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 ردس چهارم
 رسد از راهبا بهاری هک می

 
 

 های به هم پیوسته(.پاره )دوبیتی چهار: شعر قالب
 ود.شگفته میچهارپاره  ای واحدی دارند،های جداگانه که محتوبه مجموع چند دوبیتی با قافیه چهارپاره:

-----------------                                                  ----------------- 

-----------------                                                  -----------------  

*** 

-----------------                                                  ----------------- 

-----------------                                                  ----------------- 

*** 

-----------------                                                 ----------------- 

-----------------                                                 ----------------- 
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 شد تبسّــــم یک مثل پرداز                   آسمــــانزندگی و گـــــــــرم و روشن

 سرزنده و شاداب/ تبسّم: لبخند زدن.بخش، زندگیپرداز: گرم: صمیمی/ زندگی های مهم:واژه

 آسمان: نهاد/ مصراع اول: مُسند. دانش زبانی:

 تبسّم )لبخند( تشبیه شده است.آسمان به  نکتۀ ادبی:

 مانآس) شد روشن ،بخشزندگی و ، صمیمیروشن لبخندی مانند آسمان]با فرارسیدن بهار[ معنا و مفهوم: 

 آور شد(.و نشاط صاف

 شـــد گم نظر از آهستــــه زد سردی                    پردل چه هر و سرمــــا چـه هر

و  یناامید از کنایه: سردیدلبخشی/ پر زدنِ سرما: جان/ قافیه/ شد: ردیف: تبسّم و گم های ادبی:نکته

 ./ از نظر گم شد: کنایه از تمام شدن و از بین رفتنافسردگی

ن بهار اشاره به آمد) بین رفت. آهسته از ای پرواز کرد وناامیدی مانند پرنده و افسردگی ،سرمامعنا و مفهوم: 

 (.دارد

*** 
 شـــــــــد وا ایجوانه چشم اوســـــــت                     باز در زندگی که نسیمی با

 وا شد: باز شد.نسیم: باد مالیم/  های مهم:واژه

 مصراع دوم: کنایه از روییدن و شکوفا شدن. /چشم جوانه: تشخیصنکتۀ ادبی: 

 .کرد شکوفا را ها و گیاهانگل وها جوانه دوباره بخش،زندگی نسیمِمعنا و مفهوم: 

 شد معنا بهــــــــــــــار کتابی خنــــــــدید                   در ایشکوفه درختی بر

 .است و آفرینش و کتابِ زندگی طبیعت معنی به اینجا در :کتاب های مهم:واژه

 مراعات: ربها و درخت ،/ شکوفهتشخیص: شکوفه خندیدن : قافیه/ شد: ردیف/ «معنا»و  «وا» های ادبی:نکته

 نظیر.

و  بازی جهانمعنا شد ) بهار،در کتابِ آفرینش،  و (شد و شکوفا بازخندید ) درخت شکوفةمعنا و مفهوم: 

 .سرسبز شد(

*** 
 شو بهاری شو، تازه شو، راه                       سبــــــــز از رســــــــدمی که بهاری با

 کردن.سبز شدن: تر و تازه شدن، رشد  های مهم:واژه

 شدن/ تشخیص: از راه رسیدنِ بهار. سرزنده و شاداب  از کنایه دن:ش بهاری های ادبی:نکته

 )استعدادهایت را شکوفا کن(. شو سرزنده و شاداب بهار، فصلبا  تو نیز همراهمعنا و مفهوم: 

 شو جاری ســـــــار،چشمه یک بزن                      مثل جوانه گل شاخـــــه یک مثل

 .، سرچشمههای فراوان داردسار: جایی که چشمهچشمهروییدن/ سبز شدن، جوانه زدن:   های مهم:واژه
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 .هتشبی: سار چشمه یک مثل و گل شاخه یک بهاری و جاری: قافیه/ شو: ردیف/ مثل های ادبی:نکته

 باش. حرکت و تالش در چشمه، ثلم و)رشد کن(  بزن جوانه گل، شاخه مانندمعنا و مفهوم: 

*** 
 امــــــــــروز شکفتنت وقت لبخنــــــــد                      هست زندمی تو بر زندگی

 شکفتن: باز شدن غنچه، شکوفایی. مهم: ۀواژ

و کنایه از خوشایند و آرام بودن زندگی )روی خوش  زند: تشخیصتو لبخند می به زندگیهای ادبی: نکته

.نشان دادن زندگی(  

ا کردن )شکوف شادابی و تالش زمانِ اکنون خندد(، زند )به روی تو میتو لبخند می به زندگیمعنا و مفهوم: 

 .استاستعدادها( 

 امــــــــــــروز گفتنت راز خدا دنیا                      با در هست چـــــــه هر از بهتر

 محمدجواد محبّت

 پوشیده.هرچیز پنهان و راز: رمز،  مهم: ۀواژ

 .شکفتنت و گفتنت: قافیه/ امروز: ردیف های ادبی:نکته

 .استبهتر  ،هست دنیا دراز هرچه  ،کردن عبادت و راز و نیاز با خدامعنا و مفهوم: 

                                                 

 

 

 

 

متولّد کرمانشاه از معلّمان شاعر ه.ش.(:  2211) محمّدجواد محبّت

 ا بال  ب»و «کوچه باغ آسمان»، «رگبار کلمات»و اهل قلم است. 

  از آثار اوست.« این پرنده سفر کن
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. نوجوانی دورۀ هاناخوشی وها خوشی سرشار از ایدوره ؛است نوجوانی دورۀ این درس، دربارۀ :درس پیام

خود را شکوفا  هایپویایی و کنجکاوی است. نوجوان باید با اندیشه و آگاهی، استعدادها و تواناییطلبی، استقالل

 ای بهتر گام بردارد.کند و برای آینده

 
معموالً: طبق معمول، آنچه رایج است، همواره/ شور: اشتیاق/ شوق: هیجان/ شکوفایی: پیشرفت/  های مهم:واژه

 .، دریغانیحسرت: پشیم

 
، تن: کم و بیش/ فراز و فرود: پستی و بلندی/ وابستگی: به کسی نیاز داشجایی/ تقریباًانتقال: جابه های مهم:واژه

ی خوری: آزردگی/ جویبار: جوبینند/ دل/ استقالل: وابسته نبودن/ رؤیا: چیزی که در خواب میمستقل نبودن

 .بزرگ/ با صفا: پاک/ زالل: گوارا

؛ فرود و فراز؛ ستقاللا و وابستگی :تضاد «/زندگی جویبار»و « یاستؤر به شبیه نوجوانی: »تشبیه های ادبی:نکته

 . بزرگسالی و کودکی

 

 نفت زیبایی شک 
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های رفتاری و اخالقی هر مَنِش، مجموعه ویژگیشخصیت: ذات هر کس، رابطه: ارتباط، پیوند/  های مهم:واژه

  .کیمیا: هر چیز کمیاب و نادرپسندیده: پذیرفته، مقبول/ نشاط: شادمانی، سرزندگی/ انسان/ 
 .دوست خوب کیمیاست :تشبیه ادبی: نکتۀ

 
ینی، طلبی: خواهانِ مستقل بودن/ کنجکاوی: ریزباستقالل: مستقل بودن، وابسته نبودن/ استقالل های مهم:واژه

دهد: نشان جلوه میجلوه: آشکار شدن/ قرار، ناشکیبا، ناصبور/ ناآرام: بیوجوگری/ شوق: اشتیاق، عالقه/ جست

 .عالیق: جمع عالقه، دلبستگیدهد/ می

 
رشار: پُر/ سبیاموزیم: یاد بگیریم/ آموختنی: یادگرفتنی، مطلبی که ارزش یادگرفتن داشته باشد/  های مهم:واژه 

 .اهیآگبینایی، اندیشیدن/ تفکّر: فکر کردن/ بصیرت: تفکّر، اندرز: پند/ چاالکی: چابکی/ تأمّل: 

 :تشخیصه شده است.(/ تشبی رمزو  راز)آفرینش به کتابی پر « آفرینش مزِرَراز و ر کتابِ پُ»تشبیه:  ادبی: هایهنکت

 .خواندمی خود سوی به را ما کتاب

 
، مهارت: استادیشکوه: عظمت، بزرگی، جالل/ / منظّم و مرتّب بودنآراستگی: آراسته بودن،  های مهم:واژه

ها/ محبّت: دوستی، دوست داشتن/ سرشار: تصاویر: جمعِ تصویر، عکس/ ، دلخواهخوشاینددلنشین: / ماهر بودن

 پُر، لبریز.

 
 ./ گاه: وقت، زمان/ جا: مکانکردار: رفتار، کارآفریدگار: آفریننده، خالق/ پس: بنابراین/  های مهم:واژه
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 نکتۀ اوّل

 دهند، مانند: رفت، خورد، پوشید و... . را نشان می انجام کاری هابرخی از فعل

 است.عمل پوشیدن بیان شده« محسن پیراهنش را پوشید»در جملة 

« ستاامروز هوا بارانی »؛ مانند کاربرد دارند نهاد حالتی بهصفت یا نسبت دادن برای ها، بعضی فعل 

 است. که در آن بارانی بودن به هوا نسبت داده شده

گویند. این یم فعل ا سنادی، روندبه نهاد به کار میصفت یا حالتی برای نسبت دادن هایی که به فعل

 . ...و  گردید، گشت، شد، بود، استها عبارتند از: فعل

 

 نکتۀ دوم

 دهیم. ها خبری میکه در مورد آن هاستکلمه یا گروهی از کلمه ،نهاد

 آید.نهاد معموالً در ابتدای جمله می

 «؟+فعلچه چیزی»یا  «؟+فعلچه کسی» رای پیدا کردن نهاد باید پرسید:ب

 های زیر نهاد هستند:در جمله« هاهر یک از بچّه»و « شبنم»

 از روی برگ گل برخاست. شبنم

 به سویی رفت. هاهر یک از بچّه

 
  

 

 زبانی و ادبی دانش
 




