
 

 یاعتصام نيپرو :شاعر                                                                  یمثنو :قالب شعر                        

  :اول تیب

 باز بال و پر یت کرد روزئبه جر           با شوق پرواز  یکبوتر بچه ا

 شهامت، شجاعت: تئجر                         اقیاشت، لیم: عالقه 

 .و پرواز کرد با شجاعت بال و پر خود را بازبه پرواز داشت  یاديکه عالقه ز یکبوتر ةجوج یروز :نثر روان 

  :دوم تیب

  یبر جو کنار یگذشت از بامک             یبر شاخسار یاز شاخک ديپر

 کنار جو ، باريجو: کنار جو                               بام کوتاهپشت : یمکبا                             شاخه درخت :شاخسار 

  .پرواز کرد یباريعبور کرد و تا کنار جو یکوتاهبام  تری پريد و از رویبزرگ یبه شاخه ها یکوچک ةشاخ یاز رو :نثر روان

 :سوم تیب

  کيچشم تار شیپشدش گیتی به             کيراه نزد نمودش بس که دور آن

  ایدن: یتیگ 

 و ناتوان شد(  خسته).شد اهیو س کيچشمش تار شیجهان پ؛ شد یدور و طوالنرايش ب کياز بس که آن راه نزد :نثر روان

 تضاد             :کيدور و نزد

 :چهارم تیب

 در راه  ددرمان یرنج خستگ ز           ناگاه یست شد بر جاوحشت سُ ز 

نتوانست به  یو از شدت رنج و خستگ ستاديا ناتوان و خسته خود یبرجا اديناگهان به خاطر وحشت و ترس ز :نثر روان

 .راهش ادامه دهد

 : ناتوانسُست 

  :مپنج تیب

 مادرش آواز در داد  یشاخز          اديکرد از عجز فری، فتاد از پا

 عجز: ناتوانی

 .صدا کرد یشاخه ا یو مادرش او را از رو دیکش اديفر یناتوان یخسته و درمانده شد و از رو :رواننثر 

 شدن از ناتوان هيکنا:              نفتادا از پا

 

7درس   19 علم زندگانی  



 

  :ششم تیب

 ؟اریکاران که خواهد کار بسز  نو           زود است و دشوار  س پرواز بتو را 

 اديز: بس                    تازه کارها ،ها تجربهکمان: نوکار 

بزرگ  یکس از افراد کم تجربه و تازه کار انتظار کارها چیزود و سخت است و ه اریتو پرواز کردن هنوز بس یبرا :نثر روان 

 .را ندارد اديو ز

 :هفتم تیب

  ماست و آرا  هنوزت نوبت خواب           بام  زن و بر یپا ستیهنوزت ن 

 محله :بَرزَن

ن زمان خواب و استراحت تو آلو ا یبام ها را ندار یاز رو دنيرفتن به کوچه و پر یبرا یکاف يیتو هنوز توانا :ثر روانن

  .است

  :هشتم تیب

 آموخت ديبای م یزندگ ثيحد           اندوخت ديبای تو را توش هنر م

 سخن و داستان ) راه و رسم زندگی(: حديث               ، ذخیره                   توش: توشه

 .یاموزیکردن را ب یو راه و روش درست زندگ یکسب کن یاديز یتجربه ها ديتو با :نثر روان 

 تشبیه ) هنر همچون توشه است(      :        توش هنر

 :نهم تیب

  ستادنيا یاز آن پس فکر برپا          هر دو پا محکم نهادن ديببا

فتن راه ر و  ستادنيو بعد از آن به فکر ا یبگذار نیزم یاول هر دو پا را محکم و استوار بر رو یبتوان ديتو با :نثر روان

  .یباش

 :دهم تیب

 مرا رنج  ديبا یتو را آسودگ            چون نگهبانم تو چون گنج  نجايمن ا

 رنج ها برای من باشد. و یآسوده و راحت باش شهیهم ديتو با یو تو مانند گنج هستهستم  مانند نگهبانمن  :نثر روان

 هیتشب              :چون نگهبان و چون گنج 
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  بیت يازدهم:

 کودکان پرها شکستندلم با ز         بستند اریدام ها بس درمرا 

کسب تجربه بعد از تحمل رنج و  » .دم را شکستنو پر بال گرفتار شدم و کودکان بارها یاديز یمن در دام ها :نثر روان 

 « یسخت

  :دوازدهم تیب

 سر  یشد گه نیسر پنجه خون گهم            سنگ آمد گه از در وارياز د گه

 ند.کرد یم یشد و مرا زخم یاز در به طرف من سنگ پرتاب م یو گاه واريد سمتاز  یگاه :نثر روان

 :زدهمیس تیب

 ه از باز گ دمیاز گربه ترس یگه           لحظه دمساز  کي شمينگشت آسا 

 یپرنده شکار: باز                      همراه                        دمساز:

 .دمیترس یاز باز م یو گاه از گربه یو گاه دميرا ند شيرنگ آسا یگاه در زندگ چیه :نثر روان

 :چهاردهم تیب

  یآموخت علم زندگانمرا               یآسمان یفتنه ها هجوم 

 : بال فتنه                        : حمله             هجوم 

 .داد اديکردن را  یزندگ تدرسراه و روش  به من، بالها و مشکالت :نثر روان

 :پانزدهم تیب

 پند  منز  ديعمل باز تو سعی و         ن برومند بُ  ینگردد شاخک ب 

و من  یتالش کن شهیهمهم بايد تو  سپکند  یدهد و رشد نم ینم وهیم شهيگاه شاخه کوچک و بدون ر چیه :نثر روان 

 هم به تو پند و اندرز می دهم.
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 مثال:

       : )متمم(گنجنگهبانم و                    گنجتو چون  نگهبانم ن اينجا چونم                    

        

و  به کار می رود  « به» در متن های قديمی گاهی حرف را که نشانة مفعول است به معنی  :نکته 

 .حرف اضافه و نشانة ی متمم است

 به کار رفته است. « به » در معنی « را »  . : پدر را گفتممثال

  .متمم است« ر پد»  « به پدر گفتم » 

 

 

؛ حرف ، هرگاه به معنی مثل و مانند باشد « چون»  نکته:

 .متمم محسوب می شود نشانةاضافه است و 

 دانش زبانی: متمم

در جمله های زیر دقت کنید و « داد  »  و « خرید » ، « خورد » ، « آمد » است.  به  فعل های  جملهمهمترین بخش  «فعل »  

 به سوال های زیر پاسخ دهید ؟ 

 داد زهرا کتابش را به دوستش       -    خرید بازار دانش آموز کتاب را از    -    خوردعلی سیب را     -      آمدمعلم 

             کدام فعل با نهاد و مفعول معنی کامل دارد ؟              خورد                                                                   -2املی دارد ؟               آمد            کدام فعل با نهاد معنی ک -1

 باشد ؟                خريد و داد     کدام فعل  عالوه بر نهاد و مفعول  به متمم نیاز دارد تا معنی کاملی داشته  -3

 متمم هستند.«   دوستش» و «   بازار» در جمله های باال  

 

 

 

 مثال:        

 : متمم (برگشت.  ) سفر سفر متمم (                                    پدرم از :رفتند.   )پارکپارک  دانش آموزان به  

قبل « از ، به ، در ، با ، بی ، بر،  برای و.......» حرف اضافه  مانند .کلمه ای است که بعد از حرف اضافه در جمله می می آید متمم:

 از متمم به کار می روند و نشانة متمم ) حرف اضافه( هستند.

 

22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادبیجابه جایی شعر و نثردانش ادبی: 

جمله را که ممکن است در شعر  برای گاهی برای درک بهتر شعر آن را به نثر تبدیل می کنیم یعنی اجزای 

 زیبایی و تاثیر گذاری بیشتر جا به جا شده است، مرتب می کنیم.

 .ه اول یا وسط جمله منتقل می شوددر پایان جمله قرار می گیرد اما در شعر گاهی ب« فعل » 

 مثال:

 شاخک بی بن برومند              ز تو سعی و عمل باید ز من پند نگردد

 « ن پند بدهمتو بايد سعی کنی و م   نمی شودبی ريشه بزرگ  شاخة» 

 :مثال

 گیتی به پیش چشم تاریک شدش بس که دور آن راه نزدیک        نمودش

 «. شدکه دنیا پیش چشم او تاریک  نظرش آمدآنقدر دور به ، آن راه نزدیک» 
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