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 مقدّمه

              نام خدا ، زینت هر دفتر است         تا که سخن از دل و از دلبر است        
 

 سخنی با دانش آموزان و همکاران گرامی

  طریق علم و دانش رهنمون شد، و مفتخر به سپاس بی کران پروردگار یکتا را که به موجودات هستی بخشید و ما را به   

 هم نشینی با رهروان علم و ادب گردانید و خوشه چینی از مزرع علم و معرفت را روزی ما ساخت.   

کند در درک ه و تدوین شده است و سعی میات فارسی تهیّمجموعه ای که فرا روی شماست، با هدف ایجاد نگاه مثبت نسبت به ادبیّ

 ادب فارسی یاریگر دانش آموزان باشد . ت و معرفتلذّ

 :ویژگی های کتاب

 گزارش و شرح شده است. «قلمروهای زبانی، ادبی و فکری»مطالب کتاب به صورت درس به درس و سطر به سطر از نظر تمام  -1

 شعرخوانی به طور کامل پاسخ داده شده است.ِ و بخش درک و دریافت پژوهی درسبه سؤاالت کارگاه 

 های کارگاهت سؤاالآموز در امر یادگیری و تقویت توانایی فهم و درک متن در پایان ال شدن عزیزان دانشمنظور فعّبه  -2

با پاسخ تشریحی آمده است. این سؤاالت مهم ترین نکات و  «تکمیلیسؤاالت »تعدادی سؤال تألیفی با عنوان  پژوهی، درس

 آن عنایت ویژه ای داشته باشند. توصیه می شود در مطالعةمی دهند و مفاهیم هر درس را مورد سنجش قرار 

جمع بندی و طبقه بندی شده بعد از اتمام عالوه بر شرح و توضیح در درس، به صورت جدول همة متن ها  مهمّ واژگان -3

 ام امتحانات خواهد شد.به کتاب افزوده شده است. این امر موجب ساده کردن امر آموزش درایّ شرح درس ها 

                                     ا توجّه به پیش گفتار کتاب درسی در شرح مطالب به ویژه در قلمرو زبانی و ادبی و طرح سؤاالت تکمیلی از بیان                        ب -4

است و برای هر  مطالب اضافی که به انباشت دانش و فرسایش ذهنی دانش آموزان منجر می شود، به طور جدّی پرهیز شده

 پژوهی طرح و پاسخ داده شده است. درسدرس، سؤاالت تشریحی تکمیلی متناسب با مفاهیم متن و کارگاه 

 کره در    دهادی امیرسراالری محتررم آقرای محمّر    رکار خرانم للیمره کاشرانی و همکرار    سر شایسته است از همسرر گرامری    -5 

جانب نهایت همکاری را مبرذول  نموده و در آماده کردن این کتاب با این، همّت آرایی مطالبو صفحه ویراستاریاری ، نگلروف

، راهنما و یاور مرن  که همواره مشوّق همکاران و دوستان باوفاییدانم از ، همچنین برخود الزم می، سپاسگزاری نمایماندداشته

   .در این راه بوده اند ، تشکّر و قدردانی ویژه داشته باشم

        « ریجواد امیرساال»    
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 شرح ابیات                                                   مثنویقالب شعر: 
           

 هها زبهان  شِههه بخچاشهنی  امهنه  بهه  1 

 

 هها انههه بی در معنهی  سهنجِ  حهووت  
 

           شیرینی :*حووت    مزه، طعم :*چاشنیشود.  چه موجب خوشایند شدن چیزی میآنش: بخههچاشنی: قلمرو زبانی

 زبان و بیان    مراعات نظیر:                  )سخن(     زبان مجاز: :دبیاقلمرو 

 حالوت معنی آمیزی: حسّ«                  ن»و « ا»تکرار واج  واج آرایی:                

کنم که نام و حضورش در سخن سبب خوشایندی سخن و معیارِ با نام خداوندی سخن را آغاز می معنی: :یرو فکرمقل

    سنجشِ شیرینی معنا می شود.

 سخن و معیارِ سنجشِ شیرینی معناست. سبب زیباییخداوند  نام مفهوم:                     
 

 نژنهدش  خواههد  او کهه  دل، نهد آن ژَنَ   دشهبلن دهخواه او که ر،هس آن دهبلن 2 
 

  و زبون، اندوهگین خوار :*ندژَنَ: قلمرو زبانی

  «تُعِزُّ مَن تشاء و تُذِلُّ مَن تشاء» سورة آل عمران 26ة اشاره به آی تلمیح: :دبیاقلمرو 

                    دهی(دهی و هر کس را که بخواهی ذلّت می)هر کس را که بخواهی عزّت می                             

 آوایی واژگان دو مصراعهم موازنه:       سر، دل مراعات نظیر:   (، شخص)وجود سر، دل مجاز:                 

 ، نژندکلمات بلند تکرار:     «ن»و  «ا»تکرار واج  واج آرایی:                 

کند،  زبونخوار و  را کهو کسی  سربلند کند، آن شخص بزرگ و واال می شود را کهی خداوند شخص معنی: :یرو فکرمقل

                                     پست می شود.

 عزّت و ذلّت دست خداست. مفهوم:                   
 

 سهت  گشهاده  انهاحسه  نابسهت   درِ 3 

 

 سهت  داده، بایست می آنچه هرکس به 
 

 بازکردنن: گشاد           بخشش، نیکویی احسان: : بسته نشدهنابسته: قلمرو زبانی

 )احسان مانند درِ خانه ای است.( تشبیه: درِ احسان«          س»تکرار واج  واج آرایی: :دبیاقلمرو 

چه الزم بوده، داده است؛ بنابراین درِ احسان او هیچ گاه بسته نیست و همیشه خداوند به هرکس هر آن معنی: :یرو فکرمقل

  باز است.                        

 بخشندگی خداوند بی انتهاست و به هرکس به اندازه لطف کرده. مفهوم:                   
 

 عهالم  عهوضه  ادههنهه  یهترتیبه  بهه  4 

 

 کهم  نهی  و بیش باشد موی یک نی که 
 

 پایه ساز(  )حرف ربط همنه نی:          توضعیّ وضع:: قلمرو زبانی

 ای()ذرّه یک موی از چیزیکنایه:           بیش و کم تضاد: :دبیاقلمرو 

 ای، کم و زیاد نیست.خداوند وضعیّت جهان را به ترتیبی آفریده است که همه چیز در جای خود است و ذرّهمعنی:  :یرو فکرمقل

     در جهان/ نظم حاکم بر جهان آفرینش« نظام احسن»اشاره به  مفهوم:                     

 هابخش زبانچاشنی ستایش: 
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 گهردد  الهحه  نهریه قَ شهلطفه  اگهر  5

 

 گههردد الهاقبهه دبارهههااِ هههمهه 
 

 سعادت، بختیخوش :*اقبال      اقبال متضادّ روزی؛سیه ،بد بختی :*دباراِ    ههمرا رین:قَ: قلمرو زبانی

 ادبار و اقبالتضاد:  :دبیاقلمرو 

 تبدیل خواهد شد. بختیخوشبه  های اوبختیبد ةاگر لطف الهی همراه حال انسان شود، هممعنی:  :یرو فکرمقل

 بختی است.لطف خداوند سبب نیک مفهوم:                     
 

 پهای  نهد سو یک او توفیق وگر 6

 

 رای از نهه  آیهد  کار تدبیر از نه 
 

         اندیشه ی:را   عقل و اندیشه    تدبیر:: قلمرو زبانی

 آن است که خداوند، اسباب را موافق خواهش بنده، مهیّا کند تا خواهش او به نتیجه برسد؛ سازگار گردانیدن         :*توفیق 

 )رها کردن(کنایه: پای یک سو نهادن     پای رای، جناس ناهمسان: :دبیاقلمرو 

 رای، تدبیر مراعات نظیر:مصراع اوّل و دوم                                  تشخیص:                 

 آید.از عقل و اندیشه هیچ کاری برنمیدیگر  اگر توفیق او ما را رها کند و شامل حال ما نشود، معنی: :یرو فکرمقل

 اندیشه.گشای اصلی امور است، نه عقل و توفیق الهی راه مفهوم:                    
 

 روشهنایی  نبخشهد  گهر  را خهرد  7

 

 رایهی تیهره  در دهابه  تها  دبمانَه  

 

 بد اندیشی، گمراهی :*راییتیره            عقل     رد:خِ: قلمرو زبانی

 «ر»و « ا»تکرار واج  واج آرایی:                                در گمراهی ماندن عقل تشخیص: :دبیاقلمرو 

 ماند.باقی می گمراهیی عطا نکند، تا ابد در یاگر خداوند به عقل، روشنا معنی: :یرو فکرمقل

 لطف خداوند سبب روشنایی عقل است. مفهوم:                     
 

 راه این در باشد آن لهعق کمالِ 8

 

 آگهاه ، ههیچ  از نیسهتم  گوید که 
 

 دارد.م نقش متمّ در این جااسم مبهم است و « هیچ»ة واژ: قلمرو زبانی

 .عقل گوید از هیچ، آگاه نیستم :)استعاره(تشخیص :دبیاقلمرو 

 که بگوید از هیچ چیز آگاه نیستم. خداوند، آن استعقل در راه شناخت اوج کمال  معنی: :یرو فکرمقل

                   خداوندراه شناخت  :«این راه»منظور از                   

 ناتوانی عقل در شناخت خداوند  :بیت مفهوم نهایی

 وحشی بافقی، فرهاد و شیرین                                                                                                                         

 
 

 

 دارند. بیشتریاند و در آزمون ها اهمّیّت نام  کتاب درسی معنی شدهعومت ستاره در کنار برخی از واژه ها بیانگر این نکته است که این لغات در واژه*

با توجّه به پیش گفتار کتاب درسی در آموزش، به ویژه در قلمرو زبانی و ادبی از بیان مطالب اضافی که به انباشتِ دانش و فرسهایش ذههن    *

ادبی و زبانی در اندازه و محدودة کتاب شهر  و توضهیح داده    دانش آموزان منجر می شود، به طور جدّی پرهیز شده است. مباحث دستوری،

 شده و برای هر درس، سؤاالت تشریحی متناسب با موضوع هر درس، طر  و پاسخ داده شده است.
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 شرح ابیات                                          مثنوی :قالب شعر
           

 پهای  و دسهت  بهی  دیهد  روبههی  یکی 1

 

 خهدای  صُهنع  و لطهف  در فرومانهد  
 

 نیکویی و احسان، آفرینش صُنع:               متحیّر شدن: *فروماندن     شخصی، کسی یکی::قلمرو زبانی

 دست و پامراعات نظیر:   )ناتوان، ضعیف( بی و دست پا کنایه: :قلمرو ادبی

 شخصی یک روباه ضعیف و ناتوانی را دید و در لطف و آفرینش خداوند متحیّر شد که... معنی: :قلمرو فکری

 )این بیت با بیت بعد موقوف المعانی است(                  

 حیرت در لطف و آفرینش خداوند مفهوم:                  
           
 مهی بهرد    سهر  بهه  زنهدگانی  چهون  که 2

 

 خهورد   مهی  کجا از پای و دست بدین 
 

 سپری کردن زندگی، گذراندن عمر  خوردن: در این جا قید پرسش است. « چگونه»به معنی  چون: :قلمرو زبانی

 دست و پامراعات نظیر:  )سپری کردن، گذراندن(  به سربردن کنایه: :قلمرو ادبی

 گذراند؟از کجا عمر خود را میکند؟ با این دست و پا و ناتوانی که چگونه زندگانی را سپری می معنی: :قلمرو فکری

 زدگی از اینکه ناتوانان چگونه زندگی خود را سپری می کنند.شگفتمفهوم:                      
 

 رنه   شهوریده  درویهش  بهود  این در 3

 

 چنه   بهه  شهغالی  برآمهد،  که شیری 

 

 دست  چن :  رسیدن برآمدن:  حال آشفته :*شوریده رن  زاهد :  درویش:قلمرو زبانی

 خواران است.جانورِ پستانداری است از تیرة سگان که جزو رستة گوشت :*شغال                     

 «ش، ر» هایتکرار واجواج آرایی:   شغال و شیر: مراعات نظیر: قلمرو ادبی

 که شغالی به دست گرفته بود.  درویش آشفته حال در فکر این موضوع بود که شیری رسید، درحالی معنی: :قلمرو فکری
 

 خهورد  شهیر  را بخهت  نگهون  شهغال  4

 

 خهورد  سهیر  آن از روبهاه  آنچه، بماند 
 

 بدبخت، بخت برگشته      بخت:نگون :قلمرو زبانی

 شیر، شغال، روباه   مراعات نظیر:سیر و شیر    جناس ناهمسان: :قلمرو ادبی

 بختی به شغالنگوننسبت دادن تشخیص)استعاره(:                    

 چه که باقی مانده بود، سیر خورد. شیر، شغال بخت برگشته را خورد؛ روباه هم از آن معنی: :قلمرو فکری

 شیر، عاملی برای روزی رسانی خداوند به روباه ناتوان.مفهوم:                      
 

 اوفتههاد اتّفههاق بههاز دگههر روز 5

 

 بهداد  روزش قهوت  رسهان  روزی کهه  
 

 عطا کرد  داد:              رزق روزانه، خوراک، غذا  :*قوت  روزی رساننده رسان:روزی :قلمرو زبانی

 کلمة روز  تکرار: «ر، ز»های واجواج آرایی:  :قلمرو ادبی

 «اِنَّ اهللَ یَرزُقُ مَن یَشاءُ بِغَیرِ حِساب»سورة آل عمران،  37اشاره به آیة  تلمیح:                   

 روز دیگر، دوباره اتّفاقی افتاد که خداوند غذای روزانة روباه را به او عطا کرد.  معنی: :قلمرو فکری

                  :بیانگر صفت رزّاق بودن خداوندمفهوم:             خداوند  مقصود از روزی رسان 

 نـیـکـی       :درس یکم    
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 کهرد  بیننهده  دیههده،  را مهرد  یقهین،  6 

 

 کهرد  آفریننهده  بههر  تکیههه  و شهد  
 

 اعتماد کردن  تکیه کردن:  رفت  شد:   بصیر و بینا کردن بیننده کردن: :قلمرو زبانی

 . علم و اطّالعی که پس از بررسی و برطرف شدن شکّ و گمان حاصل شود یقین:                   

 «ن» تکرار واجواج آرایی: دیده و بیننده             مراعات نظیر: :قلمرو ادبی

یقینِ درویش به روزی رسانی خداوند، دیدة او را بصیر و بینا کرد، بر این اساس رفت و به روزی رسانی  معنی: :قلمرو فکری

             خداوند اعتماد کرد.

 بصیر و بینا شدن از مشاهدات عینی، و توکّل و اعتماد بر روزی رسانی خداوند.مفهوم:                    
                     

 

 مهور  چهو  نشهینم  کنجی به پس کزین 7 

 

 زور بهه  پهیون  نخوردنههد  روزی کهه  
 

  فیل پیل: خوردن خوراک روزانه که باعث ادامة زندگی است.  روزی خوردن:  مورچه  مور: :قلمرو زبانی

 مور و پیلتضاد:  نشینم.( : )من مانند مور میتشبیه  مور، زور     جناس ناهمسان: :قلمرو ادبی

     ضعف و ناتوانی مور:قدرت /   پیل: نمادها:«             ر» تکرار واجواج آرایی:          )کار نکردن( کنایه: به کنجی نشستن 

نشینم زیرا فیالن هم از طریق زور و قدرت، خوراک روزانة خود ای میکه پس از این مثلِ مورچه در گوشه معنی: :قلمرو فکری

 اند. را نخورده

 تأثیر بودن قدرت در کسب روزی و اعتقاد به روزی مقدّر شده.بی مفهوم:                   
 

 جَیهب  بهه  چنهدی  فروبهرد  زَنَخهدان  8                   

 

 غیهب  ز فرسهتد  روزی بخشهنده،  کهه  

 

 است.    « بلکه»در مصراع دوم، حرف ربط به معنی « که»حرف             گریبان، یقه: *جَیبچانه      :*: زَنَخدانقلمرو زبانی

 رزق، غذای روزانه   روزی:پنهان، نهان از چشم، عالمی که خداوند، فرشتگان و ... در آن قرار دارند               :*غیب             

 «ب» تکرار واجواج آرایی:        ...«الرّزّاق اِنّ اهللَ هُو »اشاره به آیة تلمیح:      جَیب و غیب جناس ناهمسان: :قلمرو ادبی

 مقصود است. « نشستن و کوشش نکردن»)به تفکّر فرو رفتن( و در این جا  زَنَخدان به جَیب فرو بردن کنایه:                   

 تد. ای نشست و کوششی نکرد بلکه خداوند از غیب، رزق و روزی او را بفرسمدّتی در گوشه معنی: :قلمرو فکری

                 اشاره دارد. خداوند صفتدر این جا به  «بخشنده»کلمة 

 نشینی و دست از توش برداشتن و به انتظار روزی نشستن.گوشه مفهوم:                   
           

 دوسهت  نهه  خهوردش  تیمهار  بیگانه نه 9 

 

  پوست و ماند استخوان و رگ چنگش، چو 

 نوعی ساز که سرِ آن خمیده است و تارها دارد.: *چن         غم خوردن  تیمارخوردن:     غریبه، دشمن  بیگانه:  :قلمرو زبانی

 پوست ماند. و استخوان و رگ از او مصراع دوم:      بیگانه و دوست تیمارش نخورد.          مصراع اوّل:                 

 )فرد به چنگ تشبیه شده(     چو چن  تشبیه:       دوست و پوست   جناس ناهمسان: :قلمرو ادبی

 «ن» تکرار واجواج آرایی: بیگانه و دوست              تضاد:         رگ، استخوان، پوست  مراعات نظیر:                   

 رگ و استخوان و پوست تناسب دارد.(دست )در این معنی با  -2ساز     -1ایهام تناسب در واژة چن :                    

 آشنا و بیگانه غم او را نخوردند، مثل چنگ از او فقط رگ و استخوان و پوست باقی ماند.  : معنی:قلمرو فکری

 غمخواری نکردن دیگران و ضعیف و ناتوان شدنمفهوم:                      
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 ههوش  و ضهعیفی  از نمانهد  صبرش چو
 

 :گههوش بههه آمههد محههرابش دیههوار ز 
               

  عبادتگاه محراب:         باقی ماندن  ماندن:  ناتوانی، سستی  ضعیفی: :قلمرو زبانی

 گوش، هوش: جناس ناهمسان: قلمرو ادبی

 وقتی به دلیل ناتوانی صبر و هوشش باقی نماند، صدایی از دیوار عبادتگاه به گوشش رسید ...  معنی: :قلمرو فکری

 شنیدن ندای غیبی در حالت ناتوانی و بی هوشیمفهوم:                    
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 دَغَهل  ای بهاش،  درّنهده  شهیر  بهرو 
 

 شَههل روبههاه چههو را خههود مَیَنههداز 
 

 

 گر    ناراست، حیله :*دَغَل   وحشی، پاره کننده       :   دَرّنده:قلمرو زبانی

 دست و پای از کار افتاده :*شَل از کار انداختن، از حرکت بازداشتن انداختن:                     

                 شوددیده می تضاد معنایی «شیر» و «روباه»در این بیت بین 

 «ا» تکرار واجواج آرایی:       شیر و روباه مراعات نظیر: )چو روباه شَل(، )تو مثل شیر درّنده باش(   تشبیه: :قلمرو ادبی

 گر، برو مثل شیر وحشی باش و مثل روباه شَل، خود را از کار و حرکت نینداز. ای حیله معنی: :قلمرو فکری

                  «نماد انسان ضعیف، ناتوان و تنبل «: روباه»        نماد انسان کوشا و متّکی به خود     «:شیر 

 و زندگی و نفی تنبلی به خود متّکی بودن در کارمفهوم:                   
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 سهیر   وامانهده،  بهه  روبهه  چهو  باشی چه  شیر چو ماند تو کز کن سعی چنان
 

 

 تالش کردن  سعی کردن:باقی مانده، پس مانده      وامانده: :قلمرو زبانی

 «چ»تکرار واج واج آرایی:            شیر و سیر  : جناس ناهمسان:قلمرو ادبی

             . وامانده  سیر بشویبه    روباه     مثل[    تو]  مصراع دوم:        تو مانند شیر باشی.  مصراع اوّل: تشبیه:                  

 شبهبه          وجهمشبّه   ادات      مشبّهٌ                           

 خواهی مثل روباه به پس ماندة  چنان تالش کن که مانند شیر از تو چیزی باقی بماند. چرا می : معنی:قلمرو فکری

 دیگران سیر بشوی؟                    

     مندی و سودرسانی به دیگراندعوت به قدرتمفهوم:                     
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 خهویش  بهازوی  بهه  تهوانی  تها  بخهور 
 

 خهویش  تهرازوی  در بهود  سَهعیَت  کهه  
 

       ابزاری برای وزن کردن  ترازو:کوشش، تالش            سعی:گذراندن عمر              خوردن: :قلمرو زبانی

                آمده است.  «زیرا»در معنای  «که»حرف 

 برگشتن()نتیجة کار و تالش به خود کنایه: سعی در ترازوی خویش بودن  )قدرت(   بازو : مجاز:قلمرو ادبی

 « أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَى وَ،  أَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَ»سورة نجم  40و  39اشاره به آیة تلمیح:                   

 رسد.ات را سپری کن زیرا نتیجة کوشش تو به خودت میهای خود زندگیتوانی با قدرت و تواناییتا می: معنی: قلمرو فکری

 به خود متّکی بودن در کار و زندگی و نفی تنبلی  مفهوم:                     
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 پیهر  درویهش  جهوان، دسهت   ای بگیر
 

 بگیهر  دسهتم  کهه  بهیفکن  را خهود  نهه  
 

 بر زمین زدن، انداختن  افگندن:  فقیر  درویش:   :قلمرو زبانی

 جوان و پیر تضاد:   )سستی و تنبلی پیشه کردن(خود را افکندن)به او کمک کردن(،  دست کسی را گرفتن کنایه: :قلمرو ادبی

 جوان به شخص پیر کمک کن و سستی و تنبلی را پیشة خود نکن که از دیگران درخواست کمک ایمعنی:  :قلمرو فکری

 داشته باشی. 

  رسانی به ضعیفان و دوری از سستی و تنبلیتوصیه به کمکمفهوم:                   
 

 اسهت  بخشهایش  بنهده  آن بهر  را خدا 15 

 

 اسهت  آسایش در وجودش از خلق که 
  

 پوشی از گناه کسی عفو، چشم بخشایش: :قلمرو زبانی

                  خدا را بخشایش « را»حرف( نشانة فکِّ اضافه است  )بخشایشِ خدا 

 «المُسلمُ مَن سَلَم المُسلمِون من لسانِه وَ یَدِه»اشاره به حدیث تلمیح:          «ش»تکرار  واج آرایی :قلمرو ادبی

 ای است که مردم از اعمال و رفتار او در آسایش و راحتی باشند. عفو خداوند شامل حال آن بنده معنی: :قلمرو فکری

 بخشایش خداوند شامل حال نیکوکاران است.مفهوم:                      
 

 اوسهت  در مغهزی  که سر آن ورزد کَرَم 16 

 

 پوسهت  و مغهز  بهی  همّتاننهد  دون که 
 

 کوتاه همّت،  دارای طبع پَست و کوتاه اندیشه :*همّتدونبخشش کردن، لطف کردن     : کرم ورزیدن:قلمرو زبانی

 سر، در جناس ناهمسان:)ظاهر(           پوست)عقل، فکر(، مغز)وجود(،   سر مجاز: :قلمرو ادبی

 پوست و مغز تضاد: سر، مغز، پوستمراعات نظیر:                    

نماید. زیرا افراد پَست و کوتاه همت، آن وجودی که از عقل و فکر برخوردار باشد، احسان و بخشش می معنی: :قلمرو فکری

 عقلند و فقط ظاهری انسانی دارند.نادان و بی

 نشان  بی عقلی است.« پستی و فرومایگی»، نشان  خردمندی و «احسانبخشش و » مفهوم:                     
 

 سهرای  دو ههر  بهه  بینهد  نیهک  کسی 17 

 

 خهدای  خلهقِ  بهه  رسهاند  نیکهی  کهه  
 

 خوبی، احسان  نیکی:  خانه، محلّ اقامت  سرا:   خوبی، نیکی نیک: :قلمرو زبانی

 «خَیْرًا یَرَهُ ذَرَّةٍفَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ / االخرةِ مَزرعةُالدّنیا »سورة زلزال  7: تلمیح: اشاره به حدیث و آی  قلمرو ادبی

 بیند که به بندگان خدا احسان و خوبی نماید. کسی در دنیا و آخرت خیر و خوبی می : معنی:قلمرو فکری 

            دنیا و آخرت «:دو سرای»منظور از  

 آخرت می شود. سبب نیکی دیدن در دنیا ونیکی به مردم،  مفهوم:                    

 )سعدی(بوستان                               
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 .بنویسید را شده مشخّص هایواژه معنای -1

 استت  حاجتت  روز دغهل  دوستتانِ  معیار 

 

 طلتب  دوستتان  از تجربته  رستم  بته  قرضتی  
 

 صائب

 ِغیتتب حتتدّ بتتی صتتورتِ بتتی صتتورت 

 

 جیهب  ز موستی  بتر  تافتت  دل آینتة  ز 
 

 مولوی

رستد  همّتهی  دون وسیلت ار که فخری 


  دار عتار  فختر،  آن از داری، ننتگ  و نتام  گتر  
 

 اوحدی

 قرار بگیرند؛ سخن زنجیرة یا جمله در توانند خود را بشناسانند و الزم استیی نمیتنهابه  ها واژه برخی -2

 :زیر های شیوه از استفاده بامثوً  معنای واژة ماه را نمی توان دانست، مگر            

   جمله:  در واژه نگرفتقرار الف(          

                   ،بود. طوالنی ماه                      ،بود تابناکماه. 

 ( تناسب و تضمّن تضاد، ،ترادف) معنایی های رابطه به توجّه ب(          

 «    ابر و باد  مه و خورشید و فلک در کارند»                

            به کمک دو روش باال، چند جملة مناسب بنویسید. «سیر»و « دست»های واژههریک از  معانی دریافت برای اکنون 
 

 .بنویسید را هاآن مفهوم و بیابید کنایه دو درس، متن از -3

 .کنید مشخّص دوازدهم بیت دومِ مصراع در را تشبیه ارکان -4

 .بنویسید روان نثر به را سیزدهم بیت مفهوم و معنی -5

 د.بنویسی زیر بیت از را خود دریافت و درک -6

 کترد  بیننتده  دیتده،  را مترد  یقتین، 

 

 کترد  آفریننتده  بتر  تکیته  و شتد  
 

 .بیابید درس متن از مناسب بیتی زیر، هایسروده از هریک مفهوم برای -7

 ارغتتوانی درختتت دیتتدم ستتحر 

 

 جتانی خستته  بتام  بته  ستر  کشتیده  
 

 

 :گفتتم  آهستته  ارغتوان  گتوش  بته 

 

 دیگرانتی  فکتر  کته  ختوش  بهتارت  

 

 مشیری فریدون   
 

    هرکه نان از عمتل ختویش ختورد 


 
 

 منّتتتتت حتتتتتاتم طتتتتایی نبتتتتترد  

 

   سعدی   

 .دهید توضیح« برکت ازخدا حرکت، تو از» مَثَل و درس متن معنایی ارتباط دربارة -8  

 

 

 

 

 

 

 پـژوهی درسکـارگـاه 

 

 پژوهی و  درسمطر  شده در کارگاه های  تذکّر: توضیحات تکمیلی برخی از نکات زبانی و ادبیِ

 است.( آمده 135الی  114 آرایه های ادبی در بخش پایانی کتاب )صفحات  آموزش
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   پژوهی درسپاسخ کارگاه  

 

 
                                              

 

  کوتاه همّت، دارای طبع پست و کوتاه اندیشه ت:دون همّ      ، یقهگریبان یب:جَ      گر، مکّار    حیله دَغَل: -1

 ب( با توجّه به رابط  معنایی                                                الف( قرار دادن واژه در جمله -2

 

 

 (بدن عضوزد. )را از شادی به هم می هادست -1

 (نوعو از یک جنس است. ) دست همه از یک -2

 (   شمارش واحدشلوار خرید. ) دستعلی دو  -3

              

 

 (نتضمّ) است. بدنیکی از اعضای مهمّ  دست -1 

  (  تناسب) کودک انداخت. گردندر  دست مادر -2

ظرف پلوخوری  سرویسو یک لیوان  دستدو  -3 

              )ترادف( .خریدم

  
 

    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 «به او کمک کردن» کنایه از دست کسی را گرفتن  ،سپری کردن کنایه از «به سر بردن» -3

 سیر باشی.  وامانده به  :شبه وجه              روباه  : ٌبهمشبّه     مثل      : تشبیه ادات  ]تو[    :مشبّه -4

  رسد. کوشش تو به خودت می ةات را سپری کن زیرا نتیجهای خود زندگیتوانی با قدرت و تواناییمی تا -5

 اعتماد کند. خدا توکّل و  روزی بهدست از تالش بکشد و برای کسب ، سبب شد که مرد واقع بین شود ،یقین -6

7-  )بگیر ای جوان دست درویتش پیتر   )دعوت به نیکی و به فکر دیگران بودن 

  

 نه خود را بیفکن کته دستتم بگیتر    

 
        ّبخور تتا تتوانی بته بتازوی ختویش       کی بودن در کار و زندگی()به خود مت 

      

 
 

 ت بود در تترازوی ختویش  عیَکه سَ
 

 

روزی ایتن استت کته     کستب  خداوند رزّاق است و روزی دهنده، البته الزمة» بر این مفهوم تأکید شده است که دودر هر  -8

 عطا نماید. به کار او خیر و برکتانسان از خود تالش و حرکتی نشان دهد تا خداوند هم 

 

 

 

 

 سیرواژة 

  الف( قراردادن واژه در جمله
 

 

 

  های معناییب( با توجّه به رابطه
 

   (  نوعی گیاه)   . کارندرا هنگام پاییز می سیر -1

 (           واحد  وزندانند.  )گرم می 75را معادل  سیر -2

 (شخص برخوردار از غذا)را غم گرسنه نیست.    سیر -3 

  

 تضاد   سیر و گرسنه -1

 ترادف  سیر و گیاه  -2

 تناسب سیر و کاشتن  -3

 تضمّن  رن سیر و  -4
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 های مشخّص شده را بنویسید. با توجّه به جمله، معنی واژه -1

 دشتتمنان ایتتن ز خویشتتتن دیدنتتد    الههف(

 تیمهارخوردن   دلم خون گشت، از ایتن   ب(

 بتتته تتتتو مشتتتغول و بتتتا تتتتو همتتتراهم  ج(

 کتترد  بیننههده  یقتتین، متترد را دیتتده،   د(

    

 ایزد ذوالمن )= نعمت دهنده(  صُنعخواجه از  

 درونتتم خستتته شتتد زیتتن ختتار ختتوردن      

 ختتتواهم تتتتو متتتی بخشهههایش وز تتتتو 

 و تکیتتتته بتتتتر آفریننتتتتده کتتتترد  شههههد

 

 معانی متفاوت واژة چن  را در ابیات زیر بررسی کنید. -2

 رنتتگ    در ایتتن بتتود درویتتش شتتوریده الههف(

 نتته بیگانتته تیمتتارخوردش نتته دوستتت       ب(

 

 کتته شتتیری برآمتتد، شتتغالی بتته چنتتگ      

 چو چنگش، رگ و استتخوان مانتد و پوستت   

 در جمله های زیر پی برد  « بوستان»توان به معنای متفاوت ای میاز چه شیوه -3 

 با خواندن بوستان درهای اندیشة سعدی به رویم گشوده شد.  الف(

 تفرّج در بوستان، کودک خیالم را به بازی واداشت. ب( 

 در جمله های زیر پی برد  « سیر»توان به معنای واژة های معنایی میبراساس چه رابطه -4

 دانند. گرم می 75سیر را معادل  ب( چنان که سوار را غم پیاده.سیر را غم گرسنه نیست، هم ف(ال      

 های زیر را بنویسید. رابط  معنایی جفت واژه -5

 مغز و سر:             غیب و شهادت:               دست و پا:              سرا و خانه:          

 را مشخّص کنید. « خویش»معانی متفاوت واژة « قراردادن واژه در جمله»با استفاده از شیوة  -6

 را مرتّب کنید و سپس نقش دستوری اجزای آن را بنویسید. « دست و پاییکی روبهی دید بی»جمل  مصراع  -7

 های متمّم را پیدا کنید. در بیت زیر نقش -8

 چنتتان ستتعی کتتن کتتز تتتو مانتتد چتتو شتتیر     

 

 چتته باشتتی چتتو روبتته بتته وامانتتده ستتیر؟     

 در بیت زیر ردیف و کلمات قافیه را مشخّص کنید.  -9 

 ختتتدا را بتتتر آن بنتتتده بخشتتتایش استتتت     
  

 کتته خلتتق از وجتتودش در آستتایش استتت     
 

 شود  در بیت زیر میان چه کلماتی جناس ناهمسان)ناقص( مشاهده می -10

 چنتتان ستتعی کتتن کتتز تتتو مانتتد چتتو شتتیر   

 

 

 چتته باشتتی چتتو روبتته بتته وامانتتده ستتیر      

 در بیت زیر دو آرای  ادبی نشان دهید.  -11 

 بگیتتتر ای جتتتوان، دستتتت درویتتتش پیتتتر     

 

 

 

 نتتته ختتتود را بتتتیفکن کتتته دستتتتم بگیتتتر  

 آید  چرا  ادات تشبیه به شمار می« چو»در کدام مصراع، واژة  -12 

 چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش  ب(چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست                الف(            

 

 سؤاالت تکمیلی
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 ها سبب ایجاد آرای  مراعات نظیر شده است  تناسب میان کدام واژه -13

 نتتته بیگانتتته تیمتتتارخوردش نتتته دوستتتت     

 

 

 چو چنگش، رگ و استتخوان مانتد و پوستت    

 را مشخّص کنید. « شبهوجه»و « بهمشبّهٌ»، «کزین پس به کنجی نشینم چو مور»در تشبیه مصراع  -14 

 ها پاسخ دهید. با توجّه به ابیات زیر به پرسش -15

 دسههت و پههاییکههی روبهههی دیههد بههی

 بهرد   که چهون زنهدگانی بهه سهر مهی     

 

 فههرو مانههد در لطههف و صههنع خههدای  

 خهورد   بدین دست و پای از کجها مهی  

 
 چرا شخص در لطف و احسان خداوند متعجّب شد؟ -1

 چیست؟« دست و پابی»منظور از  -3است؟                « متحیّر شدن»کدام کلمه در مفهوم  -2

 کیست  « روزی رسان»در بیت زیر مقصود از  -16

 دگتتتتتر روز بتتتتتاز اتّفتتتتتاق اوفتتتتتتاد       »

 

 «کتتته روزی رستتتان قتتتوت روزش بتتتداد    

 در بیت زیر چیست « زنخدان به جیب فرو بردن»مقصود از  -17 

 زنختتدان فتترو بتترد چنتتدی بتته جیتتب    »  

 

 «کتتته بخشتتتنده، روزی فرستتتتد ز غیتتتب   

 بخور تا توانی به بازوی خویش / که سَعیَت بود در ترازوی خویش چیست  »مقصود از مصراع دوم بیت  -18 

 ند  کای میگوینده در بیت زیر به جوان چه توصیه -19

 بگیتتتر ای جتتتوان، دستتتت درویتتتش پیتتتر  »

    

 نتتته ختتتود را بتتتیفکن کتتته دستتتتم بگیتتتر  

فراهم کردن  «که خلق از وجودش در آسایش است خدا را بر آن بنده بخشایش است/»با توجّه به بیت   -20 

 آسایش دیگران، در درگاه الهی چه اثری برای شخص دارد 

 ها پاسخ دهید  با توجّه به بیت زیر به پرسش -21

 کَرَم ورزد آن سر که مغهزی در اوسهت  »

 

 «مغههز و پوسههتهمّتاننههد بههیکهه دون  

 

 

 از نظر شاعر چه کسی اهل احسان و بخشش است؟ -1

 شاعر در مصراع دوم، افراد پَست و فرومایه را چگونه توصیف کرده است؟ -2

 اند؟ها در معنای مجازی به کار رفتهدر این بیت کدام واژه -3

 چیست « دو سرای»مقصود از « کسی نیک بیند به هر دو سرای/ که نیکی رساند به خَلقِ خدای»در بیت  -22
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 بینا، رفت  د(عفو، چشم پوشی از گناه            ج(غم و اندوه خوردن         ب(احسان، نیکویی       الف( -1

 به کار رفته است. « نوعی ساز»در معنی  «ب»و در بیت « دست»در معنی  «الف»در بیت  -2

 قرار گرفتن واژه در جمله  -3

 ترادفب(   تضاد الف(  -4

 تضمّن   مغز و سر تضاد   غیب و شهادت تناسب  دست و پا ترادف   سرا و خانه -5

 خویشاوند  و آشنایی نداشت  خویشفریدون هیچ  ب(خود         خویشبخور تا توانی به بازوی  الف( -6

 : فعلدید: صفت         بی دست وپا: مفعول      روباه: نهاد      یکی         .دید را   دست و پاییبی   روباهِ   یکی -7

 نقش متمّم دارد. بدهد،حرف اضافه است و کلمة بعد«مانند»هرگاه معنی« چو»توضیح:  وامانده، به روبه، چو شیر، چو تواز  -8

 بخشایش و آسایش   کلمات قافیه         است   ردیف -9

  سیر و شیر  -10

  )جوان و پیر(  تضاد)کمک کردن به او(     کنایه: دست کسی را گرفتن -11

 به کار رفته است. « مثل و مانند»زیرا در معنی « الف»گزینة  -12

 شده است. مراعات نظیر سبب ایجاد آرایة « رگ، استخوان، پوست»های تناسب میان واژه -13

  کنجی نشینم    شبهوجه  مور    بهمشبّهٌ -14

 ناتوان، ضعیف (3فروماند                (2            شود ؟اش سپری میبه خاطر اینکه روباه ناتوان چگونه زندگی (1 -15

  خداوند  -16

 نشستن و کوشش نکردن  -17

 رسد. نتیجة کوشش تو به خودت می -18

 به افراد نیازمند پیر کمک کند نه اینکه کار و فعّالیتی نکند و خود در انتظار کمک دیگران باشد.  -19

  شود که خداوند از خطاهای او چشم پوشی کند. )عفو الهی شامل حال او شود( باعث می -20

 سر، مغز، پوست -3  عقل هستند فقط ظاهری انسانی دارند.ها نادان و بیآن -2کسی که از عقل و فکر برخوردار باشد. -1 -21

                     دنیا و آخرت -22

 کمیلیـت پاسخ سـؤاالت
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این مور را »موری را دیدند که به زورمندی کمر بسته و ملخی را ده برابر خود برداشته. به تعجّب گفتند:  -1

 «ببینید که ]بار[ به این گرانی چون می کشد 

            چگونهچون:         سنگینگران:    زورآوری زورمندی:   مورچه : مور:قلمرو زبانی

 )ملخ(استعاره: بار   )مصمّم و آماده شدن(: کنایه: کمر بستنقلمرو ادبی

ای را دیدم که برای زورآوری مصمّم شده و ملخی ده برابر خود را برداشته است. با تعجّب مورچه: معنی: قلمرو فکری

 کند؟گفتند: این مورچه را ببینید که چگونه بار به این سنگینی را حمل می
 

 «مردان، بار را به نیروی همّت و بازوی حمیّت کشند، نه به قوّتِ تن.»مور چون این بشنید، بخندید و گفت:  -2

 نیرو قوّت:   غیرت، جوانمردی، مردانگی: *حمیّت  اراده، عزم : همّت: قلمرو زبانی

  مور شنید، خندید و گفت.             : تشخیص )استعاره(:قلمرو ادبی

 مورچه وقتی این سخن را شنید، خندید و گفت: مردان، بار را با عزم و اراده و غیرت خود حمل : معنی: قلمرو فکری

 کنند نه با نیروی بدن. می

  «داشتن عزم و اراده و غیرت در انجام کارها و تکیه کردن بر نیروی جسمانی»تأکید بر پیام حکایت: 

                                                                                                                               

  جامی ،بهارستان

 

 مفهوم عبارت پایانی متن، ارتباط معنایی دارد با ابیات زیر: 
 

 بتته همّتتت متتدد کتتن کتته شمشتتیر و تیتتر       
 

 بتتتود دستتتتگیر)=جنتتتگ( نتتته در هتتتر وغتتتایی 
 

 بتتتته همّتتتتت بتتتترآر از ستتتتتیزنده، شتتتتور    
 

 کتتتته بتتتتازوی همّتتتتت، بتتتته از دستتتتت زور  
 

 چو همّت است، چه حاجت بته گُترزِ مغفرکتوب   
 

 خای؟چو دولت است، چه حاجت به تیر جوشن 
 

 

 

  

 خاکریز: حکمتگنج  
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 شرح ابیات                                   : مثنویقالب شعر

 زیههد                  راغههی گُزاغههی ازآن جهها کههه فَ  -1

 

 رخههت خههود از بههاغ بههه راغههی کشههید                     

 : دامنة سبز کوه، صحرا*راغ  : آسایش، آسودگی*فَراغ :قلمرو زبانی 

 (راغ ، فراغ /باغ ، زاغ  /راغ ، زاغ  /راغ ، باغ ): جناس ناهمسان :قلمرو ادبی

 «غ، ز »: تکرار واج واج آرایی: رخت کشیدن زاغ      تشخیص: رخت کشیدن)نقل مکان کردن(   کنایه                 

   رفت و در آن جا اقامت کرد.کالغی از آن جا که به دنبال آسایش بود از باغ به صحرایی : معنی: فکری قلمرو
 

 دیههد یکههی عرصههه بههه دامههان کههوه                      -2

 

 پنههههان کهههوه                            مخهههزنِ دهِعرضهههه 

 گنجینه      : مخزننشان دهنده       ده:عرضه      دامنه، حاشیه و کنارة چیزی دامان:    محلّ وسیع عرصه: :قلمرو زبانی 

 های پنهانی آن کوه بود.ای را دید که نشان دهندة گنجینهزاغ در دامنة آن کوه، فضای پر از گُل و سبزه: معنی: فکری قلمرو

 های درون کوهگُل و سبزة کوه، زیبایی «:پنهان کوهمخزن »منظور از           
 

 نههادره کبکههی بههه جمههال تمههام     -3

 

 شهههاهد آن روضههه  فیهههروزه فهههام     

          : باغ، گلزار*روضه  : زیبارو، معشوق   شاهد  : بی نظیر، کمیاب   نادره :قلمرو زبانی 

 : رنگ         فام   : به رنگ فیروزه، فیروزه رنگ    *فیروزه فام                              

 ( زیبارو2      ( ناظر1 «: شاهد» ایهام: در واژة  :قلمرو ادبی

 آن کالغ، کبک زیبا و کم نظیری را دید که زیبارویِ آن باغ فیروزه رنگ بود.: معنی: فکری قلمرو
 

 هههم حرکههاتش متناسههب بههه هههم   -4

 

 هههم خُطُههواتش مُتقههارِب بههه هههم    

 : نزدیک به هم، در کنار هم*متقارب  ها  ها، قدمگام: جمع خُطوه، *خُطَوات :قلمرو زبانی 

 هم حرکات آن کبک با هم هماهنگ بود و هم گام هایش بسیار نزدیک به هم بود.: قلمرو فکری معنی
 

 زاغ چهههو دیهههد آن ره و رفتهههار را   -5

 

 و آن روش و جُنهههههبِش همهههههوار را  

 ره، رفتار، روش       نظیر:مراعات «            ر»: تکرار واج واج آرایی :قلمرو ادبی 

 زاغ وقتی آن شیوة راه رفتن و حرکات متناسب کبک را مشاهده کرد.: معنی: فکری قلمرو

 «خود کم بین و تقلیدگر»نماد انسان های « زاغ»                     
 

 بازکشهههید از روش خهههویش پهههای                       -6

 

 او کهههرد بهههه تقلیهههد جهههای                         در پهههیِ 

 به دنبالِ: در پیِ: قلمرو زبانی 

 )ترک کردن(پای باز کشیدن: کنایه : پای و جای/ پای و پی               جناس ناهمسان :قلمرو ادبی

 .به تقلید از او پرداختبه دنبال کبک زاغ راه رفتن خود را ترک کرد و : معنی: فکری قلمرو

 

 زاغ و کبـک      :شعرخوانی   
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 قههدم او قههدمی مههی کشههید                           بههر -7

 

 قلهههم او رقمهههی مهههی کشهههید                               وز 

 نوشتن   رقم کشیدن: :قلمرو زبانی 

 ) نوشته(                         قلم: مجاز«      م»و  «ق»: تکرار واج های واج آرایی: قدم و قلم        جناس ناهمسان :قلمرو ادبی

 )تقلید و پیروی کردن(قدم بر قدم کسی کشیدن)تقلید و پیروی کردن(، از قلم کسی رقم کشیدن: کنایه        

 آن تقلیدکند. کرد که از کرد سعی میداشت و هرحرکتی که میهای او به تقلید قدم برمیبه دنبال قدم معنی: :فکری قلمرو
   
 در پهههی اش اَلقصّهههه در آن مرغهههزار -8

 

 قاعههده روزی سههه چههاررفههت بههر ایههن  

    های خودرو استزار، زمینی که دارای سبزه و گلسبزه: *مرغزار                : خالصه    القصّه :قلمرو زبانی 

      : سه چهار روزچارروزی سه         : روش، قانون    قاعده                  

 )تقلید کردن(در پی کسی رفتن: کنایه :قلمرو ادبی 

 زار چند روزی بدین شیوه از رفتار و حرکات کبک تقلید کرد.خالصه زاغ در آن سبزه: معنی: فکری قلمرو 
 

 عاقبههت از خههامی خههود سههوخته    -9

 

 رههههههروی کبهههههک نیاموختهههههه   

 : طرز رفتار، راه رفتن     رهروی  : بی تجربگیخامی :قلمرو زبانی 

   «خ»: تکرار واج واج آرایی :قلمرو ادبی

 زاغ سرانجام از بی تجربگی خود زیان دیده و در حالی که راه رفتن کبک را هم نیاموخته بود...: معنی: فکری قلمرو

  تقلید خام و کورکورانهمفهوم:                      
 

 

 کههرد فههرامش ره و رفتههار خههویش   -10

 

 مانْهههد غرامَهههتا زده از کهههار خهههویش  

 کسی که غرامت کشد.: تاوان زده، پشیمان، *غرامت زده :قلمرو زبانی 

 «ا»: تکرار واج واج آرایی :قلمرو ادبی

 زاغ راه رفتن خود را از یاد برد و از این عمل )تقلید کورکورانه( زیان دید.: معنی: فکری قلمرو

                    تقلید کورکورانه  «:کار» مقصود از 

                    پرهیز از تقلید کورکورانه   «: زاغ و کبک»محوری ترین پیام داستان          

 ، جامیتحفة االحرار                                                                                                              

 :درک و دریافت

 این سروده را از دید لحن و آهن  خوانش، بررسی نمایید.  -1

روایی است که در فضای ادب تعلیمی سروده شده است. خوانش آن باید نرم و اثرگذار باشد تا شنونده پیام آن را لحن این شعر، 

 به خوبی دریابد.

 گو کنید.ها و پیامدهای تقلیدِ نا به جا و کورکورانه، گفت وبا توجّه به قلمرو فکری شعر، دربارة ریشه -2

 

 


