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� # فریدون و کاوه ، ضحاک# داستان خالصه  � 

 

 هر نگهدارد، سير را بودند رویيده اش شانه بر که ماري دو که این براي او. بود ناپاک انساني تازي پادشاه ضحاک

 پيشگو یك. کوبد مي او سر بر گرز با نيجوا پسر که دید خواب در شبي  او. داد مي آنها به را انسان دو مغز روز

 حلي راه به بنابراین. نكرد پيدا را او گشت فریدون دنبال به هرچه ضحاک. دارد نام فریدون پسر این گفت او به

 به ضحاک گواهي این براساس. کنند امضا را آن بزرگان همه و بنویسد اي گواهي که بود این حلش راه. کرد فكر

 اما. کردند امضا را گواهي این ناچار به بزرگان همه. است نزده راستي به جز حرفي و است نكرده کاري نيكي جز

 تاریخ در او کاویاني درفش که داشت نام آهنگر کاوه وي. رسيد گوش به بيرون از کسي فریاد و داد صداي ناگهان

است مشهور . 

 

 دستش دو  آمد، کاخ داخل به مرد آن وقتي .بياورند داخل به را کرد مي فریاد و داد که کسي داد دستور ضحاک

 پسر 60 من. کن رحم من فرزند به عادلي تو اگر. خواهم مي عدالت که کاوه منم":زد فریاد و کوبيد سرش بر را

 یك من. شود تو ماران غذاي است قرار هم من پسر آخرین مغز. است مانده باقي آنها از یكي تنها که داشتم

 تو اگر. ماند نمي باقي برایم هم فرزندي بكشي را پسرم این اگر و رسيده پایان به من جواني. آزارم بي آهنگر

 دوش ماران چرا. دارد اي اندازه هم ستم پادشاه اي. بكشيم باید ما را سختيش و رنج چرا کشوري هفت پادشاه

شوند؟ داده غذا من فرزند سر مغز از باید تو " 

 

 از بعد. بازگردانند او به را کاوه فرزند داد دستور و کرد تعجب بود يدهنشن هایي حرف چنين حال به تا که ضحاک

 به دارید تان همه":زد فریاد بترسد که این بدون و خواند را نوشته کاوه. کند امضا را گواهي که خواست کاوه

 حالي در بعد. "کنم نمي امضا را گواهي این من. دهيد مي گوش ضحاک هاي گفته به که روید مي جهنم سوي

رفت بيرون کاخ از فرزندش با لرزید مي خشم از که . 

 



 

 

 فرمان از و کند پاره را پيمان دادي اجازه و شدي سرخ کاوه مقابل چرا":گفتند ضحاک به بزرگان رفت او وقتي

کند؟ سرپيچي تو " 

 

 ببعد ینا از دانم نمي حاال. شدم زده شگفت من زد سرش بر را دستانش و آمد داخل به او وقتي":گفت ضحاک

دانم نمي را جهان راز که آید مي پيش چه ". 

 

 آهنگران که را چرمي بعد. خواند فرا عدالت به را دنيا و کرد زدن فریاد به شروع رفت، بيرون کاخ از کاوه وقتي

 و کنيم پيدا را فریدون که آید مي کسي چه":زد فریاد و رفت خروشان نيزه همان با و کرد نيزه سر بر پوشند مي

 که که فهميد کاوه خود. شد جمع او دور آدم سپاه یك اندازه به. "است شيطان ما پادشاه که بگویيم او به

 و گرفت نيك فال به را آن دید نيزه باالي را چرم وقتي فریدون. کردند پيدا را فریدون و رفتند. کجاست فریدون

 درفش" را آن و گرفت بنفش و زرد و سرخ هاي رنگ که طوري به آراست روم دیباي و طال و جواهر با را آن

 آهنگري بهاي بي چرم آن به گذاشت، مي سر بر را پادشاهي تاج که کسي هر هم ببعد آن از. ناميد "کاویاني

 و درخشيد مي تيره هاي شب در خورشيدي مثل کاویان درفش ترتيب این به. کرد مي اضافه جدیدي جواهرات

گرفتند مي اميد آن از همه . 

 

 با جنگ براي سپاهش با و است تمام ضحاک کار که فهميد دید گونه این به را وضع چون فریدون هرحال به

 سپاه تا شد افراشته کاویاني درفش و کرد سپاه فرمانده را آهنگر کاوه فریدون. رفت تازیان سرزمين به ضحاک

کردند سختي مجازات را او و دادند شكست را ضحاک فریدون  . 

 

یازدهم ادبيات جامع کانال  

@adabiyatjame11 
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رفيعي نسرین : 

 برادرانش به ماجرا این درباره فریدون هم فردا. است بوده خدایي کار این که فهميدند برادران. نگهداشت جایش

نگفت چيزي . 

 

شود مي پيروز ضحاک بر فریدون  

 

 اروندرود به تا رفت پيش دست به نيزه و کاویان درفش زیر آهنگر کاوه. کرد سپاه فرمانده را کاوه فریدون

 ولي. "کنيم عبور رود از سپاهم و من تا بياورید دارید قایق و کشتي هرچه":گفت رودبانان به فریدون. رسيدند

 داشته اکضح مهر با اي نامه باید کند، عبور رود از بخواهد که گروهي هر داده دستور ضحاک که گفتند رودبانان

 با هم سپاهش او دنبال به. گذشت رود از و رفت رود آب داخل به و نشست اسب بر. شد عصباني فریدون. باشد

 به سپس و رفتند امروزي بغداد سمت به و رسيدند خشكي به طرف آن از. کردند عبور رود از اسب بي و اسب

افتادند راه المقدس بيت سوي . 

 

. زد مي گرزش با آمد مي طرفش به که را کس هر فریدون. دیدند بود بلند و گبزر کاخي که را ضحاک کاخ آنها

 شاه جمشيد خواهران. ندید را ضحاک گشت هرچه ولي. شد کاخ داخل فریدون. شدند نابود او گرز با دیوان همه

 پاک ها دگيآلو از روحشان تا بشویند را تنشان که داد دستور آنها به. کرد آزاد بودند ضحاک دست در که هم را

 بودند کشيده( ضحاک) اژدها از که رنجي از هم آنها. بودند یافته پرورش پرستان بت وسيله به که چون. شود

کردند صحبت . 

 

 را گناه بي هزاران سر تا رفته بههندوستان ضحاک که گفتند آنها و کجاست ضحاک که پرسيد آنها از فریدون

 مارهایش آزار از بتواند که این براي که گفته او به بين پيش یك ونچ. بشوید ها خون این در را سروتنش و ببرد

 ستاره حرف و شود مي خوب حالش بكند را کار این اگر و بشوید ها انسان خون در را تنش و سر باید شود راحت

آید نمي در آب از درست هم فریدون دست به او مرگ درباره شناسان . 



 

 

 

 جمع را دیوها و سپاهيانش. شد عصباني ضحاک. شده او کاخ وارد ونفرید که دادند خبر ضحاک به بعد کمي

 ضحاک سپاه تا داد اجازه هم فریدون. کرد محاصره را خودش کاخ ضحاک و شدند شهر وارد بيراهه از آنها. کرد

 با. ریختند سپاهش و او سر بر خشت و سنگ دیوارها از بودند متنفر ضحاک از که شهر مردم. شوند شهر وارد

شد خودش کاخ وارد بيراهه از ضحاک همه نای . 

 

 پایين کاخ بام از ناگهان فریدون اما. بكشد را جمشيد خواهران تا درآورد را خنجرش کاخ به رسيدن با ضحاک

 ضحاک سر بر را گرز دیگر بار یك خواست. زد ضحاک سر بر را گرز و کرد حمله او به و درآورد را گرزش پرید،

 ببر هم به نزدیك کوه دو به به را ضحاک. نرسيده  مرگش زمان":گفت و شد ظاهر يخداوند سروش که بكوبد

ببيندش کسي نده اجازه و ببند کوه در را او. است آنها ميان تنگ اي دره که ". 

 

 از. بست محكم را ضحاک دست شير، چرم از ریسماني با فریدون بود، دیده قدیم در ضحاک که کابوسي همانند

 اساس بر هم فریدون. ببر دماوند کوه به را او که گفت و شد ظاهر سروش دوباره. گذشتند ها دشت و ها کوه

 نه که طوري. بستند کوه به را ضحاک دست و آوردند بزرگي هاي ميخ. برد غاري به را ضحاک سروش هاي گفته

باشد آویزان همچنان و کوه به دستش نه و باشد زمين روي پاهایش . 

 

 از فرانك وقتي. نداشت خبر او حكومت از فرانك مادرش ولي گذشت مي فریدون كومتح از مدتي که این با

 بقيه و بخشيد مردم به داشت چه هر بعد. آمد پادشاه پيش و شست را سروتنش شد، آگاه ضحاک بر او پيروزي

فرستاد پسرش براي و کرد شتر بار را . 

 

 پدرش انتقام و داد نجات بود ناپاک و ظالم که وشمارد ضحاک شر از را جهان او. کرد زندگي سال 188 فریدون

گرفت او از هم را  . 

 



 

 

اینترنت از برگرفته   

 

یازدهم ادبيات جامع کانال   

@adabiyatjame11 
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� # ۱۱_فارسي   

� # ۱۱درس  

� # دادخواه_کاوه  

� مثنوي:  شعر قالب  

� حماسي:  ادبي نوع  

� ستم و ظلم عليه قيام: توامح  

� فعل فعولن فعولن فعولن:  شعر وزن  

� محذوف مثمن متقارب بحر  

اول بيت  ✴ ⚛   

شهریار جهان بر شد ضحاک چو  

هزار شد انجمن ساليان او بر  

زباني قلمرو ♦ ♦  

است ساده غير جمله یك بيت  



 

 

ساز وابسته ربط حرف ، که هنگامي:  چو  

پادشاه:  شهریار  

ضحاک:  اول مصراع نهاد  

هزار:  دوم مصراع نهاد  

شدن سپري ، آمدن گرد:  شدن انجمن  

است بالغي شيوه به بيت  

تناسب:  ضحاک ، شهریار        

وندي:  ساليان  

 

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  هزار ، شهریار  

تكرار:  شد  

پادشاهي زمان بودن طوالني از کنایه دوم مصراع  

 

فكري قلمرو ��  

داشت تكيه پادشاهي تخت بر سال هزار شد، پادشاه جهان رب ضحاک که زماني  . 

 

دوم بيت  ✴ ⚛  

فرزانگان کردار گشت نهان   



 

 

دیوانگان نام شد پراگنده  

 

زباني قلمرو ♦ ♦  

است مسند به گذرا ساده جمله دو بيت  . 

دانا ، خردمند هاي انسان:  فرزانگان  

نادان ، خرد بي هاي انسان:  دیوانگان  

پنهان:  نهان  

اسنادي فعل:  شد و تگش  

است بالغي شيوه به ببت  

فررانگان کردار:  اول مصراع نهاد  

دیوانگان نام:  دوم مصراع نهاد  

مسند:  پراگنده ، نهان  

اسم جانشين صفت:  فرزانگان و دیوانگان  

اضافي ترکيب:  دیوانگان نام ، فرزانگان کردار  

وندي:  دیوانگان ، فرزانگان ، کردار  

بياد قلمرو ��  

قافيه:  دیوانگان ، فرزانگان  

شدن مشهور از کنایه:  نام شدن پراگنده  

ا " مصوت ، " گ " ، " ن " آرایي واج  " 



 

 

 

فكري قلمرو ��  

شدند مشهور ناالیق و خرد بي افراد و رفت بين از و شد پنهان خردمندانه رفتار  . 

سوم بيت  ✴ ⚛  

ارجمند جادویي شد خوار هنر  

گزند آشكارا ، راستي نهان  

زباني قلمرو ♦ ♦  

دارد مسند به گذرا ساده جمله چهار بيت  . 

است شده حذف لفظي قرینه به " آشكار " ، " نهان " ، " ارجمند " هاي واژه از بعد " شد " فعل  .  

ظلم ، آسبب:  گزند  

درستي:  راستي  

ارزش بي ، پست:  خوار  

مصدري:  گريجادو در " ي " نوع)  جادوگري ، حيله ، نيرنگ:  جادویي  ) 

ارجمند و خوار/  جادویي و هنر   

دارند تضاد معنایي رابطه:  گرند و راستي/  آشكار و نهان  . 

مصدري:  " راستي " و " جادویي " در " ي " نوع  

نهاد:  راستي ، گزند ، جادویي ، هنر  

مسند:  ارجمند ، خوار ، آشكار ، نهان  

است بالغي هشيو به دوم مصراع و عادي شيوه به اول مصراع  



 

 

ساده:  نهان ، خوار ، هنر  

وندي:  راستي ، ارجمند ، جادویي  

( بود جادو مروج وضحاک.است  شده؛جادو ،نهي اوستا در شدت به که اموري از یكي  .) 

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  گزند ، ارجمند  

ا " مصوت آرایي واج  "  

است فردوسي هنر و آن قوت نقطه دهنده نشام آرایه وجود از شاهنامه بودن مبرا:  نكته )  . ) 

فكري قلمرو ��  

شد آشكار و یافت رواج تزویر و گري حيله و رفت بين از جامعه در ها ارزش و ها فضيلت  . 

بيت مفهوم  ♻   

ها خوبي بر ها بدي یافتن تسلط  

 

چهارم بيت  ✴ ⚛  

دراز روزگار برین برآمد  

فراز تنگي به اژدهافش کشيد  

 

زباني قلمرو ♦ ♦  

است ساده جمله دو داراي بيت  

شد سپري:  آمد بر  



 

 

اژدها مانند:  فش اژدها  

شباهت پسوند( :  وش)  فش  

رفتن جلو به ، شدن نزدیك:  فراز  

است متممي اسمي گروه هسته روزگار)  متمم و وصفي ترکيب دو:  دراز روزگار این  . ) 

است بالغي شيوه به بيت  

ساده:  اژدها ، دراز ، فراز  

وندي:  تنگي ، روزگار  

تلفظي دو:  روزگار  

 

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  فراز ، دراز  

تشبيه:  اژدهافش  

داد مي ادامه پادشاهيش به زحمت با از کنایه:  کشيدن فراز تنگي به  . 

ز " ، " د " ، " ر " آرایي واج  " 

 

فكري قلمرو ��  

ارسيدفر ضحاک بدبختي و نابودي دوران ، طوالني روزگاري گذشتن از پس  . 

بيت مفهوم  ♻  

ضحاک حكومت نابودي و بودن زوال به رو  



 

 

 

پنجم بيت  ✴ ⚛  

شب و روز را ضحاک که بد چنان  

لب دو گشادي فریدون نام به  

 

زباني قلمرو ♦ ♦  

است ساده غير جمله یك بيت  

بود " فعل مخفف:  بد  " 

روز شبانه:  شب و روز  

تناسب و تضاد معنایي رابطه:  شب و روز  

ضحاک:  بيت نهاد  

مفعول:  لب دو  

نهادي:  اول مصراع در " را " نوع  

باشد مي محذوف و است مفعولي:  دوم مصراع در " را "   . 

معطوف:  شب  

عطف حرف " واو " نوع  

متمم و اضافي ترکيب:  فریدون نام  

گشاد مي)  استمراري ماضي:  گشادي  ) 

 



 

 

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  لب و شب  

اختالفي ناقص جناس:  شب و لب  

د " ، " ب " آرایي واج  " 

هميشه از مجاز:  شب و روز  

زدن حرف از کنایه:  گشودن لب  

دهان از مجاز:  لب  

هستند متضاد ، مفهوم در:  ضحاک و فریدون  . 

فكري قلمرو ��  

شد مي گشوده فریدون نام به هایش لب روز شبانه ضحاک که بود اي گونه به  . 

بيت مفهوم  ♻  

داشت زبان بر را فریدون امن هميشه ضحاک   . 

 

ایران ادبيات ازدبيران جمعي و رفيعي نسرین بانو کوشش به   

یازدهم ادبدات جامع کانال   

️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇لينك  

@adabiyatjame11 
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ششم بيت  ✴ ⚛  

بخواست را مهتران کشوري هر ز  

راست پشت کند پادشاهي در که  

زباني قلمرو ♦ ♦  

است ساده غير جمله یك داراي بيت  . 

فراخواند ، کرد دعوت:  بخواست  

بزرگان:  مهتران  

ساز وابسته ربط حرف:  که  

مفعول و اسم جانشين صفت:  مهتران  

ضحاک)  محذوف:  بيت نهاد  ) 

متمم و وصفي ترکيب:  کشور هر  

مفعول:  پشت  

مسند:  راست  

مسند و مفعول با جزئي چهار جمله:  دوم مصروع  

تناسب:  پادشاه و کشور  

وندي:  مهتران  

 

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  بخواست ، راست  



 

 

گرفتن قوت ، کردن محكم از کنایه:  کردن راست پشت  

د " ، " ش " ، " س " آرایي واج  " 

فكري قلمرو ��  

کند تثبيت و محكم را خود پادشاهي که کرد دعوت را کشوري هر بزرگان ضحاک  . 

هفتم بيت  ✴ ⚛  

موبدان با گفت چنين پس آن از  

بخردان گهر با هنر پر اي که  

 

زباني قلمرو ♦ ♦  

دارد جمله شبه یك و ساده غير جمله یك بيت  . 

اصالت داراي و فضيلت با خردمندان:  بخردان گهر با هنر پر  

دهد مي معني هم سلطنتي مشاور ، زرتشتي روحاني پيشواي:  موبد  . 

دانایان ، ردمندانخ:  بخردان  

اصل ، نژاد.  گوهر:  گهر  

ضحاک)  محذوف:  بيت نهاد  )  

گوهر با پرهنر بخردان)  مقلوب وصفي ترکيب:  بخردان گهر با پرهنر  ) 

است سپس معناي در قيد نوعي به واقع در:  پس آن از  . 

هستند آن هاي صفت گهر با پرهنر و اسم جانشين صفت:  بخردان  . 

مرکب:  هنر پر  



 

 

وندي:  بخردان ، وبدانم  

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  بخردان ، موبدان  

است المعاني موقوف بعدي بيت با بيت این  

ر " آرایي واج  " 

فكري قلمرو ��  

 خوب ذات و اصالت از هم و هستيد فضيلت صاحب هم که خردمندي افراد:  گفت موبدان به ضحاک آن از پس

 . برخوردارید

هشتم بيت  ✴ ⚛  

است دشمن یكي نهاني در مرا  

است روشن سخن این بخردان بر که  

زباني قلمرو ♦ ♦  

است ساده غير جمله یك بيت  . 

پنهاني صورت به:  نهاني در  

است اسم پيشين وابسته و نكره نشانه " یكي " تاریخي دستور اساس بر:  دشمن یكي  . 

باشد مي اسنادي دوم مصراع در و دهد مي " دارم " معناي و باشد نمي اسنادي اول مصراع در " است " فعل  . 

متمم:  بخردان             

مسند:  روشن  

وصفي ترکيب:  سخن این  



 

 

مالكيت:  " مرا " در " را " نوع  

است ساز قيد:  " نهاني " در " ي " نوع  

تضاد معنایي رابطه:  روشن و نهان  

است داشتن نهاني دشمن منظور:  سخن این  . 

مسند با جزئي سه جمله ، دوم مصراع  

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  روشن ، دشمن  

تضاد:  روش و نهان  

ا " مصوت ، " ن " آرایي واج  "  

فكري قلمرو ��  

است واضح و روشن خردمندان براي سخنم این.  است من پنهاني دشمن نفر یك  . 

ایران ادبيات دبيران از وجمعي رفيعي بانو کوشش به   

adabiyatjame11 
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نهم بيت  ✴ ⚛  

بزرگ دانش به و اندکي سال به  

سترگ و دلير ، نژادي بد ، گوي  

زباني قلمرو ♦ ♦  

دارد جمله سه بيت  . 



 

 

است شده حذف معنوي قرینه به بيت این در " است " فعل  . 

پهلوان:  گو  

بزرگ:  سترگ  

ندارد اصيلي نژاد که کسي ، فرومایه ، اصل بد:  بدنژاد  . 

سال و سن نظر از:  سال به  

داناست بسيار:  بزرگ دانش به  

تضاد معنایي رابطه:  بزرگ و اندک  

دشمن)  محذوف:  بيت نهاد  ) 

است شده بيان فریدون هاي صفت کامل دوم مصراع  . 

ساده:  بزرگ ، سترگ ، دلير  

وندي:  دانش           

مرکب:  نژاد بد  

نيست پادشاهان نژاد از او که است این گویند مي نژاد بد فریدون به که این علت )  . ) 

 

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  سترگ ، بزرگ  

ب " آرایي واج  " 

بسيار دانایي از کنایه:  بزرگ دانش به  

 



 

 

فكري قلمرو ��  

است بزرگ دالوري و مایهفرو پهلواني او.  داناست بسيار اما کم سنش دشمنم  . 

دهم بيت  ✴ ⚛  

نوشت بباید اکنون محضر یكي   

نكشت سپهبد نيكي تخم جز که  

زباني قلمرو ♦ ♦  

ساده غير جمله یك بيت  

سپاه فرمانده ، لشكر سردار:  سپهبد  

نامه استشهاد:  محضر  

ستا اسم پيشين وابسته و نكره نشانه یكي ، تاریخي دستور طبق) مفعول:  محضر یكي  .) 

نكشت " فعل براي مفعول و اضافي ترکيب:  نيكي تخم  " 

فقط معني به تاکيد قيد:  جز  

ندارد نهاد و است شخصي غير ، اول مصراع در " نوشت باید " فعل  . 

ساده ماضي:  نوشت  

ساده:  محضر ، سپهبد          

وندي:  نيكي  

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  کشت ، نوشت  

يهيتشب اضافه:  نيكي تخم  



 

 

فكري قلمرو ��  

 و دهد مي رواج را نيك کارهاي فقط(  ضحاک)  پادشاه که کنيد گواهي و بنویسيد اي نامه اشتشهاد اکنون باید

است کاشته نيكي بذر  . 

بيت مفهوم  ♻   

فریبي عوام  

ببخشد محبوبيت آن به و کند حفظ را خود پادشاهي نامه استشهاد این پشتوانه به خواهد مي ضحاک )  . ) 

 

یازدهم بيت  ✴ ⚛  

راستان همه سپهبد بيم ز  

همداستان گشتند کار آن بر  

زباني قلمرو ♦ ♦  

است مسند با ساده جمله یك بيت  . 

درستكار افراد:  راستان  

شدن یكي ، شدن همراه:  شدن همداستان  

راستان همه:  نهاد  

قيدي متمم و اضافي ترکيب:  سپهبد بيم  

متمم و وصفي ترکيب:  کار آن  

وصفي ترکيب:  راستان مهه  

اسم جانشين صفت:  راستان  



 

 

شدند)  معناي در اسنادي فعل:  گشتند  )  

نامه استشهاد نوشتن منظور کار آن  

مسند:  همداستان  

وندي:  همداستان ، راستان  

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  همداستان ، راستان  

اختناق/  ترس روي از کردن توافق از کنایه:  دوم مصراع  

ت " ، " ه " ، " س " آرایي واج  " 

 

فكري قلمرو ��   

کردند موافقت نامه استشهاد نوشتن با ضحاک ترس از درستكار افراد همه  . 

بيت مفهوم  ♻  

ترس روي از نادرست کار تائيد و حقيقت کتمان  

کند مي نبيا را پادشاه بودن لخت ، کودکي سرانجام که دارد را باز حقه خياطان داستان مفهوم بيت این )  . )  

 

دوازدهم بيت  ✴ ⚛  

ناگزیر اژدها محضر آن بر  

پير و برنا نوشتند گواهي  

 



 

 

زباني قلمرو ♦ ♦  

است ساده جمله یك بيت  . 

جوان:  برنا   

وصفي ترکيب:  محضر آن  

اضافي ترکيب:  اژدها محضر  

تناسب و تضاد معنایي رابطه:  پير و برنا  

معطوف:  پير  

عطف حرف:  " واو " نوع  

نهاد:  پير و برنا  

مفعول:  گواهي  

دارد قيدي نقش ، ناچار:  ناگزیر  . 

تناسب:  گواهي و محضر  

متمم:  اژدها محضر آن   

ساده:  پير ، برنا ، محضر ، اژدها  

وندي:  ناگزیر  

است بوده هم ترساندن براي اژدها شبيه لباس پوشيدن ، بودن دهاک اژي بر عالوه ضحاک گفتن اژدها )  . ) 

 

ادبي وقلمر ��  

قافيه:  پير ، ناگزیر  



 

 

تضاد و افراد همه از مجاز:  پير و برنا  

ضحاک از استعاره:  اژدها  

ا " مصوت ، " ر " ، " ن " آرایي واج  "  

 

فكري قلمرو ��   

کردند تائيد را ضحاک نامه استشهاد افراد همه ناچار به  . 

بيت مفهوم  ♻  

شدن تسليم و شاه خواست برابر در بودن ناگزیر  

ایران ادبيات دبيران از جمعي و رفيعي نسرین بانو کوشش به   

یازدهم ادبيات جامع کانال   

⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇  

@adabiyatjame11 

سيزدهم بيت  ✴ ⚛   

شاه درگاه ز یكایك گه آن هم   

دادخواه خروشيدن برآمد  

 

زباني قلمرو ♦ ♦  

ادهس جمله یك بيت  

است جزئي دو بيت  



 

 

موقع همان ، لحظه همان:  گه آن هم  

است قيد ، ناگهان:  یكایك  

رسيد گوش به ، شد بلند:  برآمد  

است کاوه منظور ، جو عدالت:  دادخواه  

اضافي ترکيب:  دادخواه خروشيدن ، شاه درگاه  

اسم جانشين صفت:  دادخواه  

وندي:  خروشيدن ، درگاه  

کبمر فاعلي صفت:  دادخواه  

نهادي گروه:  دادخواه خروشيدن  

تناسب:  شاه ، درگاه  

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  دادخواه ، شاه  

ا " مصوت ، " گ " ، " ه " آرایي واج  "  

فكري قلمرو ��  

شد بلند دادخواهان فریاد پادشاه کاخ از لحظه همان در ناگهان  . 

چهاردهم بيت  ✴ ⚛  

خواندند او پيش را دیده ستم  

بنشاندند مدارانشنا بر  

 



 

 

زباني قلمرو ♦ ♦  

نزد:  پيش               

پيش ، کنار:  بر  

کردند دعوت:  خواندند   

است اسم جانشين صفت ، بزرگان:  نامداران  . 

مفعول و اسم جانشين صفت:  دیده ستم  

مفعول:  " نامدارانش " در " ش "  

کاوه ، دوم مصراع در و ضحاک حكومت دستياران ، اول مصراع در)  است محذوف بيت نهاد  ) 

ضحاک:  او مرجع  

مرکب فاعلي صفت:  نامدار  

وندي مرکب:  دیده  ستم  

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  بنشاندند ، خواندند  

کاوه به گذاشتن احترام از کنایه:  دوم مصراع   

ن " ، " ش " آرایي واج  " 

فكري قلمرو ��  

نشاندند بزرگان کنار رد را او و بردند ضحاک نزد را دیده ستم کاوه  . 

پانزدهم بيت  ✴ ⚛   

دژم روي به مهتر گفت بدو  



 

 

ستم دیدي که از تا گوي بر که  

زباني قلمرو ♦ ♦  

ساده غير جمله یك و جمله سه بيت  

عصباني ، خشمگين:  دژم  

خشم روي از.  باشد رفته هم در خشم از که اي چهره ، خشمگينانه:  دژم روي به  

سرور ، بزرگ:  مهتر  

ساز وابسته ربط حرف:  تا ، که   

بگو امر فعل تاریخي شكل:  برگوي  

کسي چه " معناي به پرسشي ضمير:  " ستم دیدي که از " در " که "  " 

اسم جانشين صفت:  مهتر  

کاوه:  " او " مرجع  

است بالغي شيوه به مصراع دو هر  . 

متمم و وصفي ترکيب:  دژم روي  

مفعول:  ستم  

حاکض:  " گفت " فعل نهاد  

کاوه:  " دیدي "  " گوي بر " هاي فعل نهاد  

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  ستم ، دژم  

ت " ، " م " آرایي واج  " 



 

 

تام جناس:  که و که  

فكري قلمرو ��  

است کرده ظلم تو به کسي چه که بگو:  گفت کاوه به عصبانيت و خشم با ضحاک  . 

بيت مفهوم  ♻  

است شده کاوه حق در که ظلمي براي ضحاک ظاهري عصبانيت  . 

شانزدهم بيت  ✴ ⚛  

شاه ز سر بر دست زد و خروشيد  

دادخواه کاوه منم شاها که   

زباني قلمرو ♦ ♦   

است جمله چهار بيت  . 

زد فریاد:  خروشيد  

شاه ظلم دليل به:  شاه ز   

ندا نشانه:  " ا " ، منادا:  شاه:  شاها  

هستم " فعل مخفف:  " منم " در " م "  "  

مسند و وصفي ترکيب: دادخواه کاوه  

متمم:  سر  

مفعول:  دست  

کاوه:  " زد " ، " خروشيد " هاي فعل نهاد  

تناسب:  سر و دست  



 

 

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  دادخواه ، شاه  

ر " ، " د " آرایي واج  " 

شاه ظلم از مجاز:  شاه   

خواهي تظلم و اندوه نهایت نمایش از کنایه:  زدن سر بر دست  

النظير مراعات:  سر و دست  

فكري قلمرو ��  

هستم دادخواه کاوه من شاه اي:  گفت و کوبيد خود سر بر ضحاک ستم و ظلم از و کشيد فریاد کاوه  . 

������� 

شهر شاهين)اصفهان استان, رفيعي بانو کوشش به ) 

ایران ادبيات دبيران گروه از وجمعي   

����� 

یازدهم ادبيات جامع کانال   

⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇  

@adabiyatjame11 

هفدهم بيت  ✴ ⚛  

آهنگرم مرد زیان بي یكي  

سرم بر همي آید آتش شاه ز  

زباني قلمرو ♦ ♦  

است ساده جمله دو داراي بيت  . 



 

 

آزار بدون:  زیان بي  

مرد براي صفت دو هر:  آهنگر ، زیان بي   

است اسم پيشين وابسته و نكره نشانه " یكي "، تاریخي دستور اساس بر:  مرد یكي  . 

مقلوب وصفي ترکيب:  مرد زیان بي  

شغلي صفت:  آهنگر  

مسند با جزئي سه جمله یك اول مصراع)  " هستم " اسنادي فعل مخفف " آهنگرم " در " م "  ) 

اليه مضاف:  " سرم " واژه در " م "  

مسند:  آهنگر مرد زیان بي یكي  

متمم:  شاه  

من)  محذوف:  اول مصراع نهاد  ) 

آتش:  دوم مصراع نهاد  

تاریخي دستور اساس بر)  اخباري مضارع:  آید همي  ) 

متمم:  سرم   

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  سرم ، آهنگرم  

ستم و ظلم از استعاره:  آتش  

ا " مصوت ، " م " آرایي واج  "  

وجود از مجاز:  سر  

اختالفي ناقص جناس:  سر ، بر  



 

 

ستم و آزار شدت از کنایه:  باریدن سر بر آتش  

فكري قلمرو ��  

است کرده ظلم من به پادشاه که هستم زیاني بدون آهنگر مرد من  . 

بيت مفهوم  ♻  

شاه ظلم شدت و پيوستگي  

زیر بيت با دارد معنایي ارتباط بيت �  : 

بيشتر ستم آید من بر تو ز  

نيشتر دلم بر زمان هر زني  

هجدهم بيت  ✴ ⚛  

پيكري اژدها گر و شاهي تو  

داوري داستان بدین بباید  

زباني قلمرو ♦ ♦  

است ساده غير جمله یك و ساده جمله سه داراي بيت  . 

یا:  گر   

قضاوت:  داوري  

است الزم:  بباید  

ضحاک:  تو ضمير مرجع  

داوري  ،(  محذوف اول مصراع در)  تو ، تو:  بيت جمالت نهاد   

( بباید داستان این به داوري/  هستي پيكر اژدها تو/  هستي شاه تو  )  



 

 

هستي " اسنادي فعل مخفف " پيكري اژدها " و " شاهي " در " ي "  "  

وصفي ترکيب:  داستان این  

است شده کاوه حق در که است ستمي و ظلم منظور:  داستان  . 

مسند:  پيكر اژدها ، شاه  

وندي:  داوري  

مرکب : پيكر اژدها  

 

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  داوري ، پيكري اژدها  

اژدها مانند پيكري)  اي واژه درون تشبيه:  پيكر اژدها  )  

ي " مصوت ، " د " آرایي واج  "  

 

فكري قلمرو ��  

است الزم است شده من حق در که ظلمي این به  قضاوت هستي ترسناک اژدها مانند یا و شاه تو اگر  . 

 

دهمنوز بيت  ✴ ⚛  

توراست شاهي به کشور هفت گر که  

ماست بهر همه سختي و رنج چرا  

 



 

 

زباني قلمرو ♦ ♦  

است ساده غير جمله یك و ساده جمله دو بيت  . 

هسته:  کشور/  پيشين وابسته ، اصلي شمارشي صفت:  هفت)  وصفي ترکيب:  کشور هفت  ) 

متمم:  ما/  ما براي:  ما بهر  

سختي و رنج ، دوم مصراع در و ،پادشاهي اول مصراع در:  بيت هاي جمله نهاد  

معطوف:  سختي  

عطف حرف:  " واو " نوع  

اختصاص:  اول مصراع در " را " نوع  

قيد:  همه  

 هفت:  مثل.  دانستند مي قسمت هفت را چيز همه قدما داردکه موضوع این به دارد اشاره ، کشور هفت )

  (آسمان

تناسب:  کشور و شاه  

است شده ستم ها آن به که کساني مامت و کاوه:  ما مرجع  . 

ساده:  رنج ، کشور  

وندي:  شاهي ، سختي  

ادبي قلمرو ��  

قافيه: ما ، را  

ردیف:  است  

ه " ، " ت " آرایي واج  "  



 

 

جهان تمام از مجاز:  کشور هفت  

النظير مراعات:  کشور ، شاه  

فكري قلمرو ��  

؟ است ما براي ها سختي و رنج همه چرا پس ؛ دارد اختصاص تو به(  دنيا تمام)  کشور هفت پادشاهي  اگر  

بيت مفهوم  ♻  

عدالت عدم و شاه با دیدگان ستم تمام و خود وضعيت مقایسه  . 

 

بيت توصيه �  

 تفاوتي بي نكوهش. /  است سختي و رنج از مردم کردن دور و کشور در آرامش آوردن وجود به ، پادشاه وظيفه

مردم آسایش بر حاکم  

������ 

ایران ادبيات دبيران از جمعي و رفيعي نسرین بانو کوشش به   

یازدهم ادبيات جامع کانال   

⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇  

@adabiyatjame11 

بيستم بيت  ✴ ⚛   

بنگرید او گفتار به سپهبد  

شنيد ها سخن کان آمدش شگفت  

زباني قلمرو ♦ ♦  

ساده غير جمله یك و ساده ملهج دو بيت  



 

 

سپهبد:  اول مصراع نهاد  

فكر و توجه با همراه نگاه ، کردن دقت ، کردن توجه ، عميق تفكر ، کردن نگاه:  نگریستن  

نگریستن ، نگریدن:  آن مصدر و ساده ماضي ، تاریخي دستور اساس بر بنگرید)  ساده ماضي:  شنيد ، بنگرید   

شود مي ساخته مصدر " یدن " و  " مضارع بن " از گاهي:  نكته  . ) 

اسنادي فعل ، " شد " معني به:  آمد  

مسند:  شگفت  

متمم و اضافي ترکيب:  او گفتار  

اسم جانشين صفت:  سپهبد  

کرد تعجب ، شد زده شگفت:  آمدش شگفت  

نهاد " نقش:   " آمدش شگفت " در " ش "  " 

مفعول با جزئي سه جمله:  شنيد ها سخن کان   

مفعول و وصفي ترکيب:  ها سخن آن   

تناسب:  شنيد ، گفتار ، سخن  

ساده:  شگفت ، سپهبد  

وندي:  گفتار ، ها سخن  

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  شنيد ، بنگرید  

النظير مراعات:  شنيد ، گفتار ، سخن  

ا " مصوت ، " ش " ، " ن " ، " د " ، " گ " آرایي واج  " 



 

 

فكري قلمرو ��  

شد متعجب بود شنيده که سخناني از و اندیشيد ها آن مورد در و نمود توجه هکاو سخنان به ضحاک  . 

بيت مفهوم  ♻  

پادشاه تعجب اظهار و نمایي مظلوم  

یك و بيست بيت  ✴ ⚛   

او فرزند دادند باز بدو  

او پيوند بجستند خوبي به  

زباني قلمرو ♦ ♦  

ساده جمله دو بيت  

حكومت دستياران یا ها آن)  محذوف:  بيت نهاد  ) 

گرداندند بر:  دادند باز  

شدند جویا ، شدند خواستار:  بجستند  

اضافي ترکيب:  او پيوند ، او فرزند  

پيشوندي قيد:  خوبي به  

مفعول:  او پيوند و او فرزند  

ساده:  پيوند ، فرزند  

وندي:  خوبي  

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  پيوند ، فرزند  



 

 

ردیف:  او  

و " مصوت ، " ن " ، " د " آرایي واج  "  

فكري قلمرو ��  

 او از و داشتند واهمه کاوه شدن جدا از. )  شدند خواستار را ضحاک با کاوه پيوند و برگرداندند او به را کاوه فرزند

کردند دلجویي  . )  

بيت مفهوم  ♻  

کنند خود همراه و موافق را او خواستند ، فرزندش بخشيدن با  . 

دو و بيست بيت  ✴ ⚛  

پادشا را کاوه پس بفرمود  

گوا اندر محضر آن بر باشد که  

زباني قلمرو ♦ ♦  

ساده غير جمله یك و ساده جمله دو بيت  

داد دستور:  بفرمود  

دادن شهادت ، دادن گواهي ، کردن امضا:  گوا  

ضحاک:  پادشاه  

نهاد:  پادشاه  

متمم:  کاوه  

قيد:  پس  

است " به " معني به و اضافه حرف اول، مصراع در " را "  



 

 

متمم براي اضافه حرف دو ، تاریخي دستور اساس بر:  اندر محضر آن بر   

وصفي ترکيب:  محضر آن  

 

ادبي قلمرو ��  

قافيه:  گوا ، پادشا  

ا " مصوت آرایي واج  "  

 

فكري قلمرو ��  

باشد نامه استشهاد آن شاهد که داد دستور کاوه به پادشاه  . 

بيت مقصود �  

هنام استشهاد کردن امضا  

بيت مفهوم  ♻  

ضحاک گرفتن قرار تائيد مورد  

������� 

 

ایران ادبيات دبيرات از جمعي و(  شهر شاهين) اصفهان استان, رفيعي نسرین بانو کوشش به   
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یازدهم ادبيات جامع کانال   
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23_ محضرش همه کاوه برخواند چو   

کشورش آن پيران سوي سبك   

 

ربط حرف:  چو:  زباني قلمرو    

پيشوندي. /ساده ماضي: برخواند   

نهاد:کاوه   

هسته: محضر. پيشين وابسته مبهم صفت همه/ مفعول. اسمي گروه: محضرش همه  

اليه مضاف. پسين وابسته: ش   

ضحاک:ش مرجع   

قيد:فورا:سبك   

متممي گروه: رشکشو آن پيران   

اضافه حرف: سوي .  

وندي: پيران   

وابسته ان/هسته: پير/ اسمي گروه. :کشورش آن پيران   

کشور براي وابسته آن:کشورش آن   

کشور اليه مضاف ش ) 

پير اليه مضاف: کشور  

( هستند پير وابسته مستقيم غير یا مستقيم بصورت ها وابسته تمام درکل  ) 



 

 

کاوه  مرجع:  ش    

بعد بيت با المعاني موقوف جمله  کرد محذوف فعل احتساب با دوجمله بيت   

وش ا آرایي واج:  ادبي قلمرو  

قافيه: ومحضرش کشورش  

و کشورش پيران سوي به رو فورا خواند را ضحاک نامه استشهاد کاوه وقتي:فكري .... 

 

������ 

@adabiyatjame11 

24_ دیو پایمردان کاي خروشيد  

خدیو گيهان ترس از دل بریده  

جمله سه بيت:  زباني قلمرو   

کاوه نهاد/ ساده ماضي خروشيد   

مخفف) اي که:کاي ) 

ربط حرف:که  

ندا حرف: اي  

مرکب وندي/ حاميان:پایمردان   

اسمي گروه/ منادا/اضافي ترکيب:دیو پایمردان   

پسين وابسته. ودیو ان/ هسته: پایمرد   

خدیو گيهان ترس از دل بریده . :  



 

 

اید بریده خدیو گيهان ترس زا دل  که    

متممي گروه: خدیو گيهان ترس از   

پسين وابسته) ترس اليه مضاف وخدیو گيهان/ هسته: ترس. /اسمي گروه: خدیو گيهان ترس  ) 

جهان خداي).  مقلوب اضافي ترکيب: خدیو گيهان .)   

وندي: بریده   

ادبي قلمرو : 

نترسيدن از کنایه: بریدن ترس از دل   

ضحاک از هاستعار;دیو  

اختالفي ناهمسان جناس:دیووخدیو   

د   آرایي واج  

قافيه: وخدیو دیو   

خدا از ظلم حاميان نترسيدن: مفهوم  

ترسيد نمي جهان خداي از که صفت دیو ضحاک حاميان اي زد فریاد: فكري قلمرو  

����� 

https://t.me/adabiyatjame11 

روي نهادید دوزخ سوي همه_71 بيت   

اوي گفتار به ها دل دسپردی   

زباني قلمرو  :  

دوجمله بيت   



 

 

نهاد/ مبهم ضمير: همه   

متمم: دوزخ    

اضافه حرف سوي  

فعل: نهادید روي  

همه.  محذوف نهادضمير/ساده ماضي:سپردید   

پسين وابسته ها/ مفعول. دل: هسته//اسمي گروه ها دل  /  

متممي گروه: اوي گفتار   : 

اسمي گروه:اوي گفتار .  

پسين وابسته. اليه مضاف(او. )اوي/وندي/ هسته تارگف   

پذیرفتن از کنایه سپردن دل:ادبي قلمرو   

کردن قبول  

وقافيه. اختالفي ناقص جناس: اوي. روي   

ي ،.  د  آرایي واج   

 

زیرا اید رفته جهنم سوي به شما ي همه    

اید کرده قبول اورا سخنان  

است اميسرانج بد باعث ظالم وتایيد همراهي: مفهوم  

 

������� 

 



 

 

ایران ادبيات دبيران از وجمعي زاده غریب زهرا بانو کوشش به   

 

یازدهم ادبيات جامع کانال   
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@adabiyatjame11 

26_ گوا اندر محضر بدین نباشم  

پادشاه از براندیشم هرگز نه   

ارياخب مضارع: نباشم     

( اسنادي(  نيستم. :باشم نمي  

کاوه مرجع/ من محذوف ضمير نهاد   

متمم یك براي اضافه ف دوحر تاریخي ویژگي/متممي گروه:  محضراندر این   

هسته محضر/ پيشين وابسته این. اسمي گروه/وصفي ترکيب محضر این  

تاریخي دستور/ اندر  

مسند: گوا   

قيد هرگز  

من محذوف ضمير نهاد . فعل: براندیشم   

فعل متمم. پادشاه از   

 :قلمروادبي

قافيه: وپادشاه گوا   



 

 

ترسيدن از کنایه: اندیشيدن   

أ/ش.: در آرایي واج  

نميترسم پادشاه از هرگز و ندارم قبول را محضر این من: فكري قلمرو   

27_ زجاي لرزان وبرجست خروشيد  

پاي به محضر وبسپرد بدرید  

زباني قلمرو  : 

کاوه) او ضمير محذوف نهاد/ ساده ماضي( باخشم فریاد:) يدخروش ) 

ربط:واو  

خشم وبا سریع شدن بلند) بلندشد:برجست ) 

فاعلي صفت/قيد وندي:لرزان  

متمم جاي( ازجاي)زجاي  

ساده ماضي. تاریخي دستور. کرد پاره:بدرید  

تاریخي دستور ساده ماضي انداخت:بسپرد  

نامه استشهاد: محضر   

متمم:پاي   

کاوه بيت افعال تمام نهاد   

جمله 3 بيت   

ادبي قلمرو : 

وقافيه. همسان نا جناس: وپاي جاي   



 

 

ا/ ب: آرایي واج  

کردن لگدمال از کنایه: پاي به بسپرد   

 پا وزیر کرد پاره را نامه استشهاد شد بلند جاي از  ميزد فریاد خشم واز. ميلرزید که حالي در کاوه: فكري قلمرو

 انداخت

کاوه واعتراض  ،خشم عتشجا اوج:مفهوم  

������ 

ایران ادبيات دبيران از وجمعي زاده غریب زهرا بانو کوشش به   

یازدهم ادبيات جامع کانال   
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28_ شاه زدرگاه شد برون کاوه چو   

بازارگاه گشت انجمن براو  

بانيز قلمرو  : 

ربط حرف:چو  

نهاد: کاوه  

تاریخي دستور( رفت بيرون)شد برون  

قيد: برون   

هسته: درگاه/اضافي. ترکيب/اسمي گروه شاه درگاه/ متممي گروه:شاه درگاه   

اليه مضاف)پسين وابسته:شاه  ) 

متمم:او  



 

 

شدند جمع:گشت انجمن  

وندي: درگاه   

نهاد. وندي:بازارگاه   

مسند:انجمن  

سناديا. ساده ماضي:گشت   

شدند جمع او گرد بازار اهل رفت بيرون پادشاه کاخ از کاوه وقتي:فكري قلمرو   

قيام شروع:مفهوم   

جمله دو  

ادبي قلمرو : 

قافيه: وبارگاه درگاه  

بازار اهل از مجاز: بازارگاه  

جزء به کل  مجاز:شاه  

ا: آرایي واج  

 

29_ خواند وفریاد خروشيد بر همي   

دخوان داد سوي سراسر را جهان  

زباني فلمرو  : 

 جمله 3

تاریخي دستور  استمراري. ماضي: برخروشيد همي  



 

 

ربط:واو  

زد فریاد:)خواند فریاد ) 

مفعول:جهان /  

اضافه حرف: سوي  

متمم:داد  

مرکب وندي/قيد:سراسر  

کرد دعوت/ خواند فرا:خواند  

است کاوه مرجع که است محذوف ضمير افعال. تمام نهاد   

ادبي قلمرو : 

تام ناسج:وخواند خواند   

ا/ س آرایي واج  

جهان مردم از مجاز: جهان  

فریاد_7 عدالت_6 ایهام:داد  

ميكرد دعوت(خواهي) عدالت به را جهان ومردم ميزد وفریاد ميخروشيد:فكري قلمرو   

خواهي عدالت براي مبارزه به دعوت:مفهوم  

30_ پاي پشت کاهنگران چرم آن از   

دراي زخم هنگام بپوشند  

زباني قلمرو  : 

اشاره صفت پيشين وابسته آن/ چرم هسته: اسمي گروه/وصفي ترکيب: چرم آن/ متممي گروه. چرم نآ   



 

 

ربط حرف: که  

نهاد(،ان گر) وندي: آهنگران  

اليه مضاف)پسين وابسته: پاي/هسته: پشت/اضافي ترکيب(:پا روي:)پاي پشت ) 

اخباري مضارع:بپوشند  

اليه مضاف)پسين هردووابسته:دراي زخم/هسته: هنگام/قيد/ اضافي ترکيب/ اسمي گروه: دراي زخم هنگام  ) 

د بفتح)دراي زخم  

ضربه:زخم  

پتك:دراي   

ا: آرایي واج  

قافيه: وپاي دراي   

جمله یك بيت   

نظير مراعات.دراي،زخم ، آهنگران:ادبي قلمرو   

ميبندند خود پاي روي پتك با زدن ضربه هنگام آهنگران که چرمي آن از: فكري قلمرو  

( است المعاني فموقو بيت ) 

����� 

ایران ادبيات دبيران از وجمعي زاده غریب زهرا بانو کوشش به   
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31_ کرد نيزه برسر آن کاوه همان   

گرد برخاست بازار ز گه همان  

زباني قلمرو  : 

جمله دو  

قيد: همان  

نهاد: کاوه  

اليه مضاف. پسين وابسته:نيزه/ هسته:سر/ اسمي گروه./اضافي ترکيب/متمم: سرنيزه   

دکاوه نها/ ساده ماضي: کرد  

قيد(گاه همان)گه همان  

متمم:بازار  

ساده ماضي:برخاست  

برخاست نهاد:گرد  

بند پيش:آن مرجع  

چرم) مفعول:  آن )  

قافيه /.جناس:وگرد کرد: ادبي قلمرو  

جناس:وسر بر   

تكرار:همان  



 

 

ا:آرایي واج  

کرد وقيام شورش بازار زمان همان ودر گذاشت سرنيزه بر را( چرم) همان کاوه: فكري قلمرو   

 

32_ دست به نيزه رفت همي خروشان   

پرست یزدان نامداران اي که  

زباني قلمرو  : 

گفت محذوف فعل احتساب با) جمله 3 ) 

قيد/ وندي:خروشان  

کاوه:نهاد/ استمراري ماضي: رفت همي  

مرکب وندي/قيد: دست به نيزه   

ربط حرف: که   

وصفي ترکيب/ اسمي گروه/منادا: پرست یزدان نامداران .  

صفت) پسين وابسته: پرست یزدان/پسين وابسته: ان/   مرکب وندي. / هسته: نامدار ) 

مقلوب) مرخم مرکب صفت: پرست یزدان ) 

ادبي قلمرو  : 

قافيه:پرست زدانوی دست  به نيزه  

د/ا:آرایي واج  

پرست خدا بزرگان اي(ميگفت) و ميرفت بود بدست ونيزه ميخروشيد که حالي در:فكري قلمرو    

المعاني موقوف  



 

 

33_ کند فریدون هواي کاو کسي   

کند بيرون ضحاک بند از دل   

زباني قلمرو  : 

نهاد وندي: کسي  

ربط حرف: که/او که:کاو   

اليه مصاف)پسين وابسته: فریدون/ هسته:هوا/  اسمي گروه/ اضافي ترکيب: فریدون هواي  ) 

کند حمایت:)  کند فریدون هواي )  

مفعول:دل   

اليه مضاف:پسين وابسته:ضحاک/هسته:بند/ اسمي گروه:ضحاک بند/ متممي گروه:ضحاک بند   

جمله7 بيت  

ادبي قلمرو : 

قافيه: بيرون فریدون   

اخباري مضارع/ ردیف:کند  

رهایي از کنایه: کردن بيرون ضحاک بند سراز .  

بودن کسي وخواهان حمایت از کنایه: کردن را کسي هواي  

نظير ومراعات نمادین تضاد:وضحاک فریدون  

دل اسارت از مجاز: بند   

شود مي آزاد ضحاک اسارت از  دلش کند وطرفداري حمایت فریدون از هرکس: فكري قلمرو   

تاس رستگاري سبب ازحق حمایت: مفهوم  



 

 

������ 

ایران ادبيات دبيران از وجمعي زاده غریب زهرا بانو کوشش هب   

 

یازدهم ادبيات جامع کانال   

⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇  

@adabiyatjame11 

34_ است آهرمن مهتر کاین بپویيد   

لست دشمن دل به را آفرین جهان  

زباني قلمرو : 

لهجم 4: بيت   

تاریخي دستور. امر(کنيد قيام' کنيد حرکت:)بپویيد  

شما. محذوف ضمير. نهاد   

ربط خگحرف: که(  این که) کاي  

هسته: مهتر/ پيشين ابسته:این اسمي گروه/ وصفي ترکيب/ نهاد:  مهتر این   

اسم)اسم جانشين صفت ضحاک:مهتر )  

مسند(  ،شيطان اهریمن)أهرمن   

دردل) متمم: دل ) 

فك:را   

مسند: آفرین جهان دشمن  

مقلوب) مرخم مرکب فاعلي صفت: آفرین جهان/ هسته:دشمن. /اسمي گروه: آفرین جهان دشمن ) 



 

 

ادبي قلمرو : 

قافيه:وآهرمن دشمن  

فشرده تشبيه:است مهترآهرمن  

آ/ن: آرایي واج  

است جهان آفریننده خداي دشمن(باطن)دل در(  ضحاک) شيطان این که کنيد قيام:فكري قلمرو  

 : مفهوم 

باخداوند ضحاک باطني ودشمني بودن شيطان  

 

35_ گرد مرد اندرون پيش رفت همي   

خرد نه شد انجمن براو جهاني  

زباني قلمرو  : 

کاوه) او محذوف ضمير نهاد ماضي:  رفت همي ) 

تاریخي دستور. استمراري    

تاریخي دستور. قيدحالت:. اندرون پيش  

وابسته: گرد/ هسته:مرد: اسمي گروه: وصفي ترکيب: مردگرد  

صفت پسين  

نهاد: جهاني  

متمم:او  

ساده ماضي. شد جمع: شد انجمن   



 

 

نهاد) جهان. به معطوف: خرد نه ) 

صفت)پسين وابسته گرد/هسته:مرد. وصفي ترکيب/ اسمي گروه:مردگرد   ) 

کاوه:مردگرد   

ادبي قلمرو :  

د/ ن: آرایي واج   

قافيه: ورا کجا  

ردیف: است  

اغراق:مجاز: جهان   

ميرفت( جلوي)پيش پيشا پهلوني مانند کاوه:   كريف قلمرو    

کمي تعداد نه شدند جمع او دور زیادي عده   

جمله 4 بيت   

36_ کجاست کافریدون خود بدانست   

راست رفت وهمي کشيد اندر سر  

زباني قلمرو  :  

جمله 3 بيت   

هسته جمله   تاریخي دستور ساده ماضي: دانست:بدانست   

ربط حرف: که  

هسته جمله براي مفعول. ميشود تاویل وابسته جمله:  استکج فریدون   

انداخت پایين را سرش:کشيد اندر سر  



 

 

کاوه مرجع) نهاد:خود ) 

ساده ماضي. تاریخي دستور   

ربط: واو  

استمراري ماضي: ميرفت: رفت همي   

قيد( مستقيم:) راست  

ورفت انداخت پایين را سرش/ رفتن وتعلل درنگ بي کنایه: کشيد اندر سر:ادبي قلمرو   

ر/س: آرایي واج  

رفت آنجا به ومستقيم انداخت راپایين سرش ميدانست را فریدون جایگاه کاوه:  فكري قلمرو  

کاوه افعال نهاد . 

������� 

ایران ادبيات دبيران از وجمعي زاده غریب زهرا بانو کوشش به   

یازدهم ادبيات جامع کانال   

⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇  

@adabiyatjame11 

88:61 74.80.61], یازدهم ادبيات جامع کانال ] 

نو ساالر درگاه به بيامد_41 بيت   

غو وبرخاست جا آن بدیدندش   

نهاد( فریدون) نو ساالر  

صفت پسين وابسته نو:هسته: ساالر:وصفي ترکيب: ساالرنو  



 

 

متمم وندي:درگاه  

تاریخي دستور. ساده ماضي: بيامد  

تاریخي دستور. ساده ماضي: بدیدندش   

مرجع کاوه. مفعول: ش  

ربط:واو  

نهاد( خروش فریاد); غو. /ساده ماضي: برخاست  

جمله 4 بيت  

ادبي قلمرو : 

همسان نا جناس/قافيه:ونو غو  

ب/ا آرایي واج  

فكري قلمرو  : 

برخاست وخروش فریاد دیدند (را کاوه و یارانش)اورا وقتي آمد  کاخ به(فریدون)جدید ساالر  

ضحاک کاخ به فریدون ورود  

 

38_ دید گونه برآن گيتي چو فریدون   

دید وارونه ضحاک  پيش جهان  

زباني قلمرو  : 

جمله 7 بيت   

نهاد: فریدون   



 

 

ربط حرف:چو  

مفعول: گيتي  

وصفي ترکيب/ پيشين وابسته آن:/ اسمي گروه: گونه آن(/قيد)متمم:گونه آن   

وندي: گونه  

ساده ماضي:دید   

مفعول:جهان   

مسند: وارونه  

ساده ماضي: دید   

ادبي قلمرو : 

ناهمسان وجناس قافيه: وگونه وارونه  

نظير مراعات: وفریدون ضحاک  

دید:تكرار  

اوضاع بودن خراب/ نبودن طبيعي روال بر از کنایه:دید وارونه  

دید(  وارونه)برعكس ضحاک تفكر در ودنيارا دید شكل آن به را جهان وقتي. فریدون: فكري قلمرو  

ایران ادبيات دبيران ازگروه جمعي و زاده غریب بانو   

@adabiyatjame11 

88:74 74.80.61], یازدهم ادبيات جامع کانال ] 

39_ باد چو منزل به منزل رفت همي   

داد پر دلي پرزکينه سري  



 

 

زباني قلمرو  : 

جمله یك بيت .   

فریدون نهاد. تاریخي دستور/ استمراري ماضي:رفت همي /  

مرکب وندي/ قيد: منزل به منزل   

تشبيه ادات. فهاضا حرف: چو  

پسين وابسته. نكره/هسته: سر: اسمي گروه:سري /  

سر صفت: زکينه پر  

پسين وابسته نكره ي/هسته:دل:اسمي گروه: دلي / 

دل صفت: پرزداد   

ادبي قلمرو : 

قافيه/ناهمسان جناس:وداد باد  

نظير مراعات: سرودل  

تكرار:منزل  

واندیشه فكر از مجاز:سر   

هتشبي/ کنایه/ اغراق:اول مصرع  

سرعت از کنایه:چوباد  

د:آرایي واج  

 دشمني پراز اي واندیشه فكر که درحالي رفت مي بسرعت( شهر به شهر.)جایگاه به جایگاه فریدون: فكري قلمرو

داشت خواهي عدالت پراز ودلي   



 

 

عدالت براي نبرد. :مفهوم  

40: بدند برنا که هر اندرون شهر به  

بدند دانا جنگ در که پيران چو   

متمم یك براي اضافه دوحرف آوردن تاریخي دستور/ متمم شهر: درونان شهر به  

نهاد(/هرکسي: )هرکه  

مسند: برنا   

ساده ماضي. بودند: بدند  

ربط حرف: چو  

وابسته/ هسته: پير: اسمي گروه: پيران اسم جانشين صفت. /وندي/نهاد:  پيران   

ربط: که  

متمم: جنگ   

مسند/ وندي: دانا  

ادبي قلمرو :  

تضادوتناسب: اوبرن  پير / 

د: آرایي واج  

قافيه: وبرنا دانا   

بودند  ماهر جنگ در که   که پيراني وچه جوان چه هرکس درشهر: فكري قلمرو  

نبرد براي اقشار تمام بسيج:مفهوم    

دوجمله بيت.  المعاني موقوف  



 

 

شدند آفریدون لشكر سوي:36 بيت  

شدند بيرون ضحاک زنيرنگ  

زباني قلمرو  : 

 ف مضا. )پسين وابسته: فریدون/ هسته:لشكر:/ اضافي ترکيب: آفریدون لشكر/متمم گروه:  دنآفری لشكر سوي

 (اليه

ساده ماضي/ تاریخي دستور رفتند:شدند  

هسته: نيرنگ/اسمي گروه:ضحاک نيرنگ/  متممي گروه:ضحاک نيرنگ   

اليه مضاف: پسين وابسته: ضحاک   

اضافه حرف:سوي  

ساده ماضي( کردند يداپ نجات) رفتند بيرون: شدند بيرون  

ادبي قلمرو : 

یافتن رهایي نجات از کنایه:شدن بيرون زنيرنگ  

قافيه:وآفریدون بيرون  

ن: آرایي واج  

یافتند نجات ضحاک ونيرنگ حيله واز رفتند فریدون لشكر سوي به: فكري قلمرو   

ورستگاري ونجات حق از پيروي:مفهوم  

دوجمله بيت  

ایران ادبيات دبيران از يوجمع زاده زهراغریب بانو کوشش به   

@adabiyatjame11 

 



 

 

88:71 74.80.61], یازدهم ادبيات جامع کانال ] 

42_ جوي چاره شد ضحاک گاه آن پس   

روي بنهاد کاخ زلشكرسوي  

زباني قلمرو : 

ربط حرف:پس  

قيد:گاه آن  

نهاد: ضحاک  

ساده ماضي: شد  

مسند/ مرکب:جوي چاره   

متمم: لشكر  

اضافه حرف:سوي  

متمم: کاخ   

تاریخي دستور. ساده ماضي: روي بنهاد   

 (رفتن)

ادبي قلمرو : 

ا آرایي واج  

قافيه: جوي وچاره روي / 

رفتن از کنایه:نهادن روي  

رفت کاخ سوي به لشكر واز کرد گري چاره ضحاک سپس:فكري قلمرو   



 

 

جمله دو:بيت  

43_ نهاد بر زمين بر پي چو زباال   

باد کردار به فریدون بيامد   

اسب)متمم: زباال:زباني قلمرو ) 

ربط حرف:چو  

پا:پي  

متمم یك براي اضافه دوحرف تاریخي دستور/ متمم:زمين   

دضحاک نها.  ساده ماضي:نهاد   

تاریخي دستور. ساده ماضي:بيامد . / 

نهاد:فریدون  

تشبيه ادات/  اضافه حرف:  کردار به  

قيد: باد کردار به    

بلندي:باال  

ادبي قلمرو :  

مشبه: فریدون  : 

به بهمش:باد   

تشبيه ادات:کردار به  

کنایه/اغراق/تشبيه:دوم درمصرع  

سرعت از کنایه: بودن باد کردار به   



 

 

قافيه: وباد نهاد  

نظير ومراعات تضاد: وزمين باال   

فكري قلمرو  : 

آمد باد مثل( بسرعت) فریدون گذاشت پا زمين به بلندي از. ضحاک وقتي  

دوجمله بيت  

44_ برد دست سر گاو ي گرزه آن بر   

خرد بشكست ترگ سرش بر بزد  

زباني قلمرو  : 

متممي گروه: گاوسر ي گرزه آن   

وصفي ترکيب/اسمي گروه: سر گاو گرزه  

صفت) پسين وابسته(  مقلوب ترکيب) مرکب: گاوسر/هسته: گرزه )  

ساده ماضي: برد دست   

تاریخي دستور ساده ماضي: بزد   

فریدون:نهاد  

اليه مضاف)وابسته:ش/ هسته:سر/ متممي گروه سرش  ) 

مفعول/کالهخود:ترگ   

تاریخي دستور/ ساده ماضي:بشكست  

قيد: خرد   

ادبي قلمرو :  



 

 

ناهمسان جناس/ قافيه:وبرد خرد   

گ/ ب:آرایي واج  

نظير مراعات:وگرز ترگ  

نظير مراعات: وسر وترگ   

نظير مراعات. :ودست سر  

شكست کالهخودش که زد ضحاک برسر و گرفت بدست را سر گاو گرز فریدون: فكري قلمرو    

جمله 4 بيت  

�������� 

ایران ادبيات دبيران از جمعي و زاده غریب زهرا بانو   

@adabiyatjame11 

45_ نوند چون را ضحاک بياورد   

بند به کردش دماوند کوه به   

زباني قلمرو : 

فریدون نهاد/ ساده ماضي:بياورد  

مفعول: ضحاک  

تشبيه ادات)اضافه حرف چو  )  

تندرو سبا:  نوند  

پسين وابسته) اليه مضاف: دماوند/هسته:کوه/متممي گروه: دماوند کوه ) 

ساده ماضي: کرد  



 

 

ضحاک مرجع) مفعول:ش  ) 

متمم بند  

ادبي قلمرو : 

قافيه:وبند نوند  

به مشبه:نوند/تشبيه ادات چون/ مشبه: فریدون: اول مصرع   

ن: آرایي واج  

کنایه به و تشبيه: اول مصرع  

زندان)کرد اسير را واو آورد کوه دماوند به را ضحاک سرعت به  نفریدو: قلمروفكري  ) 

ظلم بساط وبرچيدن ضحاک اسارت:مفهوم   

جمله 7 بيت  

31 بيت   _ 

شد خاک چون ضحاک نام ازو    

شد پاک همه او بد از جهان   

زباني قلمرو  : 

متمم:او  

اليه مضاف)پسين وابسته: ضحاک/هسته:نام:اسمي گروه/نهاد: ضحاک نام ) 

اضافه حرف:چون   

مسند:خاک  

ساده ماضي: شد  



 

 

نهاد:جهان   

اليه مضاف) پسين وابسته: او/ هسته: بد/ متممي گروه:بداو )  

مسند:پاک   

ساده ماضي: شد / 

قيد:همه   

ادبي قلمرو : 

جناس: وپاک خاک  

تشبيه/ کنایه: اول مصرع / 

شدن ارزش وبي. نابودي از کنایه. :شدن خاک   

ا/ ک:آرایي واج  

شد پاک او بد رفتار از ودنياکامال.  شد ومحو ونابود ارزش بي ضحاک نام فریدون واسطه به:ريفك قلمرو   

ظلم نابودي حق پيروزي: مفهوم   

جمله 7 بيت  

����� 

دادخواه ي کاوه درس پایان   

خوزستان استان, زاده غریب زهرا بانو کوشش به   

ایران ادبيات دبيران از وجمعي  . 

 

@adabiyatjame11 



 

 

# ۱۱_فارسي   

# پژوهي_متن_کارگاه   

# دادخواه ي کاوه)  ۱۱_درس )                                                                             

� زباني قلمرو   

۱- است؟ رفته کار به معنایي چه در زیر هاي واژه از هریك درس متن در  

 کاروان  زنگ اصل در:دراي/ خودش ئه تبر براي ضحاک که نامه،متني استشهاد :محضر/  ،علم ،معرفت فضيلت :هنر

جا،خانه ، مكان:منزل/پتك اینجا ،در  

 

۱- است؟ رفته کار به معنایي چه در«  گر» ي کلمه زیر بيت در  

یا:  معني به گر)  داوري داستان بدین بباید/پيكري اژدها وگر شاهي تو ) 

۳- اند؟ شده گانه چهار هاي وضعيت از یك کدام مشمول زیر هاي واژه از کدام هر  

دهد مي ادامه خود حيات به قدیم معناي همان با: پذیرش . 

است شده متروک واژگان فهرست از مذهبي یا سياسي،فرهنگي،اجتماعي دالیل به :سوفار . 

پذیرفته را جدید معناي هم و کرده حفظ را خود قدیم معناي هم:رکاب  

است پذیرفته را جدید ومعناي داده دست از را قدیم معناي: شوخ  . 

� ادبي قلمرو  

۱- کنيد انتخاب درس متن از اي نمونه حماسي شعر هاي ویژگي از هریك براي : 

دراي زخم هنگام بپوشند/پاي پشت آهنگران چرم آن از:ملّي زمينه  

گرد برخاست زبازار گه همان/کرد سرنيزه بر آن کاوه همان  



 

 

خرد بشكست ترگ سرش بر بزد/ برد دست سر گاو ي گرزه آن بر: قهرماني زمينه  

بند به کردش دماوند کوه به/نوند چون را ضحاک بياورد  

۱- کنيد؟ بررسي ادبي هاي آرایه نظر از را درس پنجم بيت  

دولب اديگش فریدون نام به/ شب و روز را ضحاک که بُد چنان  

 لب و شب«ب»،«ا» آرایي واج/بودن زبان ورد و آوردن زبان به را چيزي از کنایه:  گشودن لب/تضاد: شب و روز

اختالفي ناقص) ناهمسان جناس : ) 

۳- چيست؟ از مجاز شده مشخص هاي واژه از هریك  

بازارگاه گشت براوانجمن/ شاه زدرگاه شد برون چوکاوه   

بازاریان و ارباز مردم از مجاز بازارگاه  

دراي زخم بپوشندهنگام/پاي پشت چرم،کاهنگران آن از  

بندآهنگران پيش: چرم  

۴- ؟ است رفته کار به نمادین مفهوم کدام در«  کاویان درفش »زیر دربيت  

بيني کاویان درفش آري روي که جانب هر به/ پس تازان ، باش ميدان به افریدون چوافریدون ساعت تویك  

است   پيروزي دنما کاویان درفش . 

فكري قلمرو ❇  

۱-  مي خشم شدت از که ودرحالي کشيد فریاد بنویسيد؟کاوه روان نثر به را هفتم و بيست بيت مفهوم و معني

انداخت پا زیر و کرد پاره را نامه واستشهاد برخاست خود جاي از لرزید . 

۱-  ومنش وبيداد اهریمني دانست؟خوهاي توان مي خصلتهایي چه مظهر ، رویيدند ضحاک دوش بر که را ماراني

 خبيث



 

 

۳-  خونخواهي و ضحاک ستم و ظلم از ایران مردم است؟نجات بوده چه ضحاک عليه قيام در فریدون ي انگيزه

بود شده کشته ضحاک دست به که پدرش  

۴- کنيد؟ تحليل را ها آن شخصيت/بودند کساني چه«دیو پایمردان» درس متن به توجه با  

 او و بزنند حرفي ضحاک ظلم برعليه توانستند نمي که ترسو افرادي. بودند  ضحاک  ودستياران حكومتي ماموران

ترسيدند نمي خدا واز کردند مي یاري ظلم انجام در را  .  

�������� 

(۱۳/۵/۳۱) ،کرج البرز ،استان حسيني فرحناز:    کوشش به   

یازدهم ادبيات جامع کانال   

⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇  
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