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 بُست  یقاض: د   درس

 ی داستان  -یخیتار :نثر  نوع

 ی سلطنت مسعود غزنو  خیتار  کتاب  یموضوع اصلاست.    یهقینوشتة ابوالفضل بقرن پنجم،    «یهقیب خیتار»  کتاب  از  یمتن  بُست  یقاض

  کتاب  نثر  یهایژگیو  از  اتیجزئ  قیدق  ذکر  و  حال  فراخور  به  اطناب  و  جازیا  مجهول،  فعلکاربرد    ،ها، حذف فعل جمله  یاست. کوتاه

 .است

  چاشتگاه   تا   و  مطربان  و  مانیند  و  حشم  و  وزانیبا بازان و    رفت  رمندیه  برنشست و به کران رودِ  ریشبگ  [مسعود  ریام]روز دوشنبه،    و  *

 . د زده بودن هاشراعو  هامهیبه کران آب فرود آمدند و خ پس . بودند مشغول دیص به

 ی ادب      یزبان  قلمر  

  :بازا   /ساحل  کنار،  ه،یحاش  : کرا   /یماض  فعل  شد،  اسب  بر  سوار  :برنشست  /دیق  (:پیش ازصبح  ،سحرگاه )  ریشبگ  د شنبه،   ر ز

 جمع   : ما یند  /جمع  اسم  ،خدمتکاران  نوکران،  چاکران،  : حش   /یشکار  سگان  ،ها وزپلنگی  وز،ی  جمع  :وزا ی  /یشکار  پرندة  باز،   جمع

بین    ،ظهر  کینزدهنگام چاشت،    :چاشتگاه  /اضافه  حرف:  تا  /نوازندگان  و  خوانندگان  :مطربا   /بزرگ  افراد  همدم  و  نینشهم  م،یند

  چادر،   :مهیخ  /رود  از  مجاز:  آب  رود،  کنار  :آب  کرا    /دی ق  ،سپس  : پ   /متمّم:  د یص  به  ،مسند  : مش ول  /متمّمصبح زود و ظهر،  

 ما ،ی ند  حش ،      آب  ر د،   کرا ،   /مفعول  به  گذرا  د،یبع  یماض  فعل  :ودندب  هزد  /مفعول  به  معطوف  ،بانهیسا  مه،یخ  :شراع  /مفعول

 نظیر مراعات :وزا ی  بازا ،      مطربا 

 ی فکر  قلمر  

  خوانندگان   و   نوازندگان  و  نانینشهم  و  چاکران  و  یشکار  وزپلنگانی  و  بازان  با   و  شد  اسب  بر  سوار  سحرگاه  مسعود  ریام  دوشنبه  روز  و

  ها نابهیسا   و  هامهیخ  و  آمدند   فرود  اسبان  از  رود  ساحل  در  سپس.  بودند  شکار  مشغول(  ظهر)  چاشت  هنگام  تا  رفت؛   رمندیه  رود  کنار  به

 . کردند  پا بر را

ل    درسنامة فارسی یازدهم   -
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و    (اوردندی)ب  از جهت نشست او)بود(    تربزرگ  )که(  یکی.  اوردندیده ب  یست و ناوبخوا  هایکشت  ریام  پس از نماز  آمده  یاز قضا  *

آن    ناگاه  نه.  خبر  را  کس   و   بودند  گری د  یهایکشت  در  مردم  یدست  هر  از  و   رفت  جاآن  ی و  و  دندیکش  یبر و  یها افکندند و شراع جامه

گاه آگاه شدند که غرقه خواست شد. بانگ و  آن .  گرفت  دن ینشستن و در  ، )بود(  ه پر شد  ی کرده بود و کشت  رو یکه چون آب ن  دند ید

  ریو ام  جستند هفت و هشت تندر  شانیبودند. ا کیبه او نزد  گری د  ی هایآن بود که کشت  و هنر  برخاست  ریام  .برخاست  ویهزاهز و غر

دوال پوست و گوشت بگسست    کیکه  چنان  راست افگار شد  یکوفته شد و پا  کیو ن  دندیرسان  گرید   یرا بگرفتند و بربودند و به کشت

  به  ریام  چون  و  شد   رهیت  ،یاریبه آن بس  یایو شاد  یپس از نمودن قدرت و سور  رحمت کرد  زدیامّا ا  ، نمانده بود از غرقه شدن چیو ه

 . دندیرود رسان ةکران به  و  براندند هایکشت دیرس یکشت

 ی ادب      یزبان  قلمر  

  ، یوصف  بیترک  ،ی مفعول  گروه  :ده  ینا   /مفعول  به  گذرا  ساده،  یماض  فعل  :بخواست  /یدیق  گروه:  نماز  از  پ   /اتّفاقاً  :آمده  یقضا   زا

، امروزه تغییر معنی  سازند   یتهانیم  درخت  از  که  کوچک  ق یقا:  ناو  ،موصوف  از  قبل  یشمارش  صفت  آوردن  یهقیب  یسبک  ی ژگیو   ناو،  ده

 نةیقر به:  بود فعل  حذف  ،مسند :تربزرگ /نهاد: یکی  /مفعول به  گذرا ساده، یماض ،آوردند  :ا ردندیب /ترادف  :یکشت  نا ،  /استداده

  ها جامه»  در  جامه  /یلفظ  نةیقر  به  حذف:  فعل »بیا ردند  /الیهم.(:  مسعود  ریام)  او  ،متمّم  ،نشستن  :نشستِ  /یبرا:  جهت  از  /ییمعنا

  ان، بیسا  : شراع  /گستردند  :افکندند  /درس  نیهم  گری د  بند   در  لباس   ی معن  به  زین  و  (فرش)   یگستردن  ی معن  به  مفعول،  «:افکندند

 ک       /ناگذر  فعل  :بودند  /ینهاد   گروه  :دست  هر  از  مرد   /«ناو»:  دندیکش  ی    بر  ی شراع  ةجمل  در«  ی »  ریضم  مرج   /مفعول

 کرده   ر ین  /محذوف  فعل   شوندیپ :  نه  ،یبرا:  را  ، مبهم  اسم :  کس  . نداشت  خبر  د،یای ب  شیپ   بود  قرار  که  یاتّفاق  از  کسچیه  :نَه  خبر  را

     نشستن  /از مصدر »شدن« مسند  به  گذرا فعل   :بود  شده /مسند : پر /نهاد :یکشت / دیبع ی ماض  فعل  ، بود ه شد ادی ز آب فشار :بود

 شروع»  در دستور تاریخی به معنی  «نیآغاز  فعل »:  گرفت  .کرد  شکستن  به  شروع  و  آب  در  رفتن  فرو  به  شروع(  یکشت)  :گرفت  د یدر

 «کرد

 صدا،  و  سر  :هزاهز  /بود  شدن  غرق   کینزد  ،«شدیم  غرق   داشت»  معادلِ  فعل،  :شد خواست  غرقه  /مسند  :آگاه /دی ق  :ناگاه ،آنگاه

: برخاست  /نهاد  :ری ام   / نهاد  به5۲معطوف   : (ادی فر)  ویغر  و  هزاهز  نهاد،  : بان   /ندارد  کاربرد  امروزه  ،درآورد  جنبش  به  را  مردم   که  یافتنه 

برتری  :هنر  ،خوشبختانه  «:بود  آ    هنر»  عبار   یامر ز   معادل   /ساده  یماض  فعل  / بود   آن  اشیخوب  ، مسند:  آن  نهاد،،  اهمیت، 

  :بِرُبودند  /دندیپر  :درجستند  / نهاد:  شا یا  از  تن  هشت     تهف   /مسند  :کینزد  /یوصف  بیترک  ،ینهاد  گروه   :گرید  یهایکشت

  گذرا ،«دندی»رس شدةگذرا ساده، یماض فعل :دندیرسان  /»ربودن« مصدر از مفعول، به گذرا ساده،  یماض فعل ،دادند  نجات و گرفتند

  وند یپ :  کهچنان  /مسند  ،یزخم  :افگار  /مسند  آزرده،  و  دهیرنج:  کوفته  /دی ق  کامالً،  «:شد  کوفته   کی ن»  در  کین  /متمّم  و  مفعول  به

  حرف:     /هسته: پوست ،زیّمم، هیالو چرم،  پوست  :الود ،یشمارش صفت: کی ، ینهاد گروه:  گوشت     پوست د ال  کی  /سازوابسته 

  ، شود غرق   که بود کینزد :شد «  غرقه  از  بود   نمانده  چی»ه /شد  جدا ناگذر،  ساده،  ی ماض فعل  :بگسست  /معطوف:  گوشت ،عط 

 /دیق  :قدر   نمود   از  پ   /فعل  :کرد  رحمت  /نهاد  خدا،  :زدی ا  /متمّم:  شدن  غرقه  به،:  از  ، دیبع  ی ماض  فعل  :بود  نمانده  نهاد،:  چیه

 
 .هستند یتَبَع  نقش:  تکرار  و  بدل  عطوف،م.  1



 

 فرزانه عبداللهی - رشت   -فرزانگاندبیرستان -  ستایش و فصل اّول   -درسنامة فارسی یازدهم   

 ره یت  /مسند  : رهیت  /نرابطة معنایی تضمّ:  یشاد  : جشن باسور  ، ی نهاد  گروه   ، یوصف  بیترک  دو   :یاری بس  آ    به   یا یشاد     53یسور

  ساده،  ی ماض :براندند /مفعول :هایکشت /متمّم:  یکشت ،متمّم به گذرا ، یماض فعل :دیرسکنایه از خراب شدن شادی/  :سور  شد 

 متمّم  و مفعول  به گذرا  دند،یرس شدةگذرا ساده، ی ماض :دندیرسان /مفعول به گذرا

 ی فکر  قلمر  

  ها فرش  .آوردند  ری ام  نشستن  یبرا  بود  تربزرگ  قیقا  کی.  آوردند  کوچک   قیقا  ده  و  خواست  هایکشت  مسعود  ریام  نماز،  از  پس  قضا  از

  ناگهان . نداشت خبر کسچیه  و بودند گری د یهایکشت در مردم  دست هر از و رفتآنجا  به ریام و دند یکشبر آن  یبانیسا و گستردند

  آگاه  ی زمان. کردفرو رفتن  و شکستن به شروع بود، پر شده  یکشت و  ودب آمده باال آب و شد شتریب آب انیجر شدّت که شدند توجّهم

  کینزد  او   به  گرید   یهایکشت  خوشبختانه  و   شد   بلند  ریام.  برخاست  اد یفر  و  آشوب  و   بانگ.  شود  غرق  یکشت  بود   کینزد  که  شدند

  یمزخ  او  راست  یپا  و   شد  مجروح و  کوفته  اریبس و  رساندند   یگری د  یکشت به  و   گرفتند  را  ریام  و   دندیپر آنها  از  تن هشت  هفت. بودند

 آنها به    خود  قدرت  دادن  نشان  از  بعد  خداوند  امّا  شود،  غرق   که  بود  کینزد  و  ودب  شده  داج  گوشت  و  پوست  هیال  کی  کهی اگونهبه  دش

 . رساندند رود)ساحل(  کنارة به و  راندند را هایکشت دیرس  یکشت  به ریام یوقت و شد  تباه ار،یبس یشاد و جشن آن و کرد رحم

 ی زودبه   (ری)ام  و  برنشست (  ری)ام   و  بود  شده  تباه  و  رتَ(  ری)ام  و  دیبگردان  جامه(  ری)ام  و  آمد  فرود  مهیخ  به  آمده  جهان  آن  از  ریو ام  *

  به  ریوز  و   انیع اَ  و   )بود(  شده   ی پا  به  بزرگ  یشیتشو  و  یاضطراب  و  بود   افتاده  لشکرگاه  در  ناخوش  سخت  یخبر  که  آمد  کوشک  به

 .نبود  اندازه  را  آن  که   دادند   صدقه  چندان  و  ت یّرع   و  یلشکر  از  بود  دعا   و   خروش  افتندی  سالمت   را  پادشاه  چون.  رفتند  استقبال  خدمتِ

 ی ادب      یزبان  قلمر  

 ریام »  عبار   در«  د یگردان»  /شد  اسب  بر  سوار  :برنشست  /افتهی نجات  مرگ  از  کنایه،  ،یوصف  بیترک  :آمده  جها   آ   از  رِیام 

  در   مجلّل  و   بزرگ  یساختمان :کوشک  /دیق  :یز دبه /مسند  ،ناخوش  و  خراب  ، سیخ  :تباه ، تر  /کرد  عوض  لباس  «:دیبگردان جامه

  : بود  افتاده  /ناخوش  یبرا  دیق:  سخت  ،ناگوار  ار یبس  یخبر  ،ینهاد  گروه   ، ی وصف  بیترک  :ناخو   سخت  یخبر  /که  رایز  :که  /کاخ  با ، 

  /مترادف  ، بزرگ  ی نگران  و   یدلواپس  ، ینهاد  گروه   ،ی وصف  بیترک  دو  :بزرگ  یشی تشو     اضطراب  /ناگذر  ، د یبع  ی ماض  فعل  بود،   دهیچیپ 

احترام    یبرا  :استقبال  خدمت  به  /نیَع  رمکسّ  جمع  ،بزرگان  :ا ی اع  /ناگذر  بود،  آمده  وجود  به  د،ی بع  ی ماض  فعل  :بود  شده  ی پا  به

 خر    /مسند  و  مفعول  به  گذرا  فعل  :افتندی  /مسند  :س مت  /مفعول  مسعود،  ریام  :پادشاه  /54به استقبال رفتند، خدمت: احترام  

 ناگذر  فعل :نبود  /نهاد :اندازه /آن یبرا  :را  آ   /مفعول:  صدقه /دیق:  چندا  /مردم  عامة :تیّرع  /ینظام :یلشکر  /نهاد  :دعا   

 ی فکر  قلمر  

 
 صورت  جمع : صُوَر  ،صورت به   منسوب ،یظاهر: یصورصور: شیپور؛   / یسور گل  رنگ، سرخ: یسور قلعه؛  جشن،: سور. 53

 . کردند خدمت دال  :ناصرخسرو  سفرنامة در نمونه . است آمده  میتعظ و احترام یمعن به    آن معاصر متون و  یهقیب   خی تار در خدمت. 54
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  کاخ  به  عیسر  و  شد  اسب  بر  سوار  و  بود  شده  ناخوش  و  سیخ  و  کرد  عوض  را  شی هالباس  و  آمد  مهیخ  به  افتهینجات   مرگ  از  رِیام  و

  استقبال ه  ب  ، برای احترام،ریوز  و  بزرگان  و  بودند   نگران  همه  و   55بود   هپخش شد   لشکرگاه  در  کنندهناراحت  اریبس  یخبر  رایز  ،آمد

 . نداشت حساب و اندازه که دادند اریبس صدقه و  شد بلند  تیّرع  و ی سپاه از دعا   و اد یفر دند ی د سالم  را پادشاه ی وقت. رفتند

  آن به که  سالمت و  افتاد  که صَعبحادثة(  ن ی)ا و  بزرگ ةحادث نی ا بر مملکت  ةجمل)به(  و  نیَغزن به  فرمود  هانامه ریام روز گریو د *

  و   را  ن یا  شُکرِ  دهند   شانیدرو  و  قّانحمست  به   ممالک  گرید   به  دِرَم  هزار  هزار  دو   و   نیَغزن  به  دِرَم  هزار  هزار  تا  داد   مثال  و   شد  مَقرون

 .برفتند مُبشّران و گشت  مؤکَّد  ع،یتوق به و آمد نبشته

 ی ادب      یزبان  قلمر  

 جملة  /مردم  و   حاکمان  از  مجاز  ، متمّم  ، انیغزنو  تختیپا :  نیغزن /مفعول:  هانامه /نهاد : ریام  /یوصف  بیترک  ، یدیق  گروه: ر ز گرید

  دشوار،:  صعب  ، یمتمّم  گروه  ، یوصف  بیترک  :بصع     بزرگ  حادثة   نی ا  /یمتمّم  گروه ،یوصف  ب یترک  ،هانیسرزم  همة:  مملکت

  : مثال  ،کرد امر ،داد فرمان :داد  مثال /مقرون  یبرا متمّم: آن به ،مسند : مقرون ،شدن همراه :شد  مقر   /نهاد :س مت /خطرنا 

 : دهند  دو میلیون درهم/  :دِرَ   هزار  هزار  د   /درهم  ونیلیم  کی   ، یمفعول  گروه  :در   هزار  هزار  /ندارد  کاربرد  یمعن  نیا  در  امروزه

  : نیا  ریضم  مرجع  ،الیهم.  اشاره،  ریضم  «نیا»،  به  ،یبرا:  ضافها  حرف  معادل  «را»  :را  ن ی ا  شکر  /متمّم  و  مفعول  به  گذرا  مضارع،  فعل

کهن فعل معین و   »آمد« در ساخت مجهولِ  ،«نوشتن»  مصدر  از  ، ماضی سادهمجهول  فعل  :آمد  نبشته  /نهاد  :نامه  /ریام  یسالمت

  :مؤکّدتضمّن/     نامه، توقی :ب/  تناس:   یتوق  نامه،   نبشتن،   /متمّم  ،نامه  یامضا  و  مهر  : یتوق  /شکل معلوم: نوشت  معادل »شد«، 

 نهاد   ،گاندهندمژده خبر،خوش یهاکیپ  :ا مبشّر  /مسند

 ی فکر  قلمر  

  و نیغزن به هانامه دیرس آن دنبالبه که  یسالمت و  آمد شیپ  که  دشوار و بزرگ ةحادث نیا خاطربه تا داد دستور ریام روز آن یفردا و

  یهان یسرزم  در  طال  ةسکّ   ونیلیدو م  و  نیغزن  در  طال  ةسکّ   ونیلیم  کی  یسالمت  نیا  ةشکران  به  تا  داد  فرمان  و  سندیبنو  شهرها  تمام

 . رفتند خبرخوش یهاکی پ  و  رساناننامه وشد  د ییسلطان تأ  یامضا با  و  شد نوشته نامه و بدهند شانیدرو و  ازمندانین به گرید

  و  اطبّا   از  مگر  مردمان  از  گشت  محجوب  و  داد  نتوانست  بار  هکچنان  فتادا  ی مسَرسا  و  نسوزا  تبِ  گرفت؛  تب  را  ریام  شنبهو روز پنج  *

 .شود چون  حال تا  شد ریّمتح سخت ها دل و زن و  مرد خدمتکارانِ از چند یتن

 ی ادب      یزبان  قلمر  

 
 . نکنند  طرح  یانقشه   او  ینیجانش  یبرا   تا  ردیبگ  را  خود  مرگ  عةیشا  یجلو  زودتر   چهره  که  بود  نیا  ریام  هدف.  ۲
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: سوزان  ،ینهاد  گروه  ،یوصف  بیترک  :سوزا   تب  /56کرد  تب  ریام  :گرفت  تب   را   ری ام   /یدیق  گروه  ،ی اضاف  بیترک:  شنبهپن   ر ز

  : ، اطباتب  ،سرسا   /شودیم  زانیگر  یی روشنا  از  مار یب  که  (تی مننژ)  یی گوانیهذ   و   سردرد  سر،  ورم   نهاد،   :57سرسا    /یفاعل  صفت

 از   :مردما   از  گشت   (پنها )  محجوب   /مالقات  ةاجاز  :داد«  نتوانست  بار»  عبار   در  بار  /ناگذر  فعل  آمد،  شیپ   :افتاد  /تناسب

  ،یوصف  بیترک  :چند  یتن  (از)  /بیطب  رمکسّ  جمع:  ابّاط  /قید  ،فقط  : مگر  /فعل و  مسند  حذف   ،مسند:  محجوب  ، شد  پنهان مردم  دید

 مسند ،چگونه :چو  /نهاد :حال /سرگردان آشفته، مسند،: ریّمتح ، مسند یبرا دیق :سخت  /مجاز ، نهاد :هادل /یمتمّم گروه

 ی فکر  قلمر  

 از  تن  چند  و  پزشکان  جزبه  و   دهد  دارید  ةاجاز  نتوانست  کهیاگونهبه  شد  سرسام  دچار  و  گرفت  یسوزان  تب  ری ام  شنبهپنج  روز  و

 .شودیم چگونه ریام حالکه  شدند نگران اریبس همه  و مردم پنهان شد  ةیاز چشم بق زن و مرد خدمتکاران

  ی تیَکَراه  او  در   که  یزیچ  نکُت  یاریبس  از  و   آوردیم   رونیب  نکُت  ش، یخو  خطِّ   به  را  ده یرس  ی هانامه  بونصر  بود   افتاده   عارضه  ن یتا ا  *

  که   گاه آن   ات   یمد یند  چیه  را  ریام   و   آوردمیم  پاسخ  ریرخیخ  و  دادمیم  خادم   یِآغاج  به  من  و  من  دستِ  به  یسرا  فرودِ  فرستادیم  نبود

  و  برآمد   ساعت  کی  از  پس.  بُرد  ش یپ   و   بستَد  یآغاج.  بود  یبشارت  و   بردم  شی پ   هانامه  آن  نکُت  من  و  نیتک  یعل  پسران  از  آمد  ها نامه

 «.دبخوانَیم ریام را تو !بوالفضل ی»ا: گفت

 ی ادب      یزبان  قلمر  

  را« » یمفعول گروه :...نکت  را  دهیرس  ی هانامه /58ی غزنو مسعود رسائل وانید سیرئ ،مشکان ابونصر :بونصر  /نهاد ،یماریب:  عارضه

  نجایا  در  نکته،  رسّمک  جمع:  نُکَت  ، ی وصف  بیترک  کی  ،ی اضاف  بی ترک  ک ی  ،را  ده یرس  یهانامه  یها نکته  مفعول،   نشانة  و  اضافه  فکّ

  گروه  ،اریبس  نکات  :نکت  یاریبس  /الیهم.  صفتِ  :دهیرس  ،الیهم.:  هانامه  ،یمفعول  گروه  هستة  :نکت  ، دهی برگز  و  مهم  مطالب  منظور

  یخصوص  یاتاق  ،ی اندرون  :یسرا فر د  /نبود  آن  در  ند یناخوشا  و  ناپسند   یخبر  که  اینامه  :نبود یتیکراه ا  در که یزیچ /یمتمّم

  / مسعود  سلطان  مخصوص  دارپرده  و  خادم  :خاد   یِجآغا  /یهقیب  ابوالفضل:  من  /متمّم  ،فرزند  و  زن  و  گزارانخدمت  مخصوص  که

  بیترک  ک ی  ، یمفعول  گروه   :هانامه  آ   نکت  /مفعول  به  گذرا  ،یاستمرار  یماض  فعل   دم،یدینم  :یدم یند  /دی ق  :چیه  /عیسر  :ریرخیخ

  /دیق  :ساعت کی از  پ  ، شی پ  / ، نهاد محذوف: آن خبرهامسند  ،خوش  خبر  :بشار  /هانامه  آن  : یوصف  ب یترک  ،نامه  نکت:  یاضاف

 مفعول  به گذرا ،کردن احضار زدن، صدا ،خواندن از یاخبار مضارع :بخواندیم  /است، امروزه تغییر معنا دادهآمد رونیب  :برآمد

 ی فکر  قلمر  

 
  مفعول   شکل   به  که  است  جمله  ییمعنا  نهاد  ر،یام  «گرفت  تب  را  ری»امجملة:    در   .است  آمدهیم  مفعول  شکل  به  نهاد  یگاه  یخیتار  متون  در.  1

 است.   «»فراگرفت  فعلِ  معادل :  گرفتو    مفعول  :ریتب: نهاد، ام  ست،ین   جیرا  ییهاساخت   نیاما از آنجا که در دستور امروز چن  .ست ا  هآمد 

 . است  نهیس  یماریب:  برسام  کهگونه ن هما  است،  یماریب  یمعن  به  سامبیماری سر،    :سرسام.  ۲

  یدولت مکاتبات ةهم و  است  بوده ات یوال  حکّام  به یدولت یهانامه  نوشتن و یمرس اسناد صدور مسئول  شاه  طرف از  که یااداره  :رسائل وانید. 1

 . است  شدهی م  انجام  آن  در
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  ی ادیز  خاطربه  و   آوردیم  رونی ب  را  دهیرس  ی هانامه  یهانکته  خود  خطّ  بهبونصر    ، بود  مده آ  ش یپ   ریام  یبرا  یماریب  ن یا  کهیزمان  از

)خدمتکار    خادم  یآغاج  به  را  آن  من   و  فرستادیم(  یهقیب  ابوالفضل)  من  دست  به  سرا  درون  به  نبود  ناپسند  که  را  آنچه  ، مهم  موضوعات

  از  ییهانامه  کهیزمان تا  دمیدینم   اصالً  را  ریام  و  (دادیم  ریام  را  هانامه  پاسخ)  آوردمیم  پاسخ  برای بونصر  عیسر  و  دادمیممخصوص(  

  از   پس.  برد  ریام  شیپ   و  گرفت  یآغاج.  بود  یخوش  خبرو    یامژده  و  بردم  را  هانامه  آن  مهم  یهانکته  من  و  دیرس  59نیتک  یعل  پسران

 «.ندیبب خواهدیم را تو ریام! ابوالفضل یا : »گفت و  آمد رونیب  ساعت کی

بزرگِ   یهاو تاس )اند( ها نهادهشاخه اریو بس )اند( و ترَ کرده )اند(ختهیآو انکَت  یهاپرده  و  )اند(کرده ک یتار خانه افتم ی م. رفت ش یپ  *

  یِعقد  ، )داشت(  گردن  در  مِخنَقه  ، )بر تن داشت(  یتوز  راهنِیپ   نشسته،  تخت   زَبَرِ  بر  آنجا   افتم ی  را  ریام  و   ( اندنهاده)   آن  زَبَرِ  بر  خ یَُپر  

  د یآ  داده   بار  روز،  سه  دو  نیکه امروز دُرُستم و در ا  یبونصر را بگو»گفت:    .مدید  نشسته  تخت  رِیز  آنجا  بیطب  یِبوالعَال  و  کافور  همه

 « .دش  لیاز یمتما  تب و  علّت که

 ی ادب  یزبان  قلمر  

  پردة  کرده،  تر  و   کرده  کیتار  (اتاق)  خانه  :افت ی  فعل   مفعول /مفعول  به  گذرا  ، مکرد  مشاهده  ،مدی د   : افتی   /رفتم  جلو:  رفت   شیپ

  یوع ن:  کتان  ،یاضاف  بیترک  :ا تک  ةپرد  /اتاق   از  مجازخانه:    /آن  زبر  بر  خی  پرِ  بزرگ  یهاتاس  نهاده،  هاشاخه   اریبس  ،ختهیآو  انکت

 ی رو  ، یمتمّم  گروه:  تخت  زَبَرِ  /دیق  :آنجا  /دمید  :افت ی  /مفعول  :ریام   /الیهم.  ، نام  نیهم  به  یاهی گ  افیال  از  شدهبافته  دیسف  پارچة

 کتان   جنس  از  ناز   ةپارچ  :یتوز  ،یمفعول  گروه  ،یوصف  بیترک:  یتوز  راهنیپمورد/    در هر دو  دیق  :نشسته  /الیهم.:  تختتخت،  

 یِ بوالعَ    /  /ترادف  ،گردنبند  :مخنقه   ، عِقد  /از مخنقه   بدل:  کافور  همه  یعِقد  /  راهنیپ   صفت  راز،یش  کینزد  توز  شهر  در  شدهبافته

  حرف  معادل  :«یبگو  را   نصربو»  عبار   در  را«»متضاد/    : ریز  زبر،   /یدیق  گروه  تخت،   کنار  ن، ییپا  :تخت  ر یز  /یمفعول  گروه  :بیطب

  اجازةبار:    :دیآ  داده  بار /یمتمّم  گروه  ، یوصف  بیترک :ر ز سه  د   نیا  /»ام«  یاسناد  فعل  و  مسند  ،تندرستم  :درست   /»به«  ةاضاف

 ، است  فتهر  کار  به  مجهول  ساخت  در  «شود»  یجاهب  که  یکمک  فعل:  «دیآ»  ،مضارع التزامی  مجهول  فعل  شود،  داده  مالقات  و  دارید

 مسند  ،برطرف :لیزا  /دی ق  :یتمام  /علّت  به معطوف :تب  /نهاد   ،ندارد  کاربرد ی معن نیا در امروزه ،یناخوش ، یماریب :علّت /نهاد

 ی فکر  قلمر  

  ها شاخه  ی رو  بر  خ ی  ُپر بزرگ  یها تاسو    اند نهاده  ی ادیز  یها. شاخهدانختهیآو  شدهمرطوب  و   کتان   ی هاپرده  ، دم ید  ک یتار  را  ریام  اتاق

در گردن   کافور  ازتماماً      یگردنبند  و   تن  بر  کتان   ناز    ةپارچ  از  یراهنیپ   که یدرحال  دم ید  نشسته  تخت  یرو  بر آنجا    را  ریام  و   اند نهاده

 . دمید نشسته تخت کنارآنجا  را پزشک یبوالعال و داشت

 
اما  با سلجوقیان همدست شد   .شناختینم تیرسم به چندان را مسعود سلطان که بود برادر طُغان خان ،ة ترکستانیخان  یامرا از تکین علی. ۲

 . خوردسلطان محمود  شکست    از
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درس    نیکه در ا  د یب  یهاشاخه  و  کافور  یهابرگ  مانند   کردند؛یم   استفاده   ییزداتب  یبرا  درختان  و  اهانیگ  یبرخ  یاجزا  از  گذشته  در

 شده است. به آن اشاره 

 ندینشکککککککککک فککککککککککرو ورم و درد »تککککککککککا

 

کردنککککککککد« ضککککککککماد آن بککککککککر کککککککککافور   

 »بهار«

  کاملطوربه  تب  و   یماریب  رایز  شود؛   داده  مالقات  ة اجاز  روز  سه  دو  ن یا  در  و   هستم  سالم   و   تندرست  امروز  که   بگوبونصر    به: »گفت  ریام

 .«رفت نیب از

.  آمد  نبشته  نامه  و   ریام  سالمت بر جَل  وَ   َعزَّ را  یخدا  کرد شکر  ةسجد   و   شد   شاد   سخت.  بگفتم  بونصر با  رفت  چهنیمن بازگشتم و ا  *

 و  کرد  عیتوق  و  خواست  دوات  و  بخواند  را  نامه  آن  و   افتمی  باره  گرید   خداوند  ونِیهما  دارِید  سعادت  تا  افتمی   راه  و  دم ربُ  یآغاج  کینزد

  با  بازگشتم  «.کنم  نی»چن:  گفتم  .«دیآ  داده  تا  یبونصر در باب  یِسو  ستا  یغامیپ   که  یآ  باز  تو  شود  کرده  لیها گُسچون نامه»:  گفت

 . تمبگف بونصر با  را ها حال نیا و ی عیتوق ةنام

 

 ی ادب      یزبان  قلمر  

  / آورد  جا   به  گزارد،   :کرد  /یمفعول  گروه  : شکر  سجدة  /مسند:  شاد  مسند،  د یق  : سخت  /متمّم:  بونصر  /ادد  خر  :رفت  / نهاد  :چهنیا

  خادم   : یآغاج  /دیق  نزد،   :کی نزد  / نهاد  : نامه  /مجهول  فعل  :آمد  نبشته  /متمّم  ، یگرام  و   زیعز  یخدا   برابر  در  :را  جل      عزّ   یخدا

  دار،ی د  ون،یهما  دارید:  یوصف  بیترک  کی  ،یمفعول  گروه  :خدا ند  و ِ یهما  دارِ یسعاد  د  /ناگذر  فعل  :افت ی  راه  /الیهم.  ،خاصّ

  / مسعود  پادشاه،:  خداوند  گروه،  ةهست:  سعادت  خداوند،  داری د  دار،ید   دتاسع   :یاضاف   بیترک  دو   مبار ،  خجسته،:  ونیهما  مالقات، 

امروزه  مُهر  ،امضا  : یتوق  /مفعول  ،دانمرکّب  :د ا   /دیق  :باره  گرید ندارد،    مجهول  فعل  :دیآ  هداد  شود،   کرده  لیگس  /کاربرد 

  ، یبرا  :یسو فعل ناگذر/    :استنهاد/    : ی ام یپ  /برگرد  ، فعل امر  : یآ   باز  /کند، بدهد  لیگس  :بیشکل معلوم به ترت  ، مضارع التزامی

  /یمتمّمگروه    ، ی وصف  بیترکشده،  امضا  نامة  : یعیتوق  نامة  /مفعول  اشاره،   ریضم  :نیچن  / متمّممورد،    :باب  /متمّمحرف اضافه، بونصر:  

 ماجرا ان،یجر: حال ،یمفعول  گروه  ،ی وصف بیترک :هاحال  نیا

 ی فکر  قلمر  

  که   -  خداوند  برابر  در  کرد  شکر  سجدة  و  شد  شاد  اریبس.  گفتم  بونصر  به  (ریام  با  دارید)در    بود  ادهد  خر  آنچه  و  بازگشتم(  یهقی)ب  من

  خجستة دت مالقات  سعا   تا  شد  داده  من  به  ورود  ةاجاز  و  بردم  یآغاج  نزد.  شد  نوشته  نامه  و  ریام  یسالمت  خاطربه  -  ستا  یمگرا  و  بزرگ

  ی مای پ   رایز  برگرد؛  تو  شد   فرستاده  هانامه  ی وقت: »گفت  و  کرد   امضا  و  خواست  مرکّب  و   خواند  را  نامه  آن  ریام  و  شد  بمینص  دوباره  پادشاه

  بازگشتم امضاشده    ة نام  با  و «  کنمیم  اطاعت ( گفتم: »یهقیب)ابوالفضل    من .«  بدهم  تو  اسطةوبه  دی با  که  دارم  بونصر  یبرا  یموضوع   ةربارد

 .گفتم بونصر به را ماجرا نیا و
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  لتاشان یخَ  و   بود  شده   فار   مهمّات  نیا  از  ن،یشیپ   نمازِ  کینزد  تا .  درنهاد  قلم   نشاط  به  ،)بونصر مشکان(  ی کاف  رِیدب  و  بزرگ  مردِ  ن یو ا  *

 .داد مرا و  نمود باز  بود، کرده چههر  و ریام به نبشت یرُقعَت  پس.  )بود( کرده لیگُس را سوار و

 ی ادب      یزبان  قلمر  

  نماز  : نیشیپ  نماز /کرد  نوشتن  به  شروع  از  هیکنا  :درنهاد  قل   /یخوشحال  با   د،یق  :نشاط  به   /ستهیشا   و   تیکفا با  سندةینو  : یکاف  ریدب

 شده /کار از شدن آسوده ،مسند :فارغ /جنگی تزایتجه یمعن به و ندارد کاربرد  یمعن نیا در امروزه مهم، یکارها :مهمّا  /60ظهر 

نوکران،  :لتاشا یخ  /دیبع  ی ماض  ، یاسناد  فعل   :بود   (:بود)  کرده  لیگس  /مفعول  به   معطوف   (: ا )سوار  /مفعول  گروه چاکران و 

 : هرچه  /مفعولامروزه کاربرد ندارد،    ،ادداشتی   کوتاه،  ةنامدر این درس:  وصله،    :رقعت  /مفعول  به  گذرا  ن، یمع  فعل  حذف  با   دی بع  یماض

 متمّم و مفعول به گذرا  ساده، ی ماض  فعل :داد /من به : مرا  /داد شرح :نمود  باز /بود داده  انجام :بود  کرده /مفعول

 ی فکر  قلمر  

  تمام  را  مهم (  ی)هاکار  نیا  هرظ  نماز   ک یزدن  تا .  ردک  نوشتن  به  روعش  ی شادمان  با   توانا،   و   تیباکفا   ةد سنینو  و   زرگ ب  ردم  نیا  بونصر،   و

  سلطان  به  تا )  داد   من   به   و   داد  شرح   ، بود  داده   انجام   چههر  و   نوشت  ریام  به   یانامه. سپس  بود  فرستاده  را  سواران  و   غالمان   و   کرد

 ( .برسانم

 « و مرا گفت: »بستان« !اوریب  ها سهی»ک:  گفت  را  خادم  یِآغاج  و  آمد«  کین»:  گفتبخواند و    ریو ام  دمیم و برسانافتیو ببُردم و راه    *

  شکسته   نیزَرّ  بتُانِ  و  است  آورده  هندوستان  َغزوِ  از  ما  پدرِ  که  زَرهاست(  نهای)ا  که  ی بگو  را  بونصر.  است  پاره  زَرِ  مثقال  هزار  سهیدر هر ک

 حاللِ   کرد  میخواه  که  یاصدقه  تا  ارندیب  نیا  از  را  ما  یسفر  هر  در  و  هاستمال  ترِحالل  و  )است(  کرده  پاره  و  )است(  بگداخته  و  )است(

  یزیچ  کس  از  و   انددستتنگ   سخت  بوبکر  پسرش  و  ی بوالن  بوالحسنِ  بُست  یِقاض   که  میشنویم  و  مییفرما  ن یا  از  باشد،  شُبهَتیب

  و   خرند  حالل  یعَتَکیضَ  را  شتنیخو  تا  داد(  دی )با  پسر  به  سهیک  کی  و   داد   دی با  پدر  به  سهیک  کی.  دارند  یعَتیضَ  ه یمااند   و   نستانند

 .میباش گزارده یتلخ  میافتی  باز  که یتندرست نعمتِ ن یا حَقِّ ما و ستیز بتوانند ترفَراخ

 ی ادب      یزبان  قلمر  

 / ،ویژگی زبانی تاریخ بیهقیکوتاه  یهاجمله   جاز،یا  از  یانمونه : آمد« کین»: گفتبخواند     ری  ام  د ی    برسانافتی ببُرد    راه 

 زرِ مثقال هزار  /افتنی  ورود  ةاجاز  :افتنی راه  /ریبگ  :بستا   /من  به«»  : مرا /یمتمّم  گروه   :خاد  یآغاج /61است   خوب: آمد کین

 : زرها  /صفت:  (شده)پاره  هسته،:  زر  ،زیّمم:  مثقال  ،یشمارش  صفت:  هزار  ،ینهاد  گروه  ، (شدهه سکّ  زرِ)  زر،  قراضة  ، شدهه تکّ  زر  :62پاره

 
 ( عشا)   خفتن  و(  مغرب)  شام  ،(عصر )  نیپس  گر،ید  ،(ظهر)  نیشیپ  ،(صبح)  دوگانه:  گذشته  در  گانهپنج  ینمازها   نام.  1

 . دارد  ساخت  کی  تنها  و  شودینم  صرف  که  یمعن  نیا  به  است؛  یشخص  ریغ   و  دارد  کهن  ساخت  زین  فعل  نیا.  ۲

  البته   .است  «دُرُست  زرِ»=  شدههسکّ   زر  معادل  .است  آورده  شده«ه سکّ  زر»  یمعن  در  یدرس  کتاب  نامةواژه .  زر«  قراضة  و  شدهه تکّ  زر»  پاره،  زر.  3

 ! دینکن  فراموش  را  نامةکتابواژه 
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در اینجا برای حالل   ، برای اعتالی دین  کفّار  با  جنگ  :غز   /یغزنو  محمود  سلطان  منظور ،ینهاد  گروه ،ی اضاف  بیترک  :ما  پدر  /مسند

 صفت :  نیزرّ  ،یوصف  بیترک  ،یمفعول   گروه  :نیزرّ بتا   /ینقل  یماض : ستا هآ رد  /ها ازاین لفظ استفاده کرده استدادن هدیه  جلوه

  ، یمسند  گروه:  هامال(  نِی)ترِح ل  /ستا  کرده   پاره  ه،قراض  (:است)   کرده   پاره  /است  کرده  ذوب  :(است)  بگداخته  /ینسب

  بیترک  :شبهتیب  لح  /مفعول  :ی اصدقه  / آورندیم  :ارندیب  / متمّم:  هاشار  ریضم  : نیا  از / ما  با  ما،   همراه   : را ما   /هسته:  نیترحالل

  بیترک  دو  :پسر       بُست  یِقاض   /میدهیم(  صدقه)  دستور  : ییفرما  /متمّم  :نیا  /دیترد  و  شکیب :  شبهتیب   ،یمسند  گروه   ،یوصف

  : ک   مسند/  د یمسند، سخت: ق  ازمند، ین  از  هیکنا  :دستتن بدل/    : بوبکر  ،یبوالن  بوالحسنِ  /نهاد  به  طوف عو م  ی نهادگروه    ، یاضاف

  ن یزم:  عتیض  ، یکوچک  یزراع   نیزم  ، ناشناس  «ی»+  ریتصغ  » «+  عتیض  ،یوند:  یعتکیض  /یکم  : هیمااندکمفعول/    :یزیچ  /متمّم

  : ترفراخ  /یمفعول  گروه  ،یوصف  بیترک  :سهیک کی  /ضوء( نورها، اشتباه نگیریدجمع مکسر  )  ، این واژه را با ضیاءاعیض:  جمع  ،یزراع 

  نعمت   نعمت،  حق  :ی اضاف  بی ترک  دو   ، یمفعول  گروه  :یتندرست  نعمت   ن ی ا  حقّ  /فعل  :ستیز  بتوانند   داد،   دیبا  /ترراحت   بهتر،

  به  ،مفعول  به  گذرا  ، یالتزام  یماض   :  یباش  گزارده  /دیق  ،ی اندک  : یلخت  /گروه  هستة:  حق  ، نعمت  ن یا  :ی وصف  بیترک  ک ی  ،یتندرست

 م یباش آورده جا

 ی فکر  قلمر  

 را  ها سه یک: » گفت  خادم  یِآغاج  به.«  است  »خوب:  گفت  و  خواند  را  نامه  ریام  و  رساندم   و   دادند  من  به  ورود  ةاجاز  و  بردم  را  نامه  و

)محمود(    ما  پدر  که  است  یی طالها  همان  که  بگو  بونصر  به.  طالست  هتکّ  مثقال  هزار  سهیک  هر  در  ر؛یبگ : »گفت(  یهقی)ب  من  به  و!«  اوریب

 یسفر  هر  در  و   هاستثروت  نِیترحالل  از  و   است  کردهه  تکّهتکّ  و  کرده   ذوب  و  شکسته  را  طال   یهابت  و   است  آورده  هندوستان  جنگ  از

  بست،  یقاض  که  میادهیشن  و   می دهیم   طالها   نیا  از  باشد  حالل  کامالً  که  میبده  میبخواه  یاصدقه  اگر  تا  آورندیم  طالها   نیا  از  ما  برای

 به سهیک  کی. دارند ی اندک یزراعت نیزم فقط  و رندیگینم یزیچ  یکس از و  هستند ستدیته اریبس بوبکر پسرش،  و یبوالن بوالحسن

  ما  و  کنند  ی زندگ  بتوانند ترراحت و  بهتر و  بخرند  یکوچک حاللِ  یِ زراعت نیزم خود یبرا تا  داد  دیبا  پسر به  سهیک کی  و  داد  دی با  پدر

 « .میباش آوردهجا به  م،ی آورد دست به دوباره که را یتندرست نعمت نیا حقّ از ی اندک زین

 ابوالحسن   که  امشنوده  و  کرد  کویخت نس  نیا  خداوند»:  گفت  و  کرد  دعا .  گفتم  باز  حال  و  آوردم  بونصر  کینزد  به  و   بستَدم  ها سهین کم  *

 بوالحسن   یقاض و  فرستاد  کس نماز  از  پس  و  دندربُ  یو  با  هاسه یک و  بازگشت  خانه  به  و  .«انددرمانده دِرَم  ده  به  که  باشد  وقت  پسرش  و

 .دیرسان ی قاض  به ریام غامیپ  بونصر. امدندیب و بخواند را پسرش و

  : نیا  /نهاد  :خدا ند  /مفعول  به  گذرا  ،ساده   ی ماض  فعل  دادم،  شرح  :گفت   باز  /مفعول  ماجرا،  :حال  /متمّم  :کینزد  /گرفتم:  بستد 

  /نهاد :ابوالحسن  /شاخص  :یقاض   /مفعول  به گذرا  ، ینقل   یماض   فعل  : ا شنوده  /داد  انجام   :کرد  /دی ق  : کوین  /دیق  د یق  :تسخ  /مفعول

  ازمندند، ین  :انددرمانده   /یمتمّم  گروه:  در   ده  /دیآیم   شیپ   ،ناگذر  فعل  :باشد  /نهاد  : قت  /نهاد  به  معطوف ،یاضاف  بیترک  :پسر 

  به   گذرا  ، یماض  فعل  :دیرسان  /دفرستا  فعل  مفعول  :ک   /ساده  یماض  فعل  :امدندیب  بخواند،  فرستاد،   بردند،   /ینقل   یماض  فعل

 متمّم  و مفعول
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 ی فکر  قلمر  

  انجام   کوین اریبس  را  کار  نیا)مسعود(    پادشاه: »گفت  و   کرد دعا  بونصر.  دادم  شرحماجرا را    و  بردم  بونصر نزد  به  و   گرفتم   را  هاسهیک  من

  نماز   از  پس و  بردند   او   با  را  هاسهیک  و   برگشت  خانه  به  و.«  هستند ازمند ین  نقره  ةسکّ  ده  به  یگاه   پسرش  و  بوالحسن  که  امدهیشن  و  داد

 . دیرسان یقاض  به را ریام ام یپ  بونصر. آمدند آنها و خواند فرا را پسرش و بوالحسن ی قاض  و فرستاد  را یکس )عصر(

  ن ی ا  حساب  است،  کینزد  سخت  امتیق  و  ستیدادم که مرا به کار ن  باز  و  رفتمیفخر است. پذ  صِلت  نیا»  :دعا کرد و گفت  اریبس  *

  کار   به  چه  ن، یا  وَبالِ  و   وِزر  قانعم  است  اند    )آن(  و  دارم  )آن را(  آنچه  به  چون  امّا  ،ستین  ستیدربا  سخت  مرا  که  مینگو  و   داد  نتوانم

 ؟«دیآ

 

 

 

 ی ادب      یزبان  قلمر  

 به  ، فعل  :ستین  ار ک  به   /ییمعنا   نهاد  : مرا /افتخار یة ما  مسند،  : فخر /63ه یهد  بخشش،  : صلت ،یوصف ب یترک  ، ینهاد گروه  :صلت ن یا

  امت یق  روز  یرسحساب  عهدة  از  ه،یکنا  :داد  نتوان    آ   حساب  /مسند  :کینزد  /مسند  دِیق  :سخت  /نهاد  :امتیق  /خوردینم  دردم

سختی،  :  وبال  ،گناه سنگین، بار    بار:  وزر  ، ینهاد  گروه:  نی ا   بال       زر  / مسند  :قان   اندک،  /مسند  ،تضرور   از،ین  :ستیدربا  /میآینمبر

  /دیآینم  کار  به  ،یانکار  استفهام  : دیآ  کار  به  چه  ،ناگذر  ،یاخبار  مضارع  فعل   :دیآ  کار  به  /یپرسش  دیق  :چه  /تناسب  ،عذاب

 نظیر مراعات:  بال   زر،   امت،حساب،یق

 تناسب با:  

 گوار          خا  پیش مورِ قانع  با شکر باشد یکی شود هر ناگواری خوشدر قناعت می

 رد کککککککه بر بخت و روزی قناعت نک    رد           کککککککخدا  را ندانست و طاعت نک 

 ی فکر  قلمر  

  مقابل   در  زیآماحترام  یِ)رفتار زبان   دادم پس و  رفتم یپذ  را  آن.  است  من افتخار  یةما هیهد و  بخشش  ن یا: »گفت و  کرد دعا  اریبس  ی قاض

  آنها  به   که م یگوینم  و   بدهم   پس را  آن  حساب   توانمینم است،  کی نزد اریبس  امت ی ق  و   خوردینم  من  دردِ   به   رایز  ؛ (بزرگ  شخص  ة یهد

 . رمیپذ ینم  را مال  نیا عذاب و  گناه هستم  قانع است کم( که چند)هر آنچه دارم به چون امّا ،(زرها  نیبه ا دارم ازین  یلی)خ ندارم ازین

 
 . باشد  واندتیم  هم  است«  فخر  صلت  ن،یا».  1
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 آن   و  کرده  پاره  و  شکسته  بتان و باشد  اوردهیب  ریها به شمشخانهه سلطان محمود به َغزو از بتک  یاهلل! زَرسُبحانَای  »  :بونصر گفت  *

 «.نَد نستایهم  یقاض  آن، ستدن  دارد روایم نیرالمؤمنیام را

 ی ادب      یزبان  قلمر  

  ،ی نهاد  گروه :  محمود  سلطا   /اهلل: پا  است خدا اما در فارسی معادل:  شگفتا، سبحانیشگفت  انیب  یبرا  هجملشبه:  اهللسبحا   یا

: باشد  ا ردهیب  /64ها بت  ، مفعول: بتا   /هند  یهاخانهبت منظور:  هاخانهبت  /جنگ از مجاز :  ریشمش  /مفعول:  یزر  /شاخص: سلطان

:  رابن مضارع این مصدر: ستان،  ، یمفعول  گروه  :آن ستدن  : آ   ستد   دارد  ر ا یم  ن یرالمؤمنیام  را   آ  /باشد آورده  ،یالتزام ی ماض

روا  نهاد فعل»می  ،یعبّاس  فةیخل  ،نیمسلم  فةیخل  :نیرالمؤمنیام   /دانستن  ستهیشا  :داشتن  روا،  داردیم  روا:  دارد  روایم،  اضافه  فکّ

 ، مضارع اخباری ستاند ینم :نستاندیمه /نهاد :یقاض /مفعول ،زر : مرجع اشاره، ریضم :آ  /دارد«

 ی فکر  قلمر  

ه تکّه تکّ  و  شکسته  را  هابت  و  جهاد در راه خدا به دست آورده  با  هاانهخبت   از  جنگ  در  محمود  سلطان  که  ییطال!  شگفتا: »گفت  بونصر

 « ؟ردیپذینم یقاض را طالها آن ،داند یم زیجا را آن گرفتن( باهلل   القادر ،دادیرو آن زمان در) بغداد یعبّاس  ةفیخل و کرده

  و   است  بوده   غزوها   به   محمود  ریام  با   خواجه  و  است  ت یوال  خداوندِ   او   که  است  گری د  فهیحالِ خل  !خداوند دراز باد  یِ زندگان» :تگف  *

 «.منشو نیا ة عهد  در و رمینپذ نیا من. (ستی)ن نه ای  هست یمصطف سنّتِ قِیطر بر َغزوها  آن که  است دهیپوش  من بر  و امنبوده من

 ی ادب      یزبان  قلمر  

  /مسند متفاوت، :گرید /یگروه نهاد فه،یوضع خل :فهیخل  حال /یاسناد ، فعل دعا :باد /مسند :دراز /ینهاد گروه :خدا ند  یزندگان

  ،ی نقل  یماضفعل    :ا نبوده  ، ستا  بودهبونصر/    :خواجه  /هسته  خداوند:  ،یمسند  گروه  ،یاسالم  یها تیصاحب وال  :تی ال  خدا ند

  ن، یبا دشمن د  جنگ:  غزو  ،یگروه نهاد   ،یوصف  بیترک  :غز ها  آ    /یمسند، است: فعل اسناد  :دهیپوش  /نهاد  :من  ،خواجه  /ناگذر

  : نیا  /محذوف  فعل   یِ نف  شوندیپ :  نه  /طبقِ:  قیطر  بر  ، یاسناد  متمّم  :یمصطف  تسنّ  قیطر  بر  /اسالم  نید  یاعتال  یبرا  جهاد   و  جنگ

 . رمیپذینم تیلئومس  ه،یکنا  :نشو   عهده  در /مفعول زر،: مرجع اشاره، ریضم

 ی فکر  قلمر  

  و   است  (مسلمین  )ولی امر  تی وال  صاحب   او  رایز  کند؛ یم   فرق  )با من(  ی عبّاس  ةفیخلعیت  وض  ! باد  دراز  پادشاه   ی زندگ: »گفت  ی قاض

 براساس  هاجنگ  آن  که   است  دهی( پوشبوالحسن) من  بر   و  امنبوده من  و   یابوده هاجنگ  در  محمود ریام  با  تو(،  مشکان  بونصر)  خواجه

 .«گیرممین  عهده به را نیا تیمسئول و رمی پذینم را طالها  نیا من. نه  ای است بوده( ص) امبریپ  روش و سنّت

 « .هد شانیدرو و قّانحمُست به و شیخو شاگردانِ به یریاگر تو نپذ »: گفت *

 
 وا یش  و  بودا  چونی از جنس طال  یهامهمجسّ.  ۲
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 یزبان  قلمر  

  :مستحقّا   /یمتمّم  گروه   :شی خو  شاگردا   /متمّم  و  مفعول  به  گذرا  امر،   فعل  بده،  :ده  /مفعول  به  گذرا  ،یریپذ ینم:  یرینپذ

 متمّم  به  معطوف :شا یدر  /متمّم به  معطوف ازمندان،ین

 ی فکر  قلمر  

 .«بده   شانیدرو و ازمندان ین به و خود شاگردان به یکن ینم قبول تو اگر: »گفت بونصر

  به  آن  شمارِ  و  دربَ  گرید  یکس  زَر  که  است  افتاده  چه  مرا  و  داد  توان   شانیا  به  زَر  که  تسبُ  در  نشناسم  قّحمُست  چیمن ه»:  گفت*  

 .« نکنم قبول عهده  نی ا حالچیهبه! داد؟ دی با مرا امتیق

 

 

 یزبان  قلمر  

  ، یشخص  ریضم:  شا یا  /مفعول:  زر  /مفعول  به  گذرا  ،یمنف  یاخبار  مضارع  فعل:  نشناس   /یمفعول  گروه  ،یوصف  بیترک:  مستحقّ  چیه

ببرد،    برد:  /ینهاد گروه  ،یوصف  بیترک  :گرید  یکس  /است  آمده ش یپ   :است  افتاده نهاد/    :چهمن/    یبرا  : مرا  /فعلتوا  داد:    /متمّم

  گاهیجا   در:  من:  مرا  :65داد  دیبا  مرا  /الیهم.، شمار: هسته، آن:  یمفعول   گروه   آن،  حساب  :آ   شمار  /مفعول  گذرا به  ،یمضارع التزام

 ، مضارع اخباریکنمیقبول نم :نکن   قبول /تیولئمس  :عهده ، یمفعول گروه  :عهده  ن یا /دیق  :حالچیهبه  /داد: فعل دی با ، نهاد

 ی فکر  قلمر  

  و  حساب  امتیق  در  و  ردیبگ  ی گرید  کس  را  طال  دیبا  چرا.  باشد  زر  گرفتن  مستحقّ  شناسمینم  ت سبُ  در  ازمندین  چیگفت: »من ه

 « .کنمی نم قبول را تیلئومس نی ا وجهچیهبه! ؟ بدهم من را کتابش 

 .«نبستا شیتو از آنِ خو»: بونصر پسرش را گفت *

 ی   فکر  یزبان  قلمر  

  ، ندارد  کاربرد  امروزه   ، یملک  ریضم  مالِ،   :«آنِ  از  ، »آنِ  یمفعول  گروه:  شیخو  آ   از  /نهاد:  تو  /یمتمّم  گروه :  پسرش  به،   : را  /نهاد:  بونصر

 الیهم.: شیخو هسته، :آنِ

 
 جدا  یشخص ریضم با   نیمع شبه  فعل. 1
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 .«ریبگ را خودت سهم تو: »گفت ی قاض پسر به بونصر

 ی ام و اگر وآموخته   یسخن گفت و علم از و  نیپدرم که ا  نیفرزندِ ا  زیمن ن  الح  یّا  یعل  !دراز باد  دیخواجه َعم  یِزندگان»:  گفت  *

 آن  یِچه جا  پس  .یاو کردم  یِرویکه در مدّتِ عمر پ   یواجب کرد  (ی)بودم  بدانسته  یو احوال و عادات و  یمبود  دهیروز د  کیرا  

  هیماو آنچه دارم از اند   ترسدیم)از آن(    یبترسم که و  امتیام و من هم از آن حساب و توقّ  و پرسشِ قدهیها دکه سال  )است(

 «.مستیحاجتمند ن ادتیز چ یاست و به ه تیحالل است و کفا  ایحُطامِ دن

 ی ادب      یزبان  قلمر  

  یعل  /خواجه  مانند   ی عنوان  سرور،  بزرگ، :  دیعم  ، بزرگ  آقا، :  خواجه:  دیعم  خواجه   /ییدعا  جملة  : باد  دراز  دیعم  هخواج  یزندگان

: عل   /یمفعول  گروه :  سخن  نی ا  /الیهم.:  پدر  یبرا  صفت:  نیا  ،یمسند   گروه   :(هست :   )پدر  نیا   فرزند  /دیق  ،هرحالبه  : حال  یّاَ

  د یبع یماض (بودمیم) بودم دهید :یبودم   دهید /یدیق گروه :ر ز  کی /متمّم و مفعول به گذرا ،ینقل  یماض فعل:  ا آموخته /مفعول

عمل، عادات: جمع    کردار،  ، احوال: جمع مکسر حال،ی اضاف  بی ترک  دو   ، یمفعول  گروه  :ی   عادا       احوال  / یم=  «ی »  یاستمرار

  کرد، یم  :یکرد  / مسند:   اجب  /یلفظ  نةیقر  به  نیمع  فعل  حذف  با  ،یاستمرار  دیبع  ی ماض  :(یبودم )  بدانسته  /عادت: خلق و خو

فعل    نهاد   :آ   یجا  چه  /، پیروی کردمی: ماضی استمراریمتمّم، او:  کردمیم  یرویپ   او  از  :یکردم   ا    ی ر یپ  /یم  =«ی»  شد، یم

 / یاضاف  بیترک  سه  ،یوصف  بیترک  سه  ،یمتمّم گروه  :امتیق  پرسش  ،توقّف  ،حساب   آ  /دیق  : ه   ها، سال  ، پ   محذوف »است«/

باز  :توقّف  /متمّم   به  گذرا  ترسم،یم  :بترس   / مفعول  :آنچه  /بازخواست  مجازاً  ،یرسحساب  یبرا  امتیق  روز  در  ستادنیادرنگ، 

  زیچ  هر  و   اهیگ  شکستة  و  زهیر:  حطام  ی اصل  یمعن  ،( ایدن  ةیما اند   حطام)  مقلوب  ی وصف  بیترک  ،یمتمّم   گروه  :ایدن  حطا    ه یمااندک

 مسند :  حاجتمند  ، (یکاف )67 تیکفا  ح ل، / ایدن زیناچ مال از استعاره :ا«یحطام دن» خشک،

 ی فکر  قلمر  

 امآموخته   او   از  و  گفت  را  سخن  نیا  که  هستم  پدر  نیا  فرزند   زین  من   هرحالبه  !باد   دراز(  بونصر)  دیعم  خواجه  یزندگ : »گفت  ی قاض  پسر

  هاسال  نکهیا  به  رسد  چه  پس .  کنم   یرویپ   او  از  رعم  طول  در   که  شد یم  واجب  دانستم،یم  او   عادات  و  احوال  و   ده ید   روز  کی  را  او   اگر  و

  او که ترسمیم امتیق حساب و زی رستاخ در( ییپاسخگو یبرا ستادنیا:  توقّ) توقّ  و یرسحساب  همان از هم  من  و امکرده یزندگ

 «.ستمین ازمندین یشتریب  زیچ به و است ی کاف و حالل دارم  ای دن اند  مال از آنچه و  ترسدیم

 حساب روز قیامت به  خود کنم آسان        گناه خویش من اینجا  اگر شماره کن 

  .کردیم   ادی   نیا  از  و  بود  مندشه ی اند   روز  یِباق  و  دیبازگردان  را  شانی ا  و  ستیبگر  و!  د ی؛ بزرگا که شما دو تن«دَرُّکُما  لِلِّه»  :ونصر گفتب  *

 . دفرستا  باز زَر و نمود  باز حال و  ریام به نبشت ی رُقعت روز گریو د

 
 . است   )کهن(  یزبان  یژگ یو  کیاین کاربرد  .  است  آمده  «ی»کاف   یجابه  که  است  مصدر  :تیا. کف67
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 یزبان  قلمر  

  بیترک  :تن  د    /نهاد  ، یشخص  ری ضم:  شما  /بزرگ  اریبس  یمعن  به  ،م یتفخ  و   مبالغه  ال   : بزرگا  در  »الف«  / دهد  رتانیخ  خدا :  مارّکُدَ  هلِّلِ

 ن، یغمگ  ن، یاندوهگ:  مندشهیاند  /یدی ق  گروه   ، یوصف  بیترک  :ر ز  گر ید  /مسند  به  گذرا  فعل   د،یهست  :دی  / مسند  : اگربز  /بدل  ،یوصف

 داد پس   :فرستاد  باز  /داد شرح :نمود  باز  /مفعول ماجرا، :حال /مسند

 را )پدر و پسر(    آنها  و  ستیگرقرار گرفت و    ریتأثتحت  و  «.دیهست  یبزرگ  اریبس  مردان  تن  دو  شما  !دهد  رتانیخ  خدا: »گفت  بونصر

  را  طالها  و  داد  گزارش  را  ماجرا  و  نوشت  ریام  به  یانامه  روز  آن  یفردا   و   کردیم   ادی  ماجرا  نیا  از  و  بود   نیاندوهگ  روز  یةبق  و  برگرداند

 . برگرداند

 ی پژ همتن کارگاه 

 یزبان  قلمر  

 .دیسیبنو  یخال  ی جاها  در    دیکن  انتخاب  مناسب  ی ها اژه  »تناسب«  ییمعنا  رابطة  به   توجّه  با  درس  متن  از  .1

 . حَشَم، ندیمان :لتا یخ  *

 ، دواتقلم نُکت،  ع،یتوق :رقعت  *

 . دیسیبنو  درس  متن  از  را ر یز  یهافعل  ییمعنا  معادل .  2

 . د یآ داده بار :دوش  داده   حضور  اجازة * .برنشست :شد  اسب  سوار * . داد مثال  :داد  فرما  *

 .دیکن  یبررس  ر یز  یهاعبار   در  را  محجوب   اژة   یی معنا کاربرد.  3

 حیا و  باحجب ، پاکدل  :محجوب مرد  *    ، مستور پنهان : مردما  از  گشت   محجوب  *

 : دیکن  توجّه  آنها  تفا        ر یز  جملة  د   به   .4

 . خواندیم  کتاب  میمر :الف

 .شودیم  خوانده کتاب :ب

 را   »ال «  جملة  فعل   . است  شده  داده   نسبت  است،  بوده  مفعول  قبالً   که  ی نهاد  به  »ب«  جملة  فعل  و  »نهاد«  به  »ال «  جملة  فعل

 . نامندیم »مجهول« را »ب« جملة فعل و «معلوم»

 :معلو    فعل  کرد   مجهول  ر  

 »شد «  ی کمک  فعل  از یاصل فعل  شخص      زما   با  متناسب  ساخت+  هه  / ه+  ی اصل  فعل  یماض بن  *

 .شدیم   ساخته  »گشتن«     »آمد «  یهافعل  با   مجهول  فعل  گذشته  در

 شودیم   نوشته  شود یم + ه+  نوشت  سدینویم : مثال

 . دیابیب  درس  متن از  مجهول   فعل  از  یی هانمونه  - 

    . شود فرستاده نامه   :شود  کرده  لیگس  ها نامه *      .شد نوشته :آمد  نبشته *

 .شود داده  حضور اجازة :دیآ داده  بار  *
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 ی ادب  قلمر  

 . دیابیب  را  درس  متن  نثر   یها یژگی   از نمونه  د .  1

 . دیبگردان  جامه و آمد  فرود مهیخ به  آمده جهان آن زا ریام: جازیا ا ی  هاجمله یکوتاه  *

 . (اوردندیب) او نشست جهت از تربزرگ  یکی  اوردند،یب ده  یناو: نهیقر  به فعل  حذف *

 .یماریب  هنگام در ریام  اتاق   یتوص: اتیجزئ  یتوص *

 . ده یناو ،روز دیگر: صفت و موصوف  ییجاجابه* 

 . دندیکش ( یکشت) یو  بر یشراع : جاندار  ریغ  یبرا یشخص ریضم کاربرد *

 موارد   نیا  که  مجهول  فعل  خاصّ  کاربرد  زین  و  »ب«  یفیتصر  وند  با  یماض  فعل  کاربرد  ، ییدعا   فعل  ن،یآغاز  فعل :  فعل  ژة یو  کاربرد  *

 . ستا شده مشخّص متن در

 .دیس یبنو را  آ  مفهو    دیابیب  را  »مجاز«ها  ریز  یهاعبار   در.  2

 رود از مجاز :آب:  بودند زده ها شراع و ها مه ی خ و آمدند  فرود آب کران به :الف

 ر یشمش  جنگ،  از  مجاز  :ریشمش.  رده ک  پاره  و  شکسته  بتان  و  باشد  اوردهیب  ریشمش  به  ها خانهبت  از  غزو  به  محمود  سلطان  که  یزر  :ب

 . است دنیجنگ ابزار

 ی فکر  قلمر  

 . دیسیبنو  ر ا    نثر  به را  ر یز  عبار   مفهو       یمعن.  1

 . دیبگردان جامه و آمد  فرود مهیخ به آمده جهان آن از رِیام

 . کرد عوض  را شیهالباس و  شد مهیخ وارد افتهینجات مرگ از رِیام

 «.نهاددر  قل   نشاط،   به  ،یکاف  ریدب     بزرگ  مرد  ن ی»ا  عبار   به   توجّه  با.  2

 مشکان بونصر ؟است یکس چه مرد« نی»ا از مقصود :الف

 .است مشکان نصربو منظور  توانا،  و تیکفا با سندةینو معناست؟ چه به «یکاف  ری»دب :ب

 است   برخوردار  ی اخ ق  یهالتیفض  کدا    از  ریز  عبار   ندةیگو.  3

 .ستمین حاجتمند ادت یز چیه  به و است تیکفا  و است حالل ایدن حطام از دارم آنچه

 نا  بهه شُ اموال رفتنیپذ از زیپره  و نفسعزّت

 .دیده  ح یتوض  درس  متن    ریز  تی ب  ی م مفهو  مناسبت  دربارة.  4

 شککککو دلآسککککوده کککککن، نجککککایا خککککود حسککککاب

 

 را خککککککود کککککککار جککککککزا روز بککککککه فکنیمکککککک 

 

 . کنند ی دگیرس اعمالتان به امتیق  در کهآن از قبل دیکن  یدگیرس اعمالتان به ایدن در «حَاسِبُوا قَبلَ اَن تُحَاسَبُوا» ث یحد به :حیتلم

  مفهوم   نمونه  دو  هر  در.  است  کینزد  سخت  امتیق.  داد  نتوانم  نی ا  حساب  و:  داردیممفهو  ارتباط  بست  یقاض  درس  از  بخش  نیا  با

 . شودیم دهید امتیق بازخواست از ترس و ایدن  نیا در خود حساب به یدگیرس
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 68کبک    زاغ: یشعرخوان

 ی میتعل :یادب  نوع

 . است ،نهم قرن شاعر ، یجام محمّد نینورالدّ اثر االحرار«»تحفه ییروا - یداستان یمثنو از یبخش کبک« و »زا 

 . است کورکورانه دیتقل از زیپره به  هیتوص سروده نیا یاصل موضوع

 

 گُزیهههد  فراغهههی  کهههه  آنجههها  از  زاغهههی  .1

 

 کشهههید  راغهههی  بهههه  بهههاغ  از  خهههود  رخهههت 

 

 یزبان  قلمر  

امروزه ،  رمَرغزا  کوه،  سبز  دامنة  ، زارسبزه  :راغ  /یالتزام  مضارع  ند،ی بگز  :دیگز  /ییرها  ش،یآسا  :فراغ  /نهاد  کال ،  به  هیشب  یاپرنده  :زاغ

 کاربردندارد 

 ی ادب  قلمر  

در    ناشناس«   ی»:  که  د یباش  داشته  توجّه  «را   فرا ، »و  «  را   با ،  زا ، »  :جناسید/  کش  د، ی گز  و   ی راغ   ، ی فراغ   :دارد  ه یقاف  د   تیب

صامت    : ییآرا اج  های مقلّد است/در این درس نماد انسان  :زاغ  /دنیاز کوچ  ه یکنا  :د یکش  رخت  /کندینم  جاد یا  رییجناس تغ

 » « و مصوِّت »ا« 

 قلمر  فکری 

 . کرد کوچ ی زارسبزه به  با  از برسد آرامش به  و ند یبگز یفراغ  نکهیا یبرا یزاغ 

 

 
 ی مثنو :  قالب  ،( عیسر  بحر)  فاعلن  مفتعلن  مفتعلن  :وزن.  1
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 کهههوه  دامههها   بهههه  عَرصهههه  یکهههی  دیهههد  .2

 

 کهههههوه  پنهههههها   مخهههههز ِ  دهِعَرضهههههه 

 

 یزبان  قلمر  

 دهعرضه  /یمتمّم  گروه  ، یاضاف  بیترک  :کوه  داما   /در  :به  /هنهپ  ه،گسترد  دانیم  :عرصه  /ناشناس  نشانة:  یکی  /مفعول:  عرصه  یکی

  حذف   اسم،   نیجانش  ، ی فاعل  صفت  ، دهنده عرضه:  دهعرضه  ،یوصف  بیترک  ک ی  ، یاضاف   بیترک  دو  ،یمسند  گروه:  کوه  پنها    مخز 

 یی معنا  نةیقر به( بود) فعل

 ی ادب  قلمر  

 « ِ-» مصوِّت : ییآرا اج /است شده مانند نهیگنج به کوه سبز دامنة ،مخزن: بهمشبّه  عرصه،: مشبّه:  هیتشب /عرضه عرصه، :جناس

 ی فکر  قلمر  

  مانند  دشت  یهاییبای. زداشت  کوه  دل در یانهفته گنج از نشان کوه  ةسبز و  گل  از پر  ةدامن د، ید  کوه  ةدامن در را یاستردهگ ندایم

 . بودند کوه نةیگنج

 

 تمهههها   جمههههال  بههههه  کبکههههی  نههههادره.  3

 

 فههههها فیهههههر زه  ر ضهههههة  آ   شهههههاهد 

 

 یزبان  قلمر  

: تما   جمال  /مقلوب  یوصف  بی ترک  ، ینهاد  گروه  :کبکی  نادره   / ییمعنا  نةیقر  به  (بود)   فعل  حذف  با  ساده  مستقل  جملة  کی  :تیب

،  69گلزار  با ،   :روضه  ،گروه  هستةگواه، زیبارو،    ، نندهیبشاهد:    ،یمسند  گروه:  فا فیر زه  ر ضة  آ   شاهد  /یوصف  بیترک  ، یمتمّم  گروه

   /الیهم. نِیپس صفتِ رنگ،یاروزهیف  ،فامروزهیف ،الیهم. نِیشیپ  صفتِ: آن ،الیهم.

 ی ادب  قلمر  

 مصوت » ِ« : ییآرا اج / .زیبارو۲ بیننده، گواه.1 هام یا  : شاهد :شاهد  /بارویز مانند  زا تشبیه:  

 ی فکر  قلمر  

 . بود با  آن محبوب و  کردیم  یزندگ( )سبز گلزار آن در  ییبایز اریبس  و ابیکم کبک

 

 هههه   بهههه  متناسهههب  حرکهههاتش  هههه   .4

 

 ههههه   بههههه  متقههههارب  خطههههواتش  ههههه  

 

 یزبان  قلمر  

 
  هاه یمرث  شامل  بوده  یکتاب  نام  هداالشّ روضه   .است  هیمرث  یمعن  به  و  افتهی  ییمعنا  تحوّل  کامالً  امروزهدر اصل به معنی با  و گلزار است.    «وضهر».  ۲

 . (ع)  نیحس  امام  بارةدر  یاشعار   و



 

 فرزانه عبداللهی - رشت   -فرزانگاندبیرستان -  ستایش و فصل اّول   -درسنامة فارسی یازدهم   

 به   متناسب  /ینهاد گروه  :حرکاتش /سازهیپا هم وند یپ   :ه ...ه   / ییمعنا نةیقر به  ( بود) فعل  حذف  با ساده،  مستقل جملة دو   :تیب

 مسند  ،گراهم  :ه   به  متقارب  /نهاد ، اَقدام ،خطوه جمع ها، گام :خطوا  /مسند :ه 

 ی ادب  قلمر  

 نظیرمراعات :  خطوا   حرکا ،  /اندیمتواز سجع دودو مصراع دو به  یهاواژه  : یترص  ةیآرا

 قلمر  فکری 

 . بود  بایز و گراهم  شیها گام هم وحرکات کبک متناسب بود   هم

 ؛کرده است یکبک را تداع  متناسب و مسلّطِ رفتن راه  عیترص ةی آرا جادیا( و مسجّع) نیآهنگ یهاانتخاب واژه  با شاعر که دیکن هجّتو

 . دهدیم  نشان یروشن کبک را به تضادِ راه رفتن زا  و تیب  نیا ست.ا همفهوم را رساند هیآرا کمک هب یعنی

 

 را  رفتهههههار     ره  آ   دیهههههد  چهههههو  زاغ  .5

 

 را  همهههههههههوار  جنهههههههههبش     ر    آ     

 

 یزبان  قلمر  

  :هموار(  حرکت)  جنبش   آ   ،ر    آ    رفتار،  آ    ره،  آ    /خانوادههم  رفتن،   راه  : ر        رفتار  / کهیوقت:  چو  /رویپ   جملة  دو   :تیب

 مناسب: هموار ، یوصف بیترک ، یمفعول گروه

 ی فکر  قلمر  

 ... دید را مناسب  حرکت و رفتن راه آن یوقت  کال 

 

 پههههای  خههههویش  ر    از  کشههههید  بههههاز  .6

 

 جههههای  تقلیههههد  بههههه  کههههرد  ا   پههههی  در 

 

 ی زبان   قلمر  

 فعل : کرد  یجا  /متمّم :یپ  /گذاشتن کنار  ،برداشتن دست  از هیکنا :د ی کش  باز  ی پا  /70هیپا  جملة دو  :تیب

 ی ادب  قلمر  

درمعنی منصرف    دنیبازکش  پا  یی کنا  مفهوم.  ۲  بدن  از  یعضو  .1  هام یا  :پا  /گذاشتن  کنار  برداشتن،  دست  از  هیکنا  :د یکش باز ی پا

 جناس :یجا ،  ی پا  ، ی پی،  پا  /شدن

 ی فکر  قلمر  

 . کرد دیتقل کبک از و گذاشت کنار را خود رفتن راه روش زا 

 

 کشهههههههیدمی  رقمهههههههی  ا   قلههههههه    ز  کشههههیدمی  قههههدمی  ا   قههههد   بههههر.  7

 
 . است  محذوف  جمله  دو  نیب  »و«  یِگیپاهم   پیوند  که  فرض  نیا  با.  1



 

 فرزانه عبداللهی - رشت   -فرزانگاندبیرستان -  ستایش و فصل اّول   -درسنامة فارسی یازدهم   

  

 

 ی ادب  قلمر  

  جناس ، (کردیم رسم : )دوم مصراع ، (دادیم  حرکت  داشت، یمبر) اوّل  مصراع :  دیکشیم ی/ متواز یها تقابل سجع، دارد عیترص  :تیب

کس  بر  همسان/ کش  یقد   کس  د ، یقد   قل   کش   ی از    :دیکشیم   رق ،  قل ،  /کردن  کورکورانه  دی تقل  از  هیکنا:  د یرق  

  تناسب   قدم   با   ی معن  نیا  در  پا،  ساق .  ۲  نقش  ،نوشتن  لةیوس.  1  تناسب  هامیا:  قل   /مجازناهمسان،    جناس  : قل   قد ،  /رینظمراعات

 « ی» مصوّت »ق«، صامت : ییآرا اج /دارد

 قلمر  فکری 

 . است کورکورانه دیتقلاز  ه یکنا مصراع دو  هرو مفهوم  یمعن

هال  ا پههههی  در  .8  مَرغههههزار  آ   در  قصههههّ

 

 چهههارسهههه  ر زی  قاعهههده  ایهههن  بهههر  رفهههت 

 

 یزبان  قلمر  

  گروه   روش،  نیا  :قاعده  نیا  /چیپ   در  چیپ   و  بلند  عل :  مر   علفزار،  چمنزار،  :مرغزار  ،یمتمّم  گروه  :مرغزار  ، ا یپ  /دیق:  قصّهال

 د یق ب، یتقر عدد: چارسه مقلوب، یوصف بیترک:  چار  سه  یر ز /یمتمّم

 ی فکر  قلمر  

 . کرد دی تقل کبک رفتن راه ةویش از چمنزار آن در یروز چند کال  خالصه،

 سههههوخته  خههههود  خههههامی  از  عاقبههههت  .9

 

 نیاموختههههههههه  کبههههههههک  یرهههههههههر  

 

 قلمر  زبانی

 رفتن راه: یرهر  /دیق :نیاموخته  کبک  یرهر  سوخته،   خود  خامی   از عاقبت، 

 ی ادب  قلمر  

 »خ« :ییآرا اج /پارادوکس  سوختن:  یاز خام   تضاد/ :سوخته  ، یخام  /دهیاز ضررد هیکنا :سوخته /یتجربگیب از هیکنا :  یخام 
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 ی فکر  قلمر  

 المعانی با بیت دهم موقوف...هاموختین زین را کبک  رفتن راه و هکرد ضرر خود ینادان   و ی تجربگیب از کال  سرانجام

 شیخهههو  رفتهههار     ره  فهههرامش  کهههرد.  10

 

 خهههههویش  کهههههار  از  زدهغرامهههههت  مانهههههد 

 

 یزبان  قلمر  

  :زدهغرامت / شد«» یاسناد فعل معادل  : ماند  /معطوف و  یمفعول گروه   ،ی اضاف بیترک دو  :شیخو فتارر     ره / فعل:  کرد  فرامو  

 مسند  مان،یپش زده،تاوان ده، یدانیز ،یمفعول صفت

 ی فکر  قلمر  

 . شد مانیپش( کبک از د یتقل) خود کار از و  کرد فراموش  زین را خود رفتن راه ةویش

 افتیدر     درک

 .دیکن  یبررس  لحن   آهن  خوانش  دیسر ده را از د  نی ا  .1

 داستان ادامه دارد. انیخوانش داستان تا پا م یآهنگ نرم و مال ؛یی روا -یداستان لحن

 .دی کن   گوگفت  کورکورانه     جانابه  ی هاامدی پ  یهاشهیر  دربارة  شعر   یفکر   قلمر   به   توجّه  با  .2

 . شود لیتبد وابسته  و تیّهویب یانسان  به ج یتدربه کنندهدیتقل شخص شودیم موجب کورکورانه دیتقل

 داد بکککککککاد بکککککککر کدشکککککککانیتکقل را خلککککککق

 

بکککککاد دیکککککتقل نیکککککا بکککککر نینفکککککر صکککککد دو یا   

«ی»مثنو  

 

 

 

 


