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  و مفتخر به

كند در ي مي

گزارش و  »

  كارگاه هاي 

رين نكات و 

بعد از اتمام 

 به انباشت 

 ت تشريحي

ريم سـالمي   
همكـاري را    

راهنمـا و   ،ق  

  ت

 رهنمون شد، و

ده است و سعي

»ادبي و فكري ،

كت سؤاالپايان 

سؤاالت مهم تر

  باشند.

قه بندي شده ب

 خواهد شد.

اضافي كه طالب

، سؤاالت درس

مـرخـانم     ي و
جانـب نهايـت ه
همـواره مشـوق

  »97يور 

ت هر دفتر است

ق علم و دانش

  ي ما ساخت.

و تدوين شد ههي

قلمروهاي زباني

 درك متن در پ

مده است. اين س

 ويژه اي داشته

جمع بندي و طبق

ام امتحانات خي

طماز بيان دبي 

ي هرست و برا

دي اميرساالري
جن كتاب بـا ايـن  

كه ه ن باوفايي

شهري  -ساالري

زينت ،نام خدا

 ما را به طريق

معرفت را روزي

ات فارسي تهبي

ق«سطر از نظر 

 ه شده است.

 توانايي فهم و

سخ تشريحي آم

آن عنايت طالعة

جصورت جدول 

مر آموزش دراي

مرو زباني و اد

 پرهيز شده اس

  شده است.

دهادم آقاي محم
آماده كردن اين
كاران و دوستا

جواد اميرس«  

  مقدمه

ن         بر است

ستي بخشيد و

ز مزرع علم و م

بت نسبت به ادب

  شد .

س و سطر به س

كامل پاسخ داد

گيري و تقويت

با پاس »تكميلي

 مي شود در مط

ص، به در درس

ب ساده كردن ام

به ويژه در قلم

ي به طور جد

رح و پاسخ داده

مزندرفشاني و
ت نموده و در آ

همكدانم از م مي
    .ته باشم

                       

از دل و از دلب

 مي

به موجودات هس

و خوشه چيني ا

ف ايجاد نگاه مثب

نش آموزان باش

رت درس به درس

به طور پژوهي

موز در امر يادگ

تسؤاالت «وان

 دهند و توصيه

شرح و توضيح د

. اين امر موجب

مطالب شرحر

،نجر مي شود

طر پژوهي رس

 خانم حليمه كاش
، همترايي مطالب

نين برخود الزم
داني ويژه داشت

                      

 

تا كه سخن ا

و همكاران گرام

ار يكتا را كه ب

و ادب گردانيد و

شماست، با هدف

رسي ياريگر دان

به صور فارسي

پ درس  كارگاه

عزيزان دانش آم

ل تأليفي با عنو

ميسنجش قرار

عالوه بر شها 

وده شده است.

 كتاب درسي در

نش آموزان من

درمتن و كارگاه

 گرامي سركار
آريش و صفحه

، همچنري نمايم
تشكّر و قدرد ،د

                      

 

 دانش آموزان و

پروردگا كران 

 رهروان علم و

 كه فرا روي ش

 معرفت ادب فار

  :اي كتاب

هاي فادرسلب 

به سؤاالت ست.

ال شدن عزر فع

تعدادي سؤال ي

رس را مورد س

همة متن ه مهم

به كتاب افز ها 

 به پيش گفتار

يش ذهني داسا

اهيم مفمبا سب 

 است از همسر
ويراي ،اريف نگ

، سپاسگزارانده
 اين راه بوده اند

                      
                  

                  

 
  

 

  

سخني با

سپاس بي   

هم نشيني با

مجموعه اي

ت ودرك لذّ

ويژگي ها

مطاتمام  -1

شرح شده اس

به منظور -2

درس پژوهي

مفاهيم هر در

م واژگان -3

شرح درس ه

با توجه -4

فرسدانش و 

متناس تكميلي

شايسته -5
كه در حروف
مبذول داشته
ياور من در
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و
ي

ب
ري

ز
  يش

  كنم. ز نمي

   آورم. ن مي

رهاي بسته 

  ي ندارند. 

  شود. مي

مت ي

ستاي

 ؟ـاز   

 تو  كتابي را باز

 ـانم     

 نام تو را بر زبان

 تند 
  ده است. 

ست كه تمام در

 ؟ـد 
يگران جايگاهي

 ـــد

ندگي حاصل نم

و در آزمون ها اهم 

ــ ــنم ب ــي ك

 هرگز بدون نام

ـت بــر زبــ

كنم وايش مي

ــت رچـــه بسـ
 كليد تشبيه كر

و مثل كليدي اس

ــ ــر كدامن دگ
ادشاه هستي. د

م نيايـرَن كَـــ

گران، اين بخشن

اندسي معني شده

   ده

ــه كـ ــو نام  ت

هر كاري است.

ام تــو نيســ

ن فقط تو را ستا

ــو كليـــد هر
نام خدا را بهه:

ت هستي. نام تو

ــويي آن د ،ت
ستند. تنها تو پا

كـــس ايـــن

ثروت ديگگنج و

كتاب درس نامة واژه

ام آشنايي

 رح ابيات  

ــام  ــي ن ب
  

نام براي شروع ه

جــز نــا 
  

ن من است. من

ــ  نـــام تـ
  

تشبيه  ستند.

ي همة موجودات

ــلطان  س
  

گران غالم تو هس

وز گـــنجِ 
  

شود و از گ نمي

ت كه اين لغات در

  ستايش  
با نور خود

  

شر            
                      

ــرآغاز  سـ

 نامه و نامص):

 نام تو بهترين ن

ــم  س روانــ
   گرفته

ياد تو همدم جا

 هســــتند
هستند و بسص):

گشايندة كارهاي

 ر غالمنـــد
، تو هستي، ديگ

 ــم نيايــد

   خشندگي

و با بخشش، كم

يانگر اين نكته است

 

          
ب          

ــرين س و بهتـ
   كتاب

(ناقص ناهمسان

اي خدايي كه :

ــونس ــو مــ
همدم، انس گ: *

اي خدايي كه ي 

ي هرچــــه ه
ناهمسان(ناقص

اي خدايي كه گ 

يي، آن دگـــر
مالك و صاحب 

ــه بــذل كــ

بخكَرَم:   خشش

گنج و ثروت تو 

 برخي از واژه ها بيا

 )1فارسي (

  

ــو ــام تـ ي نـ
ك نامه: :زباني و

جناس :دبيا و

معني: :يو فكر

ــاد تـــ ي يــ
    

*مونس :زباني 

معني: :ي فكر

ي كارگشــــاي
جناس نا :دبيا 

معني: :ي فكر

   كند. ي

ـــاحب تـــوي
معني: :ي فكر

گــنج تــو بـ
  

بخبذل:  : زباني

معني: : فكري

ب مت ستاره در كنار
  ي دارند.

 
 

 

ف

اي 1 
  

قلمرو

قلمرو

رومقل
  

اي 2 
             
قلمرو

رومقل
  

اي 3 
  

قلمرو

رومقل

را باز مي
  

صـ 4 
  

رومقل
   

گ   5 
  

قلمرو

قلمرو

  

عالمت  *
بيشتري

  

  



1(  

   ي از توست.

  ن.

1فارسي (

  ه هستي.

دايت و راهنمايي

 به من كمك كن

     سان.

   كن. 

  

  نظامي        

  خــواني   

وشته نشده، آگا

 ت از تــو

و جو از من و هد

 و دريـاب 

    ك كردن)

ل كن ونازت را 

  خـواهي    
خواهي برسه مي

 ام دهنايي  

ك ت خود، آشنايم

 خداوند ع دوم:

                   

ـة نانوشــته

  شده

 هم از مطالب نو

 مــن و هــدايت

الش و جست و

 و دست گير و

به او كمك( افتن

 لطف و رحمتت

م رسـان كـه
آن جايي كها به

ــنا ــود آش خ

و با نور و معرفت

در مصراعن و

                   

         

هــم نامــ
  

بيان نشنموده:

داني وده را مي

جســتن ز
  

  يستگي

 من از توست. تال

رحمت كن
  

كسي را دريا،

غرق نشده است،

   رم.

آنجا قـدمم
  

ه الهي خود، مرا

ــور خ ــا ن ب
  

ونم نجات بده و

انسان ل:صراع او

                  

              

  دانـــي

نان  

سخنان بيان نشد

ــو   از ت
 كافي بودن، شاي

كارداني عقله

   در آب

(كمك كردن)ن

ود من در آب غر

اين كه من بمير

ــي   اله
هبا عنايت و توج

  ام دهي

درهاي  تاريكي

مص در» خود«

                  

             

ة نـــانموده د

 سخن، حرف:

خدايا، هم سي:

ــت ا ــرا كفاي
ك: *ت بسندگي،

اي خدايي كه ي:

شــد ســفينه
   كشتي: *نه

: دست گرفتن

تا كشتي وجوي:

تا قبل از ا ل: او

ــت ا ــه عناي
خداوندا، تو ب ي:

ــايي ــود ره خ
    ظلمت و نور:

خدايا، مرا از ي:

 مرجع ضمير

                  

              

  تايش

ــة هـــم قصـ
  

  

قصه: :رو زباني

معني :رو فكري

ــ ــل م اي عق
  

كفايت :رو زباني

معني:رو فكري

تــا غــرق نش  
  

سفين :رو زباني

كنايه :رو ادبي

معني:رو فكري

مفهوم مصراع

ــو بـ   ــم ت ه
  

معني :رو فكري

ــت خ از ظلم
  

تضاد: :رو ادبي

معني :رو فكري

   

                  

 
 
 

6             
 

ست

6  
  

قلمر

قلمر
  

7  
قلمر

قلمر
  

8  
قلمر

قلمر

قلمر

 م
  

9 
قلمر

  

10  
قلمر

قلمر
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نو
اه 
نگ

ي 
ها

ب 
كتا

ي 
سر

از 
 

7

و
ي

ب
ري

ز
  كم

 ه مباش.

  

  چون  ه و

تن بـده،  

قلّـب كـه      

  نصاف

مان، بـر  

  ت كردن

را در برابر  د

درس يك

ه خالف نموده

ني نشان دادن

 مردم نشان بده

 داد از خويشت

 

ربـارة افـراد متق

  
ادر هر كاري به 

دي پيش مردم

 شد.  

رستاري و خدمت

شادي خود غم و

  نه است.

                  

 چون نُمودي به

به معن» نمودن«

 و نيكوكاري به

ندر همه كاري

 بي نياز :*ني

مثَلي اسـت در »
 .  

ة نفس كردن)
كاري نباشي و د

 

  ي دارد.

 و اثر غم و شا

ِل كودكان باش

ار شده باشد؛ پر

د و غداري تو را 

عمل كودكان ،ها

  

                  

 مردم نَماي و

«ل امر از مصدر 

 با نيكي كردن

ش نباشي؛ و اند

مستَغن

»ي جو فروش
دهند. نشان مي

ر كردن، محاسبة
رياك ش تا شخص

ياز خواهد بود.

قرابت معنايي» وا

شادي تو دارد،

شو، كه اين فعل

ال و رنجي گرفتا

يشة غم و شادي

گونه كارهكه اين

     گ مدار
  

  رات
و نيكوكاري به

فعل  :ماينَ

 

مباش و خود را

 نماي جو فروش

 شد

   قاضي

گندم نما«)، رو
ن را به خريدار

و عدالت رفتار ف
 جور ديگر نباش

د، از قاضي بي ني

  ان باشد.
 قَبلَ اَن تُحاسبو

 تيمار غم و ش

 اندوهگين مش

مار باشد يا به بال
  وهگين

كه او اندي ي بگو

و غمگين نشو كه

  يكمس

آموختن ننگ

شرح عبار
د را به نيكي و

 »آسودن«

ه، آشكار كرده

ي كردن آسوده م

  ش.

مدار، تا گندم

ور مستَغني باش

ق :داور

دور ،رياكار(ش
ويل، نامرغوب آ

انصاف (بهدادن
ي گويي، در دل

د با انصاف باشد

ر و باطنت يكسا
حاسبو ا«حديث

س گوي كه او

د شادان و زود

  هداشت، توجه
 از كسي كه بيم

شادان و اندو ،بد

داري به آن كسي

زود شادمان و ،ي

درس        
از آ               

ن مياسا و خود

«ل نهي از مصدر

 داده، ارائه كرد

ي تواني از نيكي

ي خالف آن نباش

 به دل، ديگر م

ن بدهد، از داو

   صاف

م نماي جو فرو
ه، اما هنگام تحو

خويشتن د تن 
ه كه بر زبان مي

كس در كار خود

ظاهر :ارت اول
با ح بارت دوم

كس  بود، به آن

نيك و بد، زود

 حمايت و نگاهد
مت و محافظت

نيك و بد ،شادي

و شادي د ر غم

هر خوبي يا بدي

 )1فارسي (
  

 

                       

ي از نيكي كردن

فعل  :: مياساي

نشان نموده:    

تا مي معني: :ي

وكار نشان دادي

ن، ديگر مگو و

داد از خويشتن

انص ،عدل :: دادي

گندم :كنايه :ي
ب را نشان داده

داد از كنايه:  
آنچه معني: :ي

زيرا هركتار كن 

   عبا مفهوم
    عب مفهوم

    

تاغم و شادي

و به هر ن ؛مكن

غم،: *: تيماري
خدمار داشتن: 

غم و ش :تضاد :ي

و اگر معني: :ي

كن و براي هنر 

 

ف

                 

تا تواني - 1

قلمرو زباني

               

قلمرو فكر

خود را نيكو
 

به زبان - 2

كه هر كه د

قلمرو زباني

قلمرو ادبي
جنس مرغو
             
قلمرو فكر

و عدالت رفت

               
             

                    

و اگر غ - 3

خود پيدا م

قلمرو زباني
تيما         

قلمرو ادبي

قلمرو فكر

آشكار ،مردم



 

وند، و هر 

 در اميد، 

  فتار

 با را بزرگان

، ام نااميدي

قت باشد با 

   هنر ايشان

  اسگزار

  ر

  اه، تلف

  

آن   ،ود را خ

ته نبـاش تـا   

 )1فارسي (

ي از جاي نشو

 و نوميدي را

وابسته، گرف ته:

   و اميد

 جدا نشوي. زير

ب نكن و به هنگا

 چندان كه طا

 همچنان كه

سپا ،: قدردان س

ن اندازه، آن قدر

تبا ضايع:       

ا با هم  عوض 

  باش. س
   اليه

ژه خويشاوندان

شيفتبسيار  شان

ف

هر حقّ و باطلي

ميدوارتر باش

بست      ا نشوي

  .ه

شادي، نوميدي

) خوده و رسم

محسوب شادي 

بت خويش را؛

تا ولَع مباش

حق شناس     

: آنچندان 

 آزمند ،حريص

ًال جاي آن دو را

همه كس ِشناس
مضاف          ضاف

، به ويژكس باش

لي نسبت به ايش

كه بزرگان به ه

قت نوميدي ام

جدا :بِنَگردي 

راي تأكيد آمده

ش  و باطل، غم و

ل و سرشت (را

، آن رامي شود

   وابسته بدان.

ش؛ خاصه قراب

 به ايشان مو

         شايسته ،

   

: ح*عمولَ        

آيد و معموال مي

حق ش  .باش
مض                  

ي قدردان همه ك

ول احترام بگذار 

ردي، كش بِنَگَ

مشمر، و به وق

   سرشت

يسنده است و بر

: حقّتضاد     

اصلي از حال بي

ه به غم منجر م

 هم به نااميدي

 حق شناس باش

ليكنت دار، و

،به شايستگي :ا

قدرت ،: توانايي

گروه   ، طايفه

  است. 

اليهف و مضاف

حق شناسرا
        مضاف      

 و به شايستگي

ران طايفة خود

؛ بتواني ببيني

خويش ل و نهاد

آن را شادي م

نهاد:ي اصل  

ويژگي نثر نوي »

مگين شدن)   

ر كار دروغ و ه

دي كه دوبار شا

د بدان و اميد را

س را به سزا،

يش را حرمت

به سز          

:طاقت          

:قبيله    شتن

»ّاضافه فك«

 اضافه بين مضاف

ر همه كسيند.
            اليه مضاف 

كس را تباه نكن

پيربه كي كن و

يب آن ها را نيز

 محالي، از حا

به غم است، آ

 وميدي.

ممكن، دروغ، بي

بِنَگردي« در »

(خشم ي شدن

ي كن كه براي

هر شوند. نمي

 وابسته به اميد

 مكن و همه كس

ان قبيلة خوي

 ني ديد؛

   تلف ،ه

      ويشاوندي

: احترام گذاشتن

در جملة دوم  

به جاي كسرة

گويمي ك اضافه
                                    

 و تالش هيچ كس

شي به ايشان نيك

عي ، را مي بيني

  س يكم

كوش كه به هر

 بازگشت آن ب

و اميد را در نو

نا م  :*: محالي

    ب« حرف«

از جاي :كنايه :ي

سعي معني: :ري

طلي خشمگين

نوميدي راش و 

يچ كس ضايع

پيركي كن و 

 عيب نيز بتوان

تباه :*: ضايعي

خو :*قرابت     

حرمت داشت    

   را« حرف«

»را«هي حرف 

فك» را«به آن 
                                     

رنج معني: :ي

وانايي داشته باش

ايشان فضيلت 

 

 

درس
           

  

  

  

بدان كو - 4

شادي كه

بسته دان و

زباني قلمرو

               

قلمرو ادبي

قلمرو فكر

حقّ و باهر 

اميدوارتر باش
  

رنج هي -5

ايشان نيك

بيني،همي

قلمرو زباني

   

   

               

گا توضيح:

كند كه بمي
                           

قلمرو فكر

اندازه كه تو

آن گونه كه
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9

و
ي

ب
ري

ز
  كم

مدار تا از 

  ي

ده خاطر كن. 

  اووس

             

دوم يعني 

تنها از م. 
   حذف به 

 از مفهوم 

درس يك

وختن، ننگ مد

زشتي ،عيب ،عار 

ت را از او آسود

  ساس شود.

كيكا صرالمعالي

       خ بيهقي
  كور بلخي

د ة به فعل جمل

جود آن پي ببريم
ر اين جمله،

ننده يا شنونده

آمو گردان و از

           

:ننگ           

، خودمان نبودن

حية دشمن احس

عنص ،وس نامه

     

تاريخ             
ــت ابوشك وسـ

تواندة اول مي

ي توانيم به وجو
 شده است؛ د

يند. اما اگر خوا

.    

ن گ از وي ايم

                     

عار داشتن  :تن

راً به اندازة در ام

ي هايي كه از ناح

قابو                      

              

         ريد.   
ــان بدو ر مهمـ

   ين بد.

ده از فعل جملة
  رفته است. 
نمي، ي در ظاهر

لة دوم حذف

گوي »لفظي ةين

 مشخّص كنيد

 وهي

ني، خويش را

                     

ننگ داشتن

، فورمان نبودي

  باشي.

در برابر ناامنيي

                          

                     

  

وي نگه دار رمت
ــاب و روز تيمـ

بهتر از هم نشي

خواننده يا شنوند
صورت گر» ظي
ايهيچ نشانهاز 

از جمل» داريد

حذف به قري«
  است.  وي

ت؟ نوع آن را

پـژودرس

به مقدار ناايمن

                     

   ن

 

ن و غريبه در ام

زشتي رها شده

ن آمادگي نظامي

                            

                     

  .نويسيد
حرتر داريد و گ
ــب  ت شـ

  د بيابيد.

ب ،ت و تنهايي
  خبر؟

شده است اما خو
لفظ ةل به قرين

 خالي است اما
د«يا »داري«

ت گيرد، آن را
معنو ة به قرين

رت گرفته است

كـارگـاه

ن شوي، زود ب

                    

در امان ،ه خاطر

رها شده باشي

  و ناايمن

احية دشمنر از ن

ش تا از عيب و ز

داشتن: رت اول

                           

                

ّخص شده را بن
شد وي را بزرگ
ود يـا نـه دوسـت

متضاد ةوه كلم
  جه كنيد:

ر از تنهايي است
گاه كتاب چه  خ
ملة دوم ذكر نش

ف فعلحذ«مله
در جملة دوم 

يافت كه فعل
  رفته است.

يز از تكرار صورت
حذفپي ببرد،

س، حذف صور

 )1فارسي (

نز بيگانه ناايم

          ه باشي.

آسوده :: ايمني

:رسته باشي   

ايمن وتضاد:  :ي

و اگر معني: :ي

 عار نداشته باش

   تأكيد عبار

                            

هاي مشخ واژه
تر با شما بزرگ

وست مهمان بـو
، سه گرو درس

هاي زير توجت
شين نيك بهتر
فت: از نمايشگ

فعل جم ،»الف
 ببرد. در اين جم

فعل، جاي »ب
توان دريت مي
صورت گر» وي

پرهي برايحذف 
ش حذف شده پ

جملة متن درس

 

ف   

  

  

و اگر از - 6

ننگ رسته

قلمرو زباني

               

قلمرو ادبي

قلمرو فكر

،از يادگيري

               

                    

  

  

يامعن - 1
 هركه از
كه را دو

  

در متن - 2
  

به عبارت - 3
هم نش الف)

آرزو گف ب)
ا«در عبارت 

پي» است«
ب«در عبارت 

مفهوم عبارت
معنو قرينة«

اگر ح توجه:
سخن به بخش

 در كدام ج



 

  حذف شده.

  رد.

 )1فارسي (

  ارع اخباري
  
  

 يد

لفظي حبه قرينة 

 

  قرار نگيرد.

  شد.
م و شادي تو دار

ف

مضا  في

ن، نوميدي و امي
ب» بسته دان«ت 

 ضارع اخباري
  شنويمي
  پرسيدمي

ها و شادي ها ق

باش مستغنيور 
غم تيماري كه 

ساخت منف
  
  

  ذر مي دارد؟

دان و اندوهگين
جملة دوم عبارت

مض  نفي
  بودي
  پرسيد

 تحت تأثير غم ه

شتن بدهد، از دا
را با آن كس گوي

 هي

 امر
 
 

چه كاري برحذ

من و ناايمن، شا
]؛ در جسته دان

ساخت من  
نشنيده
نخواهيد

شته باشد و زود

      محال:

كه داد از خويش
 و شادي خود ر

  د.
  »دي

پـژودرس

 ميلي

 )شخص

 

  كند؟
 ».ود پيدا مكن

آدمي را از چ »

  ه
 هنر و عيب، ايم

بس[ ا در نوميدي

  امر
 بشنو
 بپرسيد

يشتن داري داش

شناس:     حق

  سيد.
           ب) هرك
           د) غم

شده را بنويسيد
بِنَگردد خويش

دكـارگـاه

سؤاالت تكم

با حفظ(ماييد.

 فعل
 شنيده بودي
خواهيد پرسيد

اي مي توصيه
ش مردمان، بر خو

و فروش مباش

  

                

گاهداشت، توجه
د، حقّ و باطل،
ته دان و اميد ر

 دي
 سيد

ت تحمل و خوي
  بكاري

حا بنويسيد.   

ص شده را بنويس
مباش.   مولع 

مباش.    موده

ملة مشخص ش
ي از حال و نهاد

ك

  س يكم

 زير را كامل نم

ش
خ

يسنده، چنين
م و شادي پيش

گندم نماي جو

    

غم، حمايت و نگ
شادي، نيك و بد
ي را در اميد بست

 فعل
نيده بودش

خواهيد پرس

ينكه انسان قدرت
و تظاهر، فريب ي

كلمات مقابل ر

اژگان مشخص
ن قبيلة خويش
نمودي به خالف 

 زمان فعل جم
 كه به هر محالي

 

 

درس   
  

جدول  - 4
 

  

نوي چرا -5
اثر غم«      

  

6 - گ«ل ثَم

 
 

غتيمار:  - 1
غم و ش  - 2
نوميدي - 3
  

4 -  

  
 
 

  

براي اي  -5
رياكاري  - 6

  

  
  

1 - ك متضاد

معني وا - 2
الف) به پيران
ج) چون نمو

معني و - 3
بدان كوش«
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11

و
ي

ب
ري

ز
  كم

  ضيح دهيد.

  بيند؟
 »واني ديد.

درس يك

  مي پرسيد

 ي  

 «  

ي بيابيد و توض

 ده است؟

ي آنها را نيز بب
ني، عيب نيز بتو

  فت، بياسا

 خواهي خورد، م

 ننگ رسته باشي

 از جاي نشوند.

  هيد. 

 يك آراية ادبي

 مي كند؟

ه چه معني شد

هايندان، عيب
يشان همي بين ا

  جام دهد؟

  

شتند، خواهم گف

ه بوديد، رفتي،

تا از ج)        

  د. 
  »گردان.

  » شد.

.  
هر حقّ و باطلي

د آن توضيح ده
 

غير از كنايه»

ضوعي تأكيد مي

شخّص شده به

رهاي خويشاو
مچنان كه هنر

  »گردان.

قدامي بايد انج

  بديل كنيد.
  د

 داشتند مي كش

ديده       كنيد.

ردن مياسا     

ده را بنويسيد
را از وي ايمن گ

فعل كودكان باش

ن را بنويسيد.
 كه بزرگان به ه

شد و در مورد
» روش نباشي.

»ستَغني باشد.

 چيست؟»

بر چه موض» ه.

عبارت مش.» ند

ند در كنار هنر
مولَع مباش تا هم

را از وي ايمن گ

 و زشتي چه اق
.«  

ضارع اخباري تب
اشتند مي رفتند

گفته باشند،   

تبديل» امر«

 
از نيكي كر ب)

ي مشخص شد
ر خويشايمني،

.  
ن مشو كه اين ف

بيد و مفهوم آن
خويش بِنَگردي

دارندة كنايه باش
ندم نماي جو فر

هد، از داور مس

»ل، ديگر مدار

ز خويشتن بد

جاي نشوني از

توان صورت مي
يكن به ايشان م

  كند؟ي
ايمني، خويش ر

رهايي از عيب
نگ رسته باشي.

 شخص به مض
خواهيم رفت، د

  را بنويسيد.

شخص به فعل

ر را بنويسيد.
مردم نماي     

هاستوري كلمه
به مقدار ناا زود 

را نشان دهيد
 و زود اندوهگين

كيب كنايي بياب
 از حال و نهاد خ

يابيد كه دربرد
ديگر مدار تا گن

ازخويشتن بده

ن ديگر و به دل

مه كاري داد ا

هر حقّ و باطلي

 انسان در چه
 حرمت دار، و لي

ضوعي تأكيد مي
 زود به مقدار ناا

، انسان براي ر
نگ مدار تا از ننگ

 )1فارسي (
 زير را با حفظ

م، گفته بودند، خ

نفي افعال زير

بل را با حفظ ش

ت زيرعال جمال
ه نيكوكاري به م

ت زير نقش دس
شوي، ناايمنه 

ت زير تضادها ر
 بد، زود شادان

ت زير يك تركي
ه به هر محالي

ت زير  مثَلي بي
ر مگو و به دل، د

هركه داد ا«ت 

به زبان«عبارت 

اندر هم«عبارت 

رگان به هبز«ة 

به عبارت زير
قبيلة خويش را

زير بر چه موض
ه ناايمن شوي،

به عبارت زير،
ازآموختن ننگ«   

 

 

ف   

فعل هاي - 4
دارم مي خورم 

ساخت من -5

افعال مقاب - 6

مصدر افع - 7
خود را به الف)

در عبارت -8
و اگر از بيگانه«

در عبارت - 9 
به هر نيك و«

در عبارت -10
بدان كوش كه«

در عبارت - 11
به زبان، ديگر«

در عبارت - 12

مفهوم ع - 13

مفهوم ع - 14

در جملة - 15

با توجه ب - 16
پيران ق«

عبارت ز - 17
و اگر از بيگانه«

با توجه ب - 18
             

  

     
  
 

  
     

 

  



 

 

  ت، توجه

  رغوب آن را 

.  

 )1فارسي (

ت و نگاهداشت

 

 

  د
   

گام تحويل، نامر

سبه واقع شويد.

ف

حمايتد) كرده   

     م
  روندي

     گفت

بپرسيد سيد

رستن     ي 

ا هنگان داده، ام

  شود. مي

ينكه مورد محاس

  

ئه كرده، آشكارك

رويممي  فت

مي رفتند ي

گ منخواه ت

پرسمي  ور
باشيج) رسته

  فعول

س مرغوب را نشا

به كار برده م »ر

ه كنيد قبل از ا

  شته باشد.

ي

نشان داده، ارائ)

  ي منفي

خواهيم رف     
داشتند مي
خواهم گفت

 نياسا  

بخو ي خورد

ن                

مف خويش  

متقلّب كه جنس

فريبكاراكار و
خود را محاسبه

ها نداشبه آنصي

كميليـتت

 ممكن

ج)نياز    بيب)
 مضارع التزامي

        
 
 

بياسا
خواهي  ورب

آسودن مياسا

قيد              

   ين شدن
ت دربارة افراد م

افراد ريا«براي
بواَل اَن تُحاس«

ن، شيفتگي خا

 هاي دشمنني

  ت نكشد.

سخ سـؤاالت

م محال س   
بسيار مشتاق  

 زمان فعل  

   خورمي
    ويند

   ه باشند
 شتندكُنمي   

ب رفتي    
ب) من          

ق زود        
   ينگوه

رگون و خشمگي

مثلي است  ش

ب ايهوم كنايه

حاسبو ا قَبل«ث

 ن باشد.

 تار كردن

 . نشوند

خويشاحترام به

ي در مقابل ناامن

و خجالت ته باشد

پاس

  س يكم

ناسپاس اس 

شيفته، آزمند، بس

جدا نشوي      

مي  ي خورم

گومي بودند 

نگفته  اشند

د مي كُشتند

ببينيد وديد

نمودن  نماي

        مسند

بد، شادان و اندو

دگر ي شدن 

نماي جو فروش
در مفهدهند. مي
اشاره به حديثح: 

و باطنت يكسان

و عدالت رفتاف 

ون و خشمگين

رتي كه ضمن اح

 امنيت و آمادگي

گيري عار نداشته
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و
ي

ب
ري

ز
  كم

   ص)

رد و از او 

ي التفاتي 

  شده است

ت كسي د

باقي بود 

   

د، چيزي 

 .وده است
  م، سعدي
       پرخوري

درس يك

  س، غير عرب 
(ب پيامر اسالم

  رند. 
ي پيش او نياور

ين مدت كسي

تعيين ش  است:
  ود ديگران    

اند و در اين مده

و هنوز اشتها ب

    نشود

چيره نشو آنها 

بوو فرمانبرداري 
، باب سومتان

غذا و پرهيز از

  فرستاد؛  - م
م سرزمين پارس

از القابمصطفي: 
   . فرستاد

  است. 

برزد پزشك مي
تشخيص بيماري

اياند و در تاده

نمعيپيامبر    
دن كاري به سو
 پيامبر فرستاده

شود نخورند و
  د و برفت.

چيره ب نشود:

   ن)
 خوردن غذا بر

  د. 
  ت. 

ل اظهار احترام و
گلست
ل در خوردن غ

هللا عليه و سلّم
ي پارسيان، مردم
مپيشگاه          
مبر اسالم(ص)

ه از وي درنخوا

 و معالجة آن نز
آزمايش براي ت

 اصحاب فرست

ياران پيصحاب:
انجام دا خدمت:

ي درمان ياران
  ي آورم.

غالب نش اشتها
؛ زمين ببوسيد

غالب  
     

 صرف نظر كرد
 كه تا ميل به

كنندف نظر مي
رداري كرد و رفت
نيز نمودار كمال

يز رعايت اعتدال

  كمت
   تندرستي

صلّي اهللا - طفي
مجازاً به معناي

حضور، نزد، پي ت:
هر به حضور پيا

ياورد و معالجه
      

شخيص بيماري
ة و كسي شيش

 براي معالجت
  د.
اص    ت

خ                
د كه بنده را برا
ن شده ، به جاي

ي است كه تا ا
ندرستي؛تجب
   روش، راه ت:

           غذا  :
ها كردن، از آن
 و روشي دارند

خوردن غذا صرف
مانبر و اظهار فر

ان و بزرگان و ن

 نياز دارد و ني

گنج حك     
           راه

به خدمت مصط
:*عجم         ه

خدمت         
رَب، پزشكي ماه

جربه پيش او ني
يك سالسالي:
كه براي تش يش

مين اعراب بود

ر اين بنده را
ت، به جاي آورد

شكايتگله:     
 به كسي       

مد و شكايت كرد
راي بنده، تعيين

يفه را طريقتي
 اين است موج
طريقت

طعام:        ا  
(آن را ره اشتن

د: اين قوم، راه
وردن دارند، از خ
ت. اداي احترام
ه درگاه پادشاها

 زماني كه بدن

           
        

طبيبي حاذق ب
مع ملك، پادشاه

  ه دست، ماهر
پادشاهان عر  از

ود و كسي تج
س    ن

آزما ةش، شيش
 سال در سرزم

گله كرد كه: مر
ده معين است
 درمان، معالجه

ه كردنتوجن:
پيامبر اسالم آمد

اي كه بر وظيفه

گفت: اين طاي
حكيم گفت: .

   ، دسته، قوم
ل به خوردن غذا
ت از چيزي برد
مبر اسالم فرمود
ي كه اشتهاي خو

ستي استب تندر
رسم ورود به ،»ن

غذا خوردن در

 )1فارسي (

 ملوك عجم، ط
جم :*ملوك :ي
چيره: *حاذق   
يكي معني: :ي

در ديار عرب بو
سرزمينديار:  :ي

آزمايشتجربه:     
يك معني: :ير

  ست. 

پيغمبر آمد و گ
تي كه بر بندمد
د :*معالجت :ي

التفات كرد     
نزد  معني: :ي

تا ه استه نكرد

،السالم، عليه
ز طعام بدارند.

گروهطايفه:  :ي
ميل اشتها:      
دستكنايه:  :ي
پيام معني: :ير

و هنوز در حالي
ت: اين كار، سبب
بوسيدن زمين

غ واي حكايت:

 

ف   

  
  

يكي از - 1
قلمرو زباني

               
فكرقلمرو 

  

سالي د - 2
قلمرو زباني

               
فكرقلمرو 

درمان نخواس
  

پيش پ - 3
تا خد نكرد

قلمرو زباني
               

فكرقلمرو 
به من توجه

  

رسول، - 4
كه دست از
قلمرو زباني

               
يادبقلمرو 
فكرقلمرو 

ند وخورنمي
گفت پزشك

ب«توضيح: 

گنج محتو
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3

ست واژگان
و

ي
ب

ري
ز

  ندرستي

  گي

  ر كرده

ها و درآزمون

فهرس

راه تن حكمت:

 بودن، شايستگ

   بي اصل   

 
  شاه

    ته

ه كرده، آشكار
  ي

اند و معني شده

گنج ح      ر

  ويشاوندي 
  خن، حرف
  خشندگي  

سندگي، كافي

ممكن، دروغ،

  ي نياز

 رمان، معالجه
مع ملك، پادش
  ريص، آزمند

مدم، انس گرفت
  ان نشده

شان داده، ارائه
عيب، زشتير، 

  رشت

ة كتاب درسي

تن ننگ مدار

خو  *ت
سخ 

بخ

بس *ت

نا م   *ل

بي  *غني

در *جت
جم   *ك
حر  *
هم *س
بيا  ده
نش  *ه
عار 

سر 

نامةلغات در واژه

آموختاز     

قرابت
قصه
 كَرَم

كفايت
 بيمار

محال

مار
مستَغ

معالج
ملوك
مولَع
مونس
نانمود
نموده
ننگ

نهاد

ه است كه اين ل

 آشناييم ده

  ان

ت از كسي كه

از كسي كه بيم

  

سيان، مردم
  ر عرب

 بيانگر اين نكته

 

با نور خود:

ه خاطر، در اما
  ش

  ته، گرفتار

  شوي     
واري و محافظت

  
ت و محافظت ا

   انديشه
   دست، ماهر

ن، سپاسگزار
   انصاف

  ي
  ي

  تلف
  ي، قدرت

 به معناي پارس
ين پارس، غير

                    

هابرخي از واژه

) 1فارسي(

ستايش: :كم

آسود
بخشش
وابست

جدا نش 

  شتن
غمخو
باشد.
خدمت
باشد،
چيره

قدردا  س
عدل،
قاضي

كشتي 
تباه، ت
توانايي
مجازاً
سرزمي

                      

ستاره در كنار ب
   ند.

 
 

 

 

يكدرس 
  ايمن
  بذل
  بسته

 بِنَگردي

تيمار داش

  1*تيمار

  *حاذق

حق شناس
  داد
  داور

 *سفينه
  *ضايع
  طاقت

 *عجم

 

   

  

  
  
 

                

عالمت س -1
اهميت دارن

 



 

  گويند. 

» احمد  «

   [بود]فا
 [ببـرد] ـوش 

  است. ي

در دو » ل

   چنانكه 

ي است اما 
جه گرفت 

 

 م]ـ 
 اك    
 وي

)1فارسي (

  ف نمايد. 

ه قرينة لفظي

»اد جملة دوم

هم جف [بود]،د
د و طاقت و هـ

 به قرينة لفظي

  است.  ي
بن فعل«زيرا  ت.

  رد. 

   شده است.

 جمله نباشد، چ
  است. » ي

جملة دوم، خالي
ت مي توان نتيج

 ت گرفته است.

اشـ[ب خـاموش  
ــا ــي خـ كفـ
ن كـــه مگـــو

حدس بزند، حذف
  شود.  »ف

حذف به آن را 

نها«مي برد كه 

 آفت؛ هم وفا بو
قل و صبرم ببرد

ين نوع حذف،
  دم]
قرينة لفظيبه 

است رينة لفظي
  دارند.

 قرينة لفظي كر

  جود باشد.
حذف نة لفظي

معادل آن در» 
قرينة معنوي«

در ج »ل داري
ا از مفهوم عبارت

صورت »معنوي

و مـن ]باشـد 
ــرد آدم از ك

گفـــتنــتن و 

  ني 
 دهم

 
خواننده بتواند ح

حذف«ي تواند
رار صورت گيرد،

  ب نمي داد. 
پي م» جملة اول

 راحت بود، هم
عق   ليـــد

ايرت مي گيرد. 
[بوداي، خفتهه

 ندارد و حذف ب
 قربه  حذف

 با هم مغايرت د

 فعل، حذف به

 آن در كالم موج
نهاد به قرين، م

»لفظي«نيم اما
، حذف آن به 

فعل«ارت جاي 
كند. تنهاي نمي
قرينة م«ذف به

ب[گـوي تسبيح
ــدا كــ ـه پيـ
كســـي گفـــ

ي  نكات زبا
دي فارسي 

 

ميكدرس
آنچه را كه خ» ر

ت وجود قرينه مي
ي پرهيز از تكر

نبود و اصالً جواب
نهاد جم«نده از

  گرفته است.
هم [بود]؛شادي

صـــبح مـــي نا

هاي كمكي صور
حر در كنار بيشه

اشكالي ه باشد
 [نوشتيم] ما

مطابقت با نهاد

ه قرينة شناسة

 است كه قرينة
ة دومدر جمل. ت

مله را حذف كن
شخيص دهيم،
خبر؟ در اين عبا
ت فعل، راهنمايي
ر اين جمله حذ

 ت
  ]م
 ش

مرغ ت 
ــ  كـ

بـــا ك

كميلي برخي
پژوهيدرس

د
جلوگيري از تكرار

در صورت» كالم
اگر حذف براي ي:

ها بدهكار نحرف
 نشده؛ اما خوانن

صورت گ  لفظي
حنت بود، هم شا
رغـــي بـــه ص

   ي:
هل مركّب يا فعل

و سح بودمرفته
ها تغيير كردهه

اله نوشتند هم
به جهت م »ه ها

توان بهميشه مي

پذيررتي امكان
كاليفش را نوشت

يا اجزايي از جم
تش» عني  جمله

 دوستان چه خ
ده را به شناخت
ف شده است. د

ــت ــت نيسـ ـ
آغـاز مـي كـنم
ضمير دل خويش

توضيحات تك
هايكارگاه

ج«يسنده براي
ريك از اجزاي ك
 به قرينة لفظي
گوشش به اين ح

ذكر »لة دوم
 نهاد به قرينة

هم مح    فظي:
دوش مر

لفظي به قرينة
خش صرفي فعل
واني همه شب ر

شناسهكه فقط
رة مطبوعات مقا

شناسه«و فقط
را هم وم شخص

فقط در صور ص
علي] تك[رفت و

اگر جزء ي نوي:
مع« با توجه به

ستش پرسيد: از
هر جمله، شنوند
 جملة دوم حذف

      :يمعنونة
ــرط آدميـ شـ
آ[فـت افـالك

كه ضم]است[ر)

ت
ك

  هات

1:  

آن است كه نوي 
هر«ين ترتيب، 

الف) حذف ف:
احمد گ مثال:  

نهاد جمل«فوق 
حذفن جمله 

ذف به قرينة لف

 دربارة حذف ب
حذف فعل در بخ

شبي در كارو ل:
عل در صورتي ك

هم آنان دربار :
 مشترك است و

ل شخص و دو
هاد سوم شخص

علي به خانه ر :
     

قرينة معنف به 
 حذف شده را

حميد از دوس :
اي در ظاهنشانه

در »فعل داري
قرينبه حذف  ل:

ــن ش ــتم ايـ ـ
نام كردگار هف

(=بهتربهموشي 

 

1 
 

پيوست

  
1پيوست 

  

  

:حذف *
به ا          

انواع حذف
               
در عبارت ف
است. در اين

حذ مثال:  
                

  
  

چند نكته
گاهي ح - 1

مثال          
حذف فع )2

مثال:
فعل،

   
نهاد اول )3

 

حذف نه )4
مثال     

              
ب) حذف

بخش     
مثال:
هيچ ن

ف«كه 
مثال 

گفـ 1
به ن    2
خام   3
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1

  هاست

   گويند. 
  نامند.ي

  (بن مضارع)
  شخص جمع)

  / نگو  

  د و ...
  برويد و ...

  وي و ...

 معنيِ آن 
ي است.         

  گيرد.قرار مي
(  

   نگرفت

  هاي  معادل

پيوس

ه آن مصدر مي
مي مصدر آن را 

  »رويد
 پيشين) + رو (
 (شناسة دوم ش

بگو مانند: ت. 

ي روي، مي رود
ي، برود، برويم، بر
وم، داري مي رو

   و ...

 مواقعي بايد به
د، مضارع التزامي

  نفي كرد.
(كمكي) قرعين 
(مجهول نشد 

فرا  گرفت 

كردن آنها از م

(  
   استمراري)

رساند و بهرا مي
هايي مانندلمه

   دهد.
برو، بر«  »مع

؛   برو= بـ (جزء
ن مضارع) + يد

 قديم نهي است

مي روم، مي
بروم، بروي
دارم مي رو

ارم، داري، دارد
  روند. ي

روند. در چنين
بخواهد» ب«ف 
 

من» نـ«ساز ي
پيش از فعل مع

گفته         ده)
فرانگشت       

  مانند: د.
  م

 براي منفي ك

(مضارع اخباري
(ماضي       شت

هوم اصلي فعل ر
خص. بنابراين كل

هيم كاري انجام
دوم شخص جم

؛»بـ « هي بدون
پيشين) + رو (بن

شكل» مـ«ست.

               
           

  ع اخباري    

: دامانندآيند. ي
ميبه شمار » رع
) به كار مي رب

باري و اگر حرف
 )ضارع اخباري

ردن نشانة منفي
پينده و مجهول 

(آيندهم گفت
باز ن زگشت

د، حذف مي شو
نگوييم گوييم

منفي ندارند و

(    مي نويسد
نامه نمي نوش 

 

ركيب شود، مفه
ن هست نه شخ

خواهز كسي مي
د«و  »ص مفرد

رود و گاهيه كار
رويد = بـ (جزء پ

اس» نـَ«يا » مـ«

رع + شنـاسـه 
 + شنـاسـه    

ارد و ... + مضارع

مي» مي و ب«
مضار«  ندارند،

آغازين (مي، ب
اشد، مضارع اخب

مض –روم نمي

مي توان با آور
هاي آيا در فعل

              نخوا
بازآيد: مي شوند

باشد مراه فعل
بگ   

صورت متمر)
  فاده مي شود:

نامه نم  بهرام   
        بهرام

تر »ــَ ن«وند
زما ن نه مفهوم

دهيم يا ازي مي
دوم شخص« ود:

به» بـ« پيشين
شود.  برافه مي

«ند.  نشانة نهي

بـن مضـار» +
بـن مضـارع» +

ي دارم، داري، د

پيشوند بدون
ك ساخت بيشتر
بدون نشانة آ

نياز با» مي«انة
راه نمايي       (

، هر فعلي را م
آيد امامي صلي

د، نمي گفتند 
پس از پيششه

هم» بـ « ر نشانة
نيايند يايند

 مضارع مست
استف اخباري)

ع مستمر)   

ماضي مستمر)

پسوضي فعلي با
وردن، در خوردن

با آن فرماني كه
روت به كار مي

ضارع كه با جزء
شناسه به آن اضا

گوين را نهي مي

مـي«پيشـوند
»بـ « پيشـوند 

هاي كمكيفعل

»داشتن«صدر
كه يك» هست

 التزامي، گاهي
در معني، به نشا
مان ره كه توام ر

ر فارسي امروز
پيش از فعل اص 

بودم، نگفته باشد
 پيشوندي هميش

به فعل، اگر» ـ
بي  
اضي مستمر،
راري و مضارع

(مضارع       سد
(   شت

)1فارسي (

وقتي بن ماض :ر
ورد + ـَـ ن= خو

فعلي است :مر
ل امر دو ساخت

مضبن ص مفرد:
ش شخص جمع،

امر منفي :نهي

  :ضارع
ع اخباري      
ع التزامي      
 ع مستمر      

 :  
از مص ي مضارع

ه«و » است«ي 
ضارع اخباري و
وجه كنيم. اگر د

جز به هما نروم

در: كردن فعل
ساز هميشهفي

ام، نگفته بگفته
هايدر فعل» ـ

نـ« وستن نشانة
 نرو رو 

(ما اي مستمر
(ماضي استمر 

 نامه مي نويس
ت نامه مي نوش

 
 

 

ف
  

مصدر* 
خو مانند:

  

ا فعل* 
براي فعل

دوم شخص
دوم شدر 

  

فعل ن* 
    

فعل مض *
مضارع  1
مضارع  2
مضارع 3

چند نكته:
هايفعل - 1
هايفعل - 2
فعل مض - 3

در جمله تو
ن          

  

منفي ك* 
نشانة منف *
نگفتم ، نگ   
نـ« نشانة *

هنگام پيو* 
بر

زمان ها* 
غير مستمر

داردبهرام  
داشتبهرام  
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9

  هاست

  نيست. 

  

  مان،
  هار

ي واژه، 
 كار رود و 

  
صلي واژه، 

است زيرا  
  ت.

هحذف » بهشب
  ». ر باريد.

  تير نسبت 

پيوس

اركان ضروري ني

بهٌمشبه
  الله سته 

  لعل
  
  ي

كمند،كم
سرو،نوبه

  مرغ

معناي اصلي به 
غير حقيقي به

.  
  

حذف شده است.
ي و معناي اص

معشوقتعاره از 
د تصور شده است

مش«د و خود 
تير«شود مثل 

ي آن است به ت

  ه 

 اما وجود بقية ا
  گويند.م مي

  مشبه
دل شكس رد 
  لب يم    
زلف، ابرو  ي

قامت، روي
  دل ت

ير اصلي دارد؛
ي در معناي غ
جاد شده است.

باقي بمانَد.» ه
(معشوق) ح» ه

ناي غير حقيقي
است شمشاد »ت؟

ه درخت شمشاد

ظاهر شو» بهه
سبت داده مي ش

كه ويژگي »ريد

  ت. 
ادات تشبيه- 4 

به) الزامي است
مه فة تشبيهي

كه در جگـر دار
او دسـت نـداري

نوبهاري روي تو

هوا بود غم نيست

چند معناي غي
اد. هرگاه كلمه

ايج(مصرّحه)  1
بهمشبه« فقط

مشبه« شود زيرا
 توان بين معن
 كه كمتر است
ه، معشوق شبيه

مشبه«هاي ي
و يا به آن نسب

بار«حذف شود، 
 

 ي ادبي

 

  

ك يا چند صفت
وجه شبه       

  د.

  
  دهند. ن مي

   كردار، ...
هه و مشبب (مشب

اضافه كار رود،

له، داغ هوايي ك
 بـود از دامـن ا
قامت تو سروي،
 

ي ما اگر او را ه

صلي و يك يا چ
ازي مي گويند
 استعارة نوع

آن  از طرفين
 از معشوق مي

ها مياستعاره
پرورِ من ازانه

 در ذهنِ گوينده

ن همراه ويژگي
»باريدن تير«

است ح» بهشبة
جاد شده است.

هايش آرايه

 

 چيز ديگر در يك
3به           ه -

    ود.
شودآن مانند مي

   و اسم
 وسيلة آنها نشان
سان، به رنگ، به
 طرفين تشبيه

اليه بهف و مضاف
 بيت

چو الل   رد
تا سر  كن

وي قا 

به سو   ت

 يك معناي اص
آن، معناي مجا
ري شود، آراية
يهي است كه

استعاره» سرو«
در اين نوع ا:
شمشاد خا«ع

 به كار نرفته و

مشبه آنت كه
گردد مثل مي

مش«كه  بارانر
ستعارة مكنيه ايج

آموزش

 چيزي است با
مشبه- 2شبه    

شو كه مانند مي
 كه چيزي  به آ
 مشترك بين دو
 كه شباهت را به

چون، چو، به س ز:
ك تشبيه وجود

 به صورت مضاف

ـاك خواهـد بـر
ــيك ــداريم ول  ن
 روي تو كماني

مش هـوا بگرفـت

 
: هر واژه،رّحه)

ي غير اصلي آ
ين كلمة ديگر
 استعاره، تشبي

» « از راه رسيد.
:هاع استعاره

در مصرا. مثالً د
 درخت شمشاد

  يه)
 تشبيهي است

اضافه» مشبه
اگر.» اران باريد
يك اس »ر باريد

)1فارسي (

2:   
   

ندي و اشتراك
مش - 1   بيه:

            اسمي
اسمي   ه:       

صفت       به:
هايي: واژهشبيه

غلب عبارتند از
براي ساختن يك

به تشبيهي كه

تة حافظ بـه خـ
ــت ــبش دس  ل
ف تو كمندي، ابر

  
 مرغ دلم در غم

ره و تشخيص:
(مصر 1ارة نوع 

يقي و به معناي
شباهت، جايگزي
سخن، اين نوع

سرو من«بارت  
يص اين نوع
هت ايجاد كرد
صلي خود يعني

(مكني 2رة نوع 
،(مكنيه) 2وع 

م«ويژگي يا به 
تير مثل با«رت 

تير«ود پس در 

 
 

 

ف

2پيوست 
  

تشبيه: - 1
ادعاي همانن
اركان تشب

:مشبه - 1
2 -هبهمشب
وجه شب- 3
ادات تش - 4

اين ادات، اغ
ب - 1 توجه:

ب - 2         

دل شكست
ــل ــر لع ب
اي زلف

چنين كه
  

استعار - 2
الف) استعا
معناي حقي
به دليل شب
به ديگر س

مثالً در عبا 
راه تشخي
رابطة شباه
در معني اص

  

ب) استعار
استعارة نو
شود. اين و
مثالً درعبار
داده مي شو

  
  



  

  
  

 

لعه و كاخ 
خندة «س 

جودات آراية 
  شود. ي

سبت داده 

شخيص 
  ست. 

و منظور، 

 »اي«حرف 

اد شده است.

 
  ست.

  

 راه حلّ 
ساختمان 
لمة اول، 

» پرندة خيال
يگري دانست. 

.  
  »جل

)1فارسي (

هاي قلز ويژگي
ست نه شمع، پس

ها و ديگر موج
 نيز ناميده مي

ها نسكه به برگ

 به كار رود، تش
ب واقع شده اس

ر نرفته باشد و
  ت. 

كه با ح هرچند 

ر دو آرايه ايجا

 صادق نيست.
ف ضروري نيس
 گفته مي شود.

  شود.
 و به دنبال يك
ويژگي از كلّ س
ست ولي اگر كل

  ت.
پر«است ولي ن

ختمان موجود دي
ن آن پي ببريد

صبح اج«و » جل

ا »كنگره«د و 
اس انسانهاي ي

ه پرندگان، گل
شد، تشخيص
 انساني است ك

  ده است.

ي اصلي خود
مورد خطا »اي«

صلي خود به كا
ي در كار نيست

است، »معشوق

قي نيست و هر
  ت.

 برعكس آن ص
انساني و معارف

نيز ة استعاري

ظاهر مي ش يه)
شوندمشكل مي

يا يك جزء يا و
(= استعاره) اس ي

است (= تشبيه)
انسان  از اجزاي

را جزيي از ساخ
 يا استعاري بود

دست اج« 

داشته باشد» ره
از ويژگي خنده

جان طبيعت،ي
آن انسان باش»

يكي از حاالت
ايجاد شد ستعاره

شود و در معناي
«ص است زيرا با 

د، در معني اص
ست و تشخيصي

م«ط استعاره از 
  ست.

و تشخيص فرق
جاد شده است
يه هست ولي
اي غير علوم ا

اضافة كار رود،

اليضاف و مضاف
شبيهي) دچار م
ضاف)، نامِ اندام ي
اضافة استعاري
ضافة تشبيهي

جزيي ،»دست
توان آن ره نمي

 اضافة تشبيهي
   »م
 

 

كنگر«مي تواند
،»خندة شمع

ي به عناصر بي
»بهمشبه« كه

»رقصيدن« »د.
تشخيص يا اس

 خطاب واقع ش
تشخيص »بخارا

ب واقع مي شود
ايجاد شده اس

فقط »گل« »اب
ي آن درست نيس

 نوع استعاره و
ايج 2تعارة نوع

، استعارة مكني
هابراي رشته )

به »ضاف اليه

(مضيب اضافي
عاري يا اضافة تش
مة اول (واژة مض
اد، نوع تركيب،
اضد نوع تركيب،
د« توان گفت

ة كاملي است كه
يسه كنيد و به

حملة خشم«و
»قالي شب«و

 
يم: عرش كه نم

خ«است. و يا در

 حاالت انساني
ايخن، استعاره

ص در مي آيند
تم بگوييم آراية

مورد» اي«ف
ب«» را شاد باش

مورد خطاب» 
 1ستعارة نوع

ِل خندان دريا
ية تشخيص براي

  :كنيه)
باشد بين اين
باشد، فقط است
،»هر تشخيصي

مصرّحه / مكنيه)
مضاف و مض«ت

   تشبيهي:

صورت يك تركي
استع آن (اضافة

ت كرد اگر كلمة
ت داده شده بود
يز ديگري قرارداد
 است زيرا مي
 و يك مجموعة
زير را با هم مقا

و» آتش خشم«
و» سقف شب«

(مكنيه): 2ع
گوييمي »عرش

ا 2استعارة نوع  

دادن ويژگي و
د. به ديگر سخن
ي سبز به رقص
مذكور مي توانيم

ساني كه با حرف
اي بخار« جملة

اي«ه با حرف
ن مورد فقط اس
چشم مرا اي گل
ت و ناميدن آراي

(مك 2عارة نوع
بوط به انسان ب
ب به غير انسان
ه«ه گرفت كه
(مواع استعاره

كه به صورت ايه

عاري از اضافة

ا استعاره به ص
در تشخيص نوع

مواقعي بايد دقّت
مضاف اليه نسبت
 زيرمجموعة چي
ضافة استعاري
پرنده، خود، كل

هاي زوع، تركيب
«    »

  »

  هات
ص استعارة نوع

كنگرة ع«كيب 
»كنگرة عرش«

  عاره است. 
نسبت ديص: 

دنماييجاد مي
هايبرگ«بارت 

 پس در جملة م

چيز غير از انس
در مثالً نمايد.

اي كه: اگر واژه
ي باشد، در آن

چشمة چ«صراع 
ب واقع شده است

شخيص و استع
ي مورد نظر مرب
يژگي مربوط به
مي توان نتيجه
دانستن نام انو
ستعارة مكنيه
ص اضافة استع

قع تشبيه و يا
ن عزيز، گاهي د
ردند در چنين م
ري بود كه به م
ود و نتوان آن را

اض» ست خيال
پهي است. زيرا 

ط شدن بر موضوع
»مرغ دل«و » ل
 »پاي دل«و  

 

1 
 

پيوست
راه تشخيص
مثالً در ترك
«است پس 

استع» شمع
ج) تشخي
تشخيص ا

در عبا مثالً
شده است.

  

نكته: هر چ
ايجاد مي ن

  

:تذكّر مهم
چيز ديگري

در مص مثالً
مورد خطاب

  

شباهت تش
اگر ويژگي

ولي اگر و 
بنابراين م 

د - 1توجه: 
ا - 2         

  

راه تشخيص
  

بيشتر مواق
دانش آموزان

گرساده مي
موجود ديگر
خود، كُل بو

دس« مثال:
اضافة تشبيه
براي مسلّط

چشمِ دل«
»چاه دل«

  

110

نو
اه 
نگ

ي 
ها

ب 
كتا

ي 
سر

از 
 



  

36361  
3235  
3629  
3648  
3223  
3647  
3233  
3626  
3822  

36269  
3624  
3631  

443  
445  

09171  
542  
542  
533  
533  
432  
432  
425  
538  
538  

و  ساپ

 (  

)1فارسي (
  و

7 - 1105
56570
93121
80609
32210
73771
35169
64200
24209
9826
9783

3  19165

347327
521444
1156329

  223474
226649
315242
352285
221470
222218
527050
821633
826878

واتساق پيامك، 

كارت به كارت )

زشي نگاه نو

  ن 
 3  

  نتقال خون) 

  ه زيرين
  44كوچه ن، 

  انك صادرات

  پاساژ نغمه 
36 نبش كوچه

نب بانك ملي
  روشان 

    مي

  وم 

خود را از طريق
  ود. 

شبكه شتاب ( ك
  رساالري

 كمك آموز

متري دينكان 2
ت، نبش كوچه

(ا 44ي كوچه 
  لكه سنگي

  ويد
  يابان خليلي

اي معدل، طبقه
ي انتقال خون

، روبروي با62و
   رحمت آباد

بانك سرمايه، پ
ايمان شمالي،

  ا
   ي

 ري
جنوچهري سابق)،

استه ي طال فر
، سه راه دريم

  تير  7يابان
  تير 7يابان
  امع

 زحلي طبقه دو
  شاهد

ي كامل پستي خ
ها ارسال شوآن

نتقال از طريق ش
جواد اميره نام

 كتاب هاي
 ف) شيراز
24اد ، ابتداي

صدرا، اول بعثت
دشت، رو  به رو
، نرسيده به فل
ي  ، كوچه جاو

نبش خي صدرا ،
يرفاطمي، ابتدا

رو ردشت، روبه
و 60 بين كوچه

الصدرا، ابتداي
بنب ج، ي آباد

دشت، ابتداي ا

هاشهرستان
ن شهيد منتظر

   ن شهدا
ن شهيد غضنفر

(منون جمهوري

ن جمهوري ، ر
ن امام خميني

  ن روزبهان
ن شهرداري،خي
ن شهرداري، خي
روي مسجد جا
ن قدس پاساژ
روي مدرسة ش

ز نمايند و نشاني
نمايند تا  براي آ

يا ان  0102 99
به          60 37

 

گان فروش
الف
پل معالي آبا
خيابان مالص
خيابان قصرد

لوار بعثت،وب
خيابان تختي
خيابان مالص
خيابان مشي
خيابان قصر
بولوار زرهي،
چهار راه مال

معاليخيابان 
ميدان قصرد

ب) ش
ميدان ب

ميدان  شگاه
خيابان
خيابان
خيابان

خيابان ن
خيابان
ميدان
ميدان
رو به ر
خيابان
رو به ر

زير واريز ساب
اعالم ن   0917

  009 34 41
58 54 14 99 

ست نمايندگ

  ي آباد
 ق

  ده فروشي)

  عمده فروشي)

 ده و خرده)
  يراز
  هي

 ركزي
  يربد
  ردشت

ي خورشيد شب
حوزه و دانشي

 ي صفا

ي ايران باستان
  ب ارشادي

  ي نگـار 
  ي عزيزي
  ي دارابي
 ي كالج

  صادق ياري

  ن و همكاران
  

ي آن را به حس
  6085 301 7

شماره ي سيبا
8 91 48      ه

فهرس

نك كتاب معالي
نك كتاب صادق

(عمدنك كتاب 
  خش كتاب

(عخش گلستانه 
  2وارزمي 

(عمد نياي كتاب
تاب فروشي شي
ركز كتاب زره
تاب فروشي مر

هيتاب فروشي 
قصرركز كتاب 

كتاب فروشي
فروشيكتاب

كتاب فروشي
 كتاببانك 

  كلبه كتاب
فروشيكتاب

خانه ي كتاب
كتاب فروشي 
كتاب فروشي 

كتاب فروشي
كتاب فروشي
كتاب فروشي

آموزانه دانش
  

 اين كتاب ، بها
تلفني به شماره

جاريحساب  : ي
شماره    

 
 

1 
 

بان  1
بان 2
بان  3
پخ  4
پخ  5
خو  6
دن 7
كت  8
مر  9

كت 10
كت  11
مر  13

 

  آباده
  اقليد
  سپيدان
  جهرم
  جهرم
  فسا
  فسا

 مرودشت
 مرودشت
  نورآباد
  نيريز
  نيريز

  

قابل توجه
 

براي تهية
يا تماس تل

  

بانك ملّي  
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