
درس –فارسی یازدهم 
شانزدهم 

«قصۀ عینکم »
ماندانا مهتاب :تهیه کننده 
تهران 4منطقه 



حل م: مآب / عصای سبکی که به دست می گیرند : تعلیمی 
:  تجدّد / یان فرنگی ها واروپایۀبه شیو: فرنگی مآبی/ بازگشت 
رگرد بی برو ب: هست و نیست / زیاده روی : افراط / نو گرایی 

هرنشین، صاحب : متمدن/شاخص:دایی جان میرزا/ ، حتماً 
، مفعول: افراط: افراط داشت/روشنفکرانه: متجددانه/تمدن

/سه جزئی مفعولی: داشت 
ثل م: کنایه/ این حادثه مثل روز می درخشد: تشبیه

/روز می درخشد کنایه از کامال روشن و واضح است 
: مشبه خانه: حافظه ) اول حافظه ام ۀخان: تشبیه 

ه از تشخیص و کنای: زنده بودن حادثه( / مشبّه به 
تضاد: تاریکی و روشنی/خوب به یاد داشتن

(در ذهن ماندن خاطرات قدیمی) مفهوم



خدا /نور ، توان بینایی : سو / آب گوشت : شوربا 
جزئی مفعولی 3معترضه دعایی ،  : حفظش کند

بزی آش ساده که با برنج و س: شوربا/ مفعول "ش"
رچم، پ:عَلَم/ طعنه، کالم نیش دار : متلک/ می پزند 

بیرق،رایت،درفش
»  نایه از تشبیه و ک« مثل عَلم یزید می مانید » : کنایه 

نایه از ک: از آسمان شوربا بیاورید/ « قد بلند بودن 
: یداشاره به علم یز/ بلندقد و اغراق در قدبلندی 

برای ) نز ط: قد بنده به نسبت سنّم دراز بود/ تلمیح 
"دراز"به کار می رود نه "بلند"قد



ا الابالی، دست و پ: هپل هپو/ سرزنش، مالمت : شماتت
بی نظم ، مهار گسیخته،: افسارگسیخته/ چلفتی 
مفعول"م َ"نقش: شماتتم می کرد/ نامنظم : شلخته/ الابالی 

ه شتر ب/ افسار گسیخته بودن کنایه از بی نظم و ال ابالی 
ادات: می مانی)تشبیه :افسار گسیخته می مانی

ا مربوط بد و بیراه گفتن کنایه از دشنام و حرف ن( / تشبیه
ر به کنایه از بی نظم و س: هر دم بیل و هپل وهپو / گفتن 

هوابودن



سرخ: بور

دن کنایه از شرمنده شدن، خجلت زده ش: بور شدن 
ن، برخوردن به رگ غیرت کنایه از متعصب بود/ 

اضافه استعاری، : رگ غیرت / عصبانی شدن
تشخیص



:  امرزدخدایش بی( / بی سروپا : الت) فقر و بی چیزی : التی
حرف اضافه در"را": مهمانش را/ مفعول "ش"

ی بی بند و باری، ب: ولنگاری / بیهوده : مُهمل "از"معنی
قیدی

ر د» ؛ « بخشنده بودن » کنایه از « دریا دل بودن » : کنایه 
در عین» کنایه از « التی کار شاهان را می کرد 
: رددر التی کار شاهان می ک/ « نداری بسیار بخشنده بود 

بیهتش: دریا دل / مجازا توانگری و ثروت : شاه / پارادوکس

ت بود مثل پدرم بسیار بخشنده بودبا این که فقیر و تهیدس
پادشاهان بخشنده بود



نچه آ: نوحه( / ص ) نوحه سرایی بر مصایب اهل بیت رسول : روضه / کمین : ال
:تصنیف/ قصه خوان : نقّال / در مراسم سوگواری وعزاداری خوانده میشود 

/ کتاب دعا از عالمه مجلسی : زاد المعاد/ شعری که با آهنگ خوانده شود 
نک فریم ، قاب عی: فرام/ قاجاریه ۀکتاب دعا اثر عبدالجواد جودی دور: جودی 

دور نوعی نخ محکم که از الیاف کنف می سازند و چون سابقاً آن را: نخِ قند / 
چنانی، آن:کذا/ کلّه های قند می پیچیدند به نخ قند یا نخ قندی شهرت یافت 

.دستمال بزرگی که در آن چیزی پیچند: بقچه/ چنان، توصیف شده 

قُال : کنایه / شیرین زبان : حس آمیزی / « ز» واج آرایی 
ی کمین کردن، در پی فرصت بود ، سر به سرکس: کردن

رُک و / سخن : مجازا : زبان / شیطنت کردن –گذاشتن 
ربه س/ کنایه از حرف خود را مستقیما گفتن : راست بودن

هن د/ کنایه از اذیت کردن با شوخی : سرکسی گذاشتن
.کنایه از مسخره بازی کنم: کجی کنم



وصف شده: موصوف / طلوع کرده بود : طالع بود

. / تادندبرگ درختان مثل سربازان تیر خورده می اف: تشبیه 
»  ؛« شادی فراوان » اغراق و کنایه از « دنیا را به من داده اند »

تک / و خوشحالی بسیار« ذوق زدگی » کنایه از « بشکن زدن
رنگ آفتاب/تک دیدن آجرها کنایه از بهتر شدن بینایی

رفته طالع کنایه از نزدیک غروب



طه عینک و چشم رابطه تناسب عینک و چشم راب
تناسب

:  کلمه/ سرخوش بودن کنایه از خوشحالی زیاد
مجازا سخن



ایی عینک و چشم رابطه معن/ بانشاط، زنده دل، شاد : شوخ
/گمانیبد : سوء ظن / تناسب 

انی نگاه کنایه از بدبین شدن و با بدگم: چپ چپ نگاه کردن
کشیدن، کنایه ازنقشه: کاسه ای زیر نیم کاسه باشد/ کردن 

ضرب المثل

ازدحام، سرو صدا، همهمه : جنجال/ به ویژه : خاصّه 
با ارزش: مغتنم / 



و مشکل را د: قوز باالقوز/ درشت و بدقواره : یُغور
چندان کردن

:  قوز باال قوز/ کنایه از آدم عزادار و بدبخت : پدر مرده 
دیوار از ترک/ کنایه از دو برابر شدن مشکل و ضرب المثل 

دن بینی گر/ کنایه از بی جهت خندیدن : هم می خندیدند
تشخیص و تشبیه شکل بینی به عقاب: کش



ایه کن( : به چیزی چشم دوختن ) چشم به قیافه من دوخت 
/ اوان کنایه از شادی فر: سر از پا نشناختن / از نگاه کردن 

تشبیه: مثل بلبل 
/مسحور کار خود بودن کنایه از سرگرم کار خود بودن 

دست انداختن کنایه از مسخره کردن

لبل مثل ب/ با دقّت و خیره خیره : بِرّ و برّ / نزدیک : قریب 
مجذوب:مسحور/ روان می خواندم : می خواندم 



گروه های نمایشی دوره : هفت صندوقی / آوازه خوان ، مطرب : قوّال 
می گردی بوده اند که با اجرای نمایش های روی حوضی ، اسباب سرگر

»به هر یک از بازیگران گروه نیز . مردم را فراهم می کردندۀو خند
: امیانهع/ تند، انبوه : غلیظ/ نقاب، ماسک: صورتک/می گفتند « قوّال 

عوامانه، غیر علمی

نگ مانند پل/ دسته هفت صندوقی نمایش و دلقک بازی 
:  هامثل قوال/ حس آمیزی : لهجه غلیظ/ تشبیه : خشمناک

تشبیه



خنده : قهقهه/ نام آوا ،خنده پیاپی ، صدای خنده : هر و هر 
فوری: به فوریت/ ترسناک : مهیب / بلند و پرصدا 

کاف تشبیه: صورتک « ک  َ»/ 

/کنایه از سر و صدایی زیادی برخاست : زلزله آمد و کوه شکست 
مدن آ/ چشم دوختن کنایه از نگاه کردن / تشبیه : گویی زلزله آمد 

ب صدای مهی/ کالس مجازاً دانش آموزان / اغراق : زلزله و شکستن کوه
ه از کنای: بازی راه انداختن / اغراق : خنده ، کالس و مدرسه را تکان داد

تاب تو را چه به ک/ صورتک استعاره از عینک / شروع به بازی کردن 
کنایه از اینکه تو اهل درس ومدرسه نیستی: ومدرسه 



: از جا در رفت / ذکر شده : کذا / خیره : مبهوت 
عصبانی شد

: خنده کالس « شاگردان » مجاز از « کالس » : مجاز 
خندهکنایه از:در خنده فرو رفتن / استعاره مکنیه 

سیدم کنایه از تر: دست و پایم را گم کردم / بسیار
در خنده/ کنایه از عصبانی شد : از جا در رفت/ 

کنایه از خنده زیاد و اغراق: غرق بود



ق و کلمه فرانسوی ، مجمع برای تحقی: کمیسیون
رساندن: مطالعه در باره موضوعی، ابالغ

ر کنایه از حرف زدن و بحث کردن بر س: چانه زدن 
، تشخیص: در سنگ هم اثر می کرد/ یک موضوع 

اغراق،کنایه از تأثیر گذار



ول واحد پ: قِران/ حرف بزن : جونت باال بیاد 
دکّان ، : دکون/ ایران معادل ریال کنونی

وسط: صحن/ سبکی وخواری: خفّت/ مغازه 
حیاط، میان خانه

عنی کنایه از مُردن در اینجا ی: جونت باال بیاد
زودتر حرف بزن



1-چشم دوختن
مسحور
مضحک/ قوّال/ یغور/ مهملی/ مآبیفرنگی -2
دیف ر/ مضاف الیه ( وابسته پسین= ) وضع من -3

علم م/ صفت شمارشی ( وابسته پسین= ) ششم 
مضاف الیه(وابسته پسین= ) عربی

) *
شرمنده شدن -خجالت کشیدن 

بی قرار و غیر قابل کنترل بودن-بی دقت و گیج 



استفاده از اصطالحات عامیانه  ( ساده و روان ب-2
اول شخص مفرد: زاویۀدید

دانش آموز کالس هشتم: شخصیّت اصلی
وقتی شورای مدرسه مطمئن می شود شخص: نقطۀ اوج

اول نیمه کور است و از تقصیرش می گذرند

عینک زدن و کراوات بستن ، استفـاده از کارد و-1
چنگال و واکس زدن

ودند و خانواده نسبت به مشکل بینایی او بی توجه ب-2
و را حتی او را سرزنش می کردند، اطرافیان و دوستانش ا

مسخره می کردند و سبب شرمندگی او می شدند
شخص هر چه اعتماد به نفس و خود باوری بیشتر باشد-3

موفق تر است


