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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 نردان کانل َابدال: سرچشهٌ آبخَر:

 ژندى پَش، گدا جَلقی: نًربانی تلَطف:

 کدخدا ننش ٍش: خَاجٌ ناير حاذق:

 کو عقلی، نادانیخردی،  بی َسفايت: خَار، ناتَان زبَن:

 کاسٌ نسی طاس: نشتری سَداگر:

 خشو، غضب َقًر: جَیانٌ فریاد پرخاش َعربدى:

 پشیهانی، تأسف ندانت: باٍر داشتن ُنسلو داشتن:

 چًارپایان فضلۀ سرگین: کرد شَخی نی نکتٌ گفتی:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعرمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ای طوووووووَطی را ٍی ٍ بقوووووووالی بوووووووَد
 

 ای طوووَطی گَیوووا سووو   نوووَایی، خوووَش 
 

 .ای کٌ خَش آٍاز ٍ خَش آب ٍ رنگ ٍ زی ا بَد نرد بقالی یک طَطی داشت، طَطی
 دکوووووان نگً وووووان بوووووَدی دکوووووان در

 

 سووووَداگران يهووووٌ بووووا گفتووووی نکتووووٌ 
 

 .کرد يا شَخی نی نگً ان دکان بَد ٍ با يهۀ نشتری
 (کنایٌ )نکتٌ گفتن: شَخی کردن آرایه:

 بُووووودی نووووواط  آدنوووووی، خطووووواب   در
 

 بووووودی حووووواذق طَطیوووووان نوووووَای در 
 

 يا حاضر جَاب ٍ در يو آٍازی با طَطیان ناير بَد. در سخن گفتن با انسان
 نَازنٌ آرایه:

 گریخوووت سوووَیی دکوووان صووودر از َجسوووت
 

 بریخوووووت را ُگووووول رٍغووووون يای شیشووووٌ 
 

 .يای رٍغن گل را ریخت از باالی دکان بٌ سهت دیگری پرٍاز کرد ٍ شیشٌ
 ()گریخت، بریختجناس ناقص  آرایه:

 اش خَاجوووووٌ بیانووووود خانوووووٌ سوووووَی از
 

 ٍش خَاجوووٌ فوووار ، بنشسوووت دکوووان بووور 
 

 .ٍار در دکان نشست صاحب نغازى از سهت خانٌ بٌ طرف نغازى رفت ٍ با خیالی آسَدى ٍ خَاجٌ
 (تش یٌ )صاحب نغازى بٌ خَاجٌ آرایه:

 چووورب جانوووٌ ٍ دکوووان رٍغووون ُپووور دیووود
 

 ضوورب ز کوول طووَطی گشووت زد، سوورش بوور 
 

 ای بٌ سر اٍ زد کٌ با آن ضربٌ طَطی کچل شد. يایش چرب گشتٌ. ضربٌ دید نغازى پر از رٍغن شدى ٍ ل اس
 جناس ناقص )چرب ٍ ضرب( آرایه:

 کووووورد کَتووووواى سوووووخن چنووووودی رٍزک
 

 کوووووورد آى نوووووودانت از بّقووووووال نوووووورد 
 

 کشید. طَطی چند رٍزی سخن نگفت ٍ نرد بقال از رٍی پشیهانی آى حسرت نی
 کنایٌ )سخن کَتاى کردن: حرف ن دن( آرایه:

 دریووو  ای: »گفوووت نی ٍ کنووود نی بووور ریووش
 

 نیووووو  زیووووور شووووود نعهوووووتو کافتووووواب 
 

ای کٌ باعث رزق ٍ رٍزی دکوان نون  )از سخن گفتن افتاد(. طَطی .کٌ آن طَطی زی ایو از بین رفت« افسَس»گفت:  زد ٍ نی خَد را نی
 بَد.

 کنایٌ )آفتاب زیر ابر رفتن: از بین رفتن( -استعارى )آفتاب از طَطی( -کنایٌ )ریش کندن: ناراحت شدن( آرایه:
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 زنوووان آن بوووَدی بشکسوووتٌ نووون دسوووت
 

 «زبوووان خوووَش آن بووور نووون زدم چوووَن 
 

 .شکست ای کاش آن زنان کٌ نن بر سر طَطی خَش آٍازم زدم، دستو نی
 زبان(نراعات نظیر )دست، سر،  -(کنایٌ )راضی بَدن بٌ دست شکستن: پشیهانی آرایه:

 را درٍیوووووش يووووور داد نوووووی يا يدیوووووٌ
 

 را خووووَیش نوووور  نطوووو  بیابوووود تووووا 
 

 اش دٍبارى سخن بگَید. داد تا شاید طَطی بٌ درٍیشان ٍ فقیران صدقٌ نی
 زار ٍ حیوووران شوووب سوووٌ ٍ رٍز سوووٌ بعووود

 

 نَنیوووودٍار، بُوووود بنشسووووتٌ دکووووان بوووور 
 

 بَد.بعد از سٌ ش انٌ رٍز سرگردانی ٍ سرگشتگی، نا انید در دکان نشستٌ 
 تضاد )رٍز ٍ شب( آرایه:

 شوووگفت، گوووَن يووور را نووور  آن نهوووَد نی
 

 گفوووت بوووٌ اٍ آیووود کانووودر باشووود کوووٌ توووا 
 

 .اش سخن بگَید آٍرد( تا شاید طَطی کرد )شکلک در نی برای آن پرندى کاريای عجی ی نی
 جناس ناقص )شگفت، گفت( -(کنایٌ )نصراع اٍل: شکلک در آٍردن آرایه:

 گذشوووووت نی برينوووووٌ سووووور ای جوووووَلقی
 

 طشووت ٍ طوواس ُپشووت چووَ نووَ، بووی سوور بووا 
 

 نَ بَد. کرد در حالی کٌ سرش يهچَن کاسۀ نسی صاف ٍ بی نرد فقیری سر برينٌ )بدٍن کالى( از آنجا ع َر نی
 تش یٌ )سر بی نَ بٌ طاس ٍ طشت( آرایه:

 زنووووان در آنوووود گفووووت انوووودر طووووَطی
 

 !فوووالن يوووی،: کوووٌ زد درٍیوووش بووور بانوووگ 
 

 آنیختووووی  کووووالن بووووا َکوووول، ای چووووٌ از
 

 !ریختووووی  رٍغوووون شیشووووٌ از نگوووور تووووَ 
 

ای یا نٌ، تَ نی  نانند نون  طَطی فَرًا بٌ سخن آند ٍ با صدای بلند بٌ آن نرد گدا گفت: چرا کچل يستی  آیا با کچالن رفت ٍ آند کردى
 ای  يای رٍغن گل را ریختٌ شیشٌ
 (تکرار )کل آرایه:

 را خلووووو  آنووووود خنووووودى قیاسوووووش از
 

 را دلوو  صوواحب پنداشووت خووَد چووَ کوواٍ 
 

 از این نقایسٌ طَطی نردم خندیدند، زیرا اٍ آن نرد گدا را نثل خَد تصَر کردى بَد.
 نگیوووور خووووَد از قیوووواس را پاکووووان کووووار

 

 شووویر ٍ شووویر ن شوووتن در باشووود چوووٌ گووور 
 

اگرچٌ در نَشتن یکسان يستند، انا در کار ٍ عهل نردان ح  را با کار ٍ عهل خَدت نقایسٌ نکن. دٍ کلهۀ شیر )جانَر( ٍ شیر )خَردنی( 
 نعنی بسیار نتفاٍتند.

 جناس تام )شیر ٍ شیر( آرایه:
 شووود گهوووراى سووو ب زیووون عوووالو جهلوووٌ

 

 شووود آگووواى حووو ، ابووودال   ز کسوووی کوووو 
 

 ب رد. آنًا پیاند ٍ کهتر کسی تَانستٌ نردان ح  را بشناسد ٍ بٌ نرت ۀ  يای نادرستی بٌ گهرايی افتادى نردم جًان بٌ س ب چنین قیاس
 نجاز )عالو از نردم عالو( آرایه:

 نحووول از خَردنووود زن وووَر گوووَن دٍ يووور
 

 عسوول دیگوور زیوون ٍ نوویش آن از شوود لیووک 
 

 عسل( از یک نحل غذا خَرند انا آن غذا برای یکی بٌ زير ت دیل شدى ٍ برای دیگری بٌ عسل. ير دٍ نَع زبنَر )زن َر عسل ٍ بی
 آب ٍ خَردنووود گیوووا آيوووَ گوووَن دٍ يووور

 

 نوواب نشووک زان، ٍ، شوود سوورگین یکووی زیوون 
 

 ير دٍ نَع آيَ از یک جا آب ٍ گیاى خَردند، انا یکی فضلٌ پس داد ٍ دیگری نشک خالص.
 تضاد )سرگین، نشک( -جناس ناقص )آب، ناب( آرایه:

 آبخووووَر یووووک از خَرنوووود نووووی دٍ يوووور
 

 شووووکر از پوووور آن ٍ، خووووالی یکووووی ایوووون 
 

 .انا یکی از آنًا تَ خالی درآند ٍ دیگری پر از شکر شددٍ نی از یک سرچشهٌ آب خَردند 
 تضاد )پر ٍ خالی( آرایه:

 بوووین اشووو اى چنوووین ایووون يووو اران صووود
 

 بوووووین راى سوووووالٌ يفتووووواد فرقشوووووان 
 

 در این دنیا ي اران ش ايت این چنینی ٍجَد دارد، انا در باطن تفاٍت آنًا بسیار است.
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 يسووووت رٍی آدم ابلوووویس بسووووی چووووَن
 

 دسوووت داد نشووواید دسوووتی يووور بوووٌ پوووس 
 

 يای انسان نهای زیادی ٍجَد دارد، پس ن اید بٌ ير کس دست دٍستی داد. چَن شیطان
 «(س»ٍاج آرایی )صانت  -جناس ناقص )يست ٍ دست( -کنایٌ )دست ندادن: دٍست نشدن( آرایه:

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بیابید درس نتن از را زیر ٍاژگان نعنایی نعادل -1
 (نی ) ابر  (فار ) آسَدى 
 (حاذق) دست چیرى  (َابدال) کانل نردان 
 .کنید انتخاب کهانک از را درست انالی -2
 (صدر -سدر )دکان   (غیاث -قیاس) ٍ سنجش 
 .ديید تَضیح زیر بیت در «را» کلهۀ کاربرد دربارۀ -3

 را درٍیوووووش يووووور داد نوووووی يا يدیوووووٌ
 

 را خووووَیش نوووور  نطوووو  بیابوووود تووووا 
 

 ٍ در نصراع دٍم نشانٌ نفعَل است.« بٌ»در نصراع اٍل در جایگاى حرف اضافٌ بٌ کار رفتٌ بٌ نعنی 
ل دربارۀ -4 َّ   .ديید تَضیح «سَداگران» کلهۀ نعنایی تح

شَد کٌ در کار  کسانی اطالق نیرٍد ٍ بٌ  رفتٌ است، انا انرٍزى در نعنی بٌ کار نی بٌ کار نی« تاجر ٍ بازرگان»سَداگر در گذشتٌ بٌ نعنای 
 يستند.« نَاد نخدر ٍ قاچاق»
 .بنَیسید باشند، دارا را پسَند این کٌ دیگر ٍاژۀ دٍ نعناست  چٌ بٌ «ٍش خَاجٌ» کلهۀ در «ٍش» پسَند -5

 ٍش یعنی نانند خَاجٌ ٍش بٌ نعنای ش ايت است ٍ خَاجٌ
 نًَش، پریَش

 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بنَیسید را آنًا نفًَم ٍ بیابید يشتو بیت در را يا کنایٌ -1
 ریش بر کندن )ناراحت بَدن(، آفتاب زیر نی  رفتن )نابَد شدن، از بین رفتن(

 .ديید تَضیح شدى، گرفتٌ کار بٌ تهثیل با را درس این نحتَای ارت اط -2
يای سطحی ٍ غیر ننطقی بٌ نتایج نادرست رسید، از تهثیل بًرى  داٍرینَلَی برای بیان رٍشن این نطلب کٌ ن اید با نقایسۀ نابجا ٍ 

 بردى است.
  .بیابید جناس انَاع برای يایی نهَنٌ درس، نتن از -3

 آب ٍ ناب -جناس نايهسان )ناقص(: دل  ٍ خل 
 جناس يهسان )تام(: شیر ٍ شیر

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

  دارد  تأکید نفًَنی چٌ بر زیر، بیت -1
 آبخووووَر یووووک از خَرنوووود نووووی دٍ يوووور

 

 شووووکر از پوووور آن ٍ، خووووالی یکووووی ایوووون 
 

اینکٌ ظاير یکسان داشتن ٍ از یک نندی نا از آن بستگی دارد. ٍ  ٌ چگَنگی بًرىاین کٌ حقیقت یکی است ٍلی درک ٍ برداشت از آن، ب
ی، بسیار با يو نتفاٍت آبشخَر تغذیٌ کردن دلیل بر آن نیست کٌ باطن يو یکی باشد؛ زیرا نَارد زیادی يست کٌ با ٍجَد تشابٌ ظاير 

 ٍ حتی ضد یکدیگرند.
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 دارد  نی برحذر چی ی چٌ از را آدنی زیر، بیت در نَلَی -2
 يسووووت رٍی آدم ابلوووویس بسووووی چووووَن

 

 دسوووت داد نشووواید دسوووتی يووور بوووٌ پوووس 
 

 ٌ آنًابا افراد ناشایست ٍ اعتهاد کردن بدٍستی از 
 .بسنجید «بّقال ٍ طَطی» داستان با را آن ٍ بنَیسید زیر شعر از را خَد استن اط -3

 اسوووت یافتوووٌ تفووواٍت جوووا زیووون نعرفوووت
 

 اسووت یافتووٌ بووت آن ٍ نحووراب یکووی ایوون 
 

 نعرفووووووت آفتوووووواب بتابوووووود چووووووَن
 

 صووووووفت عووووووالی رى   ایوووووون سوووووو ًر   از 
 

 خوووَیش قووودر بووور شوووَد بینوووا یکوووی يووور
 

 خووووَیش صووودر حقیقووووت در یابووود بووواز 
 

يا نع َد ٍ خدایشان نتفاٍت است، این است کٌ بٌ درک  اینکٌ انسانعلت  ٍ تع یر ير کس از حقیقت، بٌ اندازۀ درک اٍست.رداشت ب
ت برسند، ير کس بٌ جا ٍ نَقعیت خَیش پی بردى ٍ از يا بٌ شناخت ٍ نعرفت درس اند. اگر انسان درست ٍ نعرفت کانل دست نیافتٌ

داستان طَطی ٍ بقال نی  اگر طَطی بٌ َق حقیقی را بشناسد. در تَاند نع َد ٍ نعش نیشَد. آنگاى  حقیقت حال خَیش آگاى نی
 کرد. آٍر نطرح نهی نقایسۀ خندىیافت، آن  نعرفت دست نی

 


