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واژگان

مرغ سحر: بلبل، هزاردستان بامداد: پگاه، صبح زود   

جهالت: نادانی لیل: شب     

غفلت: بی خبری نهار: روز     

حیف: افسوس، دریغ تنبیه: آگاه کردن، هوشیار کردن  

اقرار: اعتراف خداونِد دل: صاحِب دل، آنکه  

وجود: هستی گل صد برگ: گلی است زرد رنگ  

فکرت: اندیشه، فکر حیران: سرگردان    

حقه: ظرفی کوچک برای نگهداری جواهر یا اشیاء دیگر عنب: انگور     

اَسرار: جمع سر، رازها مستمع: شنونده    

تقدیر: سرنوشت، آنچه خدا برای انسان خواسته مرغان: پرندگان    

شکرگزار: سپاس گزار ر: رام و فرمان بردار    ُمَسخَّ

راست روان: درستکاران کرم: بزرگواری، بخشندگی   

اِنعام: بخشش بارخدایا: ای خدای بزرگ   
	 	 کج	رفتار:	بدرفتار،	بدکردار	

تسبیح: خدا را به پاکی یاد کردن، ذکر سبحان اهلل

گوی: توپی کوچک که در برخی بازی ها از جمله چوگان به کار می رود.

الوان: جمع لون، رنگ ها، در شعر به معنی رنگارنگ به کار رفته است.

یاقوت: از سنگ های معدنی گران بها به رنگ های سرخ، زرد و کبود.

معنی  ابیات

خوش بَود دامن صحرا و تماشای بهار بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار 

yy	،بهاری	طبیعت	تماشای	و	صحرا	و	دشت	به	رفتن	است	برابر	روز	و	شب	طول	که	بهار	اول	زودِ	صبح	در	معنی:
لذت	بخش	است.
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دل ندارد که ندارد به خداوند اِقرار آفرینش همه تنبیه خداونِد دل است 

yy	،نیست	معترف	خداوند	وجود	به	که	آن	است.	آگاه	و	ضمیر	روشن	انسان	بیداری	برای	جهان	این	معنی: آفرینش
از	ذوق	و	احساس	بی	بهره	است.

این همه نقِش عجب، بر در و دیوار وجود  هر که فکرت نکند، نقش بَُود بر دیوار

yy	همچون نیندیشد،	 خداوند	 و	 آفرینش	 به	 که	 آن	کس	 هر	 پدیده	های	شگفت	انگیز،	 همه	 این	 وجود	 با	 معنی: 
تصویری	بی	جان	و	اندیشه	روی	دیوار	است.

نه همه مستمعی، فهم کند این اَسرار کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند 

yy	مفاهیم	این	ای	شنونده	هر	اما	هستند.	خداوند	نیایش	حال	در	درختان	و	دریاها	ها،	کوه	جمله	از	ها	آفریده	معنی:
رمزی	را	درک	نمی	کند.

خر ای خفته، َسر از خواب جهالت، بردار؟ خبرت هست که مرغان سحر می گویند: 

yy	خبری	بی	و	نادانی	از	را	خود	غافل،	انسان	ای	گویند:	می	دم	سپیده	هنگام	به	سحری	بلبالن	که	دانی؟	می	آیا	معنی:
رها	کن؟

یا که داند که بر آرد ُگِل صد برگ از خار؟ که تواند که دهد میوه ی اَلوان از چوب؟ 

yy	زرد	زیبای	های	ُگل	خار،	از	و	آورد	پدید	رنگارنگ	های	میوه	درخت	چوب	از	تواند	می	که	است	پروردگار	تنها	معنی:
برویاند.

فهم، عاجز شود از َحّقه ی یاقوِت اَنار عقل، حیران شود از خوشه ی زّرین ِعَنب 

yy	دریافت	و	درک	از	انسان	فهم	و	شود	می	سرگشته	انگور	طالیی	ی	خوشه	زیبایی	دیدن	از	انسان	معنی: عقل
زیبایی	دانه	های	انار	که	همچون	یاقوِت	سرخ	می	درخشد،	ناتوان	است.	

ر کند و لیل و نهار ماه و خورشید ُمَسخَّ پاک و بی عیب خدایی که به تقدیِر عزیز 

yy	و	رام	را	شب	و	روز	و	خورشید	و	ماه	خواستش	ی	واسطه	به	که	کاستی	گونه	هر	از	مبرا	و	پاک	خداوند	معنی:
فرمانبردار	خود	کرده	است.	

همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار تا قیامت سخن اَندر کرم و رحمت او 

yy	از	یکی	ی	درباره	توانست	نخواهند	اما	گفت	خواهند	سخن	خداوند	مهربانی	و	بخشش	از	قیامت	روز	تا	معنی:
هزاران	لطف	و	رحمت	او	داد	سخن	بدهند	و	حق	مطالب	را	اَدا	کنند.

ُشکِر اِنعام تو هرگز نکند ُشکر گزار نعمتت بار خدایا، زعدد بیرون است 

yy	انسان	هیچ	و	نیست	شمارش	قابل	که	است	کران	بی	قدری	به	تو	های	نعمت	و	احسان	بزرگ،	خدای	معنی: ای
قدردانی	هرگز	نمی	تواند	شکر	نعمت	های	تو	را	به	جای	آورد.
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راستی کن که به منزل نرسد، کج رفتار سعدیا، راست ُروان گوی سعادت بُردند 

yy	راه	از	و	کن	پیشه	درستکاری	نیز	تو	رسیدند.	خوشبختی	و	خجستگی	به	درستکار	های	انسان	سعدی،	ای	معنی:
راست	عبور	کن	زیرا	انسان	های	بدکردار	به	هدف	مطلوب	نمی	رسند.	

آرایه های ادبی

*y.تشبیه: مانند کردن چیزی به چیز دیگر یا کسی به کسی دیگر
تشبیه	دارای	چهار	رکن	است:

ارکان تشبیه:
1-	مشبه:	چیزی	یا	کسی	که	آن	را	تشبیه	می	کنیم.

2-	مشبه	به:	چیزی	یا	کسی	که	مشبه	را	به	آن	تشبیه	می	کنیم.
3-	وجه	شبه:	ویژگی	یا	ویژگی	های	مشترک	میان	مشبه	و	مشبه	به.

4-	اَدات	تشبیه:	نشان	دهنده	ی	پیوند	شباهت	است.	)مشبه	را	به	مشبه	به	پیوند	می	دهد.(	مانند:	مثل،	مانند،	چو،	چون،	
همچون،	به	سان،	به	کردار،	همانند،	به	اسلوب،	مانَد،	گویی	و	...

 قد آرش همچون سرو، بلند است.

ادات تشبیه: همچون وجه شبه: بلندی  مشبه به: سرو  مشبه: قد آرش  

 دانا چو طلبه عطار است، خاموش و هنرنمای و نادان چو طبل غازی بلند آواز و میان تُهی.

ادات تشبیه: چو وجه شبه: خاموش و هنرنمای   مشبه به: طلبه عطار  مشبه: دانا 

ادات تشبیه: چو وجه شبه: بلندآواز و میان تهی   مشبه به: طبل غازی  مشبه: نادان 

 مشبه و مشبه به ارکان اصلی تشبیه هستند که به آن ها طرفین تشبیه نیز می گویند. 

تشخیص )جان بخشی یا شخصیت بخشی(:
نسبت	دادن	رفتار	انسانی	به	غیِر	انسان.	مانند:	غنچه	ای	گفت	به	پژمرده	گلی←	سخن	گفتن	غنچه:	تشخیص

ُگل	بخندد	بر	سر	گل	بوته	ها	←	خندیدن	گل:	تشخیص
مراعات نظیر )تناسب(:

آوردن	واژگانی	نظیر	هم	که	از	یک	مجموعه	هستند	و	با	هم	هماهنگی	دارند.	این	هماهنگی	می	تواند	از	نظر	جنس،	
نوع،	زمان،	مکان	و	...	باشد.	

  ابر و باد و َمه و خورشید و فلک در کارند              تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
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واژگاِن	ابر،	باد،	َمه،	خورشید	و	فلک	همگی	از	یک	مجموعه	بوده	و	تناسب	دارند.	برخی	از	واژگانی	که	با	یکدیگر	
هماهنگی	معنایی	دارند	و	در	سخِن	شاعر	یا	نویسنده،	آرایه	تناسب	می	آفرینند.

افتاب،	ماه	و	ستاره	/	لب،	چشم	و	دهان	/	شمع	و	پروانه	/	تیر	و	کمان	/	ُگل	و	بلبل.
تلمیح:

در	لغت	به	معنی	با	گوشه	چش	اشاره	کردن	است.	در	اصطالح	ادب،	چنان	است	که	گوینده	در	ضمن	بیان،	به	
رویدادی	تاریخی،	داستانی	یا	آیه	ای	از	قرآن	کریم	یا	یک	حدیث	اشاره	کند.

 

سرد کن زان سان که کردی برخلیل یا رب این آتش که در جاِن من است 

*y.تلمیح دارد به ← سوزاندن حضرت ابراهیم)ع( به وسیله ی نمرود و گلستان شدن آتش بر آن حضرت
 

که علم کند به عالم شهدای کربال را به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب 

چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من 

*y امام به  آن حضرت  سفارش  و  مرادی  ابن ملجم  به دست  علی)ع(  کشته شدن حضرت   ← به  دارد  تلمیح 
حسن)ع( که با قاتلش به مدارا رفتار کند.

آشنایی با شخصّیت ها

سعدی
*yالدین	مصلح	نام:
*yابومحمد	کنیه:
*y	الدین	مشرف	لقب:
*yسعدی	تخلص:
*yهفتم	قرن:
*y	،عربی	و	فارسی	قصائد	غزلیات،	باب،	10	در	نامه(	)سعدی	بوستان	منظوم:	آثار

رباعیات،	مفردات.
*y .نصیحة امللوک	و	عشق	و	عقل	در	رساله	پنجگانه،	مجالس	نظم،	به	آمیخته	)آهنگین(	مسجع	نثر	به	گلستان	منثور:	آثار

اَنعام: چارپایان اِنعام : بخشش  

تفاوت این دو واژه در یک واج است. به عنوان نمونه جفت واژه های )َسرو سیر(، )پَر و پور( با یکدیگر در یک واج 

اختالف دارند.
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هر یک از جفت  واژه های )َمِلک و َمَلک(، )ِمْلک و ُملک( با یکدیگر در یک واج تفاوت دارند که باعث تفاوت در 

تلفظ و معنی نیز می شود.

��

��
��

��
��

 ُملوک
جمع آن

َمِلک: صاحب، پادشاه، از نام های خدا 

 مالیک )مالیکه(
جمع آن

َمَلک: فرشته 

��

��
��

��
��

 اَمالک
جمع آن

مِلک: زمین، باغ و آنچه در تصرف شخص باشد.  

ُملک: کشور، سرزمین، قلمرو پادشاهی )گاهی در معنی پادشاهی(

��

��
��

��
��

َمِلکه : شهبانو

َمَلکه: کیفیتی ثابت در ذهن مانند: این بیت از سعدی َمَلکه ذهن او شده است.

سفر

واژه ها و عبارت های مهم

افسار	اسب	کشید:	اسب	را	متوقف	کرد.
ساعتی	درنگ	کرد:	مدتی	)نزدیک	به	یک	ساعت(	صبر	کرد.

معرفت:	شناخت	)از	مهمترین	اصطالحات	عرفانی(
من	در	آنم:	من	در	حال	انجام	دادن	آن	هستم.
در	خود	سفری	می	کنم:	به	خود	می	اندیشم.

آشنایی با شخصّیت ها

اسرار التوحید
*yابوسعید	شیخ	مقامات	فی	التوحید	اسرار	کتاب:	کامل	نام
*yابوالخیر	ابوسعید	شیخ	احوال	شرح	در	کتاب:	موضوع
*yابوسعید	شیخ	نوادگان	از	منور	محمدبن	کتاب:	نویسنده
*y).است	شده	نوشته	ششم	قرن	در	کتاب(	

ابوسعید ابوالخیر
*y.است	زیسته	می	پنجم	ی	سده	اوایل	و	چهارم	ی	سده	اواخر	در	که	ایران	عرفای	ترین	پرآوازه	از	یکی
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1- معنی واژه ی َملِک در بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟
نروم جز به همان ره که توام راه نمایی« » َملِکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی   

 4( بزرگ   3( فرشته   2( پروردگار   1( پادشاه

2- در مصراع نروم جز به همان ره که توام، راه نمایی چه آرایه ای دیده می شود؟

 4( جان بخشی   3( تلمیح   2( اغراق   1( تشبیه

3- کدام واژه به لحاظ معنایی با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟

 4( اَنعام   3( سخاوت   2( بخشش   1( اِنعام
4- هر یک از واژگان مشخص شده را به معنی آن وصل کنید.

الف: نادانی  ماه و خورشید ُمسخر کند و لیل و نهار

ب: پگاه  فروزنده ی ماه و ناهید و ِمهر

پ: رام  آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

ت: ستایش کردن  بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار

ث: خورشید  ستودن نداند کس او را چو هست

5- مترادف و متضاد هر یک از واژگان زیر را بنویسید.

متضاد مترادف واژه

لیل

بُرنا

مقصد
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6- واژه ی الوان به معنی ................................... و مفرد آن ........................................ است.

7- برای هر یک از واژگان زیر یک هم خانواده بنویسید.

رحمت: ................................  غفلت: ................................... 

عاجز: ...............................  مستمع: ................................. 

8 - هر یک از مصراع های زیر را به مفهوم آن وصل کنید.

الف:	افسوس	بر	تلف	کردن	عمر	در	بی	خبری نعمتت	بار	خدایا	ز	عدد	بیرون	است.

ب:	به	خوشبختی	رسیدن	در	شکاران عقل	حیران	شود	از	خوشه	ی	زرین	عنب

پ:	آگاهی	انسان	به	واسطه	ی	تأمل	در	خلقت سعدیا	راست	روان	گوی	سعادت	بردند.

ت:	سرگشتگی	عقل	از	زیبایی	های	آفرینش تا	کی	آخر	چو	بنفشه	سر	غفلت	در	پیش

ث:	بی	حد	و	شمار	بودن	نعمت	های	الهی آفرینش	همه	تنبیه	خداوند	دل	است.

دیده  ادبی  آرایه   کدام  بست«  ببایدت  را  بندگی  میان  9- در بیت »ستودن نداند کسی او را چو هست 
نمی شود؟

 4( واج آرایی   3( تشبیه   2( کنایه   1( جناس

10- امالی کدام گزینه درست است؟

 2( فهم اصرار آفرینش   1( شکرگذاری از نعمت های خداوند

 4( هقة یاقوت انار   3( تسبیح خداوند و شکر اِنعام او

11- بوستان سعدی به ........................... و گلستان به ........................... نوشته شده است.

 2( نظم- نثر آمیخته به نظم    1( نثر - نظم

 4( نظم- نثر ساده    3( نثر- نثر مسجع

12- حدیقة الحقیقة توسط ........................... سروده شده و نام دیگر آن ........................... است. 



21

13 - یکی از برجسته ترین آثار ادبیات حماسی جهان، ........................... است که توسط ........................... به 
زبان فارسی به نظم در آمده است.

نگاشته شده   ........................... احوال   و  زندگی  در شرح  توسط محمد بن منور   ........................... کتاِب   -14
است.

15- در شعر آفرینش همه تنبیه خداوند دل است کدام بیت به آیه ی 44 سوره اِسراء تلمیح دارد؟

................................................................................................................................................................................................

16- در بیت زیر » سر از خواب جهالت برداشتن« کنایه از چیست؟
آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار« »خبرت هست که مرغان سحر می گویند 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

17- در هر یک از بیت های زیر کدام واژه ها تناسب )مراعات نظیر( به وجود آورده اند؟
- تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟

حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار  

................................................................................................................................................................................................

- پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز

ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار  

................................................................................................................................................................................................

18- در مصراع »خبرت هست که مرغان سحر می گویند« کدام آرایه ی ادبی دیده می شود؟

................................................................................................................................................................................................

19- در مصراع »بنام خداوند جان و خرد« کدام نادرستی امالیی به چشم می خورد؟ درباره ی آن توضیح 
دهید.

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
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20- هر یک از بیت های زیر را به نثر ساده و روان برگردانید.
نروم جز به همان ره که توام راه نمایی ملکا ذکر تو گوی که تو پاکی و خدایی 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

کزین برتر اندیشه بر نگذرد به نام خداوند جان و خرد 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

که او برتر از نام و از جایگاه نیاید بدو نیز اندیشه راه 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار؟ که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب؟ 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
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