
ان ها 1 �ب �ز  ِ
زــ�ش � ی �ب �ز ا�ش �چ ام  �ز به  ان ها� �ی �ب رد  ی  مع�ز �بِ 

�الو�ت ��ز
د�ش ل�ز واهد �ب ن سرـ، �که او �ز د اآ ل�ز د�ش�ب �ز �ش �ز واهد  �ز او  �که  دل،   ن  اآ د  �ز �ش �ز

اده س�ت  �ش
�گ اح�ان  ٔۀ  ـت س ا�ب �ز ا�یس�ت  ،      داده س�ترد  �چه می  �ب

�ز � اآ
به ه� �ک �

عاـلم   ع 
و�ز هاـده 

�ز ی  �ب �ی ��ت �ت به  م�
لک ی 

ز
� و  �ی�ش  �ب د  ا�ش �ب موی  �ک  �ی ی 

ز
� �که   

�دد ٥
گ

� حاـل  ن  ��ی �ت �ش 
لط�ز  �

گ
�ددا�

گ
� اـل  �ب

ا�ت ا�ها  اد�ب همــهـ 

�چای هد  �ز سو  �ک  �ی او  �ت  �ی
و�ز

�ت  �
گ

�ایو� ا�ز  �زه  د  �ی
اآ کا�  رـ  د�ب�ی �ت ا�ز  �زه 

ی  ا�ی ـز �وسش د  �ز�ش �ب �ز  �
گ

� �ا  �د  ی�ز رـه �ا�ی �ی
�ت رد  د  ا�ب ا  �ت د  �بما�ز

�اه  ن  ا�ی رد  دـ  �با�ش ن  اآ ل 
گاه �کمال ع�ت اآ �چ  ـی ا�ز ه م 

�یس�ت
�ز د  و�ی

�گ �که 

فرهاد و شیرين، وحشی بافقی

لطف خدا
ا�ی�ش س�ت

ی 2
رس

فا

10



درس یکم: نیکی
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت: هّمت

درس دوم: قاضی بُست
کارگاه متن پژوهی 

شعرخوانی: زاغ و کبک



ای 1 �چ و  دس�ت  ی  �ب د  د�ی هی  �و�ب ی 
ک

� دای�ی �ز ع 
ص�ز و  لط�ز  رد  د  �وما�ز �ز

�د؟ می �ب سرـ  به  � ی 
ز
دگا� �ز �ز ون  �چ و�د؟�که  ا می �ز ـ�ب

ای ا�ز �ک ن دس�ت و �چ د�ی �ب
�گ ده ��ز و��ی سش �ش  ردو�ی ود  �ب ن  ا�ی �گرد  �ز �چ به  � الی  �ز �ش مد،  �اآ �ب �ی  ـی سش �که 

و�د  �ز  � �ی
�ش �ا  �ز�ت  ون �ب

�گ �ز ال  �ز و�د�ش �ز  � سـی ن  اآ ا�ز  اه  �و�ب �چه 
�ز اآ د  �بما�ز

اد ٥ �ت او�ز ا�ت  �ز
ا�تّ ا�ز  �ب �و�ز   �

گ
دادد� �ب �ش  �و�ز و�ت 

�ت ��ان  ی  �و�ز �که   

�د
ک

� ده  �ز �ز �ی �ب ده،  د�ی �ا  م�د  ن ،  �ی
�ت �د�ی

ک
� ده  ـز ��ی�ز �ز اآ  � �ب �یه 

لک �ت و  د  �ش

مو� و  �چ م 
�ز �ی

�ش �ز
ی  �ب

�ز �ک به  �  � �چ ن  �ی �ز
ک

و�� �ز به  � الن  �ی �چ د  و�د�ز �ز
�ز ی  �و�ز �که   

�ب  �ی �ب به  � دی  �ز �چ �د  �ب �و  �ز دان  �ز
�زَ �ب �زَ �ی �ز �ز  د  �س�ت �ز ی  �و�ز ده ،  �ز �ش �ز �ب �که 

دوس�ت  �زه   
ش

و�د� �ز �یما�  �ت گا�زه  �ی �ب وس�ت                          �زه  د و �چ �زوان  ما�ز    و ا��ت
گ

�ش  ، ��
�گ �ز و �چ  �چ

هو�ش 10 و  ی 
ز

ع�ی�
�ز ا�ز  د  ما�ز �ز ��ش  ص�ب و  :�چ و�ش

�گ به  � مد  اآ محرـا�ب�ش  وا�  د�ی �ز 

ل
َد�زَ ای   ، 

ش
�با� ده  رّد�ز  � �ی

�ش �و  ل �ب
�شَ اِه  �و�ب و  �چ �ا  ود  �ز دا�ز  ـز َ

َم�ی

� ـی سش و  �چ د  ما�ز و 
�ت �ز 

ک
� ن 

ک
� �عی  ان  �ز �؟�چ سـی ده،  واما�ز به  � به  �و� و  �چ ی  ا�ش �ب �چه 

و�ی�ش   �ز وی  ا�ز �ب به  � ی 
ز
وا�

�ت ا  �ت و�  �ز و�ی�ش�ب �ز وی  �ا�ز �ت رد  ود  �ب �ت  َ�ع�یَ �که 

نیکی 
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� �ی �چ ردو�ی�ش  دس�ت  وان ،  �ب ای   � �ی
�گ ��ب �ی

�گ �ب م 
ـت دس �که  ن 

ک
�

�ی�ز �ب �ا  ود  �ز �زه 

ا�ی�ش اس�ت1٥ �ز�ش دـه �ب ن �ب�ز � اآ دا �ا �ب �ا�ی�ش اس�ت�ز ود�ش رد اآ ��ت ا�ز و�ب  �که �ز

ی   رد اوس�ت  �ز ن س� �که م�ز د       اآ َ�م     و��ز
َ ک

وس�ت � �چ و  �ز  ی م�ز �ب د  �ز ا�ز دون ّهم�ت �که 

س�ای دو  هرـ  به  � د  �ز �ی �ب �ک  �ی �ز سی 
دای �ک �ز  ِ

��ت �ز به  � د  ��اـ�ز ی 
ک

� �ی �ز �که 
 بوستان،سعدي
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 قلمرو زبانی 
1  معناي واژه هاي مشّخص شده را بنويسيد.

صائبقرضي به رسم تجربه از دوستان طلب  معيار دوستاِن دغل روز حاجت است

مولویز آينـۀ دل تافـت بر موسـی ز جيب صـورِت بـی صـورِت بی حـّد غيب

اوحدیگر نام و ننگ داری،  از آن فخر، عار دار  فخری که  از  وسيلت  دون هّمتی  رسد 

2    برای کاربرد هريک از موارد زير، نمونه ای در متن درس بيابيد.
 پيوندهای هم پايه ساز:
 پيوندهای وابسته ساز:

٣  معاني فعل »شد« را در سرودة زير بررسي کنيد.

قطـرة بـاران مـا گوهر يكدانه شـدگريۀ شام و َسَحر،   ُشكر که ضايع نگشت
حافظدل بِردلـدار رفت، جان بِرجانانه شـدمنـزل حافـظ کنون بارگه پادشاسـت

4    معنای برخی واژه ها تنها در جمله يا زنجيرة سخن قابل درك است.
بـا اسـتفاده از شـيوه های زيـر، بـه معنـای هر يـک از واژه های مشـّخص شـده، دقيق تر 

می توان پی بـرد:
الف( قرارگرفتن واژه  در جمله: 

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

  سير و  بيزار    ترادف  سير و گرسنه    تضاد
 سير و پياز    تناسب   سير و گياه   تضّمن 

    اکنـون بـراي دريافـت معانـي واژه هـاي »دسـت« و » تند« با اسـتفاده از دو روش باال، 
نمونه های مناسـب بنويسيد.

کـارگـاه  متــن پژوهــی
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 قلمرو ادبی 
1  از متن درس، دو کنايه بيابيد و مفهوم آنها را بنويسيد.

2 در بيت زير، شاعر چگونه آرايۀ جناس همسان )تام( را پديد آورده است؟ 
            با زماني ديگر انداز اي که پندم مي دهي 

                       کاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست  

سعدی               

٣  ارکان تشبيه را در مصراع دوِم بيت دوازدهم مشّخص کنيد.  
4   در اين سروده، » شير« و » روباه« نماد چه کساني هستند؟  

 قلمرو فکری 
1  معنی و مفهوم بيت شانزدهم را به نثر روان بنويسيد. 

2  درك و دريافت خود را از بيت زير بنويسيد.

شـد و تكيـه بـر آفريننـده کـرديقيـن، مـرد را ديـده، بيننـده کـرد

٣ برای مفهوم هريک از سروده های زير، بيتی مناسب از متن درس بيابيد.

سعدیشرط عقل است ُجستن  از درها  رزق هرچنـد بـي گمـان برسـد

کشـيده سـر به بام خسـته جانی  سـحر ديـدم درخـت ارغوانـی
فريدون مشیری بهارت خوش که  فكر ديگرانیبـه گوش ارغـوان آهسـته گفتم:

پروين اعتصامينبايـد جز به خـود، محتاج بودن چه  در کار  و چه  در کار آزمودن

4   دربارة ارتباط معنايي متن درس و َمَثل » از تو حرکت، از خدا برکت« توضيح دهيد.  
. ................................................................................................................ ٥
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هّمت گنــج   حکمــت

مـوری را ديدنـد کـه بـه زورمندی کمر بسـته و ملخـی را ده  برابر خود برداشـته. 
به تعّجـب گفتنـد: » ايـن مـور را ببينيـد که ]بار[ بـه اين گرانی چون می کشـد؟«

 مـور چـون ايـن بشـنيد، بخنديـد و گفـت: » مـردان، بـار را  بـه نيـروی هّمـت
 و بازوی حمّيت کشند، نه به قّوت تن.«

                                                                 بهارستان، جامی
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