همه علمي و يقيني

  اي.دهندهبخش و بخشنده و پاداشخدايا وجودت عزيز است و بزرگ، تو عالم و دانايي و نياز به اثبات نداري، وجودت پاك است شادي

همه بيشي تو بكاهي، همه كمي تو فزاييبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشيهمه غي
دهي ها را افزايش ميگيري (ستّارالعيوب) زيادها را كاهش و كمده ميهاي بندگانت را ناديالغيوب) و عيبپروردگارا از هر غيبي آگاهي داري (علّام

دوزخ بودش روي رهاييمگر از آتشلب و دندان سنايي همه توحيد تو گويد
  كه از آتش جهنم (خشم الهي) امكان رهايي داشته باشد.پرستد، به اميد آنسنايي با تمام وجود خود فقط تو را مي

  نعمت شكر – كميدرس

اتيممد ح روديكه فرو م ينعمت. هر نفس ديرا، عزّوجلّ كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مز يمنّت خدا
واجب. يشكر يدو نعمت موجود است و بر هر نعمت يمفرّح ذات. پس در هر نفس د،يآياست و چون بر م

. استنعمت  يادياو موجب ز ياست و شكرگزار يبه و يكياست كه اطاعت از او سبب نزد يو بزرگ زيتوانا، عز يسپاس و احسان مخصوص خدا
دارد  وجوددو نعمت  يوجود. پس در هر نفس ي(بازدم) موجب شاد ميدهيم رونيچون باست و  ي(دَم) موجب دوام زندگ ميكشيكه م يهر نفس

واجب است.  يشكر ي(دم و بازدم) و بر هر نعمت

  كند.  بخشش در عبادت، از درگاه خداوند طلب يهمان بهتر كه بنده به خاطر كوتاه
.دهيهمه جا كش غشيدريو خوان نعمت ب دهيهمه را رس حسابشيرانِ رحمت ببا

 است،جا گسترده شده در همه ياخداوند همچون سفره قةيمضايهمه شده و نعمت ب بياست كه نص يخداوند مانند باران انيپايرحمت ب
ر نبرد.منكَــ يِبه خطا يروز فةيپردة ناموسِ بندگان به گناه فاحش ندرد و وظ

.كنديها را با وجود خطاكار بودنشان قطع نممقرّر آن يو روز زديريبندگان را به سبب گناهان آشكار آنان نم يآبرو
  

آورد يداــاه خـــه درگـذر بـع    شيخو ريبنده همان به كه ز تقص

@rahemoshaver99
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بپرورد. درختان را نيرا فرموده تا بنات نبات در مهد زم يابر بهار ةيبگسترد و دا نيفرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّد
به يكاله شكوفه بر سر نهاده. عصارة تاك عيسبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم رب يقبا يبه خلعت نوروز

نخل باسق گشته. تشيبه ترب يياشده و تخم خرم قيقدرت او شهد فا
بگستراند و  نيزم يوهستند، ر يرا كه همچون فرش سبز رنگ اهانيها و گاست، فرمان داده تا سبزه يگسترخداوند به باد صبا كه همچون فرش

پرورش دهد و به رسم  است، ياكه مانند گهواره نيزم يهستند، بر رو يرا كه همچون دختران اهانيگ ياهيدستور داده كه همچون دا يبه ابر بهار
 ييهاها را همچون كالهشكوفه بهار،فصل  دنيهستند بر تن درختان پوشانده و به مناسبت فرا رس يها را كه همچون جامة سبزبرگ ،ينوروز ة يهد

به واسطة  ييشده و هستة خرما ليتبدبرتر  ينيريدرخت انگور به قدرت او به ش رةيگذاشته است. ش -هستند  يكه مانند كودكان -ها بر سر شاخه
  بلند بدل گشته است.  يپرورش او به نخل

و آله هيصاله، صلّوا علخعيحسنَت جم  بِجمالهيبِكَماله، كَشَف الدجيبلَغ العل
  .ديبفرست درودبر او و خاندانش  باست؛يرا برطرف كرد. همة صفات او ز هايكيخود تار يِو با جمال نوران ديبه واسطه كمال خود به مرتبة باالرس

  

مـيكريـاع نبـــمطفعيش   ميوس مينس ميجسميقس
است.  يامبرينشان پ ياندام، خوشبو و داراخشنده، صاحب جمال، خوشب آور،اميكننده، فرمانروا، پاو شفاعت

  

  

اهللا يصلّ يو تتمة دور زمان محمد مصطف انيو صفَوت آدم انيو مفخرِ موجودات و رحمت عالم ناتيدر خبر است از سرور كا
و آله و سلّم هيعل

كه  ،يمحمد مصطف روزگار،و كمال  يتمام ةيها و ماانسان دةيو برگز انياوند بر جهانخد شيبخشا هيافتخار موجودات و ما ةياز سرور مخلوقات و ما
  و خاندانش درود و سالم بفرستد... يخداوند بر و

بان؟يامت را كه دارد چون تو پشتواريچه غم د  بان؟يچه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشت
نخواهد داشت.  يترس ايباشد، او از موج در يكس يكشت يندارد، همانطور كه اگر نوح ناخدا يتو غمامّت  ،يامّت خود باش گاههيكه تو تك يوقت

  

يتعال زديبردارد، ا -جلّ و عال  -اجابت به درگاه حق  ديدست انابت به ام روزگار،شانياز بندگان گنهكار پر يكيهرگه كه 
اي: ديفرما -يسبحانه و تعال -بخواند. حق  يبه تضرّع و زار گرشيد در او نظر نكند. بازش بخواند، باز اعراض كند. بار

دعا ياريبرآوردم كه از بس دشيفَقَد غَفَرت له. دعوتش اجابت كردم و ام يريله غَ سيو ل يبدمن ع تييقَد استَح يمالئكت
شرم دارم. يبنده هم يو زار
او  بهاش دست توبه به درگاه خداوند بزرگ و بلندمرتبه بردارد، خداوند بلندمرتبه خواسته يقبول ديحال به اماز بندگان گناهكار آشفته يكيهرگاه 
  . زنديصدا م يآن بنده خداوند را با ناله و زار گري. بار دگردانديبرم ي. اما خداوند از او روزنديصدا م . آن بنده دوباره خدا راكندينم يتوجّه

را  شيدعا دمش؛يندارد پس آمرز يفرشتگانم، من از بندة خود شرم دارم و او جز من پناه ي: اديفرمايم –است كه پاك و بلندمرتبه  - خداوند
. كنميام شرم مبنده اريبس ياز دعا ناله و زار راياش را برآورده ساختم، زو خواسته رفتميپذ

و لطف خداوندگار نيكرم ب    گنه بنده كردهست و او شرمسار
  خدا يبر كرم و جوانمرد دي. تأككنديم ياما او ابراز شرمندگ كنديكه بنده گناه م نياوند را ببلطف و كرم خد

ما«منسوب كه:  ريجمالش به تح ةيو واصفان حل» ما عبدناك حق عبادتك«عبادت معترف كه:  ريعاكفان كعبة جاللش به تقص
  .  »عرَفناك حقَّ معرفتك

 ستهيشاتو را چنان كه «كه:  كننديدر عبادت خود اعتراف م يكعبه به كوتاه نيكنندگان ااست و عبادت ياون كعبهجالل و عظمت خداوند همچ
تو را چنان كه سزاوار «: نديگويم يبا سرگشتگ وريز نيكنندگان ااست كه وصف يوريوجمال خداوند همچون ز» مياست؛ پرستش نكرد

» .ميتوست،نشناخت

باز؟ ديچه گو نشانياز ب دليب    پرسد وصف او ز من يگر كس
كند.  انيب توانديم يزيندارد، چه چ يكه نشان يمنِ عاشق از خداوند رايز ميبگو يزيچ توانمياوصاف خداوند را از من بپرسد نم ياگر كس

ان آوازـــز كشتگ دياــــيرنــــب    اندعاشقان كشتگان معشوق
. ديسخن بگو تواندينم يو فان جانيكنند، چون شخص ب انيخداوند را ب يهايژگيو توانندينم اند،دهيساهللا ر يف يكه به مقام فنا عاشقان

@rahemoshaver99
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معاملت باز آمد، نيمراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده؛ آن گه كه از ا بياز صاحبدالن سر به ج يكي
گفت: به خاطر داشتم كه چون به درخت گل ؟يحفه كرامت كردما را چه ت ،يبوستان كه بود نياز دوستان گفت: از ا يكي

گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت! يبو دم،ياصحاب را. چون برس هيپر كنم هد يرسم، دامن
 خارج يعرفان نياز ا كه يور شده بود. زماناست، غوطه ييايكه مانند در ياله قيبود و در كشف حقااز عارفان در حال تفكّر عارفانه فرو رفته يكي

 وصالبه  يگفت: به خاطرم داشتم كه وقت ؟يابه ما آورده يبرا ياهيچه هد يكه در آن بود ي: از بوستان عشق الهدياز دوستانش پرس يكيشد، 
 شدم خوديكه از خود بكرد حق آن چنان مرا مست يهالذّت جلوه دم،يرس ي. وقتاورميبه دوستان ب هيهد يرا برا ياز معارف اله يخدا برسم اندك

[و دوستان را فراموش كردم].

. يما فراتر هست يهاو خوانده هادهيها و شنما و از تمام گفته ليّظن و تخ سه،يمقا ال،يخ ةريكه از دا ييخدا يا

(آه و فغان) از او برنخاست.  ييصدا يكه در راه معشوق فنا شد، ول رايز اموز،يرا از پروانه ب ني، عشق راستيمدّع يا
  

امديباز ن يكان را كه خبر شد، خبراندخبرانيدر طلبش ب انيمدع نيا
  ينم گرانياز او به د يخبر افتي يكه از معشوق آگاه يكس راياز او ندارند، ز يشناخت معشوق را دارند در واقع خبر يكه ادعا يكسان
  ) شوديدر ذات او فنا م ،خود تي. (به واسطة از دست دادن موجودرسد

  .شوديقلم از دستش رها م رتياز ح نديهم كه تو را بب يبكشد، و نقاش يريكه بتواند از تو تصو نديبيتو را نم ينقاش چيه
  

  

  گمان – گنج حكمت
 و بيازمود بارها چون.يافت نمي هيچ و بگيرد تا كرد مي قصدي .است ماهي كه پنداشت ديد؛ مي روشنايي آب در بطّي كه گويند
 اين ثمرت و  نپيوستي قصدي است؛ روشنايي همان كه  بردي گمان بديدي، ماهي كه گاه هر روز ديگر .  فروگذاشت نديد، حاصلي

.بماند گرسنه روز  همه كه بود آن تجربت

براي كرد تا آن را بگيرد ولي چيزي ديد؛ تصور كرد كه آن نور، يك ماهي است.تالش ميكنند كه يك مرغابي بر روي آب نوري ميحكايت مي
ور خيالي است؛ به همين كرد كه همان نديد تصور ميفتن وجو نداشت، ديگر ادامه نداد و اين كار را رها كرد. روز بعد هر وقت كه ماهي ميرگ

ماند.گرسنه ميروز ر كرد و نتيجة اين تجربه آن بود كه هبراي گرفتن ماهي نميدليل تالشي 

  وسيم  
  مفرح  
  انابت  
  مقرري) بريدن وظيفه(وظيفه=  

آواي آنها در زبان فارسي وجود دارد.سه واژه در متن درس بيابيد كه هم -2
     خان(رئيس) -خوان(سفره)*                 فضا و محوطه)    (حياط -)حيات(زندگي*         غربت(دوري)     -قربت(نزديكي)*
)    نصيب، قسمت(بهر-)دريا(*بحر   منصوب(گماشته شده)   -منسوب(نسبت داده شده)*    اي در قرآن)سبا(آيه -صبا(باد شرقي)*
در عبارت زير ، نقش دستوري ضماير متصل را مشخص كنيد. -3
  اليهبرفت= مضاف مندامن از دست   را مست كرد = مفعول/مبوي گل چنان  :».از دست برفت مرد، كه دامنچنان مست ك مبوي گل«

مياو خوانده ميدياند و شنوز هرچه گفتهو گمان و وهم اسيو ق اليبرتر از خ يا

ــامديكان سوخته را جان شد و آواز ناموزينه بمرغ سحر! عشق ز پروايا

ياكلك از بنان افكندهرتشياز حديوآنكه دكشدبريكه نقش نديبينقاشت نمچيه

@rahemoshaver99
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  اي براي كاربرد هر يك از انواع حذف بيابيد. در متن درس، نمونه -4
  .]است[ شكري واجب/ در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي  .]است[طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت 

  . ، به قرينة لفظي حذف شده است» است«فعل 
نده     مان    ب ير    ز كه   به  ه يش   تقصــ خو

 

عـــــذر بـــــه درگـــــاه خـــــداي آورد 
 

  حذف شده است. »به«به قرينة معنوي  بعد از » است«فعل   ...كه بنده  ]است[همان بِهتر 
  
  
  
  
  هاي مشخص شده نماد چه مفاهيمي هستند؟ واژه -5
ـ  اي نه   عشــق ز  حر! مرغ سـ موز     پروا يا ب

 

مد          يا جان شـــد و آواز ن ته را  ــوخ كان س
 

  مرغ سحر: نماد عاشق غيرحقيقي/ پروانه: عاشق حقيقي 
 ها پاسخ دهيد. هاي زير، به پرسشبا توجه به عبارت -6

  جا كشيده. دريغش همهحسابش همه را رسيده و خوان نعمت بيرحمت بي باران -
  بگسترد و دايه ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپروَرَد.  فرش زمردينتا فراش باد صبا را گفته  -

  هاي مشترك دو عبارت را بنويسيد. الف) آرايه
  اضافة تشبيهي»= مهد زمين«،»بنات نبات«،»داية ابر بهاري«،» فراش بادصبا»/ «خوان نعمت«، »باران رحمت« :»تشبيه«

  بپرورد-كشيده/ بگسترد-سجع: رسيده
  ب) قسمت مشخص شده بيانگر كدام آراية ادبي است؟

  (اين تركيب وصفي است)هافرش زمردين: استعاره از سبزه
 هاي مشخص شده را بنويسيد. مفهوم كلي مصراع -7

ند كار لك در  يد و ف ــ مه و خورش باد و  ابرو 
 

لت نخوري          به غف به كف آري و  ناني  تا تو 
 

   .ده غافل شددهننبايد از ياد خداي روزي= 
چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان؟

 

چه باك از موج بحر آن را كه نوح باشد كشتيبان؟   
 

  قيامتروز در ايشان پيامبر (ص) به شفاعت امت = اميد 
ــد       پرسـ من  ــف او ز  ــي وصـ گر كسـ

 

ــان چــه گــويــد بــاز؟دل از بــيبــي  نشـ
 

  .عاشق در وصف خداي بي نشان ناتوان است 
  كدام سطر درس، مفهوم بيت زير قابل استنباط است؟  زا -8

شد بيند كه نقشي برك هيچ نقاشت نمي   
 

نده اي      كه وان                 نان افك يد از حيرتش كلك از ب د
 

  چون به درخت گل... برسيدم، بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت. 
 
 
 

(زاري) تضرع-(توبه)انابت-(بلند)باسق -(گهواره)مهد-(باد شرقي)صبا-(سفره)خوان-گي)(زندحيات-(نزديكي)قربت-(بندگي)طاعت
  (رهاكردن)فروگذاشتن-(مرغابي)بط-(نسبت داده شده)منسوب-(زيور)حليه-نشين)(گوشهعاكفان
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  ارهوشي ومست –دوم درس 

  
  
  

 » اي دوست، اين پيراهن است افسار نيست«ت گفت: مس           محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت                 
  اسب. (در  ةاين پيراهن است نه افسار و دهن او را گرفت (با او درگير شد) مست به او گفت اي دوست ةمأمور ... مستي را در راه ديد و يق

  مأمور اعتراض كرد)  يانسان ريواقع به رفتار غ
  » جرم راه رفتن نيست، ره هموار نيست«گفت:     ويرمستي، زان سبب افتان و خيزان مي«گفت:   

  ) بلكه راه صاف و هموار نيست.ستمي) ، پاسخ داد: راه رفتن من جرم نيست (من مقصر نيخوريگفت: تو مست هستي، به همين علّت تلوتلو م
  
  

  
  

  شب است و قاضي بيدار نيست.قاضي ببرم. گفت: برو، صبح بيا، چون اآلن نيمه ةگفت: بايد تو را به خان

  
  
  

  » خمار نيست؟ ةخانوالي از كجا در «گفت:     » جا شويمنزديك است والي را سراي، آن«گفت:   
  ه خود حاكم هم در ميخانه نباشد.جا برويم، گفت: از كجا معلوم كحاكم نزديك است، به آن ةگفت: خان

  
  

  » مسجد خوابگاه مردم بدكار نيست«گفت:    » تا داروغه را گوييم، در مسجد بخواب«گفت: 
   كار نيست.كنيم، تو در مسجد بخواب، گفت: مسجد خوابگاه مردم خالفگفت تا داروغه را خبر مي

  
  

  » شرع، كارِ درهم و دينار نيستكارِ «گفت:     » ديناري بده پنهان و خود را وارهان«گفت: 
  گفت: پنهاني، پولي بده و خود را خالص كن، گفت: دين با پول خريدني نيست.

  

  » كالهي عار نيستدر سر عقل بايد، بي«گفت:     » آگه نيستي كز سر در افتادت كاله«گفت: 
  ه باشد (كه من دارم) و نداشتن كاله عيب و ننگ نيست.گفت: خبر نداري كه كاله از روي سرت افتاده، گفت: در سر عقل بايد وجود داشت

گو، بيهودهشدي) ، گفت: اي انسان قدر مست نميخوردي اينتر مياي (اگر كمخود شدهاي، به همين علّت از خود بيگفت: شراب بسيار خورده
  شراب خوردن حرام است و حرف كم و زياد خوردن نيست.

  
  در مكتب حقايق – شعرخواني

  يراهبر شو يك يتا راهرو نباش     يبكوش كه صاحب خبر شو خبريب يا
  .يكن تيرا هدا گرانيد يتوانينم، يتا سالك راه حق نباش، يخبر از عشق، تالش كن تا عارف و آگاه شو يب يا

  
  

  يراهبر شو يروز ينزد آموزگار عشق، بتوانق، يپسر و تالش كن كه در مكتب حقا يآگاه باش ا
  
  

  .يو ارزشمند شو يكن دايعشق دست پ يايميردار تا به ك، دست از وجود كم ارزش خود بيقيمانند عارفان حق
  

  يوخور شو خوابيكه ب شيبه خو يآن گه رس    دور كرد شيخواب و خورت ز مرتبة خو
  .يآزاد شو يكه از تعلقات ماد ديرس يخودت خواه يبه مقام اصل ياست، زماندور كرده يانسان گاهيتو را از جا يتعلقات ماد

  
  

  .يشويم باتريبر دل و جان تو بتابد به خدا سوگند كه از آفتاب آسمان هم ز ياگر نور عشق اله
  
  

  .نديبيم بيوجودت آس ياذرّها، يهفت در نيان نكن كه از آب افرو برو (عاشق باش) و گم يعشق اله يايدر در يالحظه
  
  

  يخواهد شد اگر در راه خدا از خودت بگذر يوجودت غرق نور اله يسراپا
  
  

  شد. يخواه رتيو بص يآگاه يخدا هدف تو باشد، مطمئن باش دارا ياگر رضا
  

  » ستشب بيدار نيرو، صبح آي، قاضي نيمه«گفت:        قاضي برَم ةمي بايد تو را تا خان«گفت:

  » گو، حرف كم و بسيار نيستاي بيهوده«گفت:     » خود شديزان چنين بيي بسيار خوردي؛م«گفت:  

  يپدر شو يپسر بكوش كه روزيهان ا     عشق بياد شيپ قيحقادر مكتب  

يو زر شو يابيعشق بيايميتا ك  يس وجود چو مردان ره بشودست از م  

  يباهللا كز آفتاب فلك خوبتر شو   و جانت اوفتد گر نور عشق حق به دل

  يتر شو يمو كيكز آب هفت بحر به   بحر خدا شو گمان مبر قيدم غركي  

    يپا و سر شو يدر راه ذوالجالل چو ب  تا سرت همه نور خدا شودياز پا

  ينماند كه صاحب نظر شو يپس شك نيز           وجه خدا اگر شودت منظر نظر

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راه ِ مشاور



 

  
6 

 : شهريارقباديكاري از ................................. 99ويژة امتحان نهايي3بندي فارسيجمع..................................مهروماه انتشارات 

  
  

  .شودينم جاديدر كمال تو ا يريينترس چرا كه تغ يدگرگون نيوجودت دگرگون شود، از ا،اگر در راه خدا 
  
  

  .يفروتن باش ،كه در برابر اهل كمال ديبا، يبه معشوق هست دنيحافظ اگر به دنبال رس يا
  

  
 .ديكن يبررس ييمشخص شده را از نظر كاربرد معنا يهافعل -1

  شويم=برويم / نيست=وجود نداشته باشد »؟نيست رخما خانة در كجا از والي«: گفت   »شويم جاآن سراي، را والي است نزديك«: گفت
نيست  آگاه ما حال از ظاهرپرست  زاهد 

 

نيست اكراه هيچ جاي گويد هرچه ما حق در 
 

  نيست در مصراع اول=فعل اسنادي ، در مصراع دوم= وجود ندارد (غير اسنادي)
 شويم= فعل اسناديمي .ميشوميما دوباره سبز /  رسدما به آفتاب مي يهاما به آب / شاخه يهاشهير
  
   ؟دارد چه نام ينوع گفت و گو در اصطالح ادب نيا ديسيسپس بنو د؛يكن سهيگفت وگو، با متن درس مقا ةويرا از نظر ش ريز ةسرود-2

  فروشند انـج و رندـخ انده تــبگف      بگفت آن جا به صنعت در چه كوشند؟
  نيست... عجب اين بازانعشق از تبگف     ستـيدر ادب ن يـان فروشـبگفتا ج

  
شود. مبتكر آن اسدي توسي (قرن چهارم ه.) است. در ميان شاعران معاصر پروين اعتصامي وگو در ادب فارسي مناظره ناميده مياين شيوة گفت

  .قطعات زيبايي به شيوة مناظره سروده است
  
  وجه اشتراكي دارد؟طنز) با اين سرودة حافظ چه -متن درس از نظر شيوة بيان(جد -3  

  
  است مدام عيش طلب در ما چو پيوسته نيز        او كه مگوييد عيب محتسبم با  

  كند.مي اشاره جامعه حكومتي عوامل فساد بهحافظ هم مانند پروين اعتصامي با طنزي تلخ 
  
  
 زمان شاعر اشاره دارد؟ ياجتماع ةديبه كدام پد ر،يز يهااز مصراع كيهر  -4  

 خواري حاكمان رشوه  =»بده پنهان و خود را وارهان يرنايد«: گفت
  ي اجتماعيهانابساماني »=ستيره هموار ن ست،يجرم راه رفتن ن«گفت: 

 
  شده است؟ ديتأك يبر چه موضوع ر،يز يهاتياز ب كيدر هر -5

  مالك سنجش انسانيت عقل است نه ظاهر »الهي عار نيستـكدر سر عقل بايد، بي«گفت: /»آگه نيستي كز سر در افتادت كاله«گفت: : 8بيت
گناه به هر نسبتي گناه است و كم  »گو، حرف كم و بسيار نيستاي بيهوده«گفت:  /»خود شديي بسيار خوردي؛زان چنين بيم«گفت:  :9بيت

  وزياد ندارد.
 6-   

  
  

  كند.دقيق احكام ديني را دارند اشاره مي به رياكاري افرادي كه وظيفة ارشاد مردم يا اجراي هايي از درس اين بيت هم مانند بيت
  

پروين اعتصامي هم مانند اين بيت از » نيست  تار و پود ز نقشي جز است، پوسيده/ گفت:  كنم  بيرون ات جامه ، غرامت بهر ازگفت  «در بيت 
  دارد.مولوي به اخاذي از مردم درمانده و فقير جامعه توسط مامور نظارت بر اجراي احكام ديني اشاره 

  در مكتب حقايق – درك و دريافت
 هاي زير را بيان كنيد.بيت گروه از هريك مشترك ـ مفهوم 1

 شود.موجب تعالي و ارزشمندي ميترك تعلقات : هاي سوم و پنجمالف) بيت
        يو زر شو يابيعشق ب يايميتا كي          س وجود چو مردان ره بشودست از م  
   يباهللا كز آفتاب فلك خوبتر شو             به دل و جانت اوفتد گر نور عشق حق        

  توكل به خداوند  توصيه به: نهم هاي ششم وب) بيت
  يتر شو يمو كيكز آب هفت بحر به         بحر خدا شو گمان مبر قيدم غر كي       
  ير شوـو زب رـيكه ز چيدر دل مدار ه        ر شودـو زب رـيتو چو ز يهست اديبن        

  
     -(بي ميلي)اكراه -(ننگ)عار -(خسارت)غرامت -(رئيس نگهبانان)داروغه -كننده)(قضاوتقاضي -(مأمور احكام ديني)محتسب             
  (ديدگاه)منظر -(دورويي)تزوير              

  
  

 

  يو زبر شو ريكه ز چيدر دل مدار ه     و زبر شود ريتو چو ز يهست اديبن

 يكه خاك درگه اهل هنر شوديبا      حافظاوصال است يگر در سرت هوا
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  آزادي –سوم درس
  

  چو من استمسلك مرغ گرفتار قفس، هم    همه بهر وطن است نيرايناله مرغ اس
  است. دنيوطن است. تنها راه پرندة گرفتار در قفس، مانند من، نال يپرندة گرفتار (شعر شاعر) تماماً برا يهاناله

  
  
  

  بدرآن جامه كه ننگ تن وكم ازكفن است    كاو نشود غرقه به خون بهر وطن ياجامه
  تر از كفن است.ارزش يو ب ييرسوا ةيس را پاره كن چرا كه ماكه در راه وطن كشته نشود و لباسش غرقه به خون نگردد؛ آن لبا يكس

  
  

  كه به طرف چمن است يقيخبر از من به رف    گر ببرد طلبميهمت از باد سحر م
  برساند. ياميكه از مِن به دوستانم كه آزاد هستند، پ خواهميم ياز باد سحرگاه

  آن كشور، خانة اندوه خواهد بود. رايكرد. ز رانيرا با اشك، و نيآن سرزم ديآباد شود با گانگانيكه به دست ب يكشور

  
  

  كرد كه او اهرمن است  نيقيملت امروز       ميكرد مانيملك سل نيرا كه در ا يآن كس
  است.  طانيش قت،يكرده است كه در حق دايپ نيقي, امروز ملّت، ميرار دادكشور، پادشاه و حاكم خود ق نيرا كه در ا يكس

 زمانه دفتر

  جم نداشت ديكه جمش ستيما را فراغت    است يته يو جام من از مال و م بيبا آنكه ج
  وقدرت نداشت. با وجود اين كه جيب من از پول و جام من از شراب خالي است،اما آسايشي كه من دارم ،جمشيد جم با آن همه ثروت
  
  

  . كنميام بتوانم اين راه دراز مقصدم را طكن تا من كه در سفر بي تجربههمتي همراهم ياي پرندة بهشت

  
  
  

  شنشان يوسف دل از چه (چاه) زنخدان            آردبدين شكسته بيت الحزن كه مي
  آورد؟يم (چاه زنخدان:گودي يا چال روي چانه)وسفي يهاييباياز ز يخانة غم، نشان نيبه ا يچه كس

  
  

  شود مانيمور تواند كه سل    ت اگر سلسله جنبان شودهم  
  برساند.  مانيحضرت سل گاهيخود را به جا توانديمور م د،ياگر اراده به حركت درآ

  
  

  
  ير بررسي كنيد. ي زهارا در بيت» همت«واژة  -1

سله    اگر همت -الف شود  جنبان سل
قدس طاير اي كن راه همتم  بدرقة -ب

 

ند    مور  مان      كه  توا ي ل شــود ســ
ست  دراز كه صد  ره ا سفرم  نو من و مق

 

  عزم و اراده      ب: عنايت و توجة الف: 
  جمله حذف شده است؟ نوع حذف را مشخص كنيد. اجزاي، يكي از هادر كدام بيت -2
   : فكري اي هم وطنان، در ره آزادي خويش / بنماييد كه هر كس نكند، مثل من است (هركس فكري براي خود بنمايد: حذف مفعول به قرينة لفظي)3يت ب

  ظي) به قرينة لف» تو«كاو شود از دست اجانب آباد / زاشك ويران كنش آن خانه كه بيت الحزن است. (زاشك ويران كنش: حذف نهاداي : خانه4بيت 
  حذف نهاد به قزينة لفظي) كاو نشود غرقه به خون بهر وطن / بدر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن است. (جامه كمتر از كفن است: اي : جامه5بيت 

  ي مشخص شده، مفهوم مجازي دارند؟ داليل خود را بنويسيد.هاو واژه هاكدام يك از تركيب -3
وطن اســتاين همه بهر  مرغ اســيرنالة  -الف

 

ــلك  تار مس ــتقفس، هم مرغ گرف چو من اس
 

  معني حقيقي  :مرغ گرفتار معناي مجازي(خود شاعر)/ :مرغ اسير
آردمي كه الحزنبيت شــكســتة بدين -ب

 

ــف   نشـــان       نش؟     چه  از دل يوس خدا ن ز
 

  دل  ي:مجازمعناي 
  عقوب بود، بناليد. در بيت االحزان درآمد و ناليد؛ چنانچه هر پرنده بر باالي سر ي -پ

  بود.ساخته در فراق حضرت يوسف كه حضرت يعقوب (ع) پر از غم و ناراحتي اي خانه حقيقي:معناي 
  
  
  

  الحزَن است تين خانه كه بكنش آ رانيزاشك و    كاو شود از دست اجانب آباد ياخانه  

  كه دراز است ره مقصد و من نوسفرم    قدس ريطا يهمتم بدرقه راه كن ا
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  .پاسخ دهيد ها، به پرسشزيري هابا توجه به بيت -4
است  تهيمي و مال از من جام و جيب آنكه با
تر    در ف نه    د ما تد    ز مش    ف لم    از نا ق

 

ست  فراغتي را ما  شيد  كه ا شت  مج جم ندا
حب   مردم كه  ملتي هر ــا ــت   قلم ص نداش

 

  درباره تلميح به كار رفته در بيت اول توضيح دهيد  -الف
قدرت و ثروت زياد او را مغرور كرد تا حدي كه  ديدند.كه ديگران نمي ديدرا ميچيزهايي با نگاه كردن به آن  وجامي داشت ايران  جمشيد پادشاه

  اش به دست ضحاك گرديد.جب نابوديادعاي خدايي كرد و همين غرور مو
  بررسي كنيد.» كنايه«ي مشخص شده را با توجه به آراية هامصرع -ب

  غگيني)خوشي و نا (جام از مي بودن تهي / )چيزياز فقر و بي (از مال بودن جيب تهي بيت اول:
   )فراموش شدن(از قلم افتادن بيت دوم: 
  

ارف قزويني است كه به سلطة بيگانگان و بيدادگري محمد علي شاه اشاره دارد؛ با توجه از اشعار وطني عاي نمونه» آزادي«شعر -5
  ي زير را بنويسيد.هابه اين نكته معني و مفهوم بيت

  است اهرمن او كه كرد يقين امروز ملت       كرديم سليمان ملك اين در كه را كسي آن
  محمد علي شاه قاجار. ظلم
  است الحزنبيت كه خانه آن كنش ويران زاشك    آباد          نباجا دست از شود كاو ايخانه

  وطن پرستي  ،بيگانه ستيزي 
  در متن درس، مقصود از موارد زير چيست؟ -6

   كنند.نمي با ظلم مبارزهكه آزاد هستند و  مردميرفيقي كه به طرف چمن است:  -الف
  روشنفكري هاانسانمردم صاحب قلم:  -ب
  

                توجه گويند؛ در عصر مشروطه با ئل سياسي و اجتماعي است، غزل اجتماعي ميبيشتر مسا هايي كه محتواي آنهاه غزلب              
  هاي شاعراني چون محمد تقي بهار، عارف قزويني و هاي سياسي و اجتماعي، اين نوع غزل رواج يافت؛ در سرودهدگرگوني              
  ..هاي آن را يافت.توان نمونهخي يزدي ميفر              

.   
  (عملگرا و مبارز)موافق ثابت قدم  كند؟فرخي يزدي، در بيت آخر، خود را با كدام ويژگي معرفي مي -7
  
  توجه به ادبيات پايداري، مضمون مشترك ابيات زير را بنويسيد. با -8

وطن بهر خون به غرق نشــود كاو اي جامه
جان  فرخي فل  اين در ند كمي دل و ز مح

 

است  كفن از كم و تن ننگ كه جامه آن بدر 
ثار    دل قالل،    ن ت ــ آزادي فداي  جان  اس

 

  تا سر حد مرگ ميهن دوستي
  
  
  

  (اسلحه)سالح-(فدا كردن)ثارن -(مجلس)محفل-(پرنده)طاير-(آسايش)فراغت-(خانة غم)الحزنبيت -سوي)(طرف                                                                     

  
  
  

   
  !!!كنكوري خفنهاي اژهو
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  هدماوندي –درس پنجم 
  
  

  اوندـــتي اي دمــاي گنبد گي     اي ديو سپيد پاي در بند 
  .)و ميانه كوه كه پر از سنگ وصخره است اشاره به برف روي قلّه(اي ديو سفيد رنگ گرفتار، اي بلندترين جاي دنيا، اي دماوند!

  ز آهن به ميان يكي كمربند    از سيم به سر يكي كُله خُود
  (ميانة كوه كه برف ندارد)ياو از آهن كمربندي به كمر خود بسته (قله پر  از برف)كاله جنگي از جنس نقره بر روي سر خود قرار دادي

  بندهرِ دلر، چــبنهفته به اب   تا چشم بشر نبيندت روي
  اي.جذّاب و زيباي خود را در پشت ابر پنهان كرده ةها، چهرة تو را نبينند، چهركه انسانبراي اين

  
  
  

  وين مردم نحس ديومانند،      تا وارهي از دم ستوران 
  هاي پست و مردم شوم ديوصفت آزاد شوي (ادامة معني در بيت بعد).صحبتي انسانكه از همبراي اين

  
  
  

  وندـــرده پيـبا اختر سعد ك     شير سپهر بسته پيمانبا  
  اي. مشتري پيوند دوستي برقرار كرده ةاي و با سيار(اي دماوند) با خورشيد پيمان بسته 

  
  

   
  

  .(زمين) از روي خشم به آسمان مشت زد، كه آن مشت تو هستي اي كوه دماوندر اثر ستم روزگار خفه و خاموش و آويزان شد وقتي كه زمين ب

  اي.جا ماندههاي گذشته به(اي دماوند) تو مشت درشت روزگار هستي كه از قرن 

  
  

  ام ز گفته خرسنداي كوه ني    روزگاريني تو نه مشت ني  
  نه نه تو مشت روزگار نيستي، اي كوه از گفتة خودم خرسند نيستم. 

  
  

  از درد، ورم نموده يك چند    تو قلب فسردة زميني 
  اي.زدة زمين هستي كه بر اثر درد مدتي است متورّم شدهتو قلب يخ

  

  ندكافور بر آن ضماد كرد      تا درد و ورم فرو نشيند
  كه درد و تورم (برآمدگي) كاهش پيدا كند، بر روي آن (قلّه) كافور (برف) قرار دادند.براي اين

  
  

  وان آتش خود نهفته مپسند    شو منفجر اي دل زمانه 
  از ظلم پنهان مكن.را  بگو) و خشم خود خواه) منفجر شو (سخناي قلب زمانه (دماوند: انسان آزادي

  

  زين سوخته جان، شنو يكي پند    پنهان مكن آتش درون را
  جان (شاعر) پندي بشنو.هاي ضد ظلم خود را پنهان مكن و از اين سوختهخواه) حرفاي دماوند (انسان آزادي

  

  سوزد جانت، به جانت سوگند    نهفته داري گر آتش دل
  خورم.جان خودت سوگند مي هاي تند و پر از خشم خود را) پنهان كني، كشته خواهي شد، بهاگر آتش درونت را (حرف

  

  بنشين به يكي كبود اورند    بركش ز سر آن سپيد معجر
  اقتدار است) بنشين. ةآن روسري سفيد (برف) را كه نشانة پيري و ضعف است از خودت دور كُن و بر روي تخت سياه (كه نشان

  

  بخروش چو شرزه شير ارغند    بگراي چو اژدهاي گرزه
  چون شير خشمگين نعره بكش.حمله كن و هم مانند مار بزرگ و خطرناك

  بگسل ز پي اين نژاد و پيوند     بفكن ز پي اين اساس تزوير 
  ريا و دورويي را از پايه و اساس نابود كن و خاندان ظالمان را از بين ببر.

  

  داد دلِ مــردمِ خــردمـنــد     خردان سفله بستانزين بي
  وشنفكر را بگير.از اين حاكمان نادان پست، حق مردم ر

  

 چونين خفه و خموش و آوند  چون گشت زمين ز جور گردون
 ن مشت تويي تو اي دماوندآ  بنواخت ز خشم بر فلك مشت

  

  ها پس افكنداز گردش قرن      تو مشت درشت روزگاري       
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 بياييد. درس متن در را شده مشخصهاي واژه معنايي معادل-1
    (تخت) اورند: سرير  دهد كردگار هرچه دهد خويش جاي به        را            تو كردگار داد عطا ملك سرير -
  (پست) سفله: فرومايه     مـكري مرد ودـش فرومايه محتاج كه يا       شير افتد شغال دام در كه است دردناك -

        
 ي اضافي را مشخص كنيد. هاي زير، تركيبهادر بيت -2

روزگـاري  درشـت  مشـت  تـو ) الف
بسـتان  سـفله  خـردان بي زين) ب

 

ــردش از  ــرن گ ــاق ــس ه ــدپ افكن
ــردم دل داد ــد مــــ خردمنــــ

 

  ، داد دل، دل مردم. هامشت روزگار، گردش قرن
  

  گردشي قرن ... -پذيرد: مشتي روزگارناشناس نمي» ي«اليه) واژة اول ، و مضافدر تركيب اضافي(مضاف            
  
 بنويسيد. را خود دليل است؟ رفته كار به كه تعليل حسن آرايةها بيت كدام در -3
 دلبند چهر ابر به بنهفته  روي نبيندت بشر چشم تا -

  )پشت ابر قرار گرفته است نادان مردم بيزاري ازت به علابرها شاعرانه است( پشت دماوند در قله قرارگرفتن علت*
 كردند ضماد آن بر كافور  نشيند فرو ورم و درد ات -
  مانند مرهمي است براي كاهش درد و ورم)گويي برف ، كوه دماوند شاعرانه است( روي برف علت وجود*

  
  
  
 .بنويسيد را يك هر مفهوم و كنيد مشخص راها زير استعاره يهابيت در -4 
ــيم از ــر به  س له  يكي س خودك

هان ن كن    پ تش  م را درون آ
 

هن  يان    به  زآ كي    م ند       ي ب مر ك
ــوخته  زين ــنو جان،  س پند  يكي ش

 

 و / سر (خشم)هاي تندوآتشينآتش:حرف /كه از برف خبري نيست ميانة كوه از استعاره: آهني قلة برفي/ كمربند از سيم: استعاره از خوديهكال
   تشخيص)= كنايي( دماوند: استعاره مخاطب قراردادنو  ددماون براي كمربند و ميان

  
هجري شمسي سرود. در اين سال به تحريك بيگانگان، هرج و مرج قلمي و  1301محمدتقي بهار شعر دماونديه را در سال                 

د. بهار اين قصيده را با تأثيرپذيري از خواهان و سستي كارِ دولت مركزي بروز كرده بودر مطبوعات و آزار وطن هااجتماعي و هتاكي
  ي زير پاسخ دهيد.هااين معاني گفته است؛ با توجه به اين نكته،به پرسش

  چيست؟ »جانسوخته« و »دماوند« از شاعر مقصود -الف
  سوخته جان: خود شاعر اند/سكوت اختيار كردهدر مقابل ظلم كه  يدماوند: روشنفكران

  گويد: چنين مي» ددماون«چرا شاعر خطاب به  -ب
لب    تو ني     فســـردة ق ي م ز

 

ند  يك  نموده  ورم درد، از  چ
 

  ) شده است. اندكه سكوت اختيار كرده يروشنفكرانسكوت در برابر ظلم و خودخوري موجب بيماري و ناراحتي دماوند(
  
  بنويسيد.  زير را يهابيت مشترك مفهوم -6

  مپسند نهفته   خود آتش وان            زمانه دل اي منفجر شو
 برون شد از پردة راز، تو پرده پوشي چرا؟       دال خموشي چرا؟ چو خم نجوشي چرا؟

   هابه حرف زدن عليه ظلم و بيان ناراحتي و ترغيب انسان آزادي خواه توصيه
  

  هتاكي -(تخت)سـرير-(دورويي)تـزوير -(پست)سفـله-(خشمگين)ارغند -(روسري)معجر -رهم)(مضماد -(چهارپايان)ستوران                                                                     
  عـرعر -خيال قدم برداشتن)(بيسالنه سالنه-(خيره شدن)زل زدن-به زودي)قريب(عن-زمين) (جا دادن مين درگذاريمين-(ناسزاگويي) 
  (حيرت)بهت-(صداي خر) 
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  نامهني -درس ششم   

  
  
  

  انداز نفيرم مرد و زن ناليده        اندن تا مرا ببريدهكز نيستا
  اند.ها همراه من فرياد جدايي سر دادهي انساناند، همهاز وقتي كه مرا از نيستان (عالم معنا) جدا كرده

  
  

پاره داشته باشد (رنج حاصل از دوري محبوب را درك كند) تا براي او درد اشتياق خودم اي پارهنهبه دنبال انساني هستم كه از غم دوري يار، سي
  را (براي ديدار محبوب) بيان كنم.

  
  

  ستيجز گوش ن يمر زبان را مشتر    =  ستين هوشيهوش جز ب نيمحرم ا
  زبان را بشنود. يهاتواند حرففقط گوش مي چنان كهباشد، هم يرازدار عشق اله توانديفقط عاشق مست و از جهان گسسته م

  

  شيروزگار وصل خو ديباز جو      شيكاو دور ماند از اصل خو يهر كس
  خدا) بازگردد. شگاهيكه به اصل خود (پ رسديفرا م يكه از اصل خود دور بماند، دوباره روزگار يهر كس

  

 حاالن شدمجفت بدحاالن و خوش      ناالن شدم يتيمن به هر جمع
  شدم. نينشعارفان، چه بدحال و چه خوشحال، هم يسر دادم، با همه ييجدا يناله يهر جمع انيمن (موالنا) در م

  

  از درون من نجست اسرار من      من ارياز ظنّ خود شد  يهر كس
  م بشناسد.من آگاه شود و من را آن چنان كه هست يدرون يشد، نتوانست از رازها اريگمان خود با من  ياز رو يهر كس

  
  

  دارد يبر حسب فكر گمان يهر كس    محرم راز نيقيدر ره عشق نشد كس به 
  دور است. قتيرا تصور خود را دارد كه از حق نيدر ا يرازدار عشق باشد و هر كس تواندينم قتيبه حق يهر كس

  
 

  ليك چشم و گوش را آن نور نيست     سرّ من از نالة من دور نيست
و  ستنديمن ن يدرون يقادر به درك رازها ي.) امّا چشم و گوش ظاهركنميم انيراز خود را ب نالم،يگاه كه م(آن ستيمن جدا ن يهاراز من از ناله
   .شنونديفقط نالة مرا م

  

  ستيجان دستور ن ديكس را د كيل             ستيتن ز جان و جان ز تن مستور ن
 )ننديبيروح را ندارد (همه فقط جسم را م دنيد ياجازه ي) امّا هر كسگرنديكديبا  شهي(جسم و روح هم ستين دهيجسم از روح و روح از جسم پوش

.  
  
  

  نابود شود. دوارميرد امآتش (عشق) در او وجود ندا نيهر كس كه ا ست،ياست و باد (پوچ) ن بخشيمانند آتش، گرم و زندگ ،ين يصدا

  

  فتاد يجوشش عشق است كاندر م    فتاد يآتش عشق است كاندر ن
  است كه در شراب قرار گرفته است. يجوشش نيچنكرده و هم دايراه پ ياست كه به درون ن يچون آتشعشق هم

  

  هاي ما دريدهايش پردهپرده     ني حريف هر كه از ياري بريد
تظاهر به  كهرا  يراز كسان ي. (نكنديما را آشكار م يدرون يرازها ين يهاخود جدا شده است، نغمه اريست كه از ا يهمدم هر عاشق ،ينالة ن
  .) زنديها را كنار محجاب يعاشقان واقع يو برا كنديآشكار م كننديم يعاشق

  
  

  د؟يكه د يدمساز و مشتاق يهمچو ن    د؟يكه د ياقيو تر يزهر يهمچو ن
  همدم عاشق يياز سو يپادزهر است.ن قتيعاشقانِ حق يكه برا يندارند هم چون زهر،تلخ است در حال اقين ها كه درد اشتآ يبرا يآواز ن

  مشتاق است تا به وصال برسد. دهيعاشق هجران كش كيمانند  ييخود) است و از سو ي(لب بر لب نوازنده  

  

  كنديعشق مجنون م يهاقصه      كنديراه پرخون م ثيحد ين
  .كنديم انيهمچون مجنون را ب يكوشو داستان عاشقان سخت ديگوياز راه دشوار عشق سخن م ين
  

  روزهــا با ســوزها هــمراه شد    شد گاهيدر غم ما روزها ب
  شد و هر روز عمر ما با سوز و گداز عشق همراه بود. يما (عمر ما) با غم عشق سپر يروزها

  

  ستيكه چون تو پاك نآن يتو بمان، ا    ستيروزها گر رفت، گو رو، باك ن
  تو وجود ندارد. يبه پاك زيچچيكه ه يباش داريعشق (معشوق) تو پا يا ست،يشد مهم ن يعمر ما اگر سپر

  
  

  تا بگويم شرح درد اشتياق   شرحه از فراقسينه خواهم شرحه

 باد ستيآتش ندارد، ن نيه اهر ك           باد ستيو ن يبانگ نا نيآتش است ا
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  ستين يبگو بسوز كه بر من به برگ كاه     زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر  
  هم ارزش ندارد يو روزگار اندازه برگ كاه ايدنچرا كه در نظر من  ستياگر روزگار عمر مرا تباه كند مهم ن

  
  

  شد رياست، روزش د يروزيهر كه ب    شد ريز آبش س ،يهر كه جز ماه
) ستين يواقعاست (عاشق  بينصيكس كه از عشق بو آن شوديراه عشق (آب) خسته م يهاي) از دشواري(ماه يجز عاشق واقعبه يهر كس

  شود. يروزگارش تباه م
  والسالم د،يپس سخن كوتاه با    خام چيل پخته هحا ابديدرن
  .كنميپس سخن خود را كوتاه م ست،يعارف كامل ن كيكه عاشق نشده است، قادر به درك حال  يكس

  
  
  

  باد و نه سور  ونيكه با نادان نه ش    دستور ديگفت با جمش كويچه ن
   تيمشخص است و نه شاد تيعزا و ونياست كه با انسان نادان نه شخوب گفته د،يبه جمش ريچقدر وز

  
  

  شد ريروزگارش برد و روزش د       شد ريمكر او معكوس و او سرز
  داد و او سرنگون شد،روزگار او را نابود كرد و او تباه شد (مُرد)  جهياو برعكس نت لةيح

  كشد اول چراغ خانه را يدزد دانا م     برد هوش دل فرزانه را ديعشق چون آ
  .كنديها را خاموش ماول چراغ شوديوارد م ييبه جا يدزد يبرا يهمان گونه كه دزد دانا وقت برديم نيعقل را از ب ديآيعشق م يوقت

  
  
  

  آشنايان را در ايام پريشاني بپرس     شانه مي آيد به كار زلف در آشفتگي
  . ديآيزلف به كار م يدرست مانند شانه كه هنگام آشفتگ يكن ييدلجو يبهتر است از دوستان هنگام گرفتار

  
  

  پست و بلند راه را كنديم كساني ليس    فرش بنشاند گدا و شاه را كيعشق به 
  .سازديم كسانيرا  يو بلند يپست ليگونه كه سهمان نشانديدارد كه گدا و شاه را در كنار هم م يعشق قدرت

  
  

  در خلوت اهللا شدجان عاشقان  ديخورش   اندر چاه شد ديشد، خورش گاهيشد ب گاهيب
  ) ينب وسفيبه  حيغروب كرد، و روح عاشقان در خلوت عارفانه به مناجات خدا پرداخت (تلم دحقيوقت شد،خورش ريوقت شد، د ريد

  كنم؟! ادياز تو چون د؛ ياين اديچون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود 
  توانم از تو يادكنم؟كنم (در اين وضعيت)چگونه ميپرتو وجود آن زيبا بر من بتابد خودم را فراموش مي وقتي كه من به آستان دوست برسم و

 تواند به عشق(حسن)برسد.هر كس كه در وجودش شوروهيجان عشق را دارد مي
 

  
  
  يد.مشخص كن ريهاي زتيرا در ب» دستور«واژه  يمعنا -1

  دستور = وزير           سور نه و باد شيون نه نادان با كه    دستور جمشيد با گفت نيكو چه
  اجازه و فرمان   ونـرهنم تو پيش سخن بگويد      ونـكن باشد دستور ايدونك گر

  
  . ديسيخود را بنو ليدانست؟ دل گريكديي يرا معادل معنا» شدن گاهيب«و » شدن روز ريد«توانمي ايآ ،ياز مولو ريز تيبا توجه به دو ب -2

كر كوس     او م ع ير  او و م شـــد ســـرز
شد چاه اندر خورشيد ،شد گاهبي شد گاهبي

 

ــد ديــر روزش و بــرد روزگــارش  شـ
شيد شقان  جان خور شد  اهللا خلوت در عا

 

  )يا همان عمر به پايان رسيدن روز(گاه شدن بي :در بيت دوم و )به پايان رسيدن عمردير شدن روز( :در بيت اول،بله
  
  شخص شده در بيت زير را بنويسيد.هاي اسمي منقش دستوري گروه -3  

  يار من= مسند      اسرار من= مفعول»  اسرار مناز درون من نجست            يار منهر كسي از ظن خود شد « 

  
  
  .ديكن ي) بررستام( همسانجناس  هيرا از نظر كاربرد آرا ريز يهاتيب -4  

ست  آتش) الف باد نيست  و ناي بانگ اين ا
 

باد نيست  اردند آتش اين كه هر 
 

  ،باد(فعل دعايي) اسم: نابود)(نيست :مصراع دوم ،باد(هوا)/ فعل اسنادي)(نيست: مصراع اول
  

يد  ياري  از كه  هر حريف ني،) ب بر
 

دريد ما هايپرده هايشپرده  
 

  ب حجادة دوم: پر، موسيقي در صطالحي : اة اولدپر
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  در واقعگيرد.شكل مياسلوب معادله حكم مصداق و يا مثالي براي مصراع اول باشد،  چه در يك بيت، مصراع دوم درچنان            

  
  كند.شاعر بر پاية تشبيه بين دو مصراع ارتباط معنايي برقرار مي 

  قرار داد و حتي جاي دو مصراع را عوض كرد.» كههم چنان«توان بين دو مصراع واژة در اسلوب معادله مي
  نيست گوش زـج تريـمش را زبان مر      =كههم چنان      =نيست وشـه بي زـج وشـه اين رمـمح

  غنچة خاموش، بلبل را به گفتار آورد      =كههم چنان    =مستمع، صاحب سخن را بر سر كار آورد  
  دزد دانا مي كشد اول چراغ خانه را       =كههم چنان  =      برد هوش دل فرزانه را	عشق چون آيد

  آشنايان را ، در ايام پريشاني بپرس       =كههم چنان  =								آشفتگي	آيد به كار زلف، درشانه مي 

  ل يكسان مي كند پست و بلند راه راسيـ	       =كههم چنان  =						د گدا و شاه راعشق بر يك فرش بنشان
  
  ؟ ستيچ »ستانين«و  »ين«از  ،يمقصود مولو -6
  معناعالم  :ننيستا /حقايق عالم معنا ز ه اگان آنساو اموالنا د خو: ني
  د؟ ) اشاره دار.گرددخود باز مي شهير سرانجام به اصل و يزي(هر چ» كل شئ يرجع إلى أصله.«سخن مشهور:  نيبه ا ت،يكدام ب -7

  (بازگشت به اصل)هر كسي كاو دور ماند از اصل خويش / بازجويد روزگار وصل خويش
  

  ي معادل اين مفاهيم را از متن درس بيابيد.هازير، بر چه مفاهيمي تأكيد دارد؟ بيت يهاحافظ در هر يك از بيت -8
  دارد گماني فكر برحسب كسي راز               هر محرم يقين به كس نشد عشق ره در) الف

  تناسب معنايي با: شود.تصورات شخصي مانع درك حقيقت مي-
ــكس هر* ــظ از يـ ــي شد دخو نّـ من راـ
نيست شهويـب زـج ش،وـه ينا ممحر*
ماـــخ چـــهي تهـــپخ لاـح ابدـني در*

ـــم درون از  ـــنج نـ ـــسا ستـ من اررـ
نيست شگو زـج ىرـمشت را نباز رـم
 ملسّالوا دـباي هاـــوتـك نـخــس سـپ

  نيست كاهي برگ به من بر كه بسوز بگو            عمر  خرمن به آتشم بزند گر زمانه) ب
  تناسب با: .عمر بي اعتنايي به گذر-
نيستك و پاـتن كه چون، اى آن اـتو بم نيستك اـب رو،گو ، تـفرا گر ـهروز* 

   جدول زير را با توجه به مفاهيم ابيات درس كامل كنيد. -9

 
  ورفته)(فرمستغرق-(نزديكي)قرب-(شنونده)مستمع-(جشن)سور-(پوشيده)مستور-(گمان)ظن-پاره)(پارهشرحهشرحه                                                                     

 
  عشق يعشق / سودا قتيدرحقدرس هفتم:  

  
  
  

  عشق كند. ثاريرا مسلم شود كه با خود نباشد و ترك خود بكند و خود را ا يدر عشق قدم نهادن كس
  خود بگذرد و تمام وجود خود را در راه عشق فدا كند. قيعاشق باشد كه از خودش و عال توانديم يتنهاكس

  

  ستيعشق در سامان ن جان بودن به با    ستين قدم نهد كش جان يدر عشق كس
  ) ديآي(جور در نم ستين ريامكان پذ يقدم گذاشتن در راه عشق است كه از جانش بگذرد چراكه عشق با خودخواه ستةيشا يتنها كس

  

  ننهد. هر جا كه رسد، سوزد و به رنگ خود گرداند. يگريعشق، آتش است، هر جا كه باشد، جز او رخت، د
  گرداند.سوزاند و شبيه خود ميرود  همه چيز را ميگذارد.هر جا كه مينند آتش سوزان است، هر جا كه رخنه كند جز خود چيزي باقي نميعشق ما

  

طالبان. عشق، بنده  كيفرض است، و البد هر چه به واسطه آن به خدا رسند، فرض باشد به نزد دنيبه خدا رسز، يعز يا
  را به خدا برساند.

 هم واجب است. از آنجا كه عشق هم  رسندآن به خدا  لةيوسچه بهآنهرقطعاً واجب است و  دنيبه خدا رسهاي عارف به عقيدة انسان اي عزيز،
  است.بر همگان واجب  رسانديبنده را به خدا م

  
  
  
  

  بيت مفهوم
  13 كنديعشق مجنون م يهاقصّه /كنديراه پرخون م ثيحد ين دشوار و پر خطر بودن راه عشق

  7 ليك چشم و گوش را آن نور نيست /سرّ من از نالة من دور نيست درك حقايق هستي ي ازناتواني حواس ظاهر
  17 شد رياست، روزش د يروزيهر كه ب /شد ريز آبش س ،يهر كه جز ماه اشتياق ِ پايان ناپذير عاشق

  12 د؟يكه د يشتاقدمساز و م يهمچو ن /د؟يكه د ياقيو تر يزهر يهمچو ن عشق مقابلظرفيت وجودي افراد در  تفاوت
  10 فتاد يجوشش عشق است كاندر م /فتاد يآتش عشق است كاندر ن  ، منشأ هستي است.عشق
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  .ابييعشق م يو ممات ب شناسياز عشق م اتيح
  يست.عشق ماية زندگي است و زندگي بدون عشق چيزي جز مرگ ن

  

   .ديها افزون آعشق بر همه عقل يوانگيجهان بهتر ارزد و د يركيعشق از ز يسودا
  هاست.ديوانگي عشق از هوشياري جهان بهتر است و برتر از همة عقل

  
  

  .باشد ييرا يو ب يخود يب يبود. عاشق يباشد، و خودرا نيو پرك نيخودبست، يهر كه عاشق ن
  جوست و مستبد.در حالي كه عاشقي يعني از خود گذشتن و مغرور و مستبد نبودن.هر كس عاشق نيست خودخواه و ستيزه

  
  

آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه كه آتش عشق او را چنان  يپروانه، قوت از عشق آتش خورد، بز، يعز يا
آتش،  ريآتش و غ انيكردن م يفرقزند. خود نداند  اني.چون به آتش رسد، خود را بر منديگرداند كه همه جهان آتش ب

  كه عشق، همه خود آتش است. رايچرا؟ ز
در آتش براي خود وجودي قائل نيست تا زماني كه عشق بدون آتش آرام و قرار ندارد و  از آتش است، اش)(رزق و روزياي عزيز ،پروانه غذايش

زند.فرقي بين آتش و غيرآتش قائل نيست،چرا؟ رسد،به درون آتش مييبيند.وقتي به آتش مكند كه همه چيز را آتش ميچون آتش با او كاري مي
  زيرا عشق همة وجودش از آتش است.

  
  

  » و أنا عاشق لك و محب لك إن أردت أولم ترد.، يو محب ياذا أحب اهللا عبدا عشقه و عشق عليه فيقول عبدي أنت عاشق«
  .] يو چه نخواه ي[چه بخواه ميوما معشوق و حبيب توا، يي: تو عاشق و محبّ ماديو بنده را گواو بندة خود را عاشق خود كند، آنگاه بر بنده عاشق باشد «

  

  و تاب است چيدر رگ جان، هر كه را چون زلف، پ                                                         حسن را ميتواند حلقه بر در زد حرمي

  در  وجودش شور و حرارت عشق وجود دارد. تواند به عشق متوسل شود هر كس كهمي
  .ديننما يرو دهيمأوا نكند و به هر د ييرا به خود راه ندهد و به همه جا يو عشق هر كس

  دهد.شود و خود را به هر كسي نشان نميپذيرد و در هر جايي ساكن نميهر كسي را نميعشق 
  صبح ستاره باران-شعرخواني

  بارانيستاره در چشم جو يداريب    باران يهامهربانتر از برگ در بوسه يا
  تر هستي و زيباتر از انعكاس تصوير ستارگان بر روي آب جويبارهاهاي باران با برگ)مهربانهاي باران بر برگ(برخورد قطرهاي كه از بوسه

  از سنگ كوهساران ختيبرانگ ادهايفر            جنونم يخاموش تيبازآ كه در هوا
  خيزد.ناله برميام تا حدي كه از سنگ كوهساران هم آرزوي تو به ظاهر آرام اما آشفته و ديوانه شدهبازگرد جراكه در 

  
  

  
  
  .ديابيمناسب ب ييمشخص شده، معادل معنا يهاقسمت ياز متن درس برا -1
  يي: سوداييدايش    شيدايي به دلم آرد بر سر          عشقت غم كز است آن بيم 
   د: البريناگز  ناگزيرم دارم كه دردي همه با عشقت ز من        است ايچاره حقيقت در يبين كه  را هركس درد  
   

  الگوهاي دو نوع جملة مسند پذير:            
  )مسند :آتش (است آتش خود همه عشق،*   الف) نهاد+ مسند+ فعل اسنادي

   ، مسند وجود دارد.شوند مي ساخته )گرديد گشت، شد، بود، است،( اسنادي فعل با كه هايي جملهدر 
  
   .پندارندمي ديوانهرا  عاشق برخي *+مسند+ فعل  (يا متمم)) نهاد+ مفعولب

  فعل        مسند        مفعول    نهاد                                                                                       
  هستند. نيز متمّم يا مفعول ةدربردارند مسند، بر عالوه هك سازندمي هايي جمله ها فعل از برخي

         
  
  
  
  
  
  
  
  گويند؟= دهقان فداكار)(چه مي  گويند.مي   دهقان فداكار   به او   مردم*

  فعل                مسند              تممم     نهاد      
  

  مسند ياب:
  چه+ فعل=مسند                             نهاد+     

  هوا سرد شد       هوا چه شد؟= سرد
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  . ديكن سهيو مقا يبررس ريرا در متن درس و سروده ز»پروانه« نيكاربرد نماد -2
نة پ آن كه  آخر ببين خوش روا
سد  شمعي  از چو نور را پروانه ر

 

نه  گو ند مي  چ تش  به  را خود  ز آ
يد نان  پر  درآ نه    ز دور از پروا

 

  است. »حقيقيعاشق « نماد :پروانه اي عزيز پروانه قوت از آتش خورد، بي آتش قرار ندارد...
  
   بنويسيد. هاي زيردرك و دريافت خود را از عبارت -3
  تقابل عقل و عشق د.آي افزون ها عقل  همه بر عشق و ديوانگي ارزد بهتر جهان زيركيِ از  عشق سوداي 

  عشق، موجب كمال است. .طالبان نزديك به باشد فرض رسند، خدا به آن واسطة به هرچه البد و است فرض رسيدن خدا به عزيز، اي
  . ديده حيمتن درس توضبا  ريز تيهر ب ييارتباط معنا ةدربار -4

شمع  چون بايد سوخته  دل داغ بر صبر ) الف 
 

نيســت آســان شــدن تو بزم صــحبت اليق 
 

  (هركسي ظرفيت و لياقت عشق را ندارد). ديننما يرو دهيوا نكند و به هر دأم ييرا به خود راه ندهد و به همه جا يهركس عشق
شتم  هرآنچه كه من) ب  شتم  ره اول دا گذا

 

بگو اليقم كه  اگر تويي چون ايبر حال 
 

  عشق كند.  ثاريو خود را ا ترك خود بكندرا مسلم شود كه با خود نباشد و  يعشق قدم نهادن كس در
است؟  نام چه نيستي،  جز را زيستن  عشق بي) پ

 

است تمام دلم كار نباشي اگر يعني 
 

  . ابيعشق ميو ممات بي شناسشق مياز ع اتيح. كند يعشق چگونه زندگانبي .عاشق از عشق است وجود
ند مي) ت قه  توا ــنح حريم زد در بر حل را س

 

است تاب و پيچ زلف، چون را هركه جان، رگ در 
 

  (راه پرخطر عشق). عشق ةكه وصول به حسن ممكن نشود؛ اال به واسط راي؛ زدنيتوان رسدشوار مي -كه مطلوب همه است -به حسن
  
  بيت، از شاعري پيشين تĤثير گرفته است؟شفيعي كدكني، در كدام  -5

  را آورده است: »  توان كرد اال به روزگارانبيرون نمي    سعدي به روزگاران مهري نشسته در دل «بخشي از شعر
  »توان كرد حتي به روزگارانبيرون نمي« گفتم:     »به روزگاران مهري نشسته« گفتي:

  (آهنگ)نغمه– (غذا)قوت -(واجب)فرض  -(نهايت)غايت -(اقامت كردن)مأوا كردن                                                                     
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  از پاريز تا پاريس –درس هشتم   

  
  

از سفر ماه هم  يتخاطرا يباشد. و روز يدارد كه عمر ياما چه استبعاد امدهيرا د ياست كه عالم نيكه به اروپا رفتم، گمانم ا
   اي! آرزوها پاسميبنو

  ام اما دور نيست كه اگر عمري باشد روزي هم به ماه بروم و خاطراتي از سفر به ماه هم بنويسم ... به اروپا رفتم، به نظرم جهاني را ديده
   .خواندنديم بريز كرانه رود تفرات، خط ا يهاو كرانه شدهيداده م اهيس يايها، فرمان به سواحل دربرج نياز فراز هم يروزگار

شد و مردم كنارة فرات هم از آن ميها به سواحل درياي سياه ابالغ هايش از همين برجزماني آنقدر امپراتوري رم گسترده و مقتدر بود كه فرمان
  بردند. فرمان مي

  . بود» دولت مستعجل« ...  راند شيپ زيريقا نتا حبشه و قلب اف يكرد كه چند صباحروشن ينيروم را موسولي چراغ امپراتور نيآخر
  هاي افريقا حكومت كرد اما ناپايدار بود. موسوليني آخرين امپراتور رم بود كه مدتي تا سرزمين

  

 نام نهادند؟  اشيبود و كجا بود و ك يك    نام نهادند اشيكه ك يانيكاووس ك

  كجا بود و چه وقت او را پادشاه ناميدند؟ شد، چه كسي بود و ميكاووس كياني كه پادشاه ناميده 

  
  

  اش نام نهادنداين ملك كه بغداد و ري   خاكي است كه رنگين شده از خون ضعيفان
  است.نامندبا خون افراد فقير و مظلوم پيشرفت كرده و زيبا شدهاين مكاني كه آن را بغداد يا ري مي

  
  

  نام نهادند اشيو ن شياز خو يتا شد ته   چوب يكي ديجفا بر سر و تن د غيت صد
  شود. مياست و ني ناميدهاست تا به اين شكل درآمدههاي فراواني كشيدهها و رنجچوب ني سختي

  

  نام نهادند  اشيخرداد مه گاه د    يما بود كه گاه يسردو دم يگرمدل
  .. . صورت انگور درآمده و بهشده و  ختهياست كه با خاك آم پادشاهان خون دل شوديم دهينام يآنچه كه مِ

  
  

 نام نهادند اشيآن خضر كه فرخنده پ    افتي رمغانياز نفس پ قيطر نييآ
  شود، راه و رسم رسيدن به خدا را از راهنما و مرشد خود آموخت. يمن ناميده ميحضرت خضر هم كه خوش

  
  

  طاق نه ينه يبر نمط عشق اگر پا    فينخواهد حر جفت عشق است ريپذطاق
  گذاري، تنها قدم بگذاركند، اگر در راه عشق قدم ميپذيرد و دو نفر حريف را قبول نميفقط يك نفر را مي عشق

  اي در گهرنشانده به هر پايه    نهاده به طاق اندرون تخت زر
  تخت طاليي را در ايوان قرار داده و هر پاية آن را با جواهرات آراسته است. 

  رويان با رنگ و نگار استروي پري نچو    ستق اامعشوقان با طاق و رو يچو ابرو
  بان دارد، مانند چهرة زيبارويان آراسته است.هاكماني است و سايهمانند ابروي معشوق

  
  

   
  
  در هر بيت، به چه معناست؟» طاق«واژة  -1

حريف نخواهد جفت عشق، است پذير الف) طاق
زر تـخـت   انـدرون  طـاق  بـه  ب) نـهـاده

شوق  ابروي پ) چون ست  رواق و طاق با انمع ا
 

نـه  طـاق  نهـي  پـاي  اگـر،  عشـق  نمط   بر 
ــانده ــه نشـ ــر بـ ــه هـ ــر در ايپايـ گهـ

اسـت  ونگـار  رنـگ  با رويان پري روي چون
 

   : خميدگي و قوس.پالف: فرد، يكتا/ ب: ايوان /  
  
   »تقيد صف يه ،صفت صفت، الصفت مضاف اليه،اليه مضافمميز، مضاف«هاي وابسته عبارتند از: وابسته              

  
  گيرد. قرار مي و قبل از هسته اسمي است براي شمارش تعداد، اندازه يا وزن هسته (موصوف) كه بعد از عدد :مميز-

  

  گاو رأسهفتاد *    بادام كيلوسه *   كشتي  فرونددو *        
  مميّز                             مميّز مميّز                                           

  متر ...متر، ميليفرسخ، كيلومتر، متر، سانتي           طولبراي                تُن، كيلو، گرم، من، سير، خروار ....            وزنبراي 
  تخته            فرشبراي                     دستگاه   وسايل و لوازم الكتريكيبراي 
  دست (دو دست كت و شلوار)                 ميز و صندلي ،ظرف ،لباس براي                                          توپ، طاقه           پارچهبراي 
  تا         همه چيزبراي 
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+اسم)-(اسم+اليه: اليه مضافمضاف- ِ   

  

  
  

    
  
  
  اليه:صفت مضاف -
  گيرد:اليه قرار ميبين مضاف و مضاف ،ب) صفت پيشين                              است.اليه مضاف ةالف) صفت پسين وابست 

    
    

  
  ي ادبي بررسي كنيد.هاي زير را از نظر آرايههاعبارت و بيت-2

  .زدالف) يك روز دنيايي به روم چشم داشت و از آن چشم مي
: دنيا: مجاز   )ترسيدن فرمان بردن، كنايه از (زد/ چشم مي )داشتن و توقعكنايه از انتظار (چشم داشتن /مردم دنيااً

  نهادند؟ نام اش كي كجابود؟ بود؟ نهادند    كي نام اش كي كه كياني كاووس) ب
  س پادشاه ايرانوكاواشاره به نام  ) / واج آرايي: (ك) / تلميح: (چه وقتمصراع دوم  :مصراع اول(پادشاه)جناس همسان (تام): كي 

  نهادند نام اشدي گاه و كه گاهي  مرداد مه بود ما سردي دم و گرمي دل) پ
  .)زمستان اًمجاز(دي ،تابستان  اًمجاز (/ مرداد )نااميدي  :دم سردي  ،اميدواري  دم گرمي : (/ كنايه )دم گرمي ودم سردي(/ تضاد )ر، مد،  (واج آرايي

  
  عبارت زير، يادآور كدام مثل است؟-3
  »پناه ببرد. هاكراسي قرن بيستم، ناچار شده به مار غاشيه حكومت سرهنگاز بيم عقرب جرارة دمو«

  از چاله به چاه افتادن 
  مفهوم كلي هر بيت را مقابل آن در جدول بنويسيد. -4

  
  

  مفهوم كلي  بيت
 چوب يكي ديجفا بر سر و تن د غيت صد

  ها موجب ارزش و تعالي استسختي  نام نهادند اشيو ن شياز خو يتا شد ته

  افتـغان يـر مـآيين طريق از نفس پي
  و مرشدتاكيد بر وجود راهنما   نام نهادنداش آن خضر كه فرخنده پي

  يادآور كدام بيت از حافظ است؟» دولت مستعجل«با توجه به متن درس، -5
 خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود        راستي خاتم فيروزه بواسحاقي

  
(نام امان-(كمال مطلوب)القصويغايت -(جاكاغذي)كازيه-(نزديك)قريب -(ماندن در جايي)اتراق كردن -(طلوع=چراغ)چريغ                                                                     

  ادت)(عبطاعت -(پيامبري است)خضر -(بدگواري)سوء هاضمه-(مدتي)چند صباح -(مارخطرناك)مارغاشيه -(نوعي لباس)طيلسان -كشور)
 (مميز پارچه)طاقه-(پاكي)اخالص-(نام شخصي است)ابراهيم ادهم

  ريكو –درس نهم    
  
  

  

   خوانميعلف م» االحرام رةيتكب« ي، پ.../ كه اذانش را باد، گفته باشد سر گلدستة سرو /  خوانميم يمن نمازم را وقت
و كه چون گلدستة مسجد است اذانش را گفته باشد/ من بعد از اين كه خوانم كه باد مانند يك مؤذن بر باالي درخت سرمن وقتي نمازم را مي

  علف براي نماز خواندن و عبادت تكبيره االحرامش راگفت خواهم خواند(همة موجودات در حال عبادت هستند)

  

  ود. آل شيمصلحت اند نيعلم عددب نيبه ا كرد،يها كه درونم را پر از خدا مييبايآن همه ز يياهورا يو صفا ...
  كرد به اين علم مادي و حسابگر آلوده شد.ها كه وجودم را لبريز از خدا ميو پاكي خدايي آن همه زيبايي
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  دگر يبا پا بريدگر، ره م ي/ شهر تو در جا ييدانا يها تلخبر لب ،ييبايها كاسه زدر كف
   و به اصل پاك خود بازگردهاي ظاهري و لباني پر از تلخي دانايي، دانش را رها كن در دست تو زيبايي

  انيموليجويبو - يخوانروان
  .بود آفت بخاري نفت و منقل زغال بودند، گرفته  خو بلوط و بن سرخِ آتش به كه كساني براي

  آزاردهنده است. نفت، و منقل زغال از حاصلمصنوعي  گرماي ،اندعادت كرده بلوط و نبَ چوب سوختن ي طبيعي براي كساني كه به گرما
  !يسامان ريبا ام يبرادر با من همان كرد كه شعر و چنگ رودك ةنام

به شعر  نامة برادر همان قدر بر من تأثير گذاشت كه شعر و موسيقي رودكي بر پادشاه ساماني.(رودكي براي بازگرداندن امير نصر ساماني به بخارا،
  و موسيقي متوسل شد و موفق شد نظر امير را تغيير دهد) 

    
  

  بيابيد. معادل يهازير، واژه معاني از يك هر درس، براي متن از -1
  نگرش: (تلقي)                ) معلّق(نظاره)                   آويزان: (تماشا:          ) َسموم(مهلك:  گرمِ بادِ

  :هاي وابسته وابستهامة اد              
  صفت صفت:- 
  آن ها توضيح مي دهند.. دربارة اندازه و درجة و كنند مي معرّفى بيشتر را خود همراه هاىصفت ها، صفت از برخى 

  
  
  
  قيد صفت:  -

  ماند)د.(قيد اگر حذف شود،تركيب وصفي باقي ميگوينمي» قيدِ صفت«اگر بين هسته و صفت (تركيب وصفي)، قيد قرار گيرد آن را 
  

    
  
  
  
  
  
  

  

  به كار رفته است؟ نوع هر يك را مشخص كنيد. » بستهوابستة وا«هاي اسمي زير،در كدام گروه -2
  ادبي حوزة شاگرد*  پاك نسبتاً هواي*   ذوق خوش معمار اين*   كوير      آن    قلب*    ايراني  لباس  دست سه *   كوير   سوزان تموز*
  صفت م.اليهصفت       هسته     م.اليه   قيدصفتم.اليه       صفت  هسته        صفت             هسته    م.اليهصفت هسته     صفت          هسته      مميز صفت            هسته   صفت      م.اليه   
  بررسي كنيد.» ب«و » الف«عبارت زير را با توجه به موارد -3
  

 
  است)ساز بين دو جمله قرار گرفتهپايههم» و«همپايه(حرف : هاالف) نوع جمله

 متمم)(نظارة آسمان(قيد)/ آن شب هاي مشخص شده:ب) نقش دستوري واژه

  درس مشخص كنيد. » بند نهم«هاي ادبي را در آرايه -4
هاي ناله،گيرم هاي غيبي سكوتش ميتاب قلبم را در زير بارانآسمان كوير، اين نخلستان خاموش و پر مهتابي كه هرگاه مشت خونين و بي«

نام وغريبش، در كنار گم ةچون اين شيعآلود آن امام راستين و بزرگم را كه همهاي گريهشنوم. نالهآلود آن روح دردمند و تنها را ميگريه
گريد! اي است در آن لحظه كه يك مرد ميگريست. چه فاجعهبرد و ميفرياد، سر در حلقوم چاه ميآن مدينة پليد و در قلب آن كوير بي

  »اي! ...چه فاجعه
  ...چون نخلستان ) آسمان كوير هم3)  تشبيهي ةهاي غيبي سكوت (اضاف) باران2  تشبيهي) ةتاب قلبم (اضافي) مشت خونين وب1 تشبيه:

  هاي حضرت علي(ع) بر سر چاهبه گريه :تلميحقلب كوير      /هاي اسير / نخلستان خاموشحلقوم چاه / نگاه := استعاره كناييتشخيص
  

  هاي وابسته:بندي وابستهجمع
است و يا وابستة هسته است كه ديگر » وابستة وابسته«معموالً اگر سه واژه با كسره به هم متصل شوند، واژه آخر يا وابستة ماقبل خود است كه 

  شود.ميوابستة وابسته محسوب ن

  داريم.» وابستة وابسته«(ايران وابستة تاريخ است= تاريخ ايران و تاريخ وابستة كتاب، پس كتاب  تاريخ   ايران
  نداريم.» وابستة وابسته«(تاريخ وابستة هسته(كتاب) است= كتاب تاريخ/  كهنه هم صفت هسته است= كتاب كهنه، پس  كتاب  كهنة  تاريخ
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  و توضيح دهيد. در متن درس بيابيد» تلميح«دو نمونه  -5
  شود...اش آيات وحي را بر لب دارد و زبان گوياي خدا ميريزهو حتّي درختش، غارش، كوهش، هر صخرة سنگش و سنگ*

  گويند)چه در زمين و آسمان است، خدا را تسبيح مي(هر آن» يسّبح هللا ما في السموات واالرض« ةآي :تلميح به
  د.زنن مي سر غيب از تك تك خاموش، و زيبا ستارگان پَر، الماس مرغان آن بر كه معلّقي سبز درياي در اين غرق و تماشا گرم*

   .پنداشتند مي سبز رنگ به را آسمان كه گذشتگان باور :تلميح به
 
  تن درس، بخشي از حسب حال است.م ؟ دليل خود را بنويسيد.»حالحسب«شود يامحسوب مي» سفرنامه«متن درس، بخشي از  -6

 و گويد مي سخن كمتر خود از نويسنده نويسي سفرنامه در.است شهرها و اماكن توصيف و مسافر سفر، ةدربار اطالعاتي حاويسفرنامه :           
  .پردازد مي ها مكان توصيف و ماجراها شرح به بيشتر
نويسند. اين اص در گزارش احوال خود ميهايي است كه گاه اشخ ي خواندني و صميمي هر زبان ، خاطرات و يادداشت ها از نوشته حال:حسب
 شود. ناميده مي» حسب حال «ها كه سرشار از نكات و لطايف تاريخي،اجتماعي ، سياسي و ادبي است، نوشته

  است؟چرا؟مانند شده» اي تشنهجوينده«در متن درس، چه كسي به  -7
  سپرد...يافت و سر ميميسنجيد و باالخره گشت و مياي ميبود كه همچون جويندة تشنه شاگردو 

  

  مضمون كلي هر سرودة زير، از سهراب سپهري، با كدام بخش از متن درس ارتباط دارد؟ -8
  

  دگر يبا پا بريدگر، ره م ي/ شهر تو در جا ييدانا يها تلخبر لب ،ييبايها كاسه زدر كفالف)
  ...دل پژمرددرد و بير َسموم سرد اين عقل بيد هاي رنگين و معطّر شعر و خيال و الهام و احساسآن باغ پر از گل*

  مضمون مشترك: تقابل عقل و احساس
   خوانميعلف م» االحرام رةيتكب« ي، پ.../ كه اذانش را باد، گفته باشد سر گلدستة سرو /  خوانميم يمن نمازم را وقتب)

  شود...لب دارد و زبان گوياي خدا مياش آيات وحي را بر ريزهو حتّي درختش، غارش، كوهش، هر صخرة سنگش و سنگ*
  ها در حال عبادت خدا هستند.مضمون مشترك: همة پديده

  
  

  -و)(گلومـحلق-(سنگ سخت)صخره -(مبعوث شده)برخاسته-(دگرگون)قلبـمن-(مكان)حوزه-(اتاق)غرفه-(ماه اول تابستان)تموز                                                                    
  -(مفهوم)مونـمض-(در شب سير كردن)راـاس-(گردش)وگذارتـگش -(خدايي)وراييـاه-(باد مهلك)ومـسم-(لذت)نشئه-(درخشش)تأللو

(نوعي بلوط-(غارت)يغما -(حاضرين)حضرات -(سفره)بساط-(جلوي زين اسب)قاش -(صداي اسب)شيهه-(اولين تكبير نماز)االحرامتكبيره
-(نوعي اسب)كهر -(روشن)زالل -(قوم)ايل و عشيره -(رفتن)عزيمت -(نازيدن)مباهات-(اندازه)حصر حد و-(درخشش)وبرقزرق-درخت)
  (نام دريايي است)آمو-(دلسوز)غمخوار-(سربار)طفيلي-ها)(بخششمواهب

 
  شكوفايي فصل –درس دهم 

  

      ديروز اگر سوخت اي دوست، غم برگ و بار من و تو

  وآيد از باغ، بوي بهار من و تامروز مي
  رسد.) به مشام مي، انقالباي دوست اگر غم، برگ وبار من و تو را سوزاند نگران نباش چراكه بوي بهار(پيروزي بر ظلم،آزادي

  

  ديد، چشمان تار من و تو؟غير از شب آيا چه مي    هاي غم و دردآن جا در آن برزخ سرد، در كوچه
  ديد؟بود چشمان من و تو غير از ظلم چه چيزي مي در ايران قبل از انقالب كه همه جا پر از غم و درد

  

  دار من و توامروز خورشيد در دشت، آيينه    ديروز در غربت باغ من بودم و يك چمن داغ
  .بود خواهد ما حضور تجلّي وطن جاي همه كه كرده طلوع دشت در پيروزي خورشيد امروز امّا بودم حسرت از پر غريبي وطن در قبل از انقالب

  روم سـوي دريا، جـاي قــرار من و تومن مي    قرارمتابم و بيرود اميدوارم بي چون
  .دارم را(وحدت) دريا به رسيدن اميد نيز من دارد را دريا به رسيدن اميد كه رود مانند

  
  

  !رانايت -حكمت  گنج
   يكه به هر بهار و سراپا شكوفه باش زيالو از بوستان و پ اموزيب داروهيو كرامت را از درختان م ي! گشاده دسترانايت زيتو ن

  كه در هر فصل بهار پر از شكوفه باشي... باغدار بياموز و از بوستان و تيرانا ! بخشش و بزرگواري را از درختان ميوه
   كند. ثاريا نيريچند ش ياوهيتو م ميكر يهارا دست يرا به مهر، كه پاداش هر زخمه سنگ يمهربان نينه هم

  پاسخ هر مهرباني را با مهر كه پاسخ هر ضربه سنگي(نامهرباني) را هم با چند ميوة شيرين بدهي. كه نه فقط
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  نسازم يبت شتنيآزاده مردم را از خو بيسعادتم رهنمون بود تا هرگز فر نيبس كه بد يگزارسپاسدگار، ياز آفر نميهم
  است كه با تعريف مردم از آزادگي ام مغرور نشوم.هتيرانا! سپاسگزار خداي بزرگ هستم كه اين سعادت را به من عطا كرد

  
  
  آواي آن در زبان فارسي وجود دارد.بيابيد كه هماي در متن درس واژه-1

  قريب: نزديك= غريب: بيگانه 
  

  ربط، عطف) را در بيت آخر مشخص كنيد.»(و«انواع-2
  »تو ورار من دريا، جاي قروم سوي قرارم              من ميبي وتابم چون رود اميدوارم بي«

  (بين دو واژه)ربط(بين دو جمله)                                                    عطف                                   
  ؟اندكار رفتهي اسمي در نقش مفعول بههادر متن درس كدام گروه -3

  )بهار: مفعول (من و تو بهار/ برخيز با گل بخوانيم اينك  )چه: مفعول(ديدمي چهاز شب آيا غير وبار:مفعول) /وتو(برگمنوبار برگاگر سوخت غم 
  
  دو نمونه بيابيد.» تشبيه«و » تشخيص«هايدر متن درس، براي كاربرد هر يك از آرايه-4

  قرارمو بيتابم تشبيه: چون رود اميدوارم بي*            دار من و تو*تشخيص: امروز خورشيد در دشت، آيينه
  نماد چه مفاهيمي هستند؟» شب«و » برزخ سرد«در بيت زير -5

درد و غم هايكوچه در ســرد برزخ اين در جاآن 
 

تو و من تار چشمان  ديدمي چه آيا شب  از غير 
 

  از انقالب / شب: ظلم دوران قبل برزخ سرد: 
  مقصود نهايي شاعر از مصراع دوم بيت زير چيست؟ -6

ي  رود چون قرارمبي و تابم بي دوارم،ام
 

تو و من قرار جاي دريا، سوي روممي من 
 

  ،انقالبپيروزيبراي حركت به سوي اتحاد 
  
  هاي زير با متن درس توضيح دهيد.در بارة ارتباط موضوعي هر يك از سروده -7

  الف)ز خورشيد و از آب و از باد و خاك    نگردد تبه نام و گفتار پاك
  تو و من يادگار گل دوست، اي ماند مي باغ در       سپرديم جان اگر برخيز حرخيز،س نسيم اين با* 

  جاودانگي نام نيك و نام شهدا مفهوم مشترك:
بارمت ها گل نقش اميد/ ميكارمت در چشمدهم، من با آب و دانه.../ ميب) اي منتظر، مرغ غمين در آشيانه!/ من گل به دستت مي

  د.ها باران خورشيبر ديده
  تو و من ارـــبه اينك بخوانيم گل با برخيز                     ما شكوفايي فصل توست و من فصل  فصل اين*
  تو و من دار آيينه دشت، در خورشيد امروز                    داغ چمن يك و ودمــب من باغ غربت در ديروز*

  اميد و پيروزي مفهوم مشترك:

  

  )ناراحتغمين( -)تباه و از بين رفتهتبه(-)فداكاريايثار(-)ضربهزخمه(-)تشكرسپاسگزاري(-)دوريغربت(                                                                    
 

  زيآن شب عز - ازدهميدرس 
  

  نگرفت يبا زخم نشان سرفراز    تـگرفـن يبازـپاك قيرـو طـون تـس چـك
  نگرفت! يمرگ را به باز تيثيح    فتچون تو شگ يدالورا، كس شيپ نيز

  را نگرفته است. ينكرده و با زخم، نشانة (مدال) سرافراز يرا ط يبازمانند تو راه پاك يكس
  هراسي) .مرگ را به مسخره نگرفت (از مرگ و شهادت نمي يشگفت و ديدني، آبرو نيچننيمانند تو ا كسچيدالور، ه يا نياز ا شيدوم: پ تيب

  شامگاه ديورشخ - يشعرخوان
  اه؟ــامگــش ديورشــخ دهـيرـر بـه! سـن اـي    اهـگـت در پـاه اسـم دهـير برـس نيآه ا

  است يا خورشيد خونين است در هنگام غروب؟آه! آيا اين سر بريدة شهيد حججي مانند ماه است كه صبح طلوع كرده
  راه؟ نـــياده بــتــاف هـظـالحـمياه بـــم اـي    خاك ينشسته به رو حفاظيب ديخورش    

  است.است و يا ماه بدون مالحظه ،زيبايي خود را به نمايش گذاشتهگويي پيكر شهيد چون خورشيد عيناً روي خاك قرار گرفته
  اهــنـگيحسن ب ين، اـم دـين شهـمحس يا    فراتر است يحسن شهادت از همه حسن    

  محسن شهيد من، اي شهيد زيبا و پاك منزيبايي شهادت از هر زيبايي باالتر است، اي 
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  گواه   گردنت رگ  عشق دادگاه در                                                                  آورند محضر در كه نيست نياز شاهد
  .ايشده شهيد عشق راه در كه داد خواهد گواهي خود تو، گردنِ رگِ عشق، دادگاه در زيرا نيست؛ گواه و شاهد حضور به نيازي

  راه؟ دهيكه چشمت كش ستيك اقياز اشت    ياشارت نبيدارد اسارت تو به ز 
  اي؟بود، تو به چه چيزي چشم دوختهاسارت تو يادآور اسارت حضرت زينب است كه به سر بريدة برادرش خيره شده

  

  پناه تو آغوش به گرم مرگ آورده                                                                           آخرت هاي نفس است زندگي لبريز
 تو، شهادت از و نباشد كارپايان تا است آورده پناه تو به مرگ كه است همين براي است، زندگي اميد بلكه نيست تو كار پايان تو، آخر هاي نفس

  .بگيرد زندگي

 
    

  پس مرجع ضميرها را مشخص كنيد.اسب از متن درس بيابيد؛ ساي منبراي كاربرد هر يك از ضمايرزير ،جمله-1
  گيرد.:اسمي كه ضمير جاي آن را ميمرجع ضمير ايشان)  -شما-ما-او-تو-(منضمير گسستهشان)     -تان-مان-ش-ت-(مضمير پيوسته

  را اطاعت كنمتان خواستم دستورميمن *
   كرد.(صداي خشك)الش را در خود هضم ميصداي كودكانه اما خشك ك* آميزي مشخص كنيد.يك نمونه حس-2
  سرودة زير با كدام قسمت از متن درس مناسبت دارد؟-3

ــال هــر خــرّم نــوبــهــار چــو سـ
ــا ــاز ت ــه كــنــد ب ــم روي ب عــال
ــبــزه بــه دهــد اللــه از زيــور سـ

 

يدار  ين    خواب  ز شـــود ب نوشـــ
ــيــريــن خــاطــرات ديــبــاچــة شـ

ــت، اي طر    به  مرا  دوسـ !آور خا
 

 بشويم، را سنگتان. كنم پاك را عكستان قاب گرد. بيايم اينجا به عصا دو و پا يك اين با صبح روز هر كه است اين بهام دلخوشي حاال : وارتباط با 
  !آقاام زنده همين به. آيدمي يادم عزيز شب آن از بيشتري چيزهاي روز هر. بكنم مرور شما با را خاطراتم و بدهم آب را گلدانتان

  
  

ــر                                                                     -(ســـســـتي كردن)طفره رفتن-(شـــايســـتة گفتن)عرضقابل-(آويزان كردن)حمايل كردن-(تپه)تل-كننده)(پافشـــاريمص
سايه)شبح -(قانع كردن)متقاعدكردن سناك)مهيب-(بي رحم)بي امان-(غمناك)حزين-(اندام)جثّه-( ضم -(تر ضا و محوطه-(گوارش)ه (ف

  (باغ)روضه-(نسنجيده)مالحظهبي-(استخوان قفسه سينه)جناق/جناغ-(خسته)ذله-(توان)رمق-حياط)
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  از آتش اوشسي گذر –درس دوازدهم 
  

  كه درد سپهبد نماند نهان    گفت موبد به شاه جهان نيچن
   را پنهان كرد). ييرسوا نيا توانيتو پنهان نخواهد ماند (نم يناراحت نيگفت: كه ا نيچن كاووسيمشاور به ك يروحان

  

  يزدن سنگ را بر سبو ديببا    يو گو گفت يكن دايكه پ يچو خواه  
  . يقرار ده شي) را مورد آزمااوشيها (سودابه و سآن ديبا، يبرس قتيبه حق يخواهياگر م

  

  گزند ابدي شهيدل شاه از اند    كه هرچند فرزند، هست ارجمند  
  آزرده خواهد شد. يبدگمان نيروشن نشود خاطر شاه از ا قتياست و متهم كردن او دشوار، امّا اگر حق زيهر چند فرزند، عز

  

  كران گريبه د يگشت شهيپر اند    دختر شاه هاماوران نيوز
  ايدختر شاه هاماوران (سودابه) نگران شده يبرا گريو از طرف د

  گذشت ديرا ببا يكيبر آتش     گشت هگوننيزِ هر در سخن چون بد
  از درون آتش بگذرد.  يگناهياثبات ب يبرا دينفر با كيمشكل شود)  يريگميشود (تصم گونهنيهر وقت سخن ا

  
  

  گزند ايدين گناهانيكه بر ب    است سوگند چرخ بلند نيچن
  . دينخواهند د يبيآس گناهياست و افراد ب گونهنيگناهكاران ا صيروش تشخ

  

 از آن ترسياست گو م يهر كه نمرود    انيرا نبود ز ميآتش ابراه  
  .) بترسدشياز آتش (آزما دياز آتش ندارد هر كس مانند نمرود است (گناهكار است) با يترسم، يابراه

  

  به گفتن نشاند اوشيبا س يهم    خواند شيجهاندار، سودابه را پ
  رو كرد. رو در اوشيسودابه را احضار كرد و با س كاووسيك

  

  نه گردد مرا دل، نه روشن روان    از هر دوان منيسرانجام گفت ا  
  .ستيهم آسوده ن الميو خ ستميگفت، من از شما دو نفر مطمئن ن كاووسيعاقبت ك

  

  كرده را زود رسوا كندگنه    كند دايپ زيمگر كĤتش ت  
  كند.  آبرويب ترعيرا روشن كند و فرد گناهكار را هر چه سر قتيكه آتش سوزان حق ديشا

  

  ن؟يكنون اندر نديچه ب تيكه را    نيبه پور جوان گفت شاه زم  
   ست؟ي) چيگناهياثبات ب ي(گذر از آتش برا بارهني(پادشاه جهان) به پسر جوان گفت كه نظر تو در ا كاووسيك

  

  سخن گشت خوار نيكه دوزخ مرا ز    اريشهر يگفت كا نيچن اوشيس
  شده است. ارزشيتهمت، ب نيمن در مقابل ا يپادشاه، آتش جهنم هم برا ياگفت:  نيچننيا اوشيس

  به ننگ يكه مردن به از زندگان    از كَفَش در دهان نهنگ  زيگر 
  با ننگ است. يفرار از دست او و در دهان نهنگ رفتن و مردن بهتر از زندگان

  
  

  تنگ خوار است اگر بگذرم نياز     اگر كوه آتش بود بسپرم
  من آسان است.  يتنگة آتش بگذرم برا نيو اگر قرار باشد از ا كنميهم باشد، از آن عبور م يآتش مانند كوهاگر 

  
  

  يپ كين ةز فرزند و سوداب    يشد جان كاووس ك شهيپراند
  نگران شد).  اريفرزند و همسرش، بس يآزرده شد (او برا نژادكيو ن ليفرزندش و سودابة اص يبرا كاووسيروح ك

  
  

  ار؟ياز آن پس كه خواند مرا شهر    گر شود نابكار يكيدو  نيزك
  . آورديمرا پادشاه به حساب نم كسچيه گريگناهكار باشد، د يكي) اوشيدو نفر (سودابه و س نياگر از ا

  
  

  دل گسل يكنم چاره ميبشو    كردار، دل زشت نيهمان به كز  
   .شمينديب ياچاره )اوشيسودابه و س يموضوع آزاردهنده (گناهكار نيا يوده كنم و براخود را آس اليكار زشت خ نيهمان بهتر است كه از ا

  گروهنظاره شده هم يجهان    دو كوه زمينهادند بر دشت ه 
  جمع شدند. دن، يد يبرا ياديز يقرار دادند و عده زميدر دشت و صحرا دو كوه ه
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  د راهبو نيو ا نييبود آ نيچن    شاه هيبدان گاه سوگند پرما
  وجود نداشت.  يراه نيجز ابود و به گونهنيگناهكاران ا صيتشخ يدر آن زمان، روش شاه پرقدرت برا

  
  

  شب آمد به روز يگفت دنديدم    فروز دوصد مرد آتش امديب  
شد (شب آمد به روز:  كيتار روز مثل شب ييگو هازمي(آتش را روشن كردند) و بر اثر دود ه دنديافروزنده آمدند و به آتش دممرد آتش ستيدو
  شد).  كيروز بود و شب وارد روز شد، بر اثر شدّت دود هوا تار يعني

  

  زبانه برآمد پس از دود، زود    شد ز دود هيس دنيدم نينخست
  .ديشد) و بالفاصله آتش شعله كش كيجا تارشد (همه اهيجا بر اثر دود، سهمه هازميبه ه دنيبا دم

  

  شدند انيبر آن چهر خندانش گر    شدند انيسراسر همه دشت بر
  .كردندهيگر اوشيچهرة خندان س يشدند و برا نيكه در دشت حضور داشتند غمگ يهمة مردم

  

  نهاده به سر نيخُود زر يكي    پدر شيبه پ امديب اوشيس
  بر سر خود نهاده بود. نيكه كاله خود زر ي) آمد، در حالكاووسيپدر خود (ك شيبه پ اوشيس

  
  

  ديپرام يپر ز خنده دل يلب    ديسپ يهاو با جامه ارويهش
  بود. دواريام اشيگناهيو نسبت به اثبات ب ديخنديبود، م دهيپوش ديسف يهاكه لباس يبه حضور پدر آمد) آماده و سرحال، در حال اوشي(س 

  

  خاك نعلش برآمد به ماه يهم    اهيبرنشسته س ياتازي يكي  
  .كرديحركت م عيسر اريسوار شده بود كه بس يهايس ي) بر اسب عرباوشي(س 

  
  

  چنان چون بود رسم و ساز كفن    شتنيپراكنده كافور بر خو
  .پاشنديمرده كافور م يگونه كه رسم است بر روبود، همان دهيخود پاش ي) كافور بر رواوشي(س 

  
  

  فرود آمد از باره، بردش نماز    كاووس باز شيبدانگه كه شد پ
  كرد. ميتعظ كاووسيآمد و به ك نييرفت، از اسب پا كاووسيك شيدوباره به پ وشايكه س يزمان

  
  

  ديسخن گفتنش با پسر نرم د    ديرخ شاه كاووس پرشرم د 
  .ديگوي) سخن ماوشيقدر مهربانانه با پسر خود (سو احساس كرد كه او چه ديرا پر از شرم و خجالت د كاووسي) چهرة كاوشي(س 

  

  سان بود گردش روزگار نيكز    ده مداربدو گفت ان اوشيس 
  است. گونهنيروزگار هم ينباش، چرا كه باز نيگفت غمگ كاووسيبه ك اوشيس

  

  ستياو مجروح ن غيكز ت ياكو دل آزاده   كردضربت گردون دون آزادگان را خسته 
  .ستين ندر اما هابيآس نياز ا كسچيو ه رسانديم بيآزاده آس يهاروزگار (سرنوشت) به انسان

  

  مراست ييرها گناهمياگر ب    مراست ييسر پر ز شرم و بها 
  .شوميآزاد مگناهم، يچه ثابت كنم كه ب) است و چنانگناهيامّا وجودم ارزشمند (ب كنميتهمت) احساس شرم م نيبا تمام وجود (از ا

  

  ندارد نگاه نميآفرجهان    كار هستم گناه نيكه ز دونيور ا 
  گناهكار باشم، خداوند مرا محافظت نخواهد كرد. نديگويكه م نيچننيو اگر ا

  

  تپش ابميكوه آتش ن نيكز    دهش يكين زداني يرويبه ن
  .شوميآتش مانند كوه دچار اضطراب و ترس نم نيبا اتكا به قدرت پروردگار بخشنده، از ا

  

  دل جنگ آتش بساختنشد تنگ    بتاخت يرا به تند هيس اوشيس
  مبارزه با آتش آماده كرد. ينشد و خود را برا ديرا با شتاب به حركت درآورد، ناام هشاياسب س اوشيس

  

  ديند اوشيخُود و اسپ س يكس    ديبركش يز هر سو زبانه هم
  .ديديرا نم اوشيخود و اسب سكاله كسچيكه ه يتا حد ديكشياز هر سو آتش شعله م

  
  

  ز آتش برون ديآ يكه تا او ك    پر ز خون دگانيدشت با د يكي  
  .ديآيم رونيچه وقت از آتش ب اوشيس ننديكه در دشت بودند با اندوه فراوان منتظر بودند تا بب يمردم
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  كه آمد ز آتش برون شاه نو    برخاست غو دنديچو او را بد  
  آمد. روني) بزدند كه: شاه جوان از درون آتش (سربلند اديآمدفر رونيكه از آتش ب دنديرا د اوشيكه مردم س يهنگام

  
  

  سمن داشت اندر كنار يكه گفت    سوار يچنان آمد اسپ و قبا
  گلستان) عبور كرده است. اي( اسمني ياز كنار گل ها يكرديآمد كه گمان م رونيسالم از آتش ب اوشيچنان اسب و لباس سآن

  

  آمد ز شهر و ز دشت دنيخروش    چو از كوه آتش به هامون گذشت   
  پرداختند. يكوبيو پا يمردم به شاد يدرون آتش گذشت و به دشت وارد شد، همه ) ازاوشي(س يوقت

  

  بود سانكيدم آتش و آب     بود زدانيپاك  شيچو بخشا
  .شودياو مثل آب قابل تحمل م يباشد، حرارت آتش برا يكه رحمت خداوندِ پاك، همراه كس يوقت

  

  ردادگ گنهيكه بخشود بر ب    را دگر يكيداد مژده  يهم
  را مورد رحمت قرار داد. يگناهيكه خداوند عادل، فرد بداد، يمژده م يگريهر كس به د

  

  يخست رو يآب و هم ختير يهم    يكند سودابه از خشم مو يهم
  .كرديم يو صورت خود را زخم كرديم هيگركند، يخود را م يسودابه از خشم مو

  

  گرد و نه خاكنه دود و نه آتش نه     پاك اووشيپدر شد س شيچو پ
  بود).  دهيند يبياز دود و آتش و گرد و خاك در او نبود (آس يبه حضور پدر رفت، نشان گناهيب اوشيس يوقت

  سپاه ادهيسپهبد پ ادهيپ    شاهفرود آمد از اسپ كاووس 
   شدند. ادهيهم از اسب پ انيزمان با او سپاهشد و هم ادهياز اسب پ كاووسيك

  

  كوش يبه جوانمرد-حكمت گنج
كه خلق  ييآغاز كرده تا به جا تيدراز كرده بود و جور و اذ تيكنند كه دست تطاول به مال رع تيرا از ملوك عجم حكا يكي

  برفتند و از كربت جورش راه غربت گرفتند. جهانفعلش به  دياز مكا
 ايو ظلم او مردند و  هايگرلهيكه مردم بر اثر ح يتا حد داديها را آزار مو آن كرديكه مال مردم را غارت م كننديم تيحكا يرانيپادشاه ا كياز 

  ترك وطن كردند. يستم و ياز غم و سخت
  ماند و دشمنان زور آوردند. يو خزانه ته رفتينقصان پذ تيچون رعيت كم شد، ارتفاع وال

  د و دشمنان حمله كردند.ش يكرد و خزانه خال دايحكومت هم كاهش پ يكه تعداد كشاورزان و مردم كم شد، درآمدها يوقت
 كوش  يسالمت به جوانمرد اميگو در ا    خواهد بتيروز مص ادرسيهر كه فر
  كمك كند. گرانيبه د يدر زمان آسودگ ديبه او كمك كند با يكس يدر روز گرفتار خواهديهر كس م

 گوششود حلقه به گانهيلطف كن لطف كه ب    برود يبنده حلقه به گوش ار ننواز  
لطف كن تا به دامان  كننديكه به تو خدمت م ييهااز تو دور خواهد شد، در حق انسان يمورد لطف قرار نده كنديكه به تو خدمت م ياگر كس

  پناه نبرند. هاگانهيب
توان  چيه«: ديملك را پرسر، يوز دون؛يدر زوال مملكت ضحاك و عهد فر خواندنديبه مجلس او در، كتاب شاهنامه هم يبار

   »كه گنج و ملك و حشم نداشت، چگونه بر اومملكت مقرر شد؟ دونيكه فردانستن 
كه  يدونيفر ديدانيم ايك آ دياز پادشاه پرس ريوز دون؛يحكومت ضحاك و روزگار فر يكه در بارة نابود خواندنديبار در حضور او شاهنامه م كي

  و خدمه نداشت چگونه توانست پادشاه شود؟ نيثروت و زم

  

ملك چون گردآمدن  يگفت: ا» .افتي يو پادشاه كردندتيبر او به تعصب گردآمدند و تقو يخلق يدينان كه شنگفت: آن چ
  » ؟يكردن ندار يمگر سر پادشاه ؟يكنيچه م يبرا شانياست، تو مر خلق را پر يخلق موجب پادشاه

مردم عامل  تيكه حما يپادشاه وقت ي) گفت: اريدشاه شد. (وزگرفت و پاكردند و قدرتاو اقدام تيبه حما ياعده يدانيگونه كه مگفت: همان
  ؟يپادشاه بمان ي؟ مگر قصد ندار يكنياست به چه علّت مردم را از خود دور م يقدرت پادشاه

  

و رحمت تا در پناه دولتش  نديتا برو گردآ ديپادشه را كرم با«گفت: » چه باشد؟ تيموجب گرد آمدن سپاه و رع«ملك گفت: 
  »ستيهر دو ن نيو تو را ا نندينش منيا

كنند و در پناه حكومتش آسوده  تيبخشنده باشد تا مردم از او حما ديوزبر گفت: پادشاه با ست؟يپادشاه گفت: علت جمع شدن سپاه و مردم چ
  . يرا ندار يژگيدو و نيكه تو ا يباشند درحا
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  يز گرگ چوپان ديايكه ن    يسلطان شهينكند جورپ 
  كند. يچوپان توانديكه نم يحكومت كند، مانند گرگ واندتيانسان ظالم نم

  بكند شيملك خو واريد يپا    كه طرح ظلم افكند يپادشاه
  .برديم نيدر واقع حكومت خود را از ب نهديظلم را م انيبنكه خودش  يپادشاه

  
  

  
    

  : برديپ واژه هر يمعنا به توانمي ر،يز روش دو به ميدانمي كه طورهمان             

   تضمن)-تناسب-تضاد-(ترادفواژگان ييمعنا روابط به توجه *      جمله در واژه دادن قرار *  
  برد؟ يپي زير هاتيب در) شهياند( واژة يمعنا به توانمي باال يهاروش از كي كدام با ديسيبنو كنونا-1

  (ترادف انديشه با ترس)روابط معنايي واژگان     كنيم بيرون انديشه و ترس   زدل  كنيم    شبيخون گردد، تيره شب چو) الف
  )فكر: شهياند(جمله  در دادن قرار    است اين پيشه   را صاحبدالن همه         است اين كانديشه  شو عشق غالم) ب
  كه با شادي تضاد دارد) يشه: غم ونگراني اند( روابط معنايي واژگان گشت آزاد انديشه ز روانش          گشت شاد آن از خسرو بشنيد چو) ج

  
  . ديبرگردان يعاد وةيش به يبالغ وةيش از را ريز تيب -2  

دوان هر از ايمن گفت سرانجام 
 

روان روشــن نه دل، مرا گردد نه 
 

  ايمن گردد و نه روانم روشن گردد. (دل من)دوان نه مرا دل هر گفت از سرانجام[كيكاووس]
  
  ي مختلف، معني آنها متفاوت است:هايي كه در كاربردهافعل           

  كردن نظر بخشودن، صرف ،عبور كردن گذشتن:                       نوازش كردن، نواختن، سازگاري كردن ،بنا كردن  ساختن:
  پوشانيدن ،فرض كردن ، بازخواست ،پنداشتن ،دريافت كردن گرفتن:

  
  . ديسيبنو را كي هر مو مفهو ديكن مشخص ريز يهاتيب در را هيكنا -3

وگويگفت كني پيدا كه خواهي چو) الف
 

يد  با نگ  زدن ب ــ ــبو بر را س س
 

  كردن شيآزما: زدن سبو بر را سنگ
بتاخت تندي به را ســيه ســياوش) ب

 

ــد  ــاخت آتش جنگ دل،تنگ  نش بس
 

   عبور كردن) آتش ازن(ساخت آتش جنگ،نااميد)  نيغمگ( دل تنگ
  . ديكن يبررس را آنها مفهوم و ديابيب درس متن در را» مجاز« نمونه دو -4
  = سر: وجود راستــم يياــره گناهمير بـاگ             مراست ييپر ز شرم و بها سر
  = سيه: اسب سياهدل جنگ آتش بساختنشد تنگ           بتاخت يرا به تند هيس اوشيس

  
  
     .ديابيب درس متن از متناسب تيب، حماسه يهانهيزم از كيهر يبرا -5  

  هاي حماسه:داستاني، قهرماني، ملي، خرق عادت(داستان قهرمان ملي خرق عادت است)زمينه            

  
  بساخت آتش جنگ دل تنگ نشد      بتاخت تندي به را سيه سياوش: يقهرمان  

  

  سمن داشت اندر كنار يكه گفت            سوار يباــــد اسپ و قــچنان آم: عادت خرق
  اكپ اوشيد سپدر ش ش،يپ چو            ه خاكدود و نه آتش نه گرد و ن هن                  

  
  
  

  گزند دياين گناهانيكه بر ب                   است سوگند چرخ بلند نيچن: يمل  
  كرده را زود رسوا كند گنه                   ندــك داــيپ زيـش تـكĤت مگر         

               
  را با مضمون بيت زير مقايسه كنيد.» ر سياوش از آتشگذ« -6

  ترس از آنآتش ابراهيم را نبود زيان             هر كه نمرودي است، گو مي
  هاي ظالم و بدعكس انسان ، برهاي نيك در پناه خدا هستند حتي درون آتشمفهوم مشترك: هميشه انسان

  
  . ديسيبنو را ستون هر اتياب مشترك مفهوم سپس د؛يابيب سدر متن در مرتبط يتيب، نمونه هر يبرا نخست -7

  مفهوم مشترك  بيت متن درس  بيت
 كرد خسته را آزادگان دون، گردون ضربت

  ست ـني مجروح او تيغ كز ايآزرده دلكو 
  دارــم دوهـان تـگف دوـــب سياوش
  ارــروزگ ردشــگ ودــب سان كزين

  تسليم در برابر سرنوشت

  گ ـــنهن انــده در شــكَفَ از ريزــگ
  گـنن به انيــدگــزن از هـب ردنــم كه

  شهريار كاي گفت چنين اوشــسي
  خوار گشت سخن زين مرا دوزخ كه

  ترجيح مرگ به زندگي ننگين
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فرياد بلند برخاست غو( -(اضطراب)تپش-(شتر)هيون-ارزش، آسان)(بيوارخ-(پاكي)عفاف-(شرم)آزرم-(شهري در سيستان)زابل                                                                    
ستارگان مي پردازن(رصدخانه -(گل ياسمن)سمن -(لباس)قبا-شد) -(غير عرب)عجم-(معجزه)خرق عادت-)جايي كه در آن به نگاه كردن 

  (خدمتكاران)حشم-(نابودي)زوال-(ضعف و كاستي)نقصان-(درازدستي)تطاول

  

             
  خوان هشتم –زدهميدرس س 

  
  كرد. / و چه سرمايي، چه سرمايي! / باد برف و سوز وحشتناكسورت سرماي دي بيدادها مي گفتم، آن شب نيزهان، داشتم مي

  گفتم، شدّت سرماي زمستان زياد بود و عجب سرمايي بود، طوفان برف و باد بود و سرماي وحشتناك.داشتم مي
  چون شرم...هم خانه گرم و روشن بود،قهوه چون ترس، /گرچه بيرون تيره بود و سرد، هم/م جايي بختانه آخر، سرپناهي يافتخوش
  فضاي پر از ظلم و وحشت است.» بيرون«كه منظور شاعر از اند ضمن اينخواني و نقّالي بودهها در قديم محلّ شاهنامهخانهقهوه

  .كانون گرمي بود راستيپيغام، رد نقّال آتشينخانه گرم و روشن، مهمگنان را خونِ گرمي بود./ قهوه
  بخشي بود.راستي محفل لذّتهاي مرد نقّال جذّاب و شنيدني بود، بهخانه گرم و نوراني بود، حرفحاضرين با مهر و محبّت بودند، قهوه

  همگنان خاموش، / گرد بر گردش، به كردار صدف بر گرد مرواريد/ پاي تا سر گوش
  .كردندميهاي او گوش گيرد، ايستاده بودند و با تمام وجود به حرفو در اطراف نقّال مانند صدف كه دور مرواريد را ميهمه ساكت بودند 

روايت كرد؛ / خوان هشتم  -آيين آن گرامي مرد/ آن هريوة خوب و پاك» ساالرماخ«هفت خوان را زادسرو مرو، يا به قولي «
  »كه نامم ماث كنم اكنون، .../ منرا/ من روايت مي

آيين، روايت كرد؛ خوان هشتم (مرگ رستم) آن مرد گرامي، آن هراتي خوب و پاك» ساالرماخ«يا به قولي ديگر » آزادسرو سيستاني«خوان را هفت
  كنم اكنون، من كه نامم مهدي اخوان ثالث است.را من روايت مي

قصه است اين، قصه، آري قصة درد است، شعر «/زدميگفت و قدم گفت و ميچنان ميآمد. همرفت و ميچنان ميهم
  عالي نيست -چون پوچ هم -هيچ / عيار و شعرِ محضِ خوب و خالي نيستاين عيار مهر و كين مرد و نامرد است / بي/نيست

وجه  هيچوبي باشد. / و به كه فقط شعر خارزش نيست و يا اينديگر است. / بيخوان هشتم وسيلة سنجش دوستي و دشمني مرد و نامرد از يك
  پوچي نيست كه ظاهري عالي داشته باشد. زيهم چ

  »هاست...ها، / روكش تابوت تختيهاست / خيسِ خون داغ سهراب و سياوشبختياين گليم تيره 
  دهد.مي نشانو سياوش و تختي را ي افراد مظلومي مانند سهراب چنين خون داغ و تازهها و هماين (داستان كشته شدن رستم) مانند گليمي، بدبختي

  اندكي استاد و خامش ماند / پس هماواي خروش خشم، / با صدايي مرتعش، لحني رجزمانند و دردآلود، خواند: آه، 
  لرزيد با صدايي پر از فخر گفت: آه، اي ايستاد و ساكت شد سپس همراه با فرياد و در حالي كه صدايش ميلحظه

تكيه و اميد ايرانشهر، / شيرْمرد عرصة ناوردهاي هول، / پور زال زر، جهان پهلو، / آن خداوند و  ديگر اكنون آن، عماد
   مانند،سوار رخش بي

و  مثلبيپهلوان، آن صاحب و سوار رخش هاي ترسناك، پسر زال سپيدمو، جهانگاه و اميد مردم ايران، مرد شجاع جنگديگر اكنون آن تكيه
  مانند، 
شد از لبش لبخند، / خواه روز صلح و بسته مهر را پيمان / خواه روز جنگ و نمي گم-چون كليد گنج مرواريد - كه هرگزآن

  خورده بهر كين سوگند
  شد، چه روز صلح و پيمان دوستي و چه هنگام جنگ و دشمنيآن كسي كه هرگز لبخند مانند كليد گنج مرواريد از لبانش محو نمي

  گُرد سجستاني / كوه كوهان، مرد مردستان / رستمِ دستان،  تهمتن/شهرآري اكنون شير ايران
  ترين مردها، رستم پسر دستان...ها، شجاعهيكل، پهلوان سيستان، استوارترين كوهآري اكنون شيرمرد ايران، رستم قوي
  هايش نيزه و خنجر، هر سو بر كف و ديواره كشتهدر تگ تاريك ژرف چاه پهناور، 

  تاريك عميق پهناور، كه در كف و ديوارهايش نيزه و خنجر كاشته بودند...در ته چاه 
  آور، انگيز و شگفتشرميش ناباور / و غمدردان، / چاه چونان ژرفي و پهناش، بيپستان، چاه بي چاه مردانچاه غدر ناجوان

عمق و  مانندشرمي سازندگانش غيرت چاهي كه بيهاي بياندهد، چاه افراد پست، چاه انسمرد را نشان ميهاي ناجوانچاهي كه خيانت انسان
  .آور بودانگيز و شگفتپهنايش، ناباورانه و غم
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  مند، / در بن اين چاه آبش زهر شمشير و سنان، گم بودآري اكنون تهمتن با رخش غيرت
  و نيزه داشت سقوط كرده بود.جاي آب، بُرندگي شمشير مند خود در ته اين چاهي كه بهآري اكنون رستم با رخش غيرت

شرمانه انديشيد كه نبايستي بگويد هيچ / بس كه بيپهلوان هفت خوان، اكنون / طعمة دام و دهان خوان هشتم بود / و مي
  و پست است اين تزوير / چشم را بايد ببندد، تا نبيند هيچ...

 بسكرد كه حرفي براي گفتن ندارد از گرفتار شده بود و با خود فكر مي خوان عبور كرده بود) اكنون در خوان هشتم رستم (پهلواني كه از هفت
  هاي خود را بايد ببندد تا چيزي نبيند...شرمانه و پست است. چشمكه نيرنگ (شغاد) بي

  بعد چندي كه گشودش چشم / رخش خود را ديد / 
  خوابيد.و هوشش رفته بود و داشت ميها كاريش / گويي از تن حس كه خونش رفته بود از تن، بس كه زهر زخم بس

 بودهاي كشنده و مؤثّري به او وارد شده بعد از مدّتي كه چشم خود را گشود رخش را ديد كه از بس خون از تن او رفته بود و از بس كه زخم
  كردي حسّ و هوش ندارد و در حال مردن است.گمان مي

  پاييد.ديد و مينبودش اعتنا با خويش. / رخش را مي خبر بود و/ بي -بس بتر از رخش  -او / از تن خود 
  بود. شدهكرد و به او خيره (رستم) از وضعيت وخيم خود كه از رخش هم بدتر بود خبر نداشت و اصالً توجّهي به خودش نداشت. رخش را نگاه مي 

  ...همتا / رخش رخشنده / با هزاران يادهاي روشن و زنده رخش، آن طاق عزيز، آن تاي بي
  يادماندنيمثل و مانند، رخش تابان، با هزاران خاطرة خوب و بهرخش، آن يگانة عزيز، آن اسب يكتاي بي

  بار شايد بود / كان كليد گنج مرواريد او گم شد.اين نخستين» / رخش! طفلك رخش! / آه!«گفت در دل: 
  خنديد.ود كه رستم نميباري بشايد اين نخستين» رخش! طفلك رخش! آه!«(رستم) با خودش گفت:  

  پيچيد...اش در چاهسار گوش ميخنديد / و صداي شوم و نامردانهكرد و ميشغاد، آن نابرادر بود / كه درون چه نگه مي ...
نامردانة او  ووم خنديد و صداي شكرد و ميي كسي را ديد، او شغاد برادر ناتني رستم بود كه درون چاه را نگاه ميناگهان انگار بر لب آن چاه سايه

  شد.انداز ميدر درون گوش طنين
  مانند، / با هزارش يادبود خوب، خوابيده استمند / رخش بياما... واي! / ديد، / رخش زيبا، رخش غيرت

  ، مرده است.ي خوبشمثل و مانند، با هزاران خاطرهامّا... واي! ديد، رخش زيبا، رخش باغيرت، رخش بي -دوباره چشم رستم به رخش افتاد 
  ديده است...چنان كه راستي گويي / آن هزاران يادبود خوب را در خواب ميآن
  همه، خاطرة خوب را در خواب ديده است.كردي (رستم) آنچنان كه واقعاً گمان ميآن

م او ماليد... / بعد از آن تا مدتي، تا دير، / يال و رويش را / هي نوازش كرد، هي بوييد، هي بوسيد، / رو به يال و چش
  باريدمرد نقّال از صدايش ضجه مي

 نقّالبعد از آن تا مدّتي طوالني يال و روي رخش را هي نوازش كرد، هي بوييد، هي بوسيد، روي خود را به يال و چشم رخش ماليد... صداي مرد 
  پر از ناله و شيون بود.

ها سرگرم / جنگ بود اين يا باز با آن آخرين انديشه /و نشست آرام، يال رخش در دستش، «و نگاهش مثل خنجر بود: / 
  شكار؟ آيا / ميزباني بود يا تزوير؟

اتّفاق، جنگ  ايننگاه رستم مانند خنجر بُرّنده و تيز بود: و آرام نشست، موهاي گردن رخش در دستش، دوباره با آن فكرهاي قبلي درگير بود كه: 
  يي؟بود يا شكار؟ تفريح و مهماني بود يا دورو

 / با كمان و تير -چنان كه دوخت هم -خواست / كه شغاد نابرادر را بدوزد توانست او اگر ميشك ميگويد كه بيقصه مي
  كرددرختي كه به زيرش ايستاده بود / و بر آن بر تكيه داده بود / و درون چه نگه مي بر/

بود  ايستادهكه دوخت) با كمان و تير بر درختي كه به زيرش چناند را بدوزد (هممرخواست كه شغاد ناجوانگويد كه قطعاً رستم اگر ميقصّه مي
  كرد.و به آن تكيه داده بود و درون چاه را نگاه مي

  اي ميهن – شعرخواني
 ! هنيم ياهن، ياز عشقت، وجودم، م زيبود لبر    !هنيم ياهن، يتو، در تار و پودم، م ادي دهيتن

 ورزمودم نهفته است و با تمام وجود به تو عشق ميياد تو اي ميهن در تمام وج
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 د. بيابي درس متن در را شده هاي مشخصواژه متضاد -1
  صلح: كين .باشند اول مرادف را صلح معناي خواهندمي هركدام ها / وعبارت ها وواژه بين در /است رقابتي بنشينيم / شوق داوري به بايد
  رنگي: تزويريك  خندد سر رفتن از شمع رنگ به كه بايد      يكرنگي سر هركس دارد فنا اهل با
 
 كنيد.  مشخص را پسين و هاي پيشينوابسته و هاي اسميزير، گروه متن ـ در2
  ».است خوابيده خوب يادبوِد شهزار با ،مانند بي  رخش / غيرتمند رخش ،زيبا رخش«
  صفت   هسته      صفت          صفت          هسته        صفت       هسته    صفت   هسته   

   
  هستند؟ كساني چه نماد» شغاد«و » رستم«سروده  اين در ـ3

  و ناجوانمرد تزويرگرهاي انسانشغاد: /  ملي شجاع قهرمان رستم:

  
  
 كنيد.  بررسي هاي ادبيآرايه ديد از را هاي زيرـ قسمت4  

  .شد گم او مرواريد گنج كليد انك/  بود شايد بار نخستين الف) اين
   )دهان از استعاره ( / گنج )دندان از استعاره (/ مرواريد )لبخند از استعاره(مرواريد گنج كليد

 .مرواريد گرد بر صدف كردار به گردش بر گرد/  خاموش ب) همگنان
   (ر) آراييواج/  ريدمروا و نظير: صدف مرواريد) / مراعات مانند نقال مرد و صدف مانند (همگنان تشبيه

  پ) پهلوان هفت خوان، اكنون / طعمة دام و دهان خوان هشتم بود.
  دام خوان هشتم بود  در طعمه مانند اضافة استعاري: دهان خوان هشتم / طعمة بودن: كنايه از گرفتار بودن / تشبيه: پهلوان هفت خوان

  
  
  
  شغاد دست به رستم كشته شدن داستان چيست؟ »درد ةقص«از  نقال ـ مقصود5 

 
  در بارة مناسبت موضوعي متن درس با بيت زير توضيح دهيد.ـ 6
   »ات كنند برند تا زندانيبار مي	اين      شدن از چاه دل مبند	يوسف به اين رها«

هاي ون آورده شد اما سختي،مانند حضرت يوسف كه از چاه بيرشودرستم بعد از رها كردن كيكاووس از هفت خوان، اسير ناجوانمردي برادر خود مي
  بسياري را بعد از آن تحمل كرد از جمله تهمت زلخيا و زندان رفتن...

 
 

-(شـــعر جنگي)رجز-(خالص)محض -(ارزش)عيار-هريوه(اهل هرات)-(مرحله)خوان-(نوعي عصـــا)منتشــا-(شـــدت)ســورت                                                                    
  (بافته)تنيده(عدد)شصت-(فرياد و زاري)ضجه-(برادر رستم)شغاد-(يگانه)طاق-(ريا)تزوير-(پدر رستم)زرزال-رس)(تهول
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  مرغسي –درس چهاردهم  
 

  هفت وادي عشق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چه كار دارم؟ نجايجاست جلوه گاهم اآن   خرابه نيبوم ا يطاووس باغ قدسم، ن
   ارزشيب يايدن نيمن بهشت است نه ا ي) ، جاايخرابه (دن نيمن (انسان) طاووس بهشت هستم (بودم) نه جغد ا

  
  

  و نهان آنچه بودند آشكارا    كردند مرغان جهان يمجمع
  گرد هم آمدند.  يشناخته و ناشناخته در مجمع، مرغان جهان 

  

  اريشهر از شهر چيه يخال ستين    زمان در روزگار نيجمله گفتند ا
  (همه پادشاه دارند)  ستيبدون پادشاه ن ينيسرزم چيدوره و روزگاره نيهمة مرغان گفتند كه در ا

  

  ستيشاه بودن راه ن يب نياز ا شيب    ست؟يما را شاه ن ميچون بود كاقل 
  .ميبدون پادشاه بمان نياز ا شتريكه ب ستيما شاه ندارد، درست ن نيچگونه است كه سرزم

  جلوة آب صاف در گل وخار    نيچشم بگشا به گلستان و بب
  ا در همه موجودات ببين)هاي حق ر(جلوه.زدارديبر همه چ يريو پاك) چه تأث يدنيناد يكه آب پاك (خدا ني) نگاه كن و ببيبه جهان (هست

  ژرف ژرف ايزانك ره دور است و در    ره را شگرف نيا ديبا يرمرديش
  است) است (مشكالت بر سر راه قيعم اياست و در يراه، طوالن نيا رايشجاع و قدرتمند الزم است / ز يراه، مرد نيا مودنيپ يبرا

  
  

  الاي گيرد زوحسن او در هفته    گل اگر چه هست بس صاحب جمال
  . روديم نياو زود از ب ييباياست اما ز بايز ارياگر چه گل بس

  
  

  كي تواند ماند از يك ذره باز؟    هركه داند گفت با خورشيد راز
     به حق باز ماند؟ دنيارزش از رس يبه تعلقات ب يبه سبب دلبستگ تواندي(خدا) همدم شود، چگونه م ديهر كس كه با خورش
  خبريب يعذرها گفتند مشت    ر به سرس گريبعد از آن مرغان د
  آوردند. ييهابهانه ينادان ياز رو يهمگ گريپس از آن، پرندگان د

  

  چون گذشتي هفت وادي، درگه است    گفت ما را هفت وادي در ره است
  .ديرس ميخواه رغميبه درگاه سم، يگذشت ابانيهفت ب نياز ا ي(هفت مرحله) وجود دارد، وقت ابانيهدهد گفت: بر سر راه ما هفت ب

  
  

  نيست از فرسنگ آن آگاه كس    وا نيامد در جهان زين راه كس
  ندارد.  يراه آگاه نيهم از مقدار مسافت ا يراه باز نگشته است و كس نيكس در جهان از ا چيه

  
  

  پيشت آيد هر زماني صد تعب    چون فرو آيي به وادي طلب
  .شديرو خواهرو به يفراوان يهايهر لحظه با سخت يكه به مرحلة طلب برس يوقت

  
  
  
  

ترتيب 
 وادي

  هاويژگي  رمز  نام وادي

  هاي فراوانتعلقي، رنجبي  ط لبــط  اول
  تش عشق شدنمثل آتش بودن و غرق آ  ع  قـعش  دوم
  بردنشدن و به ارزش و حقيقت خود پيآگاه  م  معرفت  سوم

  اعتنايي به بهشت و جهنمگذشتن از همه چيز و بي  اس  استغنا  چهارم
  به وحدت و يگانگي رسيدن  تو  توحيد  پنجم
  در تحير و حسرت ماندن  حيـ  حيرت  ششم
  با معشوق يكي شدن  فن  ناـــف  هفتم

  طعم استوحيفن                                         
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  ملك اينجا بايدت در باختن    اينجا بايدت انداختن مال
  ) ي(از دست بده يرا از خود دوركن هايهمة دلبستگ ديطلب) با ي(واد نجايدر ا

  
  

  بار دست  كياز خود بشو  يوانگه    شو از هرچه هست دياوالً تجر
  و سپس از خودت بگذرابتدا از هر چه وجود دارد خود را پاك كن 

  
  

  غرق آتش شد كسي كانجا رسيد    بعد ازين وادي عشق آيد پديد
  .رديگيوجودش را فرام ي، عشق همچون آتشافتيعشق راه ي/ هر كس كه به واد شوديم داريعشق پد يمرحله (طلب) ، واد نيبعد از ا

  
  

  گرم رو، سوزنده و سركش بود    عاشق آن باشد كه چون آتش بود
  و سوزنده و سركش باشد. با اشتياقاست كه مانند آتش،  يكس يواقععاشق 

  
  

  پا و سربي يامعرفت را وادي    بعد از آن بنمايدت پيش نظر
  كه انتها ندارد. كنديمعرفت را درنظر تو آشكار م يعشق، واد يبعد از واد

  

  صفتاز سپهر اين ره عالي    چون بتابد آفتاب معرفت
  راه با قدر و واال بتابد... نياز آسمان ا يچون آفتاب يكه معرفت اله يوقت

  
  

  بازيابد در حقيقت صدر خويش...      هر يكي بينا شود بر قدر خويش  
  .ابدييخود را م يقيو مقام حق برديم يبه ارزش خود پ يهر كس

  
  

  نه درو دعوي و نه معنا بود    بعد ازين وادي استغنا بود
  وجود ندارد. يدر آن ادعا و مقصوداستغناست كه  يمرحلة بعد واد

  
  

  استايهفت دوزخ همچو يخ افسرده    ستاي اهشت جنّت نيز اينجا مرده
  ت.منجمد اس يخياست و هفت جهنم مانند  يهشت بهشت مانند مرده ا، يواد نيدر ا

  
  

  منزل تفريد و تجريد آيدت    بعد از اين وادي توحيد آيدت
  شدن با معشوق است. يكيه مرحلة است ك ديتوح يوادن، يبعد از ا

  
  

  جمله سر از يك گريبان بركُنند    ها چون زين بيابان دركنندروي
  .رسنديم يگانگي) عبور كنند / همة آنها به دي(توح يواد نيراه از ا نياگر روندگان ا

  در تحير مانده و گم كرده راه               مرد حيران چون رسد اين جايگاه
  .كنديو راه را گم م شودي، سرگردان مرسديمرحله م نيبه ا انريانسان ح يوقت

  
  

  كار دايم درد و حسرت آيدت               بعد ازين وادي حيرت آيدت 
   است كه كار تو فقط درد و حسرت است. رتيبعد، ح يواد

  

  كي بود اينجا سخن گفتن روا                بعد ازين وادي فقرست و فنا  
  سخن گفت. توانينم يمرحله حت نيو فناست كه در ا بعد، فقر يواد

  

  است ياشد ز خود، مردانه يهركه فان               كز خود شد فنا افتيوصلت آن كس  
  مرد راه است. يكس نيچن نيكه از خود بگذرد و ا رسديبه وصال معشوق م يكس

  
  

  تو گم شده بيني ز يك خورشيد،              صد هزاران ساية جاويد، تو
  وجود حق، گم هستند. ديكه در نور خورش ديد يرا خواه يديجاو يهاهيمرحله، سا نيدر ا

  
  

  مرغ آن سيمرغ بودشك اين سيبي                 كردند آن سي مرغ زودچون نگه  
  ل آن بودند.هستند كه به دنبا يمرغينگاه كردند متوجه شدند كه بدون شك خودشان همان س گريكديپرنده به  يآن س يوقت

  
  

  ود خود سيمرغ سي مرغ مدامب               خويش را ديدند سيمرغ تمام 
  است. مرغيدر اصل همان س مرغيكه س نيكامل هستند و ا مرغيس كيكه  دنديخودشان را د
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  سايه در خورشيد گم شد والسالم      محو او گشتند آخر بر دوام   
  ) كنديآن را محو م دي(خورش شوديگم م ديكه در خورش ياهيشدند مانند سا يكيبا او  شهيهم يبرا

  
  

   ييهم سرو با قبا، يهم ماه با كاله      سرو و مهت نخوانم، خوانم، چرا نخوانم؟
  كه لباس بر تن دارد. يكه كاله بر سر دارد و هم سرو ي، به چه علت نخوانم، تو هم ماهخوانميمخوانم، يماه نم ايمن تو را سرو 

  
  

  ديپاك و پل يسرا نيو بد است ا كين يكه جا     دينخواهد د تعبيمقام، طرب ب نيدر ا
  يهست و هم بد يكين يهم جا يديو پل يخانة پاك نيا رايبدون رنج نخواهد بود ز يجا شاد نيدر ا

  
  

  رسد به فراز؟ يهمت پست ك             مجاز؟ يسرا نيدر ا يچه بند 
  .ديرس يبه تعال توانينم يبا كم همت چگاهيه، يشويوابسته م يقيحق ريغ يايدن نيچرا به ا

  
  

  و في األرض آيات للموقنين و في أنفسكم أفال تبصرون
  د؟ينيب ياست. پس چرا نم ييها] نشانهزياست و در وجود شما [ن ييهانشانهن، يقياهل  يبرا نيزم يدر رو  و

  

   ييكه تو، يدر خود بطلب هر آن چه خواه     هر چه در عالم هست ستيز تو ن بيرون 
   در درون خودت به دنبال آن بگرد. يخواهي، در هر چه را مستيوجود دارد از تو دور ن يهر چه در هست

  
  
  
  

  ترتر و اوليكالن – گنج حكمت
  
  

  .نبود بيشاي  گرده توشه، و زاد وجه از ايشان با و كردند مسافرت مصاحبت روي از روباهي و گرگي و اشتري
  ها از جهت خوراك و آذوغه يك قرص نان بيشتر نبود.شتري و گرگي و روباهي دوستانه به سفري رفتند و با آن

  
  

  .تر اولي گرده خوردن بدين بيشتر، زاد به ايشان از كدام هر كه گرفت قرار آن بر آخراألمر تا .رفت مخاصمت براي گرده از ايشان ميان
  آمد و نهايتاً قرار شد هر كدام كه از جهت سني بزرگتر است براي خوردن قرص نان اولويت دارد. ها  درگيري پيشبر سر قرص نان بين آن

  كردم! مي اعانت را مادرت و داشتم چراغ فرامي را شما و بودم حاضر موضع آن در شب آن من
  كردم.ت در به دنيا آوردنت كمك ميمن آن شب در آن محل حضور داشتم و براي شما چراغي باال نگه داشتم و به مادر

    
  

  
  . ديسيبنو ريز يهاتيرا با توجه به ب »ديتجر«و » تعب«، »قبا« يهاواژه يمعنا -1

  قبا: پوشش، لباس                 قبايي با سرو هم كالهي، با ماه هم       نخوانم؟ چرا خوانم، نخوانم، مهت و سرو
   تعب: رنج و سختي پليد و پاك سراي اين است بد و نيك جاي كه        د دي نخواهد تعببي طرب مقام، اين در
  ترك تعلقات دنيوي : ديتجر                   دست يكبار بشو خود از وانگهي                      هست  هرچه از شو تجريد اوال

 
  .ديسيرا بنوهر جزء  يسپس نقش دستور د؛يمرتب كن اريرا طبق زبان مع ريز تيب ياجزا -2

     آيدت حسرت و درد دائم كار        دتيآ رتيح يواد نيبعد از ا
اليه)+ دائم(قيد) درد و حسرت(مسندو معطوف به مسند) آيد و كار(نهاد)+ تو(مضافبعد از اين(قيد)+، وادي حيرت(نهاد)+ بر تو(متمم)+ مي

   شود(فعل اسنادي).مي
 .ديكن يبررس »يعتب يهانقش«را با توجه به  ريمتن ز -3
   ...يبر درخت ،نيزم يكوه رو نيبلندتراست و در پس كوه قاف،  مرغياست. نامش س ياريشهر و شوايپ زيرا ن پرندگان ما
  بدل براي كوه قاف                                                            معطوف              »ما«بدل براي    
  
 هستند؟ ينماد چه كسان ر،ياز پرندگان ز كيس، هر با توجه به متن در -4

  منزلگاه حق قاف:    ذات باري تعالي سيمرغ:     راهنماست و راهبر نماد اينجا در .سر به شانه هدهد:
  طلب و جاه درباري مردم باز:            ظاهر اهل طاووس:                                     مجازي پيشة عاشق :بلبل

  
بهره گرفته  گريد يادب يهاهيوجه شبه، از كدام آرا انيب يشاعر برا ديده حيتوض د؛يمشخص كن ر،يز تيرا در ب» وجه شبه« -5

  »بود سركش و سوزنده رو، گرم       بود آتش چون كه باشد آن عاشق«      است؟
 

  زبانه كش)–تسليم ناپذير  :ام دارد ايه» سركش« در مصراع دومكه داراي آراية كنايه و ايهام ( مصراع دوم :وجه شبه
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  .ديده حيتوض ريز تيبه كار رفته در ب حيدرباره تلم -6
به خرا اين بوم ني قدســم، باغ طاووس

 

دارم؟ كار چه جااين گاهم،جلوه جاســتآن 
 

   .كندمي به داستان طاووس در بهشت و همكاري با مار براي فريب آدم اشاره
  است؟ ياز هفت واد يدام وادك ادآوري ر،يز تيهر ب -7

  وادي فقر و فنا   است ياشد ز خود، مردانه ير كه فانه         كز خود شد فنا افتيالف) وصلت آن كس 
  وادي طلب همت پست كي رسد به فراز؟              مجاز؟ سراي اين در بندي چه دل) ب
  وادي توحيد  خار و گل در صاف آب جلوة            ببين   و گلستان به بگشا چشم) پ
  
  .ديارائه ده »مرغيمرغ و س يس« كوتاه از داستان يليتحل ر،يز ةو سرود فهيشر يةبا توجه به آ -8
] زيهايي است و در وجود شما [ننشانه ن،يقياهل  يبرا نيزم يفي األرض آيات للموقنين و في أنفسكم أفال تبصرون: و در رو و«

  »د؟ينيبهايي است. پس چرا نمينشانه
  وييــــت كه اهي،ــش مالــج هـآين وي           وييــت هـــك الهي، ةـــــنام نسخه اي

  ) 21و  20 اتي/ آ اتي(الذار   تويي كه خواهي، چهآن هر بطلب  خود در         هست عالم در چه هر نيست تو ز بيرون
  خودشناسي مقدمة خداشناسي است

  
-نيازي)(بياستغنا-(ارزش)قدر-(رنج)تعب-(رها كنم)بگذارم-(انگشت)شست-(خواهنده)خواستار-(نام كوه)قاف-نده)پر(هدهد                                                                    
 -مني)ـ(دشمخاصمت-(از جهت توشه)از وجه زاد-يني)ـ(همنشمصاحبت-غ گياه)ــ(تيخار-رنده)ـــ(پطاووس -(شادي)طرب-(اندك)قليل
  ها)(گفتهمقاالت-(ياري)اعانت -(عاقبت)االمرآخر

  
  كباب غاز-درس شانزدهم 

  
  بمكند. سماق بگذار و بكش نقدا خط را مابقي و بگير وعده را باال هايرتبه گفت:همان

  ند.بگذار انتظار بيهوده بكشباال را دعوت كن و بقيه را فعالً  ناديده بگير و هاي ردهگفت همان مقام

  

  بزن خودت سر به هست هر گلي .است خودت پسرعموي ميان به قرآن هفت ماشاءاهللا !اردند دخلي من به
  به من ارتباطي ندارد.بال به دور پسرعموي خودت است.هركاري كردي براي خودت كردي.

  
  

  ؟»بريزم سرم به خاكي چه پس« پرسيدم استيصال حال با
  با حال درماندگي پرسيدم پس چه كار كنم؟

  
  

  .است شده معارض بال آرايمجلس  و وحده متكلم و چيده را جمع نوك لطيفه، و بذله و شوخي و حرّافي و شزباني خو در
  آراي بدون رقيب شده است.در خوب صحبت كردن و پرحرفي و شوخي و ...همه را وادار به سكوت كرد و تنها سخنگو و بزم

  
  

  بوسيده... را عرشا جبهة رفته جلو كه گرديده بود محظوظ چنان حضّار از يكي
  ور شد كه جلو رفته و پيشاني شاعر را بوسيد...يكي از حاضرين چنان بهره

  
  

  بست. نقش استادي آقاي انداختةگل صورت  روي  بر  دعاگو انگشت پنج
  .اثر گذاشت اثر پنج انگشتِ راست وكشيده بر روي صورت سرخ شدة آقاي استادي

  

و زوال غاز خدابيامرز مرا به ياد بي ثباتي فلك بوقلمون و شقاوت مردم دون و مكر  فناة كه منظر	بخوربخور ةدر همان بحبوح
  .ي بدقواره انداخته بود، باز صداي تلفن بلند شدو فريب جهان پتياره و وقاحت اين مصطفا

  

گري مردم پست و حيلة جهان زشت و در همان ميانة غذا خوردن كه منظرة نابودي غاز خدا بيامرز مرا به ياد ناپايداري روزگار رنگارنگ و ستم
  ريخت انداخته بود...شرمي اين مصطفاي بيبي

  
  

  باشد  عاقل  كه مرد كند اول انديشه      نيابد به دهن  باز   دگر  گفته سخنِ
  كند.گردد بنابراين مرد عاقل قبل از حرف زدن فكر ميحرفي كه از دهان خارج شد ديگر به دهان باز نمي
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  ارميا – يخوانروان
  رمي اهللا لكن و رميت اذ رميت ما و

  و تير را پرتاب كردي چه پرتاب كردني در حالي كه خدا تير را پرتاب كرد.

  
  

  كه خطي كز خرد خيزد تو آن را از بنان بيني       ديدگي باشد  ز يزدان دان نه از اركان كه كوته
كني انگشت ترسيم دهد ،تو گمان ميتاه فكري است كه خطي را  كه عقل فرمان ترسيم ميهمه چيز را از خدا بدان نه از عناصر اربعه ، چراكه كو

 است.كرده
  

  
  ي زير را بنويسيد.هامترادف واژه-1

  عارض، عذار/ وجنات:  گيرودار، حينمعهود: معمول. / بحبوحه: 
  را مشخص كنيد.» مسند«و » مفعول«در عبارت زير، -2
  »آيي بنشيني؟چرا نمي« گفتم:» .گرديد نموداروجناتش 	در	آثار شادي«

  مفعول                                    مسند                                       
  :است گونه دو كاربرد، نظر از پيوند يا ربط حرف            

  روند. مي كار به وابسته هاي جمله با همراه »مركب«در يك جملة كهحروفي  :ساز وابسته پيوندهاي )الف
  اينكه تا اينكه، با گرچه، كه، همين زيرا، اگر، تا، چون، كه، :ساز پركاربرد*پيوندهاي وابسته

 
  خلصي بس بجاست.ت     كه   همة حضار يك صدا تصديق كردند 

  جملة وابسته      ساز  وابسته             جملة هسته                        
  (خبري از جملة هسته و وابسته نيست)روند.پايه به كار ميبين دو جملة هم :ساز يهپاهم پيوندهاي ب)
  مابقي را نقداً خط بكش   و   هاي باال را وعده بگيررتبه
  پايههمجملة       ساز  همپايه              پايههمجملة        

  اما، ولي، و، يا ساز پركاربرد: پايه*پيوندهاي هم
  
  هاي زير را بنويسيد.نايهمفهوم ك -3

  )توانايي و عرضه داشتن(: چندمرده حالج بودن/  )انتظار بيهوده كشيدن(سماق مكيدن /گرفتن)،عبرتپشيمان شدن(داغ كردن  پشت دست
  كدام رفتار فردي و اجتماعي را مورد انتقاد قرار داده است؟» كباب غاز«نويسنده در داستان  -4

  ي كه توان انجام آن كار را ندارند.سپردن كارهاي مهم به افراد
  را بيان كنيد. هاي سعدي بيابيد و مقصود اصلي آنهااز متن درس، مثَلِ متناسب با هر يك از اين سروده -5
نيســت گرگ از گله را ما   گلّة -الف

 

مه  كاين  يداد  ه بان  ب ــ ند مي ش ك
 

  منشأ مشكالت ما عملكرد خود ماست  =از ماست كه برماست
دهن به نيايد باز دگر گفته نسخ  -ب

 

شه  اول  شد  عاقل كه مرد كند اندي با
 

  فرصت  دادناز دست  = گرددتيري كه از شست رفته باز نمي
 
 

شعو   -(بلندقامت)ديالق-(عهدشــده)معهود-(قرضــي)عاريه-(طوالني)آزگار                                                                     سرور و م صلة   -(بي ريخت)بدقواره-(شــادمان)فم
ــيدگي به اطارحام ــت)كريه-(از اين جهت)لهذا-افيان)ر(رس ســر دماغ  -(نوزاد)بچه قنداقي-(ممنوع)قدغن-(درماندگي)اســتيصــال-(زش
شدن)آمدن سرحال  (زمان ازل-(كالبد)قالب-(همت ورزيدن)اهتمام-(خودداري)ِباا -(ناگهاني)غير مترقبه-خميده)معوج( -(هديه)سوغات -(

-ور)(بهرهمحظوظ-(فرياد)فغان-(ناهنجار)قلنبه-(بدون رقيب)بالمعارض-(شوخي)بذله-(كوتاهي)قصور -(يادآوري)تذكار-(شكوه)وقار-آغاز)بي
ـــاختمان)عمارت  -(ميان)اثنا -لوف(انس گرفته)مأ  ــاطور-(گرفتاري)محظور-(بيمار)مريض-(غذا)مائده  -(غاز چاق)غاز فربه  -(س -(كاردپهن)س

ــغ -نوعي آلو)آلوي برغان(  ـــرمي)(بيقاحت  و-(نابودي)زوال-(حبوبات)بقوالت-(ميانه)بحبوحه -(جويدن)مض اداو  -(پراكندن)نثار كردن -ش
  (حيران)مبهوت-(پيوستگي)انضمام(هيجان)غليان-(ناز و عشوه)اطوار
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  تو خندة –درس هفدهم   
 

   شكفد مي ها لحظه ترين تاريك در/  تو ة خند من، عشق
 دهد.نااميدي مرا اميد و انگيزه ميعشق من ، خندة تو در اوج 

   آخته است شمشيري من دستان براي تو ة خند زيرا بخند؛ /است جاري خيابان فرش سنگ بر/  من خون ناگاه به ديدي اگر و
  .كنم مي غلبه ها دشواري بر آن با من كه است شمشيري مانند من براي تو ةخند بخند؛ نيز من مرگ هنگام در

  .خواند مي مرا كه كشورم سرخِ گل آبي، گل / بودم، انتظارش در كه گلي چونم/ هخوا مي را ات خنده
   .است بسته نقش )سرخ و آبي نوار دو( سرخ و آبي گل دو با كشورم پرچم در كه تو ةخند هستم، تو ةخند شكوفاييِ منتظر بهار هنگام  نيز من

  »چون لب جام راويلب خندان ب«                 امياز جور ا يدل نياگر خون
  كند) شاد و خندان باش(كه دلش خون است=شراب را به خون تشبيه مياگر از ظلم روزگار در رنج و ناراحتي هستي مانند جام شراب

    
  

  
  ، بركشيده آهيختهدو معادل معنايي بنويسيد. » آخته«براي واژة  -1
  

، گاه اندهمراه» ان«، اما كلماتي كه با »ياران«در كلمة » ان«ت مانند كاربرد ي جمع اسهايكي از نشانه» ان«در زبان فارسي                
  كنند. بر مفهوم جمع داللت نمي

ب به كاوه) / خواهان ، مكان زندگي مردم ديلم) / كوهان (كوهان شتر: مانند كوه) كاويان (منسوهاسحرگاهان (هنگام سحر) / ديلمان (مكان ديلم
  زمان: هنگام بهار) / بابكان: (نسبي:منسوب به بابك) / خاوران: (مكان، سرزمين خاور) / خندان: (صفت فاعلي) بهاران: ((صفت فاعلي)/ 

  
  بررسي كنيد. » نماد«را از نظر كاربرد » پابلو نرودا«اين بخش از سرودة  -2
  »را از من مگير. ات را نه. / گل سرخخواهي، / هوا را از من بگير، / اما خندهنان را از من بگير اگر مي«
  عشق نماد» گل سرخ« نماد زندگي/» نان و هوا«
  ي ادبي بهره گرفته است؟هادر اين قسمت از متن درس، شاعر از كدام آرايه – 3

  »گشايد.جويد / تمامي درهاي زندگي را / به رويم ميشود / و پروازكنان در آسمان مرا ميات كه رها مياما خنده«... 
كنايه  (استعاري) / دَرِ زندگي را به روي كسي گشودن (اضافة) / درهاي زندگي كنايي:تشخيصاستعاره (گشايد مي مرها را به رويد ...كه اتخنده
   وار كردن به زندگي)از اميد

 
  (موجود زنده)حياتذي-)هايي(نغايي-بخند)(لتبسم-(آماده)آخته                                                                    
  

  يعشق جاودان –دهم جدرس ه  
  

  نكرده باشد؟  ميتو ترس يكه قلم بتواند آن را بنگارد، / اما جان صادق من آن را برا گنجديم يآدم لهيدر مخ يزيچ ايآ
  باشم(به تصوير نكشيده باشم؟)تواند وجود داشته باشد كه قلم قادر به نوشتن آن باشد و من آن را براي تو ننوشته آيا در تصور انساني چيزي مي

  ارزشمند تو را بازگو كند؟ يايسجا اينوشتن؟ كه بتواند عشق مرا  يبرا ياتازه زيچه چ ايگفتن مانده است  يبرا ياچه حرف تازه
  هاي تو را بيان كند؟خوبي و همچنينيا نوشتن وجود داردكه بتواند عشق مرا نسبت به تو  براي گفتن ايچه حرف تازه

   گردانديرا موضوع صحيفه شعر خود م ميبلكه همواره عشق قددهد، يم يسالخوردگ ريناگز يهاو شكن نيبه چ يتياهم و نه
  دهد.دهد بلكه هميشه عشق آغازين و قديمي را موضوع كتاب و نامة خود قرار مي... و نه اهميتي به پيري وكهنسالي مي

  نامكرر است شنوميكه مكز هر زبان     عجب نيغم عشق و ستين شيقصه ب كي
  شنوم برايم تازه و غير تكراري است.غم عشق يك داستان مشخص دارد و عجيب است كه اين داستان را از هر كس مي

    

 

  روزنامه.، نامه، كتابورق كتاب، كتاب كوچك،:صحيفه  را از نظر كاركرد معنايي بررسي كنيد.» صحيفه«واژة  -1
 
  هام انكاري مشخص كنيد.از استفاي نمونهدر متن، -2

  براي نوشتن؟اي براي گفتن مانده است يا چه چيز تازهاي چه حرف تازه
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  شمارد؟يي را برميهاشكسپير براي عشق جاوداني، چه ويژگي -3
  ، توجه به احساس اوليه عشقنجوان ديد را معشوقهمواره 

  تاكيد شده است؟ اي در سطرهاي زير بر چه نكته -4
  »براي نوشتن كه / بتواند عشق مرا يا سجاياي ارزشمند تو را باز گو كند. اي براي گفتن مانده است يا چه چيز تازهي اچه حرف تازه«

  هاي معشوقبي كرانگي عشق و خوبي
  مضمون بيت زير از كدام بخش از سرودة شكسپير قابل دريافت است؟  -5

عجبوين عشق  غم نيست  بيشقصهيك
 

ست نامكررمشنوميكهزبانهركز ا
 

كه تو از آن مني و من از آن تو / درست مانند نخستين باري «هر روز بايد ذكري واحد را مكرر بخوانم / و آن چه را قديمي است قديمي ندانم: «
  » كه نام زيباي تو را تالوت كردم.

  
خدمت  -(ناراحت)متأثر-)(شـــكوهابهت-(ترســـناك)انگيزرعب-)آگهي(اعالن-(خشـــم)عتاب-(كتاب)صــحيفه-ها)وبي(خســجايا                                                                    
-(جنبيدن)اهتزاز-(شـــكســـت خورده)مغلوب و مقهور-كنم)(رها ميگذارموامي-(آگاه)متنبه-)(فرو روندهمســتغرق-(انجام خدمت)گزاري
  -(سالخورده)معمر-(كاشتن)غرس

  
  نيايش 

  

  در آن سينه دلي وان دل همه سوز                آتش افروز  اي دهالهي سينه 
  .قرار بدهسرشار از سوز عشق شق به من ببخش و در آن، دلي اعوجودي خداوندا 

  غير از آب و گل نيست ،دل افسرده    هر آن دل را كه سوزي نيست دل نيست  

  .است بي ارزش، ندارد عشق كه يزيرا دل؛ نيستاي از عشق ندارد، دل دلي كه بهره
  دلي در وي درون درد و برون درد                     كرامت كن دروني درد پرورد 

   خدايا به من روح و باطني عاشق ببخش و دلي سرشار از عشق و غم عشق
  ييكند آتش گدا يكز آن گرم    ييده كالمم را روا يبه سوز

  )حرارت را از سخن من گدايي كند ،ببخش؛ كه آتش آن چنان اعتباري و حرارتيعشق خود، سوز  وندا سخنم را باخدا
  ده نيآتش يانيزبانم را ب    نه نيبر جب يدلم را داغ عشق

  مرا عاشق كن و به من قدرتي بده كه هميشه سخن عاشقانه بگويم ونداخدا
  ييدارم گدا يز لطفت پرتو    ييندارد راه فكرم روشنا 

  فكر من آگاه نيست(عقلم ناتوان است)از سر لطف به من آگاهي و توانايي ببخشدا ونخدا
؟راز ةنيكجا فكر و كجا گنج    پرتو انداز (نَب ود)اگر لطف تو نبود

 اگر لطف تو شامل حال ما نشود از انديشه و معرفت خبري نخواهد بود.
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  گاهبندي كنكور مهروماه در يك نجمعكتاب                                                                                                      ]

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  مؤلف  نام اثر
  سعدي  گلستان

  منشينصراهللا  ودمنه ترجمه كليله
 نيشابوري ابواسحاق  قصص االنبيا

  عيسي سلماني لطف آبادي  روايت سنگرسازان
  محمد تقي بهار  دماونديه

  احمد عربلو  قصة شيرين فرهاد
  مولوي  مثنوي معنوي

  مولوي  فيه ما فيه
 الدين سهرورديشهاب  في حقيقه العشق

  القضات همدانيعين  تمهيدات
 محمد رضا شفيعي كدكني(م.سرشك)  ب بارانمثل درخت، در ش
  محمد ابراهيم باستاني پاريزي  از پاريز تا پاريس

 عطار  االولياتذكره
  علي شريعتي  كوير

 محمد بهمن بيگي  بخاراي من ايل من
  سلمان هراتي  دري به خانة خورشيد

 محمد رضا رحماني(مهرداد اوستا) تيرانا
  دي شجاعيسيد مه  سانتاماريا(مجموعه آثار)

 فردوسي شاهنامة
  اخوان ثالث  درحياط كوچك پاييز در زندان

 عطار نيشابوري  منطق الطير
  ظهيري سمرقندي  سندبادنامه
 زادهمحمدعلي جمال كباب غاز

  رضا امير خاني  ارميا
 پابلو نرودا  ات را نه!خندههوا را از من بگير،

  يوهان كريستف فريدريش شيللر  مسافر
 كسپيرش غزلواره
  كوب)(ترجمة عبدالحسين زرينآلفونس دوده  هاي دوشنبهقصه
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شرفیاب شدن: آمدن به نزد شخص محترم و عالی قدر، 
به حضور شخص محترمی رسیدن
شش دانگ: به طور کامل، تمام

به  را  چیزی  خجستگی،  میمنت،  ُشگون؛  شکوم: 
فال نیک گرفتن

اشاره به آیۀ »  اِنَّ هذٰا لََشیٌء ُعجاٌب.  شیٌء ُعجاٌب: 
)سورۀ ص/ آیۀ 5(؛ معموالً برای اشاره به امری شگفت 

به کار می رود.
 صلۀ ارحام: به دیدار خویشاوندان رفتن و از آنان

احوالپرسی کردن
عاریه: آنچه به امانت بگیرند و پس از رفع نیاز آن 

را پس دهند.
عّلمه: آن که دربارۀ رشته ای از معارف بشری دانش 

و آگاهی بسیار دارد.
غلیان: جوشش عواطف و احساسات، شدت هیجان 

عاطفی
قطعًه� بعد أخرٰی: تّکه ای بعد از تّکۀ دیگر

کاهدان: انباِر کاه
کأن لم یکی شیئاً مذکوراً: بخشی از آیۀ اول سورۀ 
دهر است به معنی »چیزی قابل ذکر نبود«؛ در این 

داستان یعنی تمام خوراکی ها سر به نیست شد.
از جنس  زورخانه  در  وسیله ای کمانی شکل  کبّاده: 
یا  زنجیر  از  رشته ای  آن  طرف  یک  در  که  آهن 
را  چیزی  کّبادۀ  دارد؛  قرار  متعّدد  آهنی  حلقه های 
کشیدن: اّدعای چیزی داشتن، خواستار چیزی بودن

کتل: پشته، تّپه
کلشینکف: سالحی در انواع خودکار و نیمه خودکار، 
دارای دستگاه نشانه َروی مکانیکی و دو نوع قنداق 

ثابت و تاشو؛ برگرفته از نام اسلحه ساز روسی.
َکلک: آتشدانی از فلز یا سفال؛ َکلَک چیزی را کندن: 

خوردن یا نابودکردن چیزی

آن  برگ  و  شاخ  که  درخت  بریده شدۀ  تنۀ  ُکنده: 
قطع شده است؛ هیزم

لطیفه: گفتار نغز، مطلب نیکو، نکته ای باریک
ماسیدن: کنایه از به انجام رسیدن، به ثمررسیدن

ما یتعلُّق به: آنچه بدان وابسته است.
مایحتوی: آنچه درون چیزی است.

معنی  به  متن  )در  شعبه ها  شاخه ها،  متفّرعات: 
متعلّقات به کار رفته است(

متکلّم وحده: آن که در جمعی تنها کسی باشد که 
سخن می گوید.

مجلس آرا: آن که با حضور خود سبب رونق مجلس و 
شادی یا سرگرمی حاضران آن می شود؛ بزم آرا

 محظور:مانع و مجازاً گرفتاری و مشکل؛ در محظور گیر
کردن: گرفتاری پیدا کردن، در مقابل امر ناخوشایند 
قرار گرفتن)امالی این واژه به صورت محذور نیز آمده 

است(
محظوظ: بهره ور

مخلّفات: چیزهایی که به یک مادۀ خوردنی اضافه 
می شود یا به عنوان چاشنی و مزه در کنار آن قرار 

می گیرد.
مضغ: جویدن

معهود: عهدشده، شناخته شده، معمول
معوج: کج

نامعقول: آنچه از روی عقل نیست؛ برخالف عقل
واترقیدن: تنّزل کردن، پس روی کردن

وجنات: صورت، چهره
ولیمه: طعامی که در مهمانی و عروسی می دهند.

نظر  از  که  نفری  چند  یا  دو  از  یک  هر  هم قطار: 
ردیف  اجتماعی در یک  موقعیت  یا  و  رتبه  درجه، 

هستند.
هویدا: روشن، آشکار

@rahemoshaver99
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 درس هفدهم:خندۀ تو
گنج حکمت: مسافر

اخته: بیرون کشیده، برکشیده
دستاورد: نتیجه، پیامد، حاصل آنچه با تالش به دست 

آید.
ذی حیات: دارای حیات، زنده، جاندار

سرحد: مرز،  کرانه
غایی: منسوب به غایت، نهایی

 درس هجدهم: عشق جاودانی
روان خوانی: آخرین درس

ترس  یا  احترام  سبب  که  شکوه  و  بزرگی  ابّهت: 
دیگران می شود.

اعلن: آشکارکردن چیزی و باخبرساختن مردم از 
آن

اهتمام: کوشش، سعی، هّمت گماشتن؛ ا هتمام ورزیدن 
در کاری: هّمت گماشتن به انجام دادن آن

گیاهان  طبیعی  طور  به  آن  در  که  زمینی  بیشه: 
خودرو و درخت روییده باشد.
تسکین: آرامش، آرام کردن

تناور: دارای پیکر بزرگ و قوی
جلی: ویژگی خّطی که درشت و واضح باشد و از 

دور دیده شود.
سجایا: ِج سجیه، خوها، ُخلق ها و خصلت ها

صحیفه: کتاب
عتاب: سرزنش، مالمت، تندی

َغرس: نشاندن و کاشتن درخت و گیاه
کتابت: نوشتن، تحریر، خوشنویسی

کفایت: کافی، بسنده

 متنبّه شدن: به زشتی عمل خود پی بردن و پندگرفتن
مخیّله: خیال، قّوۀ تخّیل، ذهن

معّمر: سالخورده

  نیایش: لطف تو

افسرده: بی بهره از معنویت، بی ذوق و حال
جبین: پیشانی

روایی: ارزش، اعتبار

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راه ِ مشاور




