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 يکی روبهــی ديد بی دســت و پای/ فرو مــــاند در لطف و صـنع خدای  -١

/  لطف: مهربانی و نيکويی /   کردن تعجب: نماندفرويکی: يک نفر /  :قلمرو زبانی 

  /وزن: فعولن فعولن فعولن فعل (رشته انسانی) /قالب مثنوی  :قلمرو ادبی/  صـنع: آفرينش

بی دست و پای:   /گرانيبه د یناتوان و متک ، در اينجا نماد افراد روبه: نماد فريبکاری

  /  کنايه از ناتوان، معلول

فردی، يک روباه ناتوان و بی دست و پايی را ديد و از آفرينش و لطف خدا   بازگردانی:

 ، حيران شد

  خورد؟کـجا میبرد؟ / بدين دست و پای از که چون زندگانی به ســر مـی -٢

دست، پای: تناسب / ايهام /  فعل مرکب، »گذراندمیکنايه از «برد: به سر می :قلمرو ادبیبدين: با اين /  سر: پايان / چون: چگونه / :قلمرو زبانی 

  » دست و پایبا «  معنای اندام تن» در سر: «تناسب

 آورد؟ می گذراند؟ و با اين حال و روز از کجا خوراک به دستچگونه روزگار خود را می  )معلولتوان خواه (که اين روباه  بازگردانی:

  هر جانداربه رسيدن روزی  پيام:

  در اين بود درويش شـوريده رنگ / کـــه شيری برآمد شغـــالی به چنگ  -٣

غال: جانور  ش / رون آمدن يب، شوريده رنگ: آشفته حال / برآمد: جلو آمددرويش: تهيدست /  : در اين حال و هوا بود /بود نيدر ا :قلمرو زبانی 

رنگ، چنگ:  : حس آميزی /شـوريده رنگ: قلمرو ادبی/  ، پنجولپنجهچنگ:  / گوشتخواران است. هسگان که جزو رست هرياست از ت یپستاندار

  شغال ،/ تناسب: شير ن وابسته نيستاکه به ديگر، در اينجا نماد کسی شير: نماد دالوری /ناهمسانجناس 

 درويش آشفته حال در اين انديشه بود که ناگهان شيری که شغالی را شکار کرده بود جلو آمد.  بازگردانی:

  شغال نگون بخــت را شير خـورد / بماند آنچه روباه از آن ســـير خورد -۴

  روباه: تناسب، شير /ناهمسان  ، سير: جناسشير  :قلمرو ادبی /: بدبخت نگون بخت :قلمرو زبانی 

 شير، شغال بدبخت را خورد و روباه از آنچه مانده بود، خورد تا سير شد. بازگردانی:

  دگـــر روز باز اتفــاق اوفــــــــتاد / که روزی رســان قوت روزش بداد  -۵

  قوت: خوراک،/  روزی رسان: منظور خداوند است روزی: رزق /اوفتاد: افتاد /  / دگر روز: روز ديگر ؛(صفت مبهم)دگر: ديگر :قلمرو زبانی 

روزی، روز: جناس / واژه  : قلمرو ادبی /گردد میمرجع ضمير «ش» به روباه بر /(شبه هم آوای؛ قّوت: توان، نيرو، زور) رزق روزانه ،غذا

  / واج آرايی «ر»  آرايی: روز

 روز ديگر همين اتّفاق پيش آمد که خداوند روزی رسان، خوراک روباه را به او رساند. بازگردانی:
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  يقــين، مــرد را ديده بيننده کــــرد / شـــد و تکـــيه بر آفــــريننده کــــرد  -۶

  : مجاز از مردديده :قلمرو ادبی /  شد: رفتمرد را ديده (ديده مرد) /  ؛را: اضافه گسستهديده: چشم / بيننده: بينا /  :قلمرو زبانی 

 رفت و به خداوند آفريننده اعتماد و تکيه کرد. شد (به آگاهی رسيد)،چشمان مرد با اين يقين بينا  بازگردانی:

    ل نادرست به خداتوکّ  پيام:

  پيالن به زورمور / کـــه روزی نخوردند   ين پس به کنجی نشينم چــوکز -٧

  چو :قلمرو ادبیپيل: فيل /  روزی: رزق /که: زيرا /  مور: مورچه /چو: مانند /  نشينم /می نشينم: کنج: گوشه /کزين: که از اين/   :قلمرو زبانی 

  ناهمسان : تشبيه / مور، پيل: تناسب / مور، زور: جناسمور

روزی  نشينم، زيرا جانوران بزرگ و دّرنده به زور و توانايی خودمی  ایهشدر گو ایمورچهدرويش با خود گفت: از اين به بعد مانند  بازگردانی:

 دهد.)خورند. (خداوند روزی ايشان را می نمی

  ست. ين یبه زور و توانمند ی به دست آوردن روز/  توکل نادرست به خدا پيام:

  فرســـتد ز غيبزنخدان فــرو برد چــندی به جيب / که بخشــنده روزی  -٨

  که خداوند، ینهان از چشم؛ عالم ،نهانپغيب: خدای بخشنده /  بخشنده: منظور /زنخدان: چانه / جيب: گريبان، يقه / که: زيرا  :قلمرو زبانی 

نجا نشستن يفرورفتن و در اه از به تفکر يبان بردن: کنايچانه در گر یعني: نزنخدان به جيب فروبرد :قلمرو ادبی/  فرشتگان ... در آن قرار دارند

  » اقالرزّ  هللا هو نّ إ « ه يح به آيتلم/  جناس غيب: ،جيب /ز مقصود است» يو کوشش نکردن ن

 خواهد فرستاد.  روزی او را از غيب  ،که خداوند بخشنده يافت  باور) و انديشيدبرد ( درويش مدتی چانه اش را در گريبان خود فرو بازگردانی:

  نادرست به خداتوکل  پيام:

  استخوان ماند و پوست رگ و چنگش نه بيگانه تيمار خوردش نه دوست / چو -٩

قلمرو  / است و تارها دارد.  دهيخمنوعی ساز که سر آن  چنگ: / جهش ضمير: «ش» (مضاف اليه)/  تيمار: غمبيگانه: غريبه /  :قلمرو زبانی 

رگ  ،چو چنگ بيگانه، دوست: تضاد / رگ، استخوان، پوست: تناسب / دوست، پوست: جناس /تيمار: کنايه از ياری و پرستاری /  :ادبی

  / ايهام تناسب: چنگ در معنای پنجه با رگ، استخوان، پوست  نالغر شد وجه شبه:واستخوان و پوستش ماند: تشبيه، 

ماند.  به جا  تا اين که از شّدت ضعف، مثل ساز چنگ، رگ و استخوان و پوستش ندو نه دوست، در انديشه کمک به او نيفتاد  بيگانهنه  بازگردانی:

 (الغر و نزار شد.)

  بی توجهی مردم به درويش پيام:

  هوش / ز ديوار محــرابش آمــــد به گــوش  چو صبرش نماند از ضعيفی و -١٠

هوش،   :قلمرو ادبی /جهش ضمير در « محرابش»: به گوشش آمد // آمد: رسيد   جای پيشنماز در مسجدکه / محراب: چو: هنگامی :قلمرو زبانی 

  گوش: جناس  

 به گوشش رسيد:  آوا، از ديوار محراب اين  ش تمام شدکه از ضعف و ناتوانی صبر و هوش هنگامی بازگردانی:
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  تمام شدن صبر  پيام:

  درنده باش، ای دغــــل / مينداز خـــــود را چـــو روباه شـــلبرو شــير  -١١

انداختن: کنايه شير درنده باش: تشبيه فشرده /  :قلمرو ادبی / هاز کار افتاد یدست و پا ،دغل: فريبکار، ناراست، حيله گر/ شل: لنگ :قلمرو زبانی 

  چو روباه: تشبيه / شير، روباه: تناسب  /  نشان دادناز ناتوان 

 .نده ناتوان نشانکن) و خود را مانند روباه معلول  ، برو مانند شير دّرنده باش (خودت شکارفريبکارای انسان  بازگردانی:

  ترغيب به کوشش و جنب و جوش پيام:

  چنان سعی کن کز تو ماند چو شير / چه باشی چو روبه به وامانده سير؟  -١٢

چو شير: تشبيه / شير، روباه: تناسب / پرسش انکاری /   :قلمرو ادبی وامانده: پس مانده / /چه: چرا /  سعی کردن: کوشش کردن: قلمرو زبانی 

  ، «ن» / جناس: تو، چو / جناس: شير، سير/ واج آرايی: «چ» تشبيه: چو روبه/  واژه آرايی: چو

 پس مانده ديگران سيرغذای چنان بکوش که همانند شير از تو چيزی بماند تا ديگران از تو بهره مند شوند، چرا مانند روباه با  بازگردانی:

 شوی.می

  تشويق به کار پيام: 

  بخـــور تا توانی به بازوی خويش / کــــه سعيت بود در ترازوی خويش  -١٣

س ي« ل/ تلميح به آيه  شوددر ترازوی است: کنايه از اينکه سنجيده میبازو: مجاز از زور و توانايی /  :قلمرو ادبیسعی: کوشش /  :قلمرو زبانی 

  خويش / رديف:   ی»سع  مالالنسان االّ 

 توانی از درآمد بازوی خودت غذا بخور، چرا که سعی و تالش خودت ميزان و سنجش رفاهت خواهد بود.تا می بازگردانی:

  کوششتوصيه به پيام: 

  بگير ای جوان دست درويش پــير / نه خود را بيفگن کـــه دستم بگــــير  -١۴

دست گرفتن: کنايه از کمک کردن / جوان،   :قلمرو ادبی) /  افکن، بن مضارع:  درويش: گدا / افکندن: انداختن (بن ماضی: افکند :قلمرو زبانی 

  کنايه از «به ناتوانی زدن»  پير: تضاد / واژه آرايی: دست، بگير / خود را افکندن: 

ای جوان دست پيرمرد درويش را بگير (به او کمک کن) نه اين که خودت را بيندازی و ناتوان جلوه بدهی تا ديگران دستت را بگيرند  :بازگردانی

  تو کمک کنند.  و به

  کمک به ديگرانپيام: 

  آسايش استخدا را بر آن بنده بخشــايش است / که خلق از وجودش در  -١۵

خلق:   /) بخشا، بن مضارع: بخشود(بن ماضی:  ؛ فعل بخشودنبخشايش: آمرزش  / »خدا شيبخشا « اضافه گسسته  :«خدا را»دررا  :قلمرو زبانی 

  » : صامت «شيیواج آرارديف: است /  :قلمرو ادبیمردم / 

 .باشند یش و راحتيگران از وجود او در آسايلطف و بخشش دارد که د یخداوند نسبت به آن بنده ا بازگردانی:
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  کمک به مردم سبب رستگاری استپيام: 

  اوست / کــــه دون همتانند بی مغز و پوست که مغزی در کرم ورزد آن سر -١۶

واو در «بی   / شهيكوتاه اند  طبع پست و یداراکوتاه همت، ت: دون همّ عزم نيرومند / ، هّمت: ارادهکرم ورزيدن: جوانمردی کردن /  :قلمرو زبانی 

/ اوست، پوست: جناس /  ظاهرز پوست: مجا مغز: مجاز از انديشه و خرد / سر: مجاز از انسان /  :قلمرو ادبی /مغز و پوست»: واو همراهی

    واژه آرايی: مغز/  مغز، پوست: تناسبسر، 

و تنها پوست و  کند؛ زيرا آنان که نادان و بی مغز هستند فرومايه و بی خرددارد به ديگران نيکی میکسی که در سرش مغز و عقل  بازگردانی:

 از انسان بودن را دارند. یظاهر

  بخشندگی نشانه خردمندی استپيام: 

  کسی نيک بيند به هر دو ســـرای / کــــه نيکـــــی رساند به خلق خدای  -١٧

نيکی:   ،نيک/  دو سرا: دنيا و آخرت استعاره از جهان؛  سرا:: قلمرو ادبیخلق: مردم /  /خانه سرا: بيند / می بيند:نيک: خوب /  :قلمرو زبانی 

  »  رةخِ اآل  ةُ زرعا مَ ينالدث «يح به حديز تلمين و ره»يَ  راً يه خثقال ذرَّ عمل مِ يَ ن ه «فمَ يح به آيتلم /  جناس

 بيند که به آفريدگان خدا نيکی و دهش کند.احسان خدا را میکسی در دو جهان لطف و  بازگردانی:

  رستگاری انسان بخشنده پيام: 

 بوستان سعدی 

 کارگاه متن پژوهی 

 قلمرو زبانی 

  د. يسيمشّخص شده را بنو یها واژه یمعنا )١

  گر لهيناراست، ح دغل:/     )صائب(به رسم تجربه از دوستان طلب   یقرض  /روز حاجت است  دغلار دوستاِن يمع 

  تاب)  تابيد (بن ماضی: تافت، بن مضارع:  تافت:/     ی)مولو (ب  يز ج یبر موس تافتدل  هنيز آ /ب ي حّد غ یصورِت ب یصورِت ب

  طبع پست و  یدارا، کوتاه هّمت دون هّمت:/  ی)اوحد (از آن فخر،عار دار     ،یگر نام و ننگ دار /رسد  یدون هّمتلت يوس ز كه ا یفخر

  شه يكوتاه اند

بهار ديگر از راه رسيد.» در متون کهن گاه «مانند: رود، می به كار در جايگاه وابسته پسين به عنوان صفت مبهمغالبا امروزه  »گريد« هواژ) ٢

  .» تفّرج، به بوستان رفت یگر روز، برايدمانند: « ؛گرفته استمی  اين صفت مبهم در جايگاه وابسته پيشين قرار

  د. ي ابيكاربرد صفت مبهم، در متن درس ب هوين شياز ا اینمونه 

  دگر روز باز اتفاق اوفتاد 

  ديگر  ،فالن ،چند ،هيچ ،همه ،هر ی مبهم:هاصفت
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  د. يكن یر بررسيز هفعل "شد" را در سرود یمعان) ٣

  گشتن (فعل اسنادی) شدن: /كدانه شد يباران ما گوهر  هقطر /ع نگشت يشام و سحر شكر كه ضا هيگر

  )تام(فعل  رفتن شدن:/  )حافظ(جانانه شد    دل بردلدار رفت جان بر /منزل حافظ كنون بارگه پادشاست 

  

  ت.ستنها در جمله يا زنجيره سخن قابل درک ا هامعانی برخی واژه) ٤

  توان پی برد:می ی مشخص شده دقيق ترهای زير به معنای هر يک از واژههابا استفاده از شيوه

  : قرار گرفتن واژه در جمله  )الف

  ماه، تابناک بود.   ماه، طوالنی بود. 

  تضمن و تناسب) ،تضاد، (ترادفی معنايی  هاتوجه به رابطهب) 

  تضاد ←سير و گرسنه   ترادف   ←سير و بيزار 

  تضمن  ←و گياه  سير  تناسب  ←سير و پياز 

  برای شناسايی رابطه تضمن بايد ميان دو موضوع دو جمله زير صادق باشد.  

  هر «الف»ی «ب» است؛ ولی هر «ب»ای «الف» نيست.

  هر سيری گياه است؛ ولی هر گياهی سير نيست. 

  ی «دست» و«تند» به کمک دو روش باال چند جمله مناسب بنويسيد.هابرای دريافت معانی واژهاکنون 

  سوی ...  ،واحدی برای بعضی از چيزها ،يک نوبت بازی ،عضوی از بدن انسان از شانه تا سرانگشتان :دستمعناهای 

  )اندام بدن ،يد(. بهرام دستش را شست  ) نوبت بازی. (دو دست بازی را بردبهرام 

  ) سوی(دست راست برو   )واحد شمارش( مادرم دو دست ليوان خريد.

 تضاد←  پاو  دست  ترادف   ← يدو  دست

  تضمن ← تنو  دست  تناسب  ← سرو  دست
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  )پرادويه(سوزنده،  ، تندمزهتندخو ،ردارای سرازيری بسيا ،سريع معناهای تند:

  )پرادويهاست. (اين خورشت تند   بهرام تند به خانه رفت. (سريع)

 تضاد←  کندو  تند  ترادف  ←تند و تيز 

 تضمن ← سرعتو  تند    تناسب ← رفتنو  تند

 قلمرو ادبی 

  د. يسيد و مفهوم آنها را بنوي ابيه بياز متن درس، دو كنا )١

دست   / ز مقصود است» يجا نشستن و کوشش نکردن نک يه از به تفکر فرورفتن و در يبان بردن: کنايچانه در گر یعنيزنخدان به جيب فروبردن: 

  گرفتن: کنايه از ياری رساندن 

  د آورده است؟ يجناس همسان(تام) را پد هيچگونه آرا ر،  شاعر،يت زي) در ب٢

    ی)سعد (ست  ين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيكا / یدهمی كه پندم یگر انداز، ايد یبا زمان

  دست (جناس همسان)  پنجه -٢ساز   ایـ گونه١چنگ: 

  

  د. يت دوازدهم مشّخص كنيب مه را در مصراع دوياركان تشب )٣

  مشبه: تو / مشبه به: روباه / ادات تشبيه: چو / وجه شبه: به وامانده سير شدن
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  هستند؟  یر" و "روباه" نماد چه كساني "ش) در اين سروده ٤

  . کنندمیهيچ کوششی نی که انکسنماد  روباه:/  کوشا و متکی به خودمردان نماد  شير:

  ی هامصداق  یک عنصر زبانيبه عنوان    در متن  است که  یک رابطه ذهنيند. نماد  ي گومی  رمز، مظهر و نماد  ادبيات فارسی  سمبل را در  :نماد

  شناخته نشده است. نبه ناخودآگاه دارد و هنوز طبيعتش جدانند که برای ما می مطلبیبيان مضمون و ن نحوه يکند و آن را بهترمی دايگوناگون پ

 قلمرو فکری 

  د. يسيزدهم را به نثر روان بنويت سيو مفهوم ب یمعن )١

  توانی از درآمد بازوی خودت غذا بخور، چرا که سعی و تالش خودت ميزان و سنجش رفاهت خواهد بود.تا می بازگردانی:

  د.  يسير بنويت زي افت خود را از بيدر درک و )٢

  ننده كرد  يه بر آفريشد و تك  /ننده كرد يده ، بين، مرد را ديقي

  روش زندگانی خود را تغيير داد و فقط منتظر رسيدن روزی شد.  .درويش با ديدن روباه دست از جنب و جوش برداشت

  د. يابيمناسب از متن درس ب یتيب ر،يز  یهاک از سرودهي مفهوم هر ی) برا٣

  شرط عقل است ُجستن از درها   /  گمان برسد یرزق هرچند ب

  ی)سعد(تو مرو در دهان اژدرها  /اجل نخواهد ُمرد   یگرچه كس ب

  برو شير درنده باش ای دغل / مينداز خود را چو روباه شل  ■

  چنان سعی کن کز تو ماند چو شير / چه باشی چو روبه به وامانده سير

       یده سر به بام خسته جانيكش   / یدم درخت ارغوانيسحر د

    ی)ريدون مش يفر(               یگرانيبهارت خوش كه  فكر د /به گوش ارغوان آهسته گفتم 

  کسی نيک بيند به هر دو سرای / که نيکی رساند به خلق خدای ■

    (پروين اعتصامی)  بودننبايد جز به خود محتاج   / چه در کار و چه در کار آزمودن

  بخور تا توانی به بازوی خويش / که سعيت بود در ترازوی خويش  ■

  د. يح دهي"از تو حركت، ازخدا بركت" توض متن درس و َمثَل  يیارتباط معنا ه) دربار٤

 هنگامی که کوشش آدمی را ببيند به او ياریهر دو متن به اين مطلب اشاره دارند که آدمی بايد کوشش و جنب و جوشی داشته باشد و خداوند نيز 

  .رساندمی
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مور چون    ؟کشدمی چون    یگران  نيبه ا  که [بار]  دي نيمور را بب  ن يا  را ده برابر خود برداشته. به تعّجب گفتند  یکمر بسته و ملخ  یکه به زورمند  دنديرا د  یمور  ◙

  .» کشند، نه به قّوت تن تيّ حم یهّمت و بازو یرويبار را به ن مردان، « و گفت د يبخند  د، يبشن نيا

حميّت:   نيرومند /اراده و عزم  هّمت:    /   هنگامی که  -٢؛  چگونه  -١:  / چون  پروزن  ،سنگين  گران: زورمندی: قدرت /  /    مورچه:  مور  :قلمرو زبانی

اضافه  نيروی هّمت:    /    هنگامی که  -٢چگونه؛    -١چون:  جناس:    آماده اقدام به کاری شدن /   :نکمر بست:  قلمرو ادبی  /مردانگی  ،جوانمردی  ،غيرت

  : اضافه استعاری بازوی حمّيت تشبيهی / 

  ی بهارستان، جام

    


