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چو سرو باش گنج حکمت 

را   هیچ یک    برومند ،   و   آفریده است   جل    و   عزّ   دایـدین درخت نامور که خـچن» حکیمی را پرسیدند :  

«چه حکمت است؟    ین  در  ، ندارد   که ثمره ای     را    روـمگر س   نخوانده اند   آزاد

ِ دمـع  به   گاهی   و   آید   تازه  آن   وجود  معلوم ، به    وقتی   به  معیّن است که  ثمره    را   ختی  در  هر  :» گفت 

«این نیست و همه وقتی خوش است، و این است صفت آزادگان.      از    هیچ   را     روـپژمرده شود ، و س    آن

بغداد  در   گذشت  بخواهد   هـخلیف   از   پس                       بسی  دجله  که  منه دل  می گذرد  هـآنچ     به

آزاد   باش   سـرو   چو    نیاید    دست   ز   ورت               کریم  باش    نخل   چو   برآید     دست      ز    گرت

گلستان ، سعدی  

/  برومند: میوه دار ، شاداب    /    / عزو جل : جمله معترضه نامور : معروف  را در جمله اول : حرف اضافه /   :قلمرو زبانی

: جمله را   آزاد   نخوانده اند   کی چیه/ عدم : نیستی  /    دل نهادن : عالقه مند شدن   /   ) سمر: افسانه ( ثمر: میوه 

 /  ورت ز دست : و اگر از دست تو    : ت : مضاف الیه  تو  تگرت ز دست  : اگر از دس        چهار جزیی با مفعول ومسند /

خل باش مجاز از توانایی / چو ن : سرو نماد آزادگی // وجود وعدم : تضاد / دل دادن کنایه از وابستگی / دست قلمرو ادبی

 / نخل نماد بخشندگی از توانستن  هکریم : تشبیه / چو سرو باش آزاد : تشبیه/ از دست برآمدن کنای

 : مفهوم بیت اول : ناپایداری دنیا / پیام کلی گنج حکمت : دعوت به آزادگی وبخشندگی  قلمرو فکری

اتنه آغازگری   پنجمدرس 

 بند اول  : نوجوانی میان باال ... یعنی روسیه بود .        

/ اسبی سینه فراخ : اسب قوی  رعنا : خوش قد و قامت / فراخ : پهن میان باال : بلند قد / بر: سینه  /    :و ادبی  قلمرو زبانی

/ ترکیب های / دار السلطنه : پایتخت اعطای نشان والیتعهدی : دادن نشان جانشینی شاه //  / اِعطا : دادن  و کوه پیکر

اسبی سینه  - بازوی رعنا -رعنا   بر  ِ –و بازویی خوش تراش   -خوش تراش  ِ  بر –وصفی سطر اول :  نوجوانی میان باال 

 : بدل / رزایعباس م / این شهر کهن : بدل تبریز /فراخ 

 از فرستادن هین کناکرد یاز  : ترک کردن / راه هیپشت سر گذاشتن کنا : قلمرو ادبی

 بند دوم : با کشته شدن آغا خان .... رعیت پروری را می خواند .

، « بلکه » و « نه» حرف  نه تنها وزیر خردمند بلکه مرشد ...  :  / رعیّت : عامۀ مردم   /اِذن : اجازه ، رخصت :قلمرو زبانی

 یک جهان : قید حرف ربط / 

ت برتخ  / نایه از : به انجام کاری اقدام نمی کرد ./ افق تدبیر : اضافه استعاری: دست به کاری نمی زد : ک قلمرو ادبی

 نشستن : کنایه از پادشاه شدن 

 .بند سوم :یک قرن بیشتر ...به تصرف قدرتهای اروپایی درآمد
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ترکیب اضافی )  3هی : میدان تاخت وتاز و کشتار وتبا  / تباهی: نابودی  /    مشام : بینی  /  دیار : سرزمین : قلمرو زبانی

 برپا کردن کنایه از آماده کردن / قدم برداشتن کنایه از اقدام کردن/     میدان تباهی ( –میدان کشتار  –میدان تاخت وتاز 

پهلوی کشور :   / است. نشسته کشور این پهلوی بر کاردی مثل داخلی های جنگ و تشبیه: اختالفات: قلمرو ادبی

اه گبوی پیشرفت : حس آمیزی / به مشام رسیدن بو : کنایه از آ   /ادن کنایه از با هم جنگیدنخیص / به جان هم افتشت

شدن        

 وتفنگ است .بند چهارم : اروپا قدم های بزرگ ... از توپ 

 : ای کاش : شبه جمله  قلمرو زبانی

: پا به پا کنایه از همراه / اروپا قدم های بزرگ برداشته : تشخیص / قدم های بزرگ برداشتن کنایه از گام را  قلمرو ادبی

 برای پیشرفت برداشتن 

 ه.ش. بود و... چشم طمع دوخته بود . 1113بند پنجم : نوروز 

 /ب دهان ، روکش مخصوص که روی سفال و کاشی می کشند./ التهاب: برافروختگی/  بختک: کابوس آلُعاب:  :قلمرو زبانی.

   چنبره: حلقه  .

:چشم طمع : اضافه  استعاری / جلوه بساط : اضافه استعاری / باز کردن جای بیشتر در دل کنایه از جلب محبت  قلمرو ادبی

داشتن : کنایه از ظاهری بودن / فکر بختک وار : تشبیه / چنبر زدن فکر : بیشتر / لعاب تشریفات : تشبیه / لعاب به رو 

شت انداختن کنایه / سایه وح اضافه تشبیهی  ، اما درمتن درس ،ری استعااضافه  خارج از جمله  تشخیص / سایه وحشت :

از فرا گرفتن 

 دل از ناظران میبرد بند ششم : صبح حرکت فرارسید ...

نبورک: نوعی توپ جنگی کوچک که در زمان صفویه و قاجاریه به شتر می بستند.  / تنوره : دودکش./ ز : قلمرو زبانی   

 درهم رفته بود: ناراحت بود ) ترسیده بود(     / چابک : ماهر ، زرنگ 

کنایه از  تیغ کشیدن آفتاب : تشخیص و  کنایه از طلوع کردن / تنوره کشیدن  شور : تشخیص / قدم براشتن : : قلمرو ادبی

حرکت کردن / گرفته بودن چهره : کنایه از ناراحت بودن / شکفته شدن چهره : تشخیص  و کنایه از شادمانی /کوه پیکر : 

 خودنمایی  تشبیه / عباس میرزا مانند معبد : تشبیه / دل بردن کنایه از شیفته کردن / جلوه گری کردن کنایه از

.....در پهنه شهر پراکنده شدند  بند هفتم :سپیده  فردای گنجه با نهیب

/ توده : انبوه / آز: حرص و طمع / وامانده : « سفیر » هم آوای آن  نهیب : آواز مهیب   / صفیر : بانگ و فریاد :قلمرو زبانی

 ناتوان 

های شب / حلقه   / باز شدن سپیده : تشخیصاستعاره : شکفتن صبح ) صبح مانند گلی است که می شکفد (   : قلمرو ادبی

/ روس ها مثل مور  رفتن وماندن کنایه از عاجز شدن  هواماند /   فوران خشم : استعاره / بار خفت : تشبیه : اضافه استعاری /

   کنایه از تحمل / بار چیزی رو بردوش کشیدن /   وملخ : تشبیه

    بند هشتم : مردم با سنگ پاره ...از این ها دوخته شده بود .

: برافراشته شد  /    دهشت / به اهتزاز در آمد  قید  -بی باکانه : بدون ترسسنگ پاره : ترکیب وصفی مقلوب /  :قلمرو زبانی

 ناک    : ترس
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سینه سپر کردن : تشبیه و  کنایه از فدا کردن / اجساد مثل برگ های خزان زده : تشبیه  وکنایه از فراوانی / : قلمرو ادبی

ف آتش : تشبیه / به صف آتش دشمن زدن کنایه از حمله کردن / صف مقاومت : تشبیه / / صاستعاره نفس کشیدن گنجه : 

/ باد بوی خون را تا فراز قله می برد : تشخیص : تشخیص  شهر روزمحشر را به یاد می آورد

بند هشتم : نیروهای آماده درتبریز ...بزم پدر ، رزم پسر 

زم ر بزم پدر و   /؛ ) توف + نده + ی ( /    وجد : هیجان « از مصدر توفیدن بن مضارع » توفندگی : توف  :قلمرو زبانی   

  : بدل  پسر 

 فرمان برداری سرسپردگی :  //  رزم : جنگ موعد : هنگام ، زمان / کرانه : ساحل / سدوار: مانند سد / بزم : جشن ، مهمانی 

/ باز  است     /  تشبیه : موج ها مانند سد بودند« مردم »  از  مجازتشخیص :  قفقاز زخم خورده     /    قفقاز  :قلمرو ادبی

از کنایه  تشخیص و  موج افسار گسیخته : استعاره مکنیه / ایستادن موج در برابر سپاه : شدن دروازه کنایه از تسلیم شدن / 

زخم خورده بر ستم دیده مانع شدن / خیره کردن چشم کنایه از حیران کردن / بزم و رزم :جناس وتضاد / نسبت دادن 

        / سد وار: تشبیهونگاه منتظر برارس : تشخیص    

بند نهم : در ذهن عباس میرزا ، ....به جا گذاشته بود 

حس آمیزی / معمای  افت وخیز : تشبیه // تجربه شکست : تشبیه / فراز ونشیب : تضاد / فراز : حضور سنگین : قلمرو ادبی

        کنایه از شکست و کامیابی در جنگونشیب نبرد : استعاره مکنیه و

بند دهم : نایب السلطنه رو کرد ....دفاع وجنگ نیست .

بند یازدهم : برهمگان مسلم است ... گلستان شدیم  

 خفّت : خواری   / خوف : ترس       /  علی رغم : با وجود     :قلمرو زبانی

 مل خواری بار خفت بردوش کشیدن کنایه از تح: بار خفت وخوف : اضافه تشبیهی /  قلمرو ادبی

 : پیشرفت و تمدن ...از مرزها رادارد  دوازدهمبند 

 . درایت  ،  : مردمی که به خانه های .... و در این یک سیزدهمبند 

وجهل و ناآگاهی  / پنجره های باز ونورگیر:  قدیمی پوسیده واستعاره از افکار  : خانه های تاریک وبی دریچه : قلمرو ادبی

زدن چشم : کنایه از ناراحت کردن / شجاعت ودرایت : سجع  استعاره از افکارنو / 

 واعظی تنها،مجید میرزا،آغازگری عبّاس

کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی

الب مهمی را ـمط ایران   ر ،   سفیرـسفیرا بنویسید و آن را در جمله ای به کار ببرید.      « صفیر » هم آوای کلمۀ  -1

 ان کرد.ـبی

 را که اهمّیّت امالیی داشته باشند ، از متن درس انتخاب کنید.« یب اضافی ترک» ( چهار 2

 قدرت ها   رّف ـتص –    اط جهانـنق –  بی اذن او    –   ان ـای نشـاعط

3-        

 گروه اسمی در جمله به کار ببرید.« هستۀ » و بار دیگر به عنوان « شاخص » اکنون واژه های زیر را یک بار به عنوان 
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 سرهنگ حسینی به پاسگاه رفت. /    سرهنگ کالنتری به موضوع رسیدگی کرد* سرهنگ :   

 ، لقب مرتضی آوینی است سید مرتضی آوینی در میدان مین به شهادت رسید /   سید اهل قلم* سیّد :    

قلمرو ادبی

متن درس را از نظر نوع ادبی بررسی کنید. -1

(  برای هر یک از آرایه های زیر نمونه ای از بند هفتم درس ) سپیدۀ گنجه ...( انتخاب کنید و بنویسید.2

 نمونه آرایۀ ادبی

ده شدندـپراکن  رـشه    پهنۀ  در   ل مور ملخـروس ها مث تشبیه  

لعاب به رو داشتن : کنایه از ظاهری بودن /  مثل مور و ملخ آمدند کنایه  

را برای استقبال از بهار آماده می کرد شهری که داشت خود تشخیص  

در عبارت زیر ، بهره گیری از کدام آرایه های ادبی بر زیبایی سخن افزوده است؟ -3

ر رزم ؛ بزم پدر ، رزم پسر!در ایران آن روز ، دو دربار بود ! دربار بزم و دربا

 ر : پدر ، پسرـات نظیـاد : بزم ، رزم   / تکرار : دربار     /  مراعـتض

 قلمرو فکری:

چه عاملی عبّاس میرزا را برای تحقّق آرمان های ملّی ، استوارتر و امیدوارتر می کرد؟ -1

آرمان تحقّق برای را دلش و آورد می دـوج به را جوان عبّاس من،با دش رویارویی برای میهن، فرزندان دگیـتوفن و ناب های صحنه ۀمشاهد

.می کرد دوارـامی و استوار اش ملّی های

 در عبارت زیر ، مقصود نویسنده از قسمت های مشخص شده چیست؟ _2

«گریزان هستند. از پنجره های باز و نور گیر، خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند مردمی که به » 

افکاری نو و تازه                            افکار پوسیده و قدیمی                   

 را تحلیل نمایید. « عباس میرزا » ( با توجّه به بیت زیر ، شخصیّت 3

 چون شیر به خود سپه شکن باش         فرزند خصال خـویشتن باش      نظامی

شخصیتی مستقل و متکی به خود دارد . و هم چنین دارای اعتماد به نفس شایسته ای است . عباس میرزا

4- .........................................................................................................................

...تا غزل بعد                             روان خوانی

 ........ شدم متوجّه که گذشت می 4 موصلِ زندان به ورودم از ماه چند        

/ به کار بستن  تمام توانم را به کار بستم : تمام تالشم را کردم دست پیدا کردن : کنایه از یافتن / : روان خوانی  قلمرو ادبی

کنایه از  دست وپا شکسته می نوشت : از حمایت کردن / کنایه از استفاده کردن / اراده جمعی پشت این کار بود : کنایه 

: کنایه از رفتن  کسی به وجد آوردن : کنایه از خوشحال کردن/  برآن شدن کنایه از تصمیم گرفتن / قربان صدقه ناقص /

حس آمیزی و  ید :تشبیه / کم رنگ شدن نور ام/ نور امید  :  ناامیدی/ آیه یاس خواندن کنایه از ابراز عالقه و محبت کردن  
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تشخیص / –وارشدن / تنبل شدن عقربه : کنایه از کند شدن زمان کنایه از امید کنایه از غلبه ناامیدی / پیدا شدن کور سو :

مقاومت روح : استعاره مکنیه / شکستن مقاومت : استعاره مکنیه 

 از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم         آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم                       

: از شیشه نبودن کنایه از ضعیف نبودن / سنگ ورنگ : جناس / سنگ استعاره از دشمن / سنگ وشیشه : تضاد  قلمرو ادبی

نماد پاکی : / آبی تشبیه آبی تر از آن : / 

        تسلیم شویم . به دشمنیم که ما شجاع تر از آنیم که بی هدف بمیریم و آن قدر ضعیف نیست : قلمرو فکری

 که درننگ بمیریم فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد                  در غیرت ما نیست 

 بی هدف  کنایه از مرگ بی ارزش و:  : ای روح : استعاره وتشخیص / روح جنون : تشخیص / در ننگ مردن  قلمرو ادبی

شاعر دوبیت : محمد              ارت بمیریم .: ای عشق به ما فرصت دوباره بده ، دوراز جوانمردی است که دراس قلمرو فکری

 عبدی 

 درک و دریافت 

 را از نظر زاویۀ دید و شخصیّت های اصلی مقایسه نمایید.« تا غزل بعد» و « آغازگری تنها» متن  -1

 اول شخص  زاویه دید غزل بعد : –زاویه دید آغازگزی تنها : سوم شخص یا دانای کل 

 میرزا / شخصیت تا غزلی بعد : اصغر رباط جزی ، معلمی که اسیر شده بود . شخصیت آغازگری تنها : عباس

 ( در این متن ، از چه راهکارهایی در رویارویی با دشواریهای اسارت بهره گرفته شده است؟2

ی مانند تدریس ، مقاله نویسی و مسابقات ورزشی        گکارهای فرهن

پروردۀ عشق                                 درس ششم

 ان گیرـمه لیلی آسم   چون  شد                              انگیر    ـجه   آن    چون رایت عشق  -9

چون: مثل و مانند ) حرف اضافه( چون : وقتی که ) حرف ربط(  /   رایت : پرچم /   آن جهانگیر: مجنون /     : قلمرو زبانی

 اغراق ا مه  لیلی استعاره از صورت /«  /  مشهور شدن» تشبیه : رایت عشق /   کنایه : جهانگیر شدن کنایه از  :قلمرو ادبی

 دارد که مورد نظر شاعر نیست.  « آسمان » و «  مه» ایهام تناسب : لیلی الف ( خانم لیلی    ب ( )لیل( شب که با 

 وقتی آوازۀ عشق مجنون چون زیبایی لیلی در جهان پیچید... :قلمرو فکری

 ام تر گشتـدر شیفتگی  تم                                ده نام تر گشت   ـهر روز خنی  -3

خنیده  /خنیده : صدا و آوازی که در میان دو کوه و گنبد و مانند آن پیچد ، مشهور ، معروف در نزد همه کس : قلمرو زبانی

.نام تر گشتن : مشهورتر شدن ، پرآوازه ترگردیدن

هر روز ، آوازۀ عشق مجنون ، بیشتر می شد  و او عاشق تر می شد  :قلمرو فکری

او سخت    کار به    پدر    درماند                        دل ز کار او بخت   برداشته -9

)قید(بخت : اقبال  / درماندن : ناتوان ، عاجز وبی تدبیر شدن / سخت : به شدت  :قلمرو زبانی


