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کـارگـاه       متن    پژوهی

 قلمرو زبانی 
1   جدول زیر را به کمک متن درس کامل کنید.

واژۀ معادلمعنا

...........................................دارای نشان پیامبری

...........................................شادی بخش

...........................................به خدای تعالی بازگشتن

...........................................قطع کردن مقّرری

2  سه واژه در متن درس بیابید که هم آوای آنها در زبان فارسی وجود دارد.

3    از متن درس برای کاربرد هر یک از حروف زیر، سه واژۀ مهّم امالیی بیابید و بنویسید.

ح ).................................ـ  .................................ـ  .................................(
ق ).................................ـ  .................................ـ  .................................(
ع ).................................ـ  .................................ـ  .................................(

4    در عبارت زیر، نقش دستوری ضمایر مّتصل را مشّخص کنید.

       بوی ُگلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.
5    در متن درس، نمونه ای برای کاربرد هریک از انواع حذف )لفظی و معنایی( بیابید.
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 قلمرو ادبی 
1 واژه های مشّخص شده، نماد چه مفاهیمی هستند؟

کان سوخته را جان شد و آواز نیامدای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز

2  با توّجه به عبارت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

 باراِن رحمِت بی حسابش همه را رسیده و خواِن نعمت بی دریغش همه جا کشیده.
 فّراِش باِد صبا را گفته تا فرش زمّردین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بناِت نبات در 

مهِد زمین بپرورد.

الف( آرایه های مشترک دو عبارت را بنویسید.

ب( قسمت مشّخص شده بیانگر کدام آرایۀ ادبی است؟

 قلمرو فکری 
1 معنی و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.

 عاکفاِن کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف که: ما َعَبدناَک حقَّ ِعباَدتَِک.
 یکی از صاحبدالن سر به َجیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.

2  مفهوم کلّی مصراع های مشّخص شده را بنویسید.

تا تو نانی به کف آرّی و به غفلت نخوری ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند
چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟  چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان

پرسـد مـن  ز  او  وصـف  کسـی  بـاز؟  گـر  گویـد  چـه  بی نشـان  از  بـی دل 
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3  از کدام سطر درس، مفهوم بیت زیر قابل استنباط است؟

برکشد نقشی  که  نمی بیند  نّقاشت  وان که دید،  از حیرتش کلک از بَنان افکنده ایهیچ 
سعدی

. ................................................................................................................ 4
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 کارگاه    متن پژوهی

 قلمرو زبانی 
1  معنای واژۀ »هّمت« را در بیت های زیر بررسی کنید.

شـودالـف( هّمت اگر سلسـله جنبان شـود سـلیمان  کـه  توانـد      وحشی بافقیمـور 

حافظکه دراز است ره مقصد و من نو سفرمب( هّمتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس

2 در کدام بیت ها، یکی از اجزای جمله حذف شده است؟ نوع حذف را مشّخص کنید.

قلمرو ادبی  
1   کدام یک از ترکیب ها و واژه های مشّخص شده، مفهوم مجازی دارند؟ دالیل خود را بنویسید.

مسلک مرغ گرفتار قفس، هم چو من استنالۀ مرغ اسـیر این همه بهر وطن اسـتالف(
به تخت مصرم اما جای در بیت الحزن دارمنشاط غربت از  دل کی بََرد حبِّ وطن بیرونب(

صائب تبریزی

پ(        در بیت االحزان درآمد و نالید؛ چنانچه هر پرنده بر باالی سر یعقوب بود، بنالید.   
  قصص االنبیا

2   با توّجه به بیت های زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.

مـا را فراغتی اسـت که جمشـید جم نداشـت   با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است
قلـم از  نامـش  فتـد  زمانـه  دفتـِر  در  هـر ملّتـی کـه مـردم صاحب قلـم نداشـت 

الف( دربارۀ تلمیح به کار رفته در بیت اّول توضیح دهید.

ب( مصراع های مشّخص شده را با توّجه به آرایۀ »کنایه« بررسی کنید.

قلمرو فکری 
1  شعر »آزادی«، نمونه ای از اشعار وطنی عارف قزوینی است که به سلطۀ بیگانگان و بیدادگری  ی 3
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 کارگاه    متن پژوهی

 قلمرو زبانی 
1 معادل معنایی واژه های مشّخص شده را در متن درس بیابید.  

به جای خویش دهد هر چه کردگار دهدسـریر ُملـک، عطـا داد کـردگار تو را
ظهیرالّدین فاریابی

یا که محتاج فرومایه شـود، مرِد کریمدردناک است که در دام  شغال افتد  شیر
شهریار

2  از متن درس، چهار ترکیب وصفی که اهّمیت امالیی داشته باشند، بیابید و بنویسید.

3  در بیت های زیر، ترکیب های اضافی را مشّخص کنید. 

روزگاریالف(  درشـِت  مشـِت  پس افکنـدتـو  قرن هـا  گـردِش  از 
خردمنـدزیـن بی خـرداِن سـفله بسـتانب( مـردمِ  دِل  داِد 

قلمرو ادبی 
1  در کدام بیت ها آرایۀ »ُحسن تعلیل« به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.

2  در بیت های زیر، استعاره ها را مشّخص کنید و مفهوم هر یک را بنویسید.

ُکلَه ُخـود یکـی  سـر  بـه  سـیم  کمربنـداز  یکـی  میـان  بـه  آهـن  ز 
را درون  آتـش  مکـن  زیـن سـوخته جان، شـنو یکـی پنـدپنهـان 

3  شعرهای »دماوندیه« و » مست و هشیار « را از نظر قالب مقایسه کنید.
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