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 فصل دوم 

 شکفتن
 

 رسید ها برید، یـــار به گلشنمژده به گل     منتظران بهار، فصل شکفتن رسیـــــد                

 بیدل دهلوی

 ، گلستان.مژده: نوید، خبر خوش، بشارت/ گلشن: گلزار مهم: هایواژه

 :تشخیص/ .شنگل و گل، شکفتن، بهار مراعات نظیر:شکفتن و گلشن: قافیه/ رسید: ردیف/  های ادبی:نکته

 .هامژده دادن به گل

ها مژده به گل»نهادِ جملۀ «: شما. »2در مصراع نخست؛ «: فصل شکفتن»منادا: منتظران بهار/ نهاد: ا.  دانش زبانی:

 «.یار به گلشن رسید»نهادِ جملۀ « یار. »3؛ «برید

 )نوید( ها مژدهفایی فرا رسید. به گلفصل شکو ، اکنونای کسانی که چشم انتظار رسیدن فصل بهار بودید معنا:

 )بلبل( وارد گلستان شده است. یاردهید که 

 

 

ازدهم هجری کار قرن یازدهم و دوشاعر پر(: .ه.ق 1133- 1450)بیدل دهلوی 

آباد هند به دنیا آمد و از شاعران بزرگ فارسی زبان به قمری است. وی در عظیم

 بیدل، پیچیدگی خاصّی دارد.آید. شیوة بیان و زبان شعری شمار می

           

 

*** 

 سوم درس

 سازآینده نسلِ       
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 آموزاناز بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار با دانش

 یک برای خوب جوان. آینده یعنی جوان،. است استعداد و نیرو جوشان چشمۀ نوجوان، و جوان :1بند 

 این ؛[دهستن] کردن تحلیل و دریافتن و کردن فکر اهل ما نوجوانان و جوانان. خوب آیندة یعنی کشور،

 .است دیگری امتیاز هم

 :حلیلت دریافتن: درک کردن، فهم/ /، قابلیّتدرونی توانایی: استعدادجوشان: جوشنده، زاینده/  : مهم هایهواژ

  ./ امتیاز: برتری، مزیّت، حل کردن، تجزیه کردنپردازش بررسی،

 تشبیه.: است استعداد و نیرو جوشان چشمۀ نوجوان و جوان ادبی: نکتۀ
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 چشمۀ/ مسند: . این5 ما نوجوانان و جوانان .0.جوان خوب 3.جوان 2.جوان و نوجوان 1نهاد:  دانش زبانی:

 .استعداد و نیرو جوشان

؛ باشیم کرده فهاضا اصلی متن به را یهاییا واژه واژه که شودمی استفاده زمانیاز قلّاب،  :] [ قُلّاب نگارشی نشانۀ 

 [.هستند] کردن تحلیل و دریافتن کردن، فکر اهل ما نوجوانان و جوانان نمونه:

 

 ینا شود،می مشاهده مرکزی نقطۀ عنوان به کشور این و ملت این دشمنان هایتحلیل در آنچه همۀ :2بند

 منمؤ و آزاد و آباد ایران ساختن برای مختلف هایراه از را سازآینده و پُرشور و جوان نسل این که است

 قبول جهو هیچ به من. است این عکس ،واقعیت دشمنان، هایتالش رغمبه اما کنند؛ ناتوان آینده پاکیزة و

 وانج نسل انحراف از هارسانه یا مطبوعات از برخی در گاهی که را کسانی هایتحلیل و هاحرف کنمنمی

 نورانی و اکپ دل به توجه با بزند، سر جوان از خطایی و اشتباه گاهی اگر. نیست طور این گویند؛می سخن

 را انجوان صداقت و پارسایی و پاکدامنی و صالح چرا اینها. است جبران قابل کامالً اشتباه این جوان،

 بینند؟نمی را جوانان شعور و شور چرا بینند؟نمی

 برعکس،: وجودِ/ عکس برخالفِ، با: رغمِبهمؤمن: باایمان/  نَسل: فرزندان، دودمان، نژاد/ های مهم:واژه

د، رسانی مانندستگاه اطاّلع: هامجلّات/ رسانه و هاروزنامه: صورت، اصالً/ مطبوعات هیچ به: وجه هیچ مخالف/ به

جبران: تالفی/ اشتباه/ : / خطا، از راه راست خارج شدنرویشدن، کج منحرف: / انحرافتلویزیون، رادیو و...

/ درستکاری ،راستگویی: صداقت گناه/  از دوری پارسایی، نجابت،: پاکدامنی درستی/نیکی، ، درستکاری: صَالح

 فهم. و درک: شعورشور: شوق، هیجان، اشتیاق/ 

 همّت و ایمان پشتوانۀ با ما جوانان که کنند اعتراف اندشده مجبور جهانی دانشمندان و متخصّصان :3بند 

 کنند. آشکار را خود پنهان جوشانِ استعداد اندتوانسته غیرت و

: اقرار، به زبان آوردن حقیقت/ پشتوانه: اعترافمتخصص: کارشناس، فردِ دارای تخصص/  های مهم:واژه

 ، آبرو.مردانگی، تعصّب: پشتکار/ غیرت ، تالش،اراده: همّت گاه/تکیه

 تضاد: آشکار و پنهان. ادبی: ۀنکت

 تئهی یک. بود بنده جمهوریریاست اوایل بودند، گرفته پس باز را خرّمشهر ما هایجوان وقتی :4بند

 سمانآ تا زمین از پیش سالیک با شما وضع دنیا در امروز»: گفت من به آن رئیس و آمد ایران به جهانی

 مشهرخرّ  دبتوانن ما ارتش ما و بسیجیان ما، جوانان کردنمی باور دنیا گفت.می راست« .است کرده تفاوت

 .بگیرند پس بودند، کرده درست پشتیبانانش و دشمن که استحکاماتی همه آن با را
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مان/ باور: اعتقاد، یقین، ای  وضعیّت/ موقعیّت،: گروه/ وضع: ابتدا/ هیئت به معنیِ اوّل جمعِ: اوایل های مهم:واژه

استحکامات: موانع محکم و بناهای مستحکم برای ممانعت از ورود دشمن و راندن آنان/ پشتیبان: حامی، حمایت 

 کننده.

 .است کرده ییرغتبه کلی کنایه از اینکه « زمین تا آسمان فرق کرده»تضاد: زمین و آسمان/ کنایه:  :ادبی هاینکته

. استم ملّت برای افتخار مایۀ این است؛ برخوردار پسر و دختر جوان هامیلیون از بحمداللَّه ما جامعۀ :5بند

 دبای هم ببالد. جوان نورانی و پاک دل همه این و استعداد همه این جوان، همه این وجود به باید ملّت این

. بسازد را یندهآ و ببالد خود برافراشتۀ اسالم پرچم به و خود اسالمی نظام به خود، انقالب به خود، کشور به

 کار مه آن کنید؛ کار باید. شودمی ساخته مؤمنانه و هوشمندانه کار با شود؛نمی ساخته حرف با آینده

 .ایمان پشتوانۀ از برخوردار و هوشمندانه

نظام: نظم  د/ کن افتخار :دلیل/ بِبالدسبب،  باعث،: مند/ مایهبهره: خدا/ برخوردار شکر به: بِحمدهلل های مهم:واژه

 .شده بلندباالرفته، : برافراشتهو آراستگی، در اینجا حکومت/ انقالب: دگرگونی/ 

 کار! من عزیزان گویم؛می ... ملت این دل هایپاره و عزیز فرزندان عنوان به هم جوانان شما به :6بند 

 هامیلیون خواهندنمی ما دشمنان. باشد ممعلّ و مدرسه و درس و دانشگاه خواهندنمی دشمنان امروز. کنید

 فردای منطقه این در شان،پاکدامنی و پارسایی و رستگاری و ایمان حفظ و خواندن درس با جوان

 بیاورند. وجود به مقتدر ایران برای را شکوهمندی

 .قدرتمند :مُقتدرشکوهمند: باشکوه/ کاری/ هیزپر و تقوا: پارسایی رهایی، پیروزی/ : رستگاری های مهم:واژه 

 . بودن گرانقدر و عزیز از کنایه: دل پارة ادبی: هایهنکت

 و نیرو ینا. بدانید قدر را تانجوانی و بخوانید خوب را درستان کنید، حفظ را تانپاکدامنی و ایمان :7بند

 در امروز شما. است اآلن هم وقتش شود؛ خرج واال ارزشهای این آوردن دست به راه در باید نشاط این

 خوب فرصت این از .کرد خواهد کمک شما به هم متعال خدای و دارید قرار خود عمر طالیی هایسال

 مؤمن جوان همه این توانسته بِحمداللَّه که- اسالمی انقالب و اسالمی نظام مهربان و گرم دامان از و زندگی

 .بکنید را استفاده بهترین -دهد پرورش خود درون در را خوب و

 آموزانرهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار با دانشاز بیانات 

اآلن: اکنون/ طالیی: ارزشمند/ برتر، : واالنشاط: شادابی، طراوت/ ارزش/ : قدر داری/حفظ: نگه های مهم:واژه

زرگ، ب: با سپاس از خدا، شکرِ خدا/ بیانات: سخنان/ معظّم: حمداللَّهبِ/ ، واالمرتبه بلند: مُتعالباارزش، ارزشمند/ 

 .بزرگوار

 تشخیص. آرایۀ: اسالمی انقالب مهربان و گرم دامان ادبی: هایهنکت
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 خوانی شعر

 ادب توفیق
 دوتایی یا مثنوی: شعر قالب

 سراینده: مولوی

 یا مولوی به معروف (:.ه.ق 672 –644بلخی ) محمّد الدّینجالل موالنا

 نویمثنوی معاست. کتاب عظیم  هفتم قرنایرانی  بزرگ شاعر و موالنا عارف

 نویمث ترین آثار اواست. مهم معارف اسالمیای از بیت گنجینه 26444با 

 ارد.قرار د قونیۀ ترکیه. آرامگاه وی در شهر است شمس دیوان و معنوی

 

 روا نبود کس هیچ یــــــــــــاد تو با             روا حاجت تو فضــــــل ای . ای خدا1 

 و است «کردن برآورده» معنای به اوّل مصراع در روا بیت این فضل: بخشش/ حاجت: نیاز/ در مهم:های واژه

 .«شایسته» معنای به دوم مصراع در

اع در پایان مصراع نخست، با همین کلمه در پایان مصر« روا»)به دلیل آنکه معنای واژة  روا و روا: قافیه ادبی: نکتۀ

 قافیه شوند(.توانند همدوم متفاوت است، می

 چهی یادِ تو، وجود با ،کندمی برآورده رانیاز همه موجودات  تو احسان و لطف که خدایی ای معنا و مفهوم:

 .)مفهوم کلی: لطف و بخشش و ضرورتِ یاد خدا( نیست شایسته یکس

 شخوی دریاهای به گردان متّصـــــل          پیش       ز بخشیــــــدی که دانش . قطرة2

 متصل کن: وصل کن، پیوند بده. های مهم:واژه

 بسیاری نماد دریا و کمی نماد / قطره)اضافۀ تشبیهی( پیش و خویش: قافیه/ قطرة دانش: تشبیه های ادبی:نکته

 .و تضاد است./ قطره و دریا: مراعات نظیر

 ،دایاخمتّصل کن ) علم خودکران دریای بی به ،یاهبخشید ما به کهرا  اندکی دانش ،ای خدا معنا و مفهوم:

 .(کن بیشتر را ما دانش

 بینوا حریصی مرغـــــــــــان چو ما         خدا          ای است دانه و دام هزاران . صد3

بوده است. امروزه به یک نوع پرندة « پرنده»کار، آزمند/ مرغ: در گذشته به معنای حریص: طمع های مهم:واژه

 شود/ بینوا: فقیر، تهیدست.خانگی گفته می

: ما. ایمشده تشبیه هبیچار و حریص پرندگان بهها انسان ما ،بیت این درتشبیه: نوا: قافیه/ خدا و بی های ادبی:نکته

م، دانه دا ی دنیوی/هاو لذّت هادانه: نماد نعمت های این دنیا/: نماد مشکالت و گرفتاری/ دامبههمشبّ: مرغان ؛همشبّ

 مراعات نظیر. :و مرغ
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 هبیچار و کارطمع پرندگانی همچون ما و دارد وجود گرفتاری هزاران ما زندگیراهِ  در ،خدا ای معنا و مفهوم:

 .یمهست

 غم هیــــــــچ نباشد مایی با تو قــــــدم                    چون هر باشد دام هزاران . گر4

 .، ناراحتیقدم: گام/ غم: اندوه های مهم:واژه

 های دنیایی.مشکالت و گرفتاریکنایه از قدم و غم: قافیه/ دام:  های ادبی:نکته

 غمی یچه )همراه و یارمان باشی( باشی ما با تو وقتی باشد، ما راه جلوی فراوانی گرفتاری اگر معنا و مفهوم:

 )مفهوم کلی: اهمیت همراهی با خدا( .نداریم

 رب لطف از شـــــــد محروم ادببی         ادب            توفیق جوییم خــــــــدا . از5

نصیب، بیکنیم/ توفیق: سازگاری، مدد کردن/ محروم: وجو و طلب میجوییم، جستجوییم: می های مهم:واژه

 بهره/ رب: پروردگار.بی

 ادب و رب: قافیه. دانش ادبی:

 خدا لطف و بخشش از ادببی انسانِ زیرا ؛دهد یاری را ما آموزیادب در که خواهیممی خدا از معنا و مفهوم:

 .است نصیببی

 زد آفـــــــــــاق همه در آتش بلکه       بــد                داشت را خود نه تنها ادب. بی6

 جا.آفاق: جمعِ افق )افق: گوشه و کنارة آسمان، کرانۀ آسمان( آفاق در این بیت یعنی همه های مهم:واژه

 بد و زد: قافیه/ منظور از آتش در مصراع دوم اخالق و رفتار بد و همچنین فساد و تباهی است. های ادبی:نکته

 .دگیرمی بر درنیز  را جهان همۀ او بدیبلکه  ،کندمی بدی خودش به فقط نه ادببی آدم معنا و مفهوم:

 
 

 

 زبانی و ادبی دانش

 نکتۀ اوّل

سبت نیا  انجام گرفتن کاری یا روی دادن حالتیآید و مفهوم می ترین بخش جمله که معموالً در پایان آنمهم
. عالوه شودمینامیدهفعل  ،نشان دهد را آیندهیا  حال، گذشتهرا در یکی از سه زمان  دادن صفتی به کسی یا چیزی

 جمله است. یِمعنای بخش اصلیِ  ،پس فعل ؛وجود دارد بودن مفرد و جمع، شخصبر این در فعل مفهوم: 

 نکتۀ دوم

 :کنید توجّه هاجمله این به

 .است بااستعداد ما نوجوان و جوان1

 .است استعداد و نیرو جوشانۀ چشم ،نوجوان و جوان .2
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 .گویممی ملّت این جوانان شما به .1

 .گویممی ملّت این دل هایپاره و عزیز فرزندان عنوان به جوانان شما به 2

 زیبایی دلیل .است پذیرتردل و زیباتر دوم هایجمله امّا ؛دارند یکسانی پیام دو هر «2»و« 1» شمارة های جمله

 چیست؟ دوم هایجمله

 های زبانی، ساده وها و عبارتدر جمله ؛کنیماستفاده می زباناز  ،هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم

 کنیم.، منظور خود را بیان میمستقیم

ها و ر جملهد گیریم.میبهره ادبیّاتاز  ،بخواهیم همان مقصود و منظور را زیباتر و تأثیرگذارتر بگوییمگر ا 

سبب زیبا و  «های ادبی مانند تشبیه، تشخیص، کنایه و...گیریم. آرایههای ادبی، از خیال و احساس بهره میعبارت

 شوند.  ها میها و عبارتتأثیرگذار شدن جمله




