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 لطیف ذوق                                                                 منهدرس 

 يلكشم چیه مالی نظر از آن هک با . بود تنها مانده او و بودند مرده شیکخوارگی رد همگی اشبّچه دچن ؛ بود شده جدا  شوـهرش از . بود زبرگ رت ماردم از سالی چند امخاهل      
    دزن قم   رد   گاهی   او  و   بود زبرگ يلكشم زن یک ربای بی فرزندی   و   تنهایی .بود رکگردان   و    ادانـش دیگر جهات از ، می رفت  شمار  هب    متّمكن خود نوع رد و نداشت

 .بدواند   ریشه     اکج    رد   نمی دانست   كبوده   رد   گاهی   ، می کرد رباردش زندگی
 :قلمرو زبانی

 / ریشه بدواند: بماند کبوده : نام روستا   به شمار می رفت : فعل اسنادی /متمکّن: دارای امکانات ، ثروتمند/ 

کام و مقاومت او هب هک تداش  توّکلی ماردم مانند نیز او حال، این با        بحران اهی عصبی از . می بخشید اراده استح
 فرهنگ ربخورد ۀتحف  و است رایج امروز هک 

می    الهی   مشّیت   عنوان هب  را  بد   و   خوب هک   بود وـصل انایم  ۀ     ائب بی ـش    منبع هب فکر و    ره عصب  .نبود خبکی  زمان آن رد است، رغب با شکق
گارد    افسعه ای را  انگوار پیشامد   هک   نمی بست دل   قدراه   آن   گذرا  زندگی     این   هب    .پذریفت  بشود هک بود دیگری روی می شد، زشت روی زندگی یک اگر   نظرش رد   و   بین

 .ربد پناه آن هب
 :قلمرو زبانی

/   بحران : آشوب  تکیه گاهی معنوی، ایمان محکم به خدا در این جا یعنی . در اصل یعنی واگذار کردن کارها به خداوندتوکّل: 
وآشفتگی ، تغییر حالت ناگهانی     /   تحفه : هدیه  ، ارمغان  /  بی شائبه : بدون آلودگی ، بی عیب، بدون تردید وشک     /    

تلخ وناراحت کننده . /  فاجعه : بالی  مشیّت : خواست /  دل نمی بست : عالقه مند و  وابسته نمی شد . /  ناگوار : ناخوشا یند ،
 : همیشه امیدوار بودبرد پناه آن به بشود که بود دیگری روی  /  سخت وحادثه ناگوار

 :قلمرو ادبی
کنایه از ناگواری های زندگی  « روی زشت زندگی» استعاره :  یک روی زندگی : زندگی مانند سکه ای است که دو رو دارد.  / کنایه: 

 ص: زندگی روی داشته باشد /     تشخی
 قلمرو فکری :

او با توکل به خداوند وایمانی که به اوداشت می توانست بحران های فکری وروحی را به خوبی در خود از بین ببرد وبه دنیای فانی 
 های آن پذیرفته بود .  وابسته نشود .زشتی دنیا را در کنار زیبایی

 

ن  همه با امخاهل بنارباین،          اجاحتی  آن  از   ربیشـت  هب هک جهت از آن بلکه   لـخ ب   از  هن  ، بود کرده اعتقن  ایاهنردویش    زندگی هب داشت، هک یتمکّ
   گوهن  ره   از  عاری  ، ارب  نکبت   هم   رک  رب  و  بود   سالی   كهن   ۀخان  .داشت ااتق یک کردند،زندگی می آن رد هم  ریدیگ  ۀ خانواد   هک  رکیمشـت  ۀ  خان  رد  . نداشت
کان  .بود کرده متمرکز  را   خود   زندگی   ااتق   یک   انهم  رد .آسایش ام

 :قلمرو زبانی
 بخل: خساست ، تنگ چشمی   /   نکبت : بدبختی، فالکت  /    عاری : فاقد ، بدونِ    
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 کم و خشک هک ماردم ربخالف  .گفتمی قّصه من ربای او و نشستیممی پنجره   ارکن  و می رفتم رشدیدا  هب گاه هب گاه  .بودم فرزند ۀ   منزل هب  من خاهل این ربای      

سخن
 شعر؛ همچنین و   اهگذشته حدیث،  ، اتری از زد؛می حرف  مختلف   احثمب  از وی شد،نمی خارج« ات بّی ه مذ»  و    روزمّره     ائلمس  ۀ داری از و بود، 

سخن مرگ عوارض و  آخرت از   وقیی حّیی
نقل و ظرافت مقداری  با گفتارش گفت،می 

 .بود همراه انداسـت   و 

 ردازی  رـمع هک می زدند حرف   زیاد   پدر( ماردزبرگ )مارد از این  .دادنتش یاد هب زبرگشان مارد از را  آنها دو، ره ماردم و او هک می گفت شیکینی قّصه اهی من ربای      

 «مارد جون این طور گفت ، مارد جون آن طور گفت.» بود:  زبانشان   ورد   «ماردجون» د: او می گفتن  هب  .بود گفته ابیجّذ    انسخن  و  کرده
 قلمرو زبانی :

به منزله : مانند ، در حکم  /  مذهبیات : موضوعات مذهبی  /  عوارض : جمع عارضه . حادثه ، پیشامد /  ظرافت : زیرکی ومهارت ، 
 / ورد زبان بودن :  کنایه از دائیماً از چیزی حرف زدن ته سنجی وخوش زبانی  /   جذاب : گیرا وزیبا   / ورد : دعا ، ذکر زیبایی ، نک
 :قلمرو ادبی

 حسّ آمیزی: قصّه های شیرین« /        جدی بودن » کنایه از « خشک بودن » کنایه :  

گار و رپرنگ همه آن هک – افساهن اه هب عالم و دینشم را  اریانی اصیل بسیار قّصه اهی از بعضی هک بود ماردم هم گاهی و خاهل زبان از بار نخستین        است رنم  و رّپان همه آن و ن

کار شعر با سعدی طریق از بار نخستین مرا  داشت، هک لطیفی ذوق با خاهل ام آن، رب عالوه . کردم پیدا  راه –  دیگر زن چند مانند یحیّ  چندانی نداشت؛ سواد او . نمود آشنا شاه

 موجود   دایـی ام مانند نیز او .بود حد این از رتشیب خیلی فهم ادبی اش ۀردج ولی نمی دانست را  نوشتن و می دانست را  خواندن ده ، رد

سعدی کّلّیات فقط الجنان، بود ؛ غعنـی ، عالوه رب قرآن و مفاتیح« کتابی یک» 
همدم سعدی این . داشت را  

 اگر زمستان او و من . بود او ارگس و غم  شوره و 

پشت  هک  رختخوابی هب م؛می نشستی  اقلیچه روی گوهن انهم  بود، مالیم فصول اگر و کرسی، زری بود،
   و  می دادیم   تکیه  ،  داشت    پشیی    حکم   و   بود شده   جمع   رکمان   

 ان،بوسـت  ان،گلسـت  می خواندیم؛ دیسع 

 .نمی داد نشان دانیچن   ۀعالق آن هب بود، تمثیلی اندرزی و شعراهی طرفدار هک نیز خاهل ام و نبود کافی َغل لطاغف ردیافت ربای من همف  هنوز  .قصاید گاهی
 قلمرو زبانی:

 غمگسار : غمخوار 
 :قلمرو ادبی

آثار » مجاز از« سعدی » ز: کنایه از خیال انگیز بودن / مجا« است نرم و پرّان همه آن و نگار و پررنگ همه آن که» کنایه : 
 /   تشخیص : آثار سعدی شوهر کسی باشند. . بود او و غمگسار شوهر و همـدم سعدی تشبیه :  ایـن« /     سعدی

   «اب ـش» همیشه شیخ ربسد. این   من ۀ   کودکان   انچیز مفه  حّد  هب هک می کرد ـخم را  خود درآنق  دارد، جادوگراهن ای افانعط  هک دیسع        
 و   ابعق  چشم    ار،رپسـت     یک     مهر هم   و   دارد را  آموزگار یک هیتت   هم هک اّول، ممعّل  ، افرسی زبان شاـعر جوان رتین و ررتینپی 
حـفره اهی از ای رهف ح  هیچ ـ  هک  كبورت،  افتلط 

نیست زندگی اریانی 
عشق رعافن ، و  تشّکع : داداـض ۀ کنند جمع اشد،نب   اختهشن  او جانب از هک 

 و 
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همدم این حال، ره هب . ... لـقع و   عملی، شوریدگی زندگی
 فکری ایفض  رد   هوا  سو، مانند این هب شیپ سال دـص هفت از ر،پی      دستگیک  و   کودک 

 .است داشته جریان زبان اه افرسی
 : قلمرو زبانی

، خم شدن    /  شیخ : پیر ،  بزرگ     /  شاب : جوان     هیبت : شکوه ،  انعطاف: سازش ونرمی نشان دادن ،سازگارشدن با شرایط
عظمت   / حُفره : سوراخ  ، گودال  /  اضداد : جِ ضد ، چیزهای مخالف   / هیبت : ترس وهول ، شکوه وعظمت  /          شوریدگی : 

داشتن رفتار ورعایت اعمال  قانونمند ودر چارچوب عشق    /  تشرّع : دین و شریعت ،   مقابل عرفان وطریقت هست ، تشرع ، 
 خاص آئین های دینی ومذهبی است وبرای همین گاه با طریقت وعرفان چندان هم سو نمی باشد . 

 :قلمرو ادبی
  «     در حدّ فهم  هر سنی سخن می گفت » کنایه از «  می کرد خم را خود آنقدر» تناقض ) پارادوکس(: شیخ همیشه شاب/ کنایه:

 تشبیه : حفره های زندگی «  /    تیز بینی و نرمی » کنایه از « کبوتـر لطافت و عقاب چشم/   »   

 بود. خاهل ام گفته   را     راهیششع  و    نشسته    آنها   رد    دیسع   خود   هک   حجره اهیی    انهم     رنظی  شدم؛ اآشن  او با اتریک و  کوچک ااتق آن رد من      

زبان  رد  .نباشد شتیه چیه شس هب و باشد شتیه همه   سخن هب  شسخن  هک است سعدی خصوصّیت تنها این .می نمود ساده را  قّصه اه می کرد، معنی خود ارداک حّد  رد و خواندمی 
 .می شنویم بازار و ره کوهچ رد روز ره را  او زدن حرف نظیک حال، عین رد و زبند حرف او مانند است نتوانسته احدی افرسی،

 قلمرو زبانی : 
 حجره : اتاق ، خانه  /  نظیر : مانند /  ادراک : فهم /  احدی : هیچ کس ، کسی  

 : قلمرو فکری
بود « سهل و ممتنع » نباشد: سخنش  شبیه هیچ کس به و باشد شبیه همه سخن به سخنش که است سعدی خصوصیّت تنها این

 وان مثل آن گفت .است. به ظاهر بسیار ساده است اما نمی ت

 این چون من و ، زنده و ولی گویا اهنانشی  تصوریاهی با سنگی اپـچ بود؛ هم تصوریاهیی شاـمل داشت، خاهل ام هک دی ایسع  اتآن کّلّی       

کایت اه عکس اه و می خواندم و می دینشم را  ح
 رب ات می رفـتم راه لتخّی   فوران رب رـت بیش      .   کرد یم  آماس    مذهن  ۀ  رکاچ .می شدم رزیلب  می دیدم، را  

سعدی ، وقیی خواندن از دوپا . پس   روی
«. می دویدم    لّکه»    انهیج  فرط از و می کردم قوز م،می گشـت  باز   خودمان ۀ  خان  هب   اهل امـخ ۀ  خان   از   

 . دادنتشی پن م « خل» کمی  اید این گوهن می دیدند ، ـش  مرا  ی کوهچ وت   هک   انیشس 
 :قلمرو زبانی

سراچه: خانۀ کوچک  /   آماس: ورم ، برآمدگی  /   فوران : جوشیدن یا جهیدن آب از چشمه     /       قوز : برآمدگی غیر طبیعی 
پیش پشت انسان ، قوز می کردم : به شدت پشتم را خم می کردم   / فرط : شدت    /   لکّه می دویدم : با شوق جست و خیز کنان 

 می رفتم ، یورتمه اسب وشتر  /  
 : قلمرو ادبی

 استعاره : فوران تخیّل   «   / معلوماتم زیاد می شد » کنایه از « مـی کرد  آماس ذهنم سراچۀ» کنایه : 
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 رد گویی هک بودیم انچن  دو کرد. رهمی  مرا همراهی حوصله با ارباین،بن  می دادم؛ اننش  عالهق سعدی کالم هب نستت من هک بود وقت خوش نیز خاهل ام      
 .می گذشتیم آنها از نمی فهمیدیم هک را  اتیکلم  معنی  .شاخی شاخی هب از و بوهت ای هب بوهت ای از می چریدیم ؛ دیسع  زپالی 

 :                          قلمرو زبانی
 پالیز : باغ و بوستان        

 :                      قلمرو ادبی
 « آثار سعدی» استعاره از « پالیز سعدی» تعاره :  اس 

 از مانع لغت، مقداری  ندانستن هک داشت وسعت قدر کافی هب معنی و کالم ۀ    دامن  خوشبختاهن،  .رسیمبپ  بتوانیم او از هک بود شسی هن و داشتیم لغیی ابکـت  هن      

گشت آزادرتین ردمی یافتیم؛ را  مفهومش دیگر بیت نمی فهمیدیم، از را  بیت یک اگر . نگردد ما ربخورداری 
 .بود گذار و 

 .می ربدم کار هب را  آن می نوشتم،   اانش  ان دبسـت     رد وقیی بعد، هک داد سوق مسّجع سبـک از تقلید سوی هب مرا  انگلسـت  خواندن هک بود همان جا از        

 ادبی ذوق . می نهد را  او عضله و استخوان بندی ۀ ل هک پایبود ربای طـف « آغوز » رشی  زهلمن  هب من ربای دیسع  ات،ادبی  با اییآشن  اظلح  از       

 هب راه آغاز ادبی کورمال   کورمال همین رد نداشتم، کارآزموده ای مربّی   هک آن جا از . داد قرار بلندی رب سّکوی را  خود و شد رپتوّقع آاثر، این با آشنایی با آغاز همان از من

 :هک بود نوردی  تنهاوش ره و رک خود آموختن همین از بنویسم، چیزاهیی هک دادم جرئت خود هب اگر بعداه . دمکر رفتن
 )سنایی(    » ااستسق    و    ردـس    آب   و    اناتبسـت    و   بود   ابانبی                                کردم  بد   هک    من   از رمگی  خوردم    ربییارـش حرص هب «

 : قلمرو زبانی

/ سرخود :کسی که     ل : با احتیاط راه  رفتن نابینایان شیر آغوز: اولین شیر مادر پس از بدنیا آوردن فرزند     /    کور مال  کور ما
/    مگیر     نا صحی ندارد و بدون مشورت کاری بکند ، مستقل ، خود مختار ، رها وآزاد ، مستبد وخود رای /  تنها وش :  به تنهایی

: باز خواست نکن     / استسقا : آب خواستن، آب طلبیدن برای رفع تشنگی ، نوعی بیماری که در آن بیمار از خوردن آب سیر 
 نمی شود .
 : قلمرو ادبی

 «  محکم می ساخت » کنایه از « به منزلۀ شیر آغوز بود » کنایه : 
 :قلمرو فکری

رد مؤاخذه قرار نده ؛ من مانند انسانی بودم که در هوای گرم تابستان ودر حال تشنگی شدید اگر از روی حرص کاری کردم ، مرا مو
 خود نویسندگی ابتدای احتمالی های خواهد کاستی می تواضع با نویسنده) ، آب سردی را دیدم و به سرعت به سوی آن دویدم. 

 کند( توجیه را حرفه این به آوردن روی و

 ندروشن اسالمی محّمدعلی دکتک        ،    روزاه
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 کارگاه متن پژوهی
 قلمرو زبانی

 ( جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید:1
 ( داهکلی مفاتیح )  

 ( اکن ، استقرار یافتهـسمستقر ) 

 (  دارا ، رثوتمندمتمکّن ) 
 از متن درس ، چهار ترکیب وصفی که اهمّیّت امالیی دارند ، بیابید و بنویسید. -2

 ائبهمنبع بی ـش –ران اهی عصبی بح  –اف جاوداهن انعط  –ل قصۀ اصی 
 در متن درس مشخص کنید. « بدل » رد نقش تبعی بنمونه ای از کار -3
 همان طور که پیش از این خوانده ایم ، هر جمله دو قسمت دارد: نهاد ، گزاره.  -4

 .ودمرا نخستین بار از طریق سعدی با شعر شاهکار آشنا نم  خاله امنمونه : 
 نهاد                                          گزاره            

 است. « صاحب خبر » نهاد ، کلمه یا گروهی از کلمات است که در بارۀ آن خبری می دهیم ؛ یعنی ، 
 گزاره ، خبری است که در بارۀ نهاد داده می شود.

 زارۀ هر یک را در جدول زیر بنویسید:در بند پنجم درس ، جمله ها را مشخص کنید ؛ سپس نهاد و گ
 گزاره  نهاد 

 ربای من قصه اهی شیکین می گفت ) او (   -
 آنها را از مارد زبرگشان هب یاد دادنتش. او و مادرم ، هر دو 

 از این مارد زبرگ زیاد حرف می زدند  ) آن ها (   -
 

 قلمرو ادبی
 سبک سعدی اشاره دارد؟ کدام عبارت متن ، به ویژگی سهلِ ممتنع بودنِ -1

 اشدشس شتیه نب    چیه   هب  و   باشد    شتیه   همه   هب  ش سخن  هک   نیست   دی خصوصیت سع     ااین تنه 
 به بیت زیر از سعدی توجّه کنید: -2

 هرگز وجود حاضرِ غایب شنیده ای     من در میان جمع و دلم جای دیگر است.
هم زمان ، به پدیده ای واحد نسبت داده شده اند و به بیان دیگر ، غایب ، « غایب » و « حاضر »  همانطور که می بینید واژه های
 صفت حاضر ، واقع شده است.

 به نظر شما چنین امری ممکن است؟
 نچو است؛ ناممکن باهم آنها شدن جمع انسانی که حاضر است ، نمی تواند غایب باشد ؛ چون این دو صفت ، متناقض اند؛ یعنی 

 زیبا، که است برده کار به خود کالم در هنرمندانه، را دو آن چنان حال، شاعر این با کند؛ می نقض را دیگری وجود یک، هر

   ) پارادوکس ( می گویند » نما متناقض»  آرایۀ  متضاد، مفاهیمِ کاربرد گونه این به .نماید می و پذیرفتنی کننده اقناع
 بیابید. « قیصر امین پور» سرودۀ  حال آرایۀ متناقض نما را در دو

 کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق      بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی. -
 «آرامش طوافنی نمی شود» آرام ی طوافنی 
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 بارها از تو گفته ام / بارها از تو / ای حقیقی ترین مجاز ، ای عشق / ای همه استعاره ها از تو. -
 ومجاز غعنی آن هچ غیک واقعی است .« قیقی ، مجازی نمی شودح » حقیقی رتین مجاز : 
 قلمرو فکری

گار ، رّپان و رنم.نویسنده برای قصّه های ایرانی چه ویژگی هایی را بر می شمارد؟   -1  رپ رنگ و ن
 معنی و مفهوم جمله های زیر را بنویسید:-2

 معلوماتم زیاد می شد.الف( سراچۀ ذهنم آماس می کرد.   

 بسیار ذوق زده می شدمفرط هیجان لکّه می دویدم.         ب( از 
 درک و دریافت خود را از عبارت زیر بنویسید: -3

 هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.
 مه هب خواست رپوردگار اتفاق می افتد .و همین ااقتعد، هب او آرامش می داد .انسانی مؤمن و معتقد بود و پذریفته بود هک تمام واقعي از خوب ات بد، ه 

 درباۀ ارتباط بیت پایانی و متن درس توضیح دهید.-3
 می داند. ۀ حرص و طمعدکتک اسالمی ندوشن ، با فروتنی خطااهی خودش را رد پیکوی از سبک سعدی می پذرید و این سسارت و گستاخی را همانند شعر پایانی ردس نتیج 

4- ........................................................................................................................ 
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 میثاق دوستی                                             روان خوانی

قبل وزر . بود مانده فروردین اّول هب روز هس      
قسمت   آخرین آن، از 

 و متعّصب ۀمدرس اگردـش ربای هک رپزحمت این کار از و شده انامتح  ما ردوس 
کالت باالرتین شکافتمند تحصیل  خویش، هوش و تواانیی قدر هب و همه بودیم یافته راهیی است، مش

 .بودیم نموده موّفقّیت 

بیست از شیب شاگردان، رتین   حافظه کم      
 مرور داشتم، اناطمین  خویش ۀحافظ  و هوش هب هک من حّیی ند و کرده بود ردوس حاضککردن صکف را  خویش اقتاو روز ، 

 و تفریح هب اانت بود،امتح  پی رد هک را  روزی خواستیم می مسکور، و راضی خویش کار از رهشس جهت بدین و بودم فراموش نکرده را  فرانسه زبان هب ادبی قطعات
سیل ایجاد هک آنهایی از بهاری  بارانی  .ربیم رک هب ادیـش

شست و شوی ربای نیشیپ شب کند، می 
 ۀ گون و رفته را  باغ راه کرده، دسیی چابک انبوسـت  و صحرا  

پشت از .بود ساخته انفش رد را  بنفشه ایگله 
بخش طراوت ابآفـت  طالیی، افق انگریب  از و هوک  

 یم،گردآمده بود سحرگااهن از هک ما روی هب اری،به  

سشن گفیی کرد؛ می تبّسم
 .گفت می تبکیک را  ما جوانی 

 : قلمرو زبانی
، جارو کردن « روبیدن » ویا « روفتن »  مسرور : شادمان ، خوشحال   / چابک دستی : مهارت ، چاالکی ،استادی   / رفته :از مصدر

 رید ، صفت فاعلی مرکب ومرخم هست واز گرد وغبار پاک کردن ) دهخدا (    /  دُرافشان: درخشان ، افشاننده مروا
 :قلمرو ادبی

 تشخیص : باران بهاری چابک دستی کند./ گریبان افق طالیی / آفتاب تبسم کند / آفتاب تبریک بگوید   

 علفی شاخۀ روی زرد، ند.گنجشکیرقصید می ، بودند سفید از شکوهف، هک زبرگ ردختان گرداگرد اه وچلچله رکمست خویش، ردونی طراوت از ؛ گلها خندید می آسمان      

کان را  دار خویش شتنم رپاهی نشسته، خوردو پسری روستایی .خواند می را  خویش سفت فرخنده، بامداد ردآن و آورده نیاز ، آفتاب شیپ داده ، ت
 را  خویش کوچک دمنَ 

 دنرسی  ربای نیز او هک داد یم  اننش  او ا بستةحن  ی اه دست .کرد می کوه، هدایت ۀدامن  هب را  دیگوسفن  ۀگّل  دوش، رب بلند چوبدسیی انداخته، دوش هب

 .است فراهم آورده اتیتشکغـف  طبیعت د  عی 
 :قلمرو زبانی

 نَمد : فرش مانندی که از مالیدن پشم کُرک درست می شود  

گاهی   گذشت،    ما   پهلوی از آوازخواانن پسکک،        دنرسی  از خودش مانند هک ما هب   می خواهد زبانی بی   زبان     با   داشییپن  زد؛ دیکرده، لبخن  ما   هب   ن

   را  او ادمان،ـش پسکک، ۀخند از شد، می محسوب ما   انس انجمن   دلیب  عن  هک    گو بذهل  و خلق خوش رفیقی. کند تهنیت و تبکیک رعض رکمستیم، اربه 
 «چیست؟ اسمت پسکجان،»          :گفت او   هب   و   زد   داـص

 :قلمرو زبانی
 بذله گو : آدم شوخ ، خوش محضر /    عندلیب : بلبل ، هزار دستان 

 :قلمرو ادبی
 تناقض: با زبان بی زبانی چیزی بگوید.
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کالمه شهر ساکنین با وقت چیه هک راصح  فرزند       ا کرد، مگ  را  خویش پای و دست بود، نکرده م  گفیی شد؛ پیدا  فروغی ردشتش یاچشمه  و رد کرده جمع را  فورا  خود امّ

پس ؛ است یافته مسّکتی رو این از و آمده خاطرش هب است، می کرده ادا  موقع این رد پدرش هک ای جمله
 «حسین نوکر شما،» داد: جواب 

 «ای؟ کرده تهّیه هچ عید، ربای »رپسید:  دیگری 
 :قلمرو زبانی

 ت : خوشی ، شادمانیفروغ: نور ، روشنی   /     گفتی : انگار    /    مسرّ

شهر از هک دریوز و خریده ربایم گیوه سفت یک پدرم» گفت: و زد ای دهخن  جواب رد پسکک       
 رد کاغذی لفاف با هنوز هک آورد ربایم کالهی بود، آمده 

 «شد. خواهد حاضک صبح فردا  ات هک گوید می ماردم و نشده تمام هنوز سبز، ایقب  و است گذاشته اطاق ۀگوش

 .کردیم چنین و کنیم رینشی  را     کامش  و  بدهیم   اندهق  کودک  هب سهمی داشتیم، همراه هک اهیی شیکینی از کردم ادپیشنه     همه از  رت رّث  متأ من نیب، این رد   

ششمش مرشیی کرده، جیب رد دست د ربود،بای   و  اند دهش  دور   خیلی   داهگوسفن  دید هک همین و گرفت را  آنها عجیب و تواضعی ادب با کودک      
 .داد رفقا هب و آورد بیکون 

 : قلمرو زبانی
 گیوه: نوعی کفش که رویه آن از نخ یا ابریشم بافته می شود.   /    لفاف:  پارچه و کاغذی که بر چیزی پیچند

 قبا: نوعی لباس بلند مردانه.   /  متأثّر: اندوهگین   /   کام : دهان

 ۀهدی انچیزی   از حسین هک کرد می معلوم و بود پوشیده را  افکنده هب زری ردشت   چشم   سفت یک بلند، و سیاه مژه اهی تنها نبود، همراه تقاضا و پوزش ۀکلم  هدهي، این با      
پس سیب، دتنومن  ردخت یک زری باغ، رد  .است ارشکمس  خویش

 میان رد سخنی رد از ره و نشستیم استکاحت هب رکی  سبک و بازی  ساعت، چند از 

 و صکاحت ایتنه  با ساریین ربای هک داشت آرمانی رهیک و بود آیند، گوانگون رونبی  مدرهس از خواستند می اتزه هک جوان شاگردان آوردیم. آرزواهی
 .نمود می آنها مشورت از و کرده بیان سادگی

 : قلمرو زبانی
 م  /   شرمسار : خجالت زده   /  صراحت: خالص ، آشکار شدنپوزش : عذر خواهی، معذرت.  /   مژگان : موهای پلک چش

ا ، داشت ردشت چشمهایی و گشاده ای قیاهف هک همه رتین جوان       طفل هنوز امّ
 این ادای ربای و شود داخل بود، مستخدم پدرش هک ای اداره رد می خواست انرسیده ، و 

همه از من .می کرد حاضک مقّدماتی نقشه،
 بسازم    اندک   انن   با کنم، رفـص   شاـعری   و   شعر هب   را    خود وقت ،  خیال   بی و   آزاد خواستم رت می رپست خیال 

 .بود ارفق  ۀدخن  ۀوسیل  ساختم هک می معنی بی بیت اهی اتزه    روزاه ردآن . ربوم ادبی شهرت پی رد و

 و هسیی قریحه و ذوق صاحب و باهوش خیلی تو هک است ردست» می گفت: یکی کردند، رپانی لطیفه هب شکوع رهیک و گردید دوستان شوخی موضوع مّدتی ات آرزو این      
 «کند. نمی تأمین را  انانس  مادی    زندگی شهرت، این است، ولی رتشه  ۀ   وسیل  نیز ادبیات التّته

 «کرد. خواهم الّشعرا  ملک را  تو دم،ـش شاه هک روزی و دمپسن  می را  تو ۀ   سلیق  و است خوب بسیار:» گفت  می رت شوخ دومی      
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 پاهي   هچ   ات  شما   طبع  قّوت بدانم د،بگویی  من ۀگیو مدح رد شعری کرده، تقلید معّزی امیر از بالبداهه مجلس، همین رد لطفا   شاـعر، آاقی» گفت: یسوم        

 «است.

 «شنفت. را  دیگران آرزواهی باید نقد هب  .بگذارید آخر ربای     مرا  ۀبار رد  وگو گفت» گفتم: ده،کر رمندیهن  عذاب، رد   اه اهيکن  این از من     
 :                    قلمرو زبانی

 بالبداهه : بدون فکر قبلی

حسن هک من رفقای زعزیرتین       
ا گیکم شیپ را  زرگانیبا اندک، ۀمای من می خواهم با» گفـت: زده لبخندی داشت، توأم صباحت با را  سیکت   هک شکط بدان امّ

 ات نوبت کردیم صحبت آنها باب رد و داشت بیان را  خویش آرمان رهشس الجمله، فی «باشد. من   ۀاز تجارتخان کنند، ـخریداری  خواهند می وقت رـه  ارفق 

 :گفت   رت آموخته تجرهب او . رسید رفقا رتین سالخورده هب

 ما تقدری هک بسا هچ نمود؛ خواهد شمار بی و تغییکات زد خواهد اچرخه  ما     رک رب روزگار، دور . است اقاتـّف    و   ادفتص  دستخوش     ما ۀ  آیند زندگانی ا!رفق »       

گ را  جانب دوسیی آید، شیپ ما ربای آینده رد رههچ کنیم دعه  یكدیگر با هک است این     زابس      ِ    کار . امروز باشد دیگر زچی   فروگذاری  یكدیگر هب کمک از داشته، اهن

شكل هب باید رنود،  ما خاطر از رهگز دعه  این اینکه ربای و امیيننم 
 «سازیم. مؤّکد را  امروزی میثاق بدیهی، 

 :قلمرو زبانی
روشن ، آشکار      حسن سیرت : خوبی خُلق و عادت /  صباحت : زیبایی ، نیکو روی شدن /  توأم : همراه / آرمان : هدف   /   بدیهی :

 /  میثاق : عهد و پیمان
 : قلمرو ادبی

 « اتفاق غیر پیش بینی رخ بدهد» کنایه از « تشخیص: شب چیزی بزاید.      /  کنایه : ـ شب ابستن بودن 

» گفتم: چیده، سیب شکوةف داهن من، یک . کردند کار   آن   انمزد مرا  و «کنیم.  می راه خودمان،  رپست     الخی  رفیق هب را    انپیم    طرح » د:گفتن  رفقا      
پس نفر جنپ ره ادییبی 

ام یادگار هب ابی،کـت  اوراق میان ش،خوـی  ۀ ردخان را  آن کرده، داشکوهف را ـج این از ربگ یک ان،پیم     بستن از   ضبط جوانی ایّ

 «کنیم.

قبل و کردند، خم شکوهف روی را    راهـس رفقا      
 :گفتم چنین من د،بچینن  را    اربگه  آنکه از 

مثل ، روزگار انقالبات و احوال امتم  رد هک دسوگن  ان،بوسـت  دروی  سفی  ۀ   زدوشی  این ارتطه  هب و بهار گناه بی اقصد   پاکی هب» 
 این ایربگه  

گل  
    ما   موی ،  شکوهف   این   لمث  ات و    نشود سلب دیگری از یک   چیه      عالةق و محّبت سوا کرد، مـه از را  ما بادی دتن  اگر و کنیم حمایت یكدیگر از پاکدامن 

گاه را  دوسیی   شود،   کافوری   «داریم. ن

گاه       .گذاشت   خود   دفتک   انمی  رد را  خود ربگ یک  ره   و   دندکن    را  شکوهف ایربگه  چابک، دست جنپ آن
 : قلمرو زبانی
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 کنیم : نگهداریم   /  انقالبات : دگرگونی ها   /     سلب : گرفتن اوراق: جِ ورق ، برگ ها    / ضبط 
 : قلمرو ادبی

مثل شکوفه ها        -تشخیص : قاصد بی گناه بهار  /  تشبیه : مثل برگ ها  «        / شکوفه » استعاره از « قاصد بهار» استعاره : 
 « .پیر شدن» کنایه از « شود  کافوری ما موی» نایه : ک«      حوادث ناگوار» استعاره از « تند باد » استعاره : 

 

 لطفعلی صورتگر« نثر فصیح فارسی » برگرفته از کتاب                                                               
 نوع ادبی متن روان خوانی را با ذکر دلیل بنویسید. -1
 توضیح دهید.« اَلعَبدُ یَدبِّرُ و اهللُ یُقَدِّرُ » عبارت  در بارۀ تناسب مفهومی ، متن روان خوانی و -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


