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  بخش دوم
ای درس  های چهارگزینه پرسش

 فهرست مطالب



  مقدمه
  

 بــــار غمــــی کــــه خــــاطِر مــــا خســــته کــــرده بــــود«
  

 َدمی، خـدا بفرسـتاد و برگرفـت عیسی  
  

  »حافظ«

تر، طراحـي   تر و جامع تنوعهاي بخش دوم م كتاب فارسي يازدهم را به همان شيوة فارسي دهم نوشتم با اين تفاوت كه تست
  شده است.  
آموزان يازدهم، براي داوطلبان كنكور سراسري نوشته شده، در انتخاب و گزينش  جايي كه اين كتاب، عالوه بر دانش از آن

  ها و ابيات، دقّت بسياري شده است.   تست
  كتاب به دو بخش تقسيم شده است:

هاي ادبي و دستور زبان فارسي و پاسخ تشـريحي   ها، بررسي آرايه ها، لغتبخش اول، مربوط به شرح و معني شعرها، نثر -1
  پژوهي است.   كارگاه متن

فراتـر از كتـاب   «؛ »مطابق با كتاب درسـي «اي درس به درس به صورت  هاي چهارگزينه بخش دوم، مربوط به پرسش -2
  است.  » هاي كنكور سراسري پرسش«و » درسي

ا عنوان قلمرو زباني؛ قلمرو ادبي و قلمرو فكري طراحي شده و پاسخ كـامالً تشـريحي   هاي تفكيكي ب در بخش دوم، پرسش
  ها نيز بررسي شده است.   هريك از اين پرسش

ها  جا از همة آن اند كه در اين ليفات بنده، دوستان و همكاران ارزشمندي با من همراه بودهأدر تأليف اين كتاب مانند ديگر ت
  آيد: قدرداني به عمل مي

نژاد كه با دقّت بسيار و  يحيي دهقاني، مديرمسئول انتشارات مبتكران؛ استاد گرانمايه آقاي سيد جمال طباطبايي آقاي  نابج
ها آزاده اميدمهر و آويشن اميدمهر كه دلسوزانه و با دقّـت بسـيار ايـن     اند؛ خانم موشكافانه اين كتاب را ويراستاري علمي كرده

آقاي جواد باحشمت جويباري (به خاطر ويراستاري بخشـي از كتـاب)؛ آقـاي     ؛اند بازخواني كرده كتاب را دو بار ويراستاري و
خـاتمي (مـدير واحـد    ميرحميـد  خدايار مبين (مدير واحد تايپ و طراحي)؛ آقاي محسن انصاري (رئيس سازمان فروش)؛ آقاي 

سادات موسـوي كـه    جلد و طراح كتاب) و خانم عاطفهخدامي (طراح بهاره مرادي (مدير واحد توليد)؛ خانم نسيم فروش)؛ خانم 
  اند.   آرايي كتاب را برعهده داشته چيني و صفحه حروف

هاي علمي و انتقاديِ ارزشمندشان به نشـاني   آموزان عزيز تقاضا دارم با فرستادن ديدگاه در پايان از همكاران گرامي و دانش
  اين اثر، يار نمايند.   در پربارتر كردنانتشارات مبتكران، مؤلّف كتاب را 

  پاينده باشيد
  تبار حميد طالب
  تهران
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  قالب شعر: مثنوی
   فرهاد و شیرینِ وحشی بافقی برگرفته از:

مزه، طعم: چاشني  
 :شيرينيحالوت  

  :خوار و زبون، اندوهگيننَژَند  
  باز، گشودهنابسته: 
  بخشش، نيكي كردن، نيكويياحسان: 

 به معني الزم » بايستن«از مصدر بايست:  مي
  .داشتن و ضروري بودن

  بود.) تمراري (= الزم ميماضي اس بايست مي

  نظم، سامانترتيب: 
  قراردادن، روش، اساسوضع: 
  يار، نزديك، همدمقرين: 

 :دباركردن؛ متضاد اقبال بختي، پشت نگونا  
  :بختي، روي آوردن نيكاقبال  
 :موافقآن است كه خداوند، اسباب را توفيق 

خواهشِ بنده، مهيـا كنـد تـا خـواهش او بـه      
  گار گردانيدننتيجه برسد؛ ساز

  بيني پايانانديشي، انديشيدن،  چارهتدبير: 
  فكر، انديشه، عقيدهراي: 
  اَزل ني كه آن را نهايت نباشد؛ متضادزماابد: 
 بدانديشي، ناراستيرايي:  تيره  

نقـص   ام شدن، كامل بودن؛ متضادتمكمال: 
  و عيب

    اند. ند و معني شدها نامه) آمده دار، در پايانِ كتاب (= واژه هاي ستاره لغت  

  
  

ــان    1بيت  ــشِ زبـ ــني بخـ ــام چاشـ ــه نـ ــا بـ  هـ
  

 هـــا بيـــانحـــالوت ســـنجِ معنـــي در     
  

  افزايد. سخن مي معنيِ كند؛ [خداوندي] كه بر شيريني و دلپذيري كنم كه ياد او سخنان را دلنشين و با ارزش مي با نام خداوندي آغاز مي ی:

ـی: و اد بيان و  آميزي / زبان، حس مجاز از سخن / نسبت دادنِ حالوت به معني  كنايه از دلنشين و با ارزش كننده / زبان چاشني بخش قل
  نظير مراعات معني 

ی: و زبا   حذف شده است. » كنم شروع مي« فعل، بيتمرخّم / در پايان  مركّبصفت فاعلي  سنج  بخش و حالوت چاشني قل

  انسان است. سخن و معنيِ خداوند، سبب شيريني و دلنشيني بيان  وم
ــدش    2بيت  ــد بلنـ ــه او خواهـ ــر، كـ ــد آن سـ  بلنـ

  

 نَژَنـــد آن دل، كـــه او خواهـــد نژنـــدش     
  

  آن كسي برتر و بزرگ است كه خداوند خواهان برتري و سربلندي اوست و كسي خوار و زبون است كه خداوند او را خوار و زبون بخواهد. ی: 

ـی: و اد ـ كنايه از سعادتمندي و افتخار و بزرگي/ تلميح دارد بـه آيـة   تضاد/ سربلند بودنمجاز از انسان (= شخص، كس)/ بلند و نژندسر قل
و » ن«مجاز از انسان/ تكـرار صـامت    دل»/ كند. دهد و هركه را بخواهد، خوار مي (= هركه را بخواهد، عزّت مي »تُعزُّ من تَشاء و تُذِّلُّ منْ تَشاء«
  نظير مراعات دل و آرايي/ سر واج» د«

ی: و زبا   .به قرينة معنوي حذف شده است» د آن دلنژن«و » بلند آن سر«بعد از » است«، مفعول است. / فعل »نژندش«و » بلندش«در » ش ـَ« قل

  (= ذلّت) در اختيار خداوند است. عزّت (= بزرگي) و خواري  وم 
  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت
 كســــي را كــــه خواهــــد بــــرآرد بلنــــد      

  

 دگــــــر را كُنــــــد ســــــوگوار و نژنــــــد  
  

 بخـــت  يكـــي را بـــه ســـر، برنهـــد تـــاج      
  

 يكـــي را بـــه خـــاك انـــدر آرد ز تخـــت      
  

 يكــــي را همــــي تـــــاج شــــاهي دهـــــد     
  

 يكــــي را بــــه دريــــا بــــه مــــاهي دهــــد   
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 ســــت بســــتة احســــان گشــــاده  درِ نا  3بيت 
  

ــي     ــه م ــركس آنچ ــه ه ــت، داده ب ــت بايس  س
  

  درِ بخشش و نيكي خداوند به روي همه، باز است. خداوند به هركسي، آنچه را كه الزم داشته، بخشيده است.  ی:

ـی: و اد ـ كنايـه از بخشـش و نيكـي بسـيار      ارد.)/ گشاده بودنِ درِ احسـان اي است كه در، د اضافة استعاري (= احسان همانند خانهدرِ احسان قل
انَّ اهللا يرزق من يشـاء بغيـر   «آل عمران سورة 37نظير/ تلميح دارد به آية  مراعات آرايي/ در، نابسته و گشاده واج»ش«زياد/ تكرار صامت 

  دهد.) حساب روزي مي (= همانا خداوند، هر كس را بخواهد بي »حساب

ی: و زبا   ماضي نقلي ست و داده است تركيب وصفي/ بيت داراي سه جمله است. / گشادهدرِ نابسته قل

   بخشندگي خداوند وم 
  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت
 بخشــــندگي و ســــابقة لطــــف و رحمــــتش  

  

ــرد    ــنِ عاقبـــت، اميـــدوار كـ ــه حسـ ــا را بـ  مـ
  

 ضــــروريات هـــــركس از كــــم و بـــــيش    
  

 اش پــــــيش مهيــــــا كــــــرده و بنهــــــاده  
  

 جــا كشــيده.  دريغــش، همــه  حســابش همــه را رســيده و خــوانِ نعمــت بــي      بــارانِ رحمــت بــي    
  

  

ــالم    4بيت  ــعِ عــ ــاده وضــ ــي نهــ ــه ترتيبــ  بــ
  

ــم     ــي ك ــيش و ن ــوي باشــد ب ــي يــك م ــه ن  ك
  

اي كـم يـا    ذرهشـود. (=   [خداوند]، جهان هستي را به شكلي نظم و ترتيب داده (= آفريده) كه هيچ نوع ضعف و كاستي در خلقت آن، ديده نمي ـی:

  زياد نيست.)  

ی: و اد   تضاد اي/ بيش و كم ترين چيز و ذره كنايه از كمهاي عالم/ يك موي مجازاًّ پديده عالَم قل

ی: و زبـا نشانة نفي (= نباشد)/ مصراع دوم از دو جملة سه جزئي گذرا به مسـند   تركيب وصفي/ ني تركيب اضافي/ يك مويوضع عالم قل
  ني[يك موي] كم [باشد]تشكيل شده است. / در مصراع دوم قسمتي از جمله به قرينة لفظي حذف شده است

  (= نظرية نظامِ احسن) ، عيب و نقصي وجود ندارد.در آفرينش خداوند  وم 
  ممكن خَلق شده است.   اين است كه نظام آفرينشِ خداوند به بهترين شكلِ» نظامِ اَحسن«منظور از 

  

ــردد   5بيت  ــال گــ ــرين حــ ــش، قــ ــر لطفــ  اگــ
  

ــردد     ــال گـــ ــا، اقبـــ ــه ادبارهـــ  همـــ
  

  شود.  بختي (= خوشبختي) تبديل مي ها) به نيك ها (= بدبختي بختي نگونمسلماً اگر لطف و مهرباني خداوند با كسي همراه شود، تمام  ی:

ی: و اد   آرايي واج»ر«و » د«هاي  تضاد/ تكرار صامتادبار و اقبال قل

ی: و زبـا ـ تركيب وصفي/ هر دو جملـه، سـه جزئـي گـذرا بـه مسـند       جع آن، خداوند است.) / همه ادباراليه (= مر مضاف»لطفش«در » ـَ ش« قل
  است./ قرين حال و اقبال، گروه مسندي است.  

  . ستها لطف و مهرباني خداوند، سبب خوشبختي انسان  وم 
  رد:هاي زير قرابت معنايي دا با بيت

 لطــــف الهــــي بكنــــد كــــار خــــويش      
  

ــاند     ــت برســـ ــژدة رحمـــ ــروش مـــ  ســـ
  

ــش      ــه آتــ ــد رخ بــ ــش نمايــ ــر لطفــ  اگــ
  

 هــــا بــــرون رويــــد گيــــاهي    ز آتــــش  
  

ــت      ــداي نكُشــ ــتي و خــ ــرا كُشــ ــو مــ  تــ
  

ــرد پشــــت    ــداي گيــ ــز خــ ــل، آن كــ  مقبــ
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ــاي    6بيت  ــد پـ ــو نهـ ــك سـ ــق او يـ ــر توفيـ  و گـ
  

 نــــه از تــــدبير كــــار آيــــد نــــه از راي  
  

   تواند بكند. ها از انجام هركاري ناتوان است و هيچ كمكي نمي انديشي و انديشة انسان أييد الهي، شاملِ حالِ انسان نشود، چارهاگر لطف و ت ی:

ـی: و اد ـ   جنـاس ناهمسـان   پـاي و راي  كنايـه از همراهـي نكـردن، كـاري نكـردن/     تشـخيص/ پـاي يـك سـو نهـادن     پاي نهادن توفيـق  قل
  نظير مراعاتناقص)/ تدبير و راي (=

ی: و زبا   نه از راي [كار برآيد]فعل به قرينة لفظي حذف شده استنهاد و در پايان مصراع دوم،  قل

  خداوند. خواستفايده بودن تالش انديشه و خرد انسان در برابر اراده و  ناتواني و بي وم 

  المعاني هستند. موقوف 6و  5هاي  بيت   
  

 خـــــرد را گـــــر نبخشـــــد روشـــــنايي  7بيت 
  

ــي      ــره رايــ ــد در تيــ ــا ابــ ــد تــ  بمانَــ
   ماند. اي هميشه در بدانديشي و گمراهي باقي مياگر [خداوند] به عقلِ (= خرد) انسان، آگاهي ندهد و هدايت نكند، بر ی:  

ـی: و اد تشـخيص  خـرد  رايي مانـدنِ  تضاد/ در تيره)/ روشنايي و تيره راييبخشيدن از درك و آگاهي (= بصيرت كنايهبخشيدن روشنايي قل
  آرايي واج » د«و » ر«هاي  كنايه از گمراهي و ناراستي/ تكرار صامترايي ماندن / در تيرهبخشي) (=جان

ی: و زبا   متممرايي تيره مفعول / روشنايي  قل
  ماند. بدون هدايت و توجه خداوند، خرد در گمراهي و ناتواني باقي مي  وم 

ــن راه    8بيت  ــد در ايــ ــل آن باشــ ــال عقــ  كمــ
  

 كــــه گويــــد نيســــتم از هــــيچ آگــــاه  
   چيز آگاهي ندارم. و بگويد من از هيچو درك خداوند، اين است كه به ناتواني خود، اقرار كند نهايت عقلِ انسان (= باالترين مرتبة عقل) در راه شناخت  ی:  

ی: و اد    بخشي جانگفتن به عقل نسبت داده شده  قل
  عجز و ناتواني عقل انسان در برابر عظمت و بزرگي خداوند وم 

  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت
ــيچ    ــرد ه ــوي ايــ   نب ــس، ره س ــارك  ن ك

  

 بــه عجــز خــويش هــر يــك كــرده اقــرار   
  

  
ــت، راه نيســت    ــرد ذات عقــل و جــان را گ 

  

 كـــس آگـــاه نيســـت وز صـــفات هـــيچ  
  

  
 نـــه بـــر اوجِ ذاتـــش پـــرَد مـــرغِ وهـــم  

  

ــلِ وصــفش رســد دســت فهــم    ــه در ذي  ن
  

 (ذيل: دامن، دنباله)
  
  
  
  
  
  

  

اقبـال   -خـانوادة مقـرون، مقـارن و قـراين اسـت.)      قـرين (= هـم   -موضعِ عال -در نابستة احسان -خانوادة حلوا است.) حالوت (= هم
  رايي تيره -ابد -تدبير –توفيق  -خانوادة قبول و مقبل است.) هم=(
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  نيكيدرس يكم: 
  كارگاه متن  پژوهي

  همتگنج حكمت: 
  قاضي بسترس دوم: د

  كارگاه متن پژوهي
  زاغ و كبكخواني:  شعر
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  قالب شعر: مثنوی
  برگرفته از: بوستان سعدی

   

 :ر شدن فروماندنمتحي  
  نيكويي، ساختن، آفرينشصنع: 

  بينوا، تهيدستدرويش: 
 حال آشفتهرنگ:  شوريده  
  :سگان  جانور پستانداري است از تيرة شغال

   كه جزو رستة گوشتخواران است.
  بخت بدبخت، سياهبخت:  نگون

  خداوند، روزي رسانندهروزي رسان: 
  :رزق روزانه، خوراك، غذاقوت  

  علم، ايمان قلبييقين: 
  چشمديده: 
   در اين درس به معني اعتماد است.تكيه: 

  گوشهكُنج: 
  مورچهمور: 

  ها فيلپيالن: 
  :چانهزنخدان  
  :گريبان، يقهجيب  
  :پنهان، نهان از چشمغيب  

  پرستاري، محافظت، فكرتيمار: 
ن: غمخـواري كـردن، مواظبـت    (تيمار خورد

  كردن)
  :نوعي ساز كه سرِ آن خميده اسـت و  چنگ

  تارها دارد. 
  نماز در مسجد قبله، جاي ايستادنِ پيشمحراب: 

  پاره كننده، وحشيدرنده: 
  :غَلمكر و ناراستي، در اينجا مكّار و تنبلد  
  :دست و پاي از كار افتادهشَل  

  مانده، باقي مانده پسوامانده: 
  تالش، كوششسعي: 

  گذشتن از گناه، رحم عفو،بخشايش: 
  جوانمردي، بخشندگي بخشش،كَرَم: 

  :تت، داراي طبع پست و دون همكوتاه هم 
  كوتاه انديشه  

  منزل، خانهسراي: 
  

  
 يكـــي روبهـــي ديـــد بـــي دســـت و پـــاي   1بيت 

  

ــداي      ــنع خـ ــف و صـ ــد در لطـ ــرو مانْـ  فـ
  

  پايي را ديد و از لطف و آفرينش (= خلقت) خداوند، تعجب كرد. دست و  شخصي روباه ناتوان و بي ی:
ـی:  و اد ـ اي نـاتوان و  هـ  نمـاد انسـان   / روبه (= مخفّف روباه)  بودن كنايه از عاجز و ناتوان دست و پا بودن نظير / بي مراعات دست و پاقل
  ديگرانبه نيازمند 

ی: و زبا   فعل پيشوندي تركيب وصفي / فروماند دست و پاي  روبهي بي  قل
  است.  شود و انسان از درك حكمت آن، ناتوان  لطف خداوند شامل حال همة موجودات مي وم

ـرَد؟ كــه چــون زنــدگاني بــه ســر مــي       2بيت  بـ 
  

ــي      ــا م ــاي از كج ــت و پ ــدين دس ــورد؟ ب  خ
  

  آورد؟ دست مي كند و از كجا روزي و غذا به دست و پايي، چگونه زندگي مي كه با اين بي  ی:
ی: و اد   مراعات نظير دست و پاسر، كنايه از گذراندن زندگي /  به سربردن قل

ی: و زبا   كنايي  مركّبفعل  قيد پرسش / به سربردن  چون (= چگونه)  قل

 
  المعاني هستند. موقوف 2و  1هاي  بيت

ــگ    3بيت  ــوريده رنـ ــشِ شـ ــود درويـ ــن بـ  در ايـ
  

 نــگكــه شــيري برآمــد، شــغالي بــه چ      
  

  حال، در اين فكر بود كه ناگهان شيري كه شغالي را شكار كرده بود، [از بيشه] بيرون آمد.  آن درويش پريشان و آشفته  ی:
ـی: و اد ـ » ش«نظير / تكـرار صـامت    مراعات و شغال  جناس ناهمسان / شير حال و پريشان / رنگ و جنگ  كنايه از آشفته رنگ شوريده قل
 آرايي واج  

ی: و زبا   بيرون آمد) فعل پيشوندي (= برآمد  تركيب وصفي / برآمد  رنگ ه درويش شوريد قل
 شـــغالِ نگـــون بخـــت را شـــير خـــورد      4بيت 

  

ــورد    ــير خـ ــاه از آن سـ ــه روبـ ــد آنچـ  بمانْـ
  

  شغال بدبخت را شير خورد و باقي ماندة آن را، روباه خورد و سير شد.   ی:
ی: و اد   نظير مراعات جناس ناهمسان / شغال و شير شير و سير قل

ی: و زبا   مركّبصفت  بخت تركيب وصفي / نگون بخت شغال نگون قل
  روزي همة موجودات از جانب خداوند فراهم شده است.   وم 
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ــاد     5بيت  ــاق اوفتـــ ــاز اتّفـــ ــر روز بـــ  دگـــ
  

 قــــوت روزش بــــدادرســــان،  كــــه روزي  
  

  رسان، رزق روزانة (= غذاي) روباه را فراهم كرد. اق، دوباره تكرار شد و خداوند روزيفروز ديگر، همين اتّ  :ی
ی: و اد   آرايي واج » ز«تكرار صامت  قل

ی: و زبا   اليه (= روزِ او) مضاف » روزش«در » ش«ماضي ساده /  صفي / اوفتاد (= شكل قديمي افتاد)تركيب و  دگر روز (=روز ديگر) قل
  رساني خداوند دارد.  تأكيد بر روزي وم 

 يقـــين، مـــرد را ديـــده، بيننـــده كـــرد      6بيت 
  

 فريننــــده كــــردشــــد و تكيــــه بــــر آ  
  ايمان قلبي به قدرت خداوند، چشمِ مرد درويش را بينا كرد (= به او بصيرت و آگاهي داد.) و رفت و به خداوند اعتماد كرد.   :ی  

ی: و اد     كنايه از اعتماد و توكّل كردن. آفريننده كردن  نظير / تكيه بر مراعات مجاز از انسان / ديده و بيننده مرد قل
ی: و زبا   چنين است: است؛ شكل مرتّب شدة مصراع اول اين اليه بر مضاف) (= تقديم مضاف فك اضافه » را« قل

  مفعول) / شد به معني رفت، فعل غيراسنادي است.   نهاد / ديده  يقين، ديدة مرد را بيننده كرد. (يقين
  رسان   توكّل كردن و اعتماد نمودن به خداوند روزي وم 

ــور      7بيت  ــو م ــينم چ ــي نش ــه كُنج ــس ب ــزين پ  ك
  

ــه زور    ــيالن بــ ــد پــ ــه روزي نخوردنــ  كــ
  

آورنـد و   دسـت نمـي   هاي بزرگ (= مخلوقات) با زور و توانـايي، روزي بـه   نشينم، زيرا فيل اي مي اي در گوشه نيز از اين به بعد، مانند مورچهمن    ـی:
  رساند.  ها را خداوند، مي روزي آن

ـی: و اد ـ نمـاد نيرومنـدي و قدرتمنـدي / مـور و      نماد ضعيفي و فيل جناس ناهمسان / مور تشبيه / مور و زورچو مور (= مورچه) قل
  تضاد مجاز از همة موجودات / مور و فيلپيالن

ی: و زبا   نشينم) مضارع اخباري (= مينشينم قل
  رساني خداوند گيري براي توكّل به روزي گوشه وم

  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت
ــد      ــان دهــ ــا جــ ــيس تــ ــول ابلــ ــور هــ  مخــ

  

 همـــان كـــس كـــه دنـــدان دهـــد نـــان دهـــد   
  

ــو    ــا، مجـــري نباشـــد رزقِ تـ ــوانِ قضـ  گـــر ز ديـ
  

ــود از هــر دري خواهنــدگيحا ســعي بــي   صــل ب 
  

ــي     ــدر نمــ ــراي رزقِ مقــ ــعي از بــ ــيم ســ  كنــ
  

 ايم جبهة (= پيشاني) خود پاك كرده ما اين عرق ز  
  

  

ــه جيـــب   8بيت  ــدي بـ ــرد چنـ ــرو بـ ــدان فـ  زنخـ
  

ــب      ــتد ز غيـ ــنده، روزي فرسـ ــه بخشـ  كـ
  اميد كه خداوند بخشنده، روزي او را از عالم غيب، خواهد فرستاد. نشيني كرد و دست از تالش و كوشش كشيد، به اين  [مرد درويش]، مدتي گوشه   :ی  

ـی: و اد جناس ناهمسان اختالفي / نشيني) كردن و دست از تالش كشيدن / جيب و غيب گيري (= گوشه كنايه از گوشهزنخدان به جيب فرو بردن  قلـ
  دهنده و صاحبِ قوه و نيرومند است.  به يقين خداوند، خود روزي :سورة ذاريات) 58(آية  »انّ اهللا هوالرّزاقُ ذُو القوةِ المتين« تلميح به آية

  بدون تالش و كوشش از جانبِ خداوند انتظار روزي داشتن. وم 
 نـــه بيگانـــه تيمـــار خـــوردش نـــه دوســـت  9بيت 

  

 ، رگ و اســتخوان مانــد و پوســتچــو چــنگش  
  غر شد.)كس از آشنا و بيگانه از او غمخواري و مواظبت نكرد و مانند سازِ چنگ، فقط رگ و پوست و استخوان از او باقي ماند. (= بسيار ضعيف و ال هيچ   :ی  

ی: و اد ـان/ چنـگ  نظير/ دوست و پوست مراعاتچنگ، رگ، استخوان و پوست تشبيه/تضاد/ چو چنگشبيگانه و دوست قل ايهـام   جناس ناهمس
  نظير (= تناسب) دارد.   وان و پوست، مراعاتدر معني پنجه و دست انسان كه در اين معني با رگ و استخ - 2در معني نوعي ساز  - 1تناسب دارد: 

ی: و زبـا ـ  دومدر مصـراع  » ش/ «اليـه)   مضـاف » ش(«جهش (=پرش) ضمير دارد. مصراع اول: نه بيگانه تيمارش را خـورد   ،لاو  در مصراع» ش« قل
  .پوست براي او نماند : چو چنگ، رگ و استخوان ومتمم است

  گيري كردن ضعيف و ناتوان شدن به خاطر دست كشيدن از تالش و گوشه  وم
ــعيفي و هـــوش   10بيت   چـــو صـــبرش نمانـــد از ضـ

  

ــوش      ــه گـ ــد بـ ــرابش آمـ ــوارِ محـ  :ز ديـ
ديوارِ محراب (= از عالم غيب) ايـن نـدا بـه    طاقت شد.) از  وقتي كه به خاطر ضعف و ناتواني، صبر و هوشي برايش باقي نمانده بود، (= كامالً بي   :ـی  

  گوشش رسيد: 
ی: و اد   ز مسجدمجاز ا / محرابه شدنكنايه از شنيدآرايي/ به گوش آمدن واج»ش«جناس / تكرار صامت هوش و گوش قل

ی: و زبـا از ديوار محراب بـه   اليه است در مصراع دوم، جهش ضمير دارد و مضاف» ش«صبر براي او نماند/ م استدر مصراع اول، متم» ش« قل
  گوشش آمد

  و شنيدنِ نداي غيبي ر اثر ناتواني بسيارصبر درويش د نبه پايان رسيد  وم
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 بــــرو شــــير درنــــده بــــاش، اي دغَــــل  11بيت 
  

 مينــــداز خــــود را چــــو روبــــاه شَــــل  
  

  اي نينداز و تنبلي نكن. دست و پا (= ضعيف) به گوشه اي انسان مكّار و تَنبل، برو مانند شير، درنده باش و شكار كن و خودت را مانند روباه بي   :ی

و ـ ـی قل به و وجه شـبه حـذف شـده اسـت.)/      مشبه ندهمحذوف؛ شير در مشبهتشبيه (تو نظير / شير درنده باش مراعاتشير و روباه :اد
  تشبيه هاي ناتوان و نيازمند به ديگران/ چو روباه نماد انسان اند./ روباه ي به خود كه بخشندههاي كوشا و متّك د انساننما شير

ی: و زبا   تركيب وصفينده)/ شير درنده و روباه شَل(= در+ ـَ  فاعليصفت  بيت، چهار جمله دارد. / درنده قل
  و پرهيز از تنبلي و نيازمندي استفاده از زور و بازوي خود  وم

  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت
 چنـــان ســـعي كـــن كـــز تـــو مانـــد چـــو شـــير   

  

ــير؟     ــده، سـ ــه وامانـ ــه بـ ــو روبـ ــي چـ ــه باشـ  چـ
  

 گمـــــــان برســـــــد رزق هرچنـــــــد بـــــــي  
  

 شـــــرط عقـــــل اســـــت جســـــتن از درهـــــا  
  

 درآ چــــو شــــير و پنجــــه بــــر جهــــان زن      
  

 چـــه جنبـــاني بـــه دســـتان، دم چـــو روبـــاه       
  

 
    شود. المعاني هستند؛ يعني معني اين دو بيت با هم كامل مي ، موقوف11و  10هاي  بيت

ــير     12بيت  ــو ش ــد چ ــو مان ــز ت ــن ك ــعي ك ــان س  چن
  

ــو ر    ــي چ ــه باش ــير؟ چ ــده، س ــه وامان ــه ب  وب
  

ماندة غذاي ديگران، خودت  مند شوند؛ چرا مانند روباه ضعيف از پس ماندة غذاي تو، بقيه بهره چنان تالش كن كه مانند شير نيرومند از باقي آن   :ـی
  كني؟ را سير مي

و  ـ ـیقل مشـبه؛   تشـبيه (= [تـو]    نظير/ چو(= ماننـد) روبـه   مراعات جناس/ شير و روبه تشبيه/ شير و سير چو (= مانند) / شير :اد
  آرايي واج »چ«وجه شبه)/ تكرار صامت   »به وامانده سير بودن«و ادات تشبيه  به؛ چو مشبه روبه

ی: و زبا   حرف اضافهم/ چومتم استفهام انكاري (= نباش)/ شير و روبه چه باشي/ مضارع التزامي (= بماند) ماند قل
  به سعي و تالش خودت، تكيه كن و از تكيه كردن به ديگران، پرهيز كن. (= پرهيز از تنبلي) وم 

  

ــويش    13بيت  ــازوي خـ ــه بـ ــواني بـ ــا تـ ــور تـ  بخـ
  

ــويش     ــرازوي خـ ــود در تـ ت بـــعي ــه سـ  كـ
  

  يابي. مند شو؛ زيرا هرقدر كار كني به همان اندازه، مزد مي تواني از نتيجة تالش و زحمت خودت، بهره تا مي   :ی

ـی: و اد ـ نتيجة كارها را ديـدن/ مصـراع دوم تلمـيح    كنايه از المثل است./ سعي در ترازو بودن / بيت، يك ضربمجاز از توانايي و قدرتبازو قل
  (= و اين كه براي انسان جز حاصلِ تالش او نيست.)» و أَنْ لَيس لالنْسانِ الَّا ما سعي«از سورة النجم 39دارد به آية 

ی: و زبا   تو)اليه (= سعيِ  مضاف »سعيت«در » ت« قل
  تكيه بر توانايي و قدرت خود براي كسب روزي وم 

  

 بگيـــر اي جـــوان، دســـت درويـــشِ پيـــر   14بيت 
  

 نـــه خـــود را بـــيفكن كـــه دســـتم بگيـــر  
  

  ديگران نباش.  را درمانده و خوار بر روي زمين نينداز و منتظرِ كمك تهاي ضعيف و ناتوان، كمك كن؛ خود اي جوان، به انسان   :ی

ـی: و اد ـ كنايـه از اظهـار    تضـاد/ خـود را افكنـدن   جوان و پير/ تكرار واژة دست ن به كسي/كنايه از كمك كرددست كسي را گرفتن قل
  نضعف و ناتواني كرد

ی: و زبـا ـ در » م«تركيـب وصـفي/    تركيـب اضـافي/ درويـش پيـر     صفت جانشين اسم/ دسـت درويـش  بيت، چهار جمله دارد./ درويش قل
  اليه مضاف»دستم«

  كي بودن.تأكيد بر كمك به ديگران و به خود متّ وم 
  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت

 شــــــــــكرانة بــــــــــازوي توانــــــــــا    
  

ــاتوان اســــــت    ــت نــــ ــرفتنِ دســــ  بگــــ
  

 بـــــه گـــــوش ارغـــــوان آهســـــته گفـــــتم   
  

ــي     ــر ديگرانــ ــه فكــ ــوش كــ ــارت خــ  بهــ
  

 منّـت، بهـار   خدمت مخلـوق كـن بـي مـزد و بـي       
  

 دست نابينـا گرفـت   اي خوش آن روزي كه بينا  
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ــايش اســـت   15بيت  ــده بخشـ ــرآن بنـ ــدا را بـ  خـ
  

 كــه خلــق از وجــودش در آســايش اســت      
  

   شود كه مردم از وجود او در آسايش و راحتي باشند. اي مي آن بندهحال رحمت و عفو خداوند، شاملِ    :ی

ـی: و اد ـ الْمسـلم مـنْ   «نظير/ بيت، تلميح دارد به حـديثي از پيـامبر (ص):    مراعات، خلق، بخشايش و بندهآرايي/ خدا واج» ش«تكرار صامت  قل
هدي و هانسنْ لمونَ مسلالْم ملمسلمان [واقعي] كسي است كه مسلمانان ديگر از زبانش و دستش در امان و سالم بمانند.«، يعني: »س«  

و ی: قل   مسند اضافه است (= بخشايشِ خدا بر آن بنده است.) / در آسايش فك»را« زبا

 شوند؛ مانند م با هم مسند ميگاهي حرف اضافه و متم  
  مسند) از ابريشم پيراهنش از ابريشم است. (چگونه است؟    

  توصيه به ياري رساندن به ديگران كه سبب لطف و رحمت الهي است.  وم 
  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت

ــود     ــت ربـ ــوي دولـ ــان، گـ ــن ميـ ــي زيـ  كسـ
  

 كـــــه در بنـــــد آســـــايشِ خلـــــق بـــــود  
  

ــرد و زن    ــايشِ مـــ ــه آســـ  خنـــــك آن كـــ
  

ــر    ــد بــــ ــشآگزينــــ ــتن رامــــ  خويشــــ
  

ــس     ــو كـــ ــارِ تـــ ــدر ديـــ ــايد انـــ  نياســـ
  

 چـــو آســـايش خـــويش جـــويي و بـــس      
  

  

ــت     16بيت  ــزي در اوس ــه مغ ــر ك د آن سرزــرَم و  َك
  

ــه دون ه   ــيكـ ــد بـ ــت متاننـ ــز و پوسـ  مغـ
  

  و فرومايه، نادان هستند. پستهاي  كه انسان كند در حالي انسان خردمند و دانا، بخشش و جوانمردي مي   :ی

ـی: و اد ـ جنـاس/  مجاز از انديشه، دانايي و توانايي/ اوست و پوسـت مجاز از انسان (= كلّ وجود)/ مغزجناس ناهمسان/ سرسر و در قل
  كنايه از ناداني  مغز و پوست بودن  / بي تضاد مراعات نظير/ مغز و پوستو مغز سر

ی: و زبا   مسند مغز و پوست رد.)/ بيفعل غيراسنادي است (= مغزي در او وجود دا ،در مصراع اول» است«مفعول/ بيت، سه جمله دارد./ كرم قل
  همتان) نادان هستند.  فرومايگان (= كمخردمندان، بخشنده هستند و  وم 

  

 كســـي نيـــك بينـــد بـــه هـــر دو ســـراي   17بيت
  

ــداي    ــقِ خـ ــه خلـ ــانَد بـ ــي رسـ ــه نيكـ  كـ
  

  بيند. د در دنيا و آخرت، نتيجة آن نيكي و خوبي را ميهركسي كه به مردم خوبي و نيكي بكن   :ی

ی: و اد ؛ يعنـي هركـه هـم    »فَمن يعمل مثْقالَ ذَرةٍ خيراً يرَه«/ تلميح به آية استعاره از دنيا و آخرتدو سراي جناس ناهمسان/ هرنيك و نيكي قل
  »دارد؛ يعني دنيا مزرعة آخرت است. »الدنيا مزرعةُ اآلخرة«و تلميح به حديث معروف » اي نيكي كند [نتيجة] آن را خواهد ديد. وزن ذره

ی: و زبا   مضارع التزامي  مضارع اخباري/ رساند(=برساند)  بيند) دو تركيب وصفي/ بيند(= ميدو سراي / هر مفعولنيك و نيكي قل

  
 -ضعيفي و هوش -تيمار - خانوادة غايب) غيب(= هم- دانزنخ - يقين - قوت –اتّفاق  -شُغال - خانوادة صانع و صنعت) صنع (= هم

 - تضمن - ضايع - تَفرّج - عار دارد - وسيلت - صورت صورت بي - ضيقر - معيار دوستان - همتان دون -ترازو - سعي - دغَل - محراب
  درخت ارغواني -رِزق - تناسب
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1صفت مبهم :  قلمرو زباني) 2قلمرو زباني (مطابق با تمرين شمارة  

  دهد؛ مانند: طور نامعين نشان مي ه) را بهآيد و نوع يا چگونگي يا شمار و مقدار اسم (= هست هسته) مي صفتي است كه قبل از اسم(=
  »هر، همه، هيچ، چند، فالن، چندين، برخي، بعضي«
  اسم)صفت مبهم/ سالرود. (هر هرسال به استقبالِ بهار مي -

  

  وابستة پسين امروزه، بيش» يگرد«واژة سال ديگر، خواهد آمد.«رود؛ مانند  كار مي بهتر صفت مبهم، در جايگاه«  
  گرفته است؛ مثال: در متون كهن (=قديم)، گاه، اين صفت مبهم، در جايگاه وابستة پيشين قرار مي  

ــر«   ــتر  دگـ ــد بيشـ ــايش كنـ ــب نمـ  شـ
  

 »تــــو را روشــــنايي دهــــد بيشــــتر  
  

  صفت پيشينِ مبهممخفّف ديگر
 ســـراي ديگـــربـــه اگـــر چشـــم داري «  

  

 »بــه نــزد نبــي و وصــي گيــر جــاي       
  

  صفت پيشين مبهم  

هاي مختلفـي   كاربرد ندارد و نقش مبهم صورت وابستة پيشين يا پسين رود، يعني به كار مي در بعضي از ابيات يا نثرها، به تنهايي به» ديگر«گاهي  
   پذيرد؛ مانند: را مي

  
  

  ، نقش قيدي دارد.»هرگز«به معني 
  

  

 2ها  : رابطة معنايي واژه قلمرو زباني) 4قلمرو زباني (مطابق با تمرين شمارة  
  ها تنها در جمله يا زنجيرة سخن، قابل درك است. معناي برخي واژه
  توان پي برد:  تر مي شده، دقيق هاي مشخّص اي هريك از واژهنهاي زير، به مع با استفاده از شيوه

  ها در جمله: قرارگرفتن واژهالف) 
  نوعي گياه است.)» سير«شويم در اين جمله،  متوجه مي» كارند مي«و » پاييز«كارند. (= از دو واژة  سير را هنگام پاييز مي -
  متضاد گرسنه است.)» سير«شويم، در اين جمله،  متوجه مي» گرسنه«سير را غمِ گرسنه نيست.(= از واژة  -

  هاي معنايي(= ترادف، تضاد، تَضمن و تناسب): ب) توجه به رابطه
 معني هستند؛ مانند:  اي كه هم ترادف: همان مترادف است؛ يعني دو واژه  

  رابطة ترادف ظلمت و تاريكي
  رابطة ترادف   آرمان و آرزو

ف هم باشند، رابطة معنايي تضاد بينشان برقرار است؛ مانند:تضاد: هرگاه دو واژه از نظر معني، مخال  
  رابطة تضاد ضعيف و ناتوان
  تضادرابطة  عالم و جاهل

 ن، يك كُل است كـه چيـز   ها معناي ديگري را نيز در برگيرد؛ به ع طوري كه يكي از آن اي است ميان دو كلمه، به ن: رابطهتَضَمبارتي ديگر تَضم
  جزئي زيادي را در ساية خود قرار داده است؛ مانند:

آن است.) حيوان و سگ (=حيوان يك اصطالح كلّي است و سگ، جزء  
  كُل حيوان

  جزءسگ، شير، اسب و ... 
  آن است.) لّي است و آبي، جزءرنگ و آبي (رنگ يك اصطالح ك

  كُل رنگ
  جزء  سفيد، آبي، سياه، قرمز و ...

ــدار  «   ــتم نامـــ ــس از رســـ ــران پـــ ــه ايـــ   بـــ
  

 »ســــوار  ديگــــرنبــــودي چــــو گــــودرز،     
  

ــاد و «   ــي شــ ــريكــ ــج  ديگــ ــر از درد و رنــ ـ پـ  
  نقش نهادي دارد.» دوم«به معني           

ــپنج      ــراي ســ ــمِ ســ ــت رســ ــين اســ  »چنــ
  

  (سراي سپنج: دنيا)
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 هايي از يك مجموعه كه يكي، ديگري را به خاطر بياورد؛ يعني باهم تناسب داشته باشند؛ مانند: تناسب: آوردنِ واژه  
  با هم تناسب دارند. » صندلي«و » ميز«آيد؛ بنابراين دو واژة  به ذهنش مي» صندلي«، واژة را بشنود» ميز«هركس واژة 
  با هم تناسب دارند.» ماه«و » ستاره«، »خورشيد«آيد؛ بنابراين سه واژة  به ذهنش مي» ماه«و » ستاره«هاي  را بشنود، واژه» خورشيد«هركس واژة 

  نظير است. تناسب، همان مراعات 

  

  
» تضمن«شود؛ بنابراين شاعر با حافظ، مولوي و ...  پروين اعتصامي را شامل مي و اعر، حافظ، مولوي، سعدي، انوري، خاقاني، نظامي گنجويواژة ش

 اگر از كُل به جزء حساب كنيم، تضمن است؛ تر و بهتر: به عبارت ساده ؛تك شاعران جزئي از آن هستند است؛ زيرا شاعر يك مفهوم كلّ است و تك
  ؛ يعني حافظ و سعدي با هم تناسب دارند. جزئيات را در نظر بگيريم، تناسب است ، رابطةاما اگر تنها
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 بنويسيد.مشخّص شده را هاي  معناي واژه -1

ــتانِ  ــار دوس ــلمعي ــت دغ ــت اس  روز حاج
  

 قرضي به رسمِ تجربه از دوستان طلب  
  

  »صائب«
  
  

 حـــد غيـــب صـــورت بـــي صـــورت بـــي
  

 جيـب افت بـر موسـي ز   ز آينة دل ت  
  

  »مولوي«
  
  

ــيلت   ــه از وس ــري ك ــي دونفخ ــد همت  رس
  

 گر نام و ننگ داري، از آن فخر، عار دارد  
  

  »اوحدي«
  

در متون كهـن،  » ديگر، از راه رسيد.  بهارِ«رود؛ مانند:  كار مي به عنوان صفت مبهم در جايگاه وابستة پسين به» غالباً«امروزه، » ديگر«واژة  -2
 »ديگر روز، براي تفرّج به بوستان رفت.«گرفته است؛ مثال:  ت مبهم، در جايگاه وابستة پيشين قرار ميگاه، اين صف

 رد صفت مبهم را در متن درس بيابيد.   نمونهاي از اين شيوة كارب 

 را در سرودة زير بررسي كنيد.» شد«فعل  معاني -3
 گرية شام و سحر، شُـكر كـه ضـايع نگشـت    

  

 يكدانـه شـد   قطرة بـاران مـا گـوهرِ     
  

  
ــت    ــه پادشاس ــون بارگ ــافظ كن ــزلِ ح  من

 

 دل برِ دلدار رفت، جان، برِ جانانه شد  
  

  »حافظ«
 ها تنها در جمله يا زنجيرة سخن قابل درك است. معناي برخي واژه -4

  برد: توان پي تر مي هاي مشخّص شده، دقيق هاي زير، به معناي هريك از واژه با استفاده از شيوه
  ن واژه در جمله:الف) قرارگرفت

 طوالني بود.ماه ،   تابناك بود.ماه ،  
  هاي معنايي (ترادف، تضاد، تضمن و تناسب) ب) توجه به رابطه

 سير و بيزارترادف   سير و گرسنه تضاد  
  سير و پياز تناسب   و گياه سير نتضم  
 چند جملة مناسب بنويسيد. به كمك دو روش باال،» تند«و » دست«هاي  اكنون براي دريافت معاني واژه  

  
 از متن درس، دو كنايه بيابيد و مفهوم آنها را بنويسيد.   -1

  

 ست؟در بيت زير، شاعر، چگونه آراية جناس همسان (= تام) را پديد آورده ا -2
 دهـي  با زمـاني ديگـر انـداز اي كـه پنـدم مـي      

 

 كاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيسـت   
  

   اركان تشبيه را در مصراع دوم بيت دوازدهم مشخّص كنيد.   -3

 نماد چه كساني هستند؟» روباه«و » شير«در اين سروده،  -4

  
 معني و مفهوم بيت شانزدهم را به نثر روان بنويسيد. -1

 فت خود را از بيت زير بنويسيد.درك و دريا -2
ــرد   ــده كـ ــده، بيننـ ــرد را ديـ ــين، مـ  يقـ

  

ــرد     ــده ك ــر آفرينن ــه ب ــد و تكي  ش
  

  
 هاي زير، بيتي مناسب از متن درس بيابيد. براي مفهوم هريك از سروده -3

گمــــان برســــد رزق هرچنــــد بــــي 
  

 شرط عقـل اسـت جسـتن از درهـا      
  

  »سعدي«

 ــواني  ســــحر ديــــدم درخــــت ارغــ
  

 جـاني   مِ خسـته كشيده سـر بـه بـا     
  

  
 بـــه گـــوشِ ارغـــوان آهســـته گفـــتم:     

  

 بهــارت خــوش كــه فكــر ديگرانــي   
  

  »فريدون مشيري«

 آزمـــودنكـــار چـــه دركـــار و چـــه در 
  

 نبايد جـز بـه خـود، محتـاج بـودن       
  

  »پروين اعتصامي«

 توضيح دهيد.» از تو حركت، از خدا بركت«دربارة ارتباط معنايي متن درس و مثَل  -4

 »سعدي«
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 فطرتي فرومايگي، پستهمتي دون/ گريبان، يقه جيب / مكر و ناراستي، در اين درس مكّار و تنبل  دغل 

1 -  
ــاد دگـــــر روز ــاز اتّفـــــاق اوفتـــ  بـــ

  

 رســان، قــوت روزش بــداد كــه روزي  
  

  
 روز دگر (= ديگر)

 قطرة باران ما گوهر يكدانه شد)، اسنادي است. » (= شد«فعل  در بيت اول، - 2
  باشد. و فعل غيراسنادي (= ناگذر) مي است» رفت«به معني  دل بر دلدار رفت، جان برِ جانانه شد)،» (= شد«در بيت دوم، فعل 

  واحد شمارش) يك دست لباس زيبايي خريدم. (= دست  -1        
 مجاز از قدرت و توانايي)از دست و زبان كه برآيد. (= دست -2  دست - 3

  يكي از اعضاي بدن انسان)كند. (= دست دست چپم درد مي -3        
  خشمگين) تُندخو، اي پسر، نيز مرا سنگدل و تُند مخوان. (= تُند  -1        

  باشتاب، سريع)رود. (= تُند او خيلي تُند راه مي -2      تُند
 داراي طعم سوزنده)او فلفلِ تُند را دوست دارد. (= تُند -3        

  
 كنايه از عاجز و ناتوان بودن) دست و پا بودن  دست و پاي (= بي يكي روبهي ديد بي - 1

 كنايه از دست از تالش كشيدن)دان به جيب فرو بردنخدان فرو برد چندي به جيب (= زنخزن

 جناس همساندوم به معني پنجة دست است» چنگ«اول به معني نوعي ساز است و » چنگ«است كه  آمدهدر مصراع دوم دوبار » چنگ«واژة  - 2

 بيت دوازدهم: - 3
ــد چــو شــير   چنــان ســعي كــن كــز تــو مانَ

  

 چه باشي چو روبه به وامانـده سـير؟    
  

  
  وجه شبهبه/ چيزي ماندن مشبهادات تشبيه/ شيرمشبه/ چو مصراع اول: تو(= درويش)

 وجه شبهبه/ به وامانده سير شدن مشبه ادات تشبيه/ روبهمشبه/ چو م: [تو]مصراع دو

 هاي تالشگر و بخشنده كه متّكي به خود هستند.  انساننماد  شير - 4
 هاي درمانده، تنبل و ناتوان نماد انسانروباه  

 
 بيت شانزدهم: - 1

ــت    ــزي در اوس ــه مغ ــر ك ــرم ورزد آن س  ك
  

 مغــز و پوســت  همتاننــد بــي  كــه دون  
  

  
  همت و فرومايه نادان هستند.   هاي كم كه انسان  رحاليكند د انسانِ خردمند و دانا، بخشش و جوانمردي مي ی:
  باشند.  همتان) نادان مي فرومايگان (= كمخردمندان، بخشنده هستند و  وم 

 واهد رسيد.اين كه مرد درويش، مطمئن شد كه بدون تالش و توكّل به خداوند، روزي او در هر شرايطي كه باشد از جانب خداوند خ - 2
3 -  

گمــــان برســــد رزق هرچنــــد بــــي 
  

 شرط عقـل اسـت جسـتن از درهـا      
  

  
  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت

ــل     ــاش اي دغـــ ــده بـــ ــير درنـــ ــرو شـــ  بـــ
  

ــل      ــاه شَـ ــو روبـ ــود را چـ ــداز خـ  مينـ
  

  
 چنـــان ســـعي كـــن كـــز تـــو مانـــد چـــو شـــير 

  

 چــه باشــي چــو روبــه بــه وامانــده ســير؟  
  

  
ارغــــواني ســــحر ديــــدم درخــــت 

  

 جـاني   ه سـر بـه بـامِ خسـته    كشيد  
  

  
ــتم:   ــته گفـ ــوان آهسـ ــوشِ ارغـ ــه گـ  بـ

  

 بهــارت خــوش كــه فكــر ديگرانــي  
  

  
  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت

ــر     ــش پيــ ــت درويــ ــوان، دســ ــر اي جــ  بگيــ
  

ــر       ــتم بگي ــه دس ــيفكن ك ــود را ب ــه خ  ن
  

  
ــراي   ــر دو ســ ــه هــ ــد بــ ــك بينــ ــي نيــ  كســ

  

 كـــه نيكـــي رســـاند بـــه خلـــقِ خـــداي  
  

  
 ــه در ــار و چـ ــه دركـ ــارآزمودن چـ  كـ

  

 نبايد جـز بـه خـود، محتـاج بـودن       
  

  
  زير قرابت معنايي دارد:  با بيت

ــويش     ــازوي خــ ــه بــ ــواني بــ ــا تــ ــور تــ  بخــ
  

ــود در تـــرازوي خـــويش   ت بـــعي كـــه سـ 
  

  
  المثل با متن درس: مفهوم مشترك ضرب -4

 مقرّر شده را بخواهد. تالش كند و با سعي و كوشش روزيِ دست آوردن روزي، دهد، اما انسان بايد براي به اگر چه خداوند روزي هركس را به او مي
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  »هّمت«

  مسجع (= به تقلید از گلستان سعدی)نوع نثر: 
  بهارستانِ جامی (= شاعر و نویسندۀ قرن نهم)برگرفته از: 

  قوت، نيرومندي، قدرت و توانايي: زورمندي
  به كنايه آمادة انجام كاري بودن: كمربسته

  يسنگين: گراني
  اراده، عزم، خواست: همت

  غيرت، جوانمردي، مردانگي: حميت

  

 ب گفتند:  .كه به زورمندي كمر بسته و ملخي را ده برابرِ خود برداشتهموري را ديدنداين مور را ببينيد كه [بار] بـه ايـن گرانـي چـون     «به تعج
  »كشد؟ مي

  ».ه نيروي همت و بازوي حميت كشند، نه به قوت تنبرا مردان، بار «مور چون اين بشنيد، بخنديد و گفت:  :ی

 .به زورمندي كمر بسته و ملخي را ده برابرِ خود برداشته  

  با قدرت و توانايي، آماده شده و ملخي را كه ده برابرِ خود وزن داشت، برداشته بود.   :ی

 تن تيت كشند، نه به قوت و بازوي حممردان، بار را به نيروي هم.  
  كنند، نه با قدرت جسم و نيروي بدني. هاي بزرگ، بارِ [سنگين] را با قدرت اراده و نيروي جوانمردي و غيرت، حمل مي انسان ی:

و  ـ ـیقل ـ   مراعـات كنايه از آماده شدن براي انجام كاري/ بار و كشـيدن كمر بستن :اد اضـافة اسـتعاري و تشـخيص/     ازوي حميـت نظيـر/ ب
  سجعتشخيص/ بسته و برداشته خنديدن و گفتن به مور نسبت داده شده

ت وم   يروي جسمانيبرتري دانستنِ بلندهمتي و جوانمردي بر ن ج حک
  با بيت زير قرابت معنايي دارد:

 دار كــــه مــــردانِ روزگــــار همـــت بلنــــد «  
  

 »انــــد از همــــت بلنــــد بــــه جــــايي رســــيده   
  

  


