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 یبسمه تعال 
بدرقه : همراهی کردن مسافر یا مهمان 

 هنگام رفتن

 برخیز : بلندشو

 زادگاه : محلّ تولّد

 نام آور -سرشناس : مشهور 

 علیم : دانا

 ساده لوح –سلیم : ساده دل 

 دانشمند دینی –شیخ : مردپیر 

 بحر : دریا

 ماندگاری  –بقا : پایندگی 

 نوشته  –نسخه : نمونه 

 سحاب : ابر 

سمرقند : نام یکی از شهر های اُزبکستان 

 که در قدیم متعلّق به ایران بوده است.

 وی عطّار نیشابوریاسرارنامه : نام مثن

 کِش : که از آن
 

 نـامـه واژه

 عطّار و جالل الدّین محمّد:      1۲درس 

 

 

 اذان : مؤذن

 عجیب –تعجّب : عجب 

 حافظ –حفظ : محفوظ 

 درخشنده –درخشان : درخشش 

 شعرا : اشعار

 هـم خانـواده

 

 متضاد

 
 

 پیشواز ≠ بدرقه

 ناشناس ≠ سرشناس
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 یادآوری :

 .مطالب فوق در درس نهم به عنوان بیشتر بدانیم توضیح داده شده بود

 دانش زبانی :

شاعران، شعر های خود را در قالب های مختلفی می سرایند.از جمله ی این قالب ها می توان 

 و... را نام برد. «قطعه»،«مثنوی»،«قصیده»،«غزل»

 شکل قرار گرفتن قافیه ها در شعر، به ما کمک می کند بتوانیم قالب های شعری را تشخیص بدهیم. 

به دلیل متفاوت بودن قافیه ها در هر بیت، معموالً تعداد بیت ها زیاد است. در مثنوی، هر بیت، قافیه ای  مثنوی:

جداگانه دارد. موضوع مثنوی ها معموالً حماسی، تاریخی، عتشقانه، عارفانه و اخالقی است. موالنا کتاب باارزش 

 .سروده است مثنویرا در قالب « مثنوی معنوی»خود 
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 ساختار قافیه در مثنوی

باشد، و از آغاز تا انجام همگی به یکدیگر مربوط بوده، پیرامون  قافیهو  وزنیند که بر یک گو را ابیاتی ی مجموعه : قِطعه

 نحوه قطعه در .، یا تهنیت و تعزیت و مدح و هجو و مانند آن پدید آمده باشداخالقیشیرین، یک موضوع  ی قصّهیک 

 آن اکثر حدّ و ،2 اقل حدّ قطعه، یک ابیات عداد .اندقافیه هم باهم زوج هایمصراع که، است شکل این به هاقافیه گیریشکل

 کنون، تا رودکی از گویپارسی شعرای میان در .استرسیده هم آن از بیش و بیت 51 تا گاهی ولی است، 15 معمول طوربه

 شعری قالب اینبه دیگران از بیش اعتصامی پروین و یمین، ابن انوری، لیکن،. استداشته رواج سراییقطعه همواره،

 .اندپرداخته

 

*................................ ...............................  

*................................ ...............................  

 

 قطعهساختار قافیه در 

 

 

بیشتر بدانیــم  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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 یبسمه تعال 
 روانه کرد : فرستاد                          تمسخر : مسخره کردن                

 خواست -قصد : اراده                             شگفتی : تعجّب                          
 

 نـامـه واژه

 درختِ علم 1۲حکایت درس 

 

 614جالل الدّین محمّد مولوی بلخی معروف به موالنا و مالی رومی یکی از بزرگترین حکما و علمای جهان است که در سال 

هجری قمری از دنیا رفت و آرامگاه او در ترکیه )قونیه( است. موالنا به سه شخص ارادت و عالقه داشت: شمس الدّین 

 بی.تبریزی، صالح الدّین زرکوب و حسام الدّین چل

مسائل عرفانی و اخالقی و دینی را با داستان  دفتر و حدود بیست و شش هزار بیت. موالنا6مثنوی معنوی کتابی است شامل 

های زیبا و آیات قرآن و سخنان پیامبر اکرم)ص( و بزرگان دین بیان می کند. موالنا کتاب مثنوی را به خواهش حسام الدّین 

 چلبی سروده است.

موالنا: دیوان شمس یا دیوان کبیر ) موالنا این کتاب را به خاطر عالقه ای که به شمس تبریزی داشت سروده دیگر آثار 

 است.( فیه ما فیه، مکاتیب و مجالس سبعه نیز به نثر نوشته شده اند.

 قالب : مثنوی

  ویدان می بخشد.پیر دانا خندید و گفت: ای انسان سالم و دانا این درخت علم است که عمر جا -1

 آرایه:تشبیه)علم ماننددرخت ثمر دارد.(

 آرایه: تضاد)صورت ومعنی( ای انسان ناآگاه! تو به ظاهر توجّه کرده ای برای همین از معنی و مفهوم آن بی بهره مانده ای. -2

و گاهی ابر       آن چیزی که دنبالش می گردی،گاهی به آن درخت گفته اند؛ و گاهی آفتاب و گاهی اسمش را دریا -3

 گذاشته اند.

 علم فایده های زیادی دارد که کمترین آن عمر جاویدان و همیشگی است. -4

 

 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

