
راهنمای استفاده از کتاب

گام گام 22
درسنامه

ویژگی های درسنامه آموزشی
1. در هر درس خط به خط کتاب درسی به صورت موشکافانه بررسی و تحلیل شده است.

گون به همراه معنی روان بیان شده است. گان هر جمله و بیت به صورت کامل با معانی گونا 2. واژ
3. دانش های ادبی و زبانی جمالت و بیت ها به طور کامل آورده شده است.

۴. شعرخوانی ها و روان خوانی ها نیز با توضیح کامل آورده شده است.
۵. تمام بیت ها و هم چنین جمله های مهم از نظر تعداد جمله و اجزا بررسی شده اند.

6. درسنامه هایی تحت عنوان »دانش های زبانی و ادبی« برای آموزش درس ارائه شده است.
7. پاسخ کارگاه متن پژوهی به طور کامل آورده شده است.

8. آموزش کاملی برای دانش های ادبی و دستور به صورت دو ضمیمه در انتهای جلد اول آورده شده است.

گام گام 33
 پـرسش
تشریحی

ویژگی های پرسش های تشریحی
1. سؤاالت امتحانی هر درس در قالب سه قلمرو »زبانی«، »ادبی« و »فکری« آورده شده است و سؤاالت »تاریخ ادبّیات« 

برای کامل شدن سؤاالت اضافه شده است.
2. سؤاالت هر درس کلیۀ مطالب آن درس را پوشش می دهد.

3. پاسخ تشریحی تمام سؤاالت آورده شده است.
۴. این سؤاالت می تواند منبع مناسبی برای ارزشیابی دبیران گرامی باشد.

گام گام 11
فیلم

ویژگی های فیلم آموزشی
1. برای استفاده از فیلم های آموزشی هر درس QR-Code های صفحه  بعد  را  اسکن کنید.

2. در هر  درس مطالب کتاب درسی  به طور کامل تدریس شده است.

برای کسب بهترین نتیجه در امتحانات مدرسه  گام های زیر را به ترتیب برای هر فصل طی کنید. 

بارم بندی درس فارسی یازدهـم

و هـا نوبت دوم نوبت اولقلمــر

77زبانی
۵۵ادبی
88فکری
2020جمع

بارم آزمون نوبت دوم ۶ نمره )درس 1 تا 9( و

1۴ نمره )درس 10 تا 18( است.
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سـؤاالت امتحانى درس

 معنی واژگان مشّخص شدۀ زیر را بنویسید.
	روز	دوشنبه،	]امیر	مسعود[	شبگیر،	برنشست.		 -۱

	به	َکران	رود	رفت. -۱
	بونصر	را	بگوی	که	امروز	ُدُرست م	و	در	این	دو	سه	روز،	بار	داده	آید.	)دی 90(  -۱

۱- از َقضای آمده،	پس	از	نماز،	امیر	کشتی	ها	بخواست.
	 ۱- ناوی	ده	بیاوردند.		

	بانگ	و	هزاهز	و	غریو	خاست.	)خرداد 87( -۱
	چنان	که	یک َدوال	پوست	و	گوشت	بگسست.	 -۱

۱- اَعیان و	وزیر	به	خدمِت	استقبال	رفتند.	
	دل	ها	سخت	متحّیر	شد	تا	حال	چون	شود.		 -۱

۱-- عّلت	و	تب	تمامی	زایل شد.	
	 	 	از	َغزِو	هندوستان	آورده	است.	 --۱

	حالِل	بی ُشبَهت	باشد. --۱
	بوالحسن	بوالنی	و	پسرش	بوبکر	سخت	تنگدست اند.		 --۱

۱-- َفراخ تر	بتوانند	زیست.	
	حّق	این	نعمت	تندرستی	که	بازیافتیم،	لَختی	گزارده	باشیم.		 --۱

	این	ِصلَت	فخر	است.	 --۱

۱-- وزر و	وباِل	این،	چه	به	کار	آید؟	)دی 91 و خرداد 90(  
۱-- شماِر	آن	به	قیامت	مرا	باید	داد؟!
		 	زندگانی	خواجۀ	َعمید	دراز	باد.		 --۱

	امیر	را	یافتم	آنجا	بر َزبَرتخت	نشسته.	)شهریور 88( --۱
	اندک	مایه	ُحطاِم دنیا	حالل	است.			 --۱

	زاغی	از	آنجا	که	فراغی	گزید --۱
	رخت	خود	از	باغ	به	راغی	کشید			 --۱

۱-- عرضه دِه	مخزِن	پنهان	کوه	
			 ۱-- نادره	کبکی	به	جمال	تمام		

۱-- شاهد	آن	روضۀ فیروزه فام
			 	هم	خطَواتش ُمتقارِب	به	هم		 --۱

	وز	قلم	او	رقمی	می	کشید --۱
	در	پی	اش القّصه	در	آن	مرغزار   --۱
	رفت	بر	این	قاعده	روزی	سه	چار --۱
			 ۱-- رهروی	کبک	نیاموخته		

	ماند	َغرامت زده	از	کار	خویش --۱

 با توّجه به معانی داده شده یک واژۀ مناسب از متن درس بیابید. 
	اندرونی،	اتاقی	در	خانه	که	پشت	اتاقی	دیگر	واقع	شده	باشد،	مخصوص	زن	و	فرزند:	 --۱

	گیاهی	که	از	ساقه	های	الیافش	در	نساجی	استفاده	می	کنند:	 --۱
	منسوب	به	شهر	توز،	پارچه	های	نازک	کتانی	که	نخستین	بار	در	شهر	توز	بافته	اند:	 --۱

	ماّده	ای	خوش	بو	و	سفیدرنگ	که	از	بعضی	گیاهان	و	درختی	معروف	به	همین	نام	به	دست	می	آید:	 --۱

 معنی واژگان زیر را بنویسید. 
	تاس: --۱

	سرسام: --۱
	عارضه: --۱

	َصعب: --۱
	همایون: --۱
	گداختن: --۱

 برای هر یک از واژگان زیر دو هم خانواده یا دو هم ریشه بنویسید. 
	صّیاد: --۱

	مسعود:	 --۱
	مستحّقان:	 --۱
	خوردنی:	 --۱

۱-- غلط های امالیی  عبارت زیر را مشّخص کرده و درست آنها را بنویسید. 
»روز	دوشنبه،	]امیر	مسعود[	شبگیر،	برنشست	و	به	َکراِن	رود	حیرمند	رفت	با	بازان	و	یوزان	و	هََشم	و	ندیمان	و	ُمطربان	و	تا	چاشتگا	به	صید	مشغول	

بودند؛	پس،	به	َکراِن	آب	فرود	آمدند	و	خیمه	ها	و	ِشراع	ها	زده	بودند.	از	قضای	آمده،	پس	از	نماز،	امیر	کشتی	ها	بخاست	و	ناوی	ده	بیاوردند.«
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فارسي یازدهم سیرتاپیاز |  

۱-- در گروه کلمات زیر غلط های امالیی را بیابید و درست آنها را بنویسید. 

	رحمت	ایزدـ	 	اضطراب	و	تشویشـ	 	حق	گذار	و	عادلـ	 	صدقه	و	خیراتـ	 	اهوال	و	عاداتـ	 	بوالعالی	طبیبـ	 	اندک	مایه	َضیَعتـ	 	حالل	و	حرامـ	  »آقاجی	خادمـ	
مغرون	و	بعید	ـ	محجوب	و	ناپیدا«

 روابط معنایی واژگان زیر را بنویسید.

	ناو	و	ِشراع:	 --۱
	غذا	و	خوردنی:	 --۱

	فخر	و	عار:	 --۱
	جشن	و	سور:	 --۱

 نقش واژه های مشّخص شده را بنویسید. 

	بونصر	نامه	های	رسیده	را،	به	خّط	خویش،	نَُکت	بیرون	می	آورد. --۱
	ای	بوالفضل،	تو	را	امیر	می	بخوانَد. --۱

	پس	از	نماز،	امیر	کشتی	ها	بخواست	و	ناوی	ده	بیاوردند.	 --۱
	بانگ	و	هزاهز	و	غریو	خاست.	 --۱

	و	نیک	کوفته	شد	و	پاِی	راست	افگار	شد.	 --۱
	امیر	به	زودی	به	کوشک	آمد	که	خبری	سخت	ناخوش	در	لشکرگاه	افتاده	بود.	 --۱

	چون	پادشاه	را	سالمت	یافتند،	خروش	و	دعا	بود	از	لشکری	و	رعّیت.	 --۱

۱-- جدول زیر را کامل کنید.

مصدر
ماضی نقلی 

سوم شخص مفرد

ماضی نقلی مجهول 

سوم شخص مفرد

مضارع اخباری 

دوم شخص جمع 

مضارع اخباری مجهول 

دوم شخص جمع

گرفتن 

فرستادن

 جمالت زیر را به مجهول تبدیل کنید.  

	ما	کتاب	های	کتابخانه	را	می	خواندیم. --۱
	بازیکنان	فوتبال	لباس	هایشان	را	پوشیدند. --۱

	آب	خواهد	جوشید.	 --۱

 جمالت مجهول زیر را به معلوم تبدیل کنید.

	دیروز	تمام	کتاب	ها	داشتند	خوانده	می	شدند.	 	پول	بادآورده	خواسته	نخواهد	شد.	۱-- --۱

 در هر یک از موارد زیر »مجاز« را بیابید و مفهوم آن را بنویسید.  

	دوات	خواست	و	توقیع	کرد. 	وز	قلم	او	رقمی	می	کشید.	۱-- --۱

 در هر یک از موارد زیر »کنایه« را بیابید و مفهوم آن را بنویسید.  

	به	نشاط،	قلم	درنهاد.	 --۱
	شماِر	آن	به	قیامت	مرا	باید	داد.	 --۱
	رخت	خود	از	باغ	به	راغی	کشید --۱

	باز	کشید	از	روش	خویش	پای --۱
	بر	قدم	او	قدمی	می	کشید --۱

	عاقبت	از	خامی	خود	سوخته	 --۱

 مصراع های جا افتادۀ بیت های زیر را کامل کنید. 

می	کشـــید	 قدمـــی	 او	 قـــدم	 بـــر	 	 --۱..................................................................................
.................................................................................. خویـــش۱--  کاِر	 از	 غراَمـــت	زده	 مانـــد	
گزیـــد فراغـــی	 کـــه	 آنجـــا	 از	 زاغـــی	 	 --۱..................................................................................
.................................................................................. را۱--  همـــوار	 ُجنبـــش	 و	 روش	 آن	 و	
تمـــام جمـــال	 بـــه	 نادره	کبکـــی	 	 --۱..................................................................................
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 با واژه های هر گروه یک مصراع بسازید سپس مصراع های دیگر آنها را کامل کنید. 
	 	عرضه	ده،	پنهان،	مخزن،	کوه	 --۱

	متناسب،	به،	حرکاتش،	هم،	هم	 --۱
	در،	پی،	جای،	به،	او،	تقلید،	کرد	 --۱

	رفت،	سه	چار،	روزی،	این،	بر،	قاعده	 --۱
۱-- بیتی از شعر »زاغ و کبک« جامی بنویسید که در آن واژه های »خامی« و »رهروی« وجود داشته باشد. 

 معنای ساده و روان بیت ها و عبارت های زیر را بنویسید. 

خویـــش رفتـــار	 و	 ره	 فرامـــش	 		کـــرد	 خویـــش۱-- کار	 از	 غرامـــت	زده	 مانـــد	
می	کشـــید قدمـــی	 او	 قـــدم	 	بـــر	 می	کشـــید۱-- رقمـــی	 او	 قلـــم	 وز	

	ُکما؛	بزرگا	که	شما	دو	تنید.«	 	بونصر	گفت:	»هلل	َدرُّ --۱
	دیگر	روز،	ُرقعتی	نبشت	به	امیر	و	حال	باز	نمود	و	َزر	باز	فرستاد.	 --۱

	کشتی	نشستن	و	دریدن	گرفت	و	غرقه	خواست	شد.	 --۱
	هنر	آن	بود	که	کشتی	های	دیگر	به	او	نزدیک	بودند.	 --۱

	نامه	به	توقیع	مؤّکد	گشت.	 --۱
	امیرِ	از	آن	جهان	آمده	به	خیمه	فرود	آمد	و	جامه	بگردانید.	 --۱

	از	بسیاری	نُکت،	چیزی	که	در	او	کراهَیتی	نبود	می	فرستاد	فروِد	سرای.	 --۱
	امیر	را	یافتم	آنجا	بر	َزبَرِ	تخت	نشسته،	ِمخنَقه	در	گردن،	ِعقدی	همه	کافور.	 --۱

	حال	من	نیز	فرزند	این	پدرم.	 	علی	اَیِّ --۱
)خرداد 94(  	 	حساب	این	نتوانم	داد	و	نگویم	که	مرا	سخت	دربایست	نیست.		 --۱
)دی 93، 91 و 89( 	روز	دوشنبه،	]امیر	مسعود[	شبگیر	برنشست	و	به	کران	رود	هیرمند	رفت.		 --۱
)شهریور 93 و 87 و خرداد 90( 	این	کیسه	ها	به	پدر	و	پسر	باید	داد	تا	خویشتن	را	ضیعتکی	حالل	خرند	و	فراخ	تر	بتوانند	زیست.		 --۱
)خرداد 92 و 88( 	نگویم	که	مرا	سخت	دربایست	نیست	اّما	چون	قانعم،	وزر	و	َوبال	این	چه	به	کار	آید؟		 --۱
)خرداد 91( 	 	آب	نیرو	کرده	بود	و	کشتی	پر	شده،	نشستن	و	دریدن	گرفت.		 --۱
)شهریور 91 و 84( 	 نبشته	آمد	و	به	توقیع	مؤّکد	گشت	و	مبّشران	برفتند.		 ---۱
)دی 90 و 88( امیر	نیک	کوفته	شد	و	پای	راست	افگار	شد	و	هیچ	نمانده	بود	از	غرقه	شدن.		 ---۱
)شهریور 88( آنچه	دارم	از	اندک	مایۀ	ُحطامِ	دنیا	حالل	است،	من	این	زر	نپذیرم	و	در	عهدۀ	این	نشوم.		 ---۱
)خرداد 87( 	 این	ِصلَت	فخر	است،	پذیرفتم	و	باز	دادم	که	مرا	به	کار	نیست.			 ---۱
)دی87( تا	این	عارضه	افتاده	بود،	بونصر	نامه	های	رسیده	را،	به	خّط	خویش،	نَُکت	بیرون	می	آورد.		 ---۱
)خرداد 86 و 85( این	مرد	بزرگ،	به	نشاط،	قلم	در	نهاد.	تا	نزدیک	نماز	پیشین،	از	این	مهّمات	فارغ	شده	بود	و	خیلتاشان	را	ُگسیل	کرده.		 ---۱
)شهریور 86 و خرداد 84( بونصر	را	بگوی	که	امروز	ُدُرستم	و	در	این	دو	سه	روز،	بار	داده	آید	که	عّلت	و	تب	تمامی	زایل	شد.		 ---۱
)دی 86( اّما	ایزد	رحمت	کرد	پس	از	نمودن	قدرت؛	و	سوری	و	شادی	ای	به	آن	بسیاری،	تیره	شد.		 ---۱
)شهریور 93( در عبارت زیر منظور از »نماز پیشین« چیست؟    ---۱

»تا	نزدیک	نماز	پیشین	از	این	مهّمات	فارغ	شده	بود.«
)شهریور 90( منظور از قسمت مشّخص شده در متن زیر چیست؟    ---۱

»قیامت	سخت	نزدیک	است،	حساب	این	نتوانم	داد	و	نگویم	که	مرا سخت دربایست نیست.«
)شهریور 90( با توّجه به عبارت »امیر نامه ها فرمود به غزنین و مثال داد تا هزارهزار درم به ُمستحّقان و درویشان دهند.« به سؤاالت پاسخ دهید.  ---۱

آ(	»مثال	داد«	به	چه	معنایی	است؟
ب(	معادل	امروزی	»هزارهزار«	را	بنویسید.



م
س دو

ل | در
سؤا

ک 
بان

200

فارسي یازدهم سیرتاپیاز |  

)خرداد 89( با توّجه به عبارت زیر از درس »قاضی بست« به سؤاالت پاسخ دهید.   ---۱
»امیر	را	یافتم	آنجا	بر	َزبَر	تخت	نشسته،	گفت:	بونصر	را	بگوی	که	امروز	ُدُرستم	و	در	این	دو	سه	روز،	بار	داده	آید	که	عّلت	و	تب	تمامی	زایل	شد.«

آ(	»یافتم«	به	چه	معنایی	است؟
ب(	»عّلت«	به	چه	معنایی	است؟

پ(	»بار	داده		آید«	به	چه	معنایی	است؟
)دی 89 و خرداد 84( با توّجه به عبارت »امیرِ از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید.« به پرسش های زیر پاسخ دهید.   ---۱

آ(	»از	آن	جهان	آمده«	به	چه	معنایی	است؟
ب(	معنی	»جامه	بگردانید«	را	بنویسید.

)دی 88 و شهریور 84( در عبارت »من این نپذیرم و در عهدۀ این نشوم.« جملۀ »در عهد ۀ این نشوم« چه مفهومی دارد؟   ---۱
)شهریور 87( در عبارت »امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود  آمد و تر و تباه شده بود.«:  ---۱

آ(	»فرود	آمدن«	یعنی	چه؟
ب(	وضعّیت	امیر	چگونه	بود؟

)خرداد 86 و شهریور 85( منظور از عبارت »شمار آن به قیامت مرا باید داد.« چیست؟    ---۱
)خرداد 86 و 85( در عبارت »آنچه دارم از اندک مایۀ ُحطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ  زیادت حاجت  مند نیستم«:   ---۱

آ(	منظور	از	»ُحطام	دنیا«	چیست؟	
ب(	گویندۀ	عبارت	از	چه	فضیلتی	برخوردار	است؟

)شهریور 86( با توّجه به عبارت زیر، به پرسش ها پاسخ دهید:    ---۱
»این	ِصلَت	فخر	است.	پذیرفتم	و	باز	دادم	که	مرا	به	کار	نیست	و	قیامت	سخت	نزدیک	است،	حساب	این	نتوانم	داد	و	نگویم	که	مرا	سخت	دربایست	نیست.«

آ(	مفهوم	عبارت	»این	ِصلَت	فخر	است.«	چیست؟
ب(	با	توّجه	به	عبارت	فوق،	چرا	قاضی	بُست	از	پذیرفتن	زر	امتناع	کرد؟

پ(	عبارت	»مرا	به	کار	نیست«	یعنی	چه؟
)دی 86( در عبارت »این مرد بزرگ و دبیر کافی، به نشاط قلم درنهاد، تا نزدیک نماز پیشین، از این مهّمات فارغ شده بود.«:   ---۱

آ(	عبارت	»به	نشاط	قلم	درنهاد«	یعنی	چه؟
ب(	معادل	امروزی	»نماز	پیشین«	چیست؟

)شهریور 85( در عبارت »زرهاست که پدر ما از غزو هندوستان آورده است و بتان زّرین شکسته و بگداخته و پاره کرده و حالل تر مال هاست.«:   ---۱
کید	کرده	است؟ آ(	نویسنده	بر	کدام	ویژگی		طالها	تأ

ب(	منظور	از	»پاره	کرده«	چیست؟
 مفهوم ابیات زیر را بنویسید.

تمـــام جمـــال	 بـــه	 نادره	کبکـــی	 فیروزه	فـــام۱--- روضـــۀ	 آن	 شـــاهد	
می	کشـــید قدمـــی	 او	 قـــدم	 بـــر	 می	کشـــید۱--- رقمـــی	 او	 قلـــم	 وز	
ســـوخته خـــود	 خامـــی	 از	 عاقبـــت	 نیــامــوختـــــه	۱--- کبـــک	 رهـــــروی	
مرغـــزار آن	 در	 القّصـــه	 پـــی	اش	 در	 چار۱--- ســـه	 روزی	 قاعـــده	 ایـــن	 بـــر	 رفت	
را رفتـــار	 و	 ره	 آن	 دیـــد	 چـــو	 زاغ	 را۱--- همـــوار	 جنبـــش	 و	 روش	 آن	 و	

 سرایندۀ هر یک از ابیات زیر را بنویسید. 
ــن،	آســوده	دل	شــو حســاب	خــود	اینجــا	ک را۱--- خــود	 کار	 جــزا	 روز	 بــه	 میفکــن	
خویــش رفتــار	 و	 ره	 فرامــش	 کــرد	 خویــش۱--- کار	 از	 غرامــت	زده	 مانــد	

 نویسندۀ هر یک از آثار زیر را بنویسید. 
تحفة	االحرار:	 ---۱
تاریخ	بیهقی:	 ---۱
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درس دوم

	1 شبگیر: سحرگاه، پیش از صبح-
	1 کران: ساحل، کنار، طرف، جانب-
	1 درست: تندرست، سالم-
	1 از قضای آمده: از روی اّتفاق، اّتفاقاً-
	1 ناو: کشتی، به ویژه کشتی دارای تجهیزات جنگی -
	1 هزاهز: آشوب، فتنه  ای که مردم را به حرکت و جنبش درآورد.-
	1 یک دوال: یک الیه، یک پاره؛ دوال: چرم و پوست-
	1 اعیان: بزرگان -
	1 متحّیر: سرگردان، حیرت زده-

		1 عّلت: بیماری / زایل شد: نابود شد، برطرف شد-
		1 غزو: جنگ کردن با کافران -
		1 بی شبهت: بی تردید، بی شک -
		1 تنگدست: فقیر -
		1 فراخ تر: آسوده تر، راحت تر-
		1 لختی: اندکی -
		1 ِصلَت: انعام، جایزه، پاداش-
		1 وزر: گناه / وبال: سختی و عذاب، گناه -
		1 شمار: حساب-
		1 عمید: بزرگ، سرور-
		1 َزبَر: باال -
		1 حُطام: ریزۀ گیاه خشک؛ در اینجا مال اندک دنیا-
		1 فراغ: آسایش، آسودگی-
		1 راغ: دامنۀ سبز کوه، صحرا-
		1 عرضه ده: نشان دهنده، نمایانگر -
		1 نادره: کمیاب / جمال: زیبایی-
		1 شاهد: زیبارو، محبوب، مشاهده کننده / روضه: باغ، گلزار / فیروزه فام: به -

رنگ فیروزه، فیروزه رنگ
		1 ُخطُوات: گام ها، قدم ها / متقارب: نزدیک به هم، در کنار هم-
		1 رقم: نوشته -
		1 القّصه: خالصه / مرغزار: سبزه زار، زمینی که دارای سبزه و گل های خودرو است.-
		1 قاعده: روش، شیوه -
		1 رهروی: راه رفتن، رفتار و اعمال-
		1 غرامت زده: تاوان زده، کسی که غرامت کشد، پشیمان-
		1 فروِد سرای-
		1 َکّتان -
		1 توزی -
کافور-1		
		1 تاس: نوعی ظرف، کاسه -
		1 سرسام: توّرم سر و مغز و پرده های آن که یکی از نشانه های آن، هذیان -

بوده است. 
		1 عارضه: حادثه، بیماری-
		1 صعب: سخت، دشوار-
		1 همایون: خجسته، مبارک، فرخنده -
		1 گداختن: ذوب کردن -

		1 صیدـ  ُمتصّید-
		1 سعید ـ سعد -
		1 حق ـ استحقاق-
		1 خورش ـ خورنده -
		1 حیرمند   هیرمند /   هشم    حشم-

چاشتگا    چاشتگاه /بخاست   بخواست  
		1 آقاجی   آغاجی / اهوال   احوال-

حق گذار    حق گزار / مغرون    مقرون  
		1 تناسب-
		1 تضّمن -
		1 تضاد-
		1 ترادف-
		1 مضاٌف الیه )نکِت نامه های ...(-
		1 منادا-
		1 مفعول-
		1 معطوف  به نهاد -
		1 مسند -
		1 متّمم -
		1 مسند -
		1 - 

مصدر 
ماضی نقلی 
سوم شخص 

مفرد 

ماضی نقلی 
مجهول

سوم شخص 
مفرد

مضارع اخباری 
دوم شخص 

جمع 

مضارع اخباری 
مجهول 

دوم شخص جمع 

گرفته شده گرفته است گرفتن 
گرفته می شوید می گیرید است 

فرستاده فرستادن 
است 

فرستاده 
فرستاده می شویدمی فرستید شده است 

		1 کتاب های کتابخانه خوانده می شدند. -
		1 لباس ها پوشیده شدند. -
		1 آب جوشانده خواهد شد. -
		1 او دیروز تمام کتاب ها را داشت می خواند. -
		1 یاسین پول بادآورده را نخواهد خواست. -
		1 دوات  قلم-
		1 قلم  نوشته -
		1 قلم درنهادن  شروع به نوشتن کردن -
		1 شمار دادن  حساب پس دادن -
		1 رخت کشیدن  نقل مکان کردن و کوچ کردن -
		1 باز کشیدن پا  ترک کردن و دوری کردن -
		1 قدم بر قدم کشیدن  تقلید محض -
		1 از خامی سوختن  بی تجربگی و نادانی -
		1 می کشیـــــد- قــــــدمی  او  قـــدم  بـــر 

می کشـــید رقمـــی  او  قلـــم  وز 
		1 خویـــش- رفتـــار  و  ره  فرامـــش  کـــرد 

خویـــش کار  از  غراَمـــت زده  مانـــد 
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-- گزیـــد۱ فراغـــی	 کـــه	 آنجـــا	 از	 زاغـــی	
کشـــید راغـــی	 بـــه	 بـــاغ	 از	 خـــود	 رخـــت	

-- را۱ رفتـــار	 و	 ره	 آن	 دیـــد	 چـــو	 زاغ	
را همـــوار	 ُجنبـــِش	 و	 روش	 آن	 و	

-- تمـــام۱ جمـــاِل	 بـــه	 نادره	کبکـــی	
فیروزه	فـــام روضـــۀ	 آن	 شـــاهد	

-- کـــوه۱ دامـــان	 بـــه	 عرصـــه	 یکـــی	 دیـــد	
کـــوه پنهـــان	 مخـــزِن	 عرضـــه	ِده	

-- هـــم۱ بـــه	 متناســـب	 حرکاتـــش	 هـــم	
هـــم بـــه	 متقـــارب	 ُخطواتـــش	 هـــم	

-- پـــای۱ خویـــش	 روش	 از	 بازکشـــید	
جـــای تقلیـــد	 بـــه	 کـــرد	 او	 پـــی	 در	

-- مرغـــزار۱ آن	 در	 اَلقّصـــه	 پـــی	اش	 در	
ایـــن	قاعـــده	روزی	ســـه	چـــار بـــر	 رفـــت	

-- ســـوخته۱ خـــود	 خامـــی	 از	 عاقبـــت	
نیاموختـــه کبـــک	 رهـــروی	

-- زاغ	راه	رفتن	خودش	را	هم	فراموش	کرد	و	از	این	رفتار	و	کار	خود	)تقلید	۱
کورکورانه	و	محض(	زیان	دید.	

-- زاغ	پایش	را	جای	پای	کبک	می	گذاشت	و	از	نوشته	های	او	نسخه	برداری	۱
می	کرد	)در	واقع	به		طور	کامل	از	او	تقلید	می	کرد.(

-- بونصـر	گفـت:	»خداونـد	به	شـما	خیر	دهـد؛	شـما	دو	نفر	چقـدر	بزرگوار	۱
هستید.«

-- ]بونصر[	روز	دیگر،	نامه	ای	به	امیرمسعود	نوشت	و	آن	جریان	را	گزارش	داد	۱
و	طالها	را	پس	فرستاد.	

-- کشتی	شروع	به	غرق	شدن	و	شکستن	کرد	و	نزدیک	بود	غرق	شود.۱
-- شانس	و	بخت	یار	بود	که	کشتی	های	دیگر	نزدیک	او	بودند.	۱
-- نامه	های	نوشته	شده	با	امضا	تأیید	شد.	۱
-- امیرِ	از	مرگ	نجات	یافته	وارد	خیمه	شد	و	لباس	عوض	کرد.	۱
-- از	تعداد	زیاد	نکته	ها،	نکاتی	که	نامناسب	و	ناخوشایند	نبود،	به	پایین	دربار	۱

)اندرونی(	می	فرستاد.
-- امیر	را	دیدم	که	آنجا	باالی	تخت	نشسته	است	در	حالی	که	گردن	بندی	تماماً	۱

از	کافور	بر	گردن	داشت.	
-- به	هر	حال	من	هم	فرزند	این	پدر	هستم.۱
-- من	حساب	این	را	نمی	توانم	پس	بدهم	و	نمی	گویم	که	بسیار	به	آنها	نیاز	ندارم.	۱
-- روز	دوشنبه،	امیر	]مسعود[	صبح	زود	سوار	بر	اسب	شد	و	به	ساحل	رود	۱

هیرمند	رفت.	
-- این	کیسه	ها	را	باید	به	پدر	و	پسر	داد	تا	برای	خود	زمین	زراعتی	کوچک	و	۱

حاللی	بخرند	و	بتوانند	بهتر	و	راحت	تر	زندگی	کنند.	
-- نمی	گویم	که	به	آنها	نیاز	ندارم	اّما	چون	قانع	هستم،	گناه	و	عذاب	آن	به	دردم	۱

نمی	خورد.	
-- آب	قدرت	گرفته	بود	)مّواج	شده	بود	یا	باال	آمده	بود(	و	کشتی	پر	از	آب	شد	۱

و	شروع	به	غرق	شدن	و	متالشی	شدن	)شکسته	شدن(		کرد.	

]نامه	ها[	نوشته	شد	و	با	امضا	تأیید	شد	و	نامه	رسانان	رفتند.	۱---
امیر	بسیار	صدمه	دید	و	پای	راستش	زخمی	شد		و	نزدیک	بود	غرق	شود.	۱---
آنچه	دارم	از	مقدار	کم	مال	دنیا	حالل	است،	من	این	زر	را	نمی	پذیرم	و	۱---

مسئولّیت	این	را	به	عهده	نمی	گیرم.	
این	هدیه	مایۀ	افتخار	است،	پذیرفتم	و	پس	می	دهم	زیرا	به	کار	من	نمی	آید.	۱---
زمانی	که	این	بیماری	پیش	آمده	بود،	بونصر	نکته	های	نامه	های	رسیده	را	۱---

شخصاً	می	نوشت.	
این	مرد	بزرگ،	با	شادمانی	شروع	به	نوشتن	کرد،	تا	نزدیک	نماز	ظهر،	این	۱---

کران	را	روانه	کرده	بود.	 کارهای	مهم	را	به	پایان	رسانیده	و	چا
به	بونصر	بگو	که	امروز	من	تندرست	هستم	و	در	این	دو	سه	روز،	اجازۀ	۱---

که	بیماری	و	تب،	به	کّلی	از	بین	رفته	است.	 مالقات	خواهم	داد،	زیرا
اّما	خداوند	پس	از	نشان	دادن	قدرت	خود،	لطف	کرد	)نجات	امیر(	و	جشن	۱---

و	شادمانی	به	آن	فراوانی،	مکّدر	شده	و	از	بین	رفت.	
نماز	ظهر۱---
به	آن	نیاز	نیست؛	ضروری	نیست.	۱---
ب(	یک	میلیون۱--- آ(	دستور	داد			
ب(	مریضی۱--- آ(	دیدم		

	پ(	اجازۀ	مالقات	داده	شود.	 	
ب(	لباس	هایش	را	عوض	کرد.۱--- آ(	از	مرگ	نجات	یافته		
مسئولّیت	این	را	به	عهده	نمی	گیرم.	۱---
آ(	وارد	شدن۱---

ب(	خیس	و	پریشان	و	آشفته	
باید	حساب	آن	را	در	قیامت	من	پس	بدهم	)در	روز	قیامت	من	باید	پاسخ	گو	۱---

باشم.(
آ(	ثروت	ناچیز	دنیا۱---

ب(	به	دارایی	خود	قانع	و	حالل	خور	است.	)حریص	و	افزون	طلب	نیست.(
آ(	این	هدیه	باعث	افتخار	است.	۱---

ب(	زیرا	از	حساب	پس	دادن	در	روز	قیامت	می	ترسید.	
پ(	به	آن	احتیاجی	ندارم.

آ(	به	نوشتن	پرداخت۱---
ب(	نماز	ظهر

کید	دارد.	۱--- آ(	بر	حرام	نبودن	و	حالل	قطعی	و	بی	تردید	بودن	طالها	تأ
ب(	قطعه	قطعه	کرده،	تّکه	تّکه	کرده،	سّکه	شده

توصیف	زیبایی	بسیار	زیاد	کبک۱---
تقلید	کورکورانه	۱---
گوار	بی	تجربگی	و	تقلید	کورکورانه۱--- نتیجۀ	نا
تقلید	کورکورانه۱---
مشاهدۀ	زیبایی	و	جلوه	گری۱---
صائب	تبریزی۱---
جامی۱---
جامی	۱---
ابوالفضل	بیهقی۱---




