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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

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

 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 میفارسی تهیّ اتمجموعه ای که فرا روی شماست، با هدف ایجاد نگاه مثبت نسبت به ادبیّ

 ت و معرفت ادب فارسی یاریگر دانش آموزان باشد .لذّ

 :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.ِ درک و دریافتو بخش  پژوهی درسبه سؤاالت کارگاه 

 های کارگاهت سؤاالآموز در امر یادگیری و تقویت توانایی فهم و درک متن در پایان ال شدن عزیزان دانشبه منظور فعّ -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. می دهند و توصیه می شود در مطالعةمفاهیم 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

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

 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 ز همسرر گرامری   شایسته است ا -5 

جانب نهایت همکاری را مبرذول  ، همّت نموده و در آماده کردن این کتاب با اینآرایی 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

 «97 شهریور  -جواد امیرساالری»    
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 ستایش             

 های بخــش زبـاننـشچا  
 

 شرح ابیات                                                   مثنویقالب شعر: 
           

 هها زبهان  شِههه بخچاشهنی  امهنه  بهه  1 

 

 هها انههه بی در معنهی  سهنجِ  حهووت  
 

  شیرینی :*حووت     مزه، طعم :*چاشنی: قلمرو زبانی

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

 حالوت سنج معنی حس آمیزی:         «ن» واجو « ا» واجتکرار  واج آرایی:                 

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

   سنجشِ شیرینی معنا می شود.

 نام خداوند سبب زیبایی سخن و معیارِ سنجشِ شیرینی معناست. :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

                    استمفعول  نقشهر دو مصراع در سر و دل است و در  «ش»ضمیر مرجع. 

                   وجود دارد رابطة تضاد «بلند و نژند»میان کلمات  ،با توجّه به رابطه های معنایی. 

  «مَن تشاءتُعِزُّ مَن تشاء و تُذِلُّ » سورة آل عمران 26 ةاشاره به آی تلمیح: :دبیاقلمرو 

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

     سر، دل مراعات نظیر:     )مقام بلند( بلند  )وجود(، سر، دل مجاز:                    

 نژند ،بلند تکرار کلمات  تکرار:     «  ن»واجو « ا» واجتکرار  واج آرایی:                    

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

 عزّت و ذلّت دست خداست. :مفهوم                                     پست می شود.
 

 سهت  گشهاده  انهاحسه  نابسهتة  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 

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

         همیشه باز است.

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

 عههالم عهوضهه ادههنههه یهترتیبهه بههه 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 خداوند وضعیّت جهان را به ترتیبی آفریده است که همه چیز در جای خود است و ذرّهمعنی:  :یرو فکرمقل

             نیست.

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

    

 گهردد  الهحه  نهریه قَ شهلطفه  اگهر  5

 

 گههردد الهاقبهه دبارهههااِ هههمهه 
 

 آوردنروی، بختینیک :*اقبال      اقبال متضادّ پشت کردن؛ ،نگون بختی :*دباراِ    ههمرا رین:قَ: قلمرو زبانی

                 است. «الیهمضافٌ»خداوند است و در نقش  «ش»مرجع ضمیر 

 ادبار و اقبالتضاد:  :دبیاقلمرو 

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

 است. بختیلطف خداوند سبب نیک :مفهوم                        
 

 پهای  نههد  سهو  یهک  او توفیهق  وگهر  6

 

 رای از نهه  آیهد  کهار  تهدبیر  از نهه  
 

 طرفجهت،  سو:        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 

 ، تدبیررای مراعات نظیر: دوم                        اوّل و مصراع  تشخیص:                 

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

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

 روشههنایی نبخشههد گههر را خههرد 7

 

 رایههیتیههره در دهابهه تهها دبمانَهه 

 

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

                رابطة تضاد برقرار است. «ییراتیره»و  «روشنایی»از نظر رابطة معنایی بین 

 «ر»واجو « ا» واجتکرار  واج آرایی:                                در گمراهی ماندن عقل تشخیص: :دبیاقلمرو 

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

 : لطف خداوند سبب روشنایی عقل است.مفهوم                        
 

 راه ایهن  در باشهد  آن لهعقه  کمهالِ  8

 

 آگههاه، هههیچ از نیسههتم گویههد کههه 
 

 (.)عقل گوید از هیچ، آگاه نیستم 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 :مفهوم نهایی بیت                        

 وحشی بافقی، فرهاد و شیرین                                                                                                       

اند و در آزمون ها اهمّیّهت  نامة کتاب درسی معنی شدهعومت ستاره در کنار برخی از واژه ها بیانگر این نکته است که این لغات در واژه*

 بیشتری دارند.

ایش ، به ویژه در قلمرو زبانی و ادبی از بیان مطالب اضافی که به انباشهتِ دانهش و فرسه   به پیش گفتار کتاب درسی در آموزشه با توجّ *

و  زبهانی در انهدازه و محهدودة کتهاب شهر       و، ادبی مباحث دستوری ، به طور جدّی پرهیز شده است.ذهن دانش آموزان منجر می شود

 است.توضیح داده شده 
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 یکمدرس    

 یـکـیـن

 شرح ابیات                                          مثنوی :قالب شعر
           

 پهای  و دسهت  بهی  دیهد  روبههی  یکی 1

 

 خهدای  نعصُه  و لطهف  در فرومانهد  
 

 متحیّر شدن: *دنفرومان            ، آفرینشنیکویی و احسان نع:صُ :قلمرو زبانی

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

 که... متحیّر شدخداوند  آفرینششخصی یک روباه ضعیف و ناتوانی را دید و در لطف و  معنی: :قلمرو فکری

 )این بیت با بیت بعد موقوف المعانی است(                         

 حیرت در لطف و آفرینش خداوند :مفهوم                          
 

 بهرد   مهی  سهر  بهه  زنهدگانی  چهون  که 2

 

 خهورد   مهی  کجا از پای و دست بدین 
 

   سپری کردن زندگی، گذراندن عمر خوردن: :قلمرو زبانی

 دست و پامراعات نظیر:    )سپری کردن، گذراندن( بردنبه سر کنایه: :قلمرو ادبی

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

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

 رنه   شهوریده  درویهش  بهود  این در 3

 

 چنه   بهه  شهغالی  برآمهد،  شیریکه  

 

 حالآشفته :*شوریده رن  زاهد درویش:          دست چن : :قلمرو زبانی

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

 «ش، ر» هایواجتکرار واج آرایی:   شغال و شیر: مراعات نظیر :قلمرو ادبی

 که شغالی به دست گرفته بود.  حالیدر ،ر این موضوع بود که شیری رسیددرویش آشفته حال در فک 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

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

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

 اوفتههاد اتّفههاق بههاز روز دگههر 5

 

 بهداد  روزش قهوت  رسهان  روزی کهه  
 

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

  کلمه روز تکرار شده است. تکرار:  «ر، ز»های واجواج آرایی:  :قلمرو ادبی

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

           :بیانگر صفت رزّاق بودن خداوند: مفهوم            خداوند  مقصود از روزی رسان 
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 کهرد  بیننهده  ده،هدیه  را مهرد  یقهین،  6

 

 کهرد  آفریننهده  رهبه  ههتکیه  و شهد  
 

 اعتماد کردن  تکیه کردن:       رفت  شد:       کردن بینابصیر و  :کردن بیننده :قلمرو زبانی

  .و گمان حاصل شود طرف شدن شکّی که پس از بررسی و برالععلم و اطّ یقین:                    

 دیده و بیننده  مراعات نظیر: :رو ادبیقلم

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

             خداوند اعتماد کرد.

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

 مهور  چهو  نشهینم  کنجی به پس کزین 7

 

 زور بهه  پهیون  دهنخوردنه  روزی کهه  
 

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

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

 ضعف و ناتوانی مور:/   قدرت پیل: نمادها:  )کار نکردن( به کنجی نشستنکنایه:                    

 ةنشینم زیرا فیالن هم از طریق زور و قدرت، خوراک روزانای میگوشه درمورچه  که پس از این مثلِ معنی: :قلمرو فکری

 اند. خود را نخورده

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

 یهب جَ بهه  چنهدی  فروبهرد  خهدان نَزَ 8

 

 غیهب  ز فرسهتد  روزی ،بخشهنده  کهه  

 

 رزق، غذای روزانه، توشه، بهره روزی:     گریبان، یقه: *یبجَ:قلمرو زبانی

  پنهان، نهان از چشم :*غیب                      چانه :*زَنَخدان                  

              «َاست و در این جا« ر فرو رفتنبه تفکّ» کنایه ازیعنی چانه در گریبان بردن « یب فرو بردنزَنَخدان به ج 

  مقصود است.« نشستن و کوشش نکردن»                   

 ...«اق زّو الرّهُ اهللَ نّاِ»اشاره به آیة تلمیح:      یب و غیبجَ جناس ناهمسان: :قلمرو ادبی

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

                         اشاره دارد خداوند صفتبه در این جا  «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 

   یوسفی()شرح بوستان دکتر غمخواری کردن  خوردن: تیمار      غریبه، دشمن  بیگانه:  :قلمرو زبانی

 که سرِ آن خمیده است و تارها دارد. نوعی ساز: *چن                    

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

 بیگانه و دوست  تضاد:      رگ، استخوان، پوست  مراعات نظیر:                   

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

 غمخواری نکردن دیگران و ضعیف و ناتوان شدن :مفهوم                             
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 ههوش  و ضعیفی از نماند صبرش چو 10

 

 :گهوش  بهه  آمهد  محهرابش  دیهوار  ز 
 

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

 هوش، گوش جناس ناهمسان: :قلمرو ادبی

 ... به گوشش رسید از دیوار عبادتگاه و هوشش باقی نماند، صدایی  صبربه دلیل ناتوانی وقتی  معنی: :مرو فکریقل

                 است(  المعانیموقوف  13و 12و 11)این بیت با ابیات 

 شنیدن ندای غیبی در حالت ناتوانی و بی هوشی :مفهوم                             

 
 

 دَغَهل  ای بهاش،  درّنهده  شهیر  بهرو  11

 

 شَهل  روبهاه  چهو  را خهود  مَیَنهداز  
 

       وحشی، پاره کننده  دَرّنده:      مکّار و تنبل در اینجامکر و ناراستی،  :*دَغَل :قلمرو زبانی

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

 شیر و روباه مراعات نظیر:   )چو روباه شَل(، )تو مثل شیر درّنده باش(  :تشبیه :قلمرو ادبی

  .شَل، خود را از کار و حرکت نینداز، برو مثل شیر وحشی باش و مثل روباه تنبلای  معنی: :رو فکریقلم

                  «نماد انسان ضعیف، ناتوان و تنبل :«روباه»      ی به خودنماد انسان کوشا و متّک :«شیر  

 به خود متّکی بودن در کار و زندگی و نفی تنبلی :مفهوم                         

 
 

 شهیر  چو ماند تو کز کن سعی چنان 12

 

 سهیر   ،وامانده به روبه چو باشی چه 
 

 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 ل:مصراع اوّ تشبیه:                  

 شبهوجه    به      مشبّه   ادات     مشبّهٌ                       

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

 سیر بشوی؟                     

     مندی و سودرسانی به دیگراندعوت به قدرت: مفهوم                             
 

 خهویش  بهازوی  بهه  تهوانی  تها  بخور 13

 

 خهویش  تهرازوی  در بهود  سَعیَت که 
 

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

 )نتیجة کار و تالش به خود برگشتن(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  39 اشاره به آیةتلمیح:                   

 رسد.کوشش تو به خودت می ةات را سپری کن زیرا نتیجهای 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  دسهت  جهوان،  ای بگیر 14

 

 بگیهر  دسهتم  کهه  نکبهیف  را خود نه 
 

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

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

 جوان و پیر تضاد:                  

ود نکن که از دیگران درخواست کمک خ ةجوان به شخص پیر کمک کن و سستی و تنبلی را پیشای معنی: :قلمرو فکری

 داشته باشی. 

 رسانی به ضعیفان و دوری از سستی و تنبلیتوصیه به کمک :مفهوم                             
 

 اسهت  بخشهایش  بنهده  آن بهر  را خدا 15

 

 اسهت  آسایش در وجودش از خلق که 
  

 پوشی از گناه کسی عفو، چشم بخشایش: :زبانیقلمرو 

 «هدِیَ ه وَون من لسانِسلمِم المُلَن سَمَ سلمُالمُ» حدیثاشاره به تلمیح:          «ش»تکرار  واج آرایی :قلمرو ادبی

 او در آسایش و راحتی باشند.  اعمال و رفتارکه مردم از  استای عفو خداوند شامل حال آن بنده معنی: :قلمرو فکری

 شامل حال نیکوکاران است. بخشایش خداوند :مفهوم                             
 

 اوسهت  در مغهزی  که سر آن ورزد کَرَم 16

 

 پوسهت  و مغهز  بهی  تاننهد همّ دون که 
 

 ست و کوتاه اندیشهپَدارای طبع   کوتاه همّت، :*تهمّدونبخشش کردن، لطف کردن     رم ورزیدن:: کقلمرو زبانی

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

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

 ست و افراد پَنماید. زیرا 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 ت،همّکوتاه 

 نشانة بی عقلی است.« پستی و فرومایگی»، نشانة خردمندی و «بخشش و احسان» :مفهوم                              
 

 

 سهرای  دو ههر  بهه  بینهد  نیهک  کسی 17

 

 خهدای  خلهقِ  بهه  رسهاند  نیکهی  کهه  
 

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

 « خَیْرًا یَرَهُ ذَرَّةٍفَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ / ةِاالخر ةُزرعمَنیا الدّ» زلزالسورة  7 حدیث و آیةتلمیح: اشاره به  :ادبیقلمرو 

 نیک و نیکی جناس ناقص:                

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

                 دنیا و آخرت «:دو سرای»منظور از  

  نیکی به مردم، سبب نیکی دیدن در دنیا و آخرت می شود. :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  117 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 رابطة 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 ةزیرا نتیج ات را سپری کنهای خود زندگیتوانی با قدرت و تواناییمی تا -5

 اعتماد کند. خدا توکّل و  دست از تالش بکشد و برای کسب روزی به، 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(متّ)به خود 

      

 
 

 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 در هر دو -8

 عطا نماید. او خیر و برکتبه کار انسان 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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 ص شده را بنویسید. های مشخّمعنی واژه ،ه به جملهبا توجّ -1

 دشتتمنان ایتتن ز خویشتتتن دیدنتتد    الههف(

 خوردن  تیمهار دلم خون گشت از ایتن   ب(

 و بتتتا تتتتو همتتتراهم  بتتته تتتتو مشتتتغول ج(

 کتترد  بیننههده  یقتتین، متترد را دیتتده،   د(
    

 )= نعمت دهنتده(   ذوالمنایزد  صُنعخواجه از  

 ختتوردن  ختتاردرونتتم خستتته شتتد زیتتن    

 ختتتواهم تتتتو متتتی بخشهههایش وز تتتتو 

 و تکیتتتته بتتتتر آفریننتتتتده کتتتترد  شههههد
 

 زیر پی برد   ه هایدر جمل« بوستان»توان به معنای متفاوت ای میاز چه شیوه -2

 سعدی به رویم گشوده شد.  ةبا خواندن بوستان درهای اندیش الف(

 داشت. وستان، کودک خیالم را به بازی واتفرّج در بب( 

 زیر پی برد   جمله هایدر « سیر» ةتوان به معنای واژی مییهای معنابراساس چه رابطه -3

 دانند. گرم می 75سیر را معادل  ب( .ادهپیان که سوار را غم چنسیر را غم گرسنه نیست، هم الف(

 ص کنید. را مشخّ« خویش» ةمعانی متفاوت واژ« قراردادن واژه در جمله» ةبا استفاده از شیو -4

 . میان کلمات  بسی  و کسی  چه آرایه ای دیده می شود  زیر  در بیت -5

 مگتتتتر ختتتتود درنگتتتتم نباشتتتتد بستتتتی  
          

 ردن بتتتته دیگتتتتر کستتتتی ببایتتتتد ستتتتپُ  

 

 
 

 ص کنیددر بیت زیر ردیف و کلمات قافیه را مشخّ -6

 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 -7

 چنتتان ستتعی کتتن کتتز تتتو مانتتد چتتو شتتیر   

 
 

 چتته باشتتی چتتو روبتته بتته وامانتتده ستتیر      
 

 نشان دهید.  دو آرایة ادبیدر بیت زیر  -8

 بگیتتتر ای جتتتوان، دستتتت درویتتتش پیتتتر     
 

 

 

 نتتته ختتتود را بتتتیفکن کتتته دستتتتم بگیتتتر  
 

 آید  چرا  ادات تشبیه به شمار می« چو» ةدر کدام مصراع، واژ -9

            چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست     الف(            

 چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش  ب(

 سؤاالت تکمیلی
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 شده است  آرایة مراعات نظیر ها سبب ایجاد تناسب میان کدام واژه -10

 خوردش نتتته دوستتتت    نتتته بیگانتتته تیمتتتار 
 

 

 چو چنگش، رگ و استتخوان مانتد و پوستت    
 

 ص کنید. را مشخّ« شبهوجه»و « بهمشبّهٌ»، «کزین پس به کنجی نشینم چو مور»در تشبیه مصراع  -11

 کیست  « روزی رسان»در بیت زیر مقصود از  -12

 فتتتتتاق اوفتتتتتتاد     بتتتتتاز اتّدگتتتتتر روز »

 

 «کتتته روزی رستتتان قتتتوت روزش بتتتداد    
 

 ها پاسخ دهید. ه به ابیات زیر به پرسشبا توجّ -13

 دستتتت و پتتتاییکتتتی روبهتتتی دیتتتد بتتتی 

 بتترد؟ کتته چتتون زنتتدگانی بتته ستتر متتی     
 

 فتتترو مانتتتد در لطتتتف و صتتتنع ختتتدای   

 ختتورد؟ بتتدین دستتت و پتتای از کجتتا متتی  
 

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

 است؟« متحیّر شدن»کدام کلمه در مفهوم  -2

 چیست؟« دست و پابی»منظور از  -3

 زیر چیست   در بیت« زنخدان به جیب فرو بردن» مقصود از -14

 زنختتتدان فتتترو بتتترد چنتتتدی بتتته جیتتتب 

 

 کتتته بخشتتتنده، روزی فرستتتتد ز غیتتتب    

 

 ت بود در ترازوی خویش چیست  عیَبخور تا توانی به بازوی خویش / که سَ»مقصود از مصراع دوم بیت  -15

 کند  ای میگوینده در بیت زیر به جوان چه توصیه -16

 بگیتتتر ای جتتتوان، دستتتت درویتتتش پیتتتر  »
    

 نتتته ختتتود را بتتتیفکن کتتته دستتتتم بگیتتتر  
 

 ها پاسخ دهید  ه به بیت زیر به پرسشبا توجّ -17

 کَرَم ورزد آن سر که مغهزی در اوسهت  »
 

 «مغههز و پوسههتهمّتاننههد بههیکهه دون  
 

 

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

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

 چیست « دو سرای»مقصود از « کسی نیک بیند به هر دو سرای/ که نیکی رساند به خَلقِ خدای»در بیت  -18
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 بینا، رفت  د(           عفو، چشم پوشی از گناه ج(        غم و اندوه خوردن ب(     احسان، نیکویی  الف( -1

 قرار گرفتن واژه در جمله  -2

 ترادفب(   تضاد الف(  -3

 خویشاوند  و آشنایی نداشت  خویشفریدون هیچ  ب(خود         خویشبخور تا توانی به بازوی  الف( -4

 همه ب(   دیگر الف(  -5

    جناس ناهمسان -6

  سیر و شیر  -7

  )جوان و پیر(  تضاد )کمک کردن به او(    دست کسی را گرفتن کنایه: -8

 به کار رفته است. « مثل و مانند»زیرا در معنی « الف»گزینة  -9

 شده است. مراعات نظیر سبب ایجاد آرایة « رگ، استخوان، پوست»های تناسب میان واژه -10

  کنجی نشینم    شبهوجه  مور    بهمشبّهٌ -11

 خداوند  -12

 ناتوان، ضعیف (3فروماند                (2      شود ؟اش سپری میبه خاطر اینکه روباه ناتوان چگونه زندگی (13-1

 نشستن و کوشش نکردن  -14

  رسد. نتیجة کوشش تو به خودت می -15

 به افراد نیازمند پیر کمک کند نه اینکه کار و فعّالیتی نکند و خود در انتظار کمک دیگران باشد.  -16

   فقط ظاهری انسانی دارند. عقل هستندها نادان و بیآن -2کسی که از عقل و فکر برخوردار باشد. -1 -17

                   دنیا و آخرت -18

  

  

 کمیلیـت پاسخ سـؤاالت
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 گنج حکمت 

 مّتـه        

 

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

 «به این گرانی چون می کشد  ]بار[ که

 مورچه مور:           چگونهچون:         سنگینگران:    آوری زور: زورمندی: قلمرو زبانی

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

ب تعجّت  اای را دیدم که برای زورآوری مصمّم شده و ملخی ده برابر خود را برداشته استت. بت  مورچهمعنی:  :قلمرو فکری

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

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

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

  ت به نیرو تشبیه شده()همّتهمّ نیروی/       )حمیّت مانند بازو است( بازوی حمیّت: تشبیه: قلمرو ادبی

 .مور شنید، خندید و گفت تشخیص و استعاره:                

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

 تأکید بر داشتن عزم و اراده و غیرت در انجام کارها برای رسیدن به هدف  پیام حکایت: 

  یجام ،بهارستان                                                                                                                                             
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 خوانیشعر 

 زاغ و کـبـک                
 

 شرح ابیات                                   مثنوی :قالب شعر
 

 زیهههد                  راغهههی گُزاغهههی ازآن جههها کهههه فَ -1

 

 رخههت خههود از بههاغ بههه راغههی کشههید                        

 
 دیههد یکههی عرصههه بههه دامههان کههوه        -2

                    

 پنهههههان کههههوه        مخههههزنِ دهِعرضههههه 

                      
 نهههادره کبکهههی بهههه جمهههال تمهههام    -3

 

 فیههههروزه فههههام   ةشههههاهد آن روضهههه  

 
 ههههم حرکهههاتش متناسهههب بهههه ههههم   -4

 

 خُطَهههواتش مُتقهههارِب بهههه ههههم  ههههم  

 
 زاغ چهههههو دیهههههد آن ره و رفتهههههار را -5

 

 ن روش و جُنهههههههبِش همهههههههوار راآ و 

 
 بازکشههههید از روش خههههویش پههههای                        -6

 

 در پهههی او کهههرد بهههه تقلیهههد جهههای                            

 
 قهههدم او قهههدمی مهههی کشهههید                          بهههر -7

 

 قلههههم او رقمههههی مههههی کشههههید                              وز 

 
 در پههههی اش اَلقصّههههه در آن مرغههههزار  -8

 

 روزی سههه چههار رفههت بههر ایههن قاعههده    

 
 عاقبهههت از خهههامی خهههود سهههوخته    -9

 

 رهههههههروی کبههههههک نیاموختههههههه   

 
 کهههرد فهههرامش ره و رفتهههار خهههویش   -10

 

 تْ زده از کهههار خههههویش مانْهههد غرامَهههه  

 

 

 

 
 ، جامیتحفة االحرار           

 

 

 

 :درک و دریافت

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

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

 شنونده پیام آن را به خوبی دریابد.

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

 

 



 م

رسد؛ 

 سگان 
  ست.

شد.        

 

 اند شده

فارسي يازدهم

   اندوهگين 

 او به نتيجه بر

ي است از تيرة
وشتخواران اس

  ارافتاده

  ، آفرينشن
 كه غرامت كش

  چشم 

  ي

 فيروزه رنگ 
  اك، غذا

  طف كردن

  ، علفزار
  همگرا

 درسي معني ش

ف

  مزه، طعم
  شيريني
  انديشه
  همراه

خوار و زبون،
  نه

ند تا خواهش

پستاندارينورِ 
 جزو رستة گو
ست و پاي از كا

  حالشفته
كويي و احسان
ان زده، كسي
هان، نهان از چ

سايش، آسودگي

  حير شدن
رنگ فيروزه، ف
ق روزانه، خور

  رو 
شش كردن، لط

  نگين

  ادتگاه

زارراگاه، سبزه
ديك شونده، ه

  رچه
  وبي، احسان

  ده، عزم

نامة كتاب واژه

  *شني
 *وت

 ي
 ن
 *د

ش بنده، مهيا كن

  كي
جان  

كه
دس

آش  *ه رنگ
نيك

تاو * زده
پنه 

آس

متح *دن
به ر * فام

رزق
نير

بخش زيدن
سن

عبا  

چر *
نزد *ب

مور
خو
اراد

كه اين لغات در

  ستايش
چاش

حال د اقبال
رأي
قَرين
نَژَند
 ني
موافق خواهش

يكم: نيكس
*شغال

 *شَل
شوريده

 صنع
غرامت
*غيب

 *فَراغت

فروماند
فيروزه
 *قوت
 قوت

كرم ورز
 گران

محراب

مرغزار
متقارب

 مور
 نيكي
 همت

ين نكته است ك

          
ت كردن؛ متضاد

 وردن

 تي
ند، اسباب را م

        

درس
 ز گناه كسي

آن خميده است

 ، مردانگي
 هاا، قدم

ي طبع پست و

 ، توشه، بهره

 

واژه ها بيانگر اي
  ند.

شش، نيكويي  
ن بختي، پشت

آوبختي، رويك
 ل و انديشه

 ل
ديشي، ناراست
ست كه خداون
گار گردانيدن

پوشي ا، چشم

 دن
 

 ماد كردن
 خواري كردن

 بان، يقه
ي ساز كه سرِ آ

 رها دارد.
 ت
 ونه

ت، جوانمردي،
هاطوه، گامع خُ
 د

  و ناراستي
داراي ه همت،
  ه انديشه

 ة كوه، صحرا
روزانه، غذاي
  گلزار

 ه
، محلّ اقامت

 كنار برخي از و
ت بيشتري دار

  نامه

بخش 
نگون

نيك 
عقل
عقل

بد اند  *ي

آن اس  
سازگ

عفو،  ش

رسيد 
فيل

اعتم  دن
غمخ  ردن

گريب

نوعي 
و تار
دست
چگو

غيرت  
جمع  *
زاهد 

مكر

كوتاه  *ت
كوتاه
دامنة
رزق،

باغ، 
چانه  *

خانه

المت ستاره در
ها اهميتر آزمون
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واژه ن

 احسان
  *ادبار
 *اقبال
  تدبير
  دخرَ
راييتيره

*توفيق

بخشايش

 برآمدن
 پيل

تكيه كرد
خورتيمار

  *يبج

 *چنگ

  چنگ
  چون

*حميت

*واتخُطُ

 درويش
  *دغَل

همتدون

  *راغ
  روزي
 *روضه

*زنَخدان

 سرا
 

عال*
درو 
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گاه
ي ن

ها
ب 

كتا
ي 
سر

از 
 

 نو
  

7

هاي زباني

  »اَلم و درد«
  »و خاموش
 ... با هم 

ت؛ مثالً، 
  ن
كه » شره

  طه
 

 

  

    درسه

هدانش

«، » انه و منزل
روشن و«، » روز

مان، همراهي و

است» تضمن«ا 
يوال، اسب  و ح

مورچه و حش
  ه است.

ه هاي هم رابطه
 سير، مي كارند.
  سير و گرسنه

 گرم 75سير و 
  سير و رنگ

 شادي و نشاط
  ب و روز

 دانش آموز و مد

  ،    تناسب

خا« ؛ مانندست
شب و«مانند  

، نوع، مكان، زم

 رابطة بين آنها
. يا نرگس و گل

«ي گيرد مثل 
ب از لوازم مدرسه

  گاني

واژه  طه
س  ب

س  
س  ف
  ن

  مثل و مانند، 
ت و دشمن،  شب

س و حبوبات، 

  ادبي 
 زدهم

ضاد،     تضمن

اس ترادفن آنها
است؛ تضادنها

ژه از نظر جنس

د و شامل شود،
ضمن وجود دارد.
 ديگري قرارمي

كه كتاب» رسه

ه به روابط واژگ

نوع رابط
تناسب

تضاد  .
ترادف
تضمن

مدم،  پدر و بابا،
ت و زيبا،  دوست

ك و گياه،   عدس

ت زباني/ ا
فارسي ياز

  

  

  
  س يكم

                    

    ترادف،    تض

اشند، رابطة بين
ند، رابطة بين آن
ه دو يا چند واژ

  »كمان
را نيز دربربگيرد

رابطة تض» رخت
ر مجموعة واژة

كتاب و مدر« 
  

با توجه» سير«
  

  ند.
سوار را غم پياده

  انند.
  ت.

مونس و همدن،
يك و بد،  زشت

فوتبال،  ميخكو

برخي  نكات
      پژوهي

 

درس
ي عبارتند از:  

معنا و مترادف با
خالف با هم باشن
فته مي شود كه

تير و كم«، » تاره
ي واژة ديگري ر

در«و » سرو«ن
 معنايي در زير
اد مي شود و يا

«ت معاني واژة

 جمله
م پاييز مي كارن
 هم چنان كه س

گرم مي د 75ي
نگ زيبايي است

 غمين و محزون
 بحر و دريا،   ني
جنگل،  ورزش و

ت تكميلي ب
هاي درس

 م

روابط واژگاني 

 چند واژه، هم م
داراي معناي مخ

اي گف: به رابطه
ماه و ست« انند

يك واژه، معناي
است پس ميان»

ژه از لحاظ بار
قلمد» حشره«

دريافت

ج
سير را هنگام
 گرسنه نيست،
سير را مساوي
سبز سير، ر

  سرخ و قرمز، 
،  غم و شادي، 
سه،  درخت و ج

توضيحات
هكارگاه

رسي يازدهم

1:  

:هاي معنايي
هرگاه دو يا ف:

هرگاه دو واژه د 
(مراعات نظير)ب

ما داشته باشند. 
هرگاه معناي ي 
»درخت«نوعي  

 تضمن يك واژ
نوعي از انواع» ه

 

سير را غم

  ها:ه

خانه و منزل،
خنده و گريه،
كالس و مدرس

 
 

 

فار

  
1پيوست 

  

رابطه ه* 
  

الف) ترادف
ب) تضاد:
ج) تناسب
تناسب
د) تضمن:

»سرو«
در توجه:
مورچه«

 رديف
1  
2  
3  
4  

  

ديگرنمونه
  

 ترادف
  تضاد
نتضم 

  
  



   

 هم

ذف، به 

  هاد جدا)
  شمار مي آيد.

  است.

  يز بيايد.

 
  ت.

  مي شود.

  است. مي
نيـز   »ـته 

نمـاي  ـش   
  و » ل زيبـا    

 »خانه«ل 

فارسي يازدهم

  گزاره مي آيد.

 و در صورت حذ

نها ــ ي باليم.(
 گروه اسمي به

، يك قهرمان اي

ي پايان جمله ني

  مفرد
    (نهاد)هوا 

قابل حذف نيست

گزاره محسوب م

گروه اسم، يك 
وابسـ« يا چند 

ه پـس از آن نقـ
ين چنـد گـل
مار مي رود مثل

ف

عموالً پيش از گ

  .د

ن را حذف كرد

ن مادري خود مي
جمله باشند، يك
ر انسان ايراني

 در وسط يا حتّي

ت سوم شخص مف
ي سرد شد ؟

يين مي كند و ق

باقي مي ماند، گ

   
 و ... قرار بگيرد،
ه مي تواند يك

اسمي است كـه
همـي«ي اسـمي   

به شم »هسته« 
  است. »

ي مي دهيم و مع

هكار آشنا نمود

غلب مي توان آن

دا)        به زبان
ماتي كه نهاد جم

هر ج) 

ي ممكن است

+ فعل به صورت
چه چيزي شد

شمار فعل را تعي

ه كه در جمله ب

                  
، مفعول، مسند

ست مي شود كه

يا جانشين ا سم
هـايدر گـروه  »

د، آخرين واژه،
»هسته«خودش

مسودرس

  ت.
دربارة آن خبري

دي با شعر شاه
   گزاره

  اد پيوسته
مله مي آيد و اغ

هستند.(نهاد جد
 هر كلمه يا كلم

  هرمان است.

ه مي آيد و گاهي
   مي كنيم:

ر موجود باشد)+
      هوا سرد ش
ت كه شخص و ش

   ، يد ، ند
خيص نهاد، آنچه

  گزاره

مهفترس
هاي نهاد، نقش

درس »هسته«ن

 معموالً اولين اس
»برخـي « و » ل

ضافه نداشته باشد
ك واژه باشد، خ

د

شكيل شده است
لمات است كه د

  ي شود.
 از طريق سعد
                   

نها - 2  جدا
والً در ابتداي جم

زبان برخوردار ه
مي است ؛ يعني

، قهاوب)        

 در ابتداي جمله
در ذهن مطرح
قبل از فعل (اگر

:                 ل
است ناسه فعل

،  ،  د / ، يم
بعد از تشخ مله :

گ ه مي روند.

د
جمله، در جايگاه
ك اسم به عنوان

ستة گروه اسمي
گـل« ماننـد:  

نماي اضاها نقش
ه اسمي فقط يك

 نهاد و گزاره تش
 يا گروهي از كل

بارة نهاد داده مي
را نخستين بار
                  

نهاد ج - 1      
ي است كه معمو

   گذاريم.
از توانايي ز ل ها

 هاي گروه اسمي
، قهرمان است.ي

  د جدا:
 است و معموالً
بدين ترتيب د

گروه اسمي ق +
مثال است.    

شنوسته همان
م ، يمضارع:

ي گزاره در جم
اد     به مدرسه

 زباني كه در ج
روه اسمي از يك

  ياري است.
هس روه اسمي:
آيـد.ف اضافه مي

هكدام از واژهيچ
و اگر گروه »خانه

  زباني

  :گزاره
ني است كه از

كلمهب خبر): 
دربري است كه 

مر   خاله امه: 
نهاد              

      ونه است:
وه اسميگر دا :
مي »ــ «  ةشان

كرو الل         
 يكي از جايگاه

عليل:    الف) 
ه تشخيص نها

نهاد جملهمان 
ن نهاد سؤالي ب

»چه كسي«يا  
هاد جملهسؤال ن

نهاد پيو يوسته:
هاي ماضي و م
روش شناسايي

نها م و زهرا 

هر واحد :سمي
گرگروه اسمي: 

ها اختيد وابسته
خيص هستة گر
ة اضافه) يا حرف

اگر هي »كودكان
اين دو خ«مي 
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هاي زدانش

نهاد و گ *
سخنجمله: 

نهاد(صاحب
خبرگزاره: 
نمونه         

               
  

نهاد دو گو
نهاد جد - 1

جاي آن نش
مثال:       

دنها توجه:
مثال          
) راه1نكته 

نهاد جدا هم
براي يافتن

»چه چيز«
پاسخ اين س

نهاد پي - 2
هشناسه    

ر )2نكته 
مريم

گروه اس *
ساختمان گ
بگيرد. وجود
روش تشخ
اضافه (كسرة

برخي از ك«
در گروه اسم

8

نو
اه 
نگ

ي 
ها

ب 
كتا

ي 
سر

از 
 

د
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نو
اه 
نگ

ي 
ها

ب 
كتا

ي 
سر

از 
 

 

25

 هاي ادبي

  نيست. 

  
 

ي واژه، 
 كار رود و 

  
صلي واژه، 

است زيرا  
  ت.

حذف » بهه
  ». ر باريد.

  تير نسبت 

هآرايه

اركان ضروري ني

  بهٌمشبه
  الله 

  لعل
كمند،كمان،
 سرو،نوبهار

  مرغ

 به معناي اصلي
غير حقيقي به

.  
  

حذف شده است.
ي و معناي اص

معشوقتعاره از 
د تصور شده است

مشبه« و خود 
تير«شود مثل 

ي آن است به ت

  ه 

 اما وجود بقية ا
  گويند.م مي

  مشبه
دل شكسته 

  لب
  زلف، ابرو 
  قامت،روي

  دل

ير اصلي دارد؛
ي در معناي غ
جاد شده است.

قي بمانَد.با» ه
(معشوق) ح» ه

ناي غير حقيقي
است شمشاد »ت؟

ه درخت شمشاد

ظاهر شود» ه
سبت داده مي ش

كه ويژگي »ريد

  ت. 
ادات تشبيه- 4 

به) الزامي است
هم فة تشبيهي

 در جگـر دارد 
 سـت نـداريم    
 ي تو نوبهـاري 

 بود غم نيست

چند معناي غي
اد. هرگاه كلمه

ايج(مصرّحه)  1
بهمشبه« فقط

مشبه« شود زيرا
 توان بين معن
 كه كمتر است
ه، معشوق شبيه

بهمشبه«هاي ي
و يا به آن نسب

بار«حذف شود، 
 

 ي ادبي
  

ك يا چند صفت
وجه شبه       

  د.

  
  دهند. ن مي

   كردار، ...
هه و مشبب (مشب

اضافه كار رود،

داغ هوايي كه د
د از دامـن او دس
 تو سروي، روي

ما اگر او را هوا بو

صلي و يك يا چ
ازي مي گويند
 استعارة نوع
 از طرفين آن
 از معشوق مي

ها مياستعاره
پرورِ من ازانه

 در ذهنِ گوينده

ويژگين همراه
»باريدن تير«

است ح» بهشبة
جاد شده است.

هايش آرايه

 

 چيز ديگر در يك
3به           ه -

    ود.
شودآن مانند مي

   و اسم
 وسيلة آنها نشان
سان، به رنگ، به
 طرفين تشبيه

اليه بهف و مضاف
 يت
چو الله، د  
تا سر بـود  
وي قامت  

  
به سوي م 

 يك معناي اص
آن، معناي مجا
ري شود، آراية
يهي است كه

استعاره» سرو«
در اين نوع ا:
شمشاد خا«ع

 به كار نرفته و

ت كه مشبه آن
گردد مثل مي

مش«كه  بارانر
ستعارة مكنيه ايج

آموزش

 م

 چيزي است با
مشبه- 2شبه    

شو كه مانند مي
 كه چيزي  به آ
 مشترك بين دو
 كه شباهت را به

چون، چو، به س ز:
ك تشبيه وجود

 به صورت مضاف
بي
 ك خواهـد بـرد
ــيكن  داريم ول
 ي تــو كمــاني

  هـوا بگرفـت

 
: هر واژه،رّحه)

ي غير اصلي آ
ين كلمة ديگر
 استعاره، تشبي

» « از راه رسيد.
:هاع استعاره

در مصراد. مثالً
 درخت شمشاد

  يه)
 تشبيهي است

اضافه» مشبه
اگر.» اران باريد
يك اس »ر باريد

رسي يازدهم

2:   
   

ندي و اشتراك
مش - 1   بيه:

            اسمي
اسمي   ه:       

صفت       به:
هايي: واژهشبيه

غلب عبارتند از
براي ساختن يك

به تشبيهي كه

حافظ بـه خـاك
ــد ــت ن بش دس
كمنــدي، ابــروي

غ دلم در غمش

ره و تشخيص:
(مصر 1ارة نوع 

يقي و به معناي
شباهت، جايگزي
سخن، اين نوع

سرو من«بارت  
يص اين نوع
هت ايجاد كرد
صلي خود يعني

(مكني 2رة نوع 
،(مكنيه) 2وع 

م«ويژگي يا به 
تير مثل با«رت 

تير«ود پس در 

 
 

 

فار
  

  

2پيوست 
  

تشبيه: - 1
ادعاي همانن
اركان تشب

:مشبه - 1
2 -هبهمشب
وجه شب- 3
ادات تش - 4

اين ادات، اغ
ب - 1 توجه:

ب - 2         

دل شكستة ح
ــب ــل ل ــر لع ب
اي زلــف تــو ك

  
چنين كه مرغ

  

استعار - 2
الف) استعا

حقي معناي
به دليل شب
به ديگر س

مثالً در عبا 
راه تشخي
رابطة شباه
در معني اص

  

ب) استعار
استعارة نو
شود. اين و
مثالً درعبار
داده مي شو



  

  
  

 هم

لعه و كاخ 
خندة «س 

جودات آراية 
  شود. ي

سبت داده 

شخيص 
  ست. 

و منظور، 

 »اي«حرف 

اد شده است.

 
  ست.

  

 راه حلّ 
ساختمان 
لمة اول، 

» پرندة خيال
يگري دانست. 

.  
  »جل

فارسي يازدهم

هاي قلز ويژگي
ست نه شمع، پس

ها و ديگر موج
 نيز ناميده مي

ها نسكه به برگ

 به كار رود، تش
ب واقع شده اس

ر نرفته باشد و
  ت. 

كه با ح هرچند 

ر دو آرايه ايجا

 صادق نيست.
ف ضروري نيس
 گفته مي شود.

  شود.
 و به دنبال يك
ويژگي از كلّ س
ست ولي اگر كل

  ت.
پر«است ولي ن

ختمان موجود دي
ن آن پي ببريد

صبح اج«و » جل

ف

ا »كنگره«د و 
اس انسانهاي ي

ه پرندگان، گل
شد، تشخيص
 انساني است ك

  ده است.

ي اصلي خود
مورد خطا »اي«

صلي خود به كا
ي در كار نيست

است، »معشوق

قي نيست و هر
  ت.

 برعكس آن ص
انساني و معارف

نيز ة استعاري

ظاهر مي ش يه)
شوندمشكل مي

يا يك جزء يا و
(= استعاره) اس ي

است (= تشبيه)
انسان  از اجزاي

را جزيي از ساخ
 يا استعاري بود

دست اج« 

داشته باشد» ره
از ويژگي خنده

جان طبيعت،ي
آن انسان باش»

يكي از حاالت
ايجاد شد ستعاره

شود و در معناي
«ص است زيرا با 

د، در معني اص
ست و تشخيصي

م«ط استعاره از 
  ست.

و تشخيص فرق
جاد شده است
يه هست ولي
اي غير علوم ا

اضافة كار رود،

اليضاف و مضاف
شبيهي) دچار م
ضاف)، نامِ اندام ي
اضافة استعاري
ضافة تشبيهي

جزيي ،»دست
توان آن ره نمي

 اضافة تشبيهي
   »م
 

كنگر«مي تواند
،»خندة شمع

ي به عناصر بي
»بهمشبه« كه

»رقصيدن« »د.
تشخيص يا اس

 خطاب واقع ش
تشخيص »بخارا

ب واقع مي شود
ايجاد شده اس

فقط »گل« »اب
ي آن درست نيس

 نوع استعاره و
ايج 2تعارة نوع

، استعارة مكني
هابراي رشته )

به »ضاف اليه

(مضيب اضافي
عاري يا اضافة تش
مة اول (واژة مض
اد، نوع تركيب،
اضد نوع تركيب،
د« توان گفت

ة كاملي است كه
يسه كنيد و به

حملة خشم«و
»قالي شب«و

 
يم: عرش كه نم

خ«است. و يا در

 حاالت انساني
ايخن، استعاره

ص در مي آيند
تم بگوييم آراية

مورد» اي«ف
ب«» را شاد باش

مورد خطاب» 
 1ستعارة نوع

ِل خندان دريا
ية تشخيص براي

  :كنيه)
باشد بين اين
باشد، فقط است
،»هر تشخيصي

مصرّحه / مكنيه)
مضاف و مض«ت

   تشبيهي:

صورت يك تركي
استع آن (اضافة

ت كرد اگر كلمة
ت داده شده بود
يز ديگري قرارداد
 است زيرا مي
 و يك مجموعة
زير را با هم مقا

و» آتش خشم«
و» سقف شب«

(مكنيه): 2ع
گوييمي »عرش

ا 2تعارة نوع اس 

دادن ويژگي و
د. به ديگر سخن
ي سبز به رقص
مذكور مي توانيم

ساني كه با حرف
اي بخار« جملة

اي«ه با حرف
ن مورد فقط اس
چشم مرا اي گل
ت و ناميدن آراي

(مك 2عارة نوع
بوط به انسان ب
ب به غير انسان
ه«ه گرفت كه
(مواع استعاره

كه به صورت ايه

عاري از اضافة

ا استعاره به ص
در تشخيص نوع

مواقعي بايد دقّت
مضاف اليه نسبت
 زيرمجموعة چي
ضافة استعاري

ده، خود، كلپرن
هاي زوع، تركيب

«    »
  »

  دبي

ص استعارة نوع
كنگرة ع«كيب 

»كنگرة عرش«
  عاره است. 

نسبت ديص: 
نمايديجاد مي

هايبرگ«بارت 
 پس در جملة م

از انسچيز غير 
در مثالً نمايد.

اي كه: اگر واژه
ي باشد، در آن

چشمة چ«صراع 
ب واقع شده است

شخيص و استع
ي مورد نظر مرب
يژگي مربوط به
مي توان نتيجه
دانستن نام انو
ستعارة مكنيه
ص اضافة استع

قع تشبيه و يا
ن عزيز، گاهي د
ردند در چنين م
ري بود كه به م
ود و نتوان آن را

اض» ست خيال
هي است. زيرا پ

ط شدن بر موضوع
»مرغ دل«و » ل
 »پاي دل«و  
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هاي ادآرايه
  

راه تشخيص
مثالً در ترك
«است پس 

استع» شمع
ج) تشخي
تشخيص ا

در عبا مثالً
شده است.

  

نكته: هر چ
ايجاد مي ن

  

:تذكّر مهم
چيز ديگري

در مص مثالً
مورد خطاب

  

شباهت تش
اگر ويژگي

ولي اگر و 
بنابراين م 

د - 1توجه: 
ا - 2         

  

راه تشخيص
  

بيشتر مواق
دانش آموزان

گرساده مي
موجود ديگر
خود، كُل بو

دس« مثال:
اضافة تشبيه
براي مسلّط

چشمِ دل«
»چاه دل«

  

26

نو
اه 
نگ

ي 
ها

ب 
كتا

ي 
سر

از 
 

آ



 هم

3636  
323  
362  
364  
322  
364  
323  
362  
382  

3626  
3624  
363  

443  
445  

09171  
542  
542  
533  
533  
432  
432  
425  
538  
538  

يا  و تساپ

  ت ) 

فارسي يازده

   نو

7 - 61105
56570

293121
480609
232210
73771

335169
264200

  224209
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