
 
               

           www.valimasoudi.ir                  مسعـودی                     فـارسی دوازدهم ۀدرسنـامـ 

1 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 
               

           www.valimasoudi.ir                  مسعـودی                     فـارسی دوازدهم ۀدرسنـامـ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معارف( -انسانی -تجربی -های ریاضیفارسی دوازدهم )رشته

 تهیه و تنظیم: ولی مسعودی

  1401 پنجم :چاپنوبت 
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 - 1344: مسعودی، ولی،   سرشناسه

 / تهیه و تنظیم ولی مسعودی معارف( -انسانی –تجربی  –های ریاضی عنوان و نام پدیدآور: فارسی دوازدهم )رشته

 : ناشر: مؤلّف مشخصات نشر

 م.س 22x29ص.؛ 130:  مشخصات ظاهری

 7-0692-02-622-978 : شابک

 فیپای مختصر نویسی: وضعیت فهرست

 5884369:  شماره کتابشناسی ملی
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 به نام خداوند جان  و خرد

ـــهمقدمـ  

 :استپایۀ دوازدهم (، 3) ی کتاب فارسیفکر و دبیا زبانی، نکات ۀهم ۀدربردارند جزوهاین 

 فکریو  ادبی، زبانیسطر از نظر قلمرو درس و سطربهبهصورت درستمامی ابیات و عبارات کتاب به -١

 است.)معنا و مفهوم( بررسی و تحلیل شده

 است.شدهطور کامل در پایان هر درس آورده به دریافتو درک و  پژوهیکارگاه متن سؤاالت پاسخ -2

 است.توضیح کامل آورده شده با پژوهیشعرهای داخل کارگاه متنو  هاگنج حکمت، هاشعرخوانیتمامی  -3

در ابتدای هر درس آورده نیز  نامهواژهصورت بر شرح و توضیح در درس، بهها عالوهمهمّ همۀ متنواژگان  -۴

 حانات خواهد شد.است. این کار موجب ساده کردن امر آموزش در ایام امتشده

آورده  پایان هر درسبا پاسخنامۀ تشریحی در  درسبهدرس صورتبه نمونه سؤاالت امتحانات نهایی -5

 است.شده

در پایان ( راهنمای تصحیحها( با پاسخنامۀ تشریحی ))کلّیۀ رشته ١۴0١امتحان نهایی خرداد سؤاالت  -6

 است.شده آورده جزوه

 

 

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

های علمی و انتقادیِ ارزشمندشان آموزان عزیز تقاضا دارم با فرستادن دیدگاهاز همکاران گرامی و دانش *

 ف جزوه را در پربارتر کردن این اثر، یاری نمایند.(، مؤل09١١ّ-١78-١707به واتساپ یا تلگرام )

 

 پاینده باشید.

1401 شهریور    

سعودیولی م   
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 .......................................................................................................................................................................... ملکا ذکر تو گویمستایش: 

 .......................................................................................................................................................................... ادبیات تعلیمیفصل یکم: 

 ..... ......................................................................................................................................................... شکر نعمت: یکمدرس                  

  ............................................  ..........................................................................................................مست و هوشیاردرس دوم:                  

  ............................................. ............................................................ ..................... ...................یقدر مکتب حقا: شعرخوانی                 

  ............................................. ...............................................................................................................................ادبیات پایداری فصل دوم: 

  ............................................. ...............................................................................................آزادی / دفتر زمانهدرس سوم:                   

  ............................................ .................................................................................................................دماوندیهدرس پنجم:                    

   ............................................ ......................................................................................اسوسی که االغ بودجخوانی: روان                   

   ............................................ .................................................................................................................................ادبیات غنایی  فصل سوم: 

 . ......................................... .................................................................................... ....................................نامهنیدرس ششم:                 

   ............................................ .......................................................................در حقیقت عشق / سودای عشق: هفتمدرس                 

  ........................................... ........................................................................................................صبح ستاره بارانشعرخوانی:                 

  .......................................... ................................................................................................................... ادبیات سفر و زندگیفصل چهارم: 

 ...................................................................................................................................... ...... از پاریز تا پاریس : هشتمدرس                  

  ........................................ .... .............................................................................................................................کویر: نهمدرس                   

  ......................................... ............................................................................................. ........بوی جوی مولیانخوانی: روان                  

 ...................................... .....................................................................................................................ادبیات انقالب اسالمی فصل پنجم:  

  ........................................ ..............................................................................................................فصل شکوفاییدهم: درس                  

  ........................................ ............................................................................................................آن شب عزیز: یازدهمدرس                  

  .................................... ..............................................................................................................شکوه چشمان تو شعرخوانی:                

  .................................... ....................................................................................................................................ادبیات حماسی  فصل ششم: 

  ........................................ .............................................................................................گذر سیاوش از آتش :دوازدهمدرس                 

 .................................................................................................................................................. خوان هشتم: سیزدهمدرس                  

  ..................................... .............................................................................................................................ای میهن :شعرخوانی                 

  .................................... .....................................................................................................................................ادبیات داستانی فصل هفتم: 

 ...................................................................................................................................... مرغ و سیمرغسی چهاردهم:درس                 

  .................................... ....................................................................................................................کباب غاز: شانزدهمدرس                 

  .................................... ...................................................................................................................................ارمیا خوانی:روان                

  ................................... ........................................................................................................................................  ادبیات جهانفصل هشتم: 

 ........................................................................................................................ ................... ............ خندۀ تو :هفدهمدرس                    

  ................................... ...................... ................ ............................................................... عشق جاودانیهجدهم: درس                    

  ................................... ........................... ....................................... .............................................آخرین درسخوانی: روان                  

  ................................ ............................................................................................................................................................. .. لطف تو :نیایش 

  ............................ ....... ...................................................... ........................................................................................................منابع و مآخذ 
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 f َمِلکا، ذکر تو گویم                                     ستایش                                               
 

   نامهواژه

 سپاس ستایش، :ثنا*   /  رفتن تالش، چیزی، وجویجست آوردن و دستبه برای مقصدی سویبه حرکت :پوییدن* 

      .دارد اشاره او کبریایی به مقام که خداوند صفات از شکوه، بزرگواری، :جالل*       /     نیک کار پاداش :جزا* 

 که معنا بدین تعالی؛ خداوند هایکردار، از نامراست دانای چیز، همه دانا به :حکیم*    /   کَرَم سخاوت، بخشش، :جود* 
     خداوند صفات و هااز نام مهربان بسیار م:رحی* /    . دهدانجام نمی بیهوده کار و است برهان و دلیل روی زخداوند ا کارهای همۀ

 مِثل، مانند، :بهشِ *    /   الیق شایسته، سزاوار، :سزا*     خوشحالی شادی،: سرور*       /      چاره امکان، مجازاً :روی* 
 بخشاینده، بخشنده، بسیار :کریم*     /    کَرَم بخشش، :فضل*   /  ذُلّ مقابل شدن، میگرا ارجمندی، :زعِ*    /    همسان

   /    دهندهنشان کند،می هویدا و آشکار کهآن :نماینده* /     خداوند پادشاه، :مَلِک *    /     صفات خداوند وها منا از

 .باشد شده و ثابت واضح که امری بودن، شک و شبههبی: یقین* /   خیال تصوّر، پندار، :وهم* 
****************** 

 

 نمایینروم جز به همان ره که تواَم راه       ذکر تو گویم که تو پاکیّ و خدایی ،لِکامَ -١

روم که تو آن را به من نشان کنم زیرا تو پاک و پروردگار هستی و تنها به همان راهی میخداوندا، تو را ستایش می قلمرو فکری:

 خدا / هدایتگری خدا( کیپااز )یاد کردن  (تو راهنمای من هستی)دهی. 
 تلمیح «: حمد»اشاره به آیات سورۀ  قلمرو ادبی:
در پاکی و خدایی= هستی « ی»نشانۀ ندا؛ ملک: منادا / «: ملکا»در« ا»شش جمله /  بیت:/  خداوند پادشاه،: مَلِک قلمرو زبانی:

 «:نماییتواَم راه» جملۀخوانی در دوگانههمان ره: ترکیب وصفی /  /ربط حرف «: واو»نوع  /)فعل اِسنادی( / پاک، خدا: مسند 

 )= نشان دهی( مایین منبه  را راه تو -2                       (هستی)=  یی من یاهنمار تو -1 
  فعل /متمم/  عولمفنهاد /                                    الیه/ فعلنهاد / مسند / مضاف    

 همه توحید تو گویم که به توحید سزایی        همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم -2

ستایم زیرا تو شایستۀ و بخشش تو هستم. فقط تو را به یگانگی میفضل  آورم. تنها درپیِفقط به درگاه تو روی می قلمرو فکری:

 (أکید بر یکتایی خداوند)بندگی مطلق دربرابر خدا / تیگانگی هستی. 

 همه، توحید، تو: تکرار/  : تلمیحقُل هواهلل احد اشاره به ایّاک نَعبدُ و...  /)ناقص( جویم، گویم، پویم: جناس ناهمسان  :قلمرو ادبی

 وجویجست آوردن و دستبه برای مقصدی سویبه حرکت ن:پویید/  کَرَم بخشش،: فضل  درگاه: پیشگاه، بارگاه / قلمرو زبانی:
 /قید «: فقط و تنها»راع به معنی در هر دو مص« همه»بیت: چهار جمله / سزا: سزاوار، شایسته، الیق /   /رفتن تالش، چیزی،

 سزا: مسندفضل، توحید )جملۀ چهارم(: متمم / 

 تو نمایندۀ فضلی تو سزاوار ثنایی      تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی -3

  و بخشش و شایستۀ ستایش هستی.لطف  کنندۀآشکارتو  بزرگ، بخشنده و مهربان هستی. تو دانا، قلمرو فکری:

 )برشمردن صفات خداوند(

 آرایی / تو: تکرارواج«: ی»و مصوّت « م»تکرار صامت   قلمرو ادبی:

 روی خداوند از کارهای ۀهم که معنا بدین تعالی؛ خداوند هایکردار، از نامراست دانای چیز، همه دانا به :حکیم قلمرو زبانی:
              / صفات خداوند وها منا از بخشاینده، بخشنده، بسیار: کریم / دهدانجام نمی بیهوده کار و است برهان و دلیل

 / سپاس ستایش، :ثنا/  دهندهنشان کند،می هویدا و آشکار کهآن: نماینده  / خداوند صفات و هااز نام، مهربان بسیار :رحیم

 = هستی )فعل اِسنادی( / حکیم، عظیم، کریم، رحیم، نماینده، سزاوار: مسند هاواژهدر پایان « ی»ت: شش جمله / بی
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 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی       نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی -4

توان چیزی را شبیه تو دانست زیرا تو در تصور نمیگنجی. توان تو را توصیف کرد زیرا در فهم و ادراک ما نمینمی قلمرو فکری:

 قابل تشبیه نبودن خداوند/ محدودیت خیال انسان( / )ناتوانی انسان از توصیف خداوند .گیریجای نمی انسانو خیال 

 حتلمی: (چیزی شبیه او نیست) «لَیسَ کَمِثلِهِ شَی»آیۀ اشاره به  /)ناقص( فهم، وهم: جناس ناهمسان  قلمرو ادبی:

 فهم، وهم: متمم / خیال تصوّر، پندار، م:وه/  همسان مِثل، مانند، :شِبه قلمرو زبانی:

 یهمه نوری و سروری، همه جودی و جزای      همه عزّی و جاللی، همه علمی و یقینی -5

برشمردن )ی. تو سراسر ارجمندی، شکوه، دانایی و اطمینان هستی. تو سراسر نور، شادی، بخشش و پاداش هست قلمرو فکری:

 (صفات الهی

 تلمیح«: السّماوات واالرضاللّه نورُ»آرایی / همه: تکرار / اشاره به واج«: ی»تکرار مصوت :قلمرو ادبی

 اشاره او کبریایی به مقام که خداوند صفات از شکوه، بزرگواری،: جالل/  ذُلّ مقابل شدن، گرامی ارجمندی،: عزّ  قلمرو زبانی:
/  کَرَم سخاوت، بخشش،: جود /خوشحالی شادی،: رورسُ/  باشد شده و ثابت واضح که امری بودن، شک و بههشبی: یقین/  دارد

هستی  ها =در پایان واژه« ی»/قید «: کالً و تماماً»معنی  در هر دو مصراع به« همه»بیت: هشت جمله /  / نیک کار پاداش: جزا

 ربط حرف«: اوو»هر چهار /  سرور، جود، جزا: مسند)فعل اِسنادی( /  عزّ، جالل، علم، یقین، نور، 

 یشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزاییهمه ب        همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی -6

ها به وزیاد شدن)ستارالعیوب( و همۀ کم پوشانیها را می)علّام الغیوب( و همۀ عیب دانیهرچیز پنهانی را تو می قلمرو فکری:

  )عزّت و ذلّت به دست خدا( .دست توست

و  « والشهاده الغیبعالم» اشاره بهمصراع اول:  /)ناقص( : جناس ناهمسان عیب(و  غیبو عیبی )=  غیبی قلمرو ادبی:

اهی گردانی و هرکه را بخو)هرکه را بخواهی عزیز می« و تُذلُّ مَن تَشاء مَن تَشاء تُعِزُّ» اشاره به آیۀمصراع دوم: و « ستارالعیوب»

 تضاد / همه، تو: تکرار«: فزایی و بکاهی» - «یو کم بیشی»آرایی / واج«: ی»تکرار مصوّت : تلمیح / کنی(خوار و ذلیل می

غیبی، عیبی، بیشی، کمّی:   /بیت: چهار جمله کنی / کنی / فزایی: زیاد میبیش: افزون، بسیار، زیاد / بکاهی: کم می قلمرو زبانی:

 همه غیبی، همه عیبی، همه بیشی، همه کمی: ترکیب وصفی  جمله: شیوۀ بالغی )تقدّم مفعول بر نهاد( / در هر چهار  مفعول /

 مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی       لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید  -7

 رهایی از آتش جهنم باشد.  امید است )شاید( برای او امکان گوید؛از یگانگی تو سخن میفقط تمام وجود سنایی  قلمرو فکری:

                     (اقرار به یگانگی خداوند / امید به آمرزش و نجات)

  / چاره امکان، مجازاً :روینظیر /  دوزخ: مراعاتو  آتش – دندان و لب  / وجود لب و دندان: مجاز از کُلِّ  قلمرو ادبی:

  .تناسب دارد لب و دندانبا  معنیدر این  چهره که -2  امکان  -1 :ایهام تناسب :روی 
لب: نهاد / دندان: معطوف به نهاد / بیت: دو جمله /   / ، شایدامید استمگر:  /قید «: فقط و تنها»به معنی « همه» :قلمرو زبانی

 حکیم سنایی غزنوی                                               سنایی«: بٌوَدش»در« ش»مرجع ضمیر  الیه / سنایی: مضاف
 

                                             ****************      شستای درس سؤاالت امتحان نهایی         ****************           

(                                                                     ها، کلّیۀ رشته1401)خرداد                                                                بیابید. « شادی»در بیت زیر، یک برابر معنایی مناسب برای واژۀ  -

 «  ی، همه علمی و یقینی       همه نوری و سروری، همه جودی و جزاییهمه عزّی و جالل»

 

 ******** پاسخنامه******** 

                                                                                                                                                           سرور  -
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 ادبیات تعلیمی :صل یکمف

                                                        

    f  شکِر نعمت                                                      درس یکم                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                    

 نامهواژه  

 

 پشیمانی توبه، خدا، سویبه بازگشت :ابتناِ*          /            گردانیروی چیزی، یا کسی گرداندن از روی :اعراض* 
 شدن خودمانی نباشد؛ رودربایستی و و  مالحظه بیگانگی احساس آن، در که حالتی :انبساط* 
 رَز انگور، درخت: تاک*    /   انگشت سرانگشت، :اننب*      /    تراندخ بنت، جِ :بنات*       /    بالیده بلند،: باسق* 
 رسالت دورِ زمان کمال و تمامی مایۀ روزگار، گردش و کمال تمامی مایۀ :زمان دور تتمّۀ مانده؛باقی :تتمّه* 
 کردن التماس کردن، اریز :تضرّع*          /          ارمغان هدیه، :تحفه*      /      سرگردانی سرگشتگی، :تحیّر* 
      زینت زیور،: حِلیه *         /       اندامخوش: جسیم*       /     کردن کوتاهی کوتاهی، گناه،: تقصیر* 

 .کندمی پرستاری او از دهد یاشیر می کودک به مادر جای به که زنی: دایه*        /     گشاده و فراخ سفرۀ سفره،: خوان* 
 وظیفۀرسد؛ می او به یا آوردمی دستبه هرکس روزانه که معاش وجه یا خوراک مقدار رزق، :روزی*      /   بهار : ربیع* 

 خالص عسل :فایق شهد عسل؛ :شهد*      /     پایمرد کننده،شفاعت :شفیع*      /      معیّن و مقرّر رزق :روزی
 به و مسجد بمانند در معیّن مدّتی در که کسانی عاکف، جِ: کفانعا*        /     بشر افراد از برگزیده برگزیده،: صفوت* 

 .رودکار میبه خداوند نام از ذکر بعد است؛ بلندمرتبه و بزرگ گرامی، :عزَّوَجَلّ*       /     .پردازند عبادت
   واضح ار،آشک :فاحش*       /     شیره افشره، آورند؛ دستدیگر به چیز یا میوه فشردن از که آبی :عُصاره* 

و  است باز پیش سوی از که ایجامه جامه،: قبا*      /   فرش گسترندۀ گستر،فرش: فرّاش*     /   برتر برگزیده، :فایق * 

    فرارسیدن نهادن، قدم آمدن،: قدوم*            /       .هم پیوندندبه دکمه با را پیش طرف دو پوشیدن از پس

            بخشیدن کردن، عطا: کردن کرامت*     /  جهان موجودات همۀ کاینه، جِ: کاینات*         جمالصاحب: قسیم*   

 ضمیر اوست؛ بر احوال، عالمِ همۀ در خداوند اینکه بر یقین و حق بنده به توجّه کمال عرفانی، اصطالح در: مراقبت* 

 او دیگری فرمان که کسی شده،اطاعت فرمانروا،: مُطاع*  /     زیادی افزونی،: مزید*  / به غیرِحق توجّه از دل داشتن نگاه 
 .مکاشفت است و مراقبت کار همان مقصود درس، در متن شرعی، عبادات و احکام عبادی، اعمال :معاملت*    /  بَرد.می را

 افتخار مایۀ بنازند؛ و کنند فخر بدان هرچهمَفخر: * /      کنندهاعتراف اقرارکننده، :معترف* 
 است حقایق به بردن پی اصطالح عرفانی، در ساختن، آشکار و کردن کشف :مکاشفت* /      انگیزفرح بخش،شادی: رِّحمف* 

    ناپسند زشت، :منکَر* /      نیکویی شُکر، سپاس،: منّت* /      شدهداده نسبت: منسوب* 

   رسول آور،پیام پیغمبر،: نبی* /      رُستنی گیاه،: نبات * /     شرافت آبرو، س:نامو/   *   زمان هنگام، فصل،: موسم* 

    برگ :ورق*  /       ستایندگان کنندگان،وصف واصف، جِ : واصفان*     /     بوخوش: نسیم* 

 معاش وجه مقرّری،: وظیفه*   /   پیامبری نشان دارای: وسیم* 

 
 

************************** 
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 َکر اندرش مزید نعمت.که طاعتش موجب قربت است و به شُلّ زّوجَمنّت خدای را، ع  

 .شکر او موجب فراوانی نعمت استسبب نزدیکی به اوست و  اطاعتشسپاس مخصوص خداوند گرامی و بزرگ است که  فکری:

  (افزاییِ شُکرعبادت موجب نزدیکی به خدا / نعمت)
کرد(:  )اگر سپاس گویید، نعمت شما را افزون خواهم« ئن شَکَرتُم لَاَزیدَنّکُملَ»سورۀ ابراهیم  7: سجع / اشاره به آیۀ نعمت ،قربت ادبی:

 تلمیح

موجب: /  رودکار میبه خداوند نام از ذکر بعد است؛ بلندمرتبه و بزرگ گرامی،: عزَّوَجَلّ/  نیکویی شُکر، سپاس، :منّت زبانی:

در شکرش / به.... اندر:  ش:اندرشکر به   /  «برای»به معنای ضافه، حرف ا: رانوع /  زیادی افزونی، :مزیدقربت: نزدیکی / سبب / 

« نعمت»پس از « است»الیهِ شکر / حذف فعل مضاف :«ش»شکر: متمم /  /( ویژگی سبکی)متمّم یک دو حرف اضافه برای آوردن 

 «غربت»آوا با قربت: هم  /  [است]مزید نعمت : به قرینۀ لفظی

آید، مُفرِّح ذاتمیمِدِّ حیات است و چون بررود، مُمیهر نفسی که فرو. 

بخشیِ حیات)بخش وجود است. آید )بازدم( شادیبیرون می زندگی است و وقتی باعث ادامۀ)دَم( رود میفروهر نفسی که  :فکری

 (بخشیِ بازدمدَم/ نشاط

 : تضاد / حیات، ذات: سجعآیدمیبر، رودمیفرو ادبی:

: مسند مُفرِّح ،مُمِدِّذات: وجود، هستی / /  انگیزفرح بخش،شادی :مفرِّححیات: زندگی / رساننده / ه، یاریمُمِد: مددکنند زبانی:

 «حیاط»آوا با حیات: هم  /  ]است[ : مفرح ذاتبه قرینۀ لفظی« ذات»پس از « است»حذف فعل  /

.پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب 

 .جای آوردبرای هر نعمتی باید شکر بهوجود دارد و  بخشی(بخشی/ شادی)حیات کشیم دو نعمتر هر نفسی که میپس د فکری:

 (خداوند و سپاس اوشمارنعمت بی)

 به قرینۀ لفظی« واجب»پس از « است»حذف فعل  زبانی:

 درآید؟ کز عهدۀ شکرش به      از دست و زبان که برآید

 (ناتوانی انسان در شکرگزاری خداوند)جای آورد. عمل و گفتار خود شکر و سپاس او را به تواند باکس نمیهیچ فکری:

 /  از دست و زبان برآمدن: کنایه از توانایی انجام کاری داشتن /زبان: مجاز از گفتار  / )کردار( عمالاَدست: مجاز از  ادبی:

  انکاری (استفهامسش )پر(: آیدکسی برنمی ن)از دست و زبا از دست و زبان که برآید؟

 درآید: مضارع التزامی به  / برآید: مضارع اخباری / ( / کز: که ازیکه: چه کسی )ضمیر پرسش زبانی:

َالشّکوراِعمَلوا آلَ داوُدَ شُکراً وَ قَلیل مِن عِبادِی 

سپاسی بندگان و لزوم شکرگزاری نا)گزارند. که عدّۀ کمی از بندگان من سپاسای خاندان داوود، سپاس گزارید در حالی فکری:

 (همگان

 در میان کالم: تضمین سورۀ سبا 13آیۀ آوردن  ادبی:
 

 عذر به درگاه خدای آورد      بنده همان بِه که ز تقصیر خویش 

 (دعوت به توبه)خاطر کوتاهی در عبادت و شکرگزاری، از درگاه خدا عذرخواهی کند. همان بهتر است که انسان به فکری: 

  [است]ه بهمان  :به قرینۀ معنایی «بِه»بعد از « است»حذف فعلِ  /  کردن کوتاهی کوتاهی، گناه، :تقصیربِه: بهتر /  ی:زبان
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جای آوردکس نتواند که به      اش ورنه، سزاوار خداوندی  

 ر سپاسگزاری ازناتوانی انسان د)گونه که شایستۀ خداوند است شکرگزاری کند. تواند آنکس نمیوگرنه هیچ فکری:

 (های خداوندنعمت 

 الیه )خداوندیِ او(اش: مضافدر خداوندی« ش» جای آوردن: ادا کردن /ورنه: وگرنه / سزاوار: شایسته / به زبانی:

 جا کشیده. دریغش همهحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیباران رحمت بی 

 است. ای در همه جا گستردهمضایقۀ او مانند سفرهرسیده و نعمت بی وجوداتۀ مشمار خداوند مانند باران به همرحمت بی فکری:

 (فراگیری رحمت الهی/ گستردگی نعمت حق)

به( : اضافۀ تشبیهی )نعمت: مشبه؛ خوان: مشبهخوان نعمتبه( / باران: مشبه؛ : اضافۀ تشبیهی )رحمت: مشبهباران رحمت :ادبی

 رسیده، کشیده: سجع /

 حذف فعلِهمه: متمم /  / «به» یبه معن ،حرف اضافه«: را»نوع  مضایقه / دریغ: بیبی / گشاده و فراخ سفرۀ ره،سف :خوان زبانی:

 دریغ، همه جا: ترکیب وصفی حساب، نعمت بیرحمت بی /به قرینۀ معنایی « کشیده»و « رسیده»بعد از « است»

 ای منکَر نبُرَد.پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خط 

. کندسبب گناهِ زشت قطع نمیها را بهریزد )ستارالعیوب( و رزقِ مُقَرّرِ آنسبب گناه آشکار نمیخداوند آبروی بندگان را به فکری:

 (رزّاق بودن خداپوشی خدا / عیب)

 به( / : اضافۀ تشبیهی )ناموس: مشبه؛ پرده: مشبهپردۀ ناموسآبرو کردن، رسوا نمودن / پرده دریدن: کنایه از بی ادبی:

 : سجع نبُرَد ،ندرد

 معاش وجه یا خوراک مقدار رزق،: روزی/  معاش وجه مقرّری، :وظیفه /  واضح آشکار، ش:فاح  / شرافت آبرو، س:نامو زبانی:
بریدن: قطع کردن  /ناپسند زشت،: منکَر / معیّن و مقرّر رزق: روزی وظیفۀ / رسدمی او به یا آوردمی دستبه هرکس روزانه که

 گناه فاحش، خطای منکَر: ترکیب وصفی  /

 .فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد 

بر بهاری فرمان داده تا گیاهان را در زمین جا بگستراند و به ا خداوند به باد صبا دستور داده تا سبزه و چمن را همه فکری:

 ها و گیاهان در بهار/ آراستگی طبیعت از خدا(رشد کردن سبزه)پرورش دهد. 
به( / دایۀ ابر بهاری: اضافۀ تشبیهی )ابر بهاری: مشبه؛ دایه: : اضافۀ تشبیهی )باد صبا: مشبه؛ فراش: مشبهفرّاش باد صبا ادبی:

؛ به(به( / مهد زمین: اضافۀ تشبیهی )زمین: مشبه؛ مهد: مشبهنبات: مشبه؛ بنات: مشبهتشبیهی ) / بنات نبات: اضافۀ بهمشبه

فرمودن به ، باد صباگفتن به /   چمن: استعاره از سبزه و فرش زمرّدین / دهد و زمین گیاهان راگهواره دختران را پرورش می

 نظیر ، بگسترد: مراعات، بپرورد: سجع / فرّاش، فرشبگسترد  /ناهمسان تشخیص/ بنات و نبات: جناس  :ابر بهاری
 از دهد یاشیر می کودک به مادر جایبه که زنی: دایه/  سبز رنگبه قیمتی سنگ زُمرد:/  فرش گسترندۀ گستر،فرش: فرّاش زبانی:

فراش، دایه: « / به»حرف اضافه به معنی : «را»نوع مهد: گهواره / /  رُستنی گیاه،: نبات/  دختران بنت، جِ: بنات /  کندمی پرستاری او

 آوا با سبا/ صبا: هم به قرینۀ معنایی / فرش زمردین، ابر بهاری: ترکیب وصفی« فرموده»و « گفته»بعد از « است» حذف فعلمتمم / 

َر نهاده.گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر س بر بای سبز ورق دردرختان را به خلعت نوروزی ق 

بر سر مانند کالهی فرارسیدن فصل بهار، شکوفه را  باپوشانده و درختان  بهس نوروزی عنوان لبابهرا های سبز برگ فکری:

 (سرسبز شدن درختان در بهار)است. گذاشته ی کوچکهاشاخه

تشبیهی )شاخ: مشبه؛ اطفال:  به( / اطفال شاخ: اضافۀ: اضافۀ تشبیهی )ورق: مشبه؛ قبای سبز: مشبهقبای سبز ورق ادبی: 

به بهار: استعاره )تشخیص( « قدوم: قدم نهادن»به(/ نسبت دادن به( / کاله شکوفه: اضافۀ تشبیهی )شکوفه: مشبه؛ کاله: مشبهمشبه

 نظیر / گرفته، نهاده: سجع خلعت، قبا، کاله: مراعات -درختان، سبز، ورق، شکوفه  /
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 طرف دو پوشیدن از و پس است باز پیش سوی از که ایجامه جامه، ا:قبکسی بخشد /  ای که بزرگی بهخلعت: جامه زبانی:
: موسم/  فرارسیدن نهادن، قدم آمدن،: قدومشاخ: شاخه / /  گرفته: پوشاندهبر  در/  برگ: ورق/  هم پیوندندبه دکمه با را پیش

    « است» فکّ اضافه )بر سرِ اطفالِ شاخ( / حذف فعل«: ر سراطفالِ شاخ را .... ب»در« را»نوع /  بهار :ربیع/  زمان هنگام، فصل،

 / گرفته ]است[ ، نهاده ]است[: ماضی نقلی به قرینۀ معنایی« نهاده»و « گرفته»بعد از 

.عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته 

با پرورش او به درخت خرمای بلندی  هستۀ خرماییخالص تبدیل شده و شیرۀ درخت انگور با قدرت خداوند به عسل  فکری:

 (تأکید بر قادر بودن خداوند)است. تبدیل شده

 نظیر تاک، خرما، نخل: مراعات ادبی:

    عسل؛ :شهد  /  رَز انگور، درخت: تاک/  شیره افشره، آورند؛ دستدیگر به چیز یا میوه فشردن از که آبی ه:عُصار زبانی:

به قرینۀ « گشته»و « شده»بعد از « است»حذف فعل / بالیده بلند، :باسق/  برتر برگزیده، :فایق /  خالص عسل: فایق شهد

الیه )تربیتِ او( و مرجع آن: خداوندمضاف«: تربیتش»در « ش»]است[: ماضی نقلیباسق گشته]است[،  فایق شدهمعنایی / 

 تا تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخوری       دابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن 

خبری از آن استفاده نکنی. دست آوری و در غفلت و بیهای هستی در فعالیت هستند تا تو روزیِ خود را بههمۀ پدیده فکری:
 (نکوهشِ غافل بودن از یاد خداوند)

 نان: مجاز از رزق و روزی / کف: مجاز از دست / / های هستیهمۀ پدیده: مجاز از ابر و باد و مه و خورشید و فلک ادبی:

 نظیر / به کف آوردن: کنایه از کسب کردن و تهیّه کردن : مراعاتابر و باد و مه و خورشید و فلک 

 انسان«: تو»در کار: مسند )حرف اضافه + متمم( / مرجع ضمیر   : سه جمله /بیتفلک: آسمان /  زبانی:

 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری      نبردارتو سرگشته و فرما بهرِ همه از

فرمانبرداری )های آفرینش مطیع و فرمانبردار تو هستند. دور از انصاف است که تو از خداوند اطاعت نکنی. همۀ پدیده فکری:

 ( برابر خدانکوهش نافرمانی درخاطر انسان / ها بهپدیده

 (: تلمیح33)سورۀ ابراهیم، آیۀ « ...قَمَرسَخَّرَ لَکُم الشمسَ وال»اشاره به آیۀ  ادبی:
در هر « تو»مرجع ضمیر  / به قرینۀ معنایی «فرمانبردار»بعد از « هستند»فعل  حذف/  )حرف اضافه( خاطربهر: برای، بهاز زبانی:

 دو مصراع: انسان

 مّۀ دور زمان محمّد در خبر است از سَرور کاینات و مَفخر موجودات و رحمت عالَمیان و صَفوَت آدمیان و تَت

 –صَلّی اهللُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم   – مصطفی 

ها و است از سَرور و مایۀ افتخار همۀ موجودات جهان و سبب لطف و رحمت جهانیان و برگزیدۀ انساندر حدیث آمده فکری:

. ]حدیث پیامبر بعد از ابیات درود و سالم خداوند بر او و خاندانش باد -مایۀ تمامی و کمال گردش روزگار، محمد مصطفی

 (()صمقام واالی پیامبر)است: هرگه که یکی از بندگان....[ آمده
عالَمیان: /  افتخار مایۀ بنازند؛ و کنند فخر بدان مَفخر: هرچه/  جهان موجودات همۀ کاینه، جِ: کایناتخبر: حدیث /  :زبانی

 روزگار، گردش و کمال تمامی مایۀ :زمان دور تتمّۀ /  ماندهباقی :مّهتتبشر افراد از برگزیده برگزیده،: صفوتمردم عالم / 
 رسالت دورِ زمان کمال و تمامی مایۀ
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 قَسیمٌ جَسیمٌ نَسیمٌ وَسیم       شَفیعٌ مُطاعٌ نَبیٌ کریم

 برشمردنِ) بری است.بو و دارای نشان پیاماندام، خوشجمال، خوشآور، بخشنده، صاحبکننده، فرمانروا، پیاماو شفاعت فکری:

 (صفات پیامبر

 قسیم، جسیم، نسیم، وسیم: جناس ناهمسان )ناقص(  ادبی:

 آور،پیام پیغمبر،: نبی/  بَرد.می را او دیگری فرمان که کسی شده،اطاعت فرمانروا، :مُطاع/  پایمرد کننده،شفاعت :شفیع زبانی:
 پیامبری نشان دارای: وسیم/  بوشخو م:نسی/  اندامخوش :جسیم/  جمالصاحب :قسیم / رسول

 حَسُنت جَمیعُ خِصالِه، صَلّوا عَلیه وَ آلِه        بَلَغَ العُلی بِکَمالِهِ، کَشفَ الدُّجی بِجَمالِهِ
برطرف  ها )جهل و نادانی( راواسطۀ کمال خود به مرتبۀ بلند رسید و با جمال نورانی )علم و معرفت( خود، تاریکی]پیامبر[ به فکری:

 (خُلقی/ درود و سالم. )کمال و بزرگی/ نورانیّت/ خوشها و صفات او زیباست. بر او و خاندانش درود بفرستیدکرد. همۀ خوی

 کمال، جمال: جناس ناهمسان )ناقص( ادبی:

 چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟      چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

موج  کس که کشتیبانی چون نوح دارد ازکه[ آنطورامّتی که پشتیبانی مانند تو دارد، هیچ غمی ندارد.]همان پیامبر[]ای  فکری:

 )ص((پشتگرمی امت به پیامبر)و طوفان دریا ترسی ندارد. 

وح، بحر، موج، کشتیبان: / اشاره به داستان حضرت نوح: تلمیح / ن (بهمشبه؛ دیوار: مشبه )امت: دیوار امّت: اضافۀ تشبیهی ادبی:
 : اسلوب معادلهمصراع دوم تمثیلی برای مصراع اول /)غمی ندارد، باکی ندارد( انکاری  استفهام: چه باک؟و چه غم؟  نظیر / مراعات

 فیترکیب وصچه غم، چه باک:  / آوا با بهرهمبحر:  باک: ترس / /پشتیبان: چوبی که به جهت استحکام بر دیوار نصب کنند زبانی:

 روزگار، دست انابت به امید اجابت به درگاه حق  جَلّ  و عَال  بردارد، ایزد هرگه که یکی از بندگانِ گنهکارِ پریشان

 بازش بخواند، باز اِعراض فرماید. بار دیگرش به تضرّع و زاری بخواند.تعالی در او نظر نکند. 
شدنِ توبه به درگاه خداوند بزرگ و واالمقام  ال، دست خود را به امید پذیرفتهحهرگاه یکی از بندگان گناهکارِ بیچاره و آشفته فکری:

گرداند. آن بنده گناهکار بار زند، باز خداوند روی برمیکند. دوباره خداوند را صدا میبلند کند، خداوند بلندمرتبه به او توجّهی نمی

 (گردانی خدا از گناهکاران/ ناله و زاری برای آمرزشز خدا/ رویطلب آمرزش ازند. )دیگر خداوند را با زاری و التماس صدا می

  جناس ناهمسانیه از توجه کردن / انابت، اجابت: کردن: کنانظر  /کنایه از بیچاره و بدبخت  :روزگارپریشان ادبی:

 گرداندن از روی :اعراض  / دمرتبهبلن: بزرگ و عَال و جَلّاجابت: پذیرفتن / /  پشیمانی توبه، خدا، سویبه بازگشتت: بانا زبانی:
مفعول )او را( و مرجع «: بار دیگرشو  بازش»در « ش»نقش  / کردن التماس کردن، زاری: تضرّع/  گردانیروی چیزی، یا کسی

 خداوند  آن:

.ُحق، سُبحانهُ و تعالی فرماید: یا مالئکتی قَد استَحیَیتُ مِن عَبدی و لَیسَ لهُ غیری فَقَد غَفَرتُ له 

فرماید: ای فرشتگانم، من از بندۀ خود شرم دارم و او جز من پناهی ندارد؛ پس او را آمرزیدم. و بلندمرتبه می پاکخداوند  فکری:

 (در پذیرش درخواست بندۀ خطاکار عامل ت،مداومت بر اناب / شرم خدا از نالۀ بندۀ گناهکار)
 تضمین «:...یا مالئکتی قَد استَحیَیتُ»آوردن حدیث قدسی  ادبی:

 خدای پاک و بلندمرتبه: سُبحانهُ و تعالی زبانی:
 

 .دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم 

اجابت دعا )شوم. ام شرمنده میدرخواست بنده را پذیرفتم و آرزویش را برآورده کردم، زیرا من از زیادیِ دعا و نالۀ بنده فکری:

 (وردنِ حاجات/ شرم خدا از نالۀ بندۀ گناهکارو برآ

 : سجع برآوردم ،کردم ادبی:
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 ست و او شرمسارگنه بنده کرده      کَرَم بین و لطف خداوندگار 

بزرگواری و لطف خدا/ گناهکاری انسان و )شود. کند اما او شرمنده میبخشش و لطف خداوند را ببین که بنده گناه می فکری:

 (شرم خدا

 تلمیح«: .....یا مالئکتی قَد استَحیَیتُ مِن عَبدی»اشاره به  :ادبی

  خداوند«: او»/ مرجع ضمیر  به قرینه لفظی «شرمسار»بعد از  «است»فعلحذفِ شرمسار: مسند /  بنده، او: نهاد / /بخشش کَرَم:  زبانی:

ان حِلیۀ جمالش به تحیّر عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف که: ما عَبدناک حق عبادتک و واصف

 منسوب که : ما عَرَفناک حقّ معرفتک

است،پرستش  که شایستهتو را چنان گویند:کنند و مینشینان درگاه باشکوهش به کوتاهی خود در عبادت اقرار میگوشه فکری:

که شایستۀ شناخت توست، گویند: تو را چنانکنندگان زیور زیبایی خداوند، سرگشته و حیران هستند و مینکردیم و وصف

 (خدا زدگی از نهایت زیبایی خدا / عجز انسان در شناختناتوانی انسان در پرستش / حیرت) نشناختیم.

به( / به( / حلیۀ جمال: اضافۀ تشبیهی )جمال: مشبه؛ حلیه: مشبه: اضافۀ تشبیهی )جالل: مشبه؛ کعبه: مشبهکعبۀ جالل ادبی:

 وردن حدیث از پیامبر: تضمین: جناس ناهمسان / آجمال ،جالل

/  کنندهاعتراف اقرارکننده،: معترف/  پردازند عبادت به و مسجد بمانند در معیّن مدّتی در کهکسانی عاکف، جِ :عاکفان زبانی:

 / شدهداده نسبت: منسوب /سرگردانی  سرگشتگی، :تحیّر/  زینت زیور،: لیهح/  ستایندگان کنندگان،وصف واصف، جِ: واصفان

 معنایی به قرینه « معترف و منسوب»بعد از « هستند»معترف، منسوب: مسند / حذف 

 باز؟ نشان چه گویددل از بیبی         گـر کسی وصف او ز من پرسد

نشان )خداوند( سخن توانم از معشوقِ بیاگر کسی از من بخواهد که خداوند را توصیف کنم، منِ عاشق )= سعدی( نمی فکری:

 (نشان بودنِ معشوق ازلیعجز عاشق از وصف معشوق/ بی)بگویم. 

 نشان: خداوند دل: عاشق / منظور از بیمنظور از بی ادبی:

 دل: نهادکسی، بی زبانی:

 کشتگان آوازز برنیاید        اندشتگان معشوقعاشقان کُ

رازداری و خاموشی پاکباختگی/ ) شود.نمیشده سخنی شنیده شوند و از عاشقِ کشتهعاشقان، در راه معشوق فدا می فکری:

 (اهللعاشق/ فناء فی

 «متمم»و در مصراع دوم « مسند»در مصراع اول  :«کشتگان» عاشقان، آواز: نهاد / زبانی:

دالن سر به جَیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده. یکی از صاحب 

بردن به حقایق پی)و در دریای کشف حقایق الهی غرق شده بود.  توجه به حق بود وتفکر عارفانه حالت یکی از عارفان در  فکری:

 (عرفانی

سر به جیب مراقبت فروبردن: کنایه از: در حالت تأمّل و تفکر عرفانی فرورفتن / بحر مکاشفت: اضافۀ تشبیهی )مکاشفت:  ادبی:

 را متوجه چیزی کردنبه( / مستغرق شدن در چیزی: کنایه از تمام وجود مشبه، بحر: مشبه

 خداوند اینکه بر یقین و حق بنده به توجّه کمال عرفانی، اصطالح در: مراقبتجَیب: گریبان، یقه / صاحبدل: عارف /  :زبانی
 در ساختن، آشکار و کردن کشف :مکاشفت/   به غیرِحق توجّه از دل داشتن نگاه ضمیر اوست؛ بر احوال، عالمِ همۀ در

: فرو برده بود و به قرینه لفظی« شده»بعد از « بود»حذفِ فعلشده / مستغرق: غرق/  است حقایق به ردنب پی اصطالح عرفانی،

 مستغرق شده ]بود[.
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گه که از این معاملت بازآمد، یکی از یاران به طریقِ انبساط گفت: از این بوستان که بودی، ما را چه تحفه آن

 کرامت کردی؟

به  شیوۀ صمیمی و خودمانیبه، یکی از دوستان ت تفکر عارفانه و کشف حقایق معنوی بیرون آمدکه از این حالهنگامی فکری:

 (طلب معرفت)؟ ایای برای ما آوردهعالَم عرفانی چه هدیهاو گفت: از این 

 بوستان: استعاره از عالَم معنوی و عرفانی ادبی:

: انبساط/  مکاشفت است و مراقبت کار همان مقصود درس، در متن شرعی، عبادات و احکام عبادی، اعمال: معاملت زبانی:

 : کردن کرامت / ارمغان هدیه،: تحفه  /  شدن خودمانی نباشد؛ رودربایستی و و  مالحظه بیگانگی احساس آن، در که حالتی

 ما را: برای ما / ما: متمم/   بخشیدن کردن، عطا

نی پر کنم هدیۀ اصحاب راسم، دامخاطر داشتم که چون به درخت گل رَ گفت: به. 

 ای بیاورم. برای دوستان خود نیز از آن حقایق و معارف الهی هدیه به معرفت الهی رسیدمگفت: در نظر داشتم وقتی  فکری:

 (به یاد دوستان بودن)

 درخت گل: استعاره از معرفت الهی ادبی:

 سم(: مضارع التزامیرسَم )بر« / برای»حرف اضافه به معنی « را» اصحاب: یاران / زبانی:

!چون برسیدم، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت 

خود کرد که اختیار خود را از دست دادم. چنان مرا از خود بیوقتی به گلزار معارف الهی رسیدم، لذت درک معرفت الهی  فکری:

 (خود شدن عاشق هنگام وصالاز خود بی)

اختیار شدن و خود را فراموش کردن / درکِ معرفت الهی / دامن از دست رفتن: کنایه از بی بوی گل: استعاره از لذتِ ادبی:

 ناقصمست، دست: جناس 

 الیهِ دست )دامن از دستِ من(در دامنم: مضاف« م»مفعول )بوی گل، مرا( / «: گلم»در « م» زبانی:

 واز نیامدکان سوخته را جان شد و آ        ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز

)شمع(  ای بلبل )عاشق مدعی(، عشق را از پروانه )عاشق واقعی( یاد بگیر زیرا آن عاشقِ سوخته، جانش را  فدای معشوق فکری:

 (ادعایی/ رازداری عارفانهپاکباختگی/ بی)کرد اما صدایی از او بلند نشد. 
 عیمرغ سحر: نماد مدعیان دروغین عاشقی / پروانه: نماد عاشق واق ادبی:

« را»نوع  / : ندا و منادا )شبه جمله(ای مرغ سحربیت: چهار جمله /  کان: که آن / مرغ سحر: بلبل، عندلیب، هزاردستان / زبانی:

 / جان، آواز: نهاد (فعل غیراسنادی) فکّ اضافه )جانِ آن سوخته( / شد: رفت«: کان سوخته را جان»در 
 

 ان را که خبر شد، خبری بازنیامدک        اندخبراناین مدعیان در طلبش بی
 رسد.نمی که خدا را شناخت، خبری از او به دیگرانزیرا کسی اند، از او آگاهی ندارند؛کنند خدا را شناختهکه ادّعا میاینان فکری:

 (رازداری و سکوت عاشقخبر از عشق/ نکوهش مدعیان بی)

 / طلبش: ترکیب اضافی  : ترکیب وصفیاین مدعیان /ند خبران: مسبی /  مدعیان، خبر، خبری: نهاد/ مدعیان: ادعاکنندگان زبانی:

 سعدی گلستان،                                                                                                                                  
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                                             fgfggfgپژوهیکارگاه متن                                  fgfggfg    
 

نیقلمرو زبا     qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 

 .کنید کامل درس متن کمک به را زیر جدول -١

 واژۀ معادل معنا

 وسیم دارای نشان پیامبری

 مفرّح بخششادی

 انابت به خدای تعالی بازگشتن

 بریدن وظیفه کردن مقرّری قطع

 .دارد وجود فارسی زبان در آنها آوایهم که بیابید درس متن در واژه سه -2

 حیاط: صحن خانه  /   حیات: زندگی/      وریغربت: د   /  قربت: نزدیکی

 شدهمنصوب: به کاری گماشته     /      شدهمنسوب: نسبت داده
 

 .بنویسید و بیابید امالیی مهمّ واژۀ سه زیر، حروف هریک از کاربرد برای درس متن از -3

 مطاع( -عاکفان  -ع )عُصاره   /باسق(     -مستغرق  -قربتق )     /مفرّح(        -تحفه –ح )حلیه 

 .کنید مشخّص را متّصل ضمایر دستوری نقش زیر، عبارت در -۴
 برفت دست از دامنم که کرد مست چنان گُلم بوی 

 الیه )دامن از دستم برفت(در دامنم: مضاف« م»   ل )بوی گل، مرا ....(     مفعو در گلم:« م» 
 

 .بیابید (معنایی و لفظی) حذف انواع از هریک کاربرد برای اینمونه درس، متن در -5

 طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت ]است[حذف به قرینۀ لفظی: 

 عذر به درگاه خدای آورد به ]است[ که ز تقصیر خویش /  مانبنده هقرینۀ معنایی: حذف به 

قلمرو ادبی     qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 

 هستند؟ مفاهیمی چه نماد شده،مشخّص هایواژه  -١
 نیامد آواز و شد جان را سوخته کان        بیاموز  پروانه ز عشق !سحر مرغ ای

 پروانه: نماد عاشق حقیقی       /  شق دروغین و مدعی    مرغ سحر: نماد عا 
 

 .دهید پاسخ هاپرسش به زیر هایعبارت بهتوجّه با  -2
 .کشیده جا همه دریغشبی نعمت خوانِ و رسیده را همه حسابشبی رحمتِ * بارانِ

 بپرورد. زمین مهدِ در نبات بناتِ تا فرموده را بهاری ابر دایۀ و بگسترد زمرّدین فرش تا گفته را صبا بادِ * فرّاشِ
 .بنویسید را عبارت دو مشترک هایالف( آرایه

 تشبیه:  باران رحمت ، خوان نعمت //   فراش باد صبا ، دایۀ ابر بهاری  ،  بنات نبات ،  مهد زمین -

 سجع:    رسیده، کشیده    //     بگسترد، بپرورد      -

 مردین: استعاره از سبزه و چمنفرش ز   است؟ ادبی آرایۀ کدام بیانگر شدهمشخّص قسمت (ب
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قلمرو فکری     qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

 .بنویسید روان نثر به را زیر هایعبارت مفهوم و معنی -١
 .عِبادَتِکَ حقَّ عَبَدناکَ ما :که معترف عبادت تقصیر به جاللش کعبۀ عاکفانِ* 

است، پرستش  که شایستهگویند: تو را چنانکنند و میت اقرار مینشینان درگاه باشکوهش به کوتاهی خود در عبادگوشه -

 )ناتوانی در پرستش شایستۀ خداوند( نکردیم.
 .شده مستغرق مکاشفت بحر در و بود برده فرو مراقبت جَیب به سر صاحبدالن از یکی *

 بردن به حقایق عرفانی()پیبود.  دهبود و در دریای کشف حقایق الهی غرق ش یکی از عارفان در تفکر عارفانه فرو رفته -
 

 .بنویسید را شدهمشخّص هایمصراع یکلّ مفهوم  -2

  یکف آری و به غفلت نخور تا تو نانی به /درکارند   فلک و خورشید و مه و د با و ابر*  

 (غافل نبودن از یاد خداوند)   

  ؟کشتیبان که  باشد نوح را آن حرموج ب چه باک از  /پشتیبان تو چون دارد که را امّت دیوار غم چه* 

    (تکیه کردن بر حمایت پیامبر)

      باز نشان چه گویددل از بیبی   /  پرسد من ز او وصف کسی گر*  

                       (ناتوانی از وصف خدا)

 است؟ استنباط قابل زیر بیت مفهوم درس، سطر کدام از -3
 (سعدی)    ایبَنان افکنده کِلک از حیرتش دید، از کهوان /  برکشد نقشی که بیندنقّاشت نمی هیچ

ای که قلم از زده کردهکسی هم که تو را دید، چنان حیرتبیند تا تصویری از تو بیافریند و آنمعنی بیت: هیچ نقاشی تو را نمی

 ای.دستش انداخته
َکِلک از بنان افکندن: کنایه از تعجب کردن انگشت، انگشتنان: سرنقش برکشیدن: تصویر ساختن، نقاشی کردن / کِلک: قلم / ب / 

        «ما عَرَفناک حقّ معرفتک» واصفان حلیۀ جمالش به تحیر منسوب که: -

 ناتوانی در شناخت خداوند: مفهوم مشترک  

 

 

 
 ****************          1 درس سؤاالت امتحان نهایی         ****************           

                                                          

                                                                                                                      و بیت زیر، بر کدام مفهوم مشترک تأکید دارند؟        « برداشتن -جَلّ  و عاَل -دست انابت به امید اجابت به درگاه حق » -١

 ها(، کلیۀ رشته 1401)شهریور                         «   عذر به درگاه خدای آورد      بنده همان بِه که ز تقصیر خویش »   

                                                      

                ها(، کلیۀ رشته 1401)شهریور           دارند، مشخص کنید.     « آواهم»در بیت زیر، واژگانی را که در زبان فارسی  -2

 «شم                گر بشکنم این عهد غرامت بکشماز بهر تو صد بار مالمت بک»

 ها(، کلیۀ رشته 1401)شهریور            است؟               « بهمشبه»شده در عبارت زیر، یک از واژگان مشخصکدام -3

 «در مهد زمین بپرورد. نباترموده تا بنات بگسترد و دایۀ ابر بهاری را ف زمرّدینباد صبا را گفته تا فرش  فرّاش»
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 ، ریاضی و تجربی(1400خرداد  )                               ، چیست؟          «به طریق انبساط»در نوشتۀ زیر، منظور از  -۴

 « ه تحفه کرامت کردی؟یکی از یاران به طریقِ انبساط گفت: از این بوستان که بودی، ما را چ»

فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در »با توجه به عبارت  -5

 ها(، کلیۀ رشته1400)دی                                                                                           «مهد زمین بپرورد.

                                                                      الف( یک مورد اضافۀ تشبیهی در متن بیابید.           ب( کدام واژه، استعاره است؟ مفهوم آن چیست؟    

 ، ریاضی و تجربی(99)خرداد                                                        امالی درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  -6

         منسوب( –واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر )منصوب   

سعدی بر دو صفت « پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطای منکَر نبُرَد.»در نوشتۀ  -7

                                                                                                              ، انسانی(   99)خرداد                                                                    است؛ آن دو را بنویسید.هالهی تأکید کرد

                                                                                      ، انسانی( 99)خرداد                                                                                   جدول زیر را کامل کنید.               -8

                                          مترادف                                                 –آوا هم –واژه                                                                              

 .............   -.........  -غربت                                                                             

 

 

 ********                  پاسخنامه                ********                                     

 

                           شیوۀ صمیمی و خودمانی  به -۴    فراش -3        صد )سد(  )بحر(، بهر -2           توبه به درگاه خدا  - ١

             ها و چمنزارها فرش زمردین؛ استعاره از سبزه -ب   دایۀ ابر بهاری، بنات نباتمهد زمین،   فراش باد صبا،   -الف -5

یگانگی، ب –قربت  -8           و رزاق بودن و بخشندگی  پوشانندۀ گناه و خطا )ستارالعیوب(،  -7              منسوب  -6

 دوری، تنهایی
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  منابع و مآخذ                                                                      

 

 

 جمعی از دبیران ادبیات ایران )فرحناز حسینی، حسین طریقت، .....(، از صفر تا صد فارسی دوازدهم، ( 1    

 1399، پنجمانتشارات مهر و ماه، چاپ      

 1372انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، ، ، بهاءالدین خرمشاهینامهحافظ( 2     

  1397ریزی آموزشی، چاپ اول، ، دفتر تألیف، سازمان پژوهش و برنامه(، دوازدهم3راهنمای معلم فارسی)( 3     

 1374، کریم زمانی، انتشارات اطالعات، چاپ اول، شرح جامع مثنوی معنوی( 4     

 1369، حسینعلی هروی، انتشارات صفا، چاپ سوم، های حافظشرح غزل( 5     

 1378(، حسن انوری، انتشارات سخن، چاپ چهارم، گزیدۀ غزلیات حافظ) صدای سخن عشق( 6     

 1400، هشتمتبار، انتشارات مبتکران، چاپ ، حمید طالبفارسی دوازدهم (7      

        علی مرتضوی، خدایار قربانی، انتشارات گـــاج، چاپ اهلل ابوالحسنی، دکتر سیدنعمت فارسی دوازدهم )سیر تا پیاز(،( 8     

   1398دهم       

 1399پایۀ دوازدهم، جواد امیرساالری، انتشارات نگاه نو / چاپ هشتم، شهریور  –( 3( فارسی )9     

 1377ردوس، چاپ اول، دکتر سیروس شمیسا، ، انتشارات ف، ، جلد دومفرهنگ اشارات( 10    

 1386، دکتر سیروس شمیسا، نشر قطره، چاپ هشتم، الطیر عطارگزیدۀ منطق( 11    

 1368، تصحیح و توضیح دکتر غالمحسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، گلستان سعدی( 12     

 1378 ، دکتر حسن انوری، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول،گلستان سعدی( 13     

 1368علیشاه، چاپ پنجم، دکتر خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفیگلستان سعدی،  14     

 1398دکتر مجتبی احمدوند، انتشارات خیلی سبـز، چاپ دوازدهم، (، 3فارسی )، ماجراهای من و درسام( 15     

 1372زوار، چاپ چهارم، ، دکتر محمد استعالمی، انتشارات موالنا جالل الدین محمد بلخی مثنوی( 16     

 1385الدین کزازی، انتشارات سمت، چاپ چهارم، دکتر میرجالل جلد سوم،نامۀ باستان، ( 17     

   

 

 

  



 
               

           www.valimasoudi.ir                  مسعـودی                     فـارسی دوازدهم ۀدرسنـامـ 

18 

 

 

 


