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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪هاي مهم درسمعنی لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
ظلم، ستم:جورآخ، افسوس:آوخ

بدبختی:ادبارهیزم:هیمه
بیخ، ریسه:بنگریه کرد:بگریست

نادان:جاهلتپه:توده
حقیرپست و :خوارمیوه، ثمره:حاصل
شایسته:سزاوارکشاورز:دهقان
هنگام، وقت:موسمپایان، عاقبت:فرجام

تیغ نوك تیز گیاهان:خارضعیف:زار

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪شعرمعنی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
داریسپدیاز جور تبر، زار بنال/ روز یکیکه در باغ دیدیآن قصه شن

؟کردیسخت ناله مداریتبر سپدر باغ از ستم روزي که دیادهیداستان را شنآن
شکن و اره نجار زمیهيشهیتاز/  یماند و نه شاخیو بنخیمن نه دگر بکز
.يامانده و نه شاخهياشهیمن نه ريهزم شکن براشهیاز دست اره نجار و تکه

تو را بار ستیموسم حاصل بود و ننیکا/ بس نیگفتش تبر آهسته که جرم تو هم
.ينداده ايو ثمروهیتو میدادن است ولوهیاست که االن فصل منیگناه تو ا: گفتآهسته به اوتبر

اریبسمهیشد توده در آن باغ، سحر ه/ تبر از گوش يصدافتادیشام، نتا
.جمع شده بودزمیاز هيادر آن باغ تودهبود که تبر قطع نشد و صبح يشب صداتا

گفت دگر بارنیو چنداریسپستیبگر/ افروخت برمهیهنیخود از اتنورچودهقان
:تکرد و دوباره گفهیگرداریروشن کرد سپزمیتنور خودش را با آن هباغبانیوقت
زآتش ادبار نیاندام مرا سوخت چن/  یتیو آتشگر گزمیکه شدم هآوخ

.سوزاند یدر آتش بدبختنیچننیبدن مرا ا) ستمگر(سوزان يایام و دنشدهلیتبدزمیکه به هافسوس
گونه تو را خوارنیتو، کرد بديزیناچ/  ؟یبر او شعله، کز دست که نالدیخند

.کردریحقپست وتو را گونهنیابود کهتو یارزشی؟ بیکنیمتیشکایو گفت از چه کسدیبه او خندشعله
سزاوارستیفرجام به جز سوختنش ن/ اردینوهیشاخ که سر بر کشد و مآن
.شودیکه سوزانده مستیننیتر از استهیدهد سرانجامش شاینموهیمیکند ولیکه رشد مايشاخهآن
دکّه و بازارنیفروش هنر اوهیميا/ انسان يوهیدانش و حکمت نَبود مجز

حاال وقت ارائه آن ياندوخته ايانسان اگر دانش و هنرياستیجز دانش و حکمت نيزیعمر انسان چحاصل
.تاس
گفتار ست زيکردار نکو کن که نه سود/ چه حاصل هودهیناکرده و بيگفتهاز

دارد عمل و کار خود را درست کن و درست انجام بده که در يادهیشود چه فایکه به آن عمل نمياهودهیبسخن
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.ستینيعمل سودیگفتار ب
روز عمل و مزد، بود کار تو دشوار / گذرد گر شب و روز و مه و سالت آسان

که امتی، روز قیآخرت انجام ندهيبرايدیبگذرد و کار مفيو تن پروریشب و روز و ماه و سال تو به تنبلاگر
.شودیروز حساب اعمال و پاداش دادن است کار تو دشوار م

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
.بودداریعلّت قطع درخت سپپداریو بار ندادن درخت سوهیمچه بود؟داریعلّت قطع کردن درخت سپ: 1سوال 
.انسان باشدیزندگيتواند ثمرهیو حکمت و هنر است که مدانشست؟یچ» انسانيوهیم«از نظر شاعر : 2سوال 
کند حکمت و دانش و هنر یسعدیاست که انسان بانیشعر انیاامیپست؟یشعر چنیاامیبه نظر شما پ: 3سوال 

.نخواهد داشتيگریديانسان ثمرهیها زندگنیکه جز ااموزدیب

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪کارگاه درس پژوهی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
بیهوده و یعنی به جاي گفتار و حرف چیست؟» کردار نکو کن، که نه سودي ست ز گفتار«منظور شاعر از مصراع :1سوال 

.اي نداردبی فایده عمل کن چرا که سخن گفتن بدون عمل سود و فایده
.ي نقش هر یک، گفت و گو کنیدچند شخصیت در این شعر حضور دارند؟ درباره: 2سوال 

کند علت نابودي سپیدار تبر که با قطع درختان یادآوري می. حاصلی استثمري و بیي بیسپیدار که نماد و نشانه
.روندشعله و هیزم شکن هم شخصیت فرعی این داستان به شمار می. حاصلی اوستثمري و بیبی

به عهده دانش آموزان.را با راهنمایی معلم خود، در کالس به صورت یک نمایش اجرا کنید» ي هنرمیوه«شعر : 3سوال 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪حکایت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
! میحکيا« : سخن، گفت يانهیدر م. جاهل نزد او آمد و شروع کرد به حرف زدنيمرد. افالطون نشسته بوديروزندیگو

است که هرگز کس چون او يافالطون، بزرگ مرد: گفتیو مکردیو تو را دعا مگفتیکه سخن تو مدمیامروز فالن مرد را د
.»نبوده است و نباشد، خواستم که شکر و سپاس او را به تو رسانم

حرف نیدر ب. او آمد و شروع به صحبت کردشیبه پیمرد نادان. نشسته بودییروز افالطون در جاکیندیگویم
: گفتیکرد و میکرد ودرحق تو دعا میکه درباره تو صحبت مدمیرا دیامروز فالن! خردمند يا«:خود گفتيها

کرد را به تو یکه از تو میفیمانند او نبوده و نخواهد بود، خواستم تعریاست که هرگز کسیافالطون مرد بزرگ
»میبگو

.و سخت دلتنگ شدستیسر فرو برد و بگرد،یسخن بشننیچون اافالطون
.ناراحت شداریکرد و بسهیانداخت و شروع به گرنییسر خودرا پادیصجبت هارا شننیایافالطون وقت

»؟یتنگدل گشتنیاز من چه رنج آمد تو را که چن! میحکيا«:مرد گفت نیا
»يگونه ناراحت شدنیو ايدیچرا از من رنج! مرد خردمند يا« :مرد گفتآن

.»دیمرا بستایکه جاهلستیبدتر چنیمن از ايبراکنیو لدیبه من نرسیاز تو رنج«: گفتافالطون
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یبد تر باشد که شخص ناداننیتواند از ایميزیمن چه چيبرایوليمن نشددنیتو باعث رنج« :گفتافالطون
»کندفیاز من تعر

م؟یخوش حال شودینباکنند،یمفیکه افراد نادان از ما تعریهنگامچرا
که مورد پسند آن ها واقع شده میانجام داده ايکنند حتماً ما کار جاهالنه ایمفیافراد نادان از انسان تعریوقت

.مینباد خوش حال بشونیاست بنا بر ا




