
 به نام خدا

 (مشترک با رشته های کار و دانش و هنرستان  )گمان : گنج حکمت

 :ییدانش افزا

 یو دمنه کتاب لهیکل.ترجمه شد انهیم یبه فارس یکه دردوران ساسان یاز اصل هند است یو دمنه کتاب لهیکل

 نام آن از نام دو شغال با نام.است شدهنقل   (واناتیاز زبان ح شتریب)گوناگون یها تیاست که درآن حکا زیپندآم

و دمنه در  لهیلک.دو شغال دارد نیبه داستان ا صاصاز کتاب اخت یبخش بزرگ.است و دمنه گرفته شده لهیکل یها

 تیپنج فصل و به زبان سانسکر یآنها پنجه تنتره ،به معن نیتر که مهم یبر چند اثر هند یمبتن است یفیواقع تأل

ی به عرب یهجده باب بوده که عبداهلل بن مقفع آن را از پهلو ندیو دمنه هفده بابست وگو لهیکتاب کل.است

ترجمه  یبه زبان فارس  یآن را از عرب( یشاه غزنو بهرام یمنش) ینصراهلل منش یدر قرن ششم هجررد،ترجمه ک

 گرانیاز خود ود اریبسو امثال  اتیاست اب آزاد است و نصراهلل هرجا الزم دانسته یا ترجمه ترجمه نیا.کرد

 ادی یو دمنه در زبان فارس لهیکل ناست که از آن به عنوا یا همان ترجمه منشی نصراهللترجمه .است آورده

 .شود یم

 گمان

و  ردیکرد تا بگ یم یاست؛ قصد یپنداشت که ماه. دید یستاره م ییِدر آب روشنا یکه بطّ ندیگو

 ،یدیبد یروز هرگاه که ماه گرید. فروگذاشت د،یند یو حاصل ازمودیچون بارها ب. افتی ینم چیه

تجربت آن بود که همه روز گرسنه  نیو ثمرت ا یوستینپ یاست؛ قصد ییکه همان روشنا یگمان برد

 یو دمنه، ترجمه نصراهلل منش لهیکل.بماند

 ق لمرو زبانی

صرف :روگذاشتف/نتیجه،سود:حاصل/امتحان کرد:بیازمود/تصورکرد:پنداشت/مرغابی:بط

 تجربه:تجربت/ظن،خیال:گمان/نظرکرد

 ،دیزا: یدر قصد ی/جمله مرکب دو/فعل: دید یم/مفعول:ستاره  ییروشنا/متمم::آب در/نهاد:بط/تجربه :تجربت

صفت  ییجابجای،سبک یژگیو:روز گرید/فعل: افتی ینم/مفعول : چیه/محذوف: نهاد/افتی ینم: چیه/یسبک یژگیو

دستور  یژگیو :ب بر سر فعل آوردن/یاستمرار یای:ی یخیدستورتاری،استمرار یفعل ماض: یدیبد/مبهم

 ثمرت،تجربت نیا ثمرت/ت متعلق به کلمه است: ثمرت/یاستمرار:یفعل ماض استمرار و ی:یدر برد ی/یخیتار

 دیق:روز همه/یفعل اسناد:ودب/مسند:آن/نهاد :تجربت نیا ثمرت/هیمضاف ال: تجربت/هیصفت مضاف ال: نیا/هسته:



 یحاصلی،بط: یوندواژه  ساختمان/آوردن ب بر سر افعال: ماندب/وردن ب بر سر افعالآ:ازمودیب/مسند:گرسنه/

 ...گرسنه و - یماه:  ساده/یی،روشنا

 ق لمرو ادبی

 ستاره،روشنایی:ریمراعات نظ /بط،آب،ماهی:ریمراعات نظ

 :ق لمرو فکری 

 را آن گرفت می تصمیم.است ماهی که کرد گمان.دید می آب در را  ای ستاره روشنی مرغابی که گویند می
 آن واز گذاشت کنار را ماهی گرفتن ندید ای ونتیجه کرد امتحان چندبار وقتی. کرد نمی پیدا چیزی اما بگیرد
 نمی اقدامی وهیچ.است ستاره روشنایی همان کرد می فکر دید می ماهی وقت هر دیگر روزهای.کرد نظر صرف
 .ماند می گرسنه روز هر که بود آن تجربه این ونتیجه کرد

 :مفهوم کلی  

و نکوهش آن ، توصیه به پرهیز از قیاس نابجا  کردن از تجربه نادرست یرویپ

 توجه 

گنج های حکمت و روان خوانی ها در قسمت قلمرو فکری اهمیت ویژه ای دارند و در سواالت امتحانی به این »

 «مهم توجه ویژه می شود

 گروه دبیران ادبیات ایران اراک، بانو یسرا طهماسبی،: به کوشش 
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