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 سوپر گروه تخصصی پایه ششم

 سرکار خانم گودرزی                   :با مدیریت

 

 69-69سال تحصیلی                                                    

 :موضوع 

 فارسی 6قسمت دوم فصل 

 خانم واحدی مدرس:

                                                         

 

 

 

 با تشکر گروه آموزشی تاللو اندیشه
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 بزرگوار و فرهیخته همکاران حضور بخیر شب و سالم

 .هستم خدمتتون در ششم فارسی کتاب ۶ فصل از دوم بخش بررسی با

 ۶فصل️▪

 عمل و علم         

 هنر میوه: پانزدهم درس ️◀

 مطالعه آداب: شانزدهم درس ️◀

 روشن ستاره: هفدهم درس ️◀

                                                                   🌸🌸🌸🌸🌸                                              

 هدف ��                       

 .باشد می نصیحت و آموز پند نکات قالب در بیشتر فصل این   

 .کن حفظ. بخوان ��

 ��نیست پیشه راستی، از به گیتی، به ��      

 

 نیست پیشه راستی از به گیتی به ��              

 نیست اندیشه هیچ بَتَر، کژی ز                    

 و دروغگویی از بدتر فکری هیچ و. ندارد وجود راستی از بهتر فکری و اندیشه جهان در در: معنی✅

 . نیست نادرستی

  

 بیچارگیست ز کژ گفتن سخن��            
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 گریست بباید بر، بیچارگان به                

 .کرد گریه باید بیچاره انسانهای حال به و است انسان بدبختی از گفتن سخن نادرستی و دروغ ✅

 

 دروغ گرد به گردد که کو آن هر��             

 فروغ بی و خوانیمش ستمکاره                 

 . شود می خوانده تاریک و ستمکار شخصی باشد گویی دروغ و نادرستی بدنبال که کسی هر✅

 

 راستی از که کن راستی همه��             

 کاستی اندرون، کار به نیاید                  

 راستی و درست کار ی مایه درون در هیچگاه که زیرا بده انجام را درست کار و باش راستگو همیشه✅

 . ندارد وجود کاستی و کمی

 

 درست نگوید تو با که آنکس هر��             

 توست جانِ دشمنِ او که دان چنان                 

 .است تو دشمن او که بدان دارد، کارش در نادرستی و گوید می دروغ تو به که کسی هر✅

 

 راستی در ما بر است گشاده��              

 کاستی؟ در خیره کوبیم چه                  
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 برویم؟ بدی و بودن کم و دروغ بدنبال بیهوده چرا پس  است، باز و گشوده ما بر درستی و راستی در ✅

  

 آزمای دروغ با دوستی مکن��              

 رای ناپاک مرد با نیز همان                  

 .کنی نمی دوستی و اندیشی هم ناپاک های انسان با که همانطور نکن، دوستی دروغگو انسان با ✅

 ��نیست ازراستی،پیشه به گیتی، به�� ادبی های ارایه ⚜

 (مثنوی)شعری قالب 

 (نهاد -قافیه)اندیشه و پیشه1⃣

 (تضاد)کژی و راستی     

 "بهتر"یعنی دوم مصراع در و "در" یعنی اول مصراع در " به" 

 (نیست اندیشه -نیست پیشه) دارد جمله ۲ بیت این

 

 ( وصفی ترکیب)  کژ سخن۲1

 (متمم) بیچارگان

 (متمم یک بر اضافه حرف دو)بر بیچارگان به

 (گریست بباید -است بیچارگی)دارد جمله ۲ بین این

 

 (قافیه) فروغ بی و دروغ1⃣
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 .است( نهاد)دوم مصراع در ما و اول مصراع در که کسی هر

 مفعول خوانیمش در 'ش'

 (تناسب) فروغ بی ستمکار، دروغ،

 (گفتن دروغ از کنایه) دروغ گرد

 (خوانیمش فروغ بی و ستمکاره -گرددروغ به گردد)دارد جمله ۲بیت این

 

 (تضاد -قافیه) کاستی و راستی1⃣

 (مفعول)راستی

 (نهاد)کاستی تو،

 (قید)همه

 (نیاید -کن راستی)دارد جمله۲بیت این

 

 (قافیه) توست و درست1⃣

 (قید)چنان

 (اضافی ترکیب)جان دشمن

 .است( نهاد)دوم مصراع در 'او' و اول مصراع در 'کس ان هر'

 (مفعول)درست

 .است(نهاد) 'دان' فعل برای تو 'جان دشمن'
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 (توست جان -دان چنان -نگوید تو با) دارد جمله ⃣بیت این

 

 (قافیه کاستی و راستی۶1

 (نهاد)راستی در

 (مفعول)کاستی در

 (اضافه حرف)بر

 (گفتن دروغ از کنایه)کوبیدن خیره را راستی در

 (کوبیم -است گشاده)دارد جمله ۲بیت این

 

 (قافیه) رای و آزمای1⃣

 .است( نهاد)شده محذوف که تو

 (وصفی ترکیب)ناپاک مرد

 (ناپاک مرد با نکردن دوستی -مکن) دارد جمله ۲بیت این

 

 [⃣⃣:۱۱ ⃣⃣,۲⃣,۱⃣, ]تاللو موقت تدریس

[Forwarded from Elham Vahedi] 

 هفدهم درس ��

 ��روشن ی ستاره ��                      
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 .باشد می بیهقی تاریخ کتاب از درس این

 سلطان دربار دانشمند و دبیر بیهقی حسین بن محمد ابوالفضل نوشته تاریخی کتاب یک بیهقی تاریخ✨

 تاریخ بر عالوه کتاب این در. باشد می انها سلطنت دوره ی درباره و غزنوی مسعود سلطان پسرش و محمود

 را غزنوی محمود سلطان پادشاهی از پیش دوره سامانیان، صفاریان، تاریخ مورد در هایی قسمت غزنویان،

 . شود می شامل

 بخش چون. است مانده باقی آن از کمی تعداد امروزه که است بوده جلد ۱⃣ حدود کتاب این اصلی نسخه

 این. گویند می نیز مسعودی تاریخ آن به است مسعود سلطان مورد در بیهقی تاریخ از مانده باقی جلد عمده

 نمونه بهترین از نحوی و صرفی های ویژگی نثر، پذیری دل و گیرایی نگارشی، سبک و ادبی جنبه از کتاب

 . شود می شمرده فارسی زبان بالغت اوج و است فارسی نثر های

 دربار دبیری شرایط همه که دهد می نشان و است عربی و فارسی زبان به بیهقی تسلط از حاکی کتاب نثر

 .است بوده مشکان ابونصر استادش سبک پیرو توصیفی نثر در بیهقی. است داشته را
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 پردازم می زبانی دانش بحث به بزرگوارم اساتید اجازه با

 زبانی دانش ️▪

 درک و شود می ذهن بیشتر تالش  سخن، لطافت و زیبایی موجب که متضاد معنی با کلمه دو آوردن: تضاد

 . کنم می تر ساده را مفاهیم
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 .کنید توجه زیر های مثال به ️❗

 (سعدی)فرجام بد پادشاه از به انجام، نیک گدای

 بدفرجام -انجام نیک��

 (سعدی)نپاید دیر برآید، زود هرچه

 دیر -زود��

 کردند می استفاده "را" از "به"  بجای قدیمی های متن بعضی در

 :مثال

 . کرد وصیت را برادران

 .گفتم را بوسهل

 رفته بکار( مخالف)تضاد آن در که دیگر مثال چند️✏

                     🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

 /شب و روز قرارم بی هوایت در️▪           

 شب و روز ندارم بر کویت ز سر                      

 .شب و روز

 را پیر کردن پنجه جوانان با باشد جهل️▫          

 جوان و پیر

 /ایم نباخته زندگی به️▪           

 بیاید سراغمان به اگر/ باخت نخواهیم هم مرگ به               
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 زندگی و مرگ

 �👏👏👏😊�عالیه دارم تدریس هفته این من

 .است برادرانش به بزرگمهر حکیم وصیت روشن ستاره درس

 پدرش نام. آمد بدنیا میالد از پس ششصد حدود دی  ۱⃣در "بختگان بزرگمهر" همان یا بزرگمهر حکیم

 حکیم او از بعد است حکیم نخستین واقع در و زمین ایران حکیم چهار از یکی بزرگمهر حکیم. بود بُختک

 . دارند قرار بزرگ ارد حکیم و نیشابوری خیام حکیم فردوسی، ابولقاسم

 به بسیاری ای حکیمانه جمالت او از. بود ساسانی شاهنشاه انوشیروان خسرو خردمند وزیر بزرگمهر حکیم

 است شده اشاره برادرانش به او وصیت به اینجا در که است مانده جای

 نیایش ��

 راست تو پادشاهی جهان خدایا،✅ 

 راست تو خدایی آید، خدمت زما

 . توست آن از بزرگی و سروری. باشیم تو خادم توانیم می فقط ما. هستی جهان پادشاه تو خدایا،��

 

 تویی پستی و بلندی پناه✅

 تویی هستی آنچه نیستند، همه

 . ندارند ارزشی هیچ تو وجود برابر در موجودات همه. هستی ها پستی و ها بلندی پناه تو��

 

 پست و باال آفریدست همه✅

 . هست هرچه ی آفریننده تویی



                  ششم                      فلسفه ی تغییر کتب درسی                                                           تاللو اندیشه یل مباحث گروه بیسیبس
 59تیرماه 

                                   ششمتاللو اندیشه فایل مباحث گروه 

 59 مهر

 

12 
 

 .هستی جهان ی همه ی آفریننده که هستی تو این و هستند تو مخلوف ها پستی و ها بلندی همه��

 

 ای کرده بصر روشن تو را خرد✅

 .ای کرده بر تو هدایت چراغ

 .ای کرده روشن را هدایت چراغ که هستی تو این و ای کرده بینا و روشن را عقل تو��

 

 آراستی خوب بدین را جهان✅

 خواستی یاریگری آنکه ز برون

 .بخواهی یاری و کمک کسی از اینکه بدون. ای کرده خلق خوبی این به را جهان که هستی تو این��

 

 ایم بنده ما و مایی خداوند✅

 .ایم زنده یک به یک تو نیروی به

 . هستیم زنده که توست قدرت و نیرو به ما تک تک و هستیم تو بندگان ما و هستی ما پروردگار تو��

 

 کار فرجام که آور پیشم رهی✅

 رستگار من و باشی خشنود تو

 .شوم ستگار من و باشی خشنود من از تو کار، آخر در که بده قرار من مقابل راهی��
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 ��نیایش��ادبی ارایه

 . است مثنوی شعر قالب

 (نهاد) خدایی خدمت، پادشاهی، جهان: اول بیت️▶

 "االرض و السماوات ملک اهلل و"تلمیح(    تضاد)خدمت و خدایی 

 (راست تو-آید خدمت -راست تو -(منادا)خدایا) دارد جمله ⃣بیت این

 

 (نهاد) اول مصراع در تو(   تضاد)پستی و بلندی: دوم بیت️▶

 ....تلمیح ارایه(   نهاد)دوم مصراع در تو و همه 

 (تویی -نیستند -تویی)دارد جمله ⃣ بیت ابن

 

 .... تلمیح ارایه(   نهاد)تو(   تضاد)پست و باال: سوم بیت️▶

 (هست -آفریننده -آفریدست)دارد جمله ⃣ بیت این 

 

 (    مفعول)هدایت چراغ و خرد(    نهاد)تو: چهارم بیت️▶

 دارد وجود تشبیه آرایه(   تناسب ارایه) چراغ بصر، روشن،

 (ای کرده بر -ای کرده بصر) دارد جمله ۲ بیت این

 

 (  مفعول) یاریگری و جهانی: پنجم بیت ️▶
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 (نهاد) است محذوف و خداست که تو

 .....تلمیح ارایه(    قید) خوبی بدین

 (خواستی -آراستی) دارد جمله ۲ بیت این

 

 (نهاد) ما(    اضافی ترکیب) ما خداوند: ششم بیت ️▶

 (ایم زنده -ایم بنده -هستی ما خداوند) دارد جمله ⃣بیت این

 

 (نهاد) تو(    مفعول) رهی(     قید) کار فرجام: هفتم بیت️▶

 (    نهاد)تو(        نهاد)من

 (باشم رستگار من -باشی خشنود -آور پیشم) دارد جمله ⃣ بیت این

 .یافت پایان نظامی از نیایش یک با و آغاز شبستری محمود شیخ راز گلشن از ستایش با ششم فارسی کتاب

 مریزاد دست بودن ابیات معنی متقاضی همکاران برخی عالی بسیار

 .سپاسگزارم و ممنون داشتن حضور که بزرگوارم همکاران تمام از

 .ببخشید خودتون بزرگی به را ها کاستی و کمی


