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 به نام خداوند جان  و خرد

 مقدمــــه

 :استای و کاردانش وحرفهدهم، شاخۀ فنییاز(، پایۀ 2) ی کتاب فارسیفکر و ادبی زبانی، نکات همۀ ۀدربردارند جزوهاین 

 است.بررسی و تحلیل شده معنا و مفهومسطر از نظر درس و سطربهبهصورت درستمامی ابیات و عبارات کتاب به -١
 اند.ها بررسی شدهها و جملهبیت دستورو  های ادبیآرایه -2

 است.طور کامل در پایان هر درس آورده شدهبه دریافتو درک و  پژوهیدرسکارگاه  سؤاالت پاسخ -3

 است.شده توضیح کامل آورده با پژوهیدرسشعرهای داخل کارگاه و  هاگنج حکمت، هاشعرخوانیتمامی  -4

 نیز در ابتدای هر درس آورده  نامهواژهصورت بر شرح و توضیح در درس، بهها عالوهمهمّ همۀ متنواژگان  -5

 .است. این کار موجب ساده کردن امر آموزش در ایام امتحانات خواهد شدشده

 

 

************************* 

                       های علمی و انتقادیِ ارزشمندشانبا فرستادن دیدگاه آموزان عزیز تقاضا دارماز همکاران گرامی و دانش *

 .(، مؤلّف جزوه را در پربارتر کردن این اثر، یاری نمایند09١١-١78-١707به واتساپ یا تلگرام )

 

 پاینده باشید.
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                   لطف خدا                 ستایش                                                                

                                      

 نامهواژه

 سعادت خوشبختی، :اقبال*          /         اقبال متضادّ روزی؛سیه بدبختی، :ادبار* 

 گردانیدن سازگار برسد؛ به نتیجه او خواهش تا کند مهیّا بنده، خواهش موافق را اسباب خداوند، که است آن :توفیق* 

 .شودمی اضافه آن به کالم بیشتر بخشی اثر برای آنچه :بخشچاشنی *         /      گمراهی بداندیشی،: راییتیره* 

 اندوهگین زبون، و خوار :نژند*              /                   شیرینی :حالوت* 

************* 

 

 هاسنج معنی در بیانحالوت       ها بخشِ زبانبه نام چاشنی -١
 افزاید. سخن میکند و بر شیرینی و دلپذیری معنی کنم که نامش سخنان را دلنشین میبه نام خدایی سخنم را آغاز می معنی: 

 سخن(دلنشینی نام خدا سبب )

  سنج: آنچه میزان حالوت  /شیرینی حالوت:  / شودمی اضافه آن به کالم بیشتر اثربخشی برای آنچهبخش: چاشنی /چاشنی: طعم، مزه

  به قرینۀ معنایی« کنمآغاز می»حذف فعل  / شیرینی و دلپذیری هرچیز را نشان دهد.

 نژند آن دل، که او خواهد نژندش       بلند آن سر، که او خواهد بلندش  -2

و  خوارکه خداوند او را  استکسی خوار و زبون و آنسربلندی اوست برتری و خواهان که خداوند  استبزرگ برتر و کسی آن معنی:

 دست خدا(به عزت و ذلت )زبون بخواهد. 
 :سربلند بودن: کنایه از برتری یافتن بر دیگران، افتخار و بزرگی /  اندوهگین زبون، و خوار نژند  

 ستبه هرکس آنچه می بایست، داده        ستنابستۀ احسان گشاده درِ -3

 (خداوندو بخشندگی فراگیری نیکی )است. ، بخشیدهبودهنیکی و بخشش خداوند همیشگی است و به هرکس آنچه الزم  معنی:

 ن: کنایه از بخشش و احسا گشاده بودن درِ/  الزم بود، ضرورت داشت.بایست: مینشده / احسان: بخشش، نیکویی / نابسته: بسته

 نیکی بسیار 

 که نی یک موی باشد بیش و نی کم        به ترتیبی نهاده وضع عالم  -4

 (حاکم بر جهان آفرینش / نظام احسن نظم)ای کم یا زیاد نیست. خداوند، جهان هستی را به شکلی آفریده است که ذره معنی:

 / حذف فعل در مصراع دوم به قرینۀ /  ای / یک مو بیش و کم نبودن: کنایه از کامل بودن / بیش، کم: تضادیک موی: کنایه از ذره نی: نه

 .باشدکم ، یک مویلفظی: نه 

 همه ادبارها اقبال گردد        اگر لطفش قرین حال گردد  -5

 شبختی()لطف خدا سبب خوشود. به خوشبختی تبدیل می هاشود، همۀ بدبختیبا کسی همراه  و مهربانی خداگر لطف  معنی:

 حال و اقبال: قافیه سعادت /  خوشبختی،اقبال:   /اقبال  متضادّ روزی؛سیه بدبختی،دبار: اِ / قرین: همدم، همراه 
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 کار آید نه از رای ،نه از تدبیر         وگر توفیق او یک سو نهد پای  -6

 (ادربرابر خواست خد ناتوانی عقل). جویی و اندیشه هیچ کمکی نخواهد کردچارهاگر توفیق و یاری خداوند نباشد  معنی:

  / گردانیدن  سازگار برسد؛ نتیجه به او خواهش تا کند مهیّا بنده، خواهش موافق را اسباب خداوند، که است آن توفیق:وگر: و اگر/ 

   پای یک سو نهادن: کنایه از همراهی نکردن، کاری نکردن / پای، رای: جناس/  جویی، اندیشیدن / رای: عقیده، اندیشهتدبیر: چاره  

 راییبماند تا ابد در تیره        خرد را گر نبخشد روشنایی  -7

 (،ِ بدون بصیرت الهیعقلگمراهی ) ماند. گمراهی خواهد همیشه دربرای  اگر خداوند به عقل انسان درک و آگاهی نبخشد، معنی:

 روشنایی بخشیدن: کنایه از درک و آگاهی )= بصیرت بخشیدن( گمراهی /  بداندیشی،رایی: تیره 

 که گوید نیستم از هیچ آگاه        کمال عقل آن باشد در این راه  -8

 شناخت خداوند( از)ناتوانی عقل . نادانی خود اعتراف کندانسان به عقل در راه شناخت خداوند آن است که  باالترین مرتبۀ معنی:

  کمال: کامل شدن، تمام شدن 

 

 

******************** 

 

 

         

 نیکی                    درس یکم                                                                  

 

 

 .دارد تارها و است خمیده آن سرِ که ساز نوعی: چنگ*                       /                            یقه گریبان، :جیب* 

 هاقدم ها،گام خُطوه، جمعِ :خُطوات*               /            مردانگی جوانمردی، غیرت، :حمیّت* 

 گلزار باغ،: روضه*          /          صحرا کوه، سبز دامنۀ :راغ*       /       گرحیله ناراست، :دَغَل* 

 چانه * زَنخَدان:           /               اندیشهکوتاه و پست طبع دارای ، همّتکوتاه: همّتدون* 

 .است گوشتخواران رستۀ جزو که سگان تیرۀ از است پستانداری جانور :شُغال* 

 حالآشفته :رنگشوریده*                     /                           افتاده کار از وپایدست :شَل* 

 پشیمان کشد، غرامت که کسی زده،تاوان: زدهغرامت* 

 .دارند قرار آن در ...و فرشتگان خداوند، که عالمی چشم؛ از نهان پنهان، :غیب* 

 رنگفیروزه ، فیروزه رنگبه: فامفیروزه*          /          شدن متحیّر: فروماندن *        /      آسودگی آسایش، :فراغ* 

 هم کنار در هم،به نزدیک: متقارب*           /          غذا خوراک، روزانه، رزق: قُوت* 

 .است خودرو هایعلف و سبزه دارای که زمینی زار،سبزه :مرغزار* 

 
 

 

************************ 
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 فروماند در لطف و صنع خدای        پای ودستیکی روبهی دید بی -١

 (حیرت از لطف و آفرینش خداوند)ناتوانی را دید و از لطف و آفرینش خداوند تعجب کرد.  وضعیف شخصی روباهِ  معنی:

 / پا: کنایه از ناتوان، ضعیف ودستبیصُنع: آفرینش، کار /   شدن /  متحیّر فروماندن: /روبه: مخففِ روباه  یکی: شخصی، کسی 

  / روبه: مفعول یکی: نهادتواند معنای واقعی خود را هم داشته باشد( / این بیت می)در 

 خورد؟بدین دست و پای از کجا می        برد؟ سر میکه چون زندگانی به -2

 (رسانیتعجب از روزی)کند؟ پایی و ناتوانی از کجا غذا تهیه میودستگذراند و با این بیزندگی را چگونه می معنی:

  :بدین: به این /سر بردن: کنایه از گذراندن، سپری کردن به /  چگونهبه معنی چون  

 که شیری برآمد، شغالی به چنگ        رنگ در این بود درویش شوریده -3

 (شیرحیرت درویش/ صالبت ) که شغالی را شکار کرده بود، آمد. که شیری در حالی فکر بودحال در این درویش آشفته معنی:

 است  گوشتخواران رستۀ جزو که سگان تیرۀ از است پستانداری جانورشغال: حال / آشفتهرنگ: هشورید 

 بماند آنچه روباه از آن سیر خورد        بخت را شیر خورد  شغال نگون -4

 (رسانیشیر، واسطۀ روزی) را روباه خورد و سیر شد. ماندۀ آنشیر، شغال بیچاره را خورد و باقی معنی:

 بخت را ، شغال نگونشیرجایی نهاد و مفعول )جابه /نظیر / شیر، سیر: جناس  شغال، شیر، روباه: مراعات /بخت: بدبخت، بیچاره نگون

 شغال: مفعول  /نهاد  خورد( / شیر:

 رسان قوت روزش بدادکه روزی        دگر روز باز اتّفاق اوفتاد  -5

 (رسانیِ خداوند/ دائمی بودنِ روزیروزی). غذای روزانۀ روباه را به او دادرسان خداوندِ روزیاتفاقی افتاد و دوباره روز دیگر  معنی:

  / غذا  خوراک، روزانه، رزق وت:قُ/  ، منظور، خدارسانندهرسان: روزیروزی اوفتاد: شکل قدیمی افتاد /دگر روز: روز دیگر 

 شد و تکیه بر آفریننده کرد        یقین، مرد را دیده، بیننده کرد  -6

 (بصیرت یافتن از مشاهدات خود/ توکلرفت و به خداوند توکل کرد. )به او آگاهی و بصیرت داد. ایمان قلبی به قدرت خداوند  معنی:

 بیننده، آفریننده: قافیه / کرد: ردیف /شد: به معنی رفت  / تکیه کردن: کنایه از اعتماد و توکل کردن  

 که روزی نخوردند پیالن به زور       کزین پس به کنجی نشینم چو مور  -7

              تصمیم به ) آورند.دست نمینشینم زیرا زورمندان به زور بازوی خود روزی بهای میاز این پس مانند مورچه درگوشهکه  معنی:

 نشینی و توکل(گوشه

 روزی: مفعول /مور، زور: جناس  /نماد قدرتمندی فیل، نماد ضعف و ناتوانی / پیل: مورچه،  مور: /کنج: گوشه /  این : که ازینکز 

 که بخشنده، روزی فرستد ز غیب        زَنَخدان فروبرد چندی به جَیب  -8

 (انتظار روزی داشتننشینی و گوشه) فرستد.رفت و تالشی نکرد. به این امید که خداوند روزیِ او را از غیب میمدتی به فکر فرو معنی:

 :نشینی، کوشش نکردن، انتظار و تفکرگوشهزنخدان به جیب فروبردن: کنایه از   یقه / گریبان، یب:جَچانه /  زَنخدان / 

  غیب: متمم /جیب، غیب: جناس  / .دارند قرار آن در ...و فرشتگان خداوند، که عالمی چشم؛ از نهان پنهان، غیب: 

 چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست        نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست  -9

 (تنهایی و ضعف و الغری)بود.  کس، از آشنا و غریبه، از او غمخواری و مراقبت نکرد و بسیار الغر و ضعیف شدههیچ معنی:

 بیگانه، دوست: تضاد //  .دارد تارها و است خمیده آن سرِ که ساز نوعیچنگ:  / تیمار خوردن: غمخواری، دلسوزی 

 )تناسب( نظیر  جناس / رگ، استخوان، پوست: مراعاتپوست، دوست:  
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 ز دیوار محرابش آمد به گوش:        چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش  -١0

 (هوشیضعف و بی)طاقت شد، از عالَم غیب این ندا به گوشش رسید... به سبب ناتوانی و ضعف بدنی کامالً بی وقتی معنی:

 گاه ماندن: باقی ماندن / ضعیفی: ناتوانی، سستی / هوش: آگاهی / محراب: قبله 

 مَیَنداز خود را چو روباهِ شَل        برو شیر درّنده باش، ای دَغَل -١١

پرهیز  دعوت به تالش/) .از کار و حرکت نیندازرا پا خود را ودستبی و مانند روباه کنباش و تالش  درنده شیرگر، برو مانند ای حیله معنی:

 (از تنبلی

  :خود: مفعول / افتاده کار از وپایدست شَل:انداختن: از کار انداختن، از حرکت بازداشتن / /  گرحیله ناراست،دَغَل 

 چه باشی چو روبه به وامانده، سیر؟        کن کز تو ماند چو شیر چنان سعی -١2

 ماندۀ غذای دیگران سیر شوی.باقیکن که مانند شیر، از تو برای دیگران چیزی بماند. نه اینکه مانند روباه از چنان تالش آن معنی:

 نیازی/ پرهیز از ضعف و نیازمندی(دعوت به بی)

 شیر و سیر: جناس  /مانند کردن درویش به شیر و روباه: تشبیه   مانده، بقیۀ غذا /مانده، باقیوامانده: پس 

 که سَعیَت بود در ترازوی خویش        بخور تا توانی به بازوی خویش  -١3

 (به خود متکی بودن)گردد. مند شو؛ زیرا نتیجۀ کار و کوشش تو به خودت برمیتوانی از تالش و دسترنج خود بهرهتا می معنی:

  ،سعی در ترازوی خویش بودن: کنایه از نتیجۀ کار و تالش به خود برگشتن  کوشش /سعی: تالش  

 نه خود را بیفکن که دستم بگیر        بگیر ای جوان، دست درویش پیر  -١4

 (یاریِ ضعیفان/ پرهیز از تنبلی)از دیگران کمک بخواهی. که  نزن خودت را به ناتوانی و ای جوان! به فقیر پیر کمک کن معنی:

 / خود را افکندن:  افکندن: بر زمین زدن، انداختن /دست کسی را گرفتن: کنایه از کمک کردن /   درویش: سائل، گدا، خواهنده از درها

 جوان: منادا /تضاد  پیر، جوان: /کنایه از اظهار ضعف و ناتوانی کردن 

 است که خلق از وجودش در آسایش       خدا را بر آن بنده بخشایش است  -١5

 (دعوت به نیکی کردن) .از وجود او در آسایش و راحتی باشند مردمشود که ای میعفو و بخشش خداوند شامل حال آن بنده معنی:

 پوشی از گناه کسیبخشایش: آمرزش، عفو، چشم  

 پوستمغزوهمّتانند بیکه دون         کَرَم ورزد آن سر که مغزی در اوست -١6

 ،پستیگی، نشانۀ خردمندی/ بخشند)عقلند. ، نادان و بیخسیسهای پست و انسانکه در حالیکند میانسان خردمند بخشندگی  معنی:

 (عقلینشانۀ بی

 / داشتن: کنایه از دانا بودن / مغز در سر  / اندیشه کوتاه و پست طبع دارای همّت،کوتاههمّت: دون کَرَم: بخشندگی، جوانمردی 

  خردیی و بی: کنایه از نادانپوست بودنومغزبی

 که نیکی رساند به خلقِ خدای        کسی نیک بیند به هر دو سرای  -١7

 (نیکی به دیگران موجب سعادتمندی)بیند که به مردم خوبی کند. کسی در دنیا و آخرت نیکی میآن معنی:

  / مفعولو نیکی / نیک / کسی: نهاد منظور از دو سرای: دنیا و آخرتسرا: خانه، منزلگاه : 

 بوستان، سعدی
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qqqqqqq                                 پـژوهـیکارگـاه درس                     qqqqqqq 

   

 شده را بنویسید.خصهای مشمعنای واژه -١

 رسم تجربه از دوستان طلبروز حاجت است / قرضی به دغلمعیار دوستانِ  *

 (گر، فریبکاردغل: حیله)  ها قرضی بخواه.گر، روز نیاز است. برای آزمایش از آنمعیار دوستانِ حیله معنی:

 جَیبز آینۀ دل تافت بر موسی ز  / حدّ غیبصورتِ بیصورتِ بی *

  (جیب: گریبان، یقه)   درخشید.منتهای الهی بر دل موسی تابید و از گریبان او میای از حقیقت بیجلوه معنی:

 رسد / گر نام و ننگ داری، از آن فخر، عاردار همّتیدونفخری که از وسیلت  *

 (همّتی: پستی و فرومایگیدون) دست آید، اگر آبرو داری، آن افتخار را موجب شرمساری بدان. افتخاری که با پستی بهمعنی: 

 را «ماه» واژۀ معنای مثلا  بگیرند؛ قرار سخن زنجیرۀ یا جمله دراست  الزم و بشناسانند را خود وانندتنمی تنهایی به هاواژه برخی -2
 :های زیرشیوه از استفاده با مگر دانست، تواننمی
 .بود تابناک ماه، .              بود یطوالن ماه،       :جمله در واژه گرفتن قرار( الف
 کارند در فلک و خورشید مه و باد و ابر: )تناسب و تضّمن تضاد، ترادف، (یمعناي یهارابطه به توّجه )ب

 های مناسب بنویسید.با استفاده از دو روش باال، نمونه« سیر»و « دست»های دریافت معانی واژه اکنون برای

 قرار دادن واژه در جمله:  -الف دست:  

 )عضو بدن(/م را روی زمین گذاشتم دست                         لباس نو خریدم )واحد شمارش(  دستیک    

 کار دوست ندارم )نوع( دستاز این    

 های معنایی:  ب( توجه به رابطه             

 دست و سرویس )ترادف(                   دست و بدن )تضمن(                  دست و گردن )تناسب(               

 قرار دادن واژه در جمله:  -الف    سیر: 

 گیری وزن(گرم است. )واحد اندازه 75سیر مساوی /           کارند. )نام گیاه( هنگام پاییز میسیر را            

 سیر را غمِ گرسنه نیست. )متضاد گرسنه(          

 های معنایی: توجه به رابطه -ب            

 سیر و گیاه )تضمن(         سیر و پیاز )تناسب(              سیر و گرسنه )تضاد(           سیر و بیزار )ترادف(             

 را بنویسید. نهااز متن درس، دو کنایه بیابید و مفهوم آ -3

 دست کسی را گرفتن: کنایه از کمک و یاری رساندن به کسی/          زنخدان در جیب فروبردن: کنایه از به فکر فرورفتن

 مشخّص کنید. ارکان تشبیه را در مصراع دومِ بیت دوازدهم -4

 شبهبه وامانده سیر بودن: وجه  /چو: ادات تشبیه  /به روبه: مشبه/  تو )ی( در فعل باشی: مشبه   چه باشی چو روبه به وامانده، سیر؟

 معنی و مفهوم بیت سیزدهم را به نثر روان بنویسید. -5

 که سعیت بود در ترازوی خویش       بخور تا توانی به بازوی خویش 

 گردد. )به خود متکی بودن(مند شو؛ زیرا نتیجۀ کار و کوشش تو به خودت برمیتوانی از تالش و دسترنج خود بهرهتا می
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 درک و دریافت خود را از بیت زیر بنویسید. -6

 شد و تکیه بر آفریننده کرد        کرد یقین، مرد را دیده، بیننده
 و توکل( کل کند. )بصیرت یافتن از مشاهداتدست از تالش بکشد و برای کسب روزی به خدا تورسانیِ خداوند، سبب شد که یقین درویش به روزی

 .های زیر، بیتی مناسب از متن درس بیابیدبرای مفهوم هریک از سروده -7

 کشیده سر به بام خسته جانی         * سحر دیدم درخت ارغوانی

 دیگرانی خوش که فکر       به گوش ارغوان آهسته گفتم: بهارت 

آفرین بر تو که به فکر  است؛ آهسته به او گفتم:معنی ابیات: سحرگاه دیدم که درخت ارغوانی خود را به بام خانۀ ناتوان و غمگینی رسانده

  دیگران هستی.

 (سفارش به نیکی کردن و خیررسانی به خلق) که نیکی رساند به خلقِ خدای / کسی نیک بیند به هر دو سرای

 از عمل خویش خورد منّت حاتم طایی نبرد*هرکه نان 

 بخور تا توانی به بازوی خویش / که سعیت بود در ترازوی خویش ) به خود متکی بودن در کار و زندگی و نفی تنبلی(

 توضیح دهید.« از تو حرکت، از خدا برکت»دربارۀ ارتباط معنایی متن درس و مَثَل  -8

دهنده است؛ البته الزمۀ کسب روزی این است که انسان از خود تالش و حرکتی ه خداوند روزیاست کدو بر این مفهوم تأکید شده در هر

 نشان دهد تا خداوند هم به کار او خیر و برکت عطا نماید.
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