
 

 





 

 
 



  
 
  
  
  

 
 آموزش ها و مؤسسات آموزان پايه دوازدهم كه مايل به ادامه تحصيل در دانشگاه دانش

عالي كشور هستند، از يك سو بايد مطالب كالس دوازدهم را دقيق و خيلي عميق 
  ود را مرور نمايند.اي قبلي خ هاي پايه فراگيرند و از سوي ديگر كتاب

 آموزان گونه دانش  اي كنكور) براي اين هم محك (مرور حرفهبندي دهم و يازد هاي جمع كتاب
از اين كتاب هاي قبلي،  توانند براي مرور مطالب پايه آموزان مي كمك بزرگي است. دانش

  استفاده كنند.
 هاي ممتاز و معتبر كشور ما در انتشارات مبتكران براي شما كه هدفتان قبولي در دانشگاه

  ايم. بندي را به كمك مؤلفان و مدرسان برگزيده تأليف كرده هاي جمع است، مجموعه كتاب
كه در  است» دهم و يازدهم محك فارسيبندي  جمع  كتاب«رو داريد  كتابي كه پيش

صورت درس به درس  اي، اماليي، دستوري و واژگان به هاي مفهومي، آرايه آن نكته
  .آمده است

يازدهم را مرور  و دهم فارسيمطالب  ،توانند آموزان عزيز مي كتاب دانشبا مطالعه اين 
  هاي آزمايشي و سال دوازدهم آماده كنند. كرده و خود را براي آزمون

و  حسين حسيني بيدختيدانيم از مؤلف محترم كتاب، آقاي   وظيفه خود مي  در پايان
  .از دبير محترم مجموعه تشكر كنيم

 ،آرا) چين و صفحه روف(ح جو و ساينا صلح حشمت فرشته كالهيها  همچنين از خانم
  بهاره خدامي (گرافيست) و زهرا گودرز (طراح جلد) سپاسگزاريم.

  

  انتشارات مبتكران   
  

 نـــد جـــان و خـــردبـــه نـــام خداو
ــذرد  ــه برنگـ ــر انديشـ ــزين برتـ  كـ
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 به نام کردگار ستایش:

 ها خالصۀ دانش حکمت: گنج
 

 

 
 

 ج فلک، آسمان، چرخ افالك:* 
 شایستگی، لیاقتبرازندگی: * 
 زیور پیرایه:* 
 بهانه آوردن، درنگ کردن تعلّل:* 
 شتابنده، سریع پا: تیز* 

 عزیز، صمیمی :جان جان
دهنـدة چهـره    نمایانگر چهـره، نشـان   :نما چهره

 (صاف و شفاف)
 روا، جایز، شایسته، مباح :اللح

 ماه نو :هالل
سرگشـته، حیـران، فرومانـده، لجـوج،      خیره: *

 بیهوده
 (خصال)  خوي، ویژگی :خصلت

 *دهنده روزي اق:رز 
 آفرین زهی:* 
 مایع زرد و تلخ موجود در کیسۀ صفرا :رهزه
 بسیار ترساننده :ره درزه

 آور، ترسناك سهمگین؛ خوف :سهمگن
 زلف پیچ و خم شکن: *
 شور و غوغاکنان زن: لغلهغُ *

 

 گشایش، گشایش در کار و مشکل فرج: *

 روشنایی، پرتو :فروغ *
 بخشش، کَرَم، نیکویی، دانش :فضل* 
 پسِ گردن، پشت گردن، پشت :قفا* 
 سقف دهان، مجازاً دهان، زبان :کام* 
 سرخ، بیخ بوتۀ گل بوتۀ گل، گل گلبن: *

 یقه، جیب :گریبان
 اي بیاورد ه چیز تازهکسی ک :مبدع

 میدان جنگ، جاي نبرد معرکه:* 
 کلید :مفتاح* 
 نظیر، کمیاب مانند، بی بی نادره:* 

 روش، نوع نمط:* 

صفت نسبی، منسوب به نیلوفر، بـه   نیلوفري:* 
 رنگ نیلوفر، الجوردي؛ آسمان الجوردي  

 جان، روح، شخص (نفوس)   :سنَفْ
 دم (انفاس) :نَفَس

 ن پست، هالکتمهلکه، زمی ورطه:* 

 غوغا، داد و فریاد، شلوغی، جمعیت مردم هنگامه:* 

 دادن: تکیه دادن  رها، آزاد، یله یله:* 

 چشمه
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و مرتزق، غلغله و هیجان، نمط و روش، مبدأ و آغاز، مبدع و رزاق 
آور، بحــر و دریــا، بهــر و بــراي، خواســت و اراده، نشســت و  تــازه

 .حلّال مشکالت هالل ماه،و منجالب، حالل و حرام،  هخاست، ورط
 

 
 ترتیب اجزاي جمله در زبان فارسی: *
 
 
 

 ترین بخش جمله فعل است که باید در پایان جمله بیاید. مهم) 1 
 نهاد در ابتداي جمله است. )2 
 یک جملۀ معمولی در کمترین حالت، داراي نهاد و فعل است. )3 
 شود.  رعایت نمیدر شعر و نثر ادبی، گاهی ترتیب نمودار باال )4 
 :بـراي نمونـه   .ها را از روي نشانه شناخت اي دارند که باید آن هر یک از اجزاي جمله، نشانه) 5 

متمم با (حرف اضافه)، مسند با (فعل اسنادي) و نهاد با (چه کسـی،   ،مفعول با (را) (شناسه)، فعل با
 شوند. چه کسانی، چه چیزي، چه چیزهایی) شناخته می

 جـزاي  هاي زیر را براساس ترتیب اجزاي جمله در زبان فارسی، مرتّب کنیـد و نـام ا   و بیت ها عبارت
 ها را مشخّص نمایید. آن

 گشت یکی چشـمه ز سـنگی جـدا   ) 1
 

 نمـــا، تیزپـــا  زن، چهـــره غلغلـــه 
 

 .گشت       جدا ز سنگی تیزپا، نما چهره، زن غلغله یکی چشمه :بازگردانی 
 فعل اسنادي  مسند       متمم قید  قید قید    نهاد 

ــرد ) 2 ــران، نب ــد ز ای ــه جوی ــد ک  بیام
 

ــرد    ــه گ ــدر آرد ب ــرد ان ــم نب ــر ه  س
 

 بیامد که از ایران نبرد بجوید و سر هم نبرد را به گرد اندر آرد. ]او[ :بازگردانی 
 و به کران رود هیرمند رفت با بازان و یوزان و حشَم و ندیمان و مطربان.) 3

 

 .مطربان به کران رود هیرمند رفتو  و یوزان و حشَم و ندیمان با بازان ]او[و  :بازگردانی 
ــص را  ) 4 ــتان مخلـ ــی از دوسـ  یکـ

 

ــوش     ــه گ ــید ب ــن رس ــر آواز م  مگ
 

 مگر آواز من به گوش یکی از دوستان مخلص رسید. :بازگردانی 
 

 

  شود. گاهی نشانه مفعول حذف می .است» را«گروه اسمی که نشانۀ آن 
 آیند. را به مفعول در جمله معموالً همراه با مفعول میهاي گذ فعل 
 ]م. ]راگاهی حرف اضافه است و نشانۀ متم 

 نهاد + (قید، متمم، مفعول، مسند) + فعل :جمله
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 چه کسی را، چه کسانی را، چه چیـزي را، چـه چیزهـایی    «هاي  براي یافتن مفعول در جمله از پرسش
 کنیم. استفاده می» را

بوسـیدن، پـذیرفتن، پرورانـدن، پوشـیدن،     ، بـافتن،  آزمودن، آفریدن، افروختنچند فعل گذرا به مفعول: 
 چشیدن، خراشیدن، ساختن (درست کردن)، نوشیدن، یافتن، ...

 هاي زیر، کدام گروه اسمی، در جایگاه مفعول قرار دارد؟ و جمله ها در بیت
 چشمۀ کوچک چو بـه آنجـا رسـید   ) 1

 

ــا   ــۀ دریــ ــه هنگامــ ــد وان همــ  بدیــ
 

 

   اامۀ دريآن همه هنگچشمۀ کوچک چه چیزي را دید؟  
 را جنوب نامیدم. تو) 2

 

 مفعول 
 توچه کسی را جنوب نامیدم؟  

 شناختم که عمود بر زمین بایستد. را نمی هیچ اقیانوسپیش از تو ) 3
 

 مفعول 
 اقیانوسیچ ه؟ شناختم پیش از تو چه چیزي را نمی 

  گـوش داشت پـدر بـه سـوي او     می) 4
 

ــه   ــاین قص ــاموش   ک ــت خ ــنید، گش  ش
 

 فعولم مفعول 
 این قصهچه چیزي را شنید؟  ]او[ـ    گوش؟ داشت پدر چه چیزي را به سوي او می 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 از صداي سـخن عشـق ندیـدم خوشـتر    

 

 یادگــاري کــه در ایــن گنبــد دوار بمانــد 
 

 آمده است.» شنیدن سخن«جاي  به »دیدن سخن« 

 
ــد   ــام ندی ــی از ای ــز تلخ ــه ج  گرچ

 

 ن استهر چه خواهی سخنش شیری 
 

 آمیزي هستند. حس» سخن شیرینی« و» تلخیدیدن « 

 
 هر خسی از رنگ گفتاري بدین ره کی رسد؟

 

 زن سـوز و مـرد بایـد گـام      درد باید پرده 
 

 آمیزي ایجاد کرده است. حس» رنگ گفتار« 

 
 کـــس ندیـــدیم کـــه تلخـــی نشـــنیدیم ازو

 

 و جوان چون شکر و شیر شـدیم  گرچه با پیر 
 

 .ساخته است آمیزي حس» تلخی شنیدن« 

 گویند. می» آمیزي حس«و یا چند حس، در کالم را آمیختن د :آمیزي حس 

Ï¼÷ÿ¶
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 گر شكرخندي شـكرخنده ببـين از ويچو عيسي

  

 چو موسي گر كمربندي بر آن كوه كمر باري 
 

  دارد.آميزي  حس» شكرخنده«  
  

  
  

  
  
  
  

  
 دارچـــه گـــويي، هـــوشپشـــت ديـــوار آن

  

 گـــوشتــا نباشــد در پـــسِ ديــوار،     
  (سعدي)      

توانـد در   اسـت و نمـي  » حقيقت«اندام شنوايي است و در اين معنا، » گوش«دانيد،  طور كه مي همان  
  تأكيد دارد.» چين انسانِ سخن« يعني؛، »گوش«به مفهوم مجازي شاعر در بيت اول،  ايد؛يپسِ ديوار ب

  
 روان در دل مـن،سروتا تو را جاي شـد اي

  

 نپسـندم كـه بـه جـاي تـو بـود       هيچ كس مي 
  

  (سعدي)    
كـار بـرده اسـت،     اي درخت است، ولي شاعر، آن را در معناي ديگري بـه  ، در لغت، نام گونه»سرو«  
  است.» مجاز«، جا در اين» سرو« يعني؛

  
ــي زن ــة عل ــرو اي گــداي مســكين در خان  ب

  

 پادشــاهي دهــد از كــرم گــدا را نگــينكــه 
  

را به » انگشتر«ي حضرت علي در نماز كنند. ول سنگ قيمتي است كه روي انگشتر نصب مي» نگين«  
  است. »انگشتر«مجاز از » نگين«گدا بخشيدند نه نگين آن را، پس 

  
ــمة ــيدچش ــا رس ــه آنج ــو ب ــك چ  كوچ

  

ــد    ــا بديـــ ــة دريـــ ــه هنگامـــ  وان همـــ
  

  »آب چشمه«مجاز از » چشمه«  
  

 نگفتي ز پيش چگونـه رفتـي؟سرتو كه ترك
  

 تو كه نقد جان ندادي ز غمش چگونه رستي؟ 
  

  »كل وجود«مجاز از » سر«  

ــد   ــي بلن ــة معن ــوازش پاي ــت ن ــردد از دس  گ
  

 سليمان كرده است دسترا شيرين سخن رمو 
 

  »قدرت«مجاز از  دوم» دست«  
  

 ماسـتخونمحتاج قصه نيست، گرت قصد
  

 چون رخت از آن توست به يغما چه حاجت است 
  

  »كشتن«مجاز از » خون«  

:يك معناي اصلي و يك يا چند معناي غيراصليهر واژهمجاز ،
، معناي حقيقي و به معناي غيراصلي آن، دارد؛ به معناي اصلي واژه

كار رفته اي كه در معناي غيرحقيقي به گويند. كلمه معناي مجازي مي
 شود.ناميده مي»مجاز«باشد،
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  به كوشش محمدي اشتهاردي هاي صاحبدالن: داستان  ابوري اثر عطّار نيش نامه: الهي
  

  معروف به نيما يوشيج، پدر شعر نو فارسي علي اسفندياري:

  
  

  
  

  مفهوم به نام كردگار
ــالك    ــت اف ــار هف ــام كردگ ــه ن ــاك   /  ب ــي خ ــرد آدم از كف ــدا ك ــه پي  ك

  

عظمت و قدرت  
  آفرينش خداوند

 ر در كـار مـا كـن   ز رحمـت، يـك نظـ   /  الهي، فضل خـود را يـار مـا كـن    
  

درخواست بخشش و 
  بخشايش از خداوند

 تـــويي رزاقِ هـــر پيـــدا و پنهـــان / تـــويي خلّـــاق هـــر دانـــا و نـــادان 
  

  رساني و روزي
  آفرينندگي خداوند

ــم نهــانم         ــكارا، ه ــويي هــم آش ــانم / ت ــو، كــام و زب ــا ز ت ــي گوي  زه
  

لطف خداوند، آگاهي 
  خداوند بر همه چيز

ــي    ــار آي ــت به ــو در وق ــدارچ ــار  /  پدي ــرداري ز رخس ــرده ب ــت، پ  حقيق
  

عظمت و قدرت  
  آفرينش خداوند

 سـازي سـوي خـاك    هـا  عجايـب نقـش  فروغِ رويت اندازي سـوي خـاك /   
  

درخواست بخشش و 
  بخشايش از خداوند

 شـمار اسـت   هـاي بـي   از آنـش رنـگ  /  گُل از شوقِ تو خندان در بهار اسـت 
  

  رساني و روزي
  آفرينندگي خداوند

  

 شـك، جـان جـاني    يقـين دانـم كـه بـي    /  گويم، بيش از آني هر آن وصفي كه
  

لطف خداوند، آگاهي 
  خداوند بر همه چيز

ــي ــي نم ــم، نم ــي /  دان ــم، اله ــواهي   دان ــه خ ــي، آنچ ــو دان ــي و ت ــو دان  ت
  
  

عظمت و قدرت  
  آفرينش خداوند 
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 مفهوم چشمه
ــره/  گشــت یکــی چشــمه ز ســنگی جــدا  ــه زن، چه ــا غُلغل ــز پ  نمــا، تی

 

 گري هتوصیف جلو
 و تکبر چشمه

 گـاه چـو تیـري کـه رود بـر هـدف      /  گه به دهان، برزده کف چـون صـدف  
 

توصیف زیبایی و 
 سرعت چشمه

ــا   ــه، یکت ــن معرک ــت: دری ــنم گف ــنم  /  م ــحرا، م ــبن و ص ــر گُل ــاجِ س  ت
 

 غرور و تکبر

ــه آنجــا رســید  ــد  چشــمۀ کوچــک چــو ب ــا بدی  / وان همــه هنگامــۀ دری
 

بیان حقارت چشمه 
 دریا در برابر عظمت

 خویشــتن از حادثــه برتــر کشــد/  خواســت کــزان ورطــه، قــدم درکشــد
 

نشینی  ترس و عقب
 چشمه مقابل دریا

 گـوش مانـد   کـز همـه شـیرین سـخنی،    /  لیک چنان خیره و خاموش مانـد 
 

حیرت و ترس چشمه 
 مقابل دریا

 

 مفهوم کارگاه متن پژوهی
ــوار آن ــویی، هــوش دار  پشــت دی ــو /  چــه گ ــس دی ــا نباشــد در پ ــوشت  ار، گ

 

 توصیه به رازداري

ـندم کـه بـه جـاي تـو بـود       کس مـی  هیچ/  تا تو را جاي شد اي سرو روان، در دل من  نپس
 

 مقصود عارفان
 فقط اوست

ــد  ــري چکی ــاران ز اب ــره ب ــد  /  یکــی قط ــا بدی ــاي دری ــد چــو پهن  خجــل ش
 

 تواضع و فروتنی
 گـر او هسـت حقّـا کـه مـن نیســتم     /  کـه جـایی کـه دریاسـت مـن کیسـتم؟      

 

 واضع و فروتنیت

 صـدف در کنـارش بـه جـان پروریـد     /  چو خود را به چشـم حقـارت بدیـد   
 

 کسب اعتبار و ارزش
 بر اثر فروتنی

ــد   ــت ش ــو پس ــت ک ــدي از آن یاف ــد  /  بلن ــت ش ــا هس ــت ت ــتی کوف  در نیس
 

 کسب اعتبار و ارزش
 بر اثر فروتنی

 
 

 مفهوم ها خالصۀ دانش
 گویی به راست توصیه تا راست، تمام نشده، دروغ نگویم. ــ

 توصیه به کسب روزي حالل تا مال حالل تمام نشده، حرام نخورم. ــ

 پاکی باطن ،جویی توصیه به پرهیز از عیب تا از عیب وگناه خود، پاك نگردم، عیب مردم نگویم. ــ

 ، به در خانۀ دیگري نروم.نشدهتا روزي خدا تمام  ــ
 توصیه به محتاج خدا بودن 

 خداغیریاج به و ترك اظهار احت
ام، از هـواي نفـس و شـیطان     تا قدم به بهشت نگذاشته ــ

 غافل نباشم.
 توصیه به هوشیاري در برابر نَفس

 هاي آن و خواهش
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 خسرو خوانی: روان

 

 
درنگ، بدون اندیشه سخن گفتن  بی ارتجاالً: *

   یا شعر سرودن
 کردنخواستن، طلب رحم رحم  استرحام: *
 شنیدن، گوش دادن استماع: *
 بختی، خوشبختی نیک اقبال: *
* بختی، بدبختی تیره دبار:ا 
ــزام: * ــب   ال ــدن، واج ــرورت، الزم گردانی ض

 گردانیدن
 ادگی، تواناییآم :استعداد

 عصبانی شدن :از جاي شدن
 وقت، هنگاماَوان:  *
 ، به هر حال، خالصه القصه باري: *
 بداندیش، بدخواهبدسگال:  *
  سر جانور را بریدن، از آنجـا  ل کردن:سمبِ *

کــــه مســــلمانان در وقــــت ذبــــح جــــانور 
گویند، به همین دلیل،  می» الرّحیم الرّحمن اهللا بسم«

 شود. گفته می» بسمل کردن« به عمل ذبح کردن
 ) یک بار3) خدا  2) به هر حال  1: باري
 کوچه: برزن
 بدذات، پلید: وهربدگ

 مطابق میل باب دندان:
 شایسته سزا: به
 ارزش، گلیم درشت و کلفت اي کم جامه پالس:* 

 نامه گواهی نامه: تصدیق *
  هـا و یادداشـت   ج تعلیق، پیوسـت  :تعلیقات *

جزئیات در رسـاله یـا کتـاب؛ در مـتن     مطالب و 
 هاي ارتشی است. درس؛ مقصود نشان

 بیان کردن، بیانتقریر:  *
 گرامیداشت تکریم: *
 اندام الغر و باریک تکیده: *
غم، اندیشه، خـدمت، تیمـار داشـتن:     تیمار: *

 غمخواري و محافظت از کسی که بیمار باشد.
 نامه گواهی، جواز، گواهی :تصدیق

 ود، بخیلحس :نظر تنگ
 چکیدن :تراویدن

 جفاکار، ستمکار جافی: *
 چابکی، جلدي چاالکی:

 شرم و حیا حجب: *
 ورقۀ نازك فلزي، از جنس حلَب حلَبی: *

 آبرو، عزّت حرمت:
 ذبح اسالمی حالل کردن:

 شمشیر بران حسام:
خــورش و غــذاي  خســروانی خــورش: *

 شاهانه
 خودرأي، خودسر، لجوج خودرو: *
 یک ششم چیزي بخش، دانگ: *

 از آموختن، ننگ مدار
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 پند گرفتن عبرت:
 چیره غالب:
 شکل قالب:

 دهنده سرشار و فراوان، بسیار فیض فیاض: *
 خویشی و خویشاوندي بت:قرا *

 سرنوشت قضا:
 جنگ غزا:

 طبع، ذوق یحه:قر
 روشنی، پرتو فروغ:
 خوردنی، طعام قوت:
 توانایی، قدرت قوت:

 اسب سرخ مایل به سیاه کمیت: *
 ناگزیر، ناچار الجرَم: *
 گذرانی بازي، لَهو و لَعب: خوش لَعب: *
 گویی؟ براي چه کسی میلمن تَقول:  *
 چه مردم را مشغول کند. و سرگرمی، آن بازي لَهو:* 
 خو گرفته مألوف: *
 معمول، مرسوم متداول: *
 خوار، زبون گردیده مخذول: *
 گویی، دلقکی لطیفه مسخرگی: *
آورد؛  چیزي که نوشیدن آن مستی مـی  مسکر: *

 مثل شراب

 دان، جوهر مرکّب دوات: *
 ) ادا کردن2) انصاف، عدالت  1 داد:

 خنجر دشنه:
 ارمغان، سوغات رهاورد:

 منسوب به زنگار، سبز رنگ زنگاري:
 خندة تلخ و غمگین زهرخند:
 زدگی، به رنگ زنگ زنگ زنگاري:

 تسلیم شدن سپر انداختن:
هـاي موسـیقی ایرانـی،     یکـی از آهنـگ   :شهناز *
 اي از دستگاه شور شهگو
 عارف، آگاه صاحبدل: *

 کوفتن، ضربه زدن صدمت:
 تباه، تلف ضایع: *
ج ضمیمه، همراه و پیوست؛ در متن  ضمایم: *

 هاي دولتی است. درس، مقصود نشان
 خو، عادت، طبع و سرشت طبیعت: *
 آرامش، سکون و قرار طمأنینه: *

 ذات، سرشت طبع:
* ـ ع ی، خشــم گـرفتن بــر کســ  اب کــردن:ت

 سرزنش کردن
 کار، دشمن و بدخواه ستیزه عنود: *

 
 

قرابت و نزدیکی، غرابت و دوري، مولع و حریص، حسـام و  
الصبیان، غالب و چیره،  شمشیر، ارتجاالً، تقریر و بیان، نصاب

 خـورده، مقلـوب و وارونـه،     قالب و شکل، مغلوب و شکست
ل مـاه،  مخذول و خوار، استرحام و یاري، حالل و حرام، هال

طمأنینه، عتاب و سرزنش، مألوف و انـس گرفتـه، ضـمایم،    
 ذوق و قریحه، قضا و سرنوشت، غزا و جنگ، غذا و خورك.
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 چهار نوع است:» ساخت«، از نظر  واژه
 کار رود. یک جزء معنادار که به تنهایی به ساده: *
 و یک یا چند وند تشکیل شده است.یک جزء معنادار از :وندي *
 شود. از دو یا چند جزء معنادار ساخته می :کّبمر *
 شود. از ترکیب دو جزء معنادار و یک یا چند وند ساخته می :وندي ـ مرکّب *
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ـ آینده3ـ حال (مضارع) 2ـ گذشته (ماضی) 1دهد:  فعل در سه زمان روي می
 

گذشته 
 (ماضی)

 رفتم، ... ←ها  : بن ماضی + شناسهساده
 رفتم، ... می ←ها  استمراري: می + بن ماضی + شناسه

 ام، ... رفته ←نقلی: صفت مفعولی + ام، اي، است، ایم، اید، اند 
 ه باشم، ...رفت ←ها  التزامی: صفت مفعولی + باش + شناسه

 رفته بودم، ... ←ها  بعید: صفت مفعولی + بود + شناسه
 رفتم داشتم می ←ها + ماضی استمراري  مستمر (جاري): داشت + شناسه

 

 حال (مضارع)

 روم، ... می ←ها  اخباري: می + بن مضارع + شناسه
 بروم، ... ←ها  التزامی: بـ + بن مضارع + شناسه

 روم، ... دارم می ←ها + مضارع اخباري  مستمر: دار + شناسه
 

 خواهم رفت ←ها + بن ماضی فعل موردنظر  خواه + شناسه آینده

 وندي ـ مرکّب

 

  ساخت واژه
 

 ساده

 
 مرکّب

 
 شاد
 گل

 خورشید
 نور
 خدا

 ماهور

 نديو

 
 ناشاد

 ها گل
 نیلوفري
 خسروانی

 زرین
 شائبه بی

 دلشاد
 گلرخ

 شناس حق
 لقا خوش

 دوربیضی
 دلگشا

 شادکامی
 گلسازي

 دسته مفتولی
 پرخاشجویی

 هواپیماها
 سربازي
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 دیده، رفته، آمده، گرفته، آشامیده ←بن ماضی + ه  :فت مفعولیص

 جمع مفرد ها شناسه
 ــَـ ند ید یم  ∅ ي ــَـ م هاي ماضی شناسه
 ــَـ ند ید یم ــَـ د ي ــَـ م هاي مضارع شناسه

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ؛تا گندم نماي جو فروش نباشیدیگر مدار،  به زبان، دیگر مگو به دل،

 مثَل 

 
 من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را بـاش 

 

 هر کسی آن درود عاقبت کـار کـه کشـت    
 

 مثَل 

 
ــویش   ــازوي خ ــه ب ــن ب ــس ایم ــی ب  نباش

 

 خــورد گــاو نــادان ز پهلــوي خــویش     
 

 مثَل 

 
 بــا ســیه دل چــه ســود گفــتن وعــظ      

 

ــنگ   ــین در ســـ ــیخ آهنـــ ــرود مـــ  نـــ
 

 ثَلم 

 
 این دود سیه فام که از بـام وطـن خاسـت   

 

 از ماســـــت کــــــه بـــــر ماســــــت   
 

 مثَل 

 
ــیس آدم روي هســـت  ــی ابلـ ــون بسـ  چـ

 

ــت    ــاید داد دس ــتی نش ــر دس ــه مه ــس ب  پ
 

 مثَل 
 

 
 

 عبدالحسین وجدانی :خسرو ابونصر فراهی :نصاب الصبیان عنصرالمعالی کیکاووس :نامه قابوس
 

 هایی که مورد قبول همگان هستند.  ها و عبارت جمله :لثَـم
 اند. ها دربردارندة پند و اندرز و اخالق این  جمله
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 مفهوم از آموختن، ننگ مدار
 

 سفارش به نیکی تا توانی از نیکی کردن میاسا
خود را به نیکی و نیکوکـاري بـه مـردم نمـاي و چـون      

 نمودي به خالف نموده مباش
رنگی، ظاهر  سفارش به نیکی و یک

 و باطن یکسان
به زبان، دیگر مگو و به دل دیگر مدار، تـا گنـدم نمـاي    

 جوفروش نباشی؛
 رنگی دعوت به یک
 کاريو سرزنش ریا

ــده، هــر کــه داد از   و انــدر همــه کــاري داد از خویشــتن ب
 .باشدخویشتن بدهد، از داور مستغنی 

توصیه به انصاف و عدل و 
 رسی از خود حساب

اگر غم و شادیت بود، به آنکس گوي که او تیمار غـم و  
 شادي تو دارد.

 وجوي غمخوار براي جست
 بیان غم و شادي

 کتمان احساسات شخصی بر خود پیدا مکن.اثر غم و شادي پیش مردمان، 
و به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو، که ایـن  

 توصیه به کنترل احساسات شخصی فعلِ کودکان باشد.

بدان کوش که به هر محالی، از حال و نهاد خـویش بِنگـردي،   
 هیز از خشمتوصیه به بردباري و پر که بزرگان به هر حقّ و باطلی از جاي نشوند.

 هاي دنیا خوشی بستگی به دل عدم دل و هر شادي که بازگشت آن به غم است، آن را شادي مشمر
و به وقت نومیدي امیدوار بـاش و نومیـدي را در امیـد، بسـته     

 دعوت به امیدواري دان و امید را در نومیدي.

کـس ضـایع مکـن و همـه کـس را بـه سـزا،         رنج هـیچ 
بـت خـویش را؛ چنـدان کـه     شناس باش خاصـه قرا  حق

 طاقت باشد با ایشان نیکی کن.

 شناس بودن و دعوت حق
 به نیکی به خویشان

 ضرورت احترام به بزرگان پیران قبیلۀ خویش را حرمت دار.
ولیکن به ایشان مولع مباش تا همچنان کـه هنـر ایشـان    

 بینی، عیب نیز بتوانی دید. همی
 دعوت به دوري

 از تعصب
نـاایمن شـوي، زود بـه مقـدار نـاایمنی،       و گر از بیگانـه 

 نگري عاقبت خویش را از وي ایمن گردان.

 دعوت به آموختن از آموختن، ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی.
 ثبات بودن دنیا دعوت به شادي، بی گذرند غم بزي که شادي و غم    زود آیند و زود می شاد و بی

 سی از خودر حساب تُحاسبوا قَبلَ اَنْا حاسبو
 انگیزي عشق فتنه عشق شوري در نهاد ما نهاد
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 مفهوم خسرو
 

 تسلط در نوشتن ساخت. کرد و ارتجاالً انشایی می صفحۀ سفیدي را باز می

انشاي مرا برداشت و صفحۀ سفیدي از آن را باز کرد و با همان آهنگ 
هـاي چشـم و ابـرو شـروع بـه       گیرا و حرکات سرودسـت و اشـارت  

 د.خواندن کر

 تسلط در نوشتن 
 و جذب مخاطب

 تسلیم شدن و گریختن الجرم سپر بینداخت و از میدان بگریخت

      لیکن خروسِ غالب، حرکتی کرد نه مناسـبِ حـال درویشـان. بـر حریـف
کـرد، رحـم    مغلوب که تسلیم اختیار کرده، مخـذول و نـاالن اسـترحام مـی    

 ».هنگرانپوالد کوبند آ«کوفت که  چنان او را می نیاورد و آن

سرزنش ظلم و 
 ناجوانمردي

دیگر طاقت دیدنم نماند. چون برق بـه میـان میـدان جسـتم، نخسـت      
اي کـه در جیـب داشـتم، از رنـج و عـذاب       خروسِ مغلوب را با دشنه

برهانیدم و حاللش کردم. آنگـاه بـه خـروس سـنگدل پـرداختم و بـه       
سمل کـردم  اش سرش از تن جدا و او را نیز بِ سزايِ عمل ناجوانمردانه
 تا عبرت همگان گردد.

سرزنش ظلم و 
 ناجوانمردي، مجازات ظالم

 مخور طعمه جز خسروانی خورش
 که جان یابدت زان خورش، پرورش                                     

 دعوت به رفاه 
 و خوراك مطلوب

 به دلِ راحت نشستم و شکمی سیر نوشِ جان کردم:
 الدمی آب خوردن پس از بدسگ«

 »بِه از عمرِ هفتاد و هشتاد سال                                            

 آسودگی پس از 
 پیروزي بر دشمن،

 آسودگی پس از سختی

 ضعیف بود کُمیتَش لنگ بود...

 گویی بیهوده »زد خشت می«اما به قول نظامی 

 اُشتر به شعر عرب در حالت است و طَرَب«
 »گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوري                                        

سرزنش کسانی که ذوق 
 درك هنر ندارند، 

 تأثیر موسیقی

 کفر نعمت از کفت بیرون کند      شکر نعمت نعمتت افزون کند   
 شکر نعمت باعث
 افزونی نعمت است

همـه  «سـازي کـه    اي فرزند، حاللت نکنم که مطربی و مسخرگی پیشه
 »من عالمانِ دین بودند. قبیلۀ

 ناسازگاري مطربی
 با شرع و دین
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 مفهوم خسرو
وي را به مـی و  » نظر و عنودانِ بدگهر حسودان تنگ«ولی چه سود که 

معشوق و لهو و لعب کشیدند (این عین گفتۀ خود اوست، در روزگار 
 شکست و خفّت)

تأثیر همنشین بد بر 
سرنوشت انسان و گمراه 

 شدن

» نماند از معاصی منکري که نکرد و مسـکري کـه نخـورد.    الجمله فی«
 اي شد و کارش به ولگردي کشید. تریاکی و شیره

 در فساد و تباهی فرو
 رفتن و آوارگی

کـه در مسـابقات سـال بعـد بـا رسـوایی شکسـت خـورد و          به طوري
اي خزید و رو نهان کرد و به کلّی ورزش را کنار  سروصدا به گوشه بی

ایـن شکسـت او را از میـدان    ». مـرد میـدان نبـود   «ر گذاشت که دیگـ 
 قهرمانی به منجالب فساد کشید.

 شکست و آوارگی و فساد

باك را چون اسکلتی وحشـتناك سـاخته بـود.     شیرة تریاك، آن شیر بی
 خداي من!

 تأثیر مواد مخدر
 بر شخصیت افراد

 پند ناپذیري »من گوش استماع ندارم، لمن تَقول«

 ر آشیان نخواهد دیدکبوتري که دگ«
 »قضا همی برَدش تا به سوي دانه و دام                                  

سرنوشت نافرجامِ نداشتنِ 
 خانوادة منسجم

 



 


	(0) Fehrest
	(1) Darse 1
	(2) Darse 2
	(2) Darse 2-1
	(3) Darse 3
	(4) Darse 4
	(5) Darse 5
	(5) Darse 5-1
	(6) Darse 6
	(6) Darse 6-1
	(7) Darse 7
	(8) Darse 8
	(9) Darse 9
	(10) Darse 10
	(11) Darse 11
	(12) Darse 12
	(12) Darse 12-1
	(13) Darse 13
	(14) Darse 14
	(15) Darse 15
	(16) Darse 16
	(16) Darse 16-1
	(17) Darse 17
	(17) Darse 17-1
	(18) Darse 18
	(18) Darse 18-1
	(18) Darse 18-2
	(19) Yazdahom
	Y (1)
	Y (1)-1
	Y (2)
	Y (2)-2
	Y (3)
	Y (4)
	Y (5)
	Y (5)-1
	Y (6)
	Y (7)
	Y (7)-1
	Y (8)
	Y (8)-1
	Y (9)
	Y (10)
	Y (11)
	Y (11)-1
	Y (12)
	Y (13)
	Y (14)
	Y (14)-1
	Y (15)
	Y (16)
	Y (17)
	Y (18)
	Y (18)-1
	z-Peyvast

