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 از پاریز تا پاریس:درس هشتم 

 :دانش افزایی

در پاریز از توابع شهرستان سیرجان در 4031ایشان در سال :زندگی نامه ی محمد ابراهیم باستانی پاریزی

پس از پایان تحصیالت ابتدایی و دو سال ترک تحصیل در دانشسرای مقدماتی کرمان .استان کرمان متولد شد

،پس از اخذ دیپلم به تهران آمد و در دانشگاه تهران در رشته ی تاریخ به تحصیل تحصیالت خود را ادامه داد 

او دو فرزند ،یک دختر .پرداخت و تا مقطع دکترای تاریخ به تحصیالت خود ادامه داد و استاد دانشگاه تهران بود 

 .بر اثر بیماری درگذشت 4030و یک پسر داشت و در سال 

تاریخی،سنگین که پر از ضرب المثل و حکایت و اشعار است که خواندن نثر کتابهای :سبک نگارش پاریزی

 .آثارش را دلچسب می کند

پیغمبر دزدان، جغرافیای کرمان،نای هفت بند،خاتون هفت قلعه،آسیای هفت سنگ،وادی :برخی آثار پاریزی

 هفت واد

دو شهر مهم پاریز ،زادگاه  این کتاب همانطور که از نامش پیداست ،حدفاصل:معرفی کتاب از پاریز تا پاریس

زیبایی ها و تمام جزئیات این دو . استاد باستانی و پاریس،شهر مورد عالقه ی استاد پاریزی را گزارش می کند

 .خود نیز بر زیبایی انتخاب نام کتاب افزوده است (پاریز و پاریس)البته تشابه اسمی . شهر را بیان می کند 

استاد باستانی، شرح سفر خود را از پاریز شروع می کند و .دو شهر نیست  معرفی مکان ها فقط مربوط به این

می پردازد تا به پاریس ختم (عراق ،پاکستان،ترکیه،رومانی،فرانسه و انگلیس )سپس به معرفی کشورهایی مانند 

به  سبک نویسندگی استاد. این کتاب مملو از اطالعات سیاسی ،فرهنگی،اقتصادی و جغرافیایی است.می گردد

گونه ای است که ضمن ارائه ی این اطالعات با بیانی ادبی ،همراه با شعر و جمالت زیبا و ضرب المثل ها و 

شاید ایرادی که بتوان به کتاب گرفت از این شاخه به آن شاخه پریدن نویسنده و اشاره به .کنایات بیان می شود

اطالعات فراوان و نمونه ی عالی برای  موضوعات مختلف باشد ولی روی هم رفته کتاب است جذاب، حاوی

 .سفرنامه نویسی

 

عصر از .پاریز کالس ششم ابتدایی نداشت،ناچار می بایست ده فرسخ راه را پیموده به سیرجان بروم

به بعد هفت « کران»راه می افتادیم؛سه فرسخ کوهستانی آب و آبادی داشت امّا از «االغ تور»پاریز تا 

قنات »کنار « چریغ آفتاب»آب از این ده بر می داشتیم و صبح،هنگام.ر بودفرسنگ تمام بیابان ریگزا

شمسی برای کالس 3131نخستین سفرمن،شهریور ماه .در شهر سیرجان اتراق می کردیم«حسنی

 .ده فرسنگ راه را دوازده ساعته می رفتیم.ششم دبستان چنین انجام گرفت
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 قلمرو زبانی

نزد مردم «چراغ»تلفظ محلی:چریغ/در جایی اقامت گزیدن ،موقتاتوقف چند روزه در سفر به جایی:اتراق

واحد :فرسنگ/واحد مسافت،معادل شش کیلومتر:فرسخ/طلوع آفتاب،صبح زود:سیرجان؛چریغ آفتاب

 مسافت،معادل شش کیلومتر

ترکیب /هسته:ممیز،راه:صفت شمارشی،فرسخ:ده فرسخ راه؛ده /فرسخ،قنات،چریغ،اتراق:اهمیت امالیی

کالس ششم /کالس ششم،این ده،نخستین سفر:ترکیب وصفی/آفتاب،شهر سیرجان،سفر من چریغ:اضافی

ده فرسخ /صفت صفت-وابسته وابسته:صفت شمارشی،ابتدایی-وابسته پسین:هسته،ششم:ابتدایی؛ کالس 

وابسته : تمام بیابان؛تمام/ هسته: ممیز، راه-وابسته وابسته:صفت شمارشی،فرسخ-وابسته پیشین: راه؛ده

وابسته :مضاف الیه،حسنی-وابسته پسین:هسته،قنات:کنار قنات حسنی؛کنار/هسته:صفت مبهم،بیبان-پیشین

، زپاری:تناسب/ مضاف الیه-وابسته پسین:هسته،آفتاب:چریغ آفتاب؛چریغ/مضاف الیه مضاف الیه-وابسته

 ،هفت فرسنگ تمام،دوازده ساعتهرعص:قید/قنات،آب: تناسب/ ده،هفت،سه،ششم:تناسب/سیرجان

 رو ادبیقلم

: تکرار/قنات،آب:مراعات نظیر/ده،هفت،سه،ششم:مراعات نظیر/پاریس،سیرجان:مراعات نظیر

 کالس،فرسخ

 قلمرو فکری

هنگام طلوع آفتاب کنار قنات حسنی :هنگام چریغ آفتاب کنار قنات حسنی اتراق می کردیم/طنز:االغ تور

شهر کویری است ولی آب و هوای  از شهرهای استان کرمان،هرچند:درباره ی شهر سیرجان/ساکن شدیم

اهمیت ارتباطی این شهر ارتباط با شیراز و بندر .از محصوالت مهم این شهر ،پسته است.مالیم تری دارد

 پاریز،سیرجان،کران:اسم های خاص جاها و مکانها/عباس و کرمان است

ل ترک تحصیل که از کالس سوم دبیرستان ناچار می بایست به کرمان برویم؛بنابراین بعداز دوسه سا
دوباره وسایل فراهم شد،سی وپنج فرسنگ راه بین سیرجان وکرمان را دو شبه با کامیون طی کردیم 

این همان سفری است که .ادامه ی تحصیل در تهران پیش آمد.دو سال دانشسرای مقدماتی طی شد.
ومان پول مجموعا هنگام مراجعه به بانک اعتبارات ایران برای من تداعی شد؛زیرا آن روز سیصد ت

 .تهیه کرده بودم که به تهران بیایم و این،مخارج قریب شش ماه من بود

 قلمرو زبانی

/ جمع مخرج؛هزینه:مخارج/یادآوری،به خاطر آوردن:تداعی/واحدمسافت،معادل شش کیلومتر:فرسنگ
 رجوع کردن،بازگشت:مراجعه/نزدیک:قریب

س سوم،دو سال،دانشسرای مقدماتی،همان سفری،آن کال:ترکیب وصفی/مراجعه،قریبتداعی،:اهمیت امالیی

 ترک تحصیل،ادامه تحصیل،هنگام مراجعه،بانک اعتبارات:ترکیب اضافی/،سیصدتومان پول،شش ماهزرو

 بانک،پول:تناسب /کالس،دانشسرا،دبیرستان:تناسب/کرمان،سیرجان،تهران،ایران:تناسب/ایران ،بانک

 قلمرو ادبی

مراعات /کالس،دانشسرا،دبیرستان:مراعات نظیر/ن،ایرانکرمان،سیرجان،تهرا:مراعات نظیر

 تهران:تکرار/بانک،پول:نظیر
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 قلمرو فکری

هنگام بازگشت به بانک ،دوباره در ذهنم :هنگام مراجعه به بانک اعتبارات ایران برای من تداعی شد

 .یادآوری شد

 کیتومان پول تا تهران همراه  صدیبه رفسنجان آمدم،به من سفارش شد که بردن س زیاز پار یوقت

و  نیبه سفارش ا.معتبر به تهران حواله گرفت یتجارتخانه  کیاز  دیناچار با!محصّل ،خطرناک است

 دمیبعداً فهم هک-الغر رمردی؛پیو دو صندل زیم کیبود با  یاتاق.مراجعه کردم«نیام»آن به تجارتخانه

 تجارتخانه کی نجایاور نداشتم اب چیه.نشسته بود زیپشت م-صاحب تجارتخانه است نیام

 یخجالت دهات«.بده؛پول را بده»: او گفت«تهران الزم دارم یتومان برا صدیس یحواله »:گفتم.باشد

 زیم یرو یه یاز داخل کاز رمردیپ .تومان را دادم صدیس اریاخت ید؟بیشما که هست میمانع شد بگو

 یپاکت را که برا یکاغذ مثلث رو.بود،برداشت دهیرس شیبرا ییپاکت کهنه را که از  جا کی

 ییتومان به تهران نوشت و امضا صدیس یآن حواله  یرو.رود،پاره کرد یچسباندن در پاکت به کار م

 نیتجارتخانه داشت،نه کاغذ بزرگ بود،نه ماش یداشت امّا نه نشانه  نیام یامضا.کرد و با من داد

 ....چیو ه چیو نه ثبت و نه نمره؛ه سینو نیو نه ماش ریتحر

  یزبان قلمرو

 یقرار م زیم ینامه ها رو ایقراردادن کاغذ  یروباز که برا یفلز ای یچوب ی ،جعبهیجا کاغذ:هیکاز

کننده  افتیکه به موجب آن در ینوشته ا:حواله/یتجار یانجام کارها یبرا ییجا:تجارتخانه/دهند

 دانش آموز:محصل/چاپ،نوشتن:ریتحر/است یگریدمال به شخص  ایملزم به پرداخت پول 

 متمم:تا تهران/زمان باشد حرف اضافه ایمسافت  یانتها یبه معنا کهیزمان:تا/محصل،معتبر،تحریر:ییامال تیاهم

-نیپس یوابسته :معتبر هسته،:صفت،تجارتخانه-نیشیپ ی وابسته:ک؛یمعتبر یتجارتخانه  کی:یاسم یگروهها

 /هسته:یصفت،صندل-نیشیپ یوابسته :دوی؛دو صندل/هسته:زیم صفت،-نیشیپ ی وابسته:؛یکزیم کی/صفت

: صفت،پاکت-نیشیپ ی وابسته:ک؛یپاکت کهنه کی/ صفت-نیپس ی وابسته:هسته،الغر:رمرد؛پیالغر رمردیپ

 هیال مضاف-نیپس ی وابسته:ههسته،کهن

 یفکر قلمرو

 یدراستان کرمان است که منطقه خوش آب وهوا دارد ول رجانیشهرستان س یاز بخش ها«زیپار»:زیپار یمعرف

 یتجار یبخش به علت  گذرگاه ها نیا.است یآن درمعرض نابود عتیمس طب یبه کارخانه  یکیبه علت نزد

 .فراوان داشت تیاهم یوبازرگان
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که (31۳۱)حساب کردم و امسال  ایرا آخر دن رجانیس(3131)خارج شدم  زیکه از پار یروز نیخستن

 یباشد و روز یدارد که عمر یام امّا چه استبعاد دهیرا د یاست که عالم نیبه اروپا رفتم،گمانم ا

 تیکند به غا یمرود،گمان  یبه هر جا م یآدم.ندارد انیآرزو ها پا! سمیاز سفر ماه هم بنو یخاطرات

 .است انیپا یب ایکه دن یاست؛در صورت دهیمقصود خود رس یالقصوا

 یزبان قلمرو

 تیغا/یو دور بودن از تحقق وقوع امر دیبع:داشتن ؛استبعادیزیشمردن چ دیدور دانستن،بع:استبعاد

 مطلوب ،کمالیزیچ ییحد نها:یالقصوا

آخر :یاضاف بیترک/،هرجایروز،چه استبعاد نینخست:یوصف بیترک/واژگان ییامال تیاهم:القصوا تیاستعباد،غا

 جان،اروپا ریز،سیپار:تناسب/مقصود،مقصود خود یالقصوا تیماه،غا ا،سفریدن

 یادب قلمرو

 یزیچ تیاز نها هیکنا:ییحساب کردن جا ایآخر دن/رجانیز،سیپار:رینظ مراعات

 یفکر قلمرو

 یممکن نم ریسفر خود را به ماه غ:سمیاز سفر ماه هم بنو یخاطرات یباشد و روز یدارد که عمر یاستبعاد اماچه

 .است افتهیآرزوها دست  تیبه نها:است دهیمقصود خود رس یالقصوا تیکند به غا یگمان م/ندیب

کند ؛البته  یم یخیتصوّرات تار یایرا غرق در یآدم شهیهم ترانهیمد یایدر یاز رو مایعبور هواپ

دو شهر تنها  نیها،در ا یرجندیو به قول ب دیساعت طول نکش میاز ن شیتوقف ما در امّان و آتن ب

 ینواح نیباتریاز ز ترانهیمد یسواحل شرق.آشکار شد نیزم رییاز امّان به بعد تغ.میزد«یسرپَر»کی

رنگارنگ بر  یکوچک و بزرگ،مثل وصله ها یها رهیجز.میگذشت ایدر یراه را از رو شتریب.عالم است

 .دوخته شده است ترانهیمد یآب لسانیط

 یزبان قلمرو

توقف کوتاه  نیزد،ایودوباره برخ ندینش نیلحظه بر زم کیاز اوج، یتوقف کوتاه،هرگاه مرغ:زدنسرپَر

 منبع:منشا/ردا ینوع:لسانیط/نهیپ:وصله/پنداشتن:تصور/ندیگو یم «نسرپَرزد»را

 /ونانی ترانه،قبرس،یمد یایامّان،آتن،در:تناسب/اردن تختیپا:امان/ییامال تیاهم:لسان،منشأ،امانیتصورات،ط

 یایا،دریدر ترانه،غرقیمد یایما،دریعبور هواپ:یاضاف بیترک/ترانهیمد یایو در ایدر:تضمن/ا،غرق،سواحلیدر

دو شهر،سواحل  نی،ایخیتصورات تار:یوصف بیترک/ترانهیمد لسانیعالم،ط ین،نواحیزم رییتصورات،توقف ما،تغ
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: سواحل،ترانهیمد یسواحل شرق/رنگارنگ یبزرگ،وصله ها یها رهیکوچک،جز یها رهی،جزینواح نیباتری،زیشرق

هسته :لسانیط؛ترانهیمد یآب لسانیط/هیال ن،مضافیپس یوابسته :ترانهیمد/ن،صفتیپس ی ابستهو:یشرق/هسته

 هیمضاف ال: ترانهیمد/صفت:یآب/

 یادب قلمرو

 /تصورات یایدر:یهیاضافه تشب/ا،غرق،سواحلیدر:مراعات نظیر/ونانیترانه،یمد یایامّان،آتن،در:رینظ مراعات

 کوچک،:تضاد /راه،را :جناس ناهمسان/رنگارنگ دوخته شده است یکوچک مثل وصله ها یها رهیجز:هیتشب

 دوخته شده ترانهیمد یبرا لسانیط:صیتشخ/ییگذشتن از جا عیاز توقف کوتاه،سر هیکنا:زدن یسرپر/بزرگ

 یفکر قلمرو

به آن سرپر  زدیو دوباره برخ ندینش نیلحظه بر زم کیاز اوج  یمرغ یوقت/میکرد یم یتوقف کوتاه:میزد یسرپر

 .ندیگو یزدن م

حکومت  نیمردم هم از ا نکهیفرودگاه آتن،نوساز و مربوط به دوران حکومت سرهنگ هاست و مثل ا

آتن،که دوهزار و  یعنیعالم، یروزگار است که مهد دموکراس یشوخ.اند دهید یریچشمگ یزهایچ

 میدادند،از ب یم یگرفتند و رأ یم یآب خوردن در شهر هم،مردم رأ یبرا یهشتصد سال قبل حتّ

 ...حکومت سرهنگ ها پناه ببرد ی هیشده به مار غاش ستم،ناچاریقرن ب یدموکراس یجرّاره  عقرب

 یزبان قلمرو

عقرب  ینوع یژگیو:جراره/حکومت مردم بر مردم:یدموکراس/توجه،باارزش و مهم انیشا:ریچشمگ

 خطرناک در دوزخ اریبس یمار:هیمارغاش/شود یم دهیکش نیزم یدُمش رو که یسم اریزرد بس

 یزهایحکومت،چ نیا:یوصف بیترک/بدل:آتن،آتن یعنیعالم  یمهد دموکراس/ییامال تیاهم:هیغاش

عقرب،مارحکومت  میفرودگاه آتن،حکومت سرهنگ ها،ب:یاضاف بیترک/ستمیجراره،قرن ب ر،عقربیچشمگ

 ،مضاف نیوابسته پس:حکومت/هسته:دوران/ونانیاشاره به زمان حکومت ارتش بر :دوران حکومت سرهنگ ها.../و

 یوند/فرودگاه،روزگار:یوند/حکومت،مهد،ناچار:ساده/هیمضاف ال هیمضاف ال-وابسته  وابسته:سرهنگ ها/هیال

 نوساز:مرکب/یریآب خوردن،چشمگ:مرکب

 یادب قلمرو

آب /صیاستعاره و تشخ:روزگار یشوخ/حکومت ی هیمار غاش:هیتشب/یدموکراس یعقرب جراره :هیتشب

 مجاز از جهنم :هیمار غاش.../حکومت،سرهنگ ها و :تکرار/ییاز کار جز هیکنا:خوردن
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 یقلمرو فکر 

 وهیش ستم،یدر قرن ب:)حکومت سرهنگ ها پناه ببرد ی هیناچارشده به مارغاش یدموکراس یعقرب جراره  میازب

 کیگذار حکومت دموکرات هیکه خود پا ونانیحکومت،آن چنان مشکل زا شده بودند،که مردم  کیدموکرات یها

 از بد به بدتر پناه بردن (/رفتندیرا پذ انینظام تیو حاکم دندیدست کش یبودند،از دموکراس

 دهان اژدها رفتن یمارتو میازب/از چاله به چاه افتادن:ییمعنا ارتباط

آن به زبان حال  یدود خورده  یقطور و بارو ها یوارهاید ،یمیاست قد یا،شهریتالیا تختیرم پا

شده و کرانه  یداده م اهیس یایبرج ها،فرمان به سواحل در نیاز فراز هم یکند که روزگار یبازگو م

اغ چر نیآخر ند،ما یرو نم کیبه  شهیهم ایخواندند،امّا دن یم بریرود ت یفرات،خط از کرانه  یها

راند امّا همه  شیپ زین قایتا حبشه و قلب آفر یروشن کرد که چند صباح ینیروم را موسول یامپراتور

 یبزرگ هم مانند آدم ها یها یامپراتور»بود چه خوش گفته اند که«دولت مستعجل»که میدان یم

 «.رندیم یثروتمند،معموالً از سوءهاضمه م

 یزبان مرولق

 :سوءهاضمه/شتابنده،زود گذر: مستعجل/وارید:بارو/و کلفت میضخ زیهر چ:قطور/ساحل،کناره:رانهک

نفخ همراه  ایاختالل درهضم غذا که معموال باسوزش سردل  ایاشکال  ،هرگونهیهضم ری،دیبدگوار

 است

 یشهر/یبالغ وهیش:یمیاست قد یشهر/بدل:ایتالیا تختیا،پایتالیا تختیرم،پا/مستعجل،سوء هاضمه:ییامال تیاهم

وابسته :قطور/هسته: وارید؛قطور یوارهاید(/نسبت ی)ن،صفتیوابسته پس:یمیقد(/نکره ی)هسته:،شهریمیقد

 :سواحل؛ اهیس یایسواحل در/صفت-نیوابسته پس:دودخورده/هسته:بارو؛دود خورده یباروها/صفت-نیپس

 :رود/هسته :بر،کرانهیرود ت یکرانه /هیمضاف ال هیوابسته وابسته،مضاف ال:اهیس/هیوابسته،مضاف ال:ایدر/هسته

 ن،صفتیشیوابسته پ:نی،آخریچراغ امپراطور نیآخر/هیمضاف ال هیوابسته وابسته،مضاف ال:بریت/هیوابسته،مضاف ال

 یوند/،ثروتمندیمیقد:یوند /تخت،فرمان،چراغیپا:ساده /هیال ن،مضافیوابسته پس:یامپراطور/هسته:چراغ/یعال

 دود خورده :مرکب

 یادب قلمرو

خط )خواندند یم.....فرات یکرانه ها./کند یبازگو م...... دود خورده یقطور و بارو ها یوارهاید:و استعاره صیتشخ

 یچراغ امپراتور/روم یچراغ امپراتور:هیتشب/خط مجازاز فرمان(/ بودن ییاز تحت فرمان جا هیخواندن کنا ییاز جا

بزرگ هم مانند  یها یامپراتور:هیتشب/کوتاهمجاز از مدت :یچند صباح/از حکومت کردن هیکنا:را روشن کردن

 ثروتمند  یآدم ها
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 یفکر قلمرو

دولت مستعجل  یول دیخوش درخش/یبواسحاق روزهیخاتم ف یراست:)ادآوریمستعجل  دولت:ییمعنا ارتباط

 حافظ(بود

ثروتمند از  یهمان که ادم ها:رندیم یثروتمند،معموال از سوء هاضمه م یبزرگ هم مانند آدم ها یها یامپراتور

 .پاشند یازهم م یخواه ادهیبزرگ هم با ز یها یشوند، امپراطور یم یدچار مشکل گوارش یپرخور

اشاره به .)بردند یمردم اطراف فرات ازمردم روم فرمان م:خواندند یم بریرود ت یفرات،خط از کرانه  یها کرانه

 (روم  یامپراطور یگستردگ

 یوپیکشور ات:حبشه/زدیر یم یرانیت یایکه به در ایتالیا یرود طوالن نیسوم:ربیت رود:یمکانها و اسام ینامه  واژه

 ایتالیجمهور ا سیرئ:ینیموسول/واروپا ایآس یدو قاره  نیاروپا،ب یواقع درجنوب شرق:اهیس یایدر/قایافر یدرقاره 

از روزگاران گذشته  تیاست،حکا یآن باق یدروازه ها یکهن روم که هنوز طاق ضرب یوارهاید

همه ئ آن حرف ها  یزد امّا امروز به جا یبه روم چشم داشت و از آن چشم م ییایروز دن کی.دارد

شعر معروف خودمان  نیا دیم،باینیب یرا م ایتالیساز ا یو کشت ریگیماه ریاعتصاب کارگران فق یوقت

 (:است یخراسان بیحب رزایاز حاج م ایگو)میرا تکرار کن

 ینزبا قلمرو

طاق :یسازند؛طاق ضرب گرید ییجا ایاطاق  یشکل با آجر رو یو محدب،سقف قوس دهیسقف خم:طاق

دست از کار :اعتصاب/سازند یکه آن را با آجر و مالط گچ م رآهنیدو ت یدهانه  نیاحداث شده ب

 یبه هدف خاص دنیبه منظور رس دنیکش

روز،همه ئ آن حرف ها،کارگران  کی،یکهن،طاق ضرب یها وارید:یوصف بیترک/طاق،اعتصاب:ییامال تیاهم

 /هسته :اعتصاب؛ ریگیماه ریاعتصاب کارگران فق/روم،طاق دروازه،اعتصاب کارگران یوارهاید:یاضاف بیترک/ریفق

صفت مضاف -هوابسته وابست: ریگیماه/هیصفت مضاف ال-وابسته وابسته:ریفق/ هیال مضاف-نیوابسته پس:کارگران

 ک،وابستهی:روز کی/هیال مضاف-نیوابسته پس:روم/صفت-نیوابسته پس:کهن/هسته:وارید؛کهن روم یوارهاید/هیال

 ر،یکهن،طاق،اعتصاب،فق:ساده /صفت-نیپس ی گذشته،وابسته/هسته:روزگاران؛روزگاران گذشته/روز،هسته/نیشیپ

 ساز یر،کشتیگیماه:مرکب/،روزگارانیضرب:یوند /معروف

 یادب قلمرو

 داشتن دن،واهمهیاز ترس هیکنا:چشم زدن/دارند تیحکا وارهاید:و استعاره صیتشخ/ایمجاز ازمردم دن:ایدن

 وانتظار داشتن دداشتنیام:از هیداشتند کنا چشم
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 یفکر قلمرو

مردم  یروزگار)و پادشاهانش ایتالیعظمت روم و ا انگریب:زدیبه روم چشم داشت و از آن چشم م ییایروز دن کی

 (دندیترسیبردندو م ینظرداشتند وازان حساب م دویبه روم ام ایدن

 ایدن ییوفا یب:انگریب یخراسان بیحب رزایشعر م

 اش نام نهادند یبود؟کجا بود؟ک یکد                    اش نام نهاندن یکه ک یانیکاووس ک

 یزبان ورقلم

از  کیها،هر کیان،یان؛کیمنسوب به ک:یانیک/نایک یاز پادشاهان سلسله  کیپادشاه هر:یک

 قباد تا دارا یاز ک رانیا یپادشاهان داستان

و مظهر قدرت  سال حکومت کرد4۶3،کهیرانیاز پادشاهان ا:کاووس/جمله0:مصراع دوم/جمله  4:اول مصراع

مصراع  دوم «یک»/لقب پادشاهان(در مصراع اول)«یک»./دیرس یبه پادشاه «خسرویک»واقتدار بوده و بعد از او

 کاووس،نام:ساده/یانیک:یوند(/چه وقت، ودرنقش مسند یمعنا ،بهیسوم)«یک»(/یپرسش ریضم)

 یادب قلمرو

مصراع دوم،چه  یک....مصراع اول پادشاه  یک)یو ک یک:جناس همسان/ی،کیک:هیقاف/نام نهادند:فیرد

 کاووسیک یبه پادشاه:حیتلم/یکه،ک:جناس ناهمسان(/هنگام

 ن،ک :ییآرا واج

 یفکر قلمرو

 ایو گذاربودن دن یداریناپا:تیب مفهوم

براو لقب  یکردوچه زمان یم یبود؟درکجا زندگ یکه بر او لقب پادشاه نهادند اصال چه کس کاووسیک:تیب یمعنا

 نهادند؟ یک

  :با ییمعنا قرابت

 «امیخ»ت س یوجم یقباد یذره زخاک ک هر       ست یمطلب که حاصل عمر دم یشاد

 «صائب» عالمتاب را دیبود خورش گرید مشرق     منه بر اختر دولت که در هر صبحدم دل

 اش نام نهادند یملک که  بغداد و ر نیا       فانیشده از خون ضع نیاست که رنگ یخاک 
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 یزبان قلمرو

 ن،یرنگ:یوند /خون،ملک :ساده/جمله 0/کردند ینام گذار:ینام نهادند به معنا/واو عطف(:نوع واو)یو ر بغداد

  ملک ،هم به بغداد و نیا:)نکته/یوصف بیترک:ملک نیا/یاضاف بیمتمم،ترک:فانیخون ضع/مسند:نیرنگ/فانیضع

 یش در ر ریضم)نقش/یعاد ی وهیمصراع دوم به ش/یبالغ ی وهیمصراع اول به ش(/هر دو اشاره دارد یهم به ر

 (نام نهادند یآن را ر)یمفعول(اش

 یادب قلمرو

 از ستم وظلم،کشتن و قتل وعام هیکنا:فانیشدن از خون ضع نیرنگ/یبغداد ،ر:ریمراعات نظ/«ن»صامت:ییآرا واج

 یفکر قلمرو

 در طول زمانها فیستم و جور به مردم ضع:تیب مفهوم

خاک ازخون مردمان ان رنگ  نیرونق واعتبار است ا یاست ودارا نیامروزه رنگ یاگر خاک بغداد و ر:تیب یمعن

 (شهرها توانستند به رونق برسند نیفرسوده شد تا ا یادیجان مردم ز)گرفته است 

وحکومت افراد  یدو جا ،مرکز پادشاه نیاست که ا نیباهم آورده شده است ا(یبغداد و ر)تیدر ب نکهیا:نکته

 .بوده است یادیز

 :با ییمعنا قرابت

 «صائب»    بضاعت را یب رانیاست فق یا شکنجه             که درآنجا توانگران باشند یافتیض

 اش نام نهادند یدل شاهان که م خون       شد  انیآمده و از تاک ع نیبا خاک عج

 یزبان قلمرو

 ختهیشدن،آم نیعج:آمدن نیعج(/یخیشد، کاربرد فعل در دستورتار یآمد به معنا:) آمد نیعج

 آشکار:انیع/درخت انگور:تاک/زیچند چ ایشدن دو بیشدن با ترک

-نیپس یوابسته :دل/هسته:خون دل شاهان،خون/مممت:خاک و تاک/شاهان:یوند/خاک،خون:ساده/جمله 0

آن را  نکهیا  یمعن ،بهیاش،مفعول یش در م)نقش/هیمضاف ال هیمضاف ال-وابسته یوابسته :شاهان/ هیال مضاف

 .گردد یبه خون دل شاهان بر م( اش یدر م«ش»ریضم/)خاک وتاک:تناسب/ان جمع:ان در شاهان...(/یم
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  یادب قلمرو

واج /خاک،تاک:جناس ناهمسان/یخون دل شاهان به م:هیتشب/یتاک وم:ریمراعات نظ/ا،صامت نمصوت :ییآرا واج

 خون:تکرار ای ییواژه ارا/شدن با خون شاهان ختهیشراب ام یسرخ رنگ لیدل:لیحسن تعل/خ،ن:ییآرا

 یفکر قلمرو

ک مخلوط و سرشته که با خا.نام گذاشته اند، در اصل خون دل شاهان بوده است یرا که شراب انگور یزیچ آن

 .آمده است رونیشده  و از دل درخت انگور ب

 قدرت  یداریناپا/ایدل خوش نبودن به قدرت دن/وقدرتش ایوزودگذر بودن دن یداریناپا:مفهوم

 :ییمعنا قرابت

 ذردگب زیودهان شما ن برحلق                خاص وعام  ریاجل که هست گلوگ بآ-

 کاس سر هرمز خون دل نوشروان دری       م یخورده است بجا رایز نیاست زم مست-

 ینیمرو آ تا کنون در گل تن الب ارسالن ب به        زرفعت رفته بر گردون یدیارسالن د سرالب-

 بچه کرد و روبه آرام گرفت آهو                 گرفت مدر او جا دیقصر که جمش آن-

 که چگونه گور بهرام گرفت یدید                   همه عمر یگرفت یکه گور م بهرام-

 اش نام نهادند یو ن شیاز خو یشد ته تا         چوب  یکی دیجفا بر سر و تن د غیصد ت

 یزبان قلمرو

 یخال:یته/،ستمییوفا ی،بیمهر یب:جفا

 جفا/مفعولهسته و :غیت/یصفت شمارش:صد/یگروه مفعول:جفا غیصد ت/مسند:یته/یبالغ وهیبه ش تیب/جمله 0

چوب و نقش :ش ریمرجع ضم/معطوف به متمم:تن/واو عطف: واو/شیمتمم،خو:سر/هیمضاف ال-نیوابسته پس:

 ین،تن،سر،جفا، غیت:ساختمان واژه،ساده/یمفعول

 یادب قلمرو

تن :و استعاره صیتشخ/مجاز:سروتن/هیتشب:جفا غیت/ریمراعات نظ:سروتن/ریمراعات نظ:یچوب ون/بر،سر:جناس

 .دید اریبس یاست که جفاها وستم ها نیشدن آن،ا یوتوخال یشدن ن یته لیدل:لیحسن تعل/چوب
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 یفکر قلمرو

 .دآی یآسان بدست نم یزیهر چ:تیب مفهوم

 .دیگرد لیتبد یشد به ن یته یو وجودش از ناخالص دید یبود ،چون سخت یارزش یدرابتدا چوب ب ین:یمعن

 :ییمعنا ارتباط

 «یسعد»  نباشد داریشب نرود،صبح پد تای             نینب ،گنجیرنج تحمل نکن تا-

 «یسعد»      دیرا صبر با یآدم کنیول          ناچار ستی،آسان یاز دشوار پس-

 «حافظ»  به خون جگر شود کیشود ل یار     سنگ لعل شود در مقام صبر  ندیگو-

 یسریمع العسر  ان-

 اش نام نهادند یمه و گاه د مرداد        یما بود که گاه یو دم سرد یدل گرم

 یزبان قلمرو

 /معطوف به نهاد :یدل سرد/واو عطف :و/نهاد:یدل گرم/جمله ۲/گرم،سرد:تضاد/دیق:گاه/مخفف ماه:مه

 هیمضاف ال«اش ید»در( ش)نقش/مقلوب ،ماهِ مرداد یاضاف بیترک:مرداد مه/مسند: ید،مرداد مه/هیمضاف ال :ما

  یسرد ،دمیدل گرم:مرکب یساختمان واژه،وند.../نام او را یعنی

  یادب قلمرو

اندوه )یدیها،ناام یاز سخت هیکنا:یدم سرد(/یشور وحرارت درون)ها یها وخوب یاز خوش هیکنا:یگرم دل

 گرم،سرد :تضاد/یمرداد،د: ریمراعات نظ/م، د:ییواج ارا /لف ونشر(/ی،ناراحت

 یفکر قلمرو

 .فصل ها شد راتییما باعث تغ عتیو طب اعمال و رفتار:یمعن

 .میریشدن عمر را هم در نظر بگ یسپر/گذشت روزگار:تیب مفهوم

 نیوسردتر نیگرمتر ندهینما بیبترت:یمرداد ود/ما بود که گذشت  یها یها وناخوش یوعمر همان خوش روزگار

  .سال یماه ها

 :ییمعنا ارتباط

 «حافظ»   اشارت زجهان گذران مارابس نیکا        نیوگذر عمر بب نینش یجو برلب-
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 اش نام نهادند یخضر که فرخنده پ آن              افتیمغان  ریاز نفس پ قیطر نییآ

  یزبان قلمرو

 وانیبه ظلمات رفته بود و در ظلمات چشمه آب ح اتیکردن آب ح دایپ یاست که برا یخضر نب:خضر

 یکامل ومرشد را م ،عارفیعرفان اتی،درادبیموبدان زرتشت:مغان/دهیو از آن آشام افتهیرا 

 راه،روش:قیطر/منی ،خوشیپ کیخوش قدم،ن:یفرخنده پ/ندیگو

-نیوابسته پس:ریپ/هسته:نفس؛مغان ریپ نفس/یاضاف بیترک:قیطر نییمغان،آ ریپ/مسند:یفرخنده پ/جمله ۲

  ریق،نفس،پیطر:ساختمان واژه،ساده/هیمضاف ال هیمضاف ال-وابسته یوابسته :مغان/هیال مضاف

  یادب قلمرو

واج /استعاره از راهنما و مرشد:خضر/راهنما خیاستعاره از ش:مغان ریپ/است زین ینماد جاودانگ اتیخضر در ادب:نکته

 باتوجه به نام خضر:حیتلم/ن:ییآرا

 یفکر قلمرو

 (شد  ینهادسرسبز م یهرجا قدم م:هیوجه تسم)نامند  یخضر که او را  مبارک قدم م: یمعن

 .یپ تینفس وعنا ریتاث/به دست آورد رمغانیرا ازاثر نفس پ قتیگم شدگان راه،راه ورسم طر رومرشدیخضرپ نیا

دادن به  تیاهم/یزندگ ریومرشد وراهنما در مس ریوجود پ تیب/مغان بر حضرت خضر ریپ یبرتر:مفهوم

 و سلوک  ریس ریلزوم وجود راهنما در مس/راهنما

 :  ییمعنا ارتباط

 خبر نبود زراه ورسم منزلها یسالک ب که        دیگو رمغانیکن گرت پ نیسجاده رنگ یم به-

 در آن در است شیدر آن سرا و گشا دولت                      مغان سر چرا کشم ریآستان پ از-

 رمیمغان منت پذ ریاز پ من                   غوغا که کس کس را نپرسد نیا در-

وجود  ستگاهیا کیراه در کشور فرانسه  نیدر ب.میرفت یم کیبلژ تختیسل پابا راه آهن به بروک

روشن  اریآن با خطِّ درشت و بس یبود نهاده بودند و بر باال ادی ییتازه در کنار بنا یداشت که دسته گل

و «.و همه کشته شدند ستادندیا یچهل و هشت هزار نفر در برابر سپاه ناز نجایدر ا»:نوشته شده بود

من بعد «!دیوقت فراموش نکن چیمطلب را ه نیا»:جمله به زبان فرانسه نوشته شده بود نیآخر آن ادر 

چه کارها  شیسال پ یس ستیب!فراموشکار است بیعج ایمطلب متوجه شدم که دن نیاز خواندن ا
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 یها در کنار بروکسل،کوه و تپه.ستیفراموشکار ن خیاما نه،تار!آورد یکرده که امروز اصال به خاطر نم

 یناپلئون رو میاست که جنگ عظ ییهمان جا نیا.شوند یخوانده م«واترلو»وجود دارد که یاریبس

بزرگ که حدود پنجاه متر ارتفاع دارد،در آنجا  یادگاریتپه  کی.کرد نییداد و سرنوشت او را تع

 دیخواه.را نهاده اند یریش ی هآن مجسم یبرپاست که اطراف آن را چمن کاشته اند و بر باال

شوهر و اقوام خود را از دست داده  یناپلئون یکه در جنگ ها یزنان«شده؟ دایتپه چگونه پ نیا»:گفت

تپه  نیخاک،ا یطبق ها نیمجموع ا.اند ختهیر نجایطَبَق پر ازخاک کرده اند و در ا کیبودند،هرکدام،

 .میرا تماشا کن دانیم یم ومحوّطه یآن برو یرا به وجود آورده است تا ما به باال

  یزبان قلمرو

 /گذارند یبر سر م شتریکه ب ایحمل اش ای یبزرگ و معموال چوبر، مخصوص نگه دار ینیس:طبق

 اطیدان،حیم:محوطه

 /ک،بروکسل،فرانسهیبلژ:تناسب/ک،بروکسلیبلژ :تضمن/کیبلژ تختیپا:بدل/طبق،محوطه:ییامال تیاهم

تازه  یتپه،آن مجسمه،دسته گل کیم،یمطلب،جنگ عظ نیا:یوصف بیترک/زن،شوهر:تناسب/کوه،تپه:تناسب

؛ روشن اریخطِ بس.../و  دانیم یفرانسه،جنگ ناپلئون،محوطه  ک،کشوریبلژ تختیپا:یاضاف بیترک.../و

 /هسته:جنگ؛ناپلئون میجنگ عظ/صفت-نیوابسته پس:روشن/صفت دیق-وابسته وابسته:اریبس/هسته:خط

ساختمان /متمم:طبق پر از خاک،خاک کی/ هیال مضاف-نیوابسته پس:لئونناپ/صفت-نیوابسته پس:میعظ

 سرنوشت،فراموشکار:مرکب/کشتهی،ادگاریستگاه،یا:یوند/مطلب،کوه،تپه،مجسمه:واژه،ساده

  یادب قلمرو

 ایدن:و استعاره صیتشخ/زن،شوهر:ریمراعات نظ/کوه،تپه:ریمراعات نظ/ک،بروکسل،فرانسهیبلژ:رینظ مراعات

 مجاز از قطار:راه آهن .../تپه،ناپلئون،طبق و:تکرار/فراموشکار خیتار:و استعاره صیتشخ/فراموشکار است

 یفکر قلمرو

 ایدن یکار فراموش

 :با  معنایی قرابت

 «امیخ»  ستیآگه ن چکسیجان ه هیتعب نیز      ستیرا ره ن یاسرار کس یپرده  در

چادر بزرگ که  کی.است یهنر یساخته شده که از شاهکارها نجایدر ا«پانوراما» کیعالوه بر آن،

جنگ واترلو را  یآن از اطراف،منظره  ی وارهیبر د.است در وسط زده اند شتریقطر آن از پنجاه متر ب

طرف سرداران ناپلئون با  کیشده؛ ینقاش یبه خوب دانیتمام م.مجسم کرده اند یبه صورت نقاش
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لئون در آن دوردست دشمن و باالخره ناپ انیسپاه گرید یمنظم درآن گوشه،توپخانه،درجا انیسپاه

نکته را  نیاز پس ابرها ا دینگرد،چند شعاع کم نور خورش یجنگ م یبه دورنماد،متفکّر،یبر اسب سف

او را از تحرّک  ی توپخانهاست که  یوحشت ناپلئون از بارندگ. ستین یآفتاب یکند که روز یبازگو م

هوگو  از  کتوریو فیمناظر براساس تعر نیتمام ا»:گفت یما م یجالب آن که راهنما.باز خواهد داشت

 کتوریو فاتینقاش و طراح همان توص یعنیساخته شده؛-انینوایدر جلد دوم کتاب ب-جنگ  دانیم

حاال .خوانده بودم زین شرح را در پاریا شیو پنج سال پ یحدود س دیمن شا«.کرده اند یهوگو را نقاش

 .دوباره درذهنم مجسم شد

 یزبان قلمرو

که در  ینقاش یپرده :پانورما/آشکار کننده:مجسم/وصف کردن:فیتوص/ندازها چشم ا:مناظر

کند که  ستد،گمانیسقف بچسبانند؛چنانکه هر کس در آنجا با واریکه سقف مدّور دارد،به د یساختمان

 . ندیب یافق را در اطراف خود م

چادر،چادر  کی:یوصف بیترک/یابر،بارندگ/انینوایهوگو،ب کتوریو../جنگ و دانیان،توپخانه،میناپلئون،سپاه:تناسب

 انیکتورهوگو،ذهنم،سپاهیو فیتعر:یاضاف بیترک/یهنر ،شاهکاریآفتاب ید،روزیطرف،اسب سف کیبزرگ،

 /هسته:شعاع؛ دیشعاع کم نور خورش/ههست:گوشه/ اشاره صفت-نیشیوابسته پ:آن؛آن گوشه /دشمن،منظره جنگ 

 ،یبارندگ :یوند /منظره،منظم،متفکر،شرح: ساده/ هیال مضاف-نیوابسته پس:دیخورش/صفت-نیوابسته پس:کم نور

 توپخانه،شاهکار،راهنما،دورنما: مرکب/وارهید

  یادب قلمرو

جنگ  دانیان،توپخانه،میناپلئون،سپاه:ریمراعات نظ/ینقاش:تکرار/کند یشعاع بازگو م:و استعاره صیتشخ

 یابر،بارندگ:ریمراعات نظ/انینوایهو گو،ب کتوریو:ریمراعات نظ../و

 یفکر قلمرو

 .یان در هنر نقاش یهوگووجلوه ها کتوریاثار وآخصوصا:وهنر یبه هنر وشاهکار نقاش اشاره

 تیهدا ینامه را آقا.دیبه نام من رس سیبه پار زیاز از پار یروز،نامه ا کیبودم  سیدر پار یوقت

و  زیگذشته ها و خاطرات پار ادینوشته بود؛به  میمن،برا ییزاده،معلّم کالس سوم و چهارم ابتدا

هوگو  کتوریباسواد سفارش کرده بود که اگر سر قبر و فیمعلّم شر نیا.هوگو کتوریو انینوایخواندن ب

متوجه .نامه مرا به فکر انداخت نیا.بزرگ طلب کنم ی سندهینو نیا یبرا یجانب او فاتحه ا ازرفتم،

در دل  یرا حتّ یتا چه حد بوده است که فرهنگ و تمدن فرانسو سندهینو نیشدم که قدرت قلم ا
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و نه  دتوانست بکن یکه نه سپاه ناپلئون م یکار.فرا برده است ز،همیمثل پار رانیا یدهات دور افتاده 

 یزیپار یباستانمحمد ابراهیم  سیتا پار زیپار از .دوگل یها یو نه سخنران یشارلمان یروین

 یزبان قلمرو

 ،یفرهنگ فرانسو:یوصف بیترک/ناپلئون،دوگل:تناسب/معلم،کالس:تناسب/زیس،پاریپار:تناسب/بزرگوار:فیشر

/ انینوایب ز،خواندنیمعلم کالس،خاطرات پار:یاضاف بیترک/بزرگ ی سندهیدور افتاده،نو ،دهاتیفرانسو تمدن

معلم  نیا/هیمضاف الت صف-وابسته وابسته:سوم/هیال مضاف-نیوابسته پس:کالس/هسته:معلم؛کالس سوم  معلم

 ن،یوابسته پس:بزرگوار/صفت-نیوابسته پس:فیشر/هسته:معلم/ اشاره صفت-نیشیوابسته پ:نیا،باسواد فیشر

/ هیال مضاف-نیوابسته پس:دهات/هسته:دل،دل دهات/هیال مضاف-نیوابسته پس:قبر/هسته:سر،قبر سر/صفت

 .شیافزا یواج ندیفرا«ینامه ا»همزه در یانجیصامت م/سنده،باسوادینو:یوند/ف،سفارش،قبریشر س،یپار:ساده

 یادب قلمرو

 :ریمراعات نظ/معلم،کالس:ریمراعات نظ/سیز،پاریپار:رینظ مراعات/نام،نامه :جناس/سیز،پاریپار:جناس

 نامه :تکرار/یسندگیمجاز از نو:قلم/ناپلئون،دوگل

 یفکر قلمرو

 یدر دل دهات دورافتاده  یحت را یفرانسوو تمدن   تا چه حد بوده است که فرهنگ سندهینو نیقلم ا قدرت

هم از  زیمانند پار ییدرجا یهوگو  که حت کتوریو یسندگیبر هنر نو دیتاک:هم فرا برده است زیمثل پار رانیا

 یکه نه سپاه ناپلئون م یکار/هستند ایبزرگ متعلق به کل دن سندگانینو/شودیم ادیفرهنگ وتمدن فرانسه 

 یهوگو کرد ونفوذ کتوریو یسندگیکه قدرت نو یکار:دوگل یها یونه سخنران یلمانشار یرویتوانست بکند ونه ن

ازقدرت حاکمان  شتریب اتیوادب یسندگینو  قدرت/قادر به انجامش نبود یقدرت چیملت ها داشت،ه اتیکه در ادب

 .است

 :حافظ است  تیب نیا اداوریبند  نیا 

 یوترکان سمرقند یریچشمان کشم هیس      نازند یرقصند و م یم رازیشعر حافظ ش به-

 .وماندگارند یوشاعران بزرگ، جهان سندگانینو یهمه ( نفوذ شعر حافظ در همه جا)

مقدس روم و در اروپا پدر مقدس در  یامپراطور گذار انیبن:کارل بزرگ ای یشارلمان:خاص یاسام

رمان معروف :انینوایب/امپراطور فرانسه:ناپلئون/جمهور فرانسه سیرئ:دوگل/باشد یم«آلمان وفرانسه»یکشورها

 .رمان قرن نوزدهم نیهوگو ،معروف تر کتوریو
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 کارگاه متن پژوهی

 یقلمرو زبان

 چه معناست؟ ت،بهیدر هر ب« طاق»واژه -4

 «یخاقان»طاق نه ینه ینمط عشق اگر پا بر   فیاست عشق،جفت نخواهد حر ریطاق پذ:الف

 قیروش،طر: نمط 

 «یفردوس» در گهر یا هیبه هر پا نشانده     نهاده به طاق اندرون تختِ زر :ب

 «یمنوچهر»با رنگ ونگار است انیرو یپر یرو چون  معشوقان با طاق و رواق است یچون ابرو:پ

 ومرتبط  وستهیوابسته،پ: رواق

 و قوس یدگیخم:ج/(کاخ) سقف،مجاز از یبه معنا:ب/(تعلق خاطر یب)،مجردکتا،تکیفرد،:الف

 .دیسیو بنو دیابیاز متن درس ب ییپنج گروه کلمه مهم امال-۲

 یطاق ضرب/شش ماه  بیقر/دولت مستعجل /حکومت  ی هیمارغاش/ یخیتصورات تار/آفتاب  غیچر

توانند  یم زیاز وابسته هان یبعض. شود یم لیتشک« وابسته»و«هسته»از  یگروه اسم دیدان یهمان طور که م-0

 :میپرداز یوابسته م یسه نوع از وابسته ها یبه معرف اکنون .داشته باشند یوابسته ا

 یم یو موصوف آن، اسم یصفت شمارش انیاندازه و وزن موصوف،م ایشمارش تعداد  یمعموال برا :ممیز(الف 

 .نام دارد«زیمم»که وابسته عدد است و دیآ

 فرش تخته  دو:شود؛ نمونه یجا وابسته هسته م کیبا عدد همراه خود،  زیمم: توجه 

 وزن؛ یبرا«...ور،یگرم، من، س لوگرم،یتن، ک»:عبارت اند از ممیزها

 طول؛ یبرا« ...متر،و یلیمتر، م یمتر، سانت لومتر،ی، ک(فرسنگ) فرسخ»

 ظرف؛،یو صندل زیاز لباس،م ینیتعداد مع یبرا« دست»

 پارچه؛ یبرا« توپ و طاقه 

 فرش؛ یبرا «تخته»

 و همانند آنها؛  یکیو لوازم الکتر لیوسا یبرا «دستگاه
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    ا؛یاز اش یاریبس یبرا «تا»

 ....  و  

  راه  فرسخ هفت : نمونه

 .است «زیمم»، وابسته وابسته از نوع «فرسخ» کلمه

 اسم +ِ-+اسم +ِ-+اسم: مضاف الیه مضاف الیه( ب 

مضاف الیه،خود،  نیآنگاه ارد؛یگ یقرار مهسته «وابسته»گاهی،در جا«مضاف الیه»،یاسم یازگروه ها یبرخ در

 :نمونهرد؛یپذ ی،در نقش مضاف الیه م«اسم»نوع زا یوابسته ا

  شهر   دانیم      محوطه

             مضاف الیه :شهر /مضاف الیه:دانیم/هسته: محوطههسته  مضاف الیه  مضاف الیه                      

 کرمان  استان  وسعت

 

 .هستند« مضاف الیه مضاف الیه»وابسته وابسته از نوع « کرمان»و « شهر» یها واژه

 باشد،(اسم  نیصفت جانش ر،یضم)که در حکم اسم  یهر کلمه ا ایاسم : توجه 

 :مثالرد؛یگ یمضاف الیه مضاف الیه،قرار م گاهیدر جا

 او      سخن     ییراگی

 هسته  مضاف الیه  مضاف الیه

  سندهیون   قلم      قدرت 

 هسته مضاف الیه  مضاف الیه

 .هستند« مضاف الیه مضاف الیه»وابسته وابسته، از نوع  ،«سندهینو»و « او» 

مضاف »،ینوع گروه اسم نیدر ا اسم+نیشپی صفت+ِ-+اسم/صفت+ِ-+اسم+ِ-+اسم:الیه مضاف صفت(پ

 : شود؛نمونه یداده م حیتوض(نیشیپ ای نیپس)«صفت»است،به کمک«ههست»که وابسته «هیال

 کدام سفر؟ برنامه/ریخاطره دلپذ یادآوری/جهان  نیا ریاس/دوازدهم هیآموز پا دانش

 . هستند «صفت مضاف الیه»وابسته وابسته از نوع«کدام»و«ریدلپذ»،«نیا»،«دوازدهم»یباال، واژه ها یمثال ها در
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 .دیابیمناسب ب ینمونه ا«وابسته یوابسته ها»از انواع  کیهر  یمتن درس، برا از

 و پنج فرسنگ راه  یس/ده فرسخ راه :زیمم

 کالس سوم  معلم/ ییششم ابتدا کالس:صفت  صفت

 بریرود ت ی کرانه/ اهیس یایدرل سواح/یقنات حسنکنار: هیمضاف ال هیال مضاف

  یادب قلمرو

 .دیکن یبررس یادب یها هیرا از نظر آرا ریز یها تیعبارت و ب-4

 .زد یبه روم چشم داشت و از آن چشم م ییایروز دن کی(الف

 ایمجاز از مردم دن: ایدن/دنیاز ترس هیکنا:زد یم چشم/(داشتن دیام)از توقع وانتظار داشتن  هیکنا:نداشت چشم

 اش نام نهادند؟ یبود؟ کجابود؟ ک یک           اش نام نهادند یکه ک یانیکاووس ک(ب

 جناس/(دیق «یک»در مصراع دوم یلقب پادشاه بزرگ وک یدرمصراع اول به معنا یک)(:تام)همسان جناس

 رانیپادشاه بزرگ ا کاوسیبه ک:حیتلم/(ن،صامت ک ،ش):ییآرا واج/(ی،ک هک):همساننا

 اش نام نهادند یمردادمه و گاه د یگاه        ما بود که  یو دم سرد یدل گرم( پ 

 ای یدواریاز اممی دم گر:هیکنا/یودم سرد یدم گرم:تضاد /صامت ر،م:ییآرا واج/ید،مرداد:ریمراعات نظ

 یمرداد مه و د،لف ها یو دل سرد یدل گرم:ونشر لف/یناخوش ای یدیازناام یسرد دم:کنایه/یخوش

ها  یخوش ای یدیونام یدواریام)از دم گرم ودم سرد یمرداد ود دنینام یبرا یعلت ادب:لیتعل حسن/نشرها

 (ماست یها یوناخوش

 دام مثل است؟ک ادآوری ر،یعبارت ز-۲

 .حکومت سرهنگ ها پناه ببرد هیناچار شده به مار غاش ستم،یقرن ب یعقرب جرارة دموکراس میب از

 ماربه دهان اژدها رفتن میازب/به چاه افتادن ازچاله

  یفکر قلمرو

 یبزرگ هم مانند آدم ها یها یامپراتور»خوش گفته اند که  چه  ست؟یچ ریاز عبارت ز سندهیمقصود نو-4 

 ادهیشود،ز یم یماریدرخوردن باعث ب یرو ادهیکه ز همانطور:«.رندیم یثروتمند، معموال از سوء هاضمه م

 .شود یم شانیها وطمع انان هم باعث نابود یامپراتور یخواه
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 .دیسیرا مقابل آن در جدول بنو تیهر ب یمفهوم کل-۲

 

 مفهوم کلی بیت

 شد انیآمد و از تاک ع نیخاک عج با

 نام نهادند اشی شاهان که مخون دل 

 ایدن یداریناپا

 افتیمغان  ریاز نفس پ قیطر نییآ

 اش نام نهادند یآن خضر که فرخنده پ

 یوزندگ ریدر طول مس یبروجود راهنما و هاد دیتاک

 

 

خود را از آن خود از آن  افتیاز حافظ است؟ در تیکدام ب ادآوری« دولت مستعجل»با توجه به متن درس، -0

 دولت مستعجل بود یول دیدرخش خوش/یبواسحاق روزهیخاتم ف یراست.دیسیبنو

است که همه  نیا منظورهستند و   یو فان بزرگ هم گذرا یها حکومت،قدرتها اشاره کرده است ینابود به

به کوتاه بودن حکومت بواسحاق وحکومت  اشاره./شود یگذرندو عمر حکومتشان تمام م یشتابان م, حکومتها

 .رفتیخواهندپذ انیحکومتهاپا یروز سرانجام/به کوتاه بودن قدرت اشاره/نموده است  یا سهیمقا ینیموسول

 

 (یفاطمه بز- لیال رحمانی:تست طراحان)سیپار زتایمتن درس ازپار یتست ها نمونه

 وجود ندارد؟ ییغلط امال ریدر کدام دسته از واژگان ز-4

 اعتصاب کارگران-معتبر -اتراق-آفتاب قیچر-قنات:الف

 مغان ریپ-یدر معرض نابود-شش ماه بیغر-محوطه-یتداع:ب

 سوء هاضمه-استبعاد-القصوا  تیغا-ریتحر-حواله:ج

 دولت مستعجل-حکومت ی هیمار قاش-یخیتصورّات تار-قبرس- لسانیط:د

 حکومت  ی هیمار غاش:د/شش ماه بیقر:ب/آفتاب غیچر:الف

 ...اشاره دارد به( اش نام نهادند یبود ؟کجا بود؟ک یک/اش نام نهادند یکه ک یانیکاووس ک)تیب-۲

 ایدن ییوفا یوب یویدن یزندگ یداریناپا:ب                  پادشاهان دادیستم وب:الف
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 کین یانسان ها کیبرجا ماندن نام ن:د              یوقصه پرداز یافسانه ساز:ج

 ته به کار نرفته است ؟ وابسی وابسته  نهیدر کدام گز-0

 یفرهنگ وتمدن فرانسو:دیی     کالس ششم ابتدا:ج     کالس ششم دبستان:ب         ده فرسنگ راه:الف

 ؟...ها مشترک است به جز  نهزیگ یهمه  یها هیآرا-1

 تصورات یایدر:د      حکومت    ی هیمار غاش:جی   دموکراس یعقرب جراره :ب        روزگار   یشوخ:الف

اش نام  یخون دل شاهان که م/ شد انیآمد وازتاک ع نیباخاک عج)آمده است؟ نهیدرکدام گز تیمفهوم ب-5

 (نهادند

 باشاهان ستمگراست یمانی،هم پ یخوارگ یم:ب         ستندیعالم ازرنج درامان ن نیدرا زیشاهان ن:فال

 هاست یستمگر یتمام ی شهیوشراب ر یم:د      رسند یاعمال خود م یبه سزا ایدن نیستمگران درهم:ج

 ییبایبرز......به جز یادب یها هیتمام ارا( خواندند یم بریرود ت یفرات ،خط از کرانه  یکرانه ها)یدر جمله -۶

 کالم افزوده اند؟

 تناسب:استعاره            د:ج                   هیکنا:ب                   مجاز        :الف

 ...یبه معنا هیغاش( هیغاش مار)بیدر ترک-7

 امتیق :رنگارنگ      د یجامه :ج                     رحم یب:خطرناک              ب:الف

درکدام (اش نام نهادند یملک که بغداد ور نیا/فانیشده ازخون ضع نیاست که رنگ یخاک)تیشاعر درب امیپ-8

 شده است؟ انیب قیبه طور دق نهیگز

        خودخواهند بود ییپاسخ گو یستمگران روز:الف

 مانند ینم داریظالمانه پا یحکومت ها:ب

 متحمل آن شده اند یاست که مردم عاد یرونق و شکوه حکومت ها از رنج:ج

 پندارند ،در درون پراز فسادند یکه خود راصالح م ییحکومت ها:د

 چیست؟(سمیر ماه هم بنواز سف یخاطرات یباشد وروز یدارد که عمر یچه استبعاد)عبارتمفهوم -3

 ندیب یم کینزد را خود یزندگ انیپا:ب      ردیگ یم شخندیدور ودراز خود را به ر یآرزوها:الف

 شمارد یممکن م ریسفر انسان را به ماه غ:د                  ندیب میممکن ن ریسفرخودرابه ماه غ:ج
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 کدام واژه کاربرد دارد؟ یبرا(صفت)به عنوان «جراره»-43

 عقرب:مار                    د:ج                    سلطنت:آفتاب            ب:الف

علت (رندیم یثروتمند ،معموال از سو هاضمه م یبزرگ هم مانند آدم ها یها یامپراتور)با توجه به عبارت -44

 ست؟یبزرگ چ یها یامپراتور یفروپاش

 یاختالفات داخل:گذشت زمان      د:ج           اریثروت بس:ب   یخواه ادهیز:الف

 تست کنکور سراسری

 34کنکور سراسری زبان صفت مضاف الیه است؟ « تماما»وابسته وابسته در کدام گروه اسمی -4۲

 آثار گرانبهای آن مرد، علمای روحانی مشهد، خانواده بزرگ وی:الف

 تألیف آن کتب، رشته ادبیات فارسی، مجموعه مقاالت فرهنگی:ب

 کرسی حافظ، نخستین دانش پژوه ادبی، چهار زمینه تألیف  استاد:ج

 پایان نامه دوره دکتری، مجموعه دروس حوزوی، درس مهم قرآن:د

 پاسخنامه

   د  نهیگز:0      ب نهیگز:۲       ج  نهیگز:4

     ج نهیگز:۶    الف ی نهیگز:5        الف نهیگز:1 

 ج    نهیگز:3     ج نهیگز:8         د نهیگز: 7 

 گزینه ب:4۲     لفا نهیگز: 44      د نهیگز :43

 (بهاباد)یزد، فاطمه بزی -، خوزستانلیال رحمانی:تحلیل
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