
 

 

 

 

رناچا :  ریناگز                                آگاه باش  :بدان   

دانشمند  : میحک                                             بهتر  :بِه   

تیانسان  : یمردم                        فکر کن:   کن شهیاند  

نو : تازه                                      یکین  :احسان   

                 نکن  :مکن                                       یمیقد  :کهن 

درخواست کن  :طلب  یهم                        یمهربان ، یخوب : ییکوین                  کم یدوست  :دوست  مین  

  مهربان، دلسوز   :مشفق                          مدارا ، سازش :  یسازگار                                بدار:  دار یهم

     یمیصم  :  کدلی

 

.رندیپسر مردمان تا زنده اند از دوستان ناگز یبدان ا   

.داشته باشد یکه زنده است ناچار است که دوستان یفرزندم آگاه باش  که انسان تا زمان یا  

.دوست یبرادر باشد به که ب یکه مرد اگر ب  

.نداشته باشد یدوست چیاست که ه نیانسان برادر نداشته باشد بهتر از ا کیکه اگر   

؟ برادر ایکه دوست بهتر  دندیرا پرس یمیاز آنکه حک  

برادر؟ ایکه دوست بهتر است  دندیپرس یکه از دانشمند لیدل نیبه ا  

دوست به ز،یگفت : برادر ن  

.شود یبهتر م یلیگفت : برادر اگر با انسان دوست هم باشد خ  

.و احسان، تازه دار یبه مردم شانیا یکن و دوست شهیپس به کار دوستان اند  

.کردن حفظ کن یکیو ن تیخود را با انسان یاعمال و رفتار دوستانت فکر کن و دوستپس به   

.پشت بر دوستان کهن مکن یریو چون دوست نو گ  

.نبر ادیرا از  یمیدوستان قد یکرد دایپ یدیکه دوست جد یو زمان  

(دوستی  ) فارسی دوازدهم معنی لغات درس  

( ی) دوست یدرس دوازدهم فارسمعنی متن     



 

 

.یدوست داشته باش اریبس شهیدار تا هم یهم یطلب و دوستان کهن را بر جا یدوست، هم  

زیاد داشته  دوستان شهیخود نگه دار تا هم یبرا زیرا ن یمیکردن دوست باش و دوستان قد دایدر حال پ شهیهم

 باشی.

.کن یو سازگار ییکویباشند، ن« دوست مین»روند و  یکه با تو به راه دوست یبا مردمان گریو د  

.رفتار کن ییکویبا ن یدار یمختصر یکه دوست یبا کسان نیو هچمن   

.مشفق باش شانیو بد به ا کینو در هر   

.و بد نسبت به آنها مهربان باش کیو در حوادث ن  

.شوند کدلیدوست  نند،یبب یتا چون از تو مردم  

.شوند یتو م یو واقع یمیدوست صم نند،یب یرفتار ها را از تو م نیکه ا یچون وقت      

   

 

 1 (    » قابوس نامه « اثر کیست؟    عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر  

 2)   عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر  به چه زبان هایی شعر می سرود؟  فارسی و طبری

 3( موضوع کتاب »قابوس نامه « چیست؟   نصایح و اندرزهای زندگی ساز  عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر 

   است.  « گیالنشاه » خطاب به فرزندش 

 4)  » قابوس نامه « به شعر نوشته شده یا به نثر ؟  نثر ساده و روان فارسی 

 

 

                                     کردن یهم فکر ،مشورت کردن  : مشاورت کردن 

ینگر ندهیآ  : ینیب شیپ  

                                                                               یهوشمند  : ییرا یقو

، عاقل بودن ییدانا  : یتمام عقل  

( ی) دوست یدرس دوازدهم فارسسواالت  تاریخ ادبیات     

(مشاوره  ) فارسی دوازدهم معنی لغات درس  



 

 

   استفاده نکرده است.  :سته است کار نب                                                                                                          مثال  :مَثَل  

    امتحان نکرده   : ازمودهین                                               و باتجربه است. دهیجهان د  : دهید اریجهان بس

شهرها  :   تیوال                          .انجام داده است یادیز اریبس یکارها  :کارها بوده  انیدر م  

که به ذهن برسد یزیهر چ : خاطر                                                                                           یشیچاره اند  :  ریتدب  

  ده نفره  :ده تنه                                                                                                     تر یقو :  زتریت

رومندیده انسان  ن:   ه مَردهدَ          در  درک و فهم مطالب دارد.   یکم ییکه توانا یکس، فهم  رید  :کند فهم   

مخلوق:   دهیآفر                                                                       هم نظر شدن،  هماهنگ  : متّفق    

امبریپ ،رسان  امیپ  : غامبریپ                                                                                                  عاقل تر : داناتر   

            بلند مرتبه  :  یتعال                                                                                                 یبرتر  :  لتیفض

کار مهم  :   یمهمّ                                                     زیشگفت انگ یکارها ،جمع معجزه   :معجزات   

یکم عقل :   ییرا فیضع                                        مشورت کن گرانیدر کار ها با د: وَ شاِورهُم فی األمر   

           اتفاق افتد :  دیآ شیپ

 

                                                                           

ینیبشیعقل و پ یمردم باشد و از تمام ییرا یمشاورت کردن در کارها از قو  

.انسان است ینگر ندهیو آ ییدانا ،یمشورت در کارها نشانه هوشمند  

کمتر یکیو  شتریب یکیداند؛  یزیچ یکیباشد و هر  یچه هر کس را دانش   

ها کمتر یدانند و بعض یم شتریها ب یداند؛ بعض یم یزیدارد و چ یدانش یچون هر کس  

ازمودهیدارد و هرگز به کار نبسته است و ن یدانش یکیو   

.دارند و هرگز از آن استفاده نکرده اند و آن را امتحان نکرده اند یها دانش یبعض  

همان دانش داند و کار بسته است و آزموده یکیو   

.ها همان دانش را دارند و از آن استفاده کرده اند و آن را امتحان کرده اند یو بعض  

(مشاوره )  یدرس دوازدهم فارسمعنی متن     



 

 

و در  دهیو سرد و گرم چش دهید اریسفر ها کرده باشد و جهان بس اریباشد که بس یکیچنان باشد که:  ن،یمَثَل ا

دهیها ند تیبا آن کس برابر نتوان کرد که هرگز سفر نکرده باشد و وال کارها بوده، انیم  

 یاریبس یکسب کرده است و کارها یاریبس یو تجربه ها دهیرا د ایکرده و دن یادیز یکه سفرها یمثالً آن کس

.باشد کسانیتواند  ینم باشد دهیمختلف را ند یکه هرگز سفر نکرده باشد و شهر ها یانجام داده باشد، با کس  

.کرد دیبا دگانیو جهان د رانیو پ انیبا دانا ریرو گفته اند : تدب نیو از ا   

.با عاقالن و کهنساالن و افراد با تجربه مشورت کرد دیانجام کارها با یگفته اند : برا لیدل نیبه هم  

.کندفهم باشد یکیو  دیباشد و در کارها زودتر تواند د زتریرا خاطر ت یکی زیو ن  

دارد و  یهوش کمتر یکیکند و  ینیب شیتواند پ یکارها را زودتر م جهیدارد و نت یشتریهوش ب یکی نیو همچن

.فهمد یم رترید  

.ده تنه چون زور ده مرد باشد ریو تدب  

.است رومندیو ن یده مرد قو یرویده نفر مانند قدرت و ن یشیچاره اند  

کار می  نفر بهتر کی شهیده نفر هم از فکر و اند شهیاست فکر و اند شترینفر ب کیهمانطور که زور ده نفر از زور )

 کند.(

.)ص( نبوده است غامبریداناتر از پ ده،یآفر چیمعتقدند که ه انیهمه جهان  

.)ص( نبوده است امبریداناتر و عاقل تر از پ ایدر دن یا دهیآفر چیدارند که ه دهیعق نیبه ا انیهمه جهان  

«االمر یوَ شاور هُم ف » :دیفرما ی( او را می)تعال یو معجزات که او را ُبود، خدا لتیهمه فض نیو با ا  

مشورت  گرانی: در کار ها با د دیفرما یبلند مرتبه به او م یداشت، خدا امبریو معجزه ها که پ یهمه خردمند نیو با ا

.کن  

.کن ریتدب شیخو ارانیبا  د،یآ شیتو را پ یمهّم ایو  یکن یمحّمد چون کار ای  

.خود مشورت کن ارانیآمد با  شیپ یکار مهّم ایو  یرا انجام بده یکار یخواه یکه م یمحّمد زمان یا    

.دیاین کویمشورت، ن یب یشغل چیباشد و ه ییکارها، ضعف رامشورت ناکردن در   

.شود یانجام نم یبدون مشورت به خوب یکار چیاست و ه یعقل یمشورت نکردن در کارها نشانه ب  

 



 

 

 

    

 1) » سیاست نامه « اثر کیست؟ و در چند فصل نوشته شده است؟   خواجه نظام الملک توسی – پنجاه فصل

 2( خواجه نظام الملک توسی از وزیران و دانشمندان کدام قرن است؟  قرن پنجم 

 3) بسیاری از پیشرفت های سلجوقیان در امور داخلی کشور مدیون کاردانی که بود؟ خواجه نظام الملک توسی

  4)  مدارس بنا شده توسط خواجه نظام الملک به چه نامی شهرت یافت؟      نظامیه 

 

 

 1) در دوست یابی چگونه رفتار می کنید؟

کمک کنند؛ راستگو، قابل اعتماد و مهربان باشند و از صفات  ما یکه به رشد اخالق میکنیانتخاب م یدوستان 

.کنند یخوددار ییو دورو ینیخبرچ ،یهمچون بددهان یناپسند  

 2) منظور از تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد چیست ؟

همانگونه که قدرت و توانایی ده نفر از یک نفر بیشتر است. قدرت تفکرو اندیشه ده نفر  نیز از یک نفر   

 بیشتر است. 

 3) با کسانی که نیم دوست هستند چگونه باید رفتار کرد؟ چرا؟

با ما  زیتا باگذشت زمان آنها ن میکن یبرخورد م و ادب ییبا خوشرو میبا آنها دار یکم یهم که دوست یبا افراد

و یکدل شوند. یمیصم  

 4) افرادی که در کارها با دیگران مشورت می کنند، چه فرقی با آنهایی دارند که مشورت نمی کنند؟

 کنندیکه مشورت نم ییهستند اما آنها ینگرندهیافرادِ عاقل، باهوش و آ کنندیکه در کارها مشورت م یکسان

.ندارد یسرانجام خوش شانیهستند که کارها خردیب یافراد  

 5( برای چارهاندیشی در کارها باید با چه کسانی مشورت کرد؟

کهنساالن و افراد با تجربه ان،یبا دانا  

 

 

(دوستی و مشاوره   ) یفارس  دوازدهمدرس درک مطلب   

( مشاوره)  یدرس دوازدهم فارسسواالت  تاریخ ادبیات     



 

 

 

 

داشت؟ ییها یژگیچه و یاز لحاظ ظاهر یسگ شکارچ (1  

از هر  که و بلند  کیبار یالغر اندام با دست ها و پاها یسگ     

.دیدو یتندتر م یوانیح  

برد؟ یچگونه به وجود عسل پ یشکارچ    (2 

 یبه دنبال شکار آهو به کوهستان رفت به غار یروز شکارچ کی     

کنند و از شکاف  یعسل پرواز م یدر اطراف غار زنبورها دیو د دیرس

زنبورها خانه  آنجا در دیفهمو چکد  یقطره عسل م قطره دیسنگ ها د

.دارند  

گرفت؟ یمیعسل چه تصم دنیبا د یشکارچ( 3  

به شهر دارمیعسل ها را بر م نیاز ا یقدر میآ یهر روز م            

.کنم یم یفروشم و با آن زندگ یبرم و م یم   

چگونه موفق شد کوزه اش را از عسل پر کند؟ یشکارچ (4                    

 یرا که برا  یکوزه ا اطیپوشاند و با احت یخود را محکم بست و صورت خود را با پارچه ا یلباس ها یشکارچ          

.به شهر رفت فروش یآب همراه داشت را از عسل پر کرد و برا            

عسل چه گفت؟      دنیمرد بقال پس از چش  (5 

.آنها بهتر است یعسل از همه نیچند جور عسل موجود دارم اما ا شهیمن هم !عسلاین   بر بر تو و نیآفر   

رد بقال چگونه وزن عسل داخل کوزه را بدست آورد؟     م(  6 

را  یخال یو کوزه ختهیر یگریعسل را در ظرف د خواستیعسل را در ترازو گذاشت و آن را وزن کرد سپس م یکوزه

.آنها وزن خالص عسل را معلوم کند قیهم وزن کند تا با تفر  

 

 

 

گوش کن و بگو    



 

 

 7) علت شکسته شدن سر مرد بقال چه بود؟                  

 دیدو راسو جلو  ختیر نیزم یقطره عسل بر رو کی زدیبر یگریخواست عسل را در ظرف د یکه بقال م یموقع     

و سگ  دیکرد و گردنش را گرفت مرد بقال با چوب بر سر سگ کوبحمله  سگ به راسو سدیبل نیتا عسل را از زم

.شد و کوزه عسل را بر سر مرد بقال شکست یعصبان یافتاد شکارچ نیبر زم هوشیب    

؟«توان مجازات کرد یسگ و راسو را نم» گفت :  یچرا قاض( 8  

.است و به راسو حمله کرده است وانیقطره عسل بخورد سگ هم ح کی خواستهیاست و م وانیراسو ح رایز         

دارد؟ یشناس بودن چه سود فهیو ظ یباسواد                     (9 

گربه در دکان راسو که   یآورد و مرد بقال بجا یو بند به بازار نم دیق یرا ب یسگ شکار یآن وقت شکارچ         

کشد با  کشته شدن یچوپ قپان بر سگ را نم راسو حمله کرد با به یاگر سگ ایدارد  یاست  نگه نم ریناپذ تیترب  

.کوبد ینم گریرا بر سر انسان د یانسان  کوزه ا کی یسگ            

؟کرد  یریتوان از دعوا و زد و خورد جلوگ یچگونه م( 10     

.که جنگ و دعواها کوچک است یزمان ،با مراجعه به داروغه و محتسب و افراد قانون                 

 

 

                                    جمع سر ،رازها  :اسرار                                         یانس و دوست :لفت اُ

است دهیشن: شنفته  است                                                        باخبر :آگاه                                  

ازیرازون:  مناجات                                                     رازدار: محرم   

دهیخواب:  خفته                                 جوش و خروش:  جوشش  

چون :چو        داشته  آنچه از ابتدا وجود  ،آغاز  یب : یازل    

دیخواب :خُفت                   جمع کلمه ،لغت ها ،  واژه ها :کلمات   

                               محل خواب:  خوابگه                                   ختهیآو ، زانیآو :  زهیآو

لحظه:  دَم             رانیهوش ، سرگشته ، ح یب:  مدهوش    

(شیر خدا  )  یدرس دوازدهم فارسمعنی لغات      



 

 

                   جمع افق ،سراسر آسمان  :آفاق                         طلوع صبح ،دم  دهیسپ :فجر   

   منصرف شو  ایشو   الیخ یب یعنی نجایدر ا ،عبورکن  :بگذر                                                مانع : ریدامن گ

.شود یخود م یکه از خود ب یکس،مدهوش   :مست                                رد نشو ، عبورنکن :مگذر   

مانع : ریدامن گ                             تیوال ،محبت ،یدوست : وال                       

و  ازیکه در شب با خداوند راز و ن یشب  زنده داران نجایکنند ، دزدان ، در ا یکه در شب حرکت م یکسان:   شبروان  

             کنند. یمناجات م

       

 

دل شب نیداشته با ا یخدا شاه عرب                          الفت ریآن ش یعل  

انس و  یکیمرد عرب بود و با تار نیو برتر دیجنگ یشجاع م ریش کیاست که در راه  خدا همچون  یکس یحضرت عل

.داشت  یالفت و دوست   

()ع(   یاشاره به لقب اسداهلل بودن حضرت عل )مصراع اول  :     

()ع ( با خداوند  یحضرت عل یو مناجات شبانه  ازیاشاره به راز و ن )مصراع دوم :     

آگاه است                          دل شب محرم سراهلل است یشب ز اسرار عل  

)ع(  یاست. چرا که حضرت عل یاله یشب رازدار و محرم رازها یکی)ع ( باخبر است،تار یحضرت  عل یشب از رازها

.کرد یم ازیخود راز و ن یشب ها با خدا  

یعشق ازل یجوشش چشمه                          یشب شنفته است مناجات عل  

 دیجوش یدر وجود او م یرا که مانند چشمه ا یعشق ازل نی)ع(  و همچن یدعا و مناجات حضرت عل یشب صدا

.است دهیشن  

گوش                             مسجد کوفه هنوزش مدهوش ی زهیچو در آو یکلمات  

.او  استی )ع( هنوز در گوش مسجد کوفه است و مسجد کوفه هنوز  سرگشته  یکلمات با ارزش حضرت عل  

 

 

(شیر خدا  )  یدرس دوازدهم فارسمعنی شعر     



 

 

افتین ،خفتهیعل داریآفاق،شکافت                             چشم ب ی نهیفجر تا س  

)ع( را در خواب  یوقت چشمان حضرت  عل چیه  یزند ول یسر م زیصبح ن ی دهیهر روز طلوع کرده و سپ  دیخورش

(دارد. یحضرت عل یزیاشاره به سحرخ )است.  دهیند  

عرب مانیتیبرد شام  یشب                                م یکیکه به تار یناشناس  

اشاره به  )برد.  یعرب غذا م مانیتی یشب به صورت ناشناس برا یکیاست که در تار ی)ع(  همان کسیحضرت عل

()ع(   یحضرت عل ینواز میتی  

غمبریکه هم آغوش خطر                            خفت در خوابگه پ یعشق باز  

.دیخواب شانی)ص( در رختخواب ا امبریپ یبود که خطر کرد وشب به جا ی)ع( انسان عاشق یحضرت عل  

ریدر، شد از او دامن گ یحلقه                              ریتاث امتیآن دم صبح ق  

.شد )ع( یعلحضرت  در،دست به دامن  یداشت، حلقه  امتیاز ق یکه نشانه ا زیدر آن سحرگاه شگفت انگ   

)ع( در مسجد کوفه دارد که هنگام خروج حضرت  ینوزدهم ماه رمضان و ضربت خوردن حضرت عل گاهاشاره به سحر )

(.کرد ریدر گ یبه حلقه  راهنشانی)ع(  از منزل پیعل  

بگذر  از ما مگذر یدست در دامن موال زد،در                                که عل  

.از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن یعل ی)ع( شد که ا یدر، دست به دامن حضرت عل  

تو یجان عالم به خدا                             یتو عل یمست وال شبروان ،  

!یعل یتو باشد ا یبه فدا انیتو هستند.جان عالم ی!  شب زنده داران وعابدان  مدهوش دوستیعل یا  

 

 

 1) شعر » شیر خدا « اثر کیست؟  محمّد حسین بهجت تبریزی   ) شهریار(

 2( محمّد حسین بهجت تبریزی چه تخلّصی را برای خود انتخاب کرده بود؟ 

را به عنوان  نام شعری )تخلّص( و سرانجام  شهریار را انتخاب کرد.  بَهجَت ابتدا    

 3) شهریار به چه زبان هایی شعر گفته است ؟   فارسی و آذری )ترکی(

 4) معروفترین شعر ترکی شهریار چه نام دارد؟   منظومه ی » حیدر بابا «

(خدا   ری) ش یدرس دوازدهم فارسسواالت  تاریخ ادبیات     



 

 

 5) شهریار شاعر چه قرنی است ؟ و آرامگاه او در کجا می باشد؟     معاصر – مقبره الشعرای تبریز 

 

 

؟ستیچ « افتیخفته ن یعل داریچشم ب    آفاق شکافت  ی نهیفجر تا س » تیمفهوم ب( 1   

.پردازد یبا خدا م ازیراز و ن است و به داری)ع( همچنان ب یو صبح شدن حضرت عل دیبا وجود طلوع خورش یعنی  

2( در بیت » دست در دامن موال  زد در         که   علی بگذر و از ما مگذر « واژه هایی که مشخص شده است با چه آهنگی 

  شود؟ یخوانده م

هم  یعل یشود و در کلمه  یتلفظ م یشتریشدت ب با  بخش دوم است و آن بخش ایهجا  یرو هیموال تک یدر کلمه 

.به صورت منادا تلفظ گردد یکه عل باشد یبگونه ا دیآهنگ خواندن با  

 

 

   (  پرسشگر - پرسان  -پرسش – دیپرس)                                                  ( محکوم - حکم – حکما – حاکم  - میحک)

(  کهنسال - کهنه  - کهن)                   (َمحاسن - احسنت -مُحسن – نیتحس  - ُحسن -حسانا)   

          (    کانین  - کوین – ییکوین)                                          (  طلبه  –طالب  –مطالب  – مطلوب -طالب -طلب) 

( تشفق - قیشف - مشفق )                                              (  سازمان – سازنده – سازش – یسازگار)                                                              

( تیتقو – قُوا – ایاَقو  - یمُقَو  -یقو)        (                                            مشورت  - شورا  - مشاوره  - مشاورت)  

متوّلی ( -ایاول – یول – یوال – تیوال(                             ) آزمون – شگاهیآزما – آزمودن  - شیآزما – آزمود)   

عجوزه ( –عاجز  -اعجاز  - معجزه)                                                               دبیر  (      -مُدبِّر - : تَدَبُّرریتدب)   

( اُمرا – امارت – ریام – اوامر  - امر)  (                                                                یعل  - یعال  - یمُتعال – یتعال ) 

( ضعف – فیتضع – فیضعاهمیت (                                                                  ) – مُهمّات– اَهَم  - مهم  )  

خطرات( –مخاطره  –خاطر  –خطور  –) خطر                                 ( فُضال  - اَفضل  -فاضل – لیفضا -فضل  - لتیفض)   

محترم ( –احترام  –احرام                                                                                              -حرم  -) محرم  

(دوستی ، مشاوره و شعر شیر خدا  ) یفارس دوازدهم   و متضاد  درس کلمات هم خانواده  

خدا  ( ری) ش یدرس دوازدهم فارسخوانش و فهم سواالت      



 

 

 

بد ≠بِه                   دشمن ≠دوست ده                             زن ≠مرد                                     مرده ≠زنده   

لجه ≠ شهاندی                       بدتر ≠بهتر                        نادان ≠محکی                      دوستدار ≠دوست  یب  

سازگاری نا  ≠ یسازگار                   بدی ≠ ییکونی                               نو ≠کهن                            خساست ≠ احسان                         

   ربراب نا ≠برابر              رایی خود ≠ مشورت                     اکارری  ≠ کدلی                         مهربان نا ≠مشفق  

گرم ≠سرد                       کمتر ≠شتریب               یریتدب بی ≠ریتدب                ییرا فضعی ≠ ییرا یقو  

    دهدی آموزش آزموده، ≠ازمودهین                ن  جاهال ≠انیدانا               ن                  جوانا ≠ رانیپ 

مفه کند تر، جاهل ≠تر زیخاطر ت                    تجربه ها بی ≠ دگاندی جهان                             آزموده نا ≠آزموده   

دپسن نا ≠کونی                                       مخالف ≠متّفق  

 

  


