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1:زمان آزمون

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪هاي مهم درسمعنی لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
بیان نمود:ادا کردنسرگذشت:احوال
آرامش دادن:تسلیمیانه روي:اعتدال
چابک:چستاهللا اکبر گفتن:تکبیر

دوم:دویمدروغ گو:دروغ آزماي
رنج، غم:محنتسوم:سیم

شنونده:مستمعدر اینجا سختی: شدت
نابودي:زوالعالقه مند:راغب
خوار، پست:سبکآرامش:ملول

شعر:نظمپادشاهان:سالطین

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪متنمعنی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
:دارداریبسيدهیفادنیبدان که قصه خواندن و شن

.داردياریبسيهادهیفادنیخواندن و شن)قصه(باش که داستانآگاه
.آن که از احوال گذشتگان خبردار شوداول
.شود یآگاه مانینیشیو سرگذشت پخیاست که از تارنیاول ايدهیفا
.گشاده گرددیبشنود، نظر او به قدرت الهبیآن که چون عجامیدو
او نسبت به قدرت خداوند شناختخواند یجهان ميهایانسان درباره شگفتیاست که وقتنیدوم ايدهیفا
.شودیمشتریب

.باشد یکس از بند محنت آزاد نبوده است، او را تسلّچیچون محنت و شدت گذشتگان شنَود، داند که همیس
ینکته پنیفهمد به ایاند را مدهیکه گذشته گان کشییهایداستان رنج و سختیاست که وقتنیسوم ايدهیفا
موجب کم شدن غم و جهیدر نتستیاو نيها فقط برایسختنیادرد نبوده وکس بدون رنج وچیبرد که هیم

.شودیاندوه او م
.بردارد و داند که با کس وفا نکرده و نخواهد کردایگذشته شنود، دل از مال دننیچون زوال ملک و مال سالطچهارم،

به گریشنود دیو اموال پادشاهان گذشته را منیسرزمیتباهوياخبار نابودیاست که وقتنیچهارم ايدهیفا
. ماندکس وفادار نمانده و نخواهدچیبه هایو مال دنایداند که دنیبنند چون میدل نمایمال دن
.شمار او را حاصل شودیبيو تجربهاریعبرت بسپنجم

.وردآیبه دست ميادیو تجربه زردیگیمیاست که پند فراواننیپنجم ايدهیفا
آن م،یخوانیبر تو مغمبران،یپيرسوالن و خبرهايهامحمد، ما از قصهيا«دیگویم) ص(با حضرت رسول یتعاليخداو

».تو را حاصل گرددیکلّيهادهیو فامیچه بدان دل را ثابت گردان
و اخبار پیغمبران را براي ) قبل از تو(پیامبرانهاي اي محمد ما داستان«دیگویم) ص(امبریبلند مرتبه به پخداوند

.رسداندازه به تو میو از آنها سودهاي بی) کنیمروایت می(خوانیمتو می
رسد، اگر پرسند که دهیو شنونده را از آن فاندهیهست و خواننده و گويادهیگذشتگان فايهامعلوم شد که در قصهپس
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. ینظم خوانمیو دوییگوتیاول حکا: نوعدو يچند نوع است؟ بگویقصه خوان
و هم ندهیخواننده و هم گويدارد که هم براییهادهیگذشتگان فايهامشخص شد که دانستن داستانپس

که به صورت ییهااول داستان: چند نوع است؟ بگو دو نوعییکه قصه گودندیتو پرساز اگر .استدیشنونده مف
.که در قالب شعر استییهااست دوم داستانتیحکا
چند است؟ انیگوتیپرسند که آداب حکااگر
کنند؟یمانیرا بیتیچه گونه حکاانیکه قصه گودندیاز تو پرساگر
آن که چست میکه ادا خواهد کرد، بر اُستاد خوانده باشد و با خود تکرار کرده باشد تا فرو نماند، دويااول آن که قصه: يبگو

.و خام نباشددیو چاالك به سخن درآ
کرده باشد نیبا خود تمرنیاستاد بخواند و هچنکیيخواهد باز گو کند برایرا که مياکه فرد قصهنیاول ابگو

تجربه یکه در فن سخن گفتن چابک و زرنگ باشد و بنیدوم ا. نبردادیرا از يزیچییتا در هنگام قصه گو
.نباشد

که مردم راغب آن باشند، چهارم، نثر را وقت به وقت دیتر از آن گوشیچه نوع سخن است، بقیکه داند جماعت، الدیبامیس
بود و اگر مزهیاگر کم باشد طعام ب: گیچون نمک است در دینظم در قصه خوان: به نظم آراسته گرداند که بزرگان گفته اند

.داشتدیباهپس اعتدال نگا. گردد شور شوداریبس
حرف بزند که مردن یدر مورد مطالبشتریشنوندگان مناسب است و بيبرایبداند چه سخندیکه بانیاسوم

بزرگان رایاستفاده کند ززیقصه ساده خود از شعر ننیمناسب در بيهادر زماندیکه بانیپسندند، چهارم ایم
یبزنادیشود و اگر زیمزه میغذا بیکم بزنرمانند نمک زدن به غذا است اگنقصه خواندانیگفته اند شعر در م

.کرديروانهیمدیشود پس بایغذا شور م
.که در چشم مردم، سبک شوددییسخنان محال و گزاف نگوپنجم
.دهدیدر چشم مردم، ارزش و شان خود را از دست مرایزدینگوهودهیممکن و بریسخنان غاین که پنجم

چند است؟یپرسند آداب نظم خواناگر
اگر بپرسند که آداب شعر خوانی چگونه است؟

.اول آن که به آهنگ خواند : يبگو
.کندتیشعر را درست رعاو وزن هنگ آکه نیاول ابگو
.سخن را در دل مردم بنشاند میدو

.باشدگذار ریتاثرا طوري بخواند که در مردمکه شعر نیادوم
.دییآمد شرح آن با حاضران بگوشیمشکل پیتیاگر بم،یس

.بدهدحیرا توضتیمشکل بود آن بگرانیديبود که فهم آن برایتیشعر بانیکه اگر در منیاسوم
.چنان نکند که مستَمع ملول گردد چهارم،
.که شنوده خسته شوددییسخن نگویکه به شکلنیاچهارم

.دیبگوریکند و فاتحه و تکبادیدر آخر ایصاحب آن نظم را در اول و پنجم
.بخواند يفاتحه ااويکند و براادیآخر شعر از نام شاعر آن شعر ایدر اول پنجم
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
شدن معرفت انسان شتریبان،ینیشیاز سرگذشت پیآگاه.دیکنانیقصه خواند را بيهادهیسه مورد از فا: 1سوال 

فراوانيهاهبه دست آوردن تجرب،ینسبت به قدرت اله
و سندهینوایاحترام گذاشتن به شاعر و يبراکرد؟ادیآن يسندهینواینوشته از شاعر انیپاایچرا باید در آغاز : 2سوال 

.آگاه شدن مردم از نام شاعر
عبرت انگیزي، گیرید؟هایی را براي آن در نظر میانتخاب کنید، چه ویژگینخوانداي براي اگر بخواهید قصه: 3سوال 

کشش و جذابیت و گیرایی، منطقی بودن روند داستان، گزیده گویی، نثر ساده و قصه گونه

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪کارگاه درس پژوهی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
یک کتاب خوب باید داري .ي هنر را در گروه خود بررسی کنیدخوانی، درس میوه) شعر(با توجه به آداب نظم:1سوال 

خواندن آهنگین ابیات، نشاندن سخن در دل : باید بدانیم که آداب نظم خوانی عبارتند از: هاي زیر باشدویژگی
اد کردن صاحب شعر در ابتدا یا انتهاي شعر ها، یمردم، شرح مفهوم و معانی ابیات مشکل، خسته نکردن شنونده

.خوانی، فرستادن فاته و تکبیر براي شاعر
.در گروه بحث کنید» هاي یک کتاب خوبویژگی«ي درباره: 2سوال 

. یک کتاب خوب داشتن عنوان زیبا استترین ویژگیمهم: عنوان کتاب) الف
داراي متنی جذاب و گیرا باشد و چنان کششی داشته باشد که خواننده دوست نداشته باشد آن را : جذابیت) ب

. کنار بگذارد
خواند باید از قهرمانان یا محیط آن کتاب تصویري در ذهن زمانی که خواننده کتابی را می: تصویر سازي) ج

. بسازد
. ب از خواندن آن احساس لذت و رضایت داشته باشدیعنی خواننده پس از پایان کتا: رضایتمندي)د

یک کتاب خوب باید عالوه بر سرگرم کننده بودن، حالت آموزشی داشته و مفاهیم جدیدي را به : آموزش) هـ
...خوانندگان منتقل نماید و

آموزان با همکاري دبیري دانش به عهده.ي نقالی در کالس اجرا کنیدهاي شاهنامه را به شیوهیکی از داستان: 3سوال 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی شعر بخوان و حفظ کن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
ستینشهیاندچیبتَر هيزکژ/  ستینشهیپیبه از راستیتیبه گ
.ستیبدتر نیناراستاز دروغ ويفکرچیهو ستینیدرستویبهتر از راستيکارچیجهان هدر

ستیگردیبر، بباچارگانیبه ب/ است یچارگیگفتن کژ ز بسخن
.کردهیگردیباچارگانیبياست و برایچارگیبيگفتن نشانهدروغ

فروغیو بمشیستم کاره خوان/ آن کو که گردد به گرد دروغ هر
.خرد استیظالم و بدیگویکه دروغ میهرکس

یبه کار اندرون ، کاستدیاین/ یکن که از راستیراستهمه
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.رسدیبه انسان نميوقت ضررچیهییراست گو باش که از راست گوشهیهم
چنان دان که او دشمن جان توست/درست دیآن کس که با تو نگوهر
.او را دشمن جان خود بداندییگویکه به تو دروغ میکسهر

یدر کاستره،یخمیچه کوب/ یاست بر ما ، در راستگشاده
؟میبروشیپيو بد کارییبه سمت دروغ گودیبايما باز است چرا با لجبازيبرايو درست کارییراست گودر

يبا مرد ناپاك رازیهمان ن/ يبا دروغ آزمایدوستمکن
.یکنینمیناپاك دوستيهانکن همان گونه که با انسانیدوستدیگویکه دروغ میکسبا




