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   نعمت شکر:   یک درس  
 معنی

 .              دبگستر یندمرز شفر تا گفته را صبا دبا اشفر

 .  یاندوبر نگیاها و هسبز مینز روي بر ،میکند پهن را هاشفر که کسی نهمچو دهفرمو مرا صبا دبا به

 

 .           دنبُر منکر يخطا به روزي يظیفهو و ردند فاحش هگنا به نبندگا سنامو ي دهپر

 قطع ننشادبو رخطاکا دجوو با را هاآن رمقر روزي و دیزرنمی نناآ ريگنهکا دجوو با را نبندگا ويبرآ

 .کند نمی

 

 .                گشته باسق نخل تربیتش به خرمایی تخم

 .دمیشو تبدیل بلند نخلی به نداوخد عنایت و توجه با خرمایی يهسته

 

 .              نعمت مزید رشندا شکر به و ستا قربت موجب طاعتش که جلّوعزّ را ايخد منت

 موجب یشارشکرگذ و دمیشو او به یکیدنز سبب مینشافر از طاعتا که ستا ينداوخد صمخصو سسپا

 .ددمیگر نعمت نیاوافر

 

 .         گشته باسق نخل تربیتش به خرمایی تخم و هشد فایق شهد او رتقد به تاکی ي رهعصا

 عنایت و توجه با خرمایی يهسته و ستاگشته هايبرگزید شیرینی نداوخد رتقد سبب به رنگوا آب

 .دمیشو تبدیل بلند به نخلی نداوخد

 

 .               گرفته بر در ورق سبز يقبا روزينو خلعت به را نختادر

 .ستا هپوشاند سبز يهاگبر از پوششی نختادر تن بر روزنو عید سلبا انعنو به

 

 .                 دبو دهبر وفر قبتامر جیب به سر نالد صاحب از یکی

 .دبو فتهورفر فانهرعا تفکر و تأمل حالت در نفارعا از یکی

 

                  ذات حمفر یدآمی بر نچو و. ستا تحیا مُمّدِ رودمی وفر که نفسی هر

 میآد نجا طنشا موجب دمیشو منجاا زدمبا نچو و دمیشو ندگیز يمهادا موجب میکشیم که نفسی هر

 شودمی 
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 .                وردبپر مینز مهد در تنبا تِبنا تا دهفرمو را ريبها برا یهدا

 .هدد ورشپر دخو رانبا با مینز روي بر را نگیاها تا ستا داده رستود ايیهدا نچو ريبها يبرهاا به

 .  را بصحاا يهدیه کنم پر منیدا سمر گل ختدر به نچو که شتمدا خاطر به

 ورم؛بیا هدیه نستادو ايبر هاآن از مسیدر لهیا رفمعا و نعرفا به نچو دبو هنمذ در

  برفت ستد از منمدا که دکر مست نچنا گلم يبو

 .دمکر شموافر را چیز همه و مشد دبیخو دخو از که دکر شیفته امر نچنا لهیا رفمعا يبو

 . فمعتر دتعبا تقصیر به جاللش يکعبه نعاکفا

 .میکنند افعترا دتعبا در دنکر کوتاهی به نداوخد هگادر حقیقی انعابد

 . نددبو هشد قمستغر مکاشفت بحر در جمالش يحیله نصفاوا

 .نددبو فتهورفر رگاوردپر حقایق به دنبر پی يندیشها در نداوخد یباییز نصفکنندگاو و نعرفا

 . ستا دهنها سر بر شکوفه هکال بیعر موسم ومقد به را خشا لطفاا

 .ندهاشد شکوفه از پر نختادر يشاخهها ربها فصل نمدآ با

 

 .تالشم و پویه در تو مکر و لطف سبب به و کنم می رو تو يسو به تنها    ، همه از فضل تو پویم: جویم تو هگادر همه

 

 .هستم شتال و پویه در تو مکر و لطف سبب به:             پویم تو فضل از همه

 توست ستد به ها نشد دیاز و کم همۀ:    ییافز تو کمّی همه بکاهی تو بیشی همه

 

 ماییدآزخو و مطلب درك

 
                ؟چیست «تقصیر» از رمنظو یرز بیت در

 «آورد  ايخد  هگادر  به رعذ           خویش تقصیر ز که به نهما هبند»

 هگنا منجاا و دتعبا در دنکر کوتاهی

 

               ؟میکند رهشاا نداوخد تصفا امکد به يسعد یرز رتعبا در

 «.ردند فاحش هگنا به نبندگا سنامو دهیپر. هکشید همهجا یغشدربی نعمت انخو»

 دنبو بلعیوا رستا  دنبو رزاق

 

                «.دنبر منکر يخطا به روزي يظیفهو» رتعبا به توجه با

 ؟چیست «روزي يظیفهو» از رمنظو (ب                       دارد؟ رهشاا نداوخد صفت امکد به رتعبا (لفا

 هشد تعیین و رمقر روزي( ب                اخد دنبو رزاق( لفا 
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 هشد تأکید  نداوخد تصفا امکد بر «دنبر منکر يخطا به روزي يظیفهو و ردند فاحش هگنا به نبندگا سنامو ي دهپر» رتعبا در

 ؟ستا

 دنبو بلعیوا رستا    دنبو رزاق 

 

 دارد؟ معنایی طتباار یرز تبیاا از یک امکد با «شخامو من و يگو تسبیح غمر       نیست میتآد طشر ینا گفتم» بیت

      ز؟با گوید چه ننشا بی از دلبی              پرسد من ز او صفو کسی گرا (لفا

 ينبر نفرما تو که نباشد فنصاا طشر        دارفرمانبر و سرگشته تو بهر از همه (ب

 «ب» يگزینه

 

           ؟چیست یرز رتعبا در «گل ختدر» از رمنظو

 «را بصحاا يهدیه کنم پر منیدا ،سمر گل ختدر به نچو که شتمدا خاطر به»: گفت

 يمعنو و عرفانی تحاال  حق لجما از هايجلو 

 

 ؟چیست «نهواپر» و «سحر غمر» از ادمر یرز بیت در

    «نیامد آواز و شد نجا را سوخته نکا       زبیامو نهواپر ز عشق سحر غمر اي»

 حق راه قعیوا عاشق: نهواپر.           میکند عاشقی و عشق يعااد حق راه در که کسی: سحر غمر

 

 ؟چیست «یندمرز شفر» از دمقصو «دبگستر یندمرز شفر تا گفته را صبا دبا اشفر»: رتعبا در

 نگیاها و هاهسبز

 

 .            کنید مشخص بیاد يیهآرا دو ،یرز بیت در

     نکشتیبا حنو باشد که را آن بحر جمو از كبا چه          ن؟پشتییبا تو نچو دارد که را متا اریود غم چه 

 تشبیه ؛نظیر تعاامر س؛جنا ؛تلمیح

 

  ؟نددار افعترا يمرا چه به نعاکفا ،«تکَدعِبا حق كَعَبَدنا ما: که فمعتر دتعبا تقصیر به جاللش يکعبه نعاکفا» رتعبا در

 ا؟چر

 دتعبا ستا شایسته که گونه آن را نداوخد معتقدند نچو. میکنند افعترا نداوخد دتعبا در کوتاهی به

 .ندده انکر
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 :بیت ممفهو گزینه امکد

          ؟میکند نبیا را «نیامد آواز و شد نجا را سوخته نکا/      زبیامو نهواپر ز عشق سحر غمر اي»  

 ريمیاه و دتحاا(ج                عاییادبی و باختگی كپا (ب                   ییاشید و عشق نبیا (لفا 

 «ب» ي گزینه

 

 

                  «گشته باسق نخل تربیتش به خرمایی تخم» رتعبا در

 دد؟میگر بر کسی چه به «ش» ضمیر مرجع (ب                                          ؟چیست تربیت از رمنظو (لفا

 نداوخد(ب                            دنبو توجه و عنایت ردمو( لفا

 

 نچنا گلم يبو مبرسید نچو را، بصحاا يهدیه کنم پر منیدا ،سمر گل ختدر به نچو که شتمدا خاطر به» رتعبا به توجه با

              «.برفت ستد از منمدا که دکر مست

      ؟ستا عرفانی لحا امکد بیانگر «مبرسید گل ختدر به» (لفا

    ؟چیست از کنایه «برفت ستد از منمدا» (ب

                                 حق به نسیدر و لصاو يمرحله( لفا

 .میباشد هللافی يفنا ممقا بیانگر که نشد دبیخو دخو از کنایه( ب

 

 :بیت ممفهو با گزینه امکد

 دارد؟ معنایی طتباار «نیامد آواز و شد نجا را سوخته نکا/    زبیامو نهواپر ز عشق سحر غمر اي» 

     خبر دارد او جمله نمیا از             ثرابی هم بیخبر هم شد که آن (لفا

     ينداوخد فلطاا به شو ثقوا که مدآ بخطا             يمندآرزو حدیث میگفتم دبا با سحر (ب

 «لفا» يگزینه

 

 ؟بنویسید را «زبا گوید چه ننشا بی از دلبی            پرسد من ز او صفو کسی گر » بیت در هشد مشخّص قسمت ممفهو

 اخد شناخت از شاعر نیاناتو و عجز بر تأکید

 

                      ؟چیست «ییافز تو کمّی همه بکاهی تو بیشی همه »اعمصر ممفهو

 توست ستد به  ها نشد دیاز و کم ي همه

 

 لفا  گزینه ي                 ؟ستا همدآ بیت امکد در «ءتشا من لّتذ و ءتشا مَن تعزّ » ي یهآ ممفهو 

 . ییافز تو کمی همه ، بکاهی تو بیشی همه     بپوشی تو عیبی همه ، نیابد تو غیبی همه. لفا

 .ییاجز و ديجو همه وريسر و رينو همه       یقینی و علمی همه جاللی و يعزّ همه. ب
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 یدآمی بر نچو و ستا تحیا ممد رودمی وفر که نفسی هر».         بیابید مقابل رتعبا در سجع يیهآرا یک بیاد يها یهآرا

   «.ذات حمفر

              «ذات و تحیا» یا «یدآمی بر و رودمی وفر»

 

 رهُشیا و مست: دوم درس

 .کنند زاتمجا را مست ادفرا ر،هوشیا دممر باید گفت«:  را مست دم،مر رهشیا ندز حد باید »: گفت

 

  عجتماا عضااو) ستا ارناهمو راه ، نیست من فتنر را از هگنا: گفت نیست ارهمو ره ، نیست فتنر راه مجر:  گفت

 (ستا  نساما نابه

 

 ! ؟ نیست رخمّا ي خانه در کجا از لیوا:  گفت   شویم نجاآ ايسر را لیوا ستا یکدنز:  گفت

 در دخو حاکم که ممعلو کجا از:گفت مست. یمرو می جا آن به ، ستا یکدنز شهر حاکم خانه: گفت رمامو

 .نباشد میخانه

 

  نیست ربسیا و کم فحر ، گو دهبیهو اي:  گفت       يشد دخو بی چنین زان ، رديخو ربسیا می:  گفت

 ام،حر رکا داننا اي: گفت مست. اي داده ستد از را رتختیاا لیلد ینا به رديخو ابشر دیاز: گفت

 !اردند فرقی آن دیاز و کم و ستا امحر

 

 ماییدآزخو و مطلب درك
 «. نیست ربسیا و کم فحر گو دهبیهو اي:گفت          يشد دخو بی چنین زان رديخو ربسیا می: گفت»:       بیت به توجه با 1

   .بنویسید را هشد مشخص ممفهو

 اردند فرقی آن دیاز و کم و ستا امحر ام،حر رکا

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 احسان محسنی رشته های نظری 3جزوه آمادگی امتحان نهایی فارسی 

 

 عتصامیا ینوپر            د؟شو می یافت نیاوافر به معاصر انشاعر از یک امکد شعر در همناظر فنّ

 عتصامیا ینوپر.        ستا.............  معاصر شاعر تقطعا یباترینز و بهترین از رهوشیا و مست ي همناظر

 

 «ج»              ؟ستا همدآ گزینه امکد در «يشد دخو بی چنین زان رديخو ربسیا می: گفت » شعر دوم اعمصر

  «نیست رات و دپو ز نقشی جز ستا هپوسید »گفت (ب             «نیست رهشیا کسی جا ینا ربیا ريهشیا »گفت (لفا

 «نیست   ریناد   و   همدر  رکا ، عشر   رکا»   گفت (د              «نیست  ربسیا  و  کم  فحر  گو  دهبیهو اي »گفت (ج

 

   .حافظ ؟ستا شاعر امکد طنز آور دیا «رهشیا و مست » شعر در عتصامیا ینوپر طنز

 

                     دارد؟ رهشاا جتماعیا ي مسئله امکد به یرز بیت

 «نیست ارهمو ره ،نیست فتنر راه مجر »: گفت/   «روي می انخیز و نفتاا سبب زان مستی »: گفت

 (عجتماا نساما نابه عضااو) جامعه يها ريناهنجا و دفسا 

 

 دارد؟ رهشاا شاعر نماز جتماعیا ي هپدید امکد به«نهاوار را دخو و نپنها هبد ريیناد»اعمصر عتصامیا ینوپر شعردر

 .  اريخو هشور 

  همناظر.   ستا هشد ئهارا حالت ینا در «عتصامیا ینوپر » تعلیمی رشعاا نمونه

 تعلیمی شعر يها نمونه.   دشو می بمحسو معاصر..................  از عتصامیا ینوپر شعر

 شرعی زاتمجا منجاا ؟چیست « زدن حد » از دمقصو «. را مست ، دممر رهُشیا ندز حد باید گفت » اعمصردر

 ؟شتدا اي ظیفهو چه « محتسب » شاعر نماز ي جامعه در ؛ « گرفت گریبانش و یدد ره به مستی محتسب » اعمصر در 

 .دبو یند محکاا ايجرا بر رتنظا رشکا
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 آزادي: مسو درس
 معنی

 ستا نلحَزَا بیت که خانه آن کُنَش انیرو شکزا                    دباآ جانبا ستد از دشو وکا اي خانه

 و دکر گریه طنو آن لحا به باید) دکر انیرو شکا با باید را آن د،شو دباآ نبیگانگا ستد به طنو گرا 

 ستا هماتمکد بلکه نست دباوآ دشا یگرد ،طنو آن که( ردخو تأسّف

 

 ستا من چو هم ،قفس رگرفتا غمر مَسلک               ستا طنو بهر همه ینا سیرا غمر نالۀ

 نیاندز شاعِر نالۀ مانند به قفس در رگرفتا ةپرند نِنالید روش. ستا طنو ايبر  قفس در رگرفتا غمر نالۀ 

 .ستا

 

 ستا چمن فطر به که فیقیر به من از خبر           دببر گر طلبم می سحر دبا از همّت

 .زدسا هگاآ من لحا از را نهاآ و برساند آزادم نستادو به را رگرفتا من خبِر تا هماخو می ريیا سحر دبا از 

 

 ستا کفناز کم و تن ننگ که جامه آن ربِد              طنو بهر نخو به غرقه دنشو وکا اي جامه

 کهایرز ختاندا دور و دکر رهپا را آن باید دد،نگر نخو به غرقه طنو راه در گرا یمدار تن بر که لباسی آن

 ستا کفن از تر ارزش بیو ستا ییاسور سلبا آن،

 

 ستا هرمنا او که دکر یقین وزمرا ملّت   یمدکر نسلیما مُلک ینا در که را کسی آن

 ملت نکنوا ،نستیمدا می دلعا نسلیما نچو را او و ساندیمر شاهیدپا به رکشو ینا در که را کسی آن 

 .ستا نشسته تخت بر نسلیما يجا به که ستا هریمنا( هشا محمدعلی) وي که ندا دهحاصل کر یقین انیرا

 

 شتاند قلم صاحب دممر که ملّتی هر   قلم از نامش فتد مانهز فترد در

 .دشو می شموافر رگاروز و یخرتا لطو در باشد شتهاند ندیشمندا که ملّتی هر 

 

 شتاند جم جمشید که ستا غتیافر را ما    ستا تهی می و مجا از من مجا و جیب نکهآ با

 حتی که ام هسیدر سایشیآ نچنا به ،ستگیوار سبب به ماا ارم،ند اي هبهر ندگیز تمکاناا از ینکها با 

 .شتاند جمشید نچو شاهیدپا
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 ماییدآزخو و مطلب درك
 ستا من چو هم ،قفس رگرفتا غمر مَسلک    ستا طنو بهر همه یناسیرا غمر نالۀ    ؟چیست سیرا غمر نالۀ از رمنظو

 ستا هشد ودهسر  طنو ايبر انندز در که ي شعر

 

 ستا هرمنا او که دکر ینیق وزمرا ملّت                  یمدکر نسلیما مُلک ینا در که را کسی آن ؟چیست  یرز بیت از رمنظو

 هریمنا يجا نه ستا نسلیما تحضر نچو ديفر يجا ان،یرا شاهیدپا تخت ینا

 

 ستا چمن فطر به که فیقیر به من از خبر           دببر گر طلبم می سحر دبا از همّت ؟ چیست دنما سحر دبا

 پیک و سانیرخبر دنما

 

 هشا محمدعلی          ؟کیست  یرز بیت در «هریمنا» از رمنظو

 ستا هرمنا او که دکر یقین وزمرا ملّت                  یمدکر نسلیما مُلک ینا در که را کسی آن

 

 شتاند کم و بیش غم که غم شتاند آري   شتاند غم بیش و کم ايبر لمد هرگز     ؟چیست یرز بیت ممفهو

 نیایید و ديما تتعلّقا و ها بستگیوا از ستگیوار و آزادي

 

 ندیهوماد پنجم درس
 معنی

    نداور دکبو یکی به بنشین    معجر سپید آن بکش سر از

 هبد ننشا را دخو هشکو و فرّ و داربر تسر روي از را(  فبر) سپید يسررو آن

 

 کمربند یکی نمیا به هنآ ز                           دخو کُله یکی سر به سیم از

 .اي بسته کمر به که ستا نگر هتیر کمربند مثل( ها هصخر)هکو منهدا و ستا فبر ات قله روي

 

 چند یک دهنمو ورم ، درد از   مینیز دهفسر قلب تو

 اي دهکر ورم درد تشدّ از که هستی مینز منجمد قلب تو ندوماد اي

 

 غندار شیر زهشر چو وشبخر              زهگر يهااژد چو ايبگر

 آوربر وشخر و بانگ دلوآقهرو خشمگین شیر مانند و شو ور حمله دلوآهرز( رما) يهااژد مانند

 

 ندوماد اي گیتی گنبد اي      بند در يپا سپید یود اي

 اي دهیستاا ارستوا و بلند ، نسماآ مانند و هستی رگرفتا سفید یود همانند که ندوماد اي
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 لبندد چهر ، برا به بنهفته     روي تنبیند بشر چشم تا

 نبینند را ات هچهر نسانهاا تا اي دهکر نپنها برهاا نمیا در را ات هچهر

 

 پیوند دهکر سعد خترا با      نپیما بسته سپهر شیر با

 (اي هشد نشین هم  يمشتر و شیدرخو با.)  اي بسته پیوند  يمشتر با و هشد نپیما هم شیدرخو با

 

 نددکر دضما آن بر رکافو          نشیند وفر ورم و درد تا

 .ندا شتهاگذ آن روي بر( رکافو) فبر  از مرهمی ورم و درد کاهش ايبر

 

 فکندا پس ها نقر دشِگر از            ريگاروز شتِدر مشتِ تو

 ارث ما به) اي هماند يجا به رانگاروز گذشت ثرا بر که هستی مانهز دممر سنگین مشت تو ندوماد اي

 (اي هسیدر

 

 ماییدآزخو و مطلب درك
 :هیدد پاسخ هشد داده تالاسؤ به یرز تبیاا به توجه با 1

  دـنواـمد اي تیـگی گنبد اي             ندـب در يپا سپید یود اي

  مانند وـید سـنح دممر ینو             رانتوـس دم از هیر وا  تا

  پیوند دهکر عدـس رـتـخا با               نپیما بسته سپهر شیر با

 .   فکندا پس ها نقر دشگر از              ريگاروز شتدر مشت تو

              دممر    ؟چیست «ندوماد » از شاعر دمقصو. لفا

 يبلند ؟ستا هشد رهشاا ندوماد هکو صفت امکد به مسو بیت در. ب

             (مایهوفر) داننا يها ننساا   ؟چیست «رانستو » از رمنظو. پ

 اثمیر ؟معناست چه به ، خرآ بیت در «فکندا پس »ترکیب. ت

 

 هقصید      ؟ستا يشعر قالب امکد ودنسر به «ربها تقی محمد » تشهر ي هعمد لیلد
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 :هیدد پاسخ یرز تالاسو به «نددکر دضما آن بر رکافو /نشیند وفر ورم و درد تا »بیت به توجه با 

   فبر ،( هکو مدگیآ بر) قلّه     ؟چیست از رهستعاا ترتیب به «رکافو » و «ورم ». لفا

 نظیر تعاامر ؟ستا آورده دجوو به را یهآرا امکد «دضما و رکافو ورم، ، درد » نگاواژ. ب

 

 ؟کند یم تعود يمرا چه به را دخو مخاطب«پند یکی شنو ن،جا سوخته ینز/را درون تشآ مکن نپنها» بیت در شاعر

 (خشم و ضایتیرنا رظهاا) اضعترا

 

 ؟چیست «نداور دکبو یکی به بنشین  /معجر سپید آن بکش سر از » بیت دوم اعمصر در فتهر رکا به کنایی ممفهو

 بگیر ستد در را ناییاتو و رتقد

 

 به مشبه ؟ستا تشبیه از پایه امکد « دهفسر قلب » ، «چند یک دهنمو ورم درد از/  مینیز ي دهفسر قلب تو » بیت در

 

 ؟چیست «ندزفر بخت هسیا»و«سپید سر درما»از رمنظو «ندزفر بخت هسیا پند ینا /بشنو سپید سر درما اي» بیت در

 (  ربها ايلشعرا ملک) شاعر دخو. ندوماد هکو

 

 :   هیدد پاسخ هشد داده تالاسؤ به یرز تبیاا به توجه با

  نداور  دکبو یکی  به  بنشین        معجر  سپید  آن بکش سر از

  فکندا پس ها نقر دشگر از        ريگاروز   شتدر   مشت  تو

  منددخر    دممر   دل   داد         نبستا سفله دانخر بی ینز

 قله كنو فبر  ؟چیست «معجر سپید » از شاعر دمقصو اول بیت در. لفا

 دوم بیت  د؟شو می هیدد تشبیه بیت امکد در. ب

 داننا نحاکما ؟هستند کسانی چه «سفله دانخر بی » از رمنظو مسو بیت در. پ

 

 ي(بلند ع )تفاار  دارد؟ رهشاا ندوماد هکو صفت امکد به «لبندد چهر ، برا به بنهفته/  روي تنبیند بشر چشم تا »بیت

 

   هقصید  ؟ستا هشد ودهسر قالبی چه در ، ربها ايلشعرا ملک «ندیهوماد » شعر

 

 :هیدد پاسخ ها پرسش به یرز تبیاا به توجه با

  لبندد چهر ، برا به بنهفته          روي تنبیند بشر چشم تا

  مانند یود نحس دممر ینو             رانستو دم از هیر وا تا

  نپیما  دهکر  سعد خترا با           نپیما بسته سپهر شیر با

   (تعلیل حسن.)رگاروز بد نمادمر ستد از هاییر ؟ستا آورده ندوماد ي هچهر دنکر نپنها ايبر لیلید چه شاعر. لفا

  بفتاآ ؟چیست به رهشاا خرآ بیت در « سپهر شیر ». ب

   لیها فمضا ؟چیست اول اعمصر در «ت» ضمیر ريستود نقش ( ج
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 « فلا»   ؟ستا فعلی عنو چه « ايبگر » ، «غندار شیر زهشر چو وشبخر   /زهگر  يهااژد چو ايبگر» بیت در

 .ريخباا رعمضا. د.            میالتزا ماضی. ج.          میالتزا رعمضا. ب.           مرا فعل. لفا

 

 فبر ؟چیست « رکافو » از رمنظو «نددکر دضما آن بر رکافو /نشیند وفر ورم و درد تا »بیت در

 

 :هیدد پاسخ ها پرسش به و نیدابخو را یرز تبیاا

 بند کمر یکی نمیا به هنآ ز    دخو کله یکی سر به سیم از »

  «بند دل هچهر برا به بنهفته         روي تنبیند بشر چشم تا

 هکو ي میانه تیرگی   - هکو روي فبر  ؟چیست «هنینآ بند کمر » و «سیمین دخو کله » از شاعر رمنظو (لفا

 عتفاار و يبلند  ؟کند می رهشاا ندوماد هکو صفت امکد به دوم، بیت در شاعر (ب

 

 :بنویسید را هشد مشخص يها قسمت ممفهو ، یرز شعردر

   «.نددکر دضما آنبر رکافو           نشیند وفر ورم و درد تا »

 (خمز بر يچیز بستن)  دننها مرهم                     هکو ي قلّه مدگیآبر

 

  .مایهوفر ، پست.    نبستا سفله دانخر بی ینز

. 

 ؟ چیست  «عدـس رـتـخا »  و «سپهر شیر » از رمنظو یرز بیت در

 پیوند دهکر عدـس رـتـخا با                                                           نپیما بسته سپهر شیر با  

 .ستا«  کبرا سعد» که ستا ىمشتر                               ستاو يسدخانها جبر که آن رعتباا به بفتاآ 

 

 ندوماد هکو قدمت           فکندا پس ها نقر دشگر از       ريگاروز شتدر مشت تو  ؟ چیست دوم اعمصر از رمنظو 19
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 نامه نی: ششم درس
 معنی

  دشو مى دهبیهو و هتبا رشگاروز ،باشد هبهر بى عشق از هرکس:          شد یرد روزش ،ستا روزي بیکه   هر

 

 :  شد اههمر هازسو با هاروز      شد هگا بی هاروز ما غَمِ در

 دبر می نپایا به دل زسو با را هاروز و ستا غمگین يعمر ٬ عاشق

 

 کند می نمجنو عشق يها قصه.                       کند می نپرخو راه حدیث نی

 نجر و درد سراسر که–نمجنو نچو عاشقانی عشق قصۀ از و کند می نبیا را عشق خونین راه نستا،دانی

 آورد می نمیا به سخن ،ستا

 

 من   ِارسراَ نجُست من درون از          من ریا شد دخو  ظنِّ از هرکسی

 .نیافت در امر لحا حقیقت ماا  شد ریا و اههمر من با د،خو انتو و فهم حد در هرکسی

 

 نیست رستود نجا یدد را کس لیک            نیست رمستو تنز نجا و نجاز تن

 ناییاتو ماا نیست هپوشید يیگرد بر یک هیچ و دارد گاهیآ نجا از تن و کند می ادراك را تن نجا گرچه

 .ستا هنشد داده چشمی هیچ به نجا نیدد

 

 قشتیاا درد حشر بگویم تا      اقفر از شرحه شرحه هماخو سینه

 اقفر داغ و درد از لشد و دهکر ادراك را حق از دورى که هماخو مى اى هشنوند ق،شتیاا درد نبیا اىبر

 .باشد سوخته

 

 یددر ما يها دهپر هایش دهپر         برید ريیا از که هر حریف نی

 معرفت ىجویا که کسى اىبر و کند مى شفا را او راز و ستا هیدد انهجر عاشق هر مهمد ،نى ىها نغمه

 .ببیند را حقیقى قمعشو تا دارد برمى چشم مقابل از را ها بحجا و ها دهپر ستا

 

 ؟ یدد که مشتاقی و زمساد نی همچو     ؟ یدد که تریاقی و يهرز نی همچو

 ادفرا دىجوو ظرفیّت به) هست نیز بخش نمادر ،فرینىآ درد عین در. هردزپا هم و ستا هرز هم نى

 (دارد بستگى

 

 شد یرد روزش ستا روزي بی هرکه       شد سیر بشآ ز ماهی جز هرکه

 از هرکس. دشو نمى سیر معرفت و عشق  ِآب در ردنخو غوطه از که ستا( عاشق) حق ىیادرِ  ماهى تنها

 .دشو مى دهبیهو و هتبا رشگاروز ،باشد هبهر بى عشق
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 نیست شگو جز يمشتر را نباز مر      نیست شهو بی جز شهو ینا ممحر

 اىبر«  شگو» که رطو نهما ،ستا ممحر( شهو بى) عاشق ،تنها ؛کند نمى درك کسى هر را عشق حقیقت

 .ستا مناسب ارىبزا«  نباز»  ِنسخنا ادراك

 

 کند می شکایت ها ییاجد از      کند می حکایت نچو نی از بشنو

 شکایت و گله قمعشو  ِدوري از و گوید می سخن چگونه که کن شگو(  موالنا یا کامل ننساا)  نی ايصد به

 ؟ کند می

 

 مشد نحاال شخو و نبدحاال جفت         مشد نناال جمعیتی هر به من

 ىسو به نهاآ كسلو و سیر که کسانی چه ،ها آن همۀ با و دادم سر را حق به عشق نالۀ ها ننساا همۀ ايبر من

   مشد اههمر نداّ  حق راه وانِهرر که  کسانی چه و( نحاال بد)ستا کنُد ،حق

 

 دبا نیست ، اردند تشآ ینا که هر/  دبا نیست و ينا بانگ ینا ستا تشآ

 ، عشق ازگد و زسو ینا از که کسی هر وارممیدا. ستا عشق تشآ بلکه نیست اهو و دبا  ،نی نالۀ و بانگ ینا

 دشو دنابو ستا هبهر بی

 

 نیست رنو آن را شگو و چشم لیک     نیست دور من نالۀ از من سرّ

. )  یابددر را ناله ینا حقیقت و راز ننداتو نمی يظاهر شگو و چشم ماا ستا نهفته من يها ناله در من ارسرا

   دکر درك را آن انتو می دل شگو و چشم با تنها

 

 .ستا خبر بى صلوا رفِعا لحا از ده،نسپر عشق راه که آن:  مخا هیچ پخته لحا نیابددر

 

 ماییدآزخو و مطلب درك

 معنا عالم              ؟چیست «ننیستا » از دمقصو «.ندا هنالید زن و دمر منفیر از/  ندا هببرید امر تا ننیستا کز »: بیت در

 

 شد یرد روزش ،ستا روزي بی هر       شد سیر بشآ ز ماهی جز که هر »: هیدد پاسخ تالاسؤ به یرز شعر به توجه با

 «ملسّالوا ، باید  هکوتا  سخن پس               مخا هیچ پخته لحا نیابد در  

       .قعیوا عاشق                              ؟چیست «ماهی » از رمنظو. لفا

 .ستا خبر بی صلوا رفعا لحا از ، دهنسپر عشق راه که آن ؟ستا معنا چه به دوم بیت اول اعمصر. ب
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 ترتیب به «روز نشد یرد » و «روزي بی » ؛«.شد یرد روزش ،ستا روزي بی هر /شد سیر بشآ ز ماهی جز که هر » بیت به توجه با

   .نشد خسته و لملو  -  عشق از هبهر بی        ؟معناست چه به

 

 :یرز تبیاا به توجه با

  دبا نیست اردند تشآ ینا که هر      دبا نیست و ينا بانگ ینا ستا تشآ »

  یددر ما يها دهپر هایش دهپر                    برید ريیا از که هر حریف نی

 .      بنویسید را دوم و اول اعمصر در « دبا نیست » يمعنا. لفا

 دشو دنابو و نیست: دوم اعمصر.     نیست نمیدد و نفس تنها: اول اعمصر

 مهمد. ؟ستا فتهر رکا به معنی چه به دوم بیت در «حریف» ي واژه. ب

 

 : هیدد پاسخ تالاسؤ به یرز شعر به توجه با

 خویش   صلو   رگاروز   جوید  زبا         خویش صلا از ماند دور وکا کسی هر

 .مشد نحاال شخو و نبدحاال جفت                    مشد  نناال  جمعیّتی هر به من

    ؟چیست «خویش صلا » از موالنا رمنظو. لفا

   حق يسو به گشتزبا
 چیست « نحاال بد »  و « نحاال شخو » از رمنظو دوم بیت در. ب

   ندا نمادشا حق يسو به سیر از که ندا حق راه وانهرر:  نحاال شخو

 ستا کنُد ،حق ىسو به نهاآ كسلو و سیر که هستند کسانى:  نحاال بد

 

 . کنید نبیا «یددر ما يها دهپر هایش دهپر  برید ريیا از که هر حریف نی » بیت در را «دهپر » معنایی وتتفا

 حجابیا  راز/   نی يها نغمه

 

 ؟چیست « شهو بی  و شهو » از رمنظو « نیست شگو جز يمشتر را نباز مر         نیست شهو بی جز شهو ینا ممحر » بیت در

 عاشق: شهو بی     عشق:   شهو

 

 خویش صلو رگاروز جویدزبا/  خویش صلا از ماند دور کو هرکسی:      بیت

 ؟ستا رمشهو سخن امکد به رهشاا ( لفا

 «   صلِهِا لىا یرجعُ ءشىٍّ  کُل»

            ؟چیست خویش صلا از رمنظو (ب

 اخد ىسو به گشتزبا
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 ؟ چیست هشد مشخص يها قسمت از رمنظو

   شد یرد روزش ستا روزي بی هرکه                                  شد سیر بشآ ز ماهی جز هرکه  

 و هتبا  رشگاروز             عشق از هبهر بى                 معرفت و عشق آبِ(       عاشق) حق ىیادر ماهىِ

 دشو مى دهبیهو

 

 عشق حقیقت در: هفتم درس

 
  نباشد دخو با که دشو مسلّم را کسی دننها مقد عشق در

 کند شموافر را تتعلقا و جسم که دشو عاشق نداتو می کسی

 

  ننهد يیگرد ،ختر او جز ،باشد که هرجا ،ستا تشآ ،عشق

 هدد نمی قامتا زهجاا کس هیچ و چیز هیچ به دخو جز باشد که جا هر و ستا هندزسو تشآ مانند عشق

 

  نیست نساما در عشق به دنبو نجا با     نیست نجا کِش نهد مقد کسی عشق در

 و دبو دخو نِباجا هم انتو نمی. گوید نجا كتر که( باشد عاشق) دشو وارد عشق انمید به نداتو می کسی

 .دبو عاشق هم

 

 نطالبا یکدنز به باشد ضفر ،سندر اخد به آن سطۀوا به هرچه البد و ستا ضفر نسیدر اخد به ،عزیز اي

 یکدنز اخد به را ننساا ندابتو که يهرچیز ن،عاشقا دنز در رناچا به و ستا جبوا نسیدر اخد به عزیز اي 

 راه واجب است ینا در کند

 

    سشنا می عشق بی تمما و سشنا می عشق از تحیا

 ستا گمر مانند دنکر ندگیز عشق بی و دگیر می سرچشمه عشق با ندگیز

 

 ارزد بهتر نجها یرکیِز از  عشق دايسو

 .ستا بهتر جهانی ینا ريهوشیا و یرکیز از عشق نگیایود 

 

     ستا ییداسو شخو عشق که دابا عاشق      ستا برنایی هرکجا ،پیر عالم در

 بهترین و یباترینز عشق که ؛باشد عاشق که کنم می آرزو ،ستا نیکویی و نیاجو هرجا ن،جها ینا در

 .خرید باید نیاد زاربا از که ند باشداتو می کاالیی
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 ماییدآزخو و مطلب درك
 « لجما »  کیی و « لکما » یکی  حُسن يها منا جملۀ از که انبد ؟ چیست «  حُسن يها منا » از رمنظو یرز رتعبا در

 (نداوخد يها منا) لحُسنیا ءسماا

 

  ؟چیست یرز رتعبا از رمنظو

 ندا لکما طالب ،جسمانی و حانیرو از ،نددموجو هرچه و 

 (یابند ستد دخو تکامل به هنداخو می )  نددار برمی مگا تکامل مسیر در داتموجو همۀ 

 

 یرز رتعبا به توجه با

 ندا لکما طالب ،جسمانی و حانیرو از ،نددموجو هرچه و « لجما »  یکی و « لکما » یکی  حُسن يها منا جملۀ از که انبد

   ؟چیست فرینشآ علت 

 به حق حبّ ،فرینشآ صلیا سبب بلکه قمخلو به نساندر هبهر نه و ستا خالق دنبر دسو نه فرینشآ علت

 .ستا لکما

 

 ب»  بیت  دارد؟ طتباار بیت امکد با « ننماید روي هیدد هر به و نکند وامأ جایی همه و ندهد راه دخو به را هرکسی عشق»

 برخیز نمیا از حافظ ديخو بحجا دخو تو    نیست حائل هیچ قمعشو و عاشق نمیا (لفا

 نیست نساآ نشد تو مبز صحبت الیق    شمع نچو باید سوخته دل داغِ بر صبر (ب 

 

         ؟چیست جمله ايجزا ريستود عنو

 ننداخو عشق را آن ،سدر غایت به نچو محبّت

 مسند و لمفعو با جزئی رچها

 

 . دارد تناسب یرز تبیاا با « کند عشق ریثاا را دخو و نباشد دخو با که دشو مسلّم را کسی دننها مقد عشق در»   رتعبا

  برخیز نمیا از حافظ ديخو بحجا دخو تو      نیست حائل هیچ قمعشو و عاشق نمیا( لفا

  سنایی نهی ودود در بر گرد وان                    نهی دجوو سر بر مقد یک( ب

  منم که نیاید آواز من ز دشجوو با            خویشتنم از خبر بی او از دارم خبر تا( ج

 نیست نساما در عشق به دنبو نجا با        نیست نجا کِش نهد مقد کسی عشق در( د

 

 .  هیدد پاسخ تالاسو به یرز راتعبا به توجه با

ن چنا را او عشق تشآ که هنگاآ تا اردند دجوو تشآ در و اردند ارقر تشآ بی رد،خو تشآ عشق از تقو ،نهواپر ،عزیز اي

 ؟ اچر ،تشآ غیر و تشآ نمیا دنکر فرقی نداند دخو. ندز نمیا بر را دخو ،سدر تشآ به نچو ؛بیند تشآ نجها همه که ندداگر

 . ستا تشآ دخو همه ،عشق که ایرز

  ؟ ستا دهکر مقایسه يچیز چه با را عشق هنویسند (ب              ؟ چیست دنما نهواپر  (لفا

   تشآ( ب                           قعیوا عاشق(  لفا 
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 ها عقل همه بر عشق نگیایود و ارزد بهتر نجها یرکیز از عشق دايسو ».          یربنویسیدز جمله از را خویش یافتدر و درك

 «.  یدآ ونفزا

 عقل بر عشق يبرتر

 

 یسرپا تا یزرپا از: هشتم درس

 
 دکر شنرو موسولینی را روم ريتوامپرا اغچر خرینآ

 دبو روم تمندرقد و مستبد رتوامپرا خرینآ موسولینی

 

 ندنداخو می تیبر رود نۀاکر از خط ات،فر يها نهاکر

 نددبر می نفرما روم از اتفر نساکنا

 

  زد می چشم آن از و شتدا چشم روم به نیایید روز یک

 .(ترسید می آن از)دبر می نفرما آن از و دبو روم نمیدشاا نیاد دممر روز یک

 

 نددنها منا اش ري و ادبغد که ملک ینا      نضعیفا نخو از هشد نگینر که ستا خاکی

 ینا در را نجانشا ريبسیا نگاربیچا هنیامد ستد به دهبیهو،ننداخو می ري و ادبغد را آن که مینزسر ینا

 .ندا داده ستد از راه

 

 نددنها منا اش می که نشاها دل نخو     شد نعیا كتا از و مدآ عجین كخا با

 شد (ابشر) می به تبدیل ،ییدرو آن از رنگوا ختدر و شد سرشته كخا با که نشاها دل نِخو 

 هشد یختهر كخا بر که ستا نشاها دل نِخو ،حقیقت در ، ندا هنامید «می» را آن که هکنند مست آب ینا

 ستا هییدرو آن از رنگوا ختدر و

 

 نددنها منا اش نی و خویش از تهی شد تا     بچو یکی یدد تن و سر بر جفا تیغ صد

 و دکر تحمل دخو جسم و سر بر را ستم شمشیر ربسیا بلکه ستا دهنبو حتیرا به شد هنامید نی چوبی تکه گرا 

 شد تا نی شد.خالی  درون از
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  نددنها منا اش دي هگا و مه دادمر         گاهی که دبو ما ديسر دم و لگرمید

( واريمیدا) مگر نفس از را دخو یشزا و شدر و گرما داد،مر هما که دهبو لیلد ینا به دي و دادمر ارينامگذ

 ستا گرفته ما يمیدانا و سیأ از را دخو گیدفسرا و ديسر هِ دي،ما و دارد ما

 

  نددنها منا اش پی هفرخند که خضر آن     یافت نمغا پیر نفس از طریق یینآ

 فتهیا نمغا پیر يعاد و همنشینی از را جوییاخد سمر و راه نامیدند پی هفرخند خضر را او که پیامبر خضر

 ستا

 

 ماییدآزخو و مطلب درك

 زدنسرپر.   گویند می.........  را هکوتا توقف ینا د،خیز برمی رهبادو و نشیند می مینز به لحظه یک اوج، از مرغی قتیو

 

 نطیلسا. پوشاند می را پشت و ها کتف ن،بد يباال و دبو پنبه از دشپو و بریشما آن رتا که ستینآ ونبد و ضخیم شباالپو نوعی

 

  ؟چیست رتعبا ینا ار رمنظو

 ندا دهبر هپنا ها سرهنگ حکومت غاشیۀ رما به هشد رناچا ،بیستم نقر سیاموکرد ارةجرّ  بعقر بیم از 

 دنبر هپنا بد به بدتر از و عضااو پیوستۀ نبدترشد

 

 

 دآوریا «ندا دهبر هپنا ها سرهنگ حکومت غاشیۀ رما به هشد رناچا ،بیستم نقر سیاموکرد ارةجرّ  بعقر بیم از » رتعبا

 ؟ستا ها لمثلا بضر امکد

 و برخاستن رانبا یرز از/  جَستن هچا آب به رانبا ستر از/  دنفتاا لمّار چنگ به و نمددرآ دزد چنگ از 

 (دنفتاا هچا به چاله از) دنفتاا دام در و نمدآ ونبر هچا از/  نشستنودان نا یرز در

 

 و گرفتند می رأي دممر ،هم شهر در ردنخو آب ايبر حتّی قبل لسا هشتصد و ارهز دو که ،تنآ ؟چیست رتعبا ینا ار رمنظو

 ندداد می رأي

 ريساال دممر.  سیاموکرد

 

 .چرخد نمی پاشنه یک روي همیشه در ؟ستا لمثلا بضر امکد دلمعا «ماند نمی رو یک به همیشه نیاد»
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 .هیدد پاسخ تالاسو به یرز تبیاا با توجه با

 نددنها منا اش کی د؟بو کجا د؟بو کی                   نددنها منا اش کی که کیانی ووسکا (1

 نددنها منا اش ري و ادبغد که ملک ینا        نضعیفا نخو از هشد نگینر که ستا خاکی (2 

 نددنها منا اش می که نشاها دل نخو                شد نعیا كتا از و مدآ عجین كخا با (3 

 نددنها منا اش نی و خویش از تهی شد تا              بچو یکی یدد تن و سر بر جفا تیغ صد (4 

 نددنها منا اش دي هگا و مه دادمر                  گاهی که دبو ما ديسر دم و لگرمید (5 

 نددنها منا اش پی هفرخند که خضر آن                        یافت نمغا پیر نفس از طریق یینآ (6

 ییآرا واج.  سجنا.  تلمیح   ؟ندا فتهر رکا به ها یهآرا امکد اول بیت در (1

 رتقد اريناپاید                    ؟چیست اول بیت ممفهو (2

 ندا یختهر را نضعیفا نخو ،ها مینزسر ینا در یخرتا لطو در                  ؟چیست دوم بیت از رمنظو (3

 تعلیل حسن    ؟ندا فتهر رکا به ها یهآرا امکد مسو بیت در (4

 تهی دخو از ،جفاها و ها نجر تحمل با که فانهرعا و صوفیانه یاضتر  دارد؟ رهشاا موضوعی چه به رمچها بیت (5 

 (ها سختی تحمل با تتعلقا كتر) می شوند

 تشخیص و رهستعاا.  تشبیه.  زمجا.  تعلیل حسن    ؟ندا فتهر رکا به ها یهآرا امکد رمچها بیت در (6

 ؟نددا می چه را (تتعلقا كتر) هشد تهی نمیا طشر رمچها بیت در شاعر (7

 (جفاها و ها نجر تحمل)  فانهرعا و صوفیانه یاضتر

 از کنایه.  ديسر دَم و  واريمیدا از کنایه.  لگرمید  ؟چیست پنجم بیت در ديسر دَم  و لگرمید از رمنظو (8 

 گیدفسرا ي،میدانا و سیأ

 دتضا.  کنایه.  نظیر تعاامر.  زمجا.  تعلیل حسن    ؟ندا فتهر رکا به ها یهآرا امکد پنجم بیت در (9 

 کامل ننساا اد،مر ،شیخ   ؟ کیست «نمغا پیر »از رمنظو ششم بیتدر (10

 (جوییاخد مسیر)  نعرفا  مسیر در مربی دجوو وملز ؟چیست ششم بیت ممفهو (11 

 

  ؟چیست یرز رتعبا از هنویسند دمقصو

 صحر و هیاخو دهیازمیرند می هاضمه ءسو ز امعموالً ،تمندوثر يها آدم مانند هم رگبز يها ريتوامپرا

 ستا رگبز نشاهادپا دينابو و گمر لیلد

 

   ؟ستا حافظ از بیت امکد دآوریا «  مستعجل لتدو »

 بودمستعجل لت دو لیو خشیددر شخو       سحاقیابو وزهفیر خاتم ستیرا
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 کویر: نهم درس

 ماییدآزخو و مطلب درك
 و شکفتند سلماا يها گل و سیدر راه از پرشکوهش تأللؤ با هما نیز شب آن »: هیدد پاسخ ها پرسش به ،یرز رتعبا به توجه با

 «]شد نمایان[ دپیوند می بدیّتا به سترا یک ،گویی که ينگیزل اخیا و شنرو ي دهجا آن و زدسر ینوپر يیباز قندیل

    ؟چیست «شکفتند سلماا يها گل » از رمنظو. لفا

 .      شدند ارپدید نگارستا

   دارد؟ رهشاا سمانیآ ي هپدید امکد به هشد هکشید خط قسمت. ب

 .   نکهکشا

 

 :     کنید تعیین را هشد مشخص ضمیر مرجع ،یرز رتعبا در

 «.سدر می شگو به  شسمانآ بلند  ي غرفه یرز در ارههمو جبرئیل پر آواز که ییاصحر نیدد و] ص[ محمّد شناختن ايبر اصحر

 صحرا

 

 نچو هم که را گمربز و ستینرا مماا آن دلوآ گریه يها ناله.  مشنو می را تنها و منددرد روح آن دلوآ گریه يها ناله »رتعبا در

  «.گریست می و دبر می هچا محلقودر سر،غریبش و منا گم ي ینشیعها

 دل درد و گریه ،( ع) علی مماا دارد؟ رهشاا اي ثهدحا چه به و ستا کسی چه«ستینرا مماا» از دمقصو

 هچا در دنکر

 

 ؟چیست هشد مشخص يها بخش از رمنظو یرز متن در

  زدسر ینوپر يیباز قندیل و شکفتند سلماا يها گل و سیدر راه از پرشکوهش تأللؤ با هما نیز شب آن »

 :دپیوند می بدیّتا به سترا یک ،گویی که ينگیزا لخیا و شنرو ي دهجا آن و 

   نکهکشا  نگارستا   «مکّه راه »،علی« اهشاهر » 

 

 ي هپرند ینا يها لبا سایش در که ستا کویر میزآ اسهر و زمرمو تسکو ینا آري، »رتعبا در «شاعر ي هپرند » از دمقصو

 لخیا «.گوید می  شاعر سخن

 

  سبز يیادر         ؟ستا دهکر رهشاا قدما دعتقاا به یرز متن از بخش امکد

 «.نندز می سر غیب از تک تک ، شخامو و یباز نگارستا ، پر سلماا نمرغا آن بر که معلّقی سبز يیادر ینا در قغر و تماشا مگر

 

 بی و خونین مشت هگا هر که مهتابی پر و شخامو ننخلستا ینا ، کویر نسماآ »:  هیدد پاسخ ها پرسش به ،یرز رتعبا به توجه با

  «.مشنو می را تنها و منددرد روح آن دلوآ گریه يها ناله  ممی گیر سکوتش غیبی يها رانبا یرز در را قلبم بتا

 تحضر ؟ستا کسی چه « تنها و منددرد روح آن » از رمنظو. ب          نسماآ   ؟چیست از رهستعاا « سبز رعمز ». لفا 

    (ع)علی
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 مماا آن دلوآ گریه يها ناله.  مشنو می را تنها و منددرد روح آن دلوآ گریه يها ناله »: هیدد پاسخ  تالاسؤ به یرز متن به توجه با

 در سر  د،فریا بی کویر آن قلب در و پلید ي ینهد آن رکنا ،در غریبش و منا گمي  شیعه ینا نچو هم که را گمربز و ستینرا

  «.گریست می و دبر می هچا محلقو

   ؟ستا کسی چه «ستینرا مماا » از دمقصو. لفا 

 (           ع)علی تحضر

  ؟کجاست «پلید ي مدینه » از رمنظو. ب

 کوفه شهر

 

  دارد؟ رهشاا مفهمومی چه به ، یرز رتعبا در شریعتی کترد

 لطافت! یما داده ستشد از یمرو یکشدنز گرا. یدد دور از باید را شیدرخو عطلو نگیزا رشو یباییز و شگفتی و اتقو و هشکو »

   «.فهمد نمی را ها ینا عقل که آه!  دپژمر می تشریح يها نگشتا یرز در گليیباز

 (عشق و عقل تقابل) نیست ها یباییز درك به درقا عقل

 

 سبز يیادر ؟ستا دهکر رهشاا قدما دعتقاا به یرز متن از بخش امکد

   «نندز می سر غیب از تک تک ، شخامو و یباز نگارستا،پر سلماا نمرغا آن بر که معلّقی سبز يیادر ینا در قغر و تماشا مگر » 

 

   کنید کامل را خالی يجاها و نیدابخو را یرز رتعبا

 می سر غیب از تک تک ، پر سلماا نمرغا ، آنبر که معلقی سبز يیادر ینا در قغر و تماشا مگر.  دمبو فتهر نسماآ رهنظا به»

 « نندز

     نسماآ.    ستا فتهر رکا به............... ريستعاا يمعنا در «معلق سبز يیادر(»لفا

   .شوند می ننمایا یکی یکی نگارستا : یعنی هشد مشخص قسمت(ب

 

 نهواپر نچو هم ام کانهدکو كپا قلب که  سحساا و ملهاا و لخیا و شعر معطّر و نگینر يها گل از پر غبا آن » رتعبا به توجه با

  « د،پژمر دل بی و درد بی عقل ینا دسر مِسَمو در  پرید می آن در قشوي 

  ؟ستا دهکر تشبیه يچیز چه به را دخو قلب شریعتی کترد (لفا

   قشو ي نهواپر

  ؟ ستا هشد داده نسبت عقل به یژگیو امکد (ب

     دل بی و درد بی
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   ؟ستا هشد برگرفته بیتحافظ امکد از و ؟ چیست یرز رتعبا از رمنظو

   «دبو که ستا ننشا و مهر نهما بر زهنو پیش لسا صد و ارهز از نمزینا» 

   دهنکر يتغییر و ستا گذشته مانند نمزینا

 دبو که ستا ننشا و مُهر انبد مِهر ۀّ حق     دبو که ستا نهما ارسرا نمخز گوهر:      حافظ بیت

 

 ؟چیست هشد مشخص يها قسمت از رمنظو

  دارد هنگا شنرو او را مکال و فلسفه و علم اغچر و مگر او را حکمت زةحو که دبو او به ها چشم

  شتندا رنتظاا: دنبو کسی به چشم

 دنکر شمندارز و شتندا نگه نقرو پر از کنایه: شتندا نگه شنرو را اغچر

 

 

 شکوفایی فصل: همد درس
 تو و من ربها يبو غ،با از یدآ می وزمرا        تو و من ربا و گبر غم ،ستدو اي سوخت گرا وزیرد

 ربها يبو وزمرا نچو نیست سیاهر ، ندزاسو را تو و من ربا و گبر وزیرد ،ستم و ظلم غم گرا ،ستدو اي 

 رسدم میمشا به وزيپیر

 

 ؟تو و من رتا نچشما یدد می چه یاآ شب از غیر       درد و غم يها کوچه در دسر زخبر آن در نجاآ

 و ظلم جز تو و من نچشما د،بو ما درد و غم دآوریا که هایی کوچه درآن ، زخبر نهمچو مینِزسر آن در

 دید.را نمی چیز هیچ ستم

 

    تو و من دار یینهآ ،شتد در شیدرخو وزمرا       داغ چمن یک و دمبو من غبا غربت در وزیرد

 عطلو شتد در وزيپیر شیدرخو وزمرا مّاا دمبو تحسر و داغ از پر و دمبو زده انخز غبا غریبی در وزیرد

 .دبو هداخو ما رحضو تجلّی و تو و من دار یینهآ طنو يهمه جا که دهکر

 

  تو و من رنتظاا در ،ینجاا ستا رجویبا صد           رانبا سمت بیا من با ،غربت و یمرغبا قغر

 ريبسیا رانجویبا. هیمد شوو شست را دخو که یمدار نیرابا به زنیا هستیم زده انخز غبا رغبا و غربت از پر

 .ماست منتظر

 

    تو و من ربها ینکا نیمابخو گل با برخیز          ما شکوفایی فصل توست و من فصل فصل ینا

 و من ربها که کنیم ییاسر نغمه گل با برخیز. یما دهبو ربها رنتظاا به که توست و من شکوفایی فصلدوره، ینا

 یدآ می تو

 

    تو و من رگادیا گل ،ستدو اي ماند می غبا در             یمدسپر نجا گرا برخیز ،سحرخیز نسیم ینا با

 اي. نیست سیاهر یمدمر رزهمبا راه ینا در گرا. شو اههمر و( کن مقیا) برخیز سحرگاهی نسیم ینا با اههمر

 .ماند هداخو تو و من از رگادبه یا گل ،ستدو

www.konkur.in

forum.konkur.in



 باسمه تعالی

 تهیه و تنظیم : 1399خرداد  3جزوه امتحان نهایی افرسی 

 احسان محسنی

 

23 
 

    تو و من ارقر يجا ،یادر يسو روم می من                ارمقر بی و تابم بی وارم،میدا رود نچو

 دیمبپیون یکدیگر به که دارم را یادر به نسیدر میدا نیز من دارد را یادر به نسیدر میدا که رود مانند

 

 
 

 ماییدآزخو و مطلب درك
 ؟ چیست هشد مشخص يها قسمت از رمنظو

   تو و من ربها يبو غ،با از یدآ می وزمرا        تو و من ربا و گبر ، غم ستدو اي سوخت گرا وزیرد

           میدهاا و هاآرزو از رهستعاا: ربا و گبر                     ستم و ظلم:  غم

 بنقالا و وزيپیر از رهستعاا:  ربها                   طنو.  انیرا: غبا

 

  ؟ چیست هشد مشخص يها قسمت از رمنظو

 ؟تو و من رتا نچشما یدد می چه یاآ شب از غیر          درد و غم يها کوچه در دسر زخبر آن در نجاآ

                 رگذ دوران یعنی ،سالمیا بنقالا و تطاغو دوران نمیا فاصلۀ: زخبر

 ستم و ظلم: شب

 

 ؟ چیست هشد مشخص يها قسمت از رمنظو

  تو و من دار یینهآ ،شتد در شیدرخو وزمرا       داغ چمن یک و دمبو من غبا غربت در وزیرد

 طنو از رهستعاا: شتد     حرکت و بنقالا از رهستعاا: شیدرخو  تطاغو دوران در انیرا رکشو: غبا 

 

 ؟ چیست «شیدرخو داري یینهآ » از رمنظو

   تو و من دار یینهآ ،شتد در شیدرخو وزمرا       داغ چمن یک و دمبو من غبا غربت در وزیرد

 ستا انیرا دممر رحضو گر تجلّی شیدرخو یعنی

 

  ؟ چیست هشد مشخص يها قسمت از رمنظو

 تو و من رنتظاا در ،ینجاا ستا رجویبا صد            رانبا سمت بیا من با ،غربت و یمرغبا قغر

 حرکت دنما: رجویبا      يسبز و یشرو دنما:  رانبا
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   ؟چیست بیت کلی ممفهو

 تو و من رنتظاا در ،ینجاا ستا رجویبا صد            رانبا سمت بیا من با ،غربت و یمرغبا قغر 

 .بپیوندیم تحدو رجویبا به  باید و هستیم کندگیاپر رچاد ما

 

 ؟ چیست هشد مشخص يها قسمت از رمنظو

    تو و من رگادیا گل ،ستدو اي ماند می غبا در             یمدسپر نجا گرا برخیز ،سحرخیز نسیم ینا با

      طنو.  انیرا.  رکشو:  غبا               دنمر از کنایه: دنسپر نجا   حرکت دنما: نسیم

   رزهمبا و اتخاطر) آن تتجلیّا و بنقالا از رهستعاا: گل

 

 عزیز شب آن: همزدیا درس

 رکا در تأخیر و دنکر کوتاهی:                                      فتیدر می هطفر و یدآورد می بهانه

 دبو زنیا و راز ايبر خلوتی يجا        :                 اخد با دنکر تخلو ايبر دبو نجید يجا 

 نددبو همدآ تنگ به  او ستد از هم ها بچّه             .    نددبو هشد لّهذ آن ستد از رنگاا که هم ها بچّه 

 ومبر که یددکر شپرخا من به خشم با                    :                    ومبر که یدزد تشر من به رهبادو 

 

 ماییدآزخو و مطلب درك
   ؟چیست یرز رتعبا در « پتو گلولۀ ويکنجکا » از رمنظو

 دبو همدآ همافر كخا در پتو گلولۀ ويکنجکا از که لیداگو

 كخا در پتو گلولۀ فتنِر وفر

 

 .      هیدد توضیح و بیابید را میهاا

 کند نیکسا و سطح هم كخا با امر نستاتو می که دبو حالتی بهترین هسجد

 مشد نمی هیدد و مشد می سطح هم كخا با دنکر هسجد با من( 1

 مشو می کوچک و پست ،خالق عظمت برابر در هسجد با من(  2

 

 .   کنید توضیح و بیابید یرز رتعبا در را کنایه

 «یدآورد می کجا از را بخشا همه آن دنبو ممعلو. نمی شد شخامو اي لحظه هم نتشتاآ و دکر می رکا جا همه نگوشتا و چشم»

 ؟یدآورد می کجا از را رتقد و ونیر همه آن:    کنایه:               یدآورد می کجا از را بخشا همه آن 
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 تشآ از ووشسیا رگذ: همدوازد درس
  يسبو بر را سنگ زدن بباید          يگو و گفت کنی اپید که هیاخو چو

 دازيبپر( بهداسو و وشسیا) مایشآز به و يبپذیر را خطر باید د،شو رشکاآ حقیقت هیاخو می گرا

 

 .دکر هداخو آزرده را هشا دل ،بدگمانی          گزند یابد ندیشها از هشا دل

 

  انکر یگرد به گشتی ندیشهاپر        ورانهاما هشا خترد ینوز

 .ستا هشد هشا نیانگر موجب( بهداسو) ورانهاما هشا خترد ،یگرد يسو از و

 

  گذشت بباید را یکی تشآ بر   گشت گونه بدین نچو سخن در هر ز

 گناهی بی تثباا ايبر باید( وشسیا یا بهداسو) دو آن از یکی رناچا ،نشد اپید مقصّر و سیدر ینجاا به رکا نچو

 عبور کندتش آ از دخو

 

  گزند نیاید نگناها بی بر که     بلند خچر سوگند ستا چنین

 ندزاسو نمی را نگناها بی تشآ که ستا زده قمر چنین سرنوشت

 

 روان شنرو نه ، دل امر ددگر نه     دوانهر از یمنا گفت منجااسر

 ددگر نمی یمنا و دهسوآ شما به نسبت من روان و دل

 

  نشاند گفتن به ووشسیا با همی       نداخو پیش را بهداسو ، ارجهاند

 .دکر ورروبه  وشسیا با را او و نداخوافر دخو پیش را بهداسو ه،شا ووسکا

 

 ارخو گشت سخن ینز امر دوزخ که       رشهریا يکا گفت چنین ووشسیا

 نساآ تهمت ینا نشنید از من ايبر آن تشآ تحمل و دوزخ به فتنر ر،شهریا اي که: گفت چنین وشسیا 

 ستا تر

 

 

  رمبگذ ،گرا ستا ارخو تنگِ ،یناز       مبسپر دبو تشآ هکو گرا

 نساآ من ايبر ،باشد تشآ نمیا از رعبو بر ارقر گرا و ارمگذ می پا یرز باشد مبرابر در تشآ از کوهی گرا

 .ستا
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     پی نیک بۀداسو و ندزفر ز    کی ووسکا نجا شد ندیشها پر

 شد اننگر تشد به دخو ادنژ کی همسر و ندزفر به نسبت ووسکا 

 

 خواند مرا شهریار؟کزین دویکی گر شود نابکار          از آن پس که 

 همد می ستد از را رمعتباا. شتدا همانخو را شاهیدپا لیاقت یگرد من پس آن از

 

 گسل دل رةچا کنم بشویم        دل دار،کر شتز کزین به نهما

 .بیابم اي رهچا تلخ ادیدرو ینا ايبر و همد تنجا بدگمانی ینا از را دخو ستا بهتر 

 

 روانکا صد ،شتد از آرد نهیو      روانسا تا دفرمو رستود به

 وردبیا شتد از شتر روانصدکا تا داد نفرما دخو یروز به ووسکا 

 

 نددبو حترانا و غمگین شتد در حاضر دممر همۀ       شدند نبریا شتد همه سراسر

 

 دکر تعظیم مقابلش آورد در جا به تعظیم و امحترا سمر و شد دهپیا سبا از:      زنما دشبر ره،با از مدآ ودفر

 

  بساخت تشآ جنگِ دل تنگ نشد     بتاخت يتند به را سیه ووشسیا

 دهماآ تشآ با جنگ ايبر را دخو و دنبو غمگین ؛ندرا تشآ يسو به سرعت به را نگشر هسیا سبا وشسیا

 .دکر

 

  رکنا رندا شتدا سمن گفتی که       ارسو يقبا و سپا مدآ نچنا

 گذشته گلها نمیا از بلکه ،نگذشته تشآ نمیا از او گویی که دبو كپا و سالم ننچناآ وشسیا سلبا و سبا

 .ستا

 

    هسپا دهپیا سپهبد دهپیا      هشا ووسکا سپا از مدآ ودفر

 .شدند دهپیا سپا از امحترا نشانۀ به او اههمر هسپا همۀ و هشا ووسکا

 

 ماییدآزخو و مطلب درك
 . بنویسید را اول عمصر صلیا ممفهو

 «شدند نگریا نشاخند چهر آن بر      شدند نبریا شتد همه سراسر»

 دممر همۀ نشد غمگین

 

 ؛ « زنما دشبر ، رهبا از مدآ وفر       زبا ووسکا پیش شد که گه انبد »

 دنکر ستایش و تعظیم یعنی دنبر زنما 
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 که ستا ینا بر دعتقاا «کند اسور زود را دهکر گنه             کند اپید تیز کاتش مگر» بیت در

 .  ندزنمیسو تشآ در نبیگناها

 

 ؟ستا کسی چه «...  نجها هشا به موبد گفت چنین» اعمصر در «موبد»

   سلطنت رموا در ورمشا حانیرو

 

 وشسیا  ؟ ستا کسی چه «نو هشا» از رمنظو « نو هشا ونبر تشآ ز مدآ که   غو برخاست بدیدند را او چو » بیت به باتوجه

 

 ؟ستا فتهر رکا به معنایی چه به «مگر» واژه « کند اسور زود را دهکر گنه    کند اپید تیز تشآ مگر » بیت در

 (ستا میدا) شاید

 

 « هسپا دهپیا ، سپهبد دهپیا    هشا ووسکا سبا از مدآ ودفر » بیت در

 ووسکیکا ؟ستا کسی چه سپهبد از رمنظو (لفا

 وشسیا به شتناگذ امحترا  ؟چیست دوم اعمصر ممفهو (ب 

 

 دکر روبهرو:...  یعنی      ؛ «نشاند گفتن به وشسیا با همی» اعمصر در «ننشاند گفتن به»

 ؟نددا می چه در را دخو هاییر وشسیا « ستامر هاییر گناهم بی گرا    ستامر حیایی و مشرز پُر سَر» بیت به باتوجه 

  گناهی بی تثباا در 

  

  ؟چیست « ارخو گشت سخن ینز امر دوزخ که » اعمصر ممفهو

 ستا ارزش بی و ناچیز من ايبر( تهمت) سخن ینا برابر در دوزخ تشآ

 

 يسبو بر را سنگ زدن بباید          يگو و گفت کنی اپید که هیاخو چو  ؟چیست دوم اعمصر از رمنظو

 دازيبپر( بهداسو و وشسیا) مایشآز به و يبپذیر را خطر باید
 

 دارد؟ را یههاآرا امکد «روي خست همی و آب یخترهمی/  يمو خشم از بهداسو کند همی» بیت 

 نظیر تعاامر س،جنا ،کنایه

 

   «هما به مدآبر نعلش كخا همی     هسیا برنشسته اي زيتا یکی ».  بنویسید دوم عمصر ايبر بیاد یهآرا یک

 (کافیست ردمو یک) دیاز سرعت از کنایه:  هما به مدآبر نعلش كخا - نسماآ از زمجا هما - اقغرا
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 .کنید مشخص را یرز عمصر دو كمشتر یهآرا

 کنایه         هما به مدآبر نعلش كخا همی( ب           نسماآ از تر شنرو گشت مینز( لفا

 

      سبو بر را سنگ زدن بباید    يگو و گفت کنی اپید که هیاخو چو (لفا. بنویسید یرز تبیاا در را ها کنایه ممفهو

 نمتحاا و مایشآز از کنایه زدن سبو بر سنگ

   نهاندر ، دنرک نظر فصر از کنایه شستن دل   گسل دل رةچا کنم بشویم            دل ، دارکر شتز کزین به نهما  (ب

 ؟ستا حماسه يها مینهز از یک امکد بیانگر یرز تبیاا از یک هر -5

    دتعا قخر             رکنا رندا شتدا سمن گفتی که          ارسو يقبا و سپا مدآ نچنا (لفا

 قهرمانی                         رمبگذ گرا ستا ارخو تنگ یناز             مبسپر دبو تشآ هکو گرا (ب

                    کند اسور زود را دهکر گنه              کند اپید تیز کآتش مگر (ج

 نستنددا می سمقدّ و كپا را تشآ ننیاایرا که حماسه ملّی مینهز به رهشاا:  ملّی 

 کفن زسا و سمر دبو نچو نچنا              خویشتن بر رکافو هگنداپر (د

 ستا فند و کفن سمر:  ملّی

  ؟ستا حماسی یژگیو امکد بیانگر یرز بیت دوم عمصر-6

 دتعا قخر             « دبو نیکسا آب و تشآ دم     دبو دانیز كپا بخشایش چو »

 

 هشتم انخو: همدسیز درس
 :دکر می هاادبید دي يسرما رتسو/   نیز شب آن ، گفتم می شتمدا

 .دبو دیاز ربسیا ستم و ظلم تشد(  يپهلو ظلم از پر جامعۀ)ظلمت آن در گفتم می شتمدا

 

 .دبو گم ، نسنا و شمشیرِ  هرز بشآ هِچا ینا بُنِ در

 دبو اناپید  د،بو هسرنیز و شمشیر هرز آن آب که چاهی عمق در

 

 پایید می و یددو می را خشر

 (شتدا نظر یرز) دبو قبامر و یدد می را خشر

 

    دکر می هاادبید دي يسرما رتسو

 .دبو دیاز ربسیا( نمستاز يسرما) ستم و ظلم( يتیز و يتند) تشد

 

 :دبو هشتم نخا نهاد و دام طعمۀ /نکنوا ان،خو هفت انپهلو

 .دبو هشد( مکر) هچا( رشکا و راكخو)رگرفتا و سیرا ستمر نکنوا

 

    ستا دنامر و دمر کینو مهر رعیا ینا

 .ستا دنمراناجو و دنمراجو شمنید و محبت سنجش ازبرا شعر ینا
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 دبو خنجر مثل نگاهش/  یدربا می ضجّه یشاصد از لنقا دمر

 دکر می هنگا تیز و تند و( شتدا غمگینی نبیا) دبو نپنها غمی گو نستادا دمر ايصد در

 

  .نددبو صمیمی همگی. :  دبو گرمی نِخو را نهمگنا

 

 .شگو سر تا يپا /یدوارمر دبرگر فصد دارکر به ، دشگر بر دگر /شخامو نهمگنا

 و ،نددبو گرفته نمیا در را لنقّا دمر د،بگیر نمیا در را یدوارمر که صدفی نچو هم ،نددبو ساکت همه دممر

 .  نددکر می  شگو دجوو متما با لنقّا نسخنا به

 

 .دبو گم ، نسنا و شمشیر هرز بشآ هِچا ینا بُنِ در/  مند تغیر خشر با تهمتن نکنوا آري

 در که چاهی. دبو هشد رگرفتا هچا ینا ته در( خشر)دخو مند تغیر سبا اههمر تنومند ستمر نکنوا آري

 .دبو هنیز و شمشیر هرز آب، يجا به آن

 

 دشنبو و دبو خبر بی/   ــ خشر از بتر بس ــ دخو تن از/  او. /  بیداخو می شتدا و دبو فتهر هوشش و حسّ تن از گویی

 : خویش با عتناا

 نبد از بدتر ربسیا که دــخو تن از و دبو گمر لحا در و دبو داده ستد از را نشاتو و بتا گویی ستمر 

 شتاند دخو لحا به توجّهی و دبو خبر بی دبو(  سبشا)خشر

 

 :    شد گم او یدوارمر گنج کلید نکا /دبو شاید ربا نخستین ینا

 (زد نمی لبخند.) نخندید ستمر که دبو ربا لیناو ینا شاید

 

 .    ستا دنامر و دمر کین و مهر رعیا ینا

 .ستا دنمراناجو و دنمراجو/  شمنید و محبّت سنجش اربزا شعر ینا 

 

 .  دبو خنجر مثل نگاهش و /یدربا می ضجّه یشاصد از لنقّا دمر

 .دکر می هنگا تیز و تند و( شتدا غمگینی نبیا) دبو نپنها غمی گو نستادا دمر ايصد در

 

 

 .(دبو دسر خیلی اهو) دبو ربسیا هما دي يسرما تشدّ و يتند.  دکر می ها ادبید دي يسرما رتسو
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 .نددبو صمیمی همگی.  دبو گرمی نِخو را نهمگنا

 

 . دبو گم ، نسنا و شمشیر هرز بشآ هِچا ینا بُنِ در/  مند تغیر خشر با تهمتن نکنوا آري

 در که چاهی. دبو هشد رگرفتا هچا ینا ته در( خشر) دخو مند تغیر سبا اههمر تنومند ستمر نکنوا آري

 ه بود.نیز و شمشیر هرز آب، يجا به آن

 

 .شگو سر تا يپا /یدوارمر دبرگر فصد دارکر به ، دشگر بر دگر /شخامو نهمگنا

 و ،نددبو گرفته نمیا در را لنقّا دمر د،بگیر نمیا در را یدوارمر که صدفی نچو هم ،نددبو ساکت همه دممر

 .نددکر می شگو دجوو متما با لنقّا نسخنا به

 

 .زد نمی لبخند ستمر که دبو ربا لیناو ینا شاید. شد گم او یدوارمر گنج کلید نکا /دبو شاید ربا نخستین ینا

 

 .نگیزا لهو دنبر يها انمید عشجا دمر ، ستمر.   لهو يها وردنا ي عرصه دمر شیر

 

 (اتهر هلا) تیاهر.  دکر یتروا -یینآ كپا و بخو ي ههریو آن

 

       ثرا تشدّ يتند. دکر می ها ادبید دي يسرما رتسو

 

 . کنید مشخص را « به مشبه » و «مشبه » ،ترتیب به ، یرز شعر در

 مشر: به مشبه           خانه هقهو: مشبه   «...مشر نچو هم د،بو شنرو و مگر خانه هقهو »

 

  بنویسید را هشد مشخص ي واژه معنی

 (محک سنگ) .       ستا دنامر و دمر کین و مهر رعیا ینا

 

  ؟چیست ،ستا هشد هکشید خط آن یرز که قسمتی از ریرمنظوز رتعبا در

 دکر می تعریف سیدوفر ي شاهنامه از که ستمر گمر نستادا

 «.گفت می سخن و فتر می راه /مگر شنایشآ حدیثش نچونا مشدَ و /اگیر و ساکت سکوتش آن »

 

 :هیدد پاسخ هشد داده تالاسؤ به ، یرز شعر به توجه با

  «.تن از دبو فتهر خونش که بس /یدد را دخو خشر/  چشم دشگشو که يچند بعد »

      چشم ؟ستا واژه امکد « لیها فمضا » ، دشگشو در «ش ». لفا

 ( خشر)  تن    ؟چیست  خونش ي واژه در « ش » ضمیر مرجع. ب
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 .  ببرید منا را « ثالث انخوا يمهد » يشعر يها شاخصه مهمترین از یکی

 ي هشیو و سانیاخر شعر سنگینی و صالبت ،کهن يساطیرا و حماسی يها سنت يحیاا به او ي هیژو ي عالقه

 .او يگر یتروا

 

 : هیدد پاسخ تالاسؤ به یرز شعر به توجه با

 «.هندز و شنرو يها دیا ارانهز با /هخشندر خشر /همتا بی يتا آن ،عزیز قطا آن ،خشر /پایید می و یدد می را خشر »

    (یگانه ، یکتا) تک    ؟معناست چه به «قطا ». لفا

 ماندنی دیا به و شنرو اتخاطر ؟چیست «هندز و شنرو ارانهز » از رمنظو. ب 

 شنرو يها دیا. بیابید يمیزآ حس یک باال متن در. ج 

 

 ستمر لبخند ؟چیست « یدوارمر گنج کلید» از رمنظو «.شد گم او یدوارمر گنج کلید نکا »اعمصر در

 

 و رعیا بی /ستا دنامر و دمر و کین و مهر رعیا ینا /نیست شعر /ستا درد ي قصه آري ،قصه ، ینا ستا قصه »: شعر به توجه با 

 ؟ستا هشد قائل ها ودهسر یگرد و دخو شعر بین تیوتفا چه شاعر «نیست خالی و بخو محض شعر

 نددا می شمندارز را آن ممفهو و امحتو بلکه نددا نمی یباز ظاهر داراي فقط را دخو شعر

 

 خما«  قولی به یا /ومر وسر زاد را انخو هفت » « لفا »  ؟ستا ستدر هشد مشخص ي واژه ي رهبا در گزینه امکد ،یرز شعر در

 «.دکر یتروا  یینآ كپا و بخو ي ههریو آن /دمر میاگر آن »رساال

 .شیرشما صفت (د.               تشبیه قید (ج.                سما (ب.                 نسبی صفت( لفا

 

 : بیابید بیاد ي یهآرا دو یرز شعر در

 و فتر می راه /مگر شنایشآ حدیث نچونا مشدَ و /اگیر و ساکت سکوتش آن /مگر نایش ، مگر یشاصد آن –لنقّا دمر»

 .نظیر تعاامر ق،شتقاا ،ییآرا واج ره،ستعاا ز،مجا ،تشبیه ي،میزآ حس «گفت می  سخن

 

 «.دبو هشتم انخو نهاد و دام ي طعمه /نکنوا ، انخو هفت انپهلو »  ؟چیست یرز شعر در «هشتم انخو » از رمنظو

 .دفتاا آن نمیا در خشر با ستمر که چاهی

 

 ؟هستند کسانی چه «یدوارمر » و «فصد » از رمنظو ، «.یدوارمر دگر بر فصد دارکر به دشگر بر دگر » اعمصر به توجه با

 .لنقّا: یدوارمر.      خانه هقهو خلدا ادفرا: فصد
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   (شتدا نظر یرز) دبو قبامر و یدد می را خشر.  پایید می و یدد می را خشر

 

 :هیدد پاسخ ها پرسش به ، یرز شعر به توجه با  

 و فتر می اهر -مگر شنایشآ حدیث نچونا ، مشدَ و /اگیر و ساکت سکوتش آن /مگر نایش ، مگر یشاصد آن -لنقا دمر» 

 .« گفت می سخن

  شناآ حدیث ؟ستا دهکر تشبیه يچیز چه به را لنقا ايگیر و مگر ايصد شاعر (لفا

 شاهنامه يها نستادا  ؟چیست «شناآ حدیث » از رمنظو (ب

  دبو اناپید دبو هسرنیز و شمشیر هرز آن آب که چاهی عمق در. دبو گم ، نسنا شمشیر هرز بشآ هِچا ینا بُن در

) هچا( رشکا و راكخو)  رگرفتا و سیرا ستمر نکنوا. دبو هشتم انخو نِهاد و دام ي طعمه /نکنوا ، انخو هفت انپهلو

 .دبو هشد( مکر

  نسیستا هلا ،سیستانی.      سجستانی دگُر تهمتن /شهر انیرا شیر نکنوا آري 

 ستدر              ؟ستدرنا یا ستا ستدریرز رتعبا

 بر تأکید ي نشانه » سرمایی چه سرمایی چه«  ارتکر »! سرمایی چه ، سرمایی چه و /دکر می هاادبید دي يسرما رتسو«  شعر در »

 «.ستا ظلم

 ي پایه امکد ترتیب به « یدوارمر » و « فصد » ؛ « یدوارمر دبرگر فصد دارکر به دشگر بر دگر/  شخامو نهمگنا » شعر در

 .هستند به مشبه دوهر      ؟ تشبیه هستند

 

 غسیمر و غمر سی: همردچها درس

 
    رشهریا از شهر هیچ خالی نیست

 باشد هشادپا و رشهریا از خالی نداتو نمی( ريکشو) يشهر هیچ

 

 .   نیست راه دنبو هشا بی ینا از بیش

 (نیست ستدر) نیست هقاعد و سمر طبق دنبو هشا ونبد ینا از بیش 

 

  نیست راه دنبو هشا بی ینا از بیش        ؟نیست هشا را ما کاقلیم دبوَ نچو

 .نیست ستدر دن،بو هشا بی ر،گاروز ینا ارد؟درند هشا ما مینزسر که ستا چگونه
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  ژرف ژرفِ یادر و ستا دور ره نکهزا         فشگر را ره ینا باید ديمر شیر

 خطر از پر و طوالنی هیرا ، راه ینا ایرز   ستا زمال آور شگفت و عشجا ديفر ، راه ینا دنپیمو ايبر

 ستا

 

  زوال دگیر اي هفته در او حسن       لجما صاحب بس هست چه گرا گل

 ستا رگذزود ربسیا ،یباییز آن مّاا ستا يمانند بی یباییز صاحب گرچها گل

 

 ز؟با ذرّه یک از ماند نداتو کی          راز شیدرخو با گفت نددا که هر

 به نداتو می که کسی هر) اردند توجّهی زيمجا يها عشق به یگرد کند اربرقر طتباار نداوخد با ندابتو هرکه

 بی و چیز نا يها چیز به لبستگید سبب به نداتو می چگونه /دشو ازهمر او با و برسد حق عظمت با هگادر

 (   ؟ماند زبا حق به لصوو از ارزش

 

  تعب صد مانیز هر یدآ پیشت           طلب وادي به ییآ وفر نچو

 يشو می وبر رو نیاوافر يها سختی و نجر با لحظه هر  برسی طلب مرحله به که قتیو

 

  باختن در تباید ینجاا مِلک       ختناندا تباید ینجاا مُلک

 .کنی هار همگی ،توست فتصرّ در را هرچه باید نیز و ريبگذ شاهیدپا و رتقد از باید

 

   او از ییداسو خلق ارانهز صد     او از شکیبایی نه ، ره وبد نه

 او به نسیدر آرزوي در نفر ارهز صدها دکر تحمّل را او از دوري انتو می نه و سیدر انتو می او به  نه

 هستند

 

  سیدر کانجا کسی شد تشآ قغر

 دگیر می افر عشق را دشجوو سراسر برسد وادي ینا به ندابتو نکهآ

 

  خویش رصد حقیقت در یابد زبا      خویش رقد بر دشو بینا یکی هر

 دبر می پی دخو يالوا ممقا آن به و دشو می هگاآ دخو قعیوا ارزش و رقد به هرکسی

 

 کنند بر نگریبا یک از سر جمله         کنند در نبیابا ینز نچو ها روي

 سندر می یگانگی و تحدو به همه ،ندربگذ( توحید) نبیابا ینا از گرا
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 تو ،شیدرخو یک ز بینی هشد گم          تو ،یدوجا سایۀ ارانهز صد

  ندا هشد گم و همدآ دجوو به شیدرخو یک از که یدد هیاخو را دموجو ارانصدهز

 هستند اناپید و گم ، حق دجوو شیدرخو سبب به که بینی می را يیدوجا يها سایه مرحله ینا در

 

  متما غِمر سی غ،سیمر دخو دبو      متما غِسیمر یدندد را خویش

 سی نهما حقیقتدر غ،سیمر آن و شدند فانی حق تحضر دجوو در کامالً ؛یدندد متما غسیمر را دخو

 نددبو پیوسته به حق که نددبو مرغی

 

 ماییدآزخو و مطلب درك
 :بنویسید را یرز بیت کلی ممفهو

 « برکنند نگریبا یک ازسر جمله     کننددر نبیابا ینز نچو ها روي »

 سندر می یگانگی و تحدو به همه ندربگذ( توحید)  نبیابا ینا از گرا 

 

    یعنی ؛ تَعَب صد مانیز هر یدآ پیشت

 بینی می سختی و نجر صدها لحظه هر

 

  ؟چیست « شبنم » و «یادر » از دمقصو ،یرز بیت در

 «شتافت باید اچر شبنم یک يسو      یافت راه نیاتو می یادر به نچو »

 اخد ازغیر چه هر: شبنم           تعالی حق: یادر

 

 « ستا اي دهفسرا یخ همچو دوزخ هفت     ستا اي دهمر جا ینا نیز جنّت هشت » بیت در

   ؟چیست «دوزخ هفت » و « جنّت هشت » از رمنظو

 جهنّم ي گانه هفت تکادر و بهشت قسمت هشت ترتیب به

 

   تعب صد مانیز هر یدآ پیشت      طلب واديّ به ییآ وفر نچو

 بینی می سختی و نجر صدها برسی حقیقت يجو و جست ي مرحله به قتیو

 

   دارد؟ نعرفا وادي امکد به رهشاا «یکی در ره ینا در باشد یکی آن     ندکیا گر ، دعد بینی بسی گر » بیت

 توحید وادي

 

 منزلی چگونه صوفیه حصطالا در «تفرید » لمنز «تیدآ تجزید و تفرید لمنز/  تیدآ توحید واديّ ینا از بعد » بیت به توجه با 

        ؟ستا

 باشد هبند ايقو عین ، حق که ريطو به ، حق به ستا هبند تحقق
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 :       کنید مزگشاییر ( غسیمر و غمر سی ) لطیرا منطق نستادا از را یرز يها تمثیل

 غسیمر( ب                                          نمرغا( لفا 

 تعالی حق دجوو: غسیمر                          حق راه نسالکا: نمرغا

 

 دارد؟ منا چه ، «ستا داده يجا دخو در را رعطّا عصر تا عرفانی يها ندیشها ترین هعمد که يبلند تمثیلی نستادا »

 لطیرا منطق

 

 ؟کند می توصیف چگونه را «طلب » وادي «تعب صد مانیز هر یدآ پیشت/  طلب واديّ به ییآ وفر نچو » بیت در رعطا

 .آورد می روي ننساا به ديیاز يها سختی و ها نجر ، طلب وادي در

 

      « خویش رصد حقیقت در یابد زبا       خویش رقد بر دشو بینا یکی هر   »  بیت

 معرفت()  مسو وادي.        دارد رهشاا رعطّا كسلو و سیر ي گانه هفت حلامر از وادي امکد به

 

  ؟چیست بیانگر « لطیرا منطق » نستادا در نمرغا آوري رعذ

 دارد می زبا او به نسیدر ايبر شتال و اخد به توجه از را ننساا که هایی بستگیوا

 

 متما غِمر سی غ،سیمر دخو دبو                 متما غِسیمر یدندد را خویش      ؟ چیست بیانگر یرز بیت

 ستا تکثر در تحدو بیانگر

 

 بلبل( د:    ابجو      ؟گوید می هپرند امکد رآوريعذ به پاسخ در را یرز بیت هدهد « لطیرا منطق» نستادا با توجه

   زوال دگیر اي هفته در او حسن          لجما صاحب بس هست چه گرا گل

 بلبل (د                     جغد (ج               ووسطا (ب            زبا (لفا

 

 زغا بکبا: همدشانز درس

 .کنی ییاپذیر ستدر ها ازآن باید.    ییدرآ نجلوشا ستدر باید

 

 بمکند قسما اربگذ و بکش خط اًنقد را مابقی و بگیر هعدو را باال يها تبهر نهما تنها

 بمانند هبهر بی.  بگشند رنتظاا دهبیهو اربگذ و بگیر هیددنا را بقیّه و کن تعود را پایه بلند انمندرکا فقط 
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    فتدا می پایی چنین نیشاابر ربا یک  رگاآز لسا ها بدبخت ینا

 .یدآ می پیش فرصتی چنین ربا یک لسا تمد متما در ها رهبیچا ینا ايبر

 

 . کنند می ريشما ساعت و ندربخو زغا بکبا که  ندا زده نصابو ستا مدّتی را ها شکم

 هستند منتظر نهاصبر بی و  ندا داده هعدو دخو به و ندا دهکر شخو دل ستا مدتی

 

 عرضه بی و انناتوو فقیر و چیز بی نیاجو.    پا و ستد بی و جُل نسماآ نیاجو

 

    نبز دتخو سر به هست هرگلی

 اي شتهاگذ دتخو به اريبگذ میاحترا هر. اي دهکر دتخو ايبر کنی ريکا هر

 

  بیاید میز روي مُهر به سر که ستا ینا به زغا بکبا حُسن

 بیاید میز روي ردهنخو ستد که ستا ینا به زغا بکبا یباییز و ارزش 

 

 نیست اريشود و سخت ربسیا رکا.  نیست که ستمر دنگر شکستن و مریکاآ کشف

 

    حالّجی دهمر چند که بدهی ننشا وزمرا هماخو می

 .(ییآ بر رکا ةعهد از نیاتو می)  داري ناییاتو ازهندا چه کنی مثابت اهخو می

 

 م؟بریز مسر به خاکی چه پس:  مپرسید لستیصاا لحا با

 ؟بیندیشم اي رهچا چه:  مپرسید ماندگیدر با

 

 مشد لسرحا آرام آرام.  ممدآ غمادِ سر فتهر فتهر

 

 ستا هشد رضبالمعا آراي مجلس و هحدو متکلمّ و هچید را جمع كنو ،لطیفه و بذله و شوخی و فیاحرّ و بانیز شخو در 

 مهمانی قیبر بی  يمجر و گویند تنها و داد نمی زدن فحر زةجاا انیگرد به گویی لطیفه و  یباز نسخنا با

 دبو

 

 ختاندا مینز را ممحتر نمیزبا روي ینا از بیش نیست روا

 .دکر رد را ممحتر نمیزبا هشاخو نیست ستدر

 

 دبو دهننها دجوو عالم به مقد زيغا هرگز گویی که کندند را کلکش نچنا

 .دبو هنشد هفریدآ قتو هیچ رنگاا که ندردخو را زغا ريطو
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 دمکر توبه ،گرفتم تعبر:   دمکر داغ را ستمد پشت

 

 ستا نمادخو دعملکر نتیجۀ سدر می ما به نچهآ هر:   ماست بر که ماست از

 

 نیست انجبر قابل یگرد و هشد رجخا ستد از ريکا:  ددگر نمی زبا فتهر شست از که يتیر

 

 ادنند ستد از را دخو ديخونسر: وردننیا وبرا به خم

 

 دنکر تعجب و نشد زده شگفت ربسیا از کنایه: درآوردن خشا

 

 .باشد( خوبت رکا)ات يهنرمند دمز: باشد شستت زنا

 

 .دنکر خیانت. دنکر شموافر را نپیما و عهد: کنایه: باختن را نیماا و یند

 

 رهبیچا و بدبخت: کنایه: ابخر خانه

 

 سیلی دنبو محکم از کنایه: هنکشید آب سیلی

 

 پذیرفتن را خطر از کنایه: زدن یادر به دل

 

 .ادند ستد از را دخو ديخونسر:  ختانیاند تا و تک از را دخو نیزسو سِر

 

 تعجّب و حشتو و ستر از کنایه:  دبو هشد خشک هانمد به آب

 

 نشد رختیاا بی از کنایه: فتنر ستد از مندا

 

 .دبو جمع سشاحو: کنایه: دبو بحسا يتو شسر

 

 .دنکر خوبی رکا ینکها از کنایه: ندانخو شخو
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 دنکر ريپرخو: ردنخو هخرخر تا

 

 (سدر می نتیجه به.)دگیر می دارد ما نقشۀ: ماسد می دارد ما توطئۀ

 

 .داد نمی زدن فحر زةجاا انیگرد به که ینا از کنایه:  هچید را جمع كنو

 

 می اداره تنهایی به را جمع و مجلس و زد می فحر دشخو تنها: دبو هشد رضبالمعا آراي مجلس و هحدو متکلم

 .دبر می پیشو  دکر

 

  نشد لسرحا از کنایه: نمدآ غمادسر

 

 .دشو می حل دتخو ستد به مشکل ینا: شد هداخو دهگشو دتخو ستد به فقط هگر ینا

 

 .ییآ بر رکا ةعهد از نیاتو می و داري ناییاتو ازهندا چه ینکها از کنایه: حالّجی دهچندمر 

 

 ارشود ربسیا رکا منجاا از کنایه: دنکر اپید سنگ یرز از 

 

 ماییدآزخو و مطلب درك

 
 . ستا نمادخو از که انکاهد ،نیست نمادخو از هکا    ؟ چیست یرز رتعبا از رمنظو

 (گذشت ازهندا از ردنخو در نباید)   شتدا نگه را ازهندا ردن،خو در باید ینکها از کنایه

 

  ؟چیست هشد مشخص قسمت از رمنظو

 بکن ما سر از را دُم و خشا بی لغو ینا شرّ و هنشد اربید ابخو از زهنو فالنی بگو اخد به را تو

 مصطفی از رهستعاا

 

 فقیر و چیز بی    ؟کیستاز کنایه«جُل نسماآ»

 

 ؟چیست «ماست بر که ماست از» لمثلا بضر ممفهو 

 : یرز تبیاا با طتباار ستا نمادخو دعملکر نتیجۀ سدر می ما به نچهآ هر یعنی

   کند می نشبا ادبید همه ینا                   نیست گگر از گِله را ما گلّۀ

 ارمند درد از دخو چشم از گله دارم                ارمند دگر دل یینۀآ بر درد از 
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 دنکر توبه ،گرفتن تعبر         ؟چیست از کنایه «دنکر داغ را ستد پشت»

 

 ؟چیست هشد مشخص قسمت از رمنظو  

 ةشد قچال ستد به يمایَحتو منضماا به را دخو دوز نو يها سلبا بهترین از ستد یک وزیرد که مدآ مخاطر به روز آن دايفر

 . ام ختهاندا ونبیر خانه از دمخو

 نخا مصطفی ديستاا يقاآ

 

 

 نباز  رستودسواالت 

 
  کنید مشخص ؟هستند « آوا هم » ها واژه امکد یرز يها جمله در -1

              کند نقض را دخو نپیما و عهد که ستا کسی شکن نپیما.   ستا اوانفر لکشد و نغز نسخنا يسعد نگلستا در

 نقض و  نغز

 

   کنید مشخص را آوا هم تکلما ، تکلما وهگر نمیا از -2

 د  - لفا                (تهدید – تحدید)-د ( ضغر – ضقر) – ج ( تفتر – تفطر)– ب ( ابصو – ابثو)(  لفا

 

 بنویسید آن معنی کرذ با «آوا هم » ي ه واژ یک « طحیا » ي واژه ايبر -3

 ندگیز معنی به:  تحیا

 

 منصوب: گماشته شده  /  منسوب: نسبت داده شده /آجل: آینده  / عاجل: شتاب کننده 

  شیرین ،لکشد: نغز شکستن / : نقض ر / کا: عمل/   آرزو: ملا

  ها ناحیه: حیانو / هشد نهی: هیانو / دنکر لغو: لغاا موختن / آ: لقاا

  نترساند: تهدید ز / مر و حدّ دنکر مشخص: / تحدید  صحیح ،ستدر: ابصو / ويخرا داشپا: ابثو

  پرچم ،فشدر:عَلَم / نجور درد: لَماَ/   یادر آب فتر پس: رجز/   ديعد دوم ي یشهر: رجذ

 ار: کوچک و حقیرخو گل /  تیغ: رخا سط / وا: حایل ك / ترسنا: هایل
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 فحذ اعنوا

 :  « نستمانتو ماا ، نمابخو را تو مطالب ستماخو می » ي جمله در 1-

 ؟ ستا گرفته رتصو اي قرینه چه به فحذ ( ب     ؟ ستا هشد فحذ قسمت امکد ( لفا

 لفظی(  ب             نمابخو را تو مطالب( لفا

 

 «  مخا خشتیبر یا/  ردگذ می امهرا ي ارهیود بر که نددا می چه ، رمو »د؟شو می هیدد حذفی عنو چه رتعبا در - 2

 لفظی ي قرینه به فحذ

 

.            دبو مگر نسرشا ها بچّه و فتابیآ اهو و دبو يظهر از بعد »  ؟ اي قرینه چه به و ستا هشد فحذ بخشی چه ، رتعبا در - 3

 لفظی.  فعل

 

   ؟ اي قرینه چه به و ؟ ستا هشد فحذ جمله ايجزا از یک امکد ، رتعبا در - 4

 يمعنو ي قرینه به  فعل           « يشو اههمر ما با هم تو که بهتر چه ینا:  گفتم من »

 

 ؟ ستا گرفته رتصو حذفی عنو چه شوند فحذ ها جمله از کمانک خلدا تکلما گرا - 5

 مندید نجاآ را شما که ( شد ) بهتر چه – ب.                     ستا دسر (اهو ) – لفا    

 يمعنو -ب            يمعنو -لفا

 

 يمعنو رمخو می فعل«   شما نجا به»  ؟ ستا هشد فحذ اي قرینه چه به هشد فحذ قسمت یرز رتعبا در - 6

 

 ستا و باشد  ديسناا فعل  ؟ ستا هشد فحذ هایی بخش چه « بهتر تر ارزان چه هر » مرکب ي جمله در - 7

 

 « نیدابخو را بکتا ینا هم شما که بهتر چه ».  کنید مشخص را آن عنو و فحذ ردمو رتعبا در -8

 يمعنو ي قرینه –(  ستا)  ديسناا فعل فحذ

 

 بنویسید را فحذ عنو ؟ ستا هشد فحذ بخشی چه « گویم نمی دروغ من شما نجا به » ي جمله در -9

 يمعنو ي قرینه( رمخو می قسم)  فعل

 

   يمعنو یا لفظی ي قرینه  کنید مشخّص را فحذ عنو یرز يها جملهاز هریک در - 10

 نستمانتو ما،ا نمابخو درس که ودم گرفته تصمیم  - ب.           بهتر قیمت به ، مهتر قامت به که هر نه - لفا

 لفظی ي قرینه به فحذ(  ب                             يمعنو ي قرینه به فحذ(  لفا
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 ؟چیست یرز تجمال در «را» عنو   11

 ضافها فرح                                                                  هسیدر را همه حسابش بی حمتِر رانِبا (1 

 ضافها فحر                                                          دبگستر یندمُرّزُ شتافر گفته را صبا دبا اشفرّ (2

 ضافها فحر                                      وردبپر مینز مهد در تنبا تِبنا تا دهفرمو را ريبها برا یۀدا (3 

 ضافها فحر                                                                               را بصحاا هدیۀ پرکنم منیدا (4 

 ضافها فکّ                                           برگرفته در ورق سبز يقبا روزينو خِلعت به را نختادر (5

 ضافها فکّ                                    دهنها سر بر شکوفه هکال ،بیعر مَوْسِم ومقُد به را خشا لطفاا  (6 

 ضافها فکّ               نیامد آواز و شد نجا را سوخته نکا      زبیامو نهواپر ز عشق ،سحر غمر اي (7

 ضافها فکّ                                                  «شویم نجاآ اي،سر را لیوا ستا یکدنز »:  گفت (8 

  ضافها فحر                                                  « اببخو مسجد در ،گوییم را  غهدارو تا »:  گفت (9 

 ضافها فکّ                                                                      نپیما را مهر بسته و صلح روز اهخو (10 

 ضافها فکّ                    سر و پا بی اي وادي را معرفت                نظر پیش تبنماید آن از بعد (11 

 ضافها فکّ                                                                                 نه جبین بر عشقی داغ را لمد (12 

 ضافها فکّ                روان شنرو نه ، دل امر ددگر نه               دوانهر از یمنا گفت منجااسر (13 

 ضافها فحر                                                                    ارخو گشت سخن ینز امر دوزخ که (14 

 ضافها فحر                        گرداد گنه بی بر دبخشو که                گرد را یکی دهمژ داد همی (15  

 

 ها واژه نقش و جمله ايجزا

  هیدد ننشا را « ندزسا می پر را میآد تحیا ي پیمانه ، ندگیز شیرین و تلخ اتخاطر »  ي جمله ايجزا - 1

 (   فعل) ندزسا می( مسند)پر( لمفعو)را میآد تحیا ي پیمانه ،( دنها)ندگیز شیرین و تلخ اتخاطر

 

 « میدد هسبز و ربها مدآ که دهمژ سیدر »  ا؟چر ؟ ديعا یا ستا بالغی ي هشیو به ، یرز رتعبا -2

 .ستا همدآ جمله ايبتدا در فعل ایرز بالغی

 

 کنید تبدیل « مسند و لمفعو به راگذ جزئی رچها » ي جمله به را «. یدنددگر وزپیر نمندگارز » ي جمله - 3

 نیدداگر وزپیر را نمندگارز اخد به توکل
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  «. نامند می میش و گگر را ییاهو چنین نبیابا هلا »:  بنویسید  را یرز ي جمله ايجزا منا  - 4

  لمفعو جزئی رچها(   فعل) نامند می( مسند) میش و گگر( لمفعو) را ییاهو چنین ،( دنها) نبیابا هلا

 يمسند

 

  گویند می انپهلو  او به دممر.    بنویسید  را یرز ي جمله ايجزا منا - 5

 يمسند  لمفعو جزئی رچها(   فعل)گویند می( مسند) انپهلو(  متمم)او به( دنها) دممر

 

  ؟چیست هشد مشخص  يها واژه نقش - 6

 مسند                                      ؟ اريپند می کل ينادا را دتخو چگونه هستی انکر بی در (1 

 مسند          نامیدند می لغیبا نلسا را حافظ ها آن (2

 مسند                  ندآورد می رشما به  نابغه را او ستانشدو (3

 مسند         ننداخو عشق را آن ،سدر غایت به نچو محبّت (4  

 مسند                       ستا تشآ دخو همه ،عشق (5 

 نهاد، متمم، مسند                   .  گفتند می  لشما نسیم   او به محل هالیا( 6

 نهاد، مسند                   .              ندارپند می نهایود را عاشق رخیب (7 

 نهاد، متمم، مسند                   .        گفتند می  رکاافد نهقاد  وا به  دممر (8

 لمفعو.  متمم.  مسند                    پند یکی شنو ،نجا سوخته ینز                      را درون تشآ مکن ننهاپ (9

 مسند                   خویش صلو رگاروز جوید زبا       خویش صلا از ماند دور وکا کسی هر  (10 

 مسند ، دنها د،نها                       نهان نماند سپهبد درد که                   نجها هشا به موبد گفت چنین (11 

 مسند ، دنها ،مسند            ؟رشهریا امر  نداخو که پس آن از                  رنابکا دشو گر یکی دو کزین  12 

 

   « من کین رپد تو از هم هدابخو » دي؟عا ي هشیو به یا ستا هشد ساخته بالغی ي هشیو به رو به رو اعمصر - 7

 بالغی ي هشیو  

 

 ساخت نمی نپنها را راه يها اريشود هدهد   بنویسید  را یرز ي جمله ايجزا منا -  8

  لمفعو جزئی رچها(   فعل)ساخت نمی(/ مسند) نپنها( / لمفعو( را راه يها اريشود( /  دنها)هدهد  

 يمسند

 

 «. یدد تحسین ي شایسته را لدو ءبها ندزفر نبیا رتقد ري،نیشابو رعطّا » بنویسید را جمله ايجزا - 9

 رچها( /  فعل)   یدد( / مسند) تحسین ي شایسته( / لمفعو)لدو ءبها ندزفر نبیا رتقد(/  دنها) رينیشابو رعطّا 

 يمسند  لمفعو جزئی

   هدد تغییر را ها فعل يمعنا که بنویسید مناسبی يها ه واژ ، خالی يجاها در - 10

 لوله - را ستمد – پایم – لمد.             گرفت............  - ب.            گرفت............ لفا  
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  بنویسید مختلف يمعنا با جمله دو در را «گشت »فعل - 11

 گشت هسیا رغبا و دگر از خانه                    گشت او لنباد به را خانه متما سعید 

 

 ببرید رکا به مختلف يمعنا با جمله چند در را «ساخت »علف - 12

 ساخت عظیمی لشکر (4        ساخت را هنگشآ (3            ساخت شمنشد با او  ( 2         ساخت اي خانه او (1 

 

 کند تغییر ها جمله آن در فعل يمعنا هر که بنویسید جمله دو ردنخو رمصد با  -13

 ردخو را ستشدو حق مریم  / ردخو مینز به مریم  ردخو اراغذ مریم 

 

 بیابید را دنها ، یرز تجمال در -14

 شتاند ممحتر را جامعه فکر که هرکس                                             ممحتر نیست دخر هلا هپیشگا در (1 

 تو و من ربها يبو  ، غبا از یدآ می وزمرا           تو و من ربا و گبر  غم ،ستدو اي سوخت گرا وزیرد (2

 دبا نیست ، اردند تشآ ینا که هر                                       دبا نیست و ينا بانگ ینا ستا تشآ (3 

 ؟یدد که مشتاقی و زمساد نی همچو                                           ؟یدد که تریاقی و يهرز نی همچو (4 

 شد اههمر هازسو با هاروز                                                       شد هگا بی هاروز ما غم در (5

    ملسالوا ،باید هکوتا سخن پس                                                مخا هیچ پخته لحا نیابد در (6 

 

 کنید سیربر معنایی دبررکا نظر از را هشد مشخص ي ها فعل -15

  یموبر:  ديسناا غیر[  شویم نجاآ اي،سر را لیوا]  ديسناا فعل[  ستا یکدنز: گفت (1

    اردند رحضو:  ديسناا غیر[نیست رخّما خانه در کجا از لیوا: گفت  (2

    ]ديسناا فعل[ نیست رفساا]   ديسناا فعل[ ستا هناپیر ینا ،ستدو اي: گفت مست (3

 اردند:   ديسناا غیر[  نیست رنو آن را شگو و چشم لیک]    ديسناا فعل[   نیست دور من نالۀ از من سرّ (4

 اردند:   ديسناا غیر[  نیست شگو جز يمشتر را نباز مر]  ديسناا فعل[  نیست شهو بی جز شهو ینا ممحر  (5

یی داسو شخو عشق که]   عایید فعل[   دابا عاشق]    دارد دجوو:  ديسناا غیر[  ستا برنایی هرکجا ،پیر عالم در (6 

 ]ديسناا فعل[ ستا

 كخا نه و دگر نه تشآ نه دود نه           كپا ووشسیا]   فتر.  گشتزبا:  ديسناا غیر[ شد رپد پیش چو (7  
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 بستهوا يها بستهوا

 میت سو ختدر بی طنقا رد ردارخا ي بته ستهد چند.  نتابستا خنک و مبهم يها شناییرو آن ثرا هیچ بی. دبو ظلمانی بیشه »- 1

 ستهد         ؟ ستا امکد ممیّز    «ندزد

 

 و قریحه نشانگر ییاسر بدیهه در انشاعر از هیوگر رتمها      بنویسید هشد مشخص يها ه واژ در را بستهوا ي بستهوا عنو - 2

 ستا يشاعر در ادفرا ینا يباال ربسیا ذوق

 لیها فمضا صفت:   ینا                 صفت قید:  ربسیا

 

 .ندزبیامو انیگرد به را بستگی هم به زنیا تا نددکر رزهمبا شجاعانه مینزسر ینا ورانالد » ي جمله در - 3

 کنید سمر پیکانی دارنمو آن ايبر و بنویسید را آن عنو ، بیابید را « بستهوا ي بستهوا« 

 مینزسر ینا ورانالد  /// لیها فمضا صفت  ینا

 

 « ماند باقی چشمه آن رکنا و هسیا درچا در ، سفید و سبز يها هکو نمیا در یلا در حمرو لیو ممدآ انتهر به... » - 4

 سفید و سبز   یا   آن.     کنید اپید متن در لیها فمضا صفت یک   

 

 هنرثبت یخرتا در را دخو منا ، نجها ي همه انگر تصویر به زيموآ هنر با ، نیایرا نمنداتو شنقا، لملکا لکما دستاا» جملهدر - 5

 نجها  همۀ انتصویرگر            همه.         کنید مشخصرا«  لیها فمضا صفت »  «. دکر

 

6  - 

 ببرید رکا به سمیا وهگر یک در  ممیّز انعنو به یگرد ربا و هسته انعنو به ربا یک را «پتو » ي واژه - لفا

  کنید سمر را دار ممیّز وهگر پیکانی دارنمو -ب

 چهرپا پتو دو   - ب                  ها بچّه لفوتبا پ تو - لفا 

 

 کنید سمر را «رگبز نسبتاً شهر » سمیا وهگر پیکانی دارنمو - 7

 فرسخ   ؟ ستا امکد، ممیز».   ومبر شهر به ده،پیمو را راه فرسخ ده بایست می.  شتاند ییابتدا ششم سکال ما يستارو - 8

 

 « چهرپا پتو پنج »:   کنید سمر را مقابل سمیا وهگر دارنمو  -9 

 کنید سمر دارنمو ، « غبا  اریود لبۀ »ترکیب ايبر  -10

 پچا به مصاحب غالمحسین کترد سرپرستی به سیرفا رفلمعاا هیردا بکتا جلد سه  ؟ منداکد ممیز و شاخص یرز جملۀ در - 11

 جلد:    ممیز    کترد:  شاخص.      سیدر

 

 شنرو: صفت صفت.   دکر متعجّب امر شنرو سبز نگر به او دیاز ي عالقه.  بیابید را « صفت صفت » مقابل جمله در - 12
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 سراسر در را رفتخاا رچمپ ، دخو عظیم ثرا خلق با ، نجها و انیرا ايسر حماسه ترین برجسته ، سیدوفر لقاسمابوا حکیم »  -13

   کنید سمر را آن پیکانی دارنمو ؟ ستا « لیها فمضا صفت » واژه امکد «. شتافرا بر نجها

 دخو عظیم ثرا خلق               عظیم:   لیها فمضا صفت

 

 بنویسید را آن عنو و بیابید را جمله ي بستهوا ي بستهوا - 14

 (صفت قید)  ربسیا:  بستهوا ي بستهوا   «. نددار تربیت ايبر مناسبی و یباز ربسیا يها تعبیر، قخالا يعلما از هیوگر »   

 

 را آن پیکانی دارنمو و کنید مشخص را « بستهوا ي بستهوا » «. دگیر می سبقت دخو نماز انشاعر از يستایشگر در رينوا » - 15

 دخو نماز انشاعر           دخو:   لیها فمضا لیها فمضا. نمایید سمر

 

 کنید سمر را «سمانیآ بیآ سلبا » سمیا وهگر پیکانی دارنمو - 16

 کفش جفت یک هباالخر وزیرد که ستا دیاز رديکوهنو به او ي عالقه رقد آن:  کنید مشخص را « ممیّز »  یرز رتعبا در -17

 جفت:  ممیّز.       خرید هکو

 

 شقایق هشگاوفر از د،بو سمانیآ بیآ ها آن ي بدنه که را نیوزتلو هستگاد رچها  »     بنویسید و بیابید را ممیز و شاخص - 18

 دمبر حسین عمو ي خانه به و مخرید

 هستگاد:ممیز                عمو: شاخص

 

 «. دکر تعمیر را نتلویزیو هستگاد دو ، يحمدا سمهند »:  بنویسید و کنید اپید  جمله در را ممیزو شاخص - 19

 هستگاد:ممیز                سمهند:  شاخص

 

 تا پله پله«  انعنو تحت بکتا جلد یک ، بکو ینزر لحسیناعبد کترد »     ؟ منداکد ممیز و شاخص یرز ي جمله در - 20

 « ستا نوشته موالنا لحا حشر در »اخد تمالقا

 جلد:   ممیز          کترد:   شاخص

 

 کنید مشخص را صفت صفت و ممیز « خرید یشمی سبز سلبا ستد یک مریم » ي جمله در - 21

 صفت صفت: یشمی            ستد:   ممیز

 

 کنید سمر « همسایه پسر کیف » سمیا ه وگر دارنمو - 22
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 کنید اپید « ستا هخرید شفر تخته دو ستارو مسجد ايبر گیزتا به علی اکدخد » جمله در را ممیز و شاخص -23

 تخته:    ممیز           اکدخد:    شاخص

 

 بمناس کامالً سلبا  ب   یاضیر درس سکال  لفا بنویسید سمیا وهگر در را هشد مشخص يها ه واژ نقش  - 24

 صفت قید:  کامالً  ب         لیها فمضا لیها فمضا:   یاضیر   لفا

 

 صفت قید:  سبتاًن      « ستا قیقید نسبتاً زموآ نشدا او ».  کنید مشخص را آن عنو و بستهوا ي بستهوا جمله در - 25

 

 بنویسید مقابل سمیا وهگر در را بستهوا يها بستهوا عنو  -26

   صفت صفت:     یشمی سبز بکتا – ب         صفت قید:    هندزموآ ربسیا بکتا – لفا 

 

 هیدد پاسخ تالاسؤ به«   ختدو او ايبر سمانیآ بیآ هناپیر یک اهرز به عالقه خاطر به مریم خاله » ي جمله به توجه با  -27

   خاله  ؟ ستا شاخص کلمه امکد  لفا

 صفت صفت:   سمانیآ.  بنویسید را آن عنو و بیابید بستهوا ي بستهوا یک -ب

 

   « دارد خوبی نسبتاً موفقیت رکا به عالقه لیلد به محسن عمو » جمله در  -28

 صفت قید:   نسبتاً.    بنویسید را آن عنو و بیابید بستهوا ي بستهوا یک - لفا 

 عمو.        ستا شاخص کلمه امکد – ب  

 

 کنید سمر نیز را آن پیکانی دارنمو و مشخص را آن عنو و بستهوا ي بستهوا « خنک نوشیدنی انلیو یک » سمیا وهگر در - 29

 ممیز:  انلیو        خنک نوشیدنی انلیو یک

 

 «. ستاو نپنها رفکاازا مبهم و میزآ راز دنمو د،خو عنو هم به ننسااهر هنگا »:  رتعبا در - 30

 کنید سمر را آن پیکانی دارنمو سپس ؛ بنویسید را آن منا ، بیابید را» بستهوا ي بستهوا     

   لیها فمضا صفت:  هر:              ننسااهر هنگا

 

 کنید سمر  را یرز سمیا يها وهگر پیکانی دارنمو  - 31

 دهجا کیلومتر دو              ؟ختدر امکد گبر

 ممیز  ؟ ستا اي بستهوا عنو چه « جلد » «. دمکر تقدیم او به نمار جلد یک ستمدو تولّد جشن در » ي جمله در - 32

 

 «بدهد منطقی حکم ، يگرداد با نستاتو نگز به شگو رانخبرنگا با جو و سپر طریق از اداره ینا نستاداد »: رتعبا در - 33 

 کنید سمر را آن پیکانی دارنمو ؛بنویسیدرا آن منا ،بیابیدرا بستهوا ي بستهوا     

 لیها فمضا  صفت:  ینا             اداره ینا نستاداد
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 ؟ نددار یکدیگر با تیوتفا چه ريستود نظر از یرز يها رتعبا در « تخته » ي واژه دو - 34

 سکال ي تخته بهترین ( ب                      شفر تخته یک ( لفا

 هسته  «ب»  وهگر در و ستا ممیز«   لفا »وهگر در تخته

 

 .« کند می رزهمبا تمشکال با شجاعانه که ستا فاضل نسانیا رمپد ستدو»:   رتعبادر - 35

 کنید سمر پیکانی دارنمو آن ايبر و بنویسید را آن عنو، بیابید را « بستهوا ي بستهوا »   

 رمپد ستدو                     لیها فمضا  لیها فمضا«   م» 

 

 . کنید مشخص را ها بستهوا عنو و هسته - 36

 نمهربا درما آن شغوآ در ه،سیا درچا آن يتو ،نینزنا چشمۀ آن رکنا در ،سفید و سبز هکو دو آن نمیا در

 (لیها فمضا )صفت  سفید و سبز( لیها فمضا) هکو( شیرشما صفت) دو(رهشاا صفت آن)هسته  نمیا

 (لیها فمضا صفت) نینزنا( لیها فمضا) چشمۀ(رهشاا صفت) آن(هسته)رکنا

 لیه(ا فمضا صفت ه)سیا لیه(ا فمضا در)چاره(شاا )صفت آن(هسته)يتو

 (لیها فمضا صفت ن)مهربا لیه(ا فمضا در)ماره(شاا صفت آن)هسته()شغوآ

 

  بکَن ما سر از را دُم و خشا بی لغو ینا شرّ

 لیه(ا فمضا صفت) دُم و خشا بی(  لیها فمضا) لغو( رهشاا صفت) ینا( هسته)شرّ

 

 . یمدار زمال مین تا ارهز دو  منطقه ینا اريگذ مین ايبر 

 (هسته)مین(  ممیّز) تا(  شیرشما صفت) ارهز دو       (لیها ف)مضا   منطقهصفت ( )   ینا   اريگذ مین

 

 سیدر بکتا در بستهوا بستۀوا اعنوا ايبر لثام - 37

 :ممیز

 نهیو روانکا صد (1

 (مهیز هکو دو) هکو دو مهیز (2

  زد عمیق هچا حلقه چند انتو می …ینجاا (3

 داغ چمن یک و دمبو من غبا غربت در وزیرد (4

 ستا نهفته چشمت به هشکو کربال یک (5 
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        : صفت قیدِ
 دبو هشد نوشته  شنرو ربسیا و شتدر خطّ با آن يباال بر 

 

 :لیها فمضا صفتِ

 مانند بی خشر ارسو و نداوخد آن (1

           دل بی و درد بی عقل ینا دسر مسمو (2

 (لیها فمضا صفت )دل بی و درد بی (لیها فمضا)عقل (لیها فمضا صفت  ینا بیانی صفت )دسر (هسته)مسمو

   «نیست   ربدکا دممر هبگااخو  ، مسجد »:   گفت (3

 سدر می شگو به سمانشآ بلند غرفۀ یرز در ارههمو  جبرئیل پِر آواز (4

 بین می نکهکشا را آن ،شهر  نشین سفالتآ دممر لوکس يها هنگا که شگفتا (5

 

 : لیها فمضا لیهِا فمضا

 تو هنگا یینۀآ=  نگاهت یینۀآ در ت     ساحل و صبح پیوند ، نگاهت یینۀآ (1

 سدر می شگو به سمانشآ بلند غرفۀ یرز در ارههمو  جبرئیل پِر آواز (2 

 بین می نکهکشا را آن ، شهر  نشین سفالتآ دممر لوکس يها هنگا که شگفتا (3

 

 آوا هم يها واژه

 کنید مشخص ؟هستند « آوا هم » ها واژه امکد یرز يها جمله در (1

 کند نقض را دخو نپیما و عهد که ستا کسی شکن نپیما.   ستا اوانفر لکشد و نغز نسخنا يسعد نگلستا در

 نقض  و  نغز      

 

 ندگیز معنی به:  تحیا.   بنویسید آن معنی کرذ با «آوا هم » ي ه واژ یک « طحیا » ي واژه ايبر (2

 .    باشند وتمتفا هم با رينوشتا نظر از که ببرید منا آوا هم ي واژه دو (3 

 نخا و انخو یا  خیش و خویش یا  ابصو و ابثو 

 

 باشند نیکسا رگفتا و رنوشتا شکل نظر از که بزنید لمثا « آوا هم » ي واژه دو (4

 ري(جا)  روان ؛(  روح)  روان یا(   قبر)  رگو ،(  خر رگو)  رگو

 

 ( ضغر – ضقر) – ج:   ابجو       ؟ نیستند  آوا هم ، تکلما امکد (5

 (تهدید – تحدید)-د(  ضغر – ضقر) – ج(  لَماَ – م لَ عَ) – ب(  ابصو – ابثو)  لفا 
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 «و»  اعنوا

  کنید مشخص را (بطر و عطف فحر«)   و » عنو (1

 یمزد «يسرپر» شهر دو ینا در ،ها يبیرجند لقو به و نکشید لطو ساعت نیم از بیش  تنآ و نمّاا در ما توقف

 بطر فحر                                    عطف فحر                  
 

 کنید مشخص را (بطر و عطف فحر«)   و » عنو (2

  بطر فحر             ییاخد و پاکیّ تو که گویم تو کرذ ملکا

 بطر فحر       ییاجز و ديجو همه وري،سر و رينو همه        یقینی و علمی همه ، جاللی و يّ عز همه

 رينخو غفلت به و آري کف به نانی تو تا                   ندرکا در فلک و شیدرخو و مه و دبا و برا 

 بطر فحر       عطف فحر            

 

 فعل نماز و عنو

 «. دبو ختهاندا شاخه از را برگی آرام آرام دبا »:  ي جمله در (1  

 بعید ماضی: لفا.                                         کنید سیربر را جمله فعل نماز و عنو( لفا

 ازدبیند:  ب.           کنید تبدیل میالتزا رعمضا به شخص حفظ با را جمله فعل نماز ( ب

 

 – عاشقانه مضامین نبیا با ، حافظ ، ازشیر ي آوازه پر شاعر »  کنید میالتزا رعمضا به تبدیل شخص حفظ با را جمله فعل (2

 برهاند   «.ستا ههاندر ينیود هراظو به توجّه از راما ،فانهرعا

 

    بنویسید را هشد مشخّص فعل عنو و نماز (3

  میالتزا رعمضا    «دبر نمی جایی به د،راهبشو ورمغر دخو يها ينمنداتو و نشدا به ننساا گرا»

 

  ريخباا رعمضا.  بنویسید « دشو می مندونیر ارتکر با جامعه » ي جمله در را « دشو می » فعل عنو و نماز (4

 

  «دبر نمی جایی به د،راهبشو ورمغر دخو يها ينمنداتو و نشدا به ننساا گرا».  بنویسید را هشد مشخّص فعل عنو و نماز (5

 میالتزا رعمضا
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 (اجد) گسسته و( متصل)پیوسته ضمیر

 تکلما معنایی بطروا

 

 ؟ بریم می پی« هما» يمعنا به چگونه« دبو دراز و دور هما» ي جمله در (1 

 دراز و دور و هما نشینی هم ي بطهرا به توجه با

 

 .کنید صلو«ب» وهگرددرخو معنایی بطروا بهرا « لفا»وهگردر هشد نوشته راتعبا (2

 .ستا ديیاز«ب»وهگردر معنایی بطازروا یکی: توجّه

 تناسب – ادفتر – دتضا– تضمّن ( ب         زيسا مجسّمه و هنر -3 شقایق و الله - 2لکشد ونغز - 1( لفا )

 تناسب:  شقایق و الله(   2ادفتر:  لکشد ونغز(  1

 

 دتضا  ؟ یابیم می در اي بطهرا چه به توجّه با را « سیر » ي واژه يمعنا « گرسنه و سیر » ترکیب در (3

 

     ؟ ستا ارقر بر معنایی ي بطهرا امکد « کیراخو » و « سیر » ي واژه دو نمیا (4 

 دتضا -4    تناسب -3  ادفتر -2   تضمّن -1    

 

 دبر پی یرز ي جملهدو در « نبوستا » وتمتفا يمعنا به انتو می طریق چه از (5

 يسعد یا ننداخو   واژة با نشینی هم.            شد دهگشو یمرو به يسعد ندیشها يهادر نبوستا ننداخو با (لفا 

 زيبا یا  جتفرّ واژة با نشینی هم                             شتوادا زيبا به را خیالم دكکو نبوستا در جتفرّ (ب

 

 بالغی و ديعا ي هشیو

 .بالغی ي هشیو و ديعا ي هشیو: گیرند می ارقر هم رکنا در هشیو دو به جمله ي هندزسا يها وهگر

   دگیر می ارقر دخو يجا در ترتیب به مکال ايجزا: ديعا ي هشیو

  گشت كغمنا ، بعقا نجا و دل                    یدآ می جمله ينتهاا در فعل و ابتدا در دنها ،مثال   

 شوند می جا جابه سخن بیشتر تاثیر ايبر و هنویسند تشخیص برحسب مکال ايجزا ه،شیو ینا در:  بالغی ي هشیو   

 بعقا نجا و دل كغمنا گشت

 ؟ ديعا ي هشیو به یا ستا هشد ساخته بالغی ي هشیو به بیت (1

 بالغی ي هشیو      ريبادبر سمر زموآ رمو ز           ريکامکا باید ارههمو تگر

 ؟بالغی یا ستا ديعا ةشیو به یرز  تبیاا و تجمال (2

 بالغی          بشبا میاا شد دور ازو چو        بعقا نجا و دل كغمنا گشت (لفا

 بالغی                                         نضعیفا نخو از هشد نگینر که ستا خاکی (ب

  ديعا                                                       شتاند ییابتدا ششم سکال یزرپا (ج 

 بالغی                                                   قدیمی ستا يشهر ،یتالیاا پایتخت رم، (د
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          ارد؟ند دجوو بالغی هشیو گزینه امکد در  (3  

 کم گشت ،نجمنا آن رساال که      همدگژ خترد شد هگاآ چو (لفا  

    یدورنا چنین در،ما ز مانهز       «فریددآگر» دبو او منا کجا  (ب  

    قیر دارکر به نگشر الله شد که         هجیر رکا ز مدآ ننگش نچنا (ج

 گزید انندد به را لب و بخندید       بدید را او اوژن،شیر ابسهر چو  (د

 ندا همدآ دخو يجادر ترتیب به ، جمله ايجزا( د

 

   زسا بستهوا   و  زسا پایه هم بطر وفحر

 (بستهوا)  وپیر   و(    هسته)پایه جمله

 :ستا گونه دو د،بررکا نظر از پیوند یا بطر فحر

 وپیرو( هسته)  پایه بخش دو شامل و ندرو می رکا به بستهوا يها جمله با اههمر که زسا بستهوا يپیوندها( لفا

 ینکها تا ،ینکها با ،گرچه ،که همین ا،یرز ،گرا ،تا ن،چو ،که: مانند ؛ستا (بستهوا)

 ستا بستهوا دارد، زسا بستهوا بطر فحر که اي جمله

 کنید مشخصرا( بستهوا)  وپیر   و(    هسته)پایه جملۀ یرز تجمال در

ن میهما ايبر(   هسته)پایه جملۀ یموربیا وزمرا يها نمیهما ايبر را زغا ینا(    زسا پایه هم بطر فحر) گرا( 1

 ( بستهوا)  وپیر جملۀ آورد؟ هیاخو زغا کجا از دافر يها

 (بستهوا)  وپیر جملۀ بدهیم ستشد را حسابش( زسا پایه هم بطر فحر) تا( هسته)پایه جملۀوربیا را سگ( 2

 تصدیق جز( بستهوا)  وپیر جملۀ دبو هشد ختهدو زغا به نهایشا چشم(  زسا پایه هم بطر فحر)گرچه( 3

 (هسته)پایه جملۀ شتنداند اي رهچا گفتن لبتّها و بله و مصطفی يها فحر

 ... یا و، ،لیکن ،لیو ،مّاا: مانند رود؛ می رکا به همپایه جملۀ دو بین که زسا پایه هم يپیوندها( ب

 کنند نمی تقسیم بستهوا و هسته به را جمله وفحر ینا

 .ستا هشد هیدد جهت هر از ییاپذیر اركتد و ستا عید دوم روز ینکا  
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 « ان»  اعنوا

 جمع نشانۀ             ؟ دارد معنایی چه « نپاکا » ي واژه در « ان » پسوند (1

 

 ن(ماز)  قید ممفهو در            ؟ دارد اللتد مفهومی چه بر «رانبها » در « ان » عنو (2

 

 ؟ ستا مفهومی چه بیانگر یرز يها واژه از هریک در «ان» پسوند (3

 نکوها-چ             دانشا ج           ارانسو -ت       انپاییز-پ                 نسپاها –ب        ادانبامد – لفا  (4

 شباهت  -چ(    حالت قید) فاعلی صفت  ج      جمع عالمت  ت     نماز -پ     نمکا  ب     نماز - لفا

 

 باشد نماز بیانگر « ان » پسوند آن در که بنویسید واژه یک (5

 نسحرگاها ن،شامگاها ادان،بامد ان،پاییز

 

 . بنویسید را آن ممفهو ؟ کند نمی اللتد جمع ممفهو بر « ان » یرز يها واژه از یک امکد در (6 

 نماز:  انپاییزان   منددرد  انپاییز

 

 ؟ نیست جمع ي نشانه یرز تکلما از یک امکد در« ان » پسوند (7

 رانبها و نگیال.                      نچشما – رانبها – اننوزا – نگیال

 

  ؟ چیست ي نشانه تکلما از یک هر در « ان » (8

 نماز: انپاییز               جمع:  دانمر

 

 ؟ دارد مفهومی چه  انباختر  نشامگاها – رانکوهسا – انیزر گبر:  يها واژه از یک هر در « ان » پسوند (9 

 نمکا:  انباختر   – نماز:  نشامگاها    - نمکا:  رانکوهسا   – نماز:  انیزر گبر

 

 بنویسید را دخو لیلد ؟ ستا جمع ي نشانه « نکوها » ي واژه در«   ان » پسوند یاآ (10

 (هکو مانند)  ستا شباهت ي نشانه ایر،ز خیر

 

 ؟چیست ي نشانه یرز تکلما از یک امکد در« ان » پسوند (11

 نهااخو  -چ      نماها    ج           انخند  ت    نبابکا -پ     نگیال  ب    نیاوکا - لفا

 قید) فاعلی صفت  -چ    شباهت    ج(    حالت قید) فاعلی صفت  ت   نسبت -پ     نمکا   ب  نسبت - لفا 

 (حالت
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 مستفهاا)) بیاید موضوعی رنکاا ايبر مثبت فعل با پرسشی ي جمله گرا(:رينکاا پرسش)رينکاا مستفهاا

 .ستا(( رينکاا

 . ستا هندید نی مانند (يهردزپا)تریاقی و هرز کس هیچ یعنی  ؟یدد که تریاقی و يهرز نی همچو:  لمثا 

   ؟ساحلها رانسبکبا ما لِحا ننددا کجا    حایل چنین بیداگر و جمو بیم و یکرتا شب

   نمیفهمند جهو هیچ به ساحلها رانسبکبا را ما لحا که دهبو ینا شاعر دمقصو

   (يسعد)      د؟کر نیاتو رگذ حقیقت يکو به کجا        ونبیر روينمی طبیعت ايسر کز تو:    یا

  نمیکنی رگذ که ستا ممعلو: یعنی

   سیدر بکتا از لمثا

 ؟یددرآ به ششکر ةعهد کز                                              یدآبر که نباز و ستد از (1

  ي؟شو هبررا کی ،نباشی وهررا تا                       يشو خبر صاحب که شبکو! خبر بی اي (2

 ؟تو و من رتا نچشما یدد می چه یاآ شب از غیر           درد و غم يها کوچه در دسر زخبر آن در نجاآ (3

  ر؟شهریا امر نداخو که پس آن از                                       رنابکا دشو گر یکی دو کزین (4

 ؟نوشتن ايبر اي زهتا چیز چه یا    ؟ستا هماند گفتن ايبر اي زهتا فحر چه (5

:   لمثا. ستا ((يتأکید پرسش)) بیاید موضوعی تأکید ايبر منفی فعل با پرسشی ي جمله گرا: (يتأکید پرسش)يتأکید مستفهاا

   دم؟بو نگفته تو به مگر

 د؟نگر نمی هسخر به رانجبّا پوشالی خکا مستحکاا به روزان سیه شکا مگر:   لمثا

 دنگر می هسخر به  انستمگر خکا به روزان سیه شکا که گوید می تأکید با

 سیدر بکتا از لمثا

 ستا میخانه در حتماً ،لیوا:   یعنی      ؟ نیست رخمّاي خانه در کجا از لیوا:  گفت (1

         رد،بنگا را آن ندابتو قلم که ،گنجد می میآد مخیّلۀ در يچیز یاآ (2

 ستا دهکر ترسیم تو ايبر را چیز همه من نجا:   یعنی      ؟باشد دهنکر ترسیم تو ايبر را آن من دقصا نجا مّاا 
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 بیاد يها یهآرا
 تشبیه

 ردند فاحش هگنا هب نبندگا سنامو دةپر. هکشید جا همه یغشدر بی نعمت انخو و هسیدر را همه حسابش بیِ  حمتر رانِبا (1

 در تنبا تِبنا تا دهفرمو را ريبها برا یۀدا و  دبگستر یندمُرّزُ شفر تا گفته را صبا دبا اشفرّ.   دنبُرَ مُنکَر يخطا به روزي ظیفۀو و

 بر شکوفه هکال ،بیعر وْسِمََم ومقُد به را خشا لطفاا و  برگرفتهدر ورق سبز يقبا روزينو خِلعت به را نختادر. وردبپر مینز مهد

 .دهنها سر

 نکشتیبا حنو باشد که را آن بحر جمو از كبا چه               ن؟پشتیبا تو نچو دارد که را مّتا اریود غم چه (2

 .معِرفِتکَ حقَّ كَعَرَفْنا ما: که7 بمنسو تحیّر به جمالش حِلْیۀ نصفاوا (3

 هشد قمستغر مکاشفت بحر در و دبو دهبروفر قبتامر جَیبِ به سر نالد صاحب از یکی (4

 يشو زر و بیابی عشق يکیمیا تا                      يبشو ره دانِمر چو ،دجوو مسِ از ستد (5

 ستا من چو هم ،قفس رگرفتا غمر مَسلک           ستا طنو بهر همه ینا سیرا غمر نالۀ (6

 شتاند قلم صاحب دممر که ملّتی هر            قلم از نامش فتد مانهز فترد در (7

 مانند یود نحس دممر ینو             رانستو دَم از هیوار تا (8

 ندوماد اي تو تویی مشت آن               مشت فلک بر خشم ز ختابنو (9

 فکندا پس ها نقر دشِگر از                 ريگاروز شتِدر مشتِ تو (10

 برکند ظلم يبنا ،یشهر از                 باید که بنا ینا بن ز برکَن (11

 دبا نیست ارد،ند تشآ ینا که هر               دبا نیست و ينا بانگ ینا ستا تشآ (12

 دفتا می رکاند ستا عشق جوشش                     دفتا نی رکاند ستا عشق تشآ (13

 نیاید دیا دخو از امر ،ندز من بر   لجما آن بفتاآ بتا و سمر  تحضر آن در من نچو (14

 ننهد يیگرد ،ختر او جز ،باشد که هرجا ،ستا تشآ ،عشق (15

 رانبا رهستا صبح ،گاهت هگا لبخند            ساحل و صبح پیوند ،نگاهت یینۀآ (16

 رانگادیا گونه ینز را ندگیز ارِیود          بستند نقش و نددبو ربسیا تو و من از پیش (17

 رانبا و دبا آوازِ ستا باقی مانهز در تا                  ماند تو و من از بعد محبّت نغمۀ ینو (18

 .ستا هشد ختهدو نهامدیتر بیآ نطیلسا بر   نگرنگار يها صلهو مثل رگ،بز و کوچک يها هجزیر (19

 دکر شنرو  موسولینی را روم ريتوامپرا اغچر خرینآ (20

 نددنها منا اش نی و خویش از تهی شد تا               بچو یکی یدد تن و سر بر جفا تیغ صد (21

 بر دد،گر اپید طاعتی نچو و.  نشینم  صبر مَرکب بر ،یدآ پدید بالیی نچو.  نشینم   شُکر مَرکب بر ،یدآ پدید نعمتی نچو (22 

 نشینم  صخالا مَرکب

 دارد هنگا شنرو  را مکال و فلسفه و علم اغچر که دبو او به ها چشم همۀ (23

 .شد منقلب نناگها د،بو هسیدر افر  اش جتماعیا و علمی تحیا ربها که مهنگا آن در (24

 مدآ می شگرازنو و نمهربا و مگر و بخش میدا  ، لصاو نتابستا (25

 دبُر می کویر ن،گسترما مندا و آزاد میهن به شهر انندز غربت از را ما (26

 ستا دهکر مستشماا آن میزارآسرا يفضا در را ملهاا عطر (27
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 مهتابی پر و شخامو ننخلستا ینا ،کویر نسماآ (28

 مگیر می سکوتش غیبی يها رانبا یرز در را  قلبم بتا بی و خونین مشت ههرگا (29

 نندز می سر غیب از تک تک ،شخامو و یباز نگارستا ،پَر سلماا نمرغا آن بر که معلّقی سبز يیادر ینا (30

 زد سر ینوپر يیباز قندیل و شکفتند سلماا يها گل (31

 آن در قشو نهواپر نهمچو ام کانهدکو كپا قلب که  سحساا و ملهاا و لخیا و شعر معطّر و نگینر يها گل از پر غبا آن (32 

 دپژمر دل بی و درد بی عقل ینا دسر مسمو در  پرید می

 اهگو نتدگر رگ عشق هگاداد در                 ندآور محضر در که نیست زنیا شاهد (33 

 رمبگذ ،گرا ستا ارخو تنگِ ،یناز                   مبسپر دبو تشآ هکو گرا (34

 مشر نهمچو د،بو شنرو و مگر خانه هقهو/   ...  ستر نهمچو د،سر و دبو هتیر ونبیر گرچه (35

 مگر شنایشآ حدیث نچونا ،مشدَ و (36

 ستشد در مانند مَنتشا ستید بچو (37

 شگو سر تا يپا،یدوارمر دگر بر فصد دارکر به دش،گِر بر دگِر /ش،خامو نهمگنا (38

 لبخند لبش از شد نمی گم/  یدوارمر گنج کلید نچو  هرگز که آن (39

 آوذ شگفت و نگیزا غم و ورنابا شرمیش بی ش،پهنا و فیژر نچونا هچا (40

 دبو هشتم انخو نهاد و دام طعمۀ نکنوا ان،خو هفت انپهلو (41

 پیچید می شگو رسا هچا در اش نهدانامر و مشو ايصد (42

 دبو خنجر مثل نگاهش و یدربا می ضجّه یشاصد از لنقا دمرِ (43

 میهن اي میهن دمموآز را مینز یباز ینا من           یدرو نمی یترو گل جز گیاهی دل شتد به (44

 دبو سرکش و هندزسو رو، مگر             دبو تشآ نچو که باشد آن عاشق (45

 ...صفت عالی ره ینا سپهر از              معرفت بفتاآ بتابد نچو (46

 دبو نشد بکبا لمشغو یگد در ساعت نهما در که دبو  اي دهمردرما زغا نهما دنگر مثل نشدگر (47

 مدآ ونبیر محلقو پیچ نی از هبرید هبرید یشاصد (48

 یددگر ناپدید نقایاآ شکم نستارگو در ه،شد صفت کرکس جماعت ینا طعمۀ ،گلگونم زغا (49

 ختهآ ستا يشمشیر من نستاد ايبر تو ةخند (50

 ازندا لنگر جا همین ، من لخیا روتند کشتی اي تو و زداربا وازپر از را  سایتآ بعقا يها لبا ، من وازپر دور فکر اي (51
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 سجنا

      دبا نیست ارد،ند تشآ ینا که هر           دبا نیست و ينا بانگ ینا ستا تشآ (1

 معنی در سما دوم اعمصر در و ستا ديسناا منفی فعل اول اعمصر در نیست واژة: متا سجنا نیست و نیست 

 د استنابو

 عایید يدسناا فعل دوم اعمصر در و  ستا «اهو» معنی در اول اعمصر در دبا واژة:     متا سجنا: دبا و دبا  

 ستا

 

            یددر ما يها دهپر هایش دهپر                      برید ريیا از که هر حریف ،نی (2

 ستر و بحجا: دوم دةپر  /موسیقی ممقا و هنگآ: اول دةپر

 

 نددنها منا اش کی د؟بو کجا د؟بو کی            نددنها منا اش کی که کیانی ووسکا (3

 مانیز چه و قتو چه/  هشادپا            متا سجنا: دوم اعمصر کی با اول اعمصر در کی  

 

   نیایی همو در تو که گفتن تو شبه اننتو           نگنجی فهم در تو که گفتن تو صفو اننتو (4 

 ختالفیا نناهمسا سجنا: همو و فهم     

 

 عیب و غیب: ختالفیا نناهمسا سجنا           بپوشی تو عیبی همه ،نیابد تو غیبی همه  (5

 

   يشو نظر صاحب که نماند شکی پس ینز         نظر منظر َدتشَوَ گرا اخد جهو (6

 یشیافزا نناهمسا سجنا: نظر منظر 

 

 غندار شیِر زهشر چو وشبخر                       زهگر يهااژد چو ايبگر (7

 ختالفیا نناهمسا سجنا: زهشر و زهگر  

 

 کند می شکایت ها ییاجد از                    کند می حکایت نچو  نی از بشنو (8

 ختالفیا نناهمسا سجنا: شکایت و حکایت    

 

 خویش صلو رگاروز جوید زبا              خویش صلا از ماند دور وکا کسی هر (9

 ختالفیا نناهمسا سجنا:  صلو و صلا

 

     نیست رستود نجا یدد را کس لیک                 نیست رمستو تنز نجا و نجاز تن (10

 ختالفیا نناهمسا سجنا: رستود و رمستو  
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   نیست كپا تو جز که آن اي ن،بما تو              نیست كبا رو، گو فتر ،گر هاروز  (11 

  ختالفیا نناهمسا سجنا:  كپا و كبا        

 ستا ییداسو شخو عشق که دابا عاشق              ستا برنایی هرکجا ،پیر عالم در (12

 یشیافزا نناهمسا سجنا و قشتقاا: عشق و عاشق

 تو و من ربها يبو غ،با از یدآ می وزمرا          تو و من ربا و گبر غم ،ستدو اي سوخت گرا وزیرد (13

   یشیافزا نسا ناهم سجنا: ربها و ربا      

 تو و من رتا نچشما یدد می چه یاآ شب از غیر              درد و غم يها کوچه در دسر زخبر آن در نجاآ (14

 ختالفیا نناهمسا سجنا: درد و دسر   

    راه هکشید چشمت که کیست قشتیاا از                     تیرشاا ینبز به تو رتساا دارد (15

 ختالفیا نناهمسا سجنا: رتشاا و رتساا         

 ختالفیا نناهمسا سجنا جهان و نهان           ننها نماند سپهبد درد که           نجها هشا به  موبد گفت چنین  (16 

   روانکا صد ،شتد از آرد نهیو                   روانسا تا دفرمو رستود به (17

 ختالفیا نناهمسا سجنا: روانسا و روانکا         

 یدد منر پسر با گفتنش سخن یدد                 مشر پر ووسکا هشا رخ  (18

 ختالفیا نناهمسا سجنا: منر و مشر            

 نو هشا ونبر تشآ ز مدآ که                  غو برخاست بدیدند را او چو (19

  ختالفیا نناهمسا سجنا: نَوْ و غَوْ             

 باختن در تباید ینجاا مِلک                    ختناندا تباید ینجاا مُلک 20

 حرکتی نناهمسا سجنا: مِلک و مُلک  

 

 

 تعلیل حسن

 لبندد چهر ،برا به بنهفته             روي تنبیند بشر چشم تا (1 

 چند یک دهنمو ورم درد، از                 مینیز دةفسر قلب تو (2

 نددنها منا اش می که نشاها دل نخو               شد نعیا كتا از و مدآ عجین كخا با (3 

 نددنها منا اش نی و خویش از تهی شد تا              بچو یکی یدد تن و سر بر جفا تیغ صد (4 

 نددنها منا اش دي هگا و مهدادمر                   گاهی که دبو ما ديسر دم و لگرمید (5 

 ندا برخاسته ینجاا از همه انپیامبر که ستا آن از و (6 
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 (کسرادوپا.  نما متناقض) تناقض

 ؟یدد که مشتاقی و زمساد نی همچو                  ؟یدد که تریاقی و يهرز نی همچو (1

 رانکوهسا سنگ از نگیختابر هادفریا                جنونم خاموشی یتاهو در که زآبا (2

   مهتابی پر و شخامو ننخلستا ینا ،کویر نسماآ (3

  دپژمر دل بی و درد بی عقل ینا دسر مسمو در (4

 هپنا تو شغوآ به مگر گمر آورده               تخرآ يها نفس ستا ندگیز لبریز (5

 دنگر می را دخو نمواپیر ،ثابت و هخیر ينگاهها با و ستا دهیستاا خویش يبرجا حرکت بی که میدد می را معلم (6

 

 سجع

 نعمت مزید رشندا شکر به و ستا قربت موجِبِ طاعتش که   جلّ و عزّ، را ايخد منّت (1

 ذات حمفرّ ،یدآ برمی نچو و   ستا تحیا مُمِدّ رود، می وفر که نفسی هر (2

 هکشید جا همه یغشدر بی نعمت انخو و هسیدر را همه حسابش بی حمتِر رانِبا (3

 دنبُرَ مُنکَر يخطا به روزي ظیفۀو و ردند فاحش هگنا به نبندگا سنامو دةپر (4

 دهکر زغاآ یّتاذ و رجو و دبو دهکر دراز  عیّتر لما به  ولتطا ستد که کنند حکایت  عَجَم كملو از را یکی (5

 

 تناسب میهاا و میهاا

 نباشد رهشیا که آن ( 2           ابخو مقابل  (1   نیست اربید شب نیمه قاضی آي صبح رو،:  گفت (1

 پهلو ر،کنا (2          بانگ ،سخن (1                  مانند یود نحس دممر ینو                       رانستو دَم از هیوار تا (2 

 هکو نمیا 2         کمر 1             کمربند یکی نمیا به هنآ ز               دخُو کُلَه یکی سر به سیم از (3

    دهفسرا 2 منجمد و زده یخ     1            چند یک دهنمو ورم درد، از                          مینیز دةفسر قلب تو (4 

 میدا و آرزو 2      یحهرا     1.                                                        دکر مدهوشم نمولیا يجو يبو (5

 ؟تو و من رتا نچشما یدد می چه یاآ شب از غیر      درد و غم يها کوچه در دسر زخبر آن در نجاآ (6 

 دهفسرا و روح بی    2دسر    1

 کند نیکسا و سطح هم كخا با امر نستاتو می که دبو حالتی بهترین هسجد (7

 مشد نمی هیدد و مشد می سطح هم كخا با دنکر هسجد با من ( 1

 مشو می کوچک و پست ،خالق عظمت برابر در هسجد با من (2

 هچا ز ونبر نیاید هیچ که بگو ،یوسف                    کِشد شرمندگی و ببیند را تو ترسم (8

 .دارم همهوا 2.     دارم یقین      1

 كخا نه و دگر نه تشآ نه دود نه            كپا ووشسیا شد رپد پیش چو (9

 هگنا بی 2                  تمیز   1

   دبو  گرمی نکانو ،ستیرا/       مشر نهمچو د،بو شنرو و مگر خانه هقهو (10

 .دبو صمیمی و بامهر 2         دسر مقابل 1

 ها وشسیا و ابسهر داغ نخو خیسِ/    هاست بختی هتیر گلیم ینا (11

 مگر و داغ نخو 2                غصّه و درد   1

www.konkur.in

forum.konkur.in



 باسمه تعالی

 تهیه و تنظیم : 1399خرداد  3جزوه امتحان نهایی افرسی 

 احسان محسنی

 

59 
 

 دبو ادرنابر آن دشغا او/   یدد را اي سایه... هچا آن لبِ بر /رنگاا نناگها (12

 دنمراناجو 2          ناتنی ادربر   1

 

 تناسب میهاا

 هاییر روي دشبو دوزخ تشآ از مگر         گوید تو توحید  همه سنایی انندد و لب (1

 یافتن نمکاا       2هچهر روي، 1    انندد و لب با تناسب میهاا: روي  

 گرفتهدود نسماآ نهما به د،لوآ رغبا ايهو نهما به ر،یا بی ریاد نهما به ،مهر بی شهر نهما به و گویی كتر را نتاعزیز باید 2

 دارد تناسب نسماآ و اهو با که شیدرخو 2     محبّت     1:     دارد تناسب میهاا مهر      ديگرزبا

 

 

 رهستعاا

 .  دبگستر یندمُرّزُ شفر تا گفته را صبا دبا اشفرّ (1

 هگیا و هسبز  از رهستعاا

 ن؟کشتیبا حنو باشد که را آن بحر جمو از كبا چه               ن؟پشتیبا تو نچو دارد که را مّتا اریود غم چه (2 

 فقانامو تتفاقاا  از رهستعاا

 دي؟کر متاکر تحفه چه را ما ديبو که نبوستا ینا از: گفت نستادو از یکی (3 

 مکاشفه و لهیا رفمعا عالم از رهستعاا

 را بصحاا هدیۀ پرکنم منیدا ،سمر گل ختدر به نچو که شتمدا خاطر به (4

 حق لجما از رهستعاا

 .برفت ستد از منمدا که دکر مست نچنا گلم يبو مبرسید نچو (5

 حق تتجلّیا از رهستعاا

 يشو تر ي،مو یک به ،بحر هفت آب کز           مبر نگما ،شو  اخد بحر غریق دم یک (6 

 حق معرفت از رهستعاا

 ستا من چو هم ،قفس رگرفتا غمر مَسلک/   ستا طنو بهر همه ینا  سیرا غمر  نالۀ (7

 شاعر دخو از رهستعاا: سیرا غمر /شاعر شعر از رهستعاا: ناله    

   ستا نلحَزَا بیت که خانه آن کُنَش انیرو شکزا           دباآ جانبا ستد از دشو وکا اي خانه (8

 طنو از رهستعاا

   ندوماد اي گیتی گنبد اي                           بنددر يپا سپید یود اي (9

   ندوماد هکو از رهستعاا: گیتی گنبد و سپید یوِد                 تشخیص:   گنبد و یود  يبا «اي» آوردن
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 کمربند یکی نمیا به هنآ ز                    دخُو کُلَه یکی سر به سیم از (10

 هکو نمیا نگر هتیر يها هصخر از رهستعاا: هنیآ کمربند                                 هکو روي فبر از رهستعاا: سیم 

 داننا دممر از رهاستعا: رانستو                  مانند یود نحس دممر ینو            رانستو دَم از هیوار تا   (11

 شیدرخو از رهستعاا   سپهر شیر                          پیوند دهکر سعد خترا با                  نپیما بسته ،سپهر شیر با

 هکو مدگیآرب از رهستعاا  :ورم                     چند یک دهنمو ورم درد، از                     مینیز دةفسر قلب تو (12

 فبر از رهستعاا: رکافو                  نددکر دضما آن بر رکافو                      نشیند وفر ورم و درد تا (13

 تنفر و خشم از رهستعاا: تشآ                       مپسند نهفته دخو تشآ وان                      مانهز دل اي منفجر شو (14 

 تنفر و خشم از رهستعاا: تشآ  پند یکی شنو ن،جا سوخته ینز                 را درون تشآ مکن نپنها

 ندوماد از رهستعاا: درما                            ندزفر بخت هسیا پندِ ینا                  بشنو ،سپید سر درِما اي (15

 ستا فبر از رهستعاا: معجر سپید                      نداور دکبو یکی به بنشین            معجر سپید ینا سر ز برکش (16 

 ريستعاا ضافۀا                    پیوند و ادنژ ینا هم ز بگسل                 یروتز سِساا ینا پی ز بفکن (17

 ظلم از رهستعاا: اول اعمصر در بنا                        برکند ظلم يبنا ،یشهر از                       باید که بنا ینا بن ز برکَن (18 

 عشق از رهستعاا: تشآ             سیدر کانجا کسی شد تشآ قغر             پدید یدآ عشق وادي ینا از بعد (19

   بکَن ما سر از را دُم و خشا بی لغو ینا شرّ و هنشد اربید ابخو از زهنو فالنی بگو اخد به را تو (20

 مصطفی از رهستعاا           

 مشکل از رهستعاا: هگر                     شد هداخو دهگشو دتخو ستد به فقط هگر ینا (21

 .  گشاید می یمرو به/  را ندگیز يهادر تمامی/  دشو می هار که ات هخند مّاا (22

 (ريستعاا ضافۀا)رهستعاا: ندگیز يهادر       

 شکفد می ها لحظه ترین یکرتا در/  تو ةخند ،من عشق (23

 (شکفد می که ستا هشد تشبیه گلی به هخند)رهستعاا: هخند شکفتن  

 دارد لبا که اي هپرند از رهستعاا: دبا.                         بنشینم   دبا يها لبا بر هداخو می لمد (24

 فرینشآ نجها از رهستعاا: انکر بی يیادر                    سمر انکر بی يیادر ینا نپایا به روزي مگر (25 

            زداربا وازپر از را  سایتآ بعقا يها لبا ، من وازپر دور فکر اي (26

 .ستا (رهستعاا) تشخیص د،گیر ارقر مخاطب گرا ننسااغیر. تشخیص

 رهستعاا و تشخیص: دل جبین          ده تشینآ بیانی را بانمز                       نه جبین بر عشقی داغ را لمد (27

   رانجویبا چشمِ در ره،ستا اريبید رانبا       يها بوسه در گبر از تر نمهربا اي (28

 ريستعاا ضافها: رانجویبا چشم/  ريستعاا ضافۀا گ؛بر با رانبا اتقطر ردبرخو: رانبا يها بوسه  

 به انیرا شمالی يها هکو منۀدا از. یدآ می ونبیر رگبز یخچالی دل از گویی ،کویر زانسو زتمو در که دسر بیآ چشمۀ (29 

 ،ندا داده هم شانه بر سر دراز سالیانی که کهنی نختادر ینجاا از. دارد می بر سر نمزینا ارگ دل از و دشو می یرازسر کویر سینۀ

 کنند می مشایعت عهرمز و نباغستا تا را آب

 نختادر دادن هم شانۀ بر سر و نمزینا ارگ دل ل،یخچا دل ،کویر سینۀ: تشخیص و مکنیه رةستعاا

 دارد لب بر را حیو تیاآ اش هسنگریز و سنگش ةصخر هر ،کوهش رش،غا ،ختشدر (30

 مکنیه رةستعاا ،تشخیص: دارد لب بر را حیو تیاآ    

 گریست می و دبر می هچا محلقو در سر د،فریا بی کویر آن قلب در و پلید مدینۀ آن رکنا در (31

www.konkur.in

forum.konkur.in



 باسمه تعالی

 تهیه و تنظیم : 1399خرداد  3جزوه امتحان نهایی افرسی 

 احسان محسنی

 

61 
 

 تشخیص و ريستعاا ضافۀا: هچا محلقو /تشخیص و ريستعاا ضافۀا: کویر قلب

 ما شکوفایی فصل توست و من فصل فصل ینا (32

 گل با نیمابخو: مکنیه رهستعاا و تشخیص    تو و من ربها ینکا نیمابخو گل با برخیز      

 تشخیص: دل بی و درد بی عقل             دپژمر دل بی و درد بی عقل ینا دسر مسمو در (33

   دلوآ ندیشا مصلحت بیندعد علم ینا به د،کر می اخد از پر را نمدرو که ها یباییز همه آن   (34 

 مکنیه رةستعاا و تشخیص: تاندیش مصلح بیندعد علم

   ه؟شامگا شیدِرخو  ةبرید سِر! نه یا             ه؟پگا در ستا هما ةبرید سِر ینا آه، (35

 تشخیص و ريستعاا ضافۀا: شیدرخو سِر و هما سر      

   گزند نیاید نگناها بی بر که             بلند خچر سوگند ستا چنین (36

 بلند خچر سوگند: تشخیص           نسماآ از رهستعاا: بلند خچر    

   دبو هشتم انخو نهاد و دام طعمۀ/   نکنوا ان،خو هفت انپهلو (37

 هشتم انخو نهاد: تشخیص و ريستعاا ضافۀا           

 غیرتمند خشر: تشخیص                  مانند بی خشر/  غیرتمند خشر ،یباز خشر (38 

 

 تلمیح

  نیایی همو در تو که گفتن تو شبه اننتو                نگنجی فهم در تو که گفتن تو صفو اننتو (1

 درك را او وازپر دور يها همّت که کسی)لِفطنا صغو الیَناله و لهِمَما بُعدُ کهرالیُد:   دارد علی تحضر از حدیثی به تلمیح

 (نرسند آن کُنه به كیرز يها عقل و نکنند

 ءشَیٍ کَمثِله لَیسَ يلذّا هللا:      شریفۀ یۀآ به تلمیح نیز

 

 ییافز تو کمّی همه ،بکاهی تو بیشی همه                بپوشی تو عیبی همه ،نیابد تو غیبی همه (2 

 دهلشّهاا و لغیبا عالم هللاُا: نیابد تو غیبی همه: تلمیح

 ءتشا من لتذّ ءوتشا تعزّمن: یۀآ به تلمیح دوم اعمصر  

 

 نعمت مزید رشندا شکر به و ستا قربت موجِبِ طاعتش که   جلّ و عزّ ،  را ايخد منّت (3

 « لَزیدَنَّکُمْ شَکَرتُم لَئنْ»:      هیمابرا رةسو از 7 یۀآ به دارد تلمیح

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 احسان محسنی رشته های نظری 3جزوه آمادگی امتحان نهایی فارسی 

 

 رينخو غفلت به و آري کف به نانی تو تا          ندرکا در فلک و شیدرخو و مه و دبا و برا (4

 ينبر نفرما تو که نباشد فنصاا طشر                    دارفرمانبر و سرگشته تو بهر از همه  

 «لقَمَرا و لشّمْسَا لَکُمُ سَخَّرَ وَ »:  دارد تلمیح ،بیت دو هر اول اعمصر  

 

 ...نمیاآد تِصَفْوَ و نعالمیا حمتر و داتموجو مَفخِر و تکاینا وَرسَر از   ستا خبر در (5

  « لْعالَمینَل حْمۀًرَ الّ كَسَلْناَارْ ما و   »: نبیاا رةسو از 106 یۀآ به دارد تلمیح: نعالمیا حمتر      

 

 نکشتیبا حنو باشد که را آن بحر جمو از كبا چه          ن؟پشتیبا تو نچو دارد که را مّتا اریود غم چه (6

   حنو تحضر نستادا به دارد تلمیح             

 

 ستا هرمنا او که دکر یقین وزمرا ملّت                     یمدکر نسلیما مُلک ینا در که را کسی آن (7

 بر رگاوردپر ءسماا  گویند می که دبو وي ينگشترا در وي رتقد و ییوافرمانر راز. دارد نسلیما تحضر ايماجر به تلمیح بیت

 .شد آواره نسلیما و نشست تخت بر نسلیما يجا به آورد، ستد به را آن يترفند به هریمنا نچو و دبو هشد حک آن

 

 شتاند جم جمشید که ستا غتیافر را ما          ستا تهی می و مجا از من مجا و جیب نکهآ با (8

 اديپیشد هشادپا جمشید نستادا به تلمیح: جم جمشید

 

 سپید یود با جنگ و ستمر نخا هفت به تلمیح                    ندوماد اي گیتی گنبد اي           بنددر يپا سپید یود اي (9 

 

 نددنها منا اش نی و خویش از تهی شد تا         بچو یکی یدد تن و سر بر جفا تیغ صد (10

 شد تهی دخو از ،جفاها و ها نجر تحمل با باید که دارد فانهرعا و صوفیانه «یاضتر» به تلمیحی 

 

 شودمی اخد يگویا نباز و دارد لب بر را حیو تیاآ اش هسنگریز و سنگش ةصخر هر ،کوهش رش،غا ،ختشدر حتّی (11

 رضالا فی ما و اتلسّموا فی ما هللا یسبّح:  نیآقر یۀآ به تلمیح

 

 در که را  گمربز و ستینرا مماا آن دلوآ گریه يها ناله. مشنو می را تنهاو منددرد روح آن دلوآ گریه يها ناله (12  

 .  گریست می و دبر می  هچا محلقو در سر د،فریا بی کویر آن قلب در و  پلید مدینۀ آن رکنا

 هچا با میرا تحضر گفتنِ سخن ايماجر به دارد تلمیح  

 

  نندز می سر غیب از تک تک ش،خامو و یباز نگارستا ،پَر سلماا نمرغا آن بر که معلّقی سبز يیادر ینا  (13

 .شتنداپند می سبز نگر به  را نسماآ که نگذشتگا وربا به تلمیح

 درو مهنگا و مدآ خویش کشته از دمیا            نو مه داس و میدد فلک سبز رعمز
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 دکر مدهوشم نمولیا يجو يبو ؛شد نپرنیا يموآ یگر ؛نشست وفر نجیحو آب  (14

 همی یدآ نمهربا ریا دیا             همی یدآ نمولیا يجو يبو    کیرود شعر به تلمیح       

  همی یدآ نپرنیا پایم یرز           او راه شتیدر و يموآ یگر

   (سبا)    خنگ  همی یدآ نمیا تا را ما خنگ    ستدو روي طنشا از نجیحو آب  

 همی یدآ نمادشا تو زي میر            زي یرد و شبا دشا رابخا اي

 

 راه هکشید چشمت که کیست قشتیاا از             تیرشاا ینبز به تو رتساا دارد  (15

 ینبز تحضر رتساا و راقعۀعاشووا به دارد تلمیح  

 

 ه؟نگا کنی می کجا به ف،شر مسلم اي ؟پیک امکد یاآ سدر می ستدورد از (16

 .نکوفیا يسو به (ع)حسین مماا دةفرستا«  عقیل بن مسلم »ايماجر به دارد تلمیح بیت

 

 هچا ز ونبر نیاید هیچ که بگو ،یوسف              کِشد شرمندگی و ببیند را تو ترسم (17

 یوسف تحضر نستادا به دارد تلمیح ،بیت  

 

   هقتلگا دالگو مجسّمِ ضۀرو اي             ستا نهفته چشمت به هشکو کربال یک  (18

 .تحضر گسو در نیاخو ضهرو نیز و هقتلگا دالگو و راعاشو قعۀوا به دارد تلمیح بیت       

 

   رکنا رندا شتدا سمن گفتی که ر                اسو يقبا و سپا مدآ نچنا  (19

 هیمابرا نفکندا تشآ به ايماجر به دارد تلمیح

 

   دبو نیکسا آب و تشآ دم                     دبو دانیز كپا بخشایش چو

 هیمابرا نفکندا تشآ به ايماجر به دارد تلمیح  

 

  دمبو بعجا ءُشی و بکمیا قمخلو ینا ازندورا و تماشا لمشغو (20

 .رود می رکا به شگفتی نبیا ايبر « بعجا ءٌ لَشی اهذ انّ » دارد 5 یۀآ ص، رةسو به تلمیح: بعجا ءٌ شی 

 

  دبو که ستا ننشا و مهر نهما بر زهنو ،پیش لسا صد و ارهز از نمزینا (21

 دبو که ستا ننشا و مُهر انبد مِهر حقّۀ       دبو که ستا نهما ارسرا نمخز گوهر:   حافظ بیت ینا از برگرفته ستا لمثلا بضر
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  دبو « مستعجل لتدو»که نیمدا می همه مّاا ندرا پیش نیز فریقاا قلب و 2 حبشه تا صباحی چند (22

 دبو جلمستع لتدو لیو خشیددر شخو            سحاقیابو وزةفیر خاتم ستیرا:            حافظ بیت به رهشاا

 

 

 تضمین

 «رانگازرو به ّی حت دکر انتو نمی ونبیر »:                      گفتم «نشسته يمهر رانگاروز به »گفتی (1

 ستا دهکر تضمین را بیت یک از هایی بخش و شتهدا نظر يسعد از یرز لغز به شعر ینا ودنسر در شاعر 

 ستا داده مانیاییرو  ةنویسند یک را دتشها ینا «دارد رحضو اخد کویر در » (2

 مانیرو ةنویسند از لقو نقل  

 

 

 کنایه

  بدبخت از کنایه رگاروز نپریشا (1

 ستا فانهرعا تفکر و تأمّل از کنایه: دنبروفر قبتامر جیب به سر  (2

 . دمکر شموافر را دخو و مشد يچیز قغر دادم؛ ستد از را رختیاا ینکها از کنایه: برفت من ستد از مندا (3

 ستا دزدهفسا جامعه ،ستا نامساعد فضا و یطاشر یعنی.  جتماعیا نابسامانی از کنایه: راه دننبو ارهمو (4

  جامه گیدفرسو و دنبو نما نخ از کنایه: نیست رتا و دپو ز نقشی (5

 نیابد. ننساا نظر به ديما عالم ینا ءجز ترین هخشنددر و یباترینز که جایی به نسیدر از کنایه: نشد تر بخو بفتاآ از (6

  دتضا و نظیر تعاامر د،جوو همۀ از کنایه: سر تا يپا از (7

  شنبا نیایید ندگیز ینا اننگر یعنی ؛هیچ ارمد دل در (8

 نشد شهید و کشته از کنایه: نشد نخو به غرقه  (9

 نشد شموافر از کنایه: دنفتاا قلم از  (10

 هنویسند و یباد ،ندیشمندا کنایه به: قلم صاحب  (11

 رگرفتا ،نیاندز از کنایه: بنددر يپا  (12

 ندوماد هکو يبلند و عتفاار: کنایه  دنکر پیوند سعد خترا با و بستن نپیما سپهر شیر با   (13

 هیدد نجر شاعر از کنایه: نجا سوخته  (14 

 دينابو از کنایه: جانت زدسو  (15

 بدبخت کنایه به: بخت هسیا  (16

  سستی و ماندگیدر كتر از کنایه: نکشید سر از معجر (17

  رتقد گرفتن ستد به از کنایه: نشستن نداور بر (18

 نیایرو و دينابو:  کنایه   نبرکند یشهر از و نبرکند بن از  (19

  دادن منجاا را ريکا عالقه و میل با از کنایه: منّت ةیدد به  (20

 دادن منجاا را اريشود رکا از کنایه: فتنر باال سترا اریود از (21

  دنکر ناممکن رکا: کنایه   کنیم ستدر دوغ یاچهدر یک آب با ،ماست کاسۀ یک با (22
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 . لحا بی و انیزآو یعنی ؛ستا کنایه. آرام آرام: سلّنه سلّنه (23

 دادن منجاا ريکا اصدوسر بی و آرام: کنایه     نشستن مینز روي خر  بچۀ مثل (24

  هستی رشکاآ ،هستی یدد در ینکها از کنایه: هستی تابلو خیلی (25

  دنبو نفهم نباز از کنایه: نیست حالیش ادمیزآد نباز (26

  صخا موقعیتی در عملی دننکر بینی پیش: کنایه       یمدبو هندانخو یگرد را رکا يجا ینا (27

  خوشایند يمرا تحقّق ايبر رنتظاا و مانیدشا از کنایه: نیست نلماد يتو دل (28

  دادن حشر را يمرا مفصل و قیقد ربسیا:  کنایه    دادن توضیح مو موبه (29

 نشد زده شگفت ربسیا اوان،فر گیزد شگفتو تعجب: کنایه        درآوردن خشا تعجّب از (30

 درآوردن خشا تعجّب از=  نشد خشک نهاد به آب     نشد متعجّب از کنایه: نشد خشک نهاد به آب (31

  راز دنکر رشکاآ از کنایه: نیددر دهپر (32 

  عشق راه سختی و نجر تشدّ از کنایه: نپرخو راه (33

 ندگیز يهاروز نشد يسپر از کنایه: روز نشد هگا بی  (34

   نشد خسته و لملو از کنایه: نشد یرد روز (35

  نگفتن سخن و مکال دنبر نپایا از کنایه: سخن دنکر هکوتا (36

  کسی به نشد متوسّل ،کنایه به: گرفتن را کسی مندا (37

  دنکر قامتا از کنایه: دننها ختر (38

 نشد عاشق از کنایه: نشستن دل بر مهر  (39

 دنبو چیز انبد یا کس انبد وارمیدا از کنایه: يچیز یا کسی بر شتندا چشم (40

 . ترسید می آن از د،بر می نفرما آن از: زد می چشم آن از (41

  گیدفسرا ي،میدانا و سیأ   از کنایه: ديسر دَم. / واريمیدا از کنایه: لگرمید (42

 دنکر شمندارز و شتندا نگه نقرو پر از کنایه:  شتندا نگه شنرو را اغچر و شتندا مگر را يچیز (43

  طریقه و روش دنکر لنباد از کنایه: گرفتن پیش را کسی راه (44 

  نکشید رنتظاا دن،بو منتظر از کنایه: دنبو راه به چشم (45

  دنبو مسرگرو لمشغو از کنایه: دنبو يچیز مگر (46

  نگارستا نشد ارپدید از کنایه: سلماا يها گل شکفتن (47

  دننبو لپذیرد از کنایه:  دنبو روح بی و دسر (48

  شتندا خاطر در (اغذ ) آن از خوبی سحساا از کنایه: شتندا انندد یرز را يچیز ةمز  (49

  دنبو کثیف از کنایه: ردهخو رانبا و دبا  (50

 شتندا يچیز به شدید میل از کنایه: نشد آب دل در قند  (51
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 دنبو وفمعر از کنایه: شتندا سمر و سما (52

  انناتو از کنایه: گیر مینز (53

  دار شک دد،مر: دل دو: ها کنایه (54

  ندا هنرسید زهنو: ندا نبسته خوشه زهنو ها مگند (55

 .اردند مشآرا: رود نمی پایین گلویش از شخو آب  (56

 ندا هشد رگبز: ندا ختهاندا لخا و خطّ ،ها کبک جوجه  (57

  دنکر حرکت از کنایه: شتناگذ بکار به پا (58

  نشد لخوشحا ربسیا از کنایه: دنگشو پر و لبا (59

  /دنکر بخشش و شتندا وتسخا از کنایه: ستید دهگشا (60

  نشد ورمغر یعنی ؛ساختن بت خویشتن از: کنایه (61

  دنکر مایشآز و دنخطرکر از کنایه: زدن يسبو بر را سنگ (62

 نشد بمضطر و اننگر از کنایه: گشتن ندیشهاپر (63

 .دکر وهر روب از کنایه: نشاند گفتن به (64

 ستا بدگمانی و نیافتن مشآرا از کنایه  « دل  ِنیددنگر یمنا» و « روان نگشتنِ شنرو » (65

 دنکر میدا قطع دن،کر هار را دخو: شستن دل (66 

 اهو نشد یکرتا از کنایه و: روز به مدآ شب (67

 شدند غمگین ینکها از کنایه: شدند نبریا (68

 سبا زتا و تاخت و سرعت از کنایه:  هما به مدآبر نعلش كخا همی (69

 دنکر تعظیم از کنایه: دنبر زنما (70

 دنکر مهربانی از کنایه: گفتن سخن منر (71

 نسیداهر از کنایه: یافتن تپش (72

 ازهندا از بیش وهندا و غم از کنایه: گریستن نخو (73

 نندید سیبآ و ستیرتند و مشآرا از کنایه: شتندا رکنا در سمن (74

 وهندا و خشم تشد از کنایه: نکند يمو (75

 شدید يسرما از کنایه و تشخیص: دي يسرما دنکر ادبید (76

 دنبو صمیمی و دشا از کنایه:  دنبو منگر خو (77

 مکال دنبو ابجذ و مگر از کنایه: مپیغا تشینآ (78

 .گفت می سخن ربسیا ارتحر و عشق با ینکها از کنایه: دبو گفتن مگر و رشو مست (79

 دبو انخند همیشه ینکها از کنایه: شد نمی گم لبش از لبخند (80

 دنبو رگرفتا و دننبو دخو  ِرختیاا در از کنایه: دنبو طعمه (81

 ماندگیدر و نیاناتو و ضعف از کنایه: فتنر تن از شهو و حس (82

 دنمر از کنایه: بیداخو می شتدا (83

 نشدنی شموافر و زهتا کنایه به: هندز دیا (84

 (بطنا)کمند دنبو بلند از کنایه:  خم شصت کمند (85
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 .یمدار نچهآ نِدکر هار از کنایه: باختن مِلک           دنکر هار را رتقد و شاهیدپا از کنایه: ختناندا مُلک (86

 نیداسرگر و تحیر اوج: کنایه   راه دهکر گم (87 

 .ام شتهدا عمر شما از بیشتر ینکها از کنایه: ام هیدد دیاز شما از نجها (88

 

 :زمجا

 دجوو کل از زمجا انندد و لب              گوید تو توحید  همه سنایی انندد و لب (1

  عالم ايجزا همۀ از زمجا             ندرکا در فلک و شیدرخو و مه و دبا و برا (2

   يشو رخو و ابخو بی که خویش به سیر نگهآ       دکر دور عشق مرتبۀ ز رتخو و ابخو (3

 دّيما ندگیز از زمجا: رخو و ابخو   

   شتاند کم و بیش غم که غم شتاند آري     شتاند غم بیش و کم ايبر لمد هرگز  (4

 ديما يهازنیا ؛ها بستگیوا زاًمجا: بیش و کم       

 شتاند قلم صاحب دممر که ملّتی هر            قلم از نامش فتد مانهز فترد در (5

 ندیشها از زمجا: قلم  

 شتاند ممحتر را جامعه فکر که هرکس             ممحتر نیست دخر هلا هپیشگا در (6

 جامعه دممر زاً مجا: جامعه  /نظر و هیدگاد از زمجا: هپیشگا       

 رگاروز دممر زاًمجا: رگاروز                 فکندا پس ها نقر دشِ گر از               ريگاروز شتِدر مشتِ تو (7

 دممر زاًمجا: مینز                     چند ضربتی ازبنو وي بر شو               نسماآ بر مینز مشتِ اي (8

 سر يمو زاًمجا: سر                      ندزفر بخت هسیا پندِ ینا                    بشنو ،سپید سر درِما اي  (9

 شاهی تخت و شوکت و نشأ زاًمجا: نداور              نداور دکبو یکی به بنشین                 معجر سپید ینا سر ز برکش  (10 

 هستی همۀ از زمجا                 ندا هنالید زن و دمر منفیر از                     ندا هببرید امر تا ننیستا کز (11

 عاشق دل زاًمجا: سینه            قشتیاا درد حشر بگویم تا            اقفر از شرحه شرحه هماخو سینه (12

  نیست شگو جز يمشتر را نباز مر      نیست شهو بی جز شهو ینا ممحر (13

 ستا باخبر هگویند آن نالۀ و درد از که ستا شناییدردآ شخص زاً مجا: شگو /مکال و سخن از زمجا:  نباز 

 رگاروز دممر زاًمجا:  نیاد            زد می چشم آن از و شتدا چشم روم به نیایید روز یک (14

 نددنها منا اش نی و خویش از تهی شد تا              بچو یکی یدد تن و سر بر جفا تیغ صد  (15

 نی ختدر از زمجا: بچو

   نفیلسوفا از زمجا: فلسفه           نداخو می انبد مذهب و گوید می سخن آن از فلسفه ارههمو (16 

 مذهبی يعلما ،یند هلا از زمجا: مذهب  

 دجوو از زمجا: دل          گزند یابد ندیشها از هشا دل            جمندار هست ،ندزفر چند هر که (17
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 دجوو از زمجا: نجا               پی نیک بۀداسو و ندزفر ز           کی ووسکا نجا شد ندیشها پر (18

 نجهانیا از زجام: نجها                    وهگر هم هشد رهنظا جهانی             هکو دو مهیز شتد بر نددنها (19 

 دمرم از زمجا: شتد              شدند نگریا نشاخند چهر آن بر         شدند نبریا شتد همه سراسر (20

 نسماآ زا زمجا: هما              هما به مدآبر نعلش كخا همی              هسیا برنشسته اي زيتا یکی (21

 دجوو از زمجا:  سر                    ستامر هاییر گناهم بی گرا          ستامر بهایی و مشر ز پر سِر (22

   شتد ز و شهر ز مدآ نشیدوخر       گذشت نهامو به تشآ هکو از چو (23

 شتد و شهر در حاضر دممر از زمجا: شتد و شهر     

 ندیشها و فکر از زمجا: سر                           ؟  اريند شاهیدپا سر مگر (24

 نمستاز از زمجا: دي                   دکر می هاادبید دي يسرما  رتِسَو (25

 اصد از زمجا /گلو: ينا               مگر نایش م،گر یشاصد آن  لنقّا دمر (26

 حدیث و فحر زاًمجا نفس: دَم                      مگر شنایشآ حدیث نچونا ،مشدَ و  (27

 هنگا از زمجا: چشم                              دفتاا خشر به او چشم زبا (28

         بگیر من از را اهو ،هیاخو می گرا ،بگیر من از را ننا  (29

 ندگیز دنما و ندگیز از زمجا مجموعاً و ؛تنفس از زمجا اهو و نیردخو از زمجا ن،نا: اهو و ننا 

 دجوو از زمجا: سینه          زسو همه دل وان لید سینه آن در          وزفرا تشآ ده اي سینه لهیا   (30

 

 

 :اقغرا

  ندوماد اي گیتی گنبد اي (1

 وهگر هم هشد رهنظا جهانی            هکو دو مهیز شتد بر نددنها  (2

 روز به مدآ شب گفتی میدندد          وزفر تشآ دمر صد دو بیامد (3 

 هما به مدآبر نعلش كخا همی             هسیا برنشسته اي زيتا یکی (4 

 ییاگد تشآ کند گرمی انکز          ییروا را کالمم ده زيسو به (5 
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 تاریخ ادبیات سال دوازدهم

 درس
 منظوم

 منثور
 ردیف مولف و اثر توضیحات

 1 الهی نامه : سنایی  منثور ستایش

 اول

 دوازدهم
 2 گلستان : سعدی  منثور

 3 کلیله و دمنه : نصراهلل منشی  منثور اول

  منثور سوم
 :  2روایت سنگرسازان 

 عیسی سلمانی لطف آبادی
4 

  منثور پنجم
قصه شیرین فرهاد : فرهاد احمد 

 عربلو
5 

 6 مثنوی معنوی : مولوی  منظوم ششم

 7 فیه ما فیه : مولوی  منثور ششم

  منثور هفتم
 فی حقیقه العشق :

 شهاب الدین سهروردی
8 

 9 تمهیدات : عین القضات همدانی  منثور هفتم

 ) م.سرشک ( منظوم هفتم
 مثل درخت در شب باران :

 محمدرضا شفیعی کدکنی
10 

  منثور هشتم
 از پاریز تا پاریس : 

 محدابراهیم باستانی پاریزی
11 

 12 تذکره االولیا : عطار  منثور هشتم

 13 کویر : علی شریعتی  منثور نهم

  منثور نهم
 بخارای من ایل من : 

 محمد بهمن بیگی
14 
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  منظوم دهم
دری به خانه خورشید : سلمان 

 هراتی
15 

 16 تیرانا : محمدرضا رحمانی ) مهرداد اوستا ( منثور دهم

 17 سانتاماریا : سید مهدی شجاعی  منثور یازدهم

 18 شاهنامه : فردوسی  منظوم دوازدهم

  منظوم سیزدهم
 در حیاط کوچک پاییز در زندان :

 اخوان ثالث
19 

 20 منطق الطیر : عطار  منظوم چهاردهم

 21 سندبادنامه : ظهیری سمرقندی  منثور چهاردهم

 22 ارمیا : رضا امیرخانی  منثور شانزدهم

  منظوم هفدهم
 هوا را از من بگیر ، خنده ات را نه :

 پابلو نرودا
23 

 24 غزلواره ها : شکسپیر  منظوم هجدهم

 25 قصه های دوشنبه : آلفونس دوده ترجمه : عبدالحسین زرین کوب منثور هجدهم
 

 

 
 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



96

  

 ��ا�ت

 ��3ر�ی 

www.konkur.in

forum.konkur.in



97

 

 

   ��ت ا����ن : ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  3ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی�ؤا�ت   

 ���3اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
��� ���� ����ی ��اد  –و���ه ر����ی ����ي  ����ر ������اح ��ال : 

 ����ی  د������ن ����� ���� – �����2  –

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

1 

 ا��ی ��ام واژه �� �� ���� �� ����ی آن ��در�� ا��؟

 ا��( ���= ���� ��د               ب( ا��ار= ا���ح                     ج( ا��رت= ���               

                 ه( ���ر = ����                       و( ��رت = ���ی و ���ی                     د( ��ل = و���

5/0 

2 

 ��رد ��در�� ا��(     2را ���� ���� و در�� آن را �������� ) از ���ن ��وه واژه ��ی ز�� واژه ��ی ��در�� 

 ا��( ��ر و ��و��                              ب( ��ق و رواق                                          ج( ��� و ����       

 د( �َ�� و ���� ��ران                    ه( ����ب و وا����                                  د( در�� و ������   

1 

3 

 ���� واژه ��ی ���� ��ه را ��������

 ��د و زن �����ه ا�� ����ما��( �� �����ن �� ��ا �����ه ا��                                    از 

 ���ت آ��ت                                 ��ر دا�� درد و ���ت آ��ت وادیّز ا�� ب( ��� ا

 �� ��ر��� ��ّ�ج( ��د ��ّ�ل از ��ا�� 

 ر���       �����د( �� ��� ��روز ��د و ���� 

1 

4 

 ��رد را ��� ���� ����( ����2 ��ا��ك از واژه ��ی ز�� ��در�� ا�� )

 ب( در��: ��� ��                                ا��( ����= ز��ر و ز���    

 ج( ����: ��د�ك                                              د( ���ن: �����ن

 ه( ���ّب: ��آ��ه                                              و( ����ا: آ���ر

5/0 

5 
 را ��������در ���رات ز�� �� ����� ��ف ��ه ا�� و ��ع ��ف 

 و �� �� ��� ��زه ای ��ای ����� �� ��ف ��زه ای ��ای ���� ����ه ا��
5/0 

6 
 را در واژ ��ی ز�� ���� �����« ان » ��ع 

 ا��( �������ن                                                      ب( ���وان
5/0 

7 
 ��ع ��وف ���� ��ه را در ���رت ز�� ��������

 ��رد ���ب ���� وا�� ��دم ���� ��� آن دا���  وآن روز ��ر�� د�� ��ه ��د 
5/0 

8 
 ��� ز�� را �� ��� ز��ن ����ر ���� ���� و ��� ��� د���ری واژه ��ی ���� ��ه را ��������

 آ�� ���ن را از آن ��ر ��� ����آ�� ز د�� و ز ���                              ��و���
1 

9 
 ��و����� ز�� وا���ة وا���� را ���� ���� و ��ع آن را ��������در 

 ��ه آن د���
5/0 

10 

 ����د واژه ��ی ز�� را ��������

 ���� ر������� �����ا��( �� ��ا�� 

 ���� �� ��و ��د آ���� ��مب( ���: ��د�� را 

5/0 

11 
 ��ع ���� را در ���رت ز�� ���� ���� و ��� آن را ��������

 ا�� �� ��ّ� �� دور��ن ��� ���� ������ ����� از
5/0 

12 

 ا��( ��� ����

 ����ی ���� ���اع ��ی ز�� را �� �����

 �� ��دم ��دی از ����دی و �� ��� ��وردی                                 ������������������������������������������������

 ����! ���������������������������������������������������������                                     �� ��ی �� ��د روی ���دم ���� ای

 

1 

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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   ��ت ا����ن : ��� ����8 ��وع : ���� ر��� ������ک ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی

 ���3اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
��� ���� ����ی ��اد  –و���ه ر����ی ����ي  ����ر ������اح ��ال : 

 د������ن ����� ��������ی  – �����2  –

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

13 

 ���ك از ���اع  رد�� ا�� را �� ���اع ��ی در�� آن در رد�� ب و�� �����

 ب ا��

 ا��(��ر��� ر��� ا�� �� �� ��اغ ��ه ��ر��� �� ���ظ ����� �� روی ��ک -1

 ب( آورده ��گ ��م �� آ��ش �� ���ه زود��ه آ��ه �� د��ن ��ر���، ���  -2

 ج( ��ه �� ����� ا���ده ��� راه ���� �� را ����� و ������� �ِ� -3

 د( ����، ��� �� ��� ����� ��ون ز ��ه ����� ز���� ا�� ��� ��ی آ��ت -4

 

 

1 

14 

 ب( آرا�� ��ی اد��

 ���� ����� ���رات ز�� را ��������

 ��دن                                                ب( �� �� ا��و ���وردنا��( �� در �����ن 

1 

15 

 �� ���� �� آرا�� ارا�� ��ه در ����� �� ��� ����� �����ی د����

 ا��( ��ووس ��غ ���� �� ��م ا�� ��ا��         آن ���� ���ه ���� ا�� �� �� ��ر دارم؟ )�����(

 ��د      ��ن ���� ��� ��وار�� او �� �� )ا����ره(ب( ا�� ������ ��ر ���� 

 ج( ��ا�� ��� د�� ����ن ����               ��آن ��� ���ا�� ����ن ���� )���ز(

5/0 

16 

 در ��� ز�� ��ع ���س �� ��ر ر��� را ���� ���� و ����� د����

 ��ارد ���� ��دآ�� ا�� ا�� ���� ��ی و ���� ��د                 �� �� ا�� آ�� 

 

5/0 

17 

 ���� ا���ت ز�� را �� ��ر�� روان ��������

 ا��( ��ّ �� از ���ة �� دور ����                  ��ك ��� و ��ش را آن ��ر ����

 ب( ���� ا�� ����� ��خ ����                          �� �� �� �����ن ����� ����

 ��ه آرام �� ����د /  �����ن ����شج( ���� ی ���ا�ك ��د را /   ��� و 

 د( ��ن ��د ������ �� را ��ه ����                            ��� از ا�� �� ��ه ��دن راه ����

2 

18 

 ���� ���رات ���� ��ه را �� ��ر�� روان ��������

 د�� ���ول �� ��ل ر��ّ� دراز ��ده ��د����� ��� ��  ���ک ���ا��( ��� از 

 ��ک ��� را ���هو ���� و ���� و �����  ��ّا��و در ��ش ز���� و  ��� د��� ���� اش �� ��م ��هب( 

 ����� ��� را ������ ��د�و�� ا��ار��ی �� �� ��ی ا����س �� داد،  ���ه �� ر����ج( ��� ��������،����� �� آورد�� و 

 ��ر�� �� د��� ����ن ��ارددر  ���ن �� ��� �� ���� ا����ای ����د ��د ر���ه ا��د( 

 

2 

19 

 ��ام ����م ز�� را دارا ����؟���«�����ن ���� ���� �� ����� ���دت ����ف �� �� �����کَ ��ّ ���د�ك »���رت

 ا��( ����ا�� ا���ن از ���دت ��ا                              ب( ����ا�� ا���ن در ������ ���دت

 د��ن ����ب                  د( ���دت ���دن ا���ن آ����� �� ������ ��ا��ج( از د�� دادن ا����ر �� 

25/0

20 

 ��ام ��� ز�� ا��ره �� ������دن �����ن ����� دارد؟

 ا��( ��� د���ری ��ه ����ن و ��د را وار��ن                      ��� ��ر ��ع ��ر در�� و د���ر ����

 ی آن �� ����                ��� وا�� از ��� در ���� ��ّ�ر ����ب( ��� ��د�ك ا�� وا�� را ��ا

25/0
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 ���ه ���� دارد( ��ًا�ت )���� رد��

21 

 « د��وز در ���� ��غ �� ��دم و �ك ��� داغ                ا��وز در د��، ا���� دار �� و ��»�� ���� �� ��� 

 ����؟  ا��وزو  د��وز����ر از 

 

5/0 

22 

 ����ر از ���� ��ی ���� ��ه ����؟

 �ك �ك از ��� �� �� ز��������ن ا���س �َ� �� �� آن  در��ی ��� ���ّ����م ����� و ��ق در ا�� 

 

5/0 

23 
 ����؟ �� ��� ��ران ر�������ر از « ��ق ���ر�� و ����، �� �� ��� ��� ��ران» در ���اع 

 
5/0 

24 

 ����ن ����ک دو ��� ز�� را ��������

 ا��( آ�� ا��ا��� را ���د ز��ن               �� �� ���ودی ا�� �� �� ���� از آن

 ب( �� ������ ��ک ��دان ��د                 دم آ�� و آب �ك ��ن ��د

 

5/0 

25 

 �� ���� �� ا���ت ز�� �� ��ا�ت ���� د����

 ��� ��ان را زاد ��و ��و

 آن ��ا�� ��د« ��خ ���ر»�� �� ���� 

 آن ����ه ی ��ب و ��ک آ��� روا�� ��د

 ��ان ���� را 

 �� روا�� �� ��� ا���ن

 ���� ��ث�� �� 

 ����؟« ��خ ���ر»ا��( ����ر از 

 ����؟ «��ث»ب( ����ر از 

 ج( ��ان ���� ��ام ����� ا��؟

 د( ��� از راو��ن ������� را ��������

 

1 

26 

 در ��� ز�� ��ّ�ر د�� ���� و ������� در وادی ا����� �� ������� و��د ��ارد؟

 �� در و د��ّی و �� ���� ��د                ��� از ا�� وادّی ا����� ��د                 
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 20 ��� ���ه ���� و ���وز �����
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1 

 �������� را ��ه ���� واژ��ن ���ی

   .��د�� �� ا��اق ���ت ���ر«  آ���ب ����» ����م  ا�� (

   ��د��� ��دم دل داد / ����ن  ���� ��دان �� ز��ب( 

 ���و��� ��د و ����د ا�� ���ر ج( ا�� 

 ارز���� �� را ��ز�� ��� ؟  �����یای ����ه �� ���ا�� ��� ��ا �� د( آ�� ��ف ��زه

  1 

2 
 ����ي ��ام واژه در�� ا�� ؟ 

  ا��( ���ب : ���     ب( د��ق : ����� ��د���      ج( ���� : ����ش      د ( ��زه : و���� ���� ���ب زرد  ���
25/0 

3 
  ؟ ��ام واژه ا��« ���� » ���دل �����ی 

 �  ���ره ���� �� ��رت او ��� ���� ��ه و ��� ������ �� ������ ��� ���� ����
25/0 

4 

 واژه  ��در�� ������ و در�� آ��� را �������� ��در ��� ز�� 

ز��� �س �� از ��� �� ��آن �� �� ��د را �� روی ��م ���� ��ا��� ��دم و �� ���رۀ آ���ن ر��� ��دم ؛ ��م ����� و ��ق در ا�� در��ی ��� ���ّ�� �� ����ن ا��» 

 «ا���س  در ���ی ا��را�� آن ��� ز����� �� درو�� را �� از ��ا �� ��د، ��ود آ��م�و در آن ��غ �� از �� ��ی ���ّ� ��� و 

 

75/0 

5 

 در ��ام ����� ��� ا���ی و��د دارد ؟ 

 ا��( �����د ����ء ��ورد��ی ��ل

 ب( در ��ب آن ����ة ����د ����م دا�� �� ��ّ� آ��ده �� ���

 

25/0 

6 

  .���� ����� و ������ را ا���ی ��در��ی ز��، ����ت ��وه ���ن در

 5/0 ���زی ا����� و �� –��� و ����  -��� و ����   –آد���ن  ���ت

7 

 واژه  ��در�� ������ و در�� آ��� را �������� ��در ��� ز�� 

ز��� در��ی ��� ���ّ�� �� ����ن ا���س �� از ��� �� ��آن �� �� ��د را �� روی ��م ���� ��ا��� ��دم و �� ���رۀ آ���ن ر��� ��دم ؛ ��م ����� و ��ق در ا�� » 

 «و در آن ��غ �� از �� ��ی ���ّ� ��� و ا���س  در ���ی ا��را�� آن ��� ز����� �� درو�� را �� از ��ا �� ��د، ��ود آ��م�

 

75/0 

8 

 �� را ������� � ��ي ز�� ������ و ��ع آنرا ���رت« وا���� وا���� » 

 ��د، �� ��در داد � ا�������ن ���هی دلی ��خ را �� ��زه از دا����ك ��� ��� ا�� (د���ک

 �� ���� ا��از� ب( �� ای ���� ���رو ���ل �� ، ����

 ج( ���ن آن دو ��ه ����ر ����� ز���� رو����� ��� ����� ��د � 
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9 

 �� را ������� � ��ي داده ��ه ، ��ام واژه �� ��� ���ی دار��� ��ع آندر����

 ا����ر ������ان ا������ را ���د� زده و ���� را د�� ، ����ا��( و��� ������د ��ز��� �� و ��

 ب( ��دای آن روز آ��ی ا���دی، ����� ��ن، را �� د�� ��ق ��ۀ ��دم از ���� ���ون ا��ا����

 

5/0 

10 
 در���رت ز�� �ك ����� و��ی و �ك ����� ا���ی ���� ���� �

  «ا��� و ��دران ��� در ����� و ����� ��� ���ن �� ���� ا����م ��رز��ه���� �� در ا�� ��ر ���� ����� � ��� ��اوار ������ � ��ران » 
5/0 

11 

 «���  دل ��� ، ا�� �� ������  /روي �����ت ��� ��� ��» در ��� 

  ؟ ا�� ���� ��ام ا��� ���فٌ« ت » ا��( ���� 

 ���� ؟« ���  دل ���»( ��� د���ری  ب

5/0 

12 
���� ي ���� و  وا����   را �� ��رت « ��از��ه آ�� �� ����ن ���� / ��و���ن آ�� ز��� و زد��  » در ��� 

 د��� ���ّ� �����  
5/0 

13 
 ي ز�� �� �� �����ی د��� دارد؟در واژه« ان»��ر��د 

 ��و��ن  :                           
25/0

14 

 ���� ��ر�ی ����� ��ي ز�� را از ��� ��ر��د��� ����

 ��� از������ ���� �� ���� ��� ا��  /���� ���� �� در ��� ا��( آ�� روی �� ا��

  � ������د و ���� ����ه ، ����� و در��ن ب( ����ه آن د���� �� آب ���و ��ده

5/0 

15 

 ��ة ز�� ���د ����؟��ي ���ّ� واژه

 «و��ی ����غ ، ا�� ��� ����� را ����د���ار ��� ؟ ��ا�� در ���� ��� ����� ���� �����ر ��� ��� � ��ا�» ��� :  ���� ا��(

   .��ارد ��ار آ��، �� ��رد؛ ��� از ��ت ،��وا��ب( 

5/0 

16 

��اش ��د ��� را ���� �� ��ش ز�ّ�د�� �����د و دا�� ا�� ���ري را ����ده �� ���ت ���ت در ��� » �� ���ّ� �� ���رت 

 �� �ؤا�ت ز�� ���� د����« ���ورد�ز��� 

 ��ی ���� را ���� ����؟ا��( واژه

 ای و��د دارد؟ �� آرا��« ���ت و ���ت » ب(  ��� دو واژه 

5/0 
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17 

 ار���ط دارد؟ « ��وه ب»��ي �� آرا��« ��وه ا��»��ا��ك از ا���ت 

  

 ب         ا��                                     رد��

 ا���ب ���د��   

 ����� ��� 

 ���ز  

 ا���م  

 اش ��م ���د�� آ��� ���� از ��� ������ن ���� / آن ��� �� �����ه �� 1

  �������د و ��او���د، ان ����ادر ��د / �� درون �� ��� �� 2

 ��� ��� و ���� راه را��� �� �ك ��ش ������ ��ا و ��ه را  /  ���، ����ن �� 3

 ���ا��، ����ن ������ا�� ��� د�� ����ن ���� /  �� آن ���  4
 

1 

18 

 ��ي ���� ��ه را ������� � ����م ����� 

 � ام د��هاز ��� ز��دت  ���ن��م و ا��( �� از ��� ��ن

 زد��� ����ی �ك ���� ��� دو ا�� در ب(

 

5/0 

19 
 ����� ؟ اي �ی�� آرا��« دار �� و ���� ا��وز ��ر��� در د�� ، آ����» در ���اع 

 

25/0 

 

20 

 د��ه اد�ی آرا�� ���� ��ه،�� ����ت ���« ���د��؟  ��م اش �ی و ��د ��� و ��د �ی  /���د�� ��م اش �ی �� ����ی ��ووس» در ��� 

 ��د؟ �ی

 

25/0 

21 

 ���ب ���� �����« �����ا�ی»��ي ا���ت ز�� را �� ���� �� ���

       ............................................. ����            و ��� ����� ����� آ���ة

 ����� ا���ده ��� راه ؟ �� ��ه ��          ........................................... ب(  

    ....................................................... ���ی         ره ��دان �� و��د �� از د�� ج(

 د( �����������������������������������������������������������������������      �� ������ �� ��دم ���� ��دم ���� ای ���� ! 

 

 

22 

 �  ������� روان ��� �� را ز�� ���رات و ا���ت

 ا�� ��� �� و ��ل از �� ��م و ��� آ��� ا��( ��

 .زد �� ��� آن از و دا�� ��� روم �� د����� روز ب( �ك

 پ( ���وش �� ��زه ��� ار���

 ت( ����� ���� �� ره د�� و ������� ���� 

 ث( ��� د��� را داغ ��دم �� �� �� ���� د��� ���ا��ن ����� ر��� ���دم � 

    ج( ا�� ��ه آ�� ��د ����م      از ا�� ��� ��ار ا�� ا�� ���رم

 ��� ��وار�� او �� ���د( ا�� ������ ��ر ���� ��د / ��ن ���� 

 �� ��ا ������ ����� ، د�� را ��م ��د� از�����ه ��م و�� ��� ��� دو��م � ���ا��و (

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0  

 

5/0  

5/0 
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23 

 �� ��د ��� ��� ���ن ��ي ، �����م ��ن .را ا���ب ي ���� ��� �� دا��ی ، ر�� �� در�� �� ��ن دا��� ���� ��» در���رت 

 �« ���� د�� از دا���

 ؟ ا�� ������ ��ل ��ام ������« ر���م  �� در�� �� ��ن»ا��(  

 ؟ �� ����« ����  د�� از دا���» ب(  

5/0 

24 

 «��  د�� روزش ا�� روزي �ی �� �� / �� ��� آ�� ز ���ی �� �� ��» ���  �� ���� ��

 ����؟« ���� » از  ����ر ا��( 

 دارد؟ ������ ��«��  د�� روزش» ب( ����� 

5/0 

25 

 .د��� ���� �� ���� �� ز�� ا���ت �� ���� ��

 ��� ��� ��ی ���ن �� آ�� ز            ��د �ُ�� ��ی �� �� ��� از» 

 «��� دل ��� ا�� �� ������ روي                    �����ت ��� ��� ��

 ���� ؟ « �����  ��د �ُ��» از  ���� ����ر ا��(

 ؟ ��� �� ا��ره د��و�� ��ه ��� ��ام �� ، دوم ��� در ���� ب(

5/0 

26 
 ���� ��ه ���� ؟  ��ي ��� از ������ه ����د ز��، ��� در

 « ز����� �� ��� از �ك �ك ،�� ا���س ����ن آن �� �� ���ّ�� ��� در��ی ا�� در ��ق و ����� ��م»
5/0 

27 

 ����� ز�� ،��دآور ��ام وادي از ��� وادي ا�� ؟ 

 ���ر «        ای ا�� ���� �� ز��د ، ��دا�� �� ���� �� ��د �� ���        ����و��� آن»ا��( 

 ���� ا������«           ��� ���� �� �����ن و ����               ���هء آب ��ف در �� و ��ر »ب( 

5/0 

28 

 ����ن ��� ز�� از ��ام ��� از ��ودهء ������ ���� در���� ا�� ؟ 

 ����«     ���م �����ر ا�� � �ی����ز��ن �  /�ك ��� ��� ���� �� ��� و�� ���  » 

ای ��ای ����� / �� ���ا�� ��� ��ا �� �����ی ارز������ را ��ز�� ��� ؟ / �� روز ���� ذ��ی وا��را ���ر ا�� �� �� ��� ��زهای ��ای ���� ����ها��( �� ��ف ��زه

 ���ا�� 

 �������� ا�� �� ��� ��ودا�� ���اره ����ق را ��ان ��ب(  ا��

 

25/0 
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29 

 ��ام ��� ������ �� ��� ز�� ا�� ؟ 

 « ��� ���ء �� را �ِ�� از ��گ ����             ���� ��� ���اد ���ن �ی»      

 ��دد   ا��( از ���� �� ������                                       ب( ���ی �� از ��� ر��� ��ز ���

 ج( ���� ��گ ��گ ا��                                       د( ��غ ������ ��ز ا��

25/0 

 

30 

 را ���� ���� � « زاو�� د�� » �� ���� �� ��� ز�� 

����� �� �����م و درس را ��اب ����� را�� ��دم ���م ���� ��د را ���� �� ���ا�� �� ��ای ر�� و در ا�� ا����� �����ق ��دم �� د��م ��ا �� ��م ��ا���� � �� 

 ���ن رو�� درس د���ر را �� ��ان د��اری ��د ، از �� ���ا�� � 
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31 

 در ��وده ز�� ���� ؟ « ��� درد » ����د از 

 –����ن ��چ  –���ر و ������ ��ب و ���� ���� / ��� ا�� ���ر ��� و��� ��د و ����د ا�� / ����� ا�� ا�� ، ��� ، آری ��� درد ا�� / ��� ���� / » 

 ���� ���� » 
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32 
 در ��� ز�� ���� ؟ « ��ر�ك ��ن ��ا » ��� 

 ��وز            د����� ���ی �� آ�� �� روز ����� دو ����د آ��
25/0 

33 
 ��� ؟ ���رت ز�� �� �� ���ي ����� �ی

 �« ���� ��� دا��� �� ������اری �� آ���� ������ا�� ! �� از ����� آ����� �� ��ا�� ، ��ا�� ���� ، ��» 
25/0 

  20 ��� ���ه ���� و ���وز ����� 
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 د������ن ا��م ر��)ع( 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

1 

 ���ه(7ا��(����و ز���ی)

    ���ی واژه ��ي ���� ��ه را ��������

 ��د��، ������ن ��د������� �� �� از ��ري ���� � د���ر داد�� �� ��و��، و��ی ��  �����ی 

5/0 

 25/0                       در ���ع )��� ��ي و ���ی ، ��� ���ی و ����ی( ����؟                                                                           « ��»����� واژه  2

3 
 ����ي ��ام واژه ��در�� ا��؟

                                           ��دا: ��د و  ���ه              د( آ���: ������هج(            ب(�����ن : �� ��� ر���ن        �����یا��(��ق:

25/0 

4 
)�� د���ر ����د �� ��روان/ ���ن آرد از د��، ����روان(                                                      ( در ���اع �� �� ������ ؟���ن) واژه 

                                                                                                                      ا��(���م            ب(��د �����              ج(����د            د(���                                                        

 

25/0 

5 
                                                                                                                             ا��؟ ����� ��ام����ي ( ���ی ��ن ��� ���ك از آ��� ����ا ) ���رت 

 ������د(      ج(ا�����      ب(�����        ا��(�����

 

25/0 

6 

 ����؟ ���� را ���� ا��ي

)��� / ���( و��  ن�� �� ���� د��� و�� اي���� 

                                 ��� ��د ���� ��ورد��ي )��ل / ��ل(  ��ر زال زر، ���ن ����                                                                      

                                      (  اد�� ��رگ ��د ��  �����ن ��ز����          زه��-���� ) ������ ���� ����د  �� ��ر�� ي��� او از ��

 .�� ز ��ن و ��ن ز �� )����ر/ ����ر( ���� / ��ك �� را د�� ��ن د���ر ���� 

 

 

 

1 

7 

ا��(              ��د؟ ����� �����                                                                                                             در ��ام ����� ��در��ی ا���ی د��ه �ی

ب(                                                                                 ���وش ���� ��� ��ي �����ر / �� دوزخ ��ا ز�� ��� ��� ��ار                    

ج(                                   ا�� ��ه آ�� ��د ����م  /  از ا�� ���، ��ر ا�� ا�� ���رم                                                                      

 ��� ����ا�� ��  /  �� آ�� ز آ�� ��ون ��ه ��  �� اورا ���

 

 

25/0 

8 
-1                                                                                                                                 ا��؟ ��در�� واژه ��ام ا�� ���� �� ������

ا��اض: ا���اف                                             -4        ����ب:���� داده ��ه-3       ��س:�����ن-2      ا�����ل: ����ري
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- �����5   -��� ���� ����ی ��اد –��اح ��ال : ����ر ���� ���� ��ی 

 د������ن ا��م ر��)ع( 

 ���ه دارد( ��ًا�ت )���� ���� رد��

9 

 د���ر

 ��� د���ري ���� ���ی �� ز�� آن �� ����ه ��ه ا�� ����ط �� ��ام ����� ا��؟

 ���-���د -1                       اي ���� �� ��ا ر���ن ��ض ا���  ا��(                       ���            -����-���د- 3

 ���-����ل-���د-�2                              ��ک ���� ب( روز�� �� ر�� �� رو    ���د ���� ��� -4

 

 

5/0 

10 

و��د دارد؟ ���� ��� ��� ��ام در-

���� ����ن ���ا�� ��� آن ��                    ���� ����ن د�� ��� ا��( ��ا��

 اي ز ���ن ا����ه�� د�� از ����� ��ك ا���� �� ���ی �����               وآن��� ����� ��یب( 
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11 
 25/0 ����؟« را»��ر��د  «��س از آنآ�� ا��ا��� را ���د ز��ن / �� �� ���ودي ا�� �� �ی» �� ���ّ� �� ��� 

 

12 

 �� ���� �� ��� ز�� �� ���� �� ���� د����

��� ��اي ����� ������ن �� ��ی �� ��� و �ی! �یا��آ��ر���ا��، ���  ���ات ��� را �� داده���� را ���� ��دم ��� از ر��� ���� �ی

 �ا��(ز��ن ��� ���� آ�� را ���� ����                                                                                                               ا���     ��ده

 ���� �����ب(�ك ���� ������ ������ و ���� آن را 
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 �� ���� �� ا���ت ز�� �� ���� �� ���� د���� 

 ��ر / از آن �� �� ��ا�� ��ا �����ر���� دو ��ی �� ��د ����

 ���ن �� ���� ز�� ��دار، دل / ����� ��� ��ره دل ���

 د�� / ���� ��ه آ�� ����� ����� ���وي ��دان ���ی

 ا��(�����ر �� ���ی دارد؟

 �در��� دوم ��ع ��ف را �������ب( 

 �ج( در ��� ��م ��ع وا���� وا���� را �������
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 د������ن ا��م ر��)ع( 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

14 
 ا��؟« ���» ز�� ��ام واژه ����د واژهدر ��� 

 ���ر و ��� ��� ��ب و ���ی ����ا�� ���ر ��� و ��� ��د و ����د ا�� / �ی 
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15 
 ����� اي از ��ر��د ا���ح ���  و ����� ��زه را در ��� ز�� ���� ����� 

 « ��� د���ن/در �� ��ر�ك ژرف ��ه ����ورآري ا���ن ��� ا��ان ���/�����، ��د ������ی/��ه ����ن، ��د ��د���ن/ر»

5/0 

 

16 
 ��وف ����� وا���� ��ز و �� ���� ��ز را ���� ����؟ 

 ام را ������ و ��ره ������ ��� ��ر ��� ا����� ������ ��� ��� ��ري ���ا���� ���� ��ا��

 

5/0 

17 
 �؟�� در��ی ����� ���ه ا�« ان»در ��ام ����� واژه  

 : ����     ب( ��وران: ���ن        ج( �����ان: ز��ن       د( ����ن: ���ا��(���ن 
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18 

 ���ه(5ب(����و اد�ی)

 آرا�� اد�ی

 در ��� ز�� و��د ��ارد؟  "���س، �����، �����، ا����ره"��ام �ك از آرا�� ��ي 

 دا�� دو�� �� د�� آر و از د��� ����        ��د ��دان �� و ا��� ��ر از ا�����ن 
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19 
 ��� ز�� در��دار��ه ��ام و���ی ����ی ا��؟

 ���وش ��� را �� ���ي �����           ��� ��� دل، ��� آ�� �����
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20 

 «��� ا�� ����ر �ی ���دآ�� ��� ا�� ����ر �ی ���د    /    ���� » در ��� -5

 ا��( آرا�� )����� و ا����ره( را در ��� �������

 ب( آ�� آرا�� ��� ����� در ��� �����ه �ی ��د؟ ����� د���� 
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 25/0 ���� ���د �� ����ی ا��؟ 21
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- �����5   -��� ���� ����ی ��اد –��اح ��ال : ����ر ���� ���� ��ی 

 د������ن ا��م ر��)ع( 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

23 

 �����ی د��ه �ی ��د؟« �����»در ��ارد ز�� �� 

 ا��( ��ووس ��غ ����، �ی ��م ا�� ��ا��   /  آن ���� ���ه ����، ا���� �� ��ر دارم؟

����ی ام، روز��ري دراز در ���� �� �� ��ده ام ، ��ر �� �� آ��� ��؛ آ����ی او ���  ب( ��ووس ��� ���� ��ر آورد �� �� ���ی

 ��د�� �� ��ا از ���� ���ون �����
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24 

 آرا�� �� ��� ��ام ����� ا��؟

 ( ا���� �����ی1ا��          ��� دوزخ ���� �� ا���ده ايا��(��� ��� ��� ا���� ��ده اي ا��             

                                                                     ( ا����ره2آ�� ����                   ��ق آ�� �� ��ی ����� ر���                    وادي ���ب(��� از ا�� 

 (������ ���3                   ��وار�� او �� �� ���ج(ا�� ������ ��ر ���� ��د                            ��ن ���� 

 

75/0 

 25/0 ��� ��ده ��ج ��دن ����� از ����؟ 25

 25/0 ��ام ����� در ������� آز��ن آ�� را �� ������ ��� �� ���د؟ 26

27 

 ���ه(���2 ��� )

 دو ��� ��� را ��������«اي ���� »�� ���� �� ��� ��ا�ی 

 �� ��دم ��دي از ����دي و �� ��� ��وري                         ��اي ��م �� ��د و ���دم ���� اي ���� ! 

�����������������������������������������               ����������������������������������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������                ������������������������������������������������������������������������� 

 

2 

28 

 ����م ����ک دو ��� ز�� را ��������

 ا��( را��ی ���� ���وزة ��ا����ی           ��ش در���� و�ی دو�� ������ ��د

 اش ��م ���د��؟اش ��م ���د��      �ی ��د؟ ��� ��د؟ �ی����ی �� �ی ��ووس ب(
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- �����5   -��� ���� ����ی ��اد –��اح ��ال : ����ر ���� ���� ��ی 

 د������ن ا��م ر��)ع( 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

29 
(��دآور ��ام ��� ا�������م ���رت ز�� ����؟)   

«د����ا�ی ��ن ����� ����ر ��ه �� ��ر ����� ����� ����� �� ���ه ��د�از ��� ���ب ��اره »  

 

��/�  

 

30 

�� ���� �� ��� ز�� ���� د����   

�� وا��� ���، و ��� �� ��ی را د��ار �ی ��ان ر���ن ز��ا �� و��ل �� ��� ���� ���د ا�  -�� ����ب ��� ���-�� ��� »

«�� ��د راه ���� و �� �� ���ی ��وا ���� و �� �� د��ه روي �������  

����؟ "��� �� ��ی را �� ��د راه ����   "���رتا��( ����ر از   

����؟«���ی»ب( ��ط د�����ی ��   
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31 

 ������ ز�� ����ط �� ��ام ����� ا��� 

 ا����ق ����ن ������ ���� - ����2ي ��� از ��� ��� ��ی ���                          -1            

 د��ار و ����� ��دن راه ���   -�4ی ��اري ����                                                    -3            

 �� �� �ی روزي ا�� روزش د�� ��        ا��( �� �� �� ���ی ز آ�� ��� ��                 

 ب(  ��� ��دي ���� ا�� ره را ���ف                        زا��� ره دور ا�� و در�� ژرف ژرف

 ج(  ���� آن ���� �� ��ن آ�� ��د                        ��م رو ، ��ز��ه و ���� ��د
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 ���� د������ ���� �� ا���ت ز�� �� ���� �� 

 ��ر               از آن �� �� ��ا�� ��ا �����ر؟���� دو ��ی �� ��د ����

 ���ن �� ���� ز�� ��دار، دل             ����� ��� ��ره دل ���

 �� ����ی ا��؟« ا�� دو»ا��( ����ر از 

 �� �����ی دارد ؟« ���� دل»ب( 
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 25/0 ����ر از ���� ��� ��وار�� ����؟« ���� ��د/ ��ن ���� ��� ��وار�� او �� ��ا�� ������ ��ر » �� ���� �� ���  33

 25/0 ����؟« ��� درد» در ��� ��ان ����، ����د ��د ���ل از 34
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 ع( د������ن ا��م ر��)

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

�/�� ����؟«���م �����ر ا�� �ك ��� ��� ���� �� ��� و�� ��� / �� �� ز��ن �� �ی»����م ���  35  

36 

 �� ��� ��داور ��ام وادي از ��� وادي ��� ا��؟

 روي �� ��ن ز�� �����ن در����           ���� �� از �ك �����ن ������       

 ��ك ا���� ����ت ا��ا���                   ��ك ا���� ����ت در �����         

 

 

�/�  

37 

 ���ی و ����م ��� و ���

 ��� روان ����������  

 ارزد� ���� ن��� ���یز از ��� داي��ا��( 

 ��ده ���� ��ده ��ي �� در��ب( 

  ه�� اژد��ي ��زج( ���اي 

 و�� ا������ ��غ ا��� ا�� ��� ��� د( 

 � و���� روزي �� ���ي ���� ���ده( 

 در داد��ه ��� ، رگ ��د�� ��اهو( 

 دل ��� آ�� �������� ���ز( 

 �����ن را ��ن ���ی ��د�ح( 

 اي�� �� ���ی �� ز ��د، ��دا��ط( 

 ��ی از ���ر �� ���ده ��� و ادب �ی �����ک(

 

�/�  
�/�  

�/�  

��/�  

�/�  

��/�  

�/�  

��/�  

�/�  

��/�  

 20 ��� ���ه ���� و ���وز �����
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�����  -��� ���� ����ی ��اد - يرود ���� �����اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ژ��ا�ك  -6
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1 

 �� ���� �� ��� ز�� �� ��ا�ت ���� د��� �                                

�� ، او ���  ه ا�� و ا�� ��ّ وی �� ��ر �� ��د � �� ����د ��ل ��� ، ��� ��ن ��� از آ���� �� ا�� ���ن ، ��د را در او ا���س �����، در ���ه او ����� از �� ��د

������ و �� ���زی و ا������ن �� ���� و��دار ���� �� ا��  و�ی ��ا��ش ��ز آ�� و از ز���� و ��د�� ���ره ���� و �� ���� و ��� �� ���ه ��ر ر�� � �� ���� رو��

 ا���ن ����ن ، ��� د��ار �  و����� ا���ن ����ن در روز��ری ا�� �� ز���� ��� آ��ده ا�� 

 � � را در ���رت ��� ���� ���« ��ل» ا��( �ك ��� ���� 

 ���� ��ه را ������� � « واو» ب( در ���رت ��� ��ع 

 ج( �ك ��ف ر�� وا���� ��ز را در ���رت ��� ���� ����� 

 د( �ك ����� ��ف ������ و ��ع ��ف را ������� � 

 ه( در ���رت ) �َ�ّ ��ر �� ( ��ع وا���� وا���� را ������� � 

 ���� ؟ «  ���و  آ��ده��� ��� ��� واژه ��ی در « ز���� ��� آ��ده ا�� » و( در ���رت 

 

 

 

 

 

25/0 

5/0 

25/0 

5/0 

5/0 

5/0 

2 
 در �� �ك از ���� ��� ��ی ز�� واژه ���� ������� �� در �� ���� ���� ��� ���� ����وت ���� � 

 ا��( ������������������������ ����                       ب( ����������������������������� ����     
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 در ��� ����� �� وا���� ����� �� ��ر ر��� ا�� �� �� ����� �����������������        

 ا��( ��� ���� �� ��ا��                                              ب( ��� ��ری و ��وری                     

 ج( ��� در ��ه �� ����                                               د( ��� ��ّی و ���� 

25/0 

4 

 �� �                          ��� ز�� را ���ا��� و ���� ��ا�ت داده ��ه را �����

� و ��ان ��ز��� �� ��او�� د�� �� ��ا�� �� ��ل ��ی ��د ������ و آ��� را �� ��ورد��ر ���ن ���� اورده ز�� ����ارم �� ��� روزی �� ����ن ا�� در��ی ����ان ر�» 

 «����� ���ن ����� ��ارداده ا�� ��ود آ�� 

 ا��( �ك ����� و��� ���� ���� �

 را ������� � « ��ار داده ا�� » ب( ز��ن ��� 

 ج( �ك ���� ������ در ���رت ��� ���� ���� � 
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5 

 ��در��� ��ی ا���� را در ����� ��ی ز�� ������ و در�� آن �� را ������� �    

 ا��( ��� از ��ّ�ر �� ��ّ�ده ��� و ادب �� ���� ���ن ����ز ��د��ه ��د � 

 ب( ��� از ���ک ��� د�� ���ول �� ��ل ر��� دراز ��ده ��د �� ���� �� ��� از ����� ���� راه ���� در ��� ������ � 

 ج( آن �� �� ��� �� ���ره آ���ن ر��� ��دم و ��ق در در��ی ��� ����� �� �� آن ����ن ا���س �� از ��� �� �� ز��� � 
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6 

 �� ���� �� ���رت داده ��ه واژه ای را �� از ��� ا���� در�� ا�� از دا�� ����ك ا����ب ���� � 

                                                                                                

 ذ���(  -����� ا���ر ���� ) ز���  ا��( ��داش �� ������������������ ���� را د�� ��ی ���� �� ���ه ای ���

                                                        ب( دا��� �� ���� آن �� ��� ����������������������� ����ی دی ���اد �� �� ��د� ) ��رت ، ��رت (                                 
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7 

 �� ���� �� ����ی واژه �� ا��ی ��ام ����� در�� ا�� ؟                   

 ا��( ��اب ) ������ه(                                         ب( اِ��ب )��ز�� ( 

 ج( ���� ) ��� ��د����(                                    د( ������ )د����(  

25/0 

8 

 در ���رت ز�� ���� واژه ��ی ���� ��ه را ������� �                          

 ���ا�� د�� �  �� �����ه ��د�� �                   ب( در ا�� ���م ��ب  ذّ��ا��( ا���ر از د�� آن �� 

 �����م  ا�����ل�� ��ل ��ووس ��                            د(  �� ��ل  �����ج( �� ا

1 

9 

 در��� �� ��در��� ���� واژه دا�� ����ك را در �� ���رت ���� �����    

 ا��( ��� از ��دان ���ّ� د���ه ���ب را �� روی زا�� ���ده ��د ) ���ّ� : �����رده ( 

 ب( در ��� ا�� از ر��� ������ن و ���ت آد���ن و ���ّ� دور ز��ن ) ���ت : ���� ����ه (  

5/0 
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 «   ��� ��زی ای �� ����� ���ه         ��� ��ک ���� �� آ��ه �� ��ه » ��� 

 �� ��ام �ك از ز���� ��ی ����� ا��ره دارد ؟ 

 ا��( �������                  ب( ��ق ��دت                         ج( ���                     د(دا�����

25/0 

11 

�ك ��رد ا���� ا�� �                                                                       « ب»در ��ول ز�� �� �ك از آرا�� ��ی ���ن ب ����ط �� ��ام ����� در ���ن ا�� ا�� ؟ ) در ���ن 

 (6) ���� ��� رودي ��ا�ك ����� 

 ب ا��

 ����� �� آب ��� ��� �� �ك ��ی �� ��ی-1

 ���ز دل ا���ده ��� از آب و �� ����-2

 ������ ��� ��ووس ��غ ���� ، �� ��م ا�� ��ا��-3

 ا����ره ---------------------
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12 

 در ���رت ز�� �� �ك از وازه ��ی ���� ��ه ���د ���� ؟          

 �� و ��                          ���را��( ا��وز �� آ�� از ��غ ��ی 

 �� ����ه دا���� ��د و ا���ی �� �� دا�� ��� �� از ا��اف ���� آ���� � �� ��ب( 
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 آ�� ا�� ا�� ���� ��ی و ���� ��د     �� �� ا�� آ�� ��ارد ���� ��د » �� ���� �� ��� 

 ا��( آ�� در ���ع دوم ا����ره از ���� ؟   

 ب( �ك ��رد ���س را در ��� ���� ���� ؟ 
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14 

را�� ��ی ذ�� ��ه را در �� ��ارد در ��ام �ك از ا���ت ز�� آرا�� ا���ب ���د�� و در ��ام آرا�� ��� ����� �� ��ر ر��� ا�� ؟ ) �ك ��� از ا���ت داده ��ه ��� �ك از آ

               )� 

 د ��د�� ا��( �� درد و ورم ��و �����                                       ����ر �� آن ���

 ب( در ���� ��� �� ��� ������ ا��                              ���� ��دا �� ��� ��ش ��دا�� ا�� 

 ج( ��� �� �ك درس ������ ��ا و ��ه را                      ��� ����ن ����� ��� و ���� راه را 
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15 

 ��� آرا�� �� در ���رت ز�� و��د دارد �� �� ����� ���������������������     

 ��اش ��د ��� را ���� �� ��ش ز��ّد�� �����د و دا�� ا�� ���ری را ����ده �� ���ت ���ت در ��� ز��� ���ورد � 

 د( �����                       ا��( �����                       ب( ���                         ج( ا����ره  

25/0 

16 

 ��� ��ی ز�� را ���ا��� ��� ��� ���ی آن را ������� �      

�������������������������������������������������������������������������������������������� ا��( ����ه ��د �� در ��ر و ��دم ���� ای ����                ��د ����� از ا���� و��دم ���� ای ����   

��������������������������������������������������������������� 

 ب( آ���� ����� ����� ��� و ����                             ����� ��ه ���� ��� ���ره ��ران 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

2 

17 
 در ��� ز�� ����ر از ���� آ��� ���� ؟                            

 « ��د ��ّ�ل ، آن ��ا�� ��م ، ���� ��م و د�� ، ����ن ���� آ����� ��م 
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18 
 ����م ���ع دوم ��� ز�� را ������� �                                  

 ��ن رود ا���وارم �� ���� و �� ��ارم                         �� �� روم ��ی در�� ، ��ی ��ار �� و �� 

25/0 

19 
 ����م �����ت ز�� را ������� 

 ا��( ���ق ����ن ����������������������������                           ب( از ��� ا���دن ����������������������������

5/0 

20 

 ا��ره دارد ؟« �� ��غ و ����غ » ��� ز�� �� ��ام �ك از ��� وادی ���ر در درس 

 ��� ��� آ��� ��� ��ده ای ا��                           ��� دوزخ ���� �� ا���ده ای ا�� 

 ا��( ���ت                       ب( ���                      ج( ا�����                         د( ����� 
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21 

                                                         ������ ) ����� ��ا�� ، ��ورت ��ره ا����� ، ا���ن دا��� �� ��رت ��او�� ، ���ا�� و ����� ( �� ����� در ��ام ا���ت د��ه �� ��د ؟

 دل �ُ�� ا��( ���ن �� ���� ز�� ��دار ، دل                          ����� ��� ��ره 

 ب( ���وش ��و ��� ا��وه ��ار                                ���� ��ن ��د ��دش روز��ر 

 ج( ��ا���م ��� ا��� از �� دوان                              �� ��دد ��ا دل ، �� رو�� روان 

 � ����� ���  د( �� ���وی ��دان ���� د��                                  ���� ��ه آ�
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22 

 ����ن ��� ز�� از ��ام ��� از ��وده ������ ���� در���� ا�� ؟     

 �ك ��� ��� ���� �� ��� و�� ���            �� �� ز��ن �� �� ���م �����ر ا�� 

 دم � ا��( آ��� را ����� ا�� ����� ��ا�� �� �� از آن ��� و �� از آن �� در�� ����� ������ ��ری �� ��م ز���ی �� را ��وت ��

 ب( �� ��ف ��زه ای ��ای ���� ����ه ا�� �� �� ��� ��زه ای ��ای ����� �� ���ا�� ��� ��ا �� �����ی ارز���� �� را ��ز �� ��� �  
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23 

؟                                                            در ��ام ����� آ��ه ا��«  ��ووس ����� �� �� اش ��م ���د��             �� ��د ؟ ��� ��د ؟ �� اش ��م ���د�� » ����م ��� 

 ا��( ر�� و ���� د��ن ����� ������ و ارز����ی ا��          ب( ������ای ��رت ��ر����ان 

 ج( ���� و �� ����� �� ��� ����� راه ر���ن �� �����    د( ا�� ����� ز���� از �� �� و��دی ��ی ��د��ن 
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24 

 ���� ��ی ���� ��ه ���� ؟  در ���رت ��ی ز�� ����ر از

  د���ر��م                        ب( �� ���� ��� ����� ��  ��ش ���نا��( ��� �� ���ن و 

 ��� ��� ���    ����� ��نج( ����ن ��� آ�� درون را             ز�� 

 

75/0 

25 

 درک و در���� ��د را از دو ��� ز�� ������� ؟ 

 ����  ��ر  ����  ������                     ��  �����  ز  ��گ  ������   

 ��د���� �� ��ح ��� ا����                   ��ی د��ار ��ك ���� ����  
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 ���� و ����م ���رات ز�� را ������� �                                      

 ا��( ����م ���� آ���ب در ��� �����ن ا��اق ��د�� � 

 ب( �� ��� از ��� �ُ�� ��دم� 

 ج( ��ز ا��اض ������ � 

 د( ���ن ر��� ��ی ��� را و��ه ���� و ����� را ���اً �� ��� � 

 � ��� ��� ��� � ه( در آن ذی ����

 و( ��� ��د�ك ا�� وا�� را ��ای آن �� �����

 ز( �ُ�ك ا���� ����ت ا��ا���                     �ِ�ك ا���� ����ت در����� 

 ی( ���ه �� ��ای د���ن �� �����ی ا�� آ��� ) ����م ( 

 ل( �� ��ا�� �� ���ا ��� ��� و ��ی        ����� زدن ��� را �� ���ی   
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 20 ��� ���ه ���� و ���وز �����
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 �������ه ا�� ��� �ه�آ��� �� �� ��را �� ز �یواژه ���� ���� �� ���، ����ي 

 ��غ  �����ر ��� ���� �� ا�� ���كا��( 

 �ُ�ك ��� داد ��د��ر �� را ����ب( 

 �ارز���� �� را ��ز�� ��� ی������ ��� ���ا�� ���� را  ی��ف ��زه اج ( 

 در �� ������ورق د ( در���ن را �� ���� ��روزی ���ی ��� 

1 

2 

 در �� ��� �� �� ������؟« ��ار » واژة 

 ��� ��� ��ار  ���� دوزخ ��ا ز             �ر���� ي��� �� ا ����ا��( ���وش 

 آ���را ���� ی���ن را��                     ار����  �ی��� ��ار �� ��دوب ( 
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 �� را �������� و در�� آن ���������ی �� از ��� ا���ی ��در�� ا�� واژه

 �ی�� ��اوار ��� ی��� ة ����� ���ا��( 

 ب( ��ی از ���� د�ن در ��� ������ �����ق ��ه ��د�
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 ؟ ا��ي ���� واژة ��رد ��� را �������������� ���� در ��ام ����� ا��ي ��� واژه

 ��وم ر��� –��� ����  –���رة ���ی  -ا��( ��� ���� 

 ���� و ����� -����� ���  –��ّة ����  -ب( ����ر��ّ��ی

 ��ّ��ی ������ت  –د�� ���ول –��ا�ی ����  -ج ( ���ّی و �����

5/0 
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 �� ���� �� ���، ا��ي ��ام واژة دا�� ����ك ���� ا��؟

 ��ّ� ( �ی ��ر��� –ا��( ��د ���ل از ��ا�� )ز�ّ� 

 آذرم ( و ��� و ����ا��ی آ����� ا��� –ب( ���وش ) آزرم 

5/0 

6 

����� ر�� آ��ي �����ن �� ��ي ��ي �����ن ������ ��د� ��داي ���ن روز�� �� ر��ب ��ا��� و �� آب ����ن ��و»�� ���� �� ���� 

 «��ي ���را ��ل و �� ���دم�

 ����؟« ��» و « �����ن»��ي ا��( ��� د���ري واژه

 �� ���ی دارد؟« م » َب( ���� ���� 

 دارد؟ «  ���د + ����ل + ���� + ��� » ج ( در ��� ���، ��ام ����، ا���ي 

1 

 ادا�� ��ا�ت در ��� ���
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 ��ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی

 ���4اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
 �����7  –��� ���� ����ی ��اد -��اح ��ال : ����ر ���� ����� داودي 

 د������ن ����� دو��ی ����ان ���ی -

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

 

7 

 «�� ��� ��� �� �� و �� د�� ��ی ��ب             �� �� ��ی از ���� و �ی اش ��م ���د�� »در ��� 

 دارد ؟« ��� ���ی» ا��( ��ام ����  

 ب( �ك ����� و��ی و �ك ����� ا���ی ���� ����� 

75/0 

8 

 در ���اع ��ي ز��  د�� ���� و �� ���� �� ���� د����

 «�� �� ���� ر��� ��د از ��/ �� �� ز�� ز�� �� ��ر��/ ���ی از �� �� و ���� ر��� ��د » 

 را ���� ����؟« ���� ��� �����» ا��( ��ي 

 ب( ��� ���وف ���اع ��ي ��� �� �� ����� اي ��ف ��ه ا��؟

5/0 

9 

در ���رة در�� / ��ج �� آ��ده اش را / ���� ����ازد / و در ���ران، ��� �� / ���ه ات را �ی ��ا�� / ��ن ��ی �� در :» در ���اع ��ي 

 ا����رش ��دم / 

 ا��( �ك ����� وا���� ��ز و �ك ����� �� ���� ��ز ���� �����

 �� �� �����ی د��� �ی ���؟« ان » ��ر��د « ���ران » ب( در واژة 

75/0 

10 
 ��� ��ي وا���� وا����  و ���ی را در ا���ت و ���رات ز�� ������ و ��ع آن را ��������

 ا��( ���ر ��ا���� از روي در�� ، آد�ی را ��ق در��ي ���رات ��ر��ی �ی ����
1 

11 

 ��ي ��ا��� ��ه در دا�� ����ك را ���� ����� ��ي ز��، آرا��در ���ك از ���ل

 ��ي ا���س ������ و ����� ز���ي ��و�� �� زد�      ) �����، ا����ره از راه ر��� و ��ا��( آن �� ��� ��ه 

 ب( ��ا�� ��� د�� ����ن ���� / �� آن ��� ���ا�� ����ن ����                               ) ���ز(

 

75/0 

12 

 ����ط �ی ����؟�� ��ام ���د « �ی ��غ و ����غ»�� �ك از ������ن در دا���ن �����ی 

 

 ������ن �� ��� ��ي ������ار د���ي ��ز ���ري

 ����ان ����ة ���� ����

 وا�����ن �� ��ر����ان و ����ن ��ووس
 

75/0 
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 ��ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ر��� �� ����ک ����ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی  

 ���4اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
 - �����7  –��� ���� ����ی ��اد -��اح ��ال : ����ر ���� ����� داودي 

 د������ن ����� دو��ی ����ان ���ی

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

13 

 آرا�� ����ک دو ��� ز�� را �� ���� ��دن واژه ��ي آن ��������

 ا��( آ�� ا�� ا�� ���� ��ي و ���� ��د   /  �� �� ا�� آ�� ��ارد ���� ��د

 ��د؟ �ی اش ��م ���د��ب( ��ووس ����ی �� �ی اش ��م ���د��  /  �ی ��د؟ ��� 

75/0  

14 

 در ��ام �ك از ا���ت ز�� ا���ب ���د�� و��د دارد؟ د��� ��د را �������� 

 ا��( ��� �� �ك ��ش ������ ��ا و ��ه را / ���، ����ن �ی ��� ��� و ���� راه را  

 ب (  �� ز ��ن و ��ن ز �� ����ر ����   / ��ك �� را د�� ��ن د���ر ����

5/0  

25/0 را ��������« ��� ��ده ��ج ��دن » ����م ����ی  15  

 75/0 �« �� ��ر ��� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � �  /   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � » ��� را ���� �����     16

17 
 ���اع دوم ا�� ��� از ��� ��� ���ره ��ران را ���� �����

 اي �����ر ��ري از ���� ��گ �����  /   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5/0 

18 
 را ��������« ���ه ����ن �� » ���اع ���� ا�� ��� ��ل 

 «در داد��ه ���، رگ ��د�� ��اه » � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  /   
5/0 

19 

 ���اع دوم ��� ز�� در ��ام ����� آ��ه ا��؟

 ����ه ��م �� در ��رو ��دم، ���� اي ����  / � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  ا��( ��اي ��م �� ��د و ���دم ���� اي ����                   ب( ��د ����� از ���� و��دم ���� اي ����    

25/0 

20 

 ���ی ���رات و ���ت ز�� را ��������

 ا��( �� ���ی �� ��و �ی رود ���ّ���ت ا�� و ��ن �� �ی آ��، ���ّح ذات�

 ب( ����م ���� آ���ب در��� �����ن ا��اق ��د���

 «�� �� ���ی �� ��م ����م؟» ج( �� ��ل ا�����ل �����م: 

75/0 

5/0  

5/0 

 25/0را �������                                                                                                                   « ����ف ��ل، ����ن �� دِه ��ز ��د » ����د از ���رت  21

22 

 ���ی ا���ر ز�� را �� ��� روان ��������

 ا��( �� �� د��ار ا�ّ� را �� دارد ��ن �� ������ن؟

 ب( د��وز در ���� ��غ، �� ��دم و�ك ���، داغ

 ��ه ج( ��ی ��زي اي ������� ���ه / ��ی ��ک ���� ��آ�� ��

5/0  

5/0  

1 

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 ��ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی

 ���4اد ����:  1398 /��ر�� ا����ن :    /     ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
 �����7  –��� ���� ����ی ��اد -��اح ��ال : ����ر ���� ����� داودي 

 د������ن ����� دو��ی ����ان ���ی -

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

5/0 ر���ر ��دي و ا�����ی را ��ردا����د ��ار داده ا��؟��ام « ���ب ��ز » ������ه در دا���ن  23  

24 

 �� ���� �� ��� ز��، ����� ���� �� د��و�� و رو�����ان ����؟

 ���� ز �� ا�� ���� ����                  ����� �� ��ی ���د اور��   

 ا��( � � � � � � � �  � � � � � � � � �                 ب( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� 

5/0  

5/0 «ا�� ������ ��ر ���� ��د / ��ن ���� ��� ��وار�� او �� ��» ����د ازا�� ���اع را ��������   25  

26 
 و ���ک ا��؟��� ز�� ، ��دآور ��ام وادي از ��� وادي ��� 

 آن �� دل ����� از �� دو���ن درو�� ا��           آن �� ����� ز ���ا و ���ن درو�� ا��ا��( 
5/0  

27 

 در ا���ت ز�� د�� ���� و �� ���� �� ���� د����

 ��ا���م ��� ا��� از ��دوان                   �� ��دد ��ا دل، �� رو�� روان» 

 « ��                         ��� ��ده را زود ر��ا ��� ��� ����  ���  ر��ا  �   

 �� ����ی ا��؟«  �� دوان» ا��( ����د ��دو�ی از 

 ب( ا�� ا���ت �� ��ام ��ور و ��� ا��ا���ن �����ن ا��ره �ی ���؟

1 

28 

 ��ي داده ��ه �� �ؤا�ت ���� د���� �� ���� �� ���

 در ����م ��د و زن �����ه ا�� �� �����ن �� ��ا �����ه ا��                                

 ����ی ��ودور ���� از ا�� ���� 

�� �� �� �����ی ���ن ��م                              

                  

 ��ز ���� روز��ر و�� ����

 ��� �� ���ن و ��ش ���ن ��م

 

 

 ر�� و ���د ����؟« �����ن»  ا��(

 ��� آ��، ���� ����ام و���ی �ی )�����( ا��؟ ب(

 ا��ره دارد؟« ا�� � و ا�ّ� ا��� را���ن» ��ام ��� �� ����م آ�� ج(     

1 

 20 ��� ���ه ���� و���وز �����
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 ��90ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  ��3ر�ی �ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  

 ���5اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
������ن   -��� ���� ��و���ي –����� �����ی ��اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ���ت ز��� )س(  –����ي 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

1 

 ���ی واژه ��ي ���� ��ه را �� ���� �� ��� و��� ز�� ������� �

 �����م )�� �� ���ی �� ��م ����م (                                                                  ا�����ل�� ��ل  -ا��

 د���ه �� ��د��ن �� آواز ���� ��د � ������ی از ��دان  -ب

 ��د  و  زن �����ه ا�� � ����م در -ج

25/0 

25/0 

25/0 

2 
 ���م :��د ����ر ��د     -����ي ��ام واژه ��در�� ا�� ؟       ا��

 و����:�����ک  -���ف: ���و���        د -ا���ف : ���ره ��         ج -ب     
25/0 

3 

 �� ���� �� ��ارد ز�� ��اي ���ك از واژ��ن دا�� ��ول ،�ك )���دل �����ی( ������� �

 واژه ء ���دل ���� رد��

  ��ت  1

  ���ش  2

 رو�ی را �� در ا�� ���ی و����� ����ن ا�� ، ����� ����� -ا��

 ��رت ����ي دي ���اد �� �ی ��د  �-ب

5/0 

 

4 

 در ���ك از ���رت ��ي  ز�� ،��� در�� واژه ��ي ��در�� ا���ی را ������� �

 آن و�� ���� ا��ار و���رف �ی ��� ،������� ا����ء �ی ورزي �-ا��

 ���ا�� ���ده د��ی و��ا�� را در���ن ���ه دار �����ز و از ����ن و ������ -ب

 ��� از ��� ���� ���� و�������دار  /��ط ا���ف ������� �� ����ن ���ي � -ج

 

75/�  

5 

 در ���ك از ���رت ��ي ز�� ��� در�� واژه را از دا�� ����ك ا����ب ���� �

 ��س ( ��ده ��د � –����ی ��� در ����م ورود ���� در ��غ ) ��ص  -ا��

 ����ر ( ���� � –�� ز��ن و��ن ز�� ) ����ر  -ب

 ��ر ( ���� � –����ی ���� ��د �� ) ��ر  -ج

 

75/�  
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 ��90ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  3درس :  ��ر�ی �ؤا�ت ا����ن ����ی 

 ���5اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
������ن   -��� ���� ��و���ي –����� �����ی ��اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ���ت ز��� )س(  –����ي 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

6 

 �� ���� �� ���رت ز�� �� ���� �� ���� د��� �

  .����در ��� آن ���� �ی ����د �� در ����م ��ه �ی ��د و�ی ����� /�� ����� ا��� در ان ���� �� �ك ��د �ی 

         در ��وه ا��ی ) ��� ان ���� �ی ����د ( ���� ��ام واژه ا�� ؟                                                                    -ا��

 ��ع ) وا���� وا���� (ا�� ��وه ا��ی را ������� �     -ب

 ��ع ��ف) و( را  در ا�� ���رت ���� ���� � -ج

25/�  

5/�  

25/�  

7 

 ��� ز�� ��� ���� ا�� ؟

 روز�� �� ر�� ،�� رو ��ک ���� /�����ن اي آ��� ��ن �� ��ک ���� 

 

25/  

8 
 ��� د���ري واژ��ن ���� ��ه را ������� �

 راه /    در ���� ����ه و�� ��ده      �����ه ��د ���ان ��ن ر�� ا�� -ا��
5/�  

9 
 ������� �����م ����� )ان ( را در واژه ��ي ز�� 

 �����ان : -���وان  :                                      ب -ا��
5/�  

10 
 ��� ز�� را �� ���� �� ��� ���ی ��ر�ی ���� �

 �� ������ن را ��� ����ا و�����ري ا�� ����� ����غ ا�� ودر �� ��ه ��ف ،�������� ��ه روي ز��� ، �� در��ی ���� آ���ن دارد �
5/0  

11 
 �����( ������� � –���د  –وا�� �����ی واژ��ن ز�� ) ����� ر

 ��ز و ����ر   -���� و آ���                        ب -ا��
5/0 

12 

 ��ام �ك از ا���ت ز�� �� ���ه ���ی ���� ������ د��� �

 اي �����ر ��ري ز�� ���� ��گ �����   /���� ���� ���� از �� داد�� �ی ���ران  -ا��

 ��زآ �� در ��ا�� �����ی �����    / ����د�� ��ا����� از ��� �����ران  -ب

 ا�� ���ر ��� ��� ��د و����د ا�� / �ی ���ر و��� ��� ��ب ���ی ����  -ج

  � ���� ���� ���ع ا�� در ا���ی ����� �ك -ا��(     و�� �� ���ر ،��ي ��غ از آ�� �ی ا��وز)  ���اع در

5/� 

 

 

25/� 

 ��ا�ت در ���� ��� ادا��
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 ��90ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���5اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
������ن   -��� ���� ��و���ي –����� �����ی ��اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ���ت ز��� )س(  –����ي 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

13 

 )ا���ی ا��  "ب"�ك ��رد در ��وه  (��ام �ك از ا���ت و���رات )��وه ا�� ( �� آرا�� ��ي ))��وه ب((ار���ط دارد؟ 

 ب ا��رد�� 

 �����  ����ا�ی �� ���ا ��ی ��� و��ي      ����� زدن ��� را �� ���ي  1

 ���س

����� 

 ����� 

 ����� 

 ��ووس ��غ ���� ،�ی ��م ا�� ��ا�� /  آن ���� ���ه ���� ،ا�� �� �� ��ر دارم  2

 آ�� ا�� ا�� ���� ��ي و���� ��د /���� ا�� آ�� ��ارد ���� ��د  3

 ���� ان ���� �� ��ن آ�� ��د /��م رو، ��ز��ه و���� ��د  4
 

1 

 �/5 و��ن �� آ�� ���ح ذات ( واژ��ن ��� را ������� �در ���رت ) �� ��� �� ��و �ی رود ��� ���ت ا��  14

15 

 در ���رت ��ي ز�� ����م ����� ��ي ���� ��ه را ������� �

 ��ا���ن ( ��� ��ه ��د���� : )آ�� ا��زه �� د���ن ���ی -ا��

 /��� ا��وز ���� ��د �� او ا���� ا��  �����ن ��د��آن ��ی را �� در ا�� ��ك -ب

25/� 

25/� 

16 
 در ��� ز�� ))��زخ ���د ((و ))�� ((���د�� ������ی ����� ؟

 آ�� �� �ی د�� ����ن ��ر �� و�� ؟�� ،در ����  ��ي �� ودرد  /   ��� از  ��زخ ��دآن �� در آن  -ا��
5/� 

17 

 آرا�� ����ک در دو��� ز�� ���� ؟

 ا��م ������ی ���س  ���� �ی آ�� �� ��ر ز�� در آ����ی          آ�����ن را در -ا��

 ��� ��ن آ�� ��د ��ش دل ��زا�� را         دزد دا�� �ی ��� اول ��اغ ���� را -ب

25/� 

18 
 در ���رت ز�� ��ام واژه ���د ا�� ؟

 ��وا�� ،��ت از ��� آ�� ��رد ،�ی آ�� ،��ار ��ارد � -ا��
25/� 

19 
 ���اع دوم ��� را ������� � 

 رو�� ��ی رو��    /�������������������������������������������������� د�� دل ����ی �� �� 
5/� 

20 
 �����������������������������������������/ در داد��ه ��� ،رگ ��د�� ��اه  ���اع اول ا�� ��� ���� ؟

 رد�� ���� ،���ز ���� �� در ���� آو -����� ز���ی ا�� ��� ��ي آ��ت                  ب -ا��
5/� 

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 ��90ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���5اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
������ن   -��� ���� ��و���ي –����� �����ی ��اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ���ت ز��� )س(  –����ي 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

 �/5 ��������������������������������������������     را ���� ���� � ��� ) ��� از �� و�� ����ر ��د�� و��� �����    21

22 
 ا���ت و���رات را �� ��ر�� روان ������� .

 �� ��ی ���� ��د �� ��ر ����          ��ز���� در ����� ��ر ����   
5/�  

�/75 ���ی ا�� �� ر���� ��ه از ��ن �����ن      ا�� ��ك �� ���اد وري اش ��م ���د��  23  

�/75 ��� �� / ���ه ي �� /در ��ر������ ���� �� �ی ���� /���ه �� در ����� / در ���ر در�� /��ج �� آ��ده اش ر ���� ����ازد  24  

�/5 �ك ���� ���ه �� ���� ����� ا��     اي رو�� ���� ��دال �����ه  25  

�/5 ����� ���� ���� ا�� و�� ��� ا��رش ���� ���� � 26  

�/25 در ��� ��ی ��م ��� �� ��ن ���� � 27  

�/5 ���د�� �� د�� ���م دو ��ه          ����ی ���ره ��ه �� ��وه  28  

�/25 ���ن ر��� ��ي ��� را و��ه ���� �  29  

�/5 �� ��ی ���� ��د �� ��ر ����          ��ز���� در ����� ��ر ����    30  

31 
������ه در ���رت )در ا�� ��در دا��� ،در ��� ���� ��ا��� �در ا�� ا�� ��اري دا��� در ��� ����� ��ا��� در ا�� ���� وآ���� 

 ��� آرام و��ار و ا��و����ر ��ا��� ( �� �� �����ی ا��ره �ی ��� ؟ و�� و��ر دا���  ،در
75/� 

32 
 ����م ��� ز�� را ������� �

 آ��� ���� از ��� ��� ���ن ����             آن ��� �� �����ه �ی اش ��م ���د�� 
5/� 

33 

 �� �ك از ا���ت ز�� ، ��د آور ��ام وادي از ��� وادي ��� ا�� �

 روي �� ��ن ز�� �����ن در ����        ���� �� از �ك �����ن در ����  –ا�� 

 �� ��اران ���� ��و�� ��                     �� ��ه ���ی ز �ك ��ر��� ،��  -ب

5/� 

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 ��90ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���5اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
������ن   -��� ���� ��و���ي –����� �����ی ��اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ���ت ز��� )س(  –����ي 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

34 
 ��ا ���� ���ب �� د��و�� ���� �ی ���� ؟

 �� ��� ���ده ي ز���ی                    از درد ورم ���ده �ك ���  
5/� 

 �/5 ����د ���� ) در ���� ��ا ���ر دارد ( ���� ؟ 35

36 

 ����د از ���� ��ي ���� ��ه را  در ا���ت ز�� ������� �

 ا�� � ��� درد��� ا�� ا�� ،��� ،آري  -ا��

 و��د را وار��ن         ���: ��ر ��ع ��ر در�� ود���ر ���� د���ري ��ه ����ن ��� : -ب

5/� 

5/� 

 25/0 ����د از ���رت ) ��� ��وار�� ( در ���رت )ا�� ������ �� ���� ��د /��ن  ���� ��� ��وار�� او �� �� ( ���� ؟  37

 20 ��� ���ه ���� و ���وز �����
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 ��ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���4اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
������ن  -��� ���� ��و���ي  –���� ���ر ��اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ��ک ا����ا داراب  –����ب 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

1 

 ���ی واژ��ن ���� ��ه را �������؟

 آ���(  ���ه �� �����ي ا�� 4ارز���� ��را ��ز�� ����               �����ي��� ��ا �� (1

 ��( �� او را ������ ������ �����5م                                            ا�����ل�� ��ل (2

 آ�ی �����ن ( و��� ��ي ر���ر�� ��6                                     ������� آ�� �� ز���ی ��(3

5/1 

2 

 ���ی ��ام واژه �� ���� �� ا��ي آن ���� ��ی ����؟

 ب( ���ج = ��                                 ا�� ( ا��ن = �� ��� �����

 ج( ��رت = ر���ر                                              د( ���ول = ��� و ���ي

25/0 

3 

 ��� ��ي ا���ی را ���� ���� آن را ����� ����؟)����� ��و ��� ا���ی ����(

���� و  –��زه ��� ار���  -�� ����� ����ب  –��ز�� روي ���  -���� ��د -����د��ز  -���� زد�� –���� ��ورد��ي ��ل  -�� ���ی» 

 «��� ��ان  -�����

1 

4 

 در ��� ز�� ��� ��� ا���ی و��د دارد؟

����ی �� دراز و �� و ����� را روي ����ی ���� �� دادو ���� ����ه ����ه از ا�� ��وز ���� و دل ����ی ��� ������ ���� »  

 «و �����ه ������اري ���� ����ه

 ا��( �ك             ب( ���              ج( دو                 د( ��

25/0 

5 
 واژه ��ف ��ه را در ا�� ���اع ���� ����و ��ع ��ف را �������؟

 «د��وز در ���� ��غ �� ��دم و �ك ��� داغ » 
5/0 

6 

 �������؟در ���� ��ي ز�� ��� ����ت ���� ��ه را 

 د���ي ��ا���                      دل ���ی��� ��د 

 ، و�ی ا�� ��ر را ���دم� ����د ���ام ،  ����ي آ��ي ����ي ، ��

75/0 

7 
 �� ���� ��ز( –��ف ر�� را در ا�� ��� ���� ���� ��ع آن را �������)وا���� ��ز 

 «در ��� ��ر�ی ��� ���ان از د��� ����� ا��� ا�� ����ی �� �� ز��د ��دن ا�� و�ی ���ا ��دن �ك ��ز» 
5/0 

8 
 )ان ( در واژ��ن ز�� �� �� ������؟

 ��وران                                          �������ن 
5/0 

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 ��ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���4اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
������ن  -��� ���� ��و���ي  –���� ���ر ��اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ��ک ا����ا داراب  –����ب 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

9 
 وا���� وا���� ( ���� ����؟دو وا���� ���� و  �ك وا���� ����� و �كدر ���ع ��ي ز�� ��وه ��ي ا��ی را ����� ��� )

 «ا�� ��ه ، آ�� ز�� ����� و ���ن �� ��ددر �� «    » ��ن ���� ��� ��وار�� او �� ��» 

1 

 

 

10 
 �ك ���� ���� و �ك ���� ����� ���� ���� و ��� د���ري آن �� را �������؟

 «���� را آ��ي ��ا�� زاده ��ا�� ����� ��د�«                           » �� �� از آن ��ی و �� از آن ��» 
5/0 

11 

 «د���� را ا���� ��دم» ����� ا��؟ �����ر ���� ي ����� ��ام 

 ا��( ���د + ����ل+ ����+ ���                                 ب( ���د+ ���� + ���� + ���

 ج( ���د + ����ل + ���                                                 د( ���د+ ���� + ���

25/0 

12 

 ��ز ��دا���؟���رات و ا���ت ز�� را �� ��� روان 

 (��5/0ن را �� ��� �� ���ي ��ز ����� ).أ

 (��75/0 آ�� دل ����� داري / ��زد ���� �� ���� �����).ب

 (�5/0ی ���� �� �� از ��رش ����).ت

 (��25/0 از ��ا�� رود ���� �ی ��ا�����).ث

 (���75/0 ���� ��� ���ا ��� / ��� ��ده را زود ر��ا ���).ج

 (��25/0د ���ل آ���� ����م).ح

 (75/0وا����� در ���ن ز�� راه ، �� / ���� از ����� آن آ��ه ��).خ

 (25/0ا�� ���� ���� ���ه اي ��ار ��د�).د

4 

13 
 ا�� ��� �� ��ام ����ه ا�����ی ز��ن ���� ا��ره دارد؟

 «��� د���ري ��ه ����ن و ��د را وار��ن / ��� ��ر ��ع ��ر در�� و د���ر ����» 
25/0 

14 

 «ا�� آ�� ا��ره دارد ���� ����؟ )�� �ی ء ���� ا�ی ا��� ��ام ��رد ��

oن �� ��ا �����ه ا�� / در ����م ��د و زن �����ه ا������� �� 

o���� ی �� دور ���� از ا�� ���� / ��ز ���� روز��ر و���� �� 

25/0 

15 

 ����م �����ت ز�� را �������؟

 از آن ��� �ی زد                     �� �� ��                                      

 ��خ و ���ه ��ن                                            آ���ن ��

1 

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 ��ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���4اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
������ن  -��� ���� ��و���ي  –���� ���ر ��اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ��ک ا����ا داراب  –����ب 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

 5/0 ا�� ���� ؟ ��ع اد���ت آن را �������؟"���ب ��ز "درس  16

17 
 در ���رات ز�� ����ت ���� ��ه ���د ����؟

 «�� �� و���ر ا��وز �ی آ�� از ��غ ��ي «         » را از �� ����، ����ی را �� �ی ��ري�� ��خ » 
5/0 

18 
 درک و در���� ��د را از ا�� ���رت �������؟

 «��داي ��� از ز���ی ���ن ���� ارزد و د��ا��ی ��� �� ��� �� ا��ون آ�� » 
5/0 

19 
 ا�� ��� ��د آور ������ وادي از ��� وادي ا��؟��م وادي را �������؟

 «ا���ده اي ا����� ��� ��� ا���� ��ده اي ا�� / ��� دوزخ ���� �� » 
5/0 

 5/0 ������ ��اي ��� ��ودا�ی �� و���ی ���ی را �� �ی ���رد؟)دو ��رد( 20

21 
 ���� ���� ��ه �� آرا�� اي را ���ن �ی د��؟

 «ا�� ��� �ی درد ����د� ���م ��ددر » 
25/0 

22 
 در ���رت ز�� ����ر از ����ت ���� ��ه ����؟

 «�ك �ك از ��� �� �ی ز���� ����ن ا���س ���� �� آن  در��ي ��� ����یو ��ق ا�� » 
5/0 

23 
 در ا�� ���رات ���ز را ������ و ���ی �����ده آن را �������؟ 

 «���� اي ��و ��د از د�� ا���� آ��د«              » ��رت ����ي دي ���اد �� �ی ��د» 
5/0 

24 
 ا�� ��� ����� �� ����؟

 «��ار / �� ���ی ��� دا�� ا��ر ���ر���ن آ�� ا�� و ���ي » 
25/0 

25 

 ��ام ����� ���� ا��؟

 ا����ق( –���س ���� « ) ا��( ��ووس ����ی �� �ی اش ��م ���د�� / �ی ��د و ��� ��د و �ی اش ��م ���د��

 �����( –����� « ) ب( ��� از �� و �� ����ر ��د�� و ��� ����� / د��ار ز���ی را ز�� ���� ��د��ران

 ا���ب ���د��( –ا���م « ) ج( در ���� ��� �� ��� �����ی ا�� / ���� ��دا �� ��� ��ش ��دا�ی ا��

 �����( –���س ��م « ) د( ��ن ����ی ���ت از ��گ د�ی / �� �� رو�� ����ی ، ��� ��ی

5/0 

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 ��ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���4اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
������ن  -��� ���� ��و���ي  –���� ���ر ��اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ��ک ا����ا داراب  –����ب 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

26 

 دو����� ا���ی ���� ���� و ��� ������ ��ام �ك از آن �� ����� دارد؟

 

 آ���ن ���� ، ا�� ������ن ����ش ���� ��ي ���� آ��د آن ا��م را���� و ��ر�� را �� ����ن ا�� ���� »

 �«����م و ����� ، ��� �� در ����م ��ه �ی ��د و �ی ����� 

 

75/0 

 25/0 ��م �ك ا�� از ������ را ��م �����؟ 27

28 

����� ���� 

 ����������������������������������������������                       �� ��دم ��دي از ����دي و �� ��� ��وردي

 ������������������������������������������������                           اي رو�� ���� ��دال �����ه

 ���� ��� ���ره ��ران �����������������������������������������������                             ����� ��ه

 ��اب و ��رت ز ����� ���� دور ��د                         ����������������������������������������������

2 

 20 ��� ���ه ���� و ���وز �����
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   ��ت ا����ن : ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� �� ر��� : ��3ر�ی  �ؤا�ت ا����ن ����ی درس : 

 ���5اد ����:  1398/     /  ��ر�� ا����ن :   آ��زش ������ دوازد����ل  ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
 -  ���  ���� ��وه -��اح ��ال : ����ر ���� ��� ا������ی ���آ��دي 

         د������ن ����ري ���ی  –������ن ���د��ن 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

1 

 ���ی و ����م ���رات ز�� را �� ��� روان ��������

 در ��� �����ن ا��اق �ی ��د���« ���ت ���ی»���ر « ���� آ���ب»ا��( ��� ����م

 ����� ر���ب( �� ��� ��روز ��د و ���� 

 ج( ��ق در در��ي ��� ���ّ�ی ��دم �� �� آن ����ن ا���س �� از ��� ���ی ز����

 د( ����ی در ��ش ز���ی و ���ی ��ک ��� را ���ه و ���� آراي �����رض ��ه ��د� 

 

5/0 

25/0 

75/0 

5/0 

2 

 ���ی و ����م ا���ر ز�� را �� ��ر�ی روان �������� 

 ا��( �� ��ا�ی �� ���ا ��ی  ��� و ��ي            ����� زدن ��� را �� ���ي 

 ب( ��� ���� �� ز�� ����ر  ��دم ��� را   

 ج( ���م ا�� ��ش �� �ی ��ش ����             �� ز��ن را ����ي �� ��ش ����

 

1 

25/0 

75/0 

 25/0 ����؟« ��� ��وار��» ����د از « ��وار�� او �� ��ا�� ������ ��ر ���� ��د ��ن ���� ��� »�� ���� �� ���  3

4 
 ا��؟« وادي ����ن»��� ز��، ��دآور ��ام 

 ��� ���� �� �����ن و ����                  ���ة آب ��ف در �� و ��ر                   

25/0 

5 

 ����م ����ک ا���ت ز�� را �������� 

 ���� ��د           �� دل آزاده اي �� ��� او ���وح ����ا��( ���� ��دون دون آزاد��ن را 

 ب( ���وش ��و ��� ا��ُه ��ار                                   ���� ��ن ��د ��دش روز��ر

5/0 

6 

 ��� ��ي ز�� را ���ا��� و �� ���� �� ���� د���� 

 ���ن ��ی ��ـ���� از ��� �� �� ��ـی ��� ��د                         زآ�ــ� ��

 ����ن ��ــ� آ�ـ� درون را                        ز�� ����� ��ن ��� ��ی ���

 ����؟« ��� ��د �����»ا��( ����د ���� از 

 ����؟ « ����� ��ن»ب( ����ر از 

 

 

 

25/0 

25/0 

 5/0 ا��ره دارد؟�� ��ام پ���ة ا������ ز��ن « گ�� د���ری ��ه پ���ن و ��د را وار��ن»���اع  7

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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   ��ت ا����ن : ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� �� ر��� : ��3ر�ی  �ؤا�ت ا����ن ����ی درس : 

 ���5اد ����:  1398/     /  ��ر�� ا����ن :   آ��زش ������ دوازد����ل  ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
���  ����  -��اح ��ال : ����ر ���� ��� ا������ی ���آ��دي 

         د������ن ����ري ���ی  –������ن ���د��ن   -  ��وه

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

8 

 ����؟ « ����»در ��� ز�� از درس « ���� ����م»و « ا��م را����»����ر از 

 ���� ��ي ���� آ��د آن ا��م را���� و ��ر�� را �� ����ن ا�� ���� ����م و ����� در ���ر آن ����� ���� و در ��� آن ���� �ی ����د،» 

 «�� در ����م ��ه �ی ��د و �ی ������

5/0 

9 
 �� �����ی �� ��� ز�� دارد؟ « ���ي �� از ��� ر��� ��ز ��ی ��دد» �َ�َ� 

 ���ِ ���� د�� ��ر ����� �� د��                      اوّل ا����� ��� ��د �� ���� ����         

5/0 

10 

 �� ���� �� ���رت ز�� ���وردي ��ط د�����ی �� ���� ��� را �� �ی دا��؟ 

����� ا�� و دوّم ���� ���ّ� و ��� ����، ��� و �� ���� ��� �� ���ي ��� ا�� ���ان ر���ن �� از ����� و ���� �� اوّل ���� » 

 «دو ���� ��د��ن ���زد�

5/0 

11 
 ���؟ در ���رت ز��، ���� ���� ��ه �� �����ی را ���ن �ی

 ���ن ����ظ ��د��ه ��د �� ��� ر��� ���� ���� را ������  ��ّ�دة ��� و ادب �ی ������ی از ��ّ�ر �� 

5/0 

12 

 ���ی واژه ��ي ���� ��ه را ��������

 د���ه �� ��د��ن �� آواز ���� ��د� ���ّ� ا��( ��ی از ��دان

 �� ��د�  ���نب( در �� ا�� ��ه آ�� ز�� ����� و 

 ��� ��د �ی ��دا���  �����ج( ���اره ��� ���� را ����ع 

 ��� ��ی ����   ذي ����ید( در آن 

  �َ�َ�� �ـ( ���� آ�� �� ز���ی ��

   آ����و( ���ة �� ��اي د���ن �� / �����ي ا�� 

5/1 

13 

 �� ���� �� ���ی، ا��ي در�� واژه �� را از دا�� ����ك ا����ب ����� 

 ��رت( ����ي دي ���اد�� �ی ��د�  -ا��( دا��� �ی ���� آن �� ��� )��رت

 ���( ��� را در ��ر��ی ����� �ی ��دم�  -ب( ���� ��اي ����� �����، )���

 ����( ا��� -�� ����� ���� )����« ��ّو��ّ» ج( ��ّ� ��اي را 

 ��اغ(�  -د( ���� ��ا�� ���� ���� از )��اق

1 

 در ���� ���ادا�� ��ا�ت 
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   ��ت ا����ن : ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� �� ر��� : ��3ر�ی  �ؤا�ت ا����ن ����ی درس : 

 ���5اد ����:  1398/     /  ��ر�� ا����ن :   آ��زش ������ دوازد����ل  ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
���  ����  -��اح ��ال : ����ر ���� ��� ا������ی ���آ��دي 

         د������ن ����ري ���ی  –������ن ���د��ن   -  ��وه

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

14 

 در�� آ��� را �������� ��در��ی ��ي ا���ی را در ����� ��ي ز�� ������ و

 ��دان / ��ه ����ن، ��ه �ی دردانا��( ��ه ��ر ����ان

 ب( وا���ن ���� ����� �� ���ّ� ����ب 

5/0  

15 
 �� �� �����ی د��� �ی ���؟« ان» در ����ت ز�� 

 ا��( ����ن                                              ب( ��و��ن

5/0 

16 

 ��ي ز�� �� را��� �����ی ��� واژه ��ي ���� ��ه، د��ه �ی ��د؟ �� ���� �� ��وده

 ���� �� �� ر�� ��� از ر��� �� ���د              �����ی  ا��( �� ا�� ��� دارد �� �� �� 

  ��و��ب( ��ز �� آن آ���� ا����� �� ����م /  ��� ��د ا�� �� ���ر، ������ی ��د �� 

25/0 

17 

 ز�� �� ���� �� ���� د���:�� ���� �� ��ودة 

 د��وز ا�� ���� اي دو��، �� ��گ و ��ر �� و ��       ا�ـ�وز �ی آ�� از �ـ�غ، ��ي ���ر �� و �� 

 �ـــ�ن رود ا��ــ�وارم �ی �ــ��� و �ی �ـــ�ارم       �� �ی روم ��ي در��، ��ي ��ار �� و �� 

 ��ام �ك ��رد( )ر��، ���( را ���� ����� )��اي ��« و»ا��( ا��اع 

 را ��������« ����»ب( ����ل ��� 

 

 

 

5/0 

25/0 

18 
 ��� ز�� را از ��� ���ة ���ی �� ���ة ��دي ����دا����

 ��ا���م ��� ا��� از �� دوان                          �� ��دد ��ا دل، �� رو�� روان

5/0 

19 

 �� ���� �� ��� ��ي ز�� �� ���� �� ���� د���:

 �ـ�ر                          از آن �� �� ��ا�� ��ا �����ر؟���� دو ��ـی �� ��د ����      

 ���ن �� �ـ��� ز�� ��دار، دل                          ����ــ� ��ـ� ��رة دل ��ـ�      

 ا��( �����ر �� ���ی دارد؟ 

 ���  ب( در ��� دوم ��ام واژه ��ف ��ه ا��؟ ��ع ��ف را �����

 

 

 

25/0 

5/0 

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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   ��ت ا����ن : ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� �� ر��� : ��3ر�ی  �ؤا�ت ا����ن ����ی درس : 

 ���5اد ����:  1398/     /  ��ر�� ا����ن :   آ��زش ������ دوازد����ل  ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
���  ����  -��اح ��ال : ����ر ���� ��� ا������ی ���آ��دي 

         د������ن ����ري ���ی  –������ن ���د��ن   -  ��وه

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

20 
 �� ���� �� ���رت ز��، ��ع وا���� وا���� واژة ���� ��ه را �������� 

 راه را ����ده �� �����ن ��وم����� ��ر�� ��س ��� ا���ا�ی ��ا��، ����ر �ی ����� ده 

25/0 

21 

 در��ی �� ��در��ی ���ك از ��ارد ز�� را ���� �����

)ا�� ��د ���د ���اع اول ا���(                                                    « � �� ��� ����� را ����م ��ا��در �����ه ا�� ��د ���� ����م/ �� �» ا��( در ��� 

 در��              ��در��

 �ك ����� و��ی ا��� « ��� در��»ب( در ��� ز��، ����� 

 ��در��           �� ��� در�� روز��ري  / از ��دش ��ن �� �� ا�����              در��  

5/0 

22 

 �� ���� �� ���رت ز��، �� ���� �� ���� د���: 

���� و ��� ����د ��آورد�� �� از ���ات  ����غ  ���ق د��ار  ��� ������ن ����ی � �����ري ا ��ا و  ���� ���: �� ������ن را ��� ��

 راه ��ی ��ا���� 

 ا��( ��ام واژه ��� ���ی دارد� 

 را ���� �����« ��ا�����ی» ب( ز��ن ��� 

 

 

 

25/0 

25/0 

23 

 �� ���� �� ���� د���:                  «  ����� ز���ی ا�� ��� ��ي آ��ت/ آورده ��گ، ��م �� آ��ش �� ���ه» �� ���� �� ���

 ا��( ��ام آرا�� اد�ی �� ز����ی ���اع اول ا��وده ا��؟  

 را در ا�� ��وده ���ن د���؟ « �����»ب( آرا�� 

 

25/0 

25/0 

24 

 در ���رت ��ي ز��، ����م ����� ��ي ���� ��ه را �������� 

  ��� ��ده ��ّ��یا��( �ی ��ا�� ا��وز ���ن ���ی �� 

  ز���� ��ا��� �����ب( ��ی ��ا��� ��ا����ده ��ف ��� را 

5/0 

 

25 
 ���د �� ������ی �����؟ « ��»و « ��زخ ��د»در ��� ز�� 

 �� ود�� ����ن ��ر ��از �� آ�� �� �ی��ي �� و درد /����� در آن ��زخ ��د، در ����آن

5/0 

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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   ��ت ا����ن : ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� �� ر��� : ��3ر�ی  �ؤا�ت ا����ن ����ی درس : 

 ���5اد ����:  1398/     /  ��ر�� ا����ن :   آ��زش ������ دوازد����ل  ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
���  ����  -��اح ��ال : ����ر ���� ��� ا������ی ���آ��دي 

         د������ن ����ري ���ی  –������ن ���د��ن   -  ��وه

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

26 
 ���رت ز�� ��دآور ��ام �َ�َ� ا��؟ 

 ���د؟ �� ���ه��ّارة د����ا�ی ��ن �����، ����ر��ه �� ��ر ����� ����� �����از ��� ���ب

5/0 

27 

 �ك ��رد ا���ی ا��(« ب»ار���ط دارد؟ )در ��وه « ��وه ب»�� آرا�� ��ي « ��وه ا��»���رات  ��ام �ك از ا���ت و

 ب ا�� رد��

1 

2 

3 

4 

 را��اغ ������� اولدا�� �یدل ��زا�� را/ دزدآ�� ��د ��ش��� ��ن

 «���ل»ا�� و ��ی « ���ل»از ���� ��م ��ي ��� ��ی 

 ���ا�� ����ن ���� ��ا�� ��� د�� ����ن ����/ �� آن ���

 ���� آن ���� �� ��ن آ�� ��د/ ��م رو، ��ز��ه و ���� ��د

����� ��� 

����� 

��� 

 ���ز

 ا���ب ���د��
 

1 

28 

 ��� را ���� �����  

 ��������������������������������������������������������������ا��( ا�� ���� ا�� ����ر ا�� ��ا�� ا�� ���ار              

 ب( ������������������������������������������������������������������                ��ر��� ر��� ا�� ���� ��اغ ��ه 

 ��������������������������������������ج( د�� از �� و��د �� ��دان ره ���ي                  �������������������������

 

5/0 

5/0 

5/0 

29 

 ا��؟ « ا��»���� ����ة ���اع ���� « ب»��ام �ك از ���اع ��ي ���� 

 ب ا��

 در دل ��ار ��� �� ز�� و ز�� ��ي (1 �� ��ر ��� �� �� دل و ���� او���

 ��� �� آ���ب ��ك ����� ��ي (2

 در راه ذوا���ل �� �ی �� و �� ��ي(3

 
 

5/0 

 20 ��� ���ه ���وز و ������ �����
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 ��90ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ����5: ���اد  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
د������ن ���� ا���ی ا�����ی  -��اح ��ال : ���ب آ��ي ��� ���س ����ل 

 ��� ���� ��رس –������ن ���� آ��د  -

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

1 
 �����  ا��( در��               ب( ��در���� « ا�� ��ات» ���ادف واژۀ ���� ��ه در ا�� ���، 

 «��ب و ��ک آ��� روا�� ��د� ����ۀ��� ��ان را آن » 

25/0 

 25/0 در ا�� ��� ����؟    ��� ���� ��� ���ا ���           ��� ��ده را زود ر��ا ���« ���» ���ادف واژۀ  2

3 

 ���ادف واژه ��ی ���� ��ه را ��������

 ��ه ا���«  �����رض» را ����� در ���� ���اب          ب( ���� آرای «  دارو��» ا��( ��� �� 

 « آو��» پ( ��ن ��� ز��� ز ��ر ��دون                ��د و ��� و ���ش و 

 ��د                  �� در او د��ی و �� ���� ��د«  ا�����» ت( ��� از ا�� وادی 

1 

4 

 ��� ا���� ��در�� ا��؟در ا�� ���رت ��� واژه از 

داد��، از ���  ���� روز��ر ا�� �� ��� د���ا�� ����، ���� آ��، �� دو��ار و ����� ��ل ��� ��� ��ای آب ��ردن در ��� ��، رأی �� ������ و رأی �� » 

 «���ب ��ارۀ د���ا�� ��ن �����، ����ر ��ه �� ��ر ����ة ����� ����� �� ���ه ���د�

 4ت(             3پ(             2ب(           1ا��( 

25/0 

 25/0 �� �����      ا��( در��            ب( ��در��« آ����» �� ���� «  ��اق» واژۀ  5

6 

 ��ام واژه �� از ��� ا���� ��در�� �����؟ ��� در�� آن �� را ��������

 ا��( ا��ار��ی �� ��د �� ��� را ������ ��د�

 ���ة ��ورد��ی ��ل / ��ر زال زر، ���ن ����ب( �����د 

1 

7 

 ز��ن ��� ��ی ا�� �����، در ��ام ����� در�� ذ�� ��ه ا��؟

 « ��� ا�� �� ��ا ������ �����، د�� را ��م ��د�» 

 ���رع ا���ا�� -���� ا���ا��                  ب( ���� ا���ا�� -ا��( ���رع ا���ا��

 ���� ��ده -ت( ���� ا���ا�� ا���ا������  -پ( ���� ����

25/0  

25/0 «�� ����: �� ���� �� �� �� �� �� ���اه ��ی�» در ���رت ز��، ��ام �ك از ا��ای ���� ��ف ��ه ا��؟   8  

25/0 �� ��ع وا���ة وا���� ای ا��؟« �����ً» ، « ��ای �����ً ��د» در ��وه ا���  9  

5/0 واژه �� ��������    ا��( ��وران                    ب( ��و��ن  را در ا��« ان» ����م ����ة  10  

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 ��90ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���5اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  آ��زش ��������ل دوازد��  ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
د������ن ���� ا���ی ا�����ی  -��اح ��ال : ���ب آ��ي ��� ���س ����ل 

 ��� ���� ��رس –������ن ���� آ��د  -

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

11 
 ، ���فٌ ا���ِ ��ام واژه ا��؟«���دش» در « ش»در ا�� ��� 

 «���ِ ���ی �� ���دش ��� /  ر�� ��د را د��» 

25/0 

 5/0 ��� ���� ودارای �� ا��ا�� ا��؟« �� ��ا��ن �����ت ���� و ���� در ا���ر وی، ���� را ر�� �� دا����» ���ة  12

 5/0 ����ی ����وت �� ��ر ������ را در دو ���ة ��ا���� ��« ����» واژۀ  13

14 

 �� ���� �� ا�� ��� �� ���� �� ���� د���:

 د��وز ا�� ���� ای دو��، �� ��گ و ��ر �� و ��           ا��وز  �� آ�� از ��غ، ��ی ���ر �� و ��

 ا��( ��ام ��وه ا��� در ��� ����ل �� ��ر ر��� ا��؟

 ر�� در ��� د��ه �� ��د؟« و»ب( آ�� 

 

 

25/0 

25/0 

15 
 واژه ��ی ���� ��ه در ا�� ��� �� ����� وا���ة ���� و وا���ة ����� ��وه ا��� �����؛ ����ً ��ع د��� ا�� وا���� �� را ��������

 «ا����� �� ����م  آ����در د��� /  ��ز �� آن  ر��و ���� آرام، ��ل » 

5/0 

16 
 را ���ن د����« ����ف» و « ��ل» در ����ة ز�� ��� ��ی ���� 

 «�� ������ن را ��� ����ا و �����ری ا��، ���� ����غ ا�� و در �� ��ه ��ف �� در��� ���� آ���ن دارد�»

5/0  

17 
 �� �����ه در ��� ��ام �ك از ����ان ����� �� ��اوا�� ���� �� ��د؟

 پ( ����ن ��ا��                 ت( �����ر ا��( ����ی ����رودی             ب( ��و�� ا������                

25/0  

18 
 ���� ���� ��ه در ���رت ز��، ���� �� ��� ��ام آرا�ة اد�� دا�� ����ك ��ه ا��؟

 �����، ا���م(« ) ��� ������� ���ن ر��� ��ی ��� را و��ه ���� و ����� را ���اً » 

25/0  

25/0 ���� ���� ��ه �� آرا�� ای دارد؟« و ز��ه  ��د��ی رو���� ��اران » در ���اع  19  

75/0 �ك ا���م و��د دارد� آن را ������ و ����� ����� آن را ��������« او، �ُ��د، آن ����ادر ��د�» در ���اع  20  

21 
 در ��� ز�� ��ام واژه �� در ����م ا����ری �� ��ر ر��� ا��؟

 ����ر �� آن ���د ��د��    �� درد و ورم ��و �����               

5/0 

22 
 �ك آرا�ة اد�� در ���اع دوم ��� ز�� ���� �����

 ��� ��زی ای ������� ���ه            ��� ��ک ���� ��آ�� �� ��ه

5/0 

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 ��90ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ر��� :  3 �ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی

 ���5اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
د������ن ���� ا���ی ا�����ی  -��اح ��ال : ���ب آ��ي ��� ���س ����ل 

 ��� ���� ��رس –������ن ���� آ��د  -

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

23 
 در ��� ز�� ��ام آرا�ة اد�� و��د دارد؟

 آن را �� ���� ��ح ������ن؟�� �� د��ار ا�� را �� دارد ��ن �� ������ن؟               �� ��ک از ��ج ��� 

25/0 

 25/0 ���� ��؟« ���ق ����ن» ����م �����  24

25 

 ��ام ����� ���� ����ۀ ا�� ���اع ا��؟ 

 �������������������������������������������������������������������������«����ه ��د �� در ��ر و ��دم، ���� ای ����        » 

 ����� از ���� و��دم، ���� ای ����ا��( ��د 

 ب( ��ای ��م �� ��د و ���دم، ���� ای ����

 پ( �� �� ���� �� ��دم �� �� ��دم، ���� ای ����

 ت( �� ��ی �� ��د روی ���دم، ���� ای ����

25/0 

26 

 ، ��ام �ك از ا�� ���اع ����؟«آه ا�� ��ِ ����ۀ ��ه ا�� در ���ه؟ » ���اع دوم ��� 

 �� ��ه �� ����� ا���ده ��� راه؟ ا��(

 ب( �� ��! ��ِ ����ۀ ��ر��� �����ه؟

25/0 

27 

 ����ی ���� را �� �����ی ����� �� ����، ����� �������

 ا��( �ُ�� ���دت از ��� �ُ��� ��ا�� ا��                           ای ���� ���� ��، ای �ُ�� �� ���ه

�����������������������������������������������������������������������                            ���������������������������������������������������������������������������������� 

 

 ������������������������������������������ب( ا�� ���� ا�� ����ر ا�� ��ا�� ا�� ���ار                           ��������������������������������

 �� د�� دل ����� �� �� رو�� ��� رو��                           �� ا�� ز��� ز��� را آز��دم ���� ای ����

5/1 

28 

 ��ام ��� �� دا���ن ���ت ا��ا��� )ع(، ا��ره دارد؟

 ���� �� آ�� �� روزا��( ����� دو�� ��د آ�� ��وز                   د����� 

 ب( ���وش ��� را �� ���ی �����               ��� ��� دل ��� آ�� �����

 پ( �� از ��ه آ�� �� ����ن ����            ��و���ن آ�� ز ��� و ز د��

 ت( �� ������ ��ک ��دان ��د                  دمِ آ�� و آب ����ن ��د 

25/0 

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 ��90ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���5اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
د������ن ���� ا���ی ا�����ی  -��اح ��ال : ���ب آ��ي ��� ���س ����ل 

 ��� ���� ��رس –������ن ���� آ��د  -

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

 25/0 �� وادی ������������������������������از ��ا��      ��� ���ة ��� و ���ک ���ر ا��ره دارد�« ���� �� ��� ���� ��د �� ��ر ����/ ��ز���� در ����� ��ر » ���  29

30 
 ����؟« ��وا��» و « ��غ ���» در ��� ز�� ��اد از 

 ای ��غ ��� ��� ز ��وا�� �����ز           ��ن ����� را ��ن �� و آواز �����

5/0 

 25/0 ����؟« ����» ����ر از « ز آ�� ��� ��/ �� �� �� روزی ا��، روزش د�� �� �� �� �� ����»در ���  31

32 
 ����ر از ���� ���� ��ه در ا�� ����� ����؟

 «�� ������ ��ء �����ا���ا��ری ��ی ��رگ �� ����� آدم ��ی ��و����، �����َ از » 

25/0 

 25/0 ����؟« درزی ازل» ، ����ر ������ه از         « ز���ی ���ب ا���ن دو��� ا��� ���� ���� ای ��د �� درزی ازل �� ����» در ���رت  33

 5/0 ����؟« ���� ��� ��وار��» ، ����ر از «��ان ����»از ���« ��ن ���� ��� ��وار�� او �� ��»در ���اع  34

 5/0 ����؟« �� دوزخ ��ا ز�� ��� ��� ��ار » ����م ���رت  35

36 

 ا�� ��� �� ���� �� ���� د���: �� ���� ��

 ���� ��� ���� �� ��ه ���ن                        �� درد ����� ����� ���ن

 �� ��ا�� �� ���ا ��� ��� و ��ی                ����� زدن ��� را �� ���ی

 ا��( ���� �� �� ������؟

 ب( ��� �� ��� زدن ����� از ����؟

 

 

 

25/0 

5/0 

 5/0 ���� ��؟« از ز�� ��� ���ا ��دن»، «�� ��ا�� �ك ��د ��ز از ز�� ��� �� ��ه ��ای �� ���ا ����»  در ���رت 37

38 

 ����� ��ی ز�� را �� ��� روان ا��وزی ��ز��دا�� �����

 ا��( از ����ن ا�� ���، ��� در د�� آب �� ���

 ب( ز��د ��ت و �� �� �����

 �ه�پ( ��ان ���� �� در��� ��� �� ���

 ت( ����ن ����� د������ ������

 ث( از ���ّة ��ی ��� ����� ��ی ����، ���� �����

 ج( در ��راک �� �� ��ز�� ���ر را ���� ��� ���د���

 

25/0 

25/0 

25/0 

25/0 

5/0 

5/0 

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 ��90ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ر��� :  3درس :  ��ر�ی �ؤا�ت ا����ن ����ی 

 ���5اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
د������ن ���� ا���ی ا�����ی  -��اح ��ال : ���ب آ��ي ��� ���س ����ل 

 ��� ���� ��رس –������ن ���� آ��د  -

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

39 

 �����ي ز�� را �� ��� روان ا��وزي ��ز��دا�ی �����

 ا��( ���� آ�� �� ز���� �� ���

 را ب( ���: ���� �� ز�� ����ر��دم، ���

 پ( ���ة ��غ ا��� ا�� ��� ��� و�� ا��

 ت( ��رت ����ی دی ���اد�� �� ��د

 ث( ��ق ���ر�� و ����، �� �� ��� ��� ��ران         �� �����ر ا�� ا����، در ا����ر �� و ��

 

25/0 

25/0 

25/0 

5/0 

75/0 

 20 ��� ���ه ���� و ���وز �����
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   ��ت ا����ن : ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی

 ���1اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
��� ���� ����ی ��اد  –و���ه ر����ی ����ي  ����ر ������اح ��ال : 

 ����ی  د������ن ����� ���� – �����2  –

 ���ه ���� ���� رد��

 5/0 ����� و  ����� ج و  1

 1 ق                      ه: ����بب: �� 2

3 
 ����د و زاری �� ��ای ����                                 ب( ��ز��� ���زاً ����ی �����نا��( 

 د( ار��� �����، ر��� �����     ���ن                                         -ج( ���� و ����د 
1 

 5/0 ��� ب  و ����� ج  �� 4

 5/0 ����ه ا�� ��ف ��� �� ����� ���� 5

 5/0 ا��( ز��ن                ب( ����� 6

 5/0 و : ��ف ����� �� ���� ��ز                    ��: ��ف ����� وا���� ��ز  7

8 
 از د�� و از ��� ��و�� ��آ���        ��� ���ن از آن ��ر �� آ��

 ��: ���د                       ��و��: ���د                        
1 

 5/0 ��ع: ���ِ ���ف ا���            ��ه : ����   آن: ��� ا��ره              د��� : ���ف ا���            9

 5/0 ن       �����: ���� و ر��                                    ��م: ��ِّ� و ����� �� ���� ��د 10

 5/0 ��ن: ���ف ا��� 11

12 
 ���� ای ������ای ��م �� ��د و ���دم 

 ا�� �����ر ا�� ��ا�� ا�� ���ار ا�� ����
1 

 1 ب: �����  4: ����� د                      3: ����� ا��                             2: ����� ج                                     1 13

 1 ب( ��را�� ���نا�� ( ����ّ� و ����� ��دن                                  14

15 

 ا��( ا��ره �� �����ه ا��� ا���ن ���� ����ت دارد

 ب( ��وار�� ا����ره از د��ان / ��� ��وار�� ا����ره از د��ن / �� ��رد در�� ا��

 ج( د�� ���ز ا�� ��ای ��دم �� در د�� ��� ��د��

5/1 

 5/0 و ��ا ���� و در ���اع دوم �� ����ی ����د ��د����  ��د ���س �� ��ن دارد     در ���اع اول �� ���� ��د  16

 2 ��� ����ران ���� ���� ا��� 17

18 

 �� زور دارا�� ��دم را ����� ��ده –ا��( ��د����ن ا��ا�� 

 ب( ��� ��وع �� ������ ��ده ��د )ز��د ��ف �� زد(      ��ّا�� = ������

 ��د و وادار �� ���ل ��د����ر ��د ، ���ب  -ج( ��دداری �� ��د��    

 د( ��� �� ��� �� ���ل ����ب ��د د�� ����� ا��

2 

 25/0 ����� ج  19

 25/0 ����� ب 20

 5/0 57د��وز = دوران ��� از ���وزی ا���ب                                       ا��وز = ���وزی ا���ب در ��ل  21

 5/0 ���ر��ن  -آ���ن   22

 5/0 آزادی ر��� �� ��ی 23

 5/0 �� دو �� ا�� ا��ره دارد �� آ�� �� �� �����ن آ��� ��� ر���� و ���� �����ران از آز��ن آ�� �� ����� 24

25 

 ا��( ا�� ��ص ا�� ���� ��ز��ن ��ات

 ب( ��م ا����ری ���ی ا��ان ���� )��واژه(

 ج( ����� ���� ��ن ر��� �� د�� ����ادری ��د ���د

 ��و و �� ��خ ���رد( آزاد 

1 

 5/0 ��� اد�� و ����دی و��د ��ارد 26

 20 ��� ���ه ���� و ���وز �����
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 90  ��ت ا����ن : ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� �� ر��� : ��3ر��  �ؤا�ت ا����ن ����ی درس :   

 ���2اد ����:  1398/     /  ��ر�� ا����ن :   آ��زش ������ دوازد����ل  : ��م و ��م ����اد�ی

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
 -�����4 -��� ���� ����ی ��اد –��اح ��ال : ����ر ���� ����دي ��ر 

 د������ن ��زا���ن 

 ���ه ���� ���� رد��

1 

 ( 8) درس   ���ع آ���ب ، ��� زود ا�� (

   ( ��5و���� ، ��� )درس ب( 

 ( 13ج( ا��ار ���� ، ����ر ) درس 

 (  18د( ��� ���� ، ���� و��دت �� ) درس 

1 

 25/0 (  5ج( ���� : ����ش     ) درس  2

 25/0 ( ����1 ) درس  3

 75/0 (9درس  ا��را��  )ا��را��(    ) -��ق )��ق (   -���رۀ ) ���ره (  4

 25/0 ( 13ا��( ��ل  )��ل(   ) درس  5

6 
 ( 14و  ���11زی  ) ا����� (    ) درس ا����� و �� –��� و ����  ) ��� (  

 
5/0 

 5/0 ( 18و  ���3ی ) ��ف �� ����� ����(     ) درس 7

8 
 ج(   ����ر ) ��� ��� (   -ب( ��  )���ف ا��� ���ف ا��� (      -ا�� ( ��� ) ����(   

 (9و  8) درس   
75/0 

 5/0 ( 14ا����ر  ) ����ف (      ب(   ����� ��ن ) ��ل (      ) درس ا��(  �� 9

 5/0  ا�� ��ر  ) و��� (     ����� و ����� ���  ) ا���� ( 10

 5/0 ( 5( ����ل    ) درس  ب           ا��( روی  11

 5/0 (16از��ه آ�� �� ����ن ����  ) وا���� (            ��و���ن آ�� ز��� و زد��  ) ���� ( ) درس  12

 25/0 (                ��17و��ن  :    ����         ) درس  13

 5/0  (12ا��( ���� ور ��ن          ب( ��وع ��ن  ) درس  14

 5/0 (   7و  14)درس  ا��( ���� : ا���ن ��ی ���� ���� و ���ل ����     ب( ��وا��: ���� وا���  15

 5/0 ( 1ب(  ���س  ) درس                    ����  و ����ده ا��(  16

17 
 ���ز   -4ا���ب ���د��            -3ا���م         -���2 �����           -1

 (12 – 6 – 13- 9) درس 
1 

 5/0 (  ����8 ����ه ) درس  (       ب( 14ا��( �� ����� �� و ��� ��  ) ��� ���� درس  18

 ( �����10  ) درس  19
25/0 

 

 25/0 (  ���8س ��م  ) درس  20

21 
           ��ر��� �� ���ظ ����� �� روی ��ک ؟  ب(        ا�� ( ����� ��ه ���� ��� ���ره ��ران

     �� �� ���� �� �� ز��ان �� �� ��دی �� �� ���� د(             �����ی ��� ����� و زر ��ی��  ج(
 

22 
 ���ه  ����5/0رد              در���� و ����م ا���ت و ���رات ��� ����ران ����م ��ئ� ا�� � 

 ( 11- 13 -12- 16 – 2 – 5- 8- 3) درس ��ی 
 

 5/0 (  ��1د ��ن     ) درس از ��د ��ب(  ��ل ��ش و��ل و ������       ا��(   23

 5/0 (  6روز�� �� ���ی و ����ده ����  ) درس  ب( ����                ا��(  24

 5/0 (  ����5ی و ����� ��دن   ) درس ب(          ��ف ����� �� ��� ��ه  ا��( 25

 5/0 (  9) درس    ���ر��ن    -آ���ن آ��      26

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 90  ��ت ا����ن : ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� �� ر��� : ��3ر��  �ؤا�ت ا����ن ����ی درس :   

 ���2اد ����:  1398/     /  ��ر�� ا����ن :   آ��زش ������ دوازد����ل  ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
 -�����4 -��� ���� ����� ��اد –����دی پ�ر  ��اح ��ال : ����ر ����

 د������ن ��زا���ن 

 ���ه ���� ���� رد��

 5/0 ( 14) ����� (     ) درس  5) ��� و ��� (      ب( وادی  7ا��( وادی  27

 25/0 ( 18ا��(  ) درس  28

 25/0 (                                   16ا��( از ���� �� ������    ) درس  29

 25/0 (  18اول ��� ) روان ��ا�� درس  30

 25/0 (����13 ��ن ر��� �� د�� ��دار ����� اش �� دا���ن ��گ ��ان ��دان �� د�� ���� ��ان  )درس  31

 25/0 ( 12دود ����ر  ) درس  32

 25/0 ( �������10 ��ون ا����ر ��ر دا��  ) ��� ���� درس  33

 20 ��� ���ه ���� و���وز �����
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   :��ت ا����ن  ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� �� ر��� : ��3ر�ی  �ؤا�ت ا����ن ����ی درس :   

 ���2اد ����:  1398/     /  ��ر�� ا����ن :   آ��زش ������ دوازد����ل  ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
- �����5   -��� ���� ����ی ��اد –��اح ��ال : ����ر ���� ���� ��ی 

 د������ن ا��م ر��)ع( 

 ���ه ���� ���� رد��

 5/0 ��ر و د��� آوردن،�� ����� ا��ا��� ���ي،در�� ، ا���ل ردن-���م 1

 25/0 ذل 2

 25/0 ج 3

 25/0 د 4

 25/0 ب 5

 1 /����ر زه��/ ��ل/ ��� 6

 25/0 ب 7

8 1 25/0 

 5/0 4ب(        1ا��( 9

 25/0 ب 10

 25/0 ��اي 11

 75/0 ���ی ���ی /���� ��ن ���� ���� 12

 75/0 �� ����� ����ي ج( ��� ���ف ا���« ��» ��� از« ا��» ا��(���� / ب(��ف 13

14 ��� 25/0 

 5/0 ا��( ��د،������ی،��  / ب( ��ر�ك ژرف  15

 5/0 ��  / �� ���� ��ز: ووا���� ��ز:��ا�� 16

 25/0 د 17

18 ����� 25/0 

 25/0 ������ی 19

20 
 ا����ره از ����� �� ا���ن آ��ه ؛ )���� ��� :ا���� ا����ري( /آ�� ��� :ا���� �����ی /�ی: 

 ب( ��� �����:��� ���� �ی، ��� ا�� 

75/0 

 25/0 ���د: را���� ،ا���ن ���� و آ��ه �� ���� 21

 25/0 ����� �� ����اي را��ه ��ن از ���� 22

 75/0 2/ج(  1/ ب(  3ا��( 23

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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   ��ت ا����ن : ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� �� ر��� : ��3ر�ی  �ؤا�ت ا����ن ����ی درس :   

 ���2اد ����:  1398/     /  ��ر�� ا����ن :   آ��زش ������ دوازد����ل  ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
- �����5   -��� ���� ����ی ��اد –��اح ��ال : ����ر ���� ���� ��ی 

 د������ن ا��م ر��)ع( 

 ���ه ���� ���� رد��

 25/0 ���ان ��ا���ی ��د را ���ن دادن 24

 25/0 ���ووش 25

26 
 �� �� ���� / �� �� ���� �� ��دم �� �� ��دم ���� ای ����!�� �� ���� �� �� ز��ان �� �� ��دی 

 ا�� ���� ا�� ����ر ا�� ��ا�� ا�� ���ار / �� ��ی �� ��د روی ���دم ���� ای ����!

1 

1 

 5/0 ���ت ��ی / ����  27

 25/0 ا��ره �� ����ه ��دن دوران ����� و ��رت ��ی 28

 25/0 از ���� �� ��ه ا���دن 29

 5/0 ��� �� ��ی را ��ی ����د  ب( ��ط ر���ن �� ��� و��د ��� ا�� ا��( 30

 75/0 3/   ج( 4/ ب(       2ا��(   31

 5/0 ا��(���ووش و ��دا�� / ب( آ��ده ��دن ���ل 32

33  ����� 25/0 

 25/0 ��ان������دان �� د�� اش ���د و دا���ن درد��ک ��گ ��ان����� ��ن ر��� �� د�� ��ادر ����ی 34

 25/0 ���د��� �� ��ر ز��ن و ����ن و ���ار ��اوان ر�� ����ی �� ��د ��ی 35

 5/0 وادي �����          / وادي ��� 36

 4 ��� ����ر ����م ���ی و ����م ��� و ���  37

 20 ��� ���ه ���� و ���وز �����
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   ��ت ا����ن : ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� �� ر��� : ��3ر�ی  �ؤا�ت ا����ن ����ی درس : 

 ���2اد ����:  1398/     /  ��ر�� ا����ن :   آ��زش ������ دوازد����ل  ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
�����  -��� ���� ����ی ��اد - يرود ���� �����اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ژ��ا�ك  -6

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

1 

 ا��: ��ل)��� ��ن ��� از آ���� �� ا�� ���ن(

 ب: ��� و ������: واو ����ف      ز���� ��� آ��ده ا�� و: واو ر��

( ��ف ر�� وا���� ��زج: در روز��ری ا�� �� )��   

 د: ا���ن ����ن ��� د��ار )ا��( ��ف �� ����� ����

 ه: ���ف ا��� ���ف ا��� 

 و: آ��ده: ����     ���: ���

 

  �� ���ر�� �� ����ی ��� ���� را ��ض ���� �� ��ر ���ل:��در د�� ��دک را ���� و �� ���ت ���� ����� 2

ج�����  3   

4 

ا�� در��، آن ��ز��� ا�� :در��ی ����ان،  

 ب: ���� ����

 ج:ـَ م )د��(     ـَ ش )�����(

 

5 

 ا��: ����ز )���� آن: ����ظ(

 ب: ���� )���� آن: ����(

 ج: ����� ) ���� آن: �����(

 

  ا��: ز���          ب: ��رت 6

  ����� د 7

8 

 ا��: �� ���ه آ��ن، ���� ��ن، �� ��� آ��ن

 ب: �� ر��

ا��وه، ��س، ا���اب، ��� ج: �������،  

 د: ����ری، در������

 

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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   ��ت ا����ن : ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� �� ر��� : ��3ر�ی  �ؤا�ت ا����ن ����ی درس : 

 ���2اد ����:  1398/     /  ��ر�� ا����ن :   آ��زش ������ دوازد����ل  ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
�����  -��� ���� ����ی ��اد - يرود ���� �����اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ژ��ا�ك  -6

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

ب: ��در��       ا��: در��   9   

  ����� ا�� 10

�����-���3ز          -������2 ���      -1 11   

12 
 ا��: ���ر ���د آزادی و ���وزی       

 ب: ���� ���د ���� و را����ی ������

 

13 
 ا��: آ�� ا����ره از ���

 ب: ���� ��د و ���� ��د ���س ����ن )��م(

 

ج: ا���ب ���د�� ا��: ��� �����             14   

  ����� د 15

16 
 ا��: �� ��دم ��دی از ����دی و �� ��� ��وردی              ��ای ��م �� ��د و ���دم، ���� ای ����

 ب: ��زا �� در ��ا�� ������ �����                         ����د �� �� ا����� از ��� �����ران 

 

  ���� آ���: ������� 17

  ������ �� ����ن ا���ب، ������ و ������� �� ��دم  18

19 
 ا��: ا����ر ����ن

 ب: از د�� دادن ���ت، ��ا��ش ��ن

 

  ����� ج 20

  ����� ��ا�� )ب(، ��ورت ��ره ا����� )ا��(، ا���ن دا��� �� ��ا )د(، ���ا�� و ����� )ج( 21

  ����� ب 22

  ����� ب 23

ج: ����� ��ن )���� ���� ��� ���ر(    ب: د���ر ) وز��(   )ر��وان راه �� �� از ��� �� ��ی �� ��دا���(ا��: ������ن  24   

  ا���ن ���� �����ا�� ����� ���� 25

  ��� ����ران ����م ���� ا��� 26

 20 ��� ���ه  ���� و ���وز �����
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   ��ت ا����ن : ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� �� ر��� : ��3ر�ی  �ؤا�ت ا����ن ����ی درس : 

 ���2اد ����:  1398/     /  ��ر�� ا����ن :   آ��زش ������ دوازد����ل  ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
�����  -��� ���� ����ی ��اد - يرود ���� �����اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ژ��ا�ك  -6

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

 25/0 ( ا��( روش، ����    ب(��� ��د���ی، اور��    ج(��� ����، ����، ��دت ��    د( ��گ3درس  1

 5/0 ���، ���� )�� ��ام( (   ا��( آ��ن        ب( �ی ارزش،12درس  2

 5/0 ا��( ���      ب( ��� 3

 5/0 (25/0(  ����� ���)  25/0ب( ����� ���   )����� ����� ب  4

 5/0 ا��( ���         ب( آزرم 5

 1 ��: ���د        ب( ����ل      ج( ���� ��ي ��ي �����ن ������ ��د�  -ا��( �����ن: ����     6

 75/0 ����ف         ب( و��ی: �� ���، ��ی ��ب      ا���ی: ��� ���ا��( ��:  7

8 
 ا��( ���� ش �� از ز�� �� ���� ���� و �� ���ف ا��� ��اي ز�� �� 

 ب( ��� ��د �� ����� ���ی

5/0 

 75/0 وا���� ��ز: ��              �� ���� ��ز: و                    ب( ����م ����م، ز��ن 9

 1 5/0ب( ��ر��ی: ���ِ ���ف ا���                5/0ا��( ���رات: ���ف ا���ِ ���ف ا���   10

11 
 ا��( ا����ره: از راه ر���ن ��ه و �� �� ��ي ا���س               �����: ����� ��و��

 ب( د��: ���ز

75/0 

12 
 �� ��� ��ي ������ار د���يوا�����ن �� ��ر����ان و ����ن        ����: ������ن  :��ز ���ري

 ��ووس: ����ان ����� ����

75/0 

 75/0 ���س ����ن �� ���س ��م:     ا��( ���� ��د / ���� ��د       ب(  �ی در ���اع اول �� �ی در ���اع دوم 13

 5/0 ا��( �� د��� را��� ����� ���ن دو ���اع، ا���ن ������ی دو ���اع ،�ك ���اع ����� ��اي ���اع د��� ا��  14

 75/0 ���ن دادن ��ا���ی و ����، از ���ة ��ري ��آ��ن 15

5/0 ��  دل و ���� او���/ ��� �� آ���ب ��ك ��ب �� ��ي 16

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 ��ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی  

 ���3اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
د������ن ����� دو��ی ����ان ���ی  -��اح ��ال : ����ر ���� ����� داودي 

 ��� ���� ����ی ��اد – �����7  –

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

5/0 ���� ���� ���� از �� داد�� �����ران 17  

5/0 ���� ���ز ���� �� در ���� آور�� 18  

25/0 و��دم، ���� اي ������د ����� از ����  19  

20 

 ��ن ���ی ��دد ��� ���ط و ��دي ��� و��د ا��� , ر��ن/ ��ري د���ة ز���ی ا�� ا��( �� ���ی �� در ���� ��و �ی رود، ��د

 25/0ا���� ���� در ���ی در ��� ���      ���25/0ع آ���ب 

  ���25/0ی �� �� ����م: ��ره اي ���ا ���      25/0ا�����ل : در�����ی 

75/0 

21 
 ار���ط و ر�� و آ�� �� �� ده ����� ��د�

 �� ��� ����ران ����م 

25/0 

2 

 5/0 ��د ��ده را ����� ����، از ���� �� �� ����، ����� از ا��اط و ��م ��ا��� 22

23 
 ����ا�یا��(���ر ��ا��� ��� و 

 ب(�� د�� ����� ��رت و �����

5/0 

 5/0 او��� ��ر ��د �� ر��� ��ی �����/�����ي �� ��� د��ه ��ی ��� 24

 5/0 وادي ���  25

26 

 ا��(���وش و ��دا�� 

 ب(��� و ��ور ��ر از آ�� ��اي ا���ت �ی ����ی ا����د دا���� �� آ�� �� �ی �����ن آ���ی ��ی ز��

1 

27 

 ���� ����� ���یا��(���� 

 ب(ا����ف ����ي ����� و ���ا�ی او �� ��� ����ی �� از درد ���ان از ����ب )��ا( ���ن ا���

 ج ( ��� دوم

1 

 1 ج ( ��� دوم   ب(ا����ف ����ی ����� و ���ا�� او �� ��ة ����� �� از درد ���ان از ����ب )��ا( ���ن ا���    ا��(���� ���� ����� ���� 28

 20 ��� ���ه ���� و ���وز �����
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 ��90ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���2اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
������ن   -��� ���� ��و���ي –����� �����ی ��اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ���ت ز��� )س(  –����ي 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

./75 ./����25 و����د ����ای ����      -ج  . /�����25رده  -.    ب/25در����گ�    -����ری   -ا�� 1

 �/25 �/���25م ��د ����ر ��م  -ا�� 2

3 

  واژه ���دل  رد�� 

 �/25 ��رت  1

 �/25 ���ی  2
 

5/� 

 �/75 � /���25       -�        ج/�����25 –�       ب /25ا����ع    4

 �/75 �/��25ر   -  �        ج /����25ر      -�        ب/��25س    -ا�� 5

 1 �/����25   -�       ج/���5 ���ف ا���    -�       ب/���25    -ا�� 6

 �/25 �  درس �ی ���� /����25  7 7

 �/5 � /�25       ����ل /����25        -ا��    8

 �/5 �17      درس /25ز��ن    -ب            /�����25    -ا�� 9

 �/5  �14     درس /�25       ا�� ودر ) و ر�� ( /����25ا و�����ري  )و ��� (    10

 �/5 �18درس /����25    –�      ب /25ا��   ���د    11

  �/�25  ��ن ا��اي ���� ����� ���ه ا��  /25ج      12

  �10 درس /��25ي ���ر   �� ���ر ��     13

14 

  ب آرا��  رد�� 

12درس �����  1  25/.  

����14ح درس  2  25/.  

���6س درس  3  25/.  

�����14 درس  4  25/.  
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 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 ��90ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���2اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م ����اد�ی :��م و 

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
������ن   -��� ���� ��و���ي –����� �����ی ��اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ���ت ز��� )س(  –����ي 

 ���ه ���� دارد(��ًا�ت )����  رد��

 5/0 �10  درس /5دوره ��� �������ی           ���د ���      -ا�� 15

 5/0 �6  درس /25ا���ب ���د��    16

 �/25 �6 درس /25ا�� ��وا��    17

 �/5 �/��5 ا�� ز��� ز��� را آز��دم ���� اي ����     18

 �/5 �/5ب ���� ���ز ���� �� در ���� آورد��  19

 �/5 � /25ا��   20

 �/5 �/5د��ار ز���ی را ز�� ���� ��د��ران  21

 �/5 �/��5 ا�� ز��� ز��� را آز��دم ���� اي ����     22

  ��� ����ران ��ا�ی ���� ا��       30ا�ی  23از ���ره  23

 �/5 � /������5ه �� ��د را �� ���� از د�� دادن ز���ی ����ی و��ت ��� رو����ی و�����ري در ز���ی ���ي ���ن �ی ���     31

 �/5 �18 درس /���5وي از ���، ���� ���دت و���وزي ا��   �     32

 �/5 �  /���25 و���     -�        ب/�����25     –ا��  33

 �/5 �/����5 ���� و����ش �ی دا�� از ���ان ��� ����ي وا���اض دوري ����ه ا�� ز��ا د��و�� را  34

 �/5 �/������5 وا���ن ��دم ����      35

 �/5 �/���5ي �� ������ درد ��دم ����� و�������ن  ����� ا�� ���ل ��دازي ����  36

37    �����25/�  

���ه 20 ��� ���ه ���� و ���وز �����
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 ��ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���3اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
������ن     -��� ���� ��و���ي  –���� ���ر ��اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ��ک ا����ا داراب                 –����ب 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

1 
 ���ی ردا-����6 و ��وش، ����د  -������5ه -4 ر�� و ���ی -����3ري، در�����ی-����2 ، ��دت �� -ا

 (25/0)�� ��رد 

5/1 

25/0 (��25/0رت =��ت و ��ت ، ���ي و ���ي) -����� ج 2

 1 (���25/0ی و ����� )�� ��رد   -�� ���� ����ب –���� ��د  –���� ��ورد��ي ��ل  3

25/0 (����25/0)��ا��( و ������اري )������اري( ) –����� ج  4

 5/0 (25/0(�� ����� ����ي )25/0د��وز در ���� ��غ �� ��دم و �ك ��� داغ)��د( ) 5

75/0 ( 25/0( ����د ��� )��ل( )25/0( ����ي )����()25/0دل ���ی )����ل( )  6

 5/0 (25/0(  و�ی)��ف ر�� �� ���� ��ز()����25/0 )��ف ر�� وا���� ��ز() 7

 5/0 (�������25/0ن )ز��ن �� ����م( )(  ��25/0وران )��� () 8

9 
(��� �� ����� 25/0( ا��)��� ���ف ا���()��25/0وار��)���ف ا��� ���ف ا���( ) -(25/0آن )وا���� �����( )

 (25/0)وا���� ����( )

1 

10 

)�ك ��رد ���ی ا��  -�� )دوم( ���د –�� )اول( ���ف ا���  –�� )دوم(���ف ا���  –����� ����� =�� )اول(���د 

()25/0) 

 (����25/0 ���� در واژه ��ا�� )م( ����)

5/0 

25/0 (�����25/0 ا�� ) 11

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 ��ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���3اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
������ن     -��� ���� ��و���ي  –���� ���ر ��اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ��ک ا����ا داراب                 –����ب 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

12 

 (5/0و��ی �����ن وا��ی �� ����ق �ی �ی ���� از ��د �ی ��د �ی ���� �)و از آن وادي ��� ��ی آور��()

 (75/0ا�� ��� ��د را ����ن ��ی �� ��ن �� ����� �ی ��رم �� ����د �ی ��ي �)

 (���5/0م و ������ ����ی ا�� �� از ����ق ��ا ����ه ا���)�ی 

 (25/0از ���ر رم ����ن �ی �����)

 (����75/0 �� آ�� ��زان ������ر را از �ی ���ه ���� ��� و او را ر��ا ����)

 (25/0راوي ������ ����ر ���ا و ��اب ��د�)

 (��75/0 و ��� �� از ����� ����ی آن ��� ��ارد�)��ی در ا�� د��� ���� �� ا�� راه را �ی ��ده و ������ ��

 (25/0ا�� ا���ن دارد ���� اي �����)

4 

25/0 (25/0ر��ه ���ي ����ران ����� ) 13

25/0 (25/0) ��2رد  14

15 
��خ و ���ه  -(25/0از آن ��� �ی زد ����� از �ی ����� �� ���ب �ی ��د) -(��25/0 �� ������� از �� د��  )

 (25/0آ���ن �� ����� از ���� �� ��ار) –( ��25/0ن ����� از �����ه ��ن )

1 

 5/0 (25/0اد���ت دا����ی) –(����25/0 ��ی ���ل زاده ) 16

 5/0 (���25/0ر ���د آزادي) –( ��25/0 ��خ ���د ��� ) 17

 5/0 (0 /���5 از ��� ���� ا�� �) 18

 5/0 (25/0( ا����� و �ی ���زي)25/0وادي ���رم) 19

20 
���� دا�� �� ����ق )دو ��رد  –����اري در ���  –���� ���ي ���  –�ی ����ی �� ���� و ��رت ����ق 

 (���25/0ی ا��(�� ��رد)

5/0 

25/0 (��25/0رادو��) 21

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 ��ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ����ک ���� ر��� ��ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���3اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
������ن     -��� ���� ��و���ي  –���� ���ر ��اح ��ال : ����ر ���� 

 د������ن ��ک ا����ا داراب                 –����ب 

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

 5/0 (25/0( ���ره)25/0آ���ن ) 22

 5/0 (25/0( ���� ���ز از ���ر)25/0دي ���ز از ز����ن ) 23

25/0 (�����25/0ن ��ن آ�� �� ا��ا���) 24

 5/0 (�����5/0 ب) 25

75/0 (25/0( ����م ��ه ����� دارد)25/0( ����م ��ه )25/0آ���ن ����) 26

25/0 ����اره �� 27

28 

 (��5/0اي ��م �� ��د و ���د����� اي ����)

 (����5/0 ���ه �� ���� ����� ا��)�ك 

 (5/0آ���� ي ����� ����� ��� و����)

 (5/0آن �� ر�ی �� ���� �� �ی ��اب و ��ر ��ي )

2 

 20 ��� ���ه ���� و ���وز �����

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

www.konkur.in

forum.konkur.in



153

  

   ��ت ا����ن : ��� ����8 ��وع :  ر��� : ��3ر�ی  �ؤا�ت ا����ن ����ی درس : 

 ���3اد ����:  1398/     /  ��ر�� ا����ن :   آ��زش ������ دوازد����ل  ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
د������ن ����ری ����    -��اح ��ال : ����ر ���� ��� ا������ی ���آ��دي 

 ���  ���� ��وه                          –������ن ���د��ن   -

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

1 

 8( )درس25/0« )���� �ی ��د��»(   ���ر ���ت ���ی در ��� �����ن 25/0« )����م ���ع ��ر���»ا��( 

 (60ص

 (122ص16( )درس25/0ب( ز��ن ��� ر��� ���م )

( از ��� ���ا �ی ���� و 25/0« )���ر��ن»(   ��دم �� 25/0« )آ����ی»ج( ����ل �����ي 

 (72ص9(  )درس25/0« )�ی در������»

« ���� ��� ��ي ���� ��ه ��د»( و 25/0« )��� را ���� ��ده ��د»د( ����ی در ��ش ���ی و ���ی 

 (124ص 16(  )درس25/0)

 

2 

 (100ص 12()درس1و ��دا��( ���دازي� )��د،���� �� آز���� )���وش ��ا�ی ����� آ���را��( ا�� �ی

 (19ص 2(  )درس25/0« )���زات ����»ب( ���: ��دم ����ر ���� ا��اد ��� را 

ج( ����� ��� را ���� ���� درک �ی ��� ���ن ��ر �� ��ش ��اي درک ����ن ز��ن ا��اري ����� ا��� 

 (46ص 6(  )درس75/0)

 

  (113ص  13( )درس25/0)�����  3

  (127ص 14( )درس25/0وادي ����� �� وادي ���� ) 4

  (107ص 12( )درس �����5/0 ������ در ز���ی ا��اد و �� ر�� ا��ا��� آ��� ) 5

  (34ص 5( )درس25/0(                  ب( ���� )��ك ا����اي ���ر( )25/0ا��( ��ف ��ي ��� ) 6

  ( 21ص 2( )درس25/0ر��ه ��اري ) 7

  (73ص 9( )درس25/0« )د��� �����ی» ( ، ���� ����م 25/0« )ا��م ��ی»ا��م را����  8

  ( 141ص 16( )درس ��5/0 دو �� ��ا��� ا���ن ���ان ��اي ���ی ا���م ��ه ا��ره دار��� ) 9

  ( 56ص 7( درس��5/0ر از دو ��ّ� ����� و ���� ) 10

  ( 136، ص16( )درس 5/0اد��ي ��� و ادب دا��� ) 11

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 ��ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���3اد ����:  1398:    /    /  ��ر�� ا����ن ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
د������ن ����ري ���ی    -��اح ��ال : ����ر ���� ��� ا������ی ���آ��دي 

 ���  ���� ��وه                          –������ن ���د��ن   -

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

12 

 (    112، ص13( )درس25/0(                     ب( �����ه )161( )ص25/0ا��( �����رده )

 ( 25/0(                  د( داراي ���ت،  ز��ه )155ص 18( )درس25/0ج( ���ب )

 (17( )درس25/0(                 و( ���ون ����ه )122، ص14(  )درس�25/0ـ ( ر�� )

 

13 
 (90ص 11(  )درس25/0(                 ب( ��� )109ص 12( )درس25/0)ا��( ��رت 

 46ص 6( درس25/0(                          د( ��اق )12ص 1( )درس25/0ج( ���� )

 

  (13ص 1( )درس25/0(                     ب( ���� )112ص 13( )درس25/0ا��( ��ر) 14

  (152ص17( )درس25/0(        ب( ����ب �� ��وه )152ص 17(  )درس25/0ا��( ��� ����ی ) 15

  (             115ص 13( )درس���25/0د ) 16

17 
 ( 86ص10( درس ���25/0 �� و �� ��� )« واو(   »���25/0 �ی ���� و �ی ��ارم )ر��( )« واو»ا��( 

 (86ص10( )درس25/0ب( ��گ و ��ر )

 

  (105ص 12( )درس��5/0 از �� دو ا��� ��دد� ) ��ا���م ��� �� دل �� �� روان رو�� 18

  ( 101ص12( )درس25/0( ����� ����ي )25/0ب( ا�� )              101ص 12( )درس25/0ا��( ���� ) 19

  (66ص8( )درس ����25/0 ) 20

  ( 36ص5( )درس 25/0(                ب( در�� )28ص 3( )درس25/0ا��( ��در�� ) 21

  (120ص14( )درس25/0(           ب( ���رع ا���ري )126ص 14( )درس�����25/0ري )ا��(  22

  (97( )ص25/0ب( ���ه آوردن ��گ )                            97( ص25/0ا��( ��رادو�� ) 23

  (25/0(             ب( ��� ���ده ����� )134ص16( )درس25/0ا��( ���ر ��ا���ی داري ) 24

  ( 86ص10( )درس 25/0( ب( �� ���د ��� )25/0ا��( ��زخ ��د ���د ���� �� از ��� ��� از ا���ب ) 25

  (68ص 8( )درس 5/0از ���� درآ��ن و �� ��ه ا���دن ) 26

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 ��ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���3اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
د������ن ����ري ���ی    -��اح ��ال : ����ر ���� ��� ا������ی ���آ��دي 

 ���  ���� ��وه                          –������ن ���د��ن   -

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

27 

 (   56ص���7 )درس  -2(                          49ص 6ا���ب ���د�� )درس  -1

 (126ص �����14 )درس -4(                                  106ص ���12ز )درس  -3 

 

 

28 

 (117( )ص5/0ا��( �� ��ي �� ��د روي ���دم ���� اي ���� )

 (96( )ص5/0ب( ��ه آ��ه �� د��ن ��ر���، ��� زود )

 ( 23( )ص5/0ج( �� �����ي ��� ����ی و زر��ي )

 

  (23( )ص5/0آ���ب ��ك ����� ��ي )( ��� �� 2ا��()  29

30 
���ی و ����م ا���ت و ������ت ����� ��� ����ران ����م ���� ا���)��ا��ت ����ران ��ا�ی(  ��� در ���ن

 ���ه 

20 

 20 ��� ���ه ���� و ���وز �����
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 ��90ت ا����ن :   ��� ����8 ��وع : ر��� :  ��3ر�ی �ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  

 ���2اد ����:  ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
د������ن ���� ا���ی ا�����ی  -��اح ��ال : ���ب آ��ي ��� ���س ����ل 

 ��� ���� ��رس –������ن ���� آ��د  -

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

 25/0 ا��( در��    1

 25/0 ���� ) ا��� ا��( 2

 1 (                   25/0(          ت( �� ���زی)25/0(       پ( ���� �� آو��ان)25/0(       ب( ��ون ر���)25/0ا��( �����ن) 3

 25/0 4ت(  4

 25/0 ب( ��در�� 5

6 
 (25/0(  ��� در��: ا��ار )25/0ا��( ا��ار )

 (25/0(   ��� در��: ��ل )25/0ب( ��ل )

1 

 25/0 ���� ��ده -ت( ���� ا���ا�� 7

 25/0 ا��)��( 8

9 ��� ِ��� 25/0 

 5/0 (25/0(                    ب( ��و��ن: ����، ) ����ب �� ��وه( )25/0ا��( ��وران : ���ن ) 10

11 ��� 25/0 

 5/0 (25/0( �� ����ل و ���� )���25/0ر���� ) 12

 5/0 در�� د���( �� �� ���ة 25/0( ���� ����� )��25/0ر��� ����� ) 13

 5/0 (25/0(         ب( ��� )25/0ا��( ��گ و ��ر �� و �� )��گ و ��ر( ) 14

 5/0 (25/0(                  آ����: ��� ���ر�� )25/0ر��: ���فٌ ا��� ) 15

 5/0 (25/0(                    �����ری: ����ف )������25/0ن: ��ل ) 16

 25/0 ب( ��و�� ا������  17

18  ����� 25/0 

 25/0 �� آ���ی 19

 75/0 (25/0(     ��ادر ����� )25/0( �����:  ����ا���د )����25/0ادر  ) 20

 ادا�� ��ا�ت در ���� ���
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 90 ��ت ا����ن :  ��� ����8 ��وع : ر��� :  �3ؤا�ت ا����ن ����ی درس :  ��ر�ی 

 ���2اد ����: ��1398ر�� ا����ن :    /    /  ��ل دوازد�� آ��زش ������ ��م و ��م ����اد�ی :

 ����97  –����اره ��ا�ی ��ال ا����ن ����ی ��ا��ن ر��ي 
د������ن ���� ا���ی ا�����ی  -��اح ��ال : ���ب آ��ي ��� ���س ����ل 

 ��� ���� ��رس –������ن ���� آ��د  -

 ���ه ��ًا�ت )���� ���� دارد( رد��

 5/0 (25/0(   ����ر )25/0ورم ) 21

 5/0 ا��اق در ���ر��� ��ک، ���ز ��ه از آ���ن ، ����� از ���� ا�� ) �ك ��رد ���� ا���( 22

 25/0 ����� ، ���س ، ����� ، ��ا��ت ���� ) �ك ��رد ���� ا���( 23

 25/0 ا����ر ����ده ����ن 24

 25/0 ا��( ��د ����� از ���� و��دم، ���� ای ���� 25

 25/0 ب( �� ��! ��ِ ����ۀ ��ر��� �����ه؟ 26

27 
 (5/0(                        ����، ��� �� ��� ����� ��ون ز ��ه)5/0ا��( ���� �� را ����� و ������� ���)

 (5/0ب( �� ��ی �� ��د روی ���دم ���� ای ����! )

5/1 

 25/0 ت( �� ������ ��ک ��دان ��د                  دمِ آ�� و آب ����ن ��د  28

 25/0 وادی ��م ) ����� ( 29

 5/0 ( 25/0(                ��وا��: ���� وا��� �� ���ك راه ��� )��25/0غ ���: ���� ��� ) 30

 25/0 ���� �� ��رف 31

 25/0 ����ة ������� �� ����ری 32

 25/0 ��او�� ����ل 33

34 ����� 5/0 

 5/0 ر��� �� دوزخ از ���� ا�� ��� ��ا�� آ��ن �� ا��� 35

36 
 (25/0ا��( رو���� زر���� �� ���ور ��د��ه )

 (5/0ب( آز���� و ا����ن ��دن )

75/0 

 5/0 ���ا ��دن �� �� ���� ���� 37

 20 ��� ���ه ���� و ���وز �����
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 نمره )پاسخ نامه دارد(سؤاالت  ردیف

١

معنی واژه ، امال و دستور   )نمره7( قلمرو زبانی) الف
. ص شده را بنویسید معنی هریک از واژه هاي مشخّ  1

   .تمام شد و وارد محوطۀ پیش روي دشمن شدیم رعبم) چو من است             ب هم مرغ گرفتار قفسمسلک ) الف
 .گرداند شعر خود می صحیفۀهمواره عشق قدیم را موضوع ) د      .       آبی مدیترانه دوخته شده است طیلسانبر ) ج 

1 

  . یر را از داخل کمانک انتخاب کنیدعرفانی زتوضیحات معادل درست هریک از   2
 )مکاشفت/ مراقبت . (م بر ضمیر اوست، عالکه خداوند در همۀ احوال ه بنده به حق و یقین بر اینکمال توج) الف

 )اشتیاق/ تجرید . (چه جز خداست آنسالک از خالی شدن قلب ) ب

5/0 

 .امالي درست را از داخل کمانک انتخاب کنید   3
  »غرامت جامه ات بیرون کُنم) بهر/ بحر (از «: گفت) الف

 .کرده) قدغن/ غدقن (بزنید خودتان را به ناخوشی و بگویید طبیب ) ب

5/0 

  .را بنویسید هریک بیابید و درست ها را  آن؛ ر یک نادرستی امالیی دیده می شوددر هریک از موارد زی  4
. رفتید ولی اسرارهاي من بود که بوي التماس می داد و عاقبت شما را متقاعد کرد پذیرفتید و طفره می نمی) الف

طعمۀ دام و دهان خوان هشتم بود / ناوردهاي حول  شیرمرد عرصۀ) ب

5/0 

  . را بنویسید هریکدرست شکل و مورد نادرستی امالیی وجود دارد؛ ، دهاي زیر در گروه کلمه  5
»مأوا و پناهگاه –اجین و آمیخته  –مسطور و پوشیده  –سوء هاضمه  – استیصال و درماندگی«

5/0 

  .نوع حذف را در هریک از موارد زیر تعیین کنید   6
داي آورد ـاه خـه درگــذر بـبنده همان به که ز تقصیر خویش               ع) الف

 .در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکري واجب) ب

5/0 

  . ص شده را بنویسیدمشخّ نقش دستوري واژه هاي  7
 برگ و بار من و تودیروز اگر سوخت اي دوست، غم ) ب                         قرارم  تابم و بی م بیامیدوارچون رود ) الف

5/0 

8  موارد داده شده را تعیین کنید، درستی یا نادرستی هریک از به بیت هاي زیر هبا توج. 
 تو مشــت قرن ها پس افکند روزگاري                  از گردش ِ درشت
  خــردمنـد  مـردمِ دلِ سفله بستان                  دادخردان ِ زین بی          

درست              نادرست                        .، هسته است»مشت«، واژة »مشت درشت روزگار«در گروه اسمی ) الف
نادرست      درست                  .    ، اضافی است»خردان سفله بی«، وصفی و ترکیب »مردم خردمند«ترکیب ) ب

5/0 

  .بیابید» بدل«و یک » معطوف«نقش تبعی در متن زیر، یک   9
رین کوه روي زمین، بر درختی نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندت. پیشوا و شهریاري استنیز ما پرندگان را «

» .آشیان داردبلند، 

5/0 
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٢

  .کنیدرا مشخّص » وابستۀ وابسته«هاي اسمی زیر، نوع  در هریک از گروه  10
  :پایدار تقریباًشرایط ) ب:                                                          زعفران سیر دوازده) الف

5/0  

  . شیوة بالغی دیده می شود...... ۀ گزین به جزها  در همۀ بیت  11
  ه دادگرـگنـ ر بیـه بخشود بـهمی داد مـژده یکـی را دگر                ک) الف

  ر نرم دیدا پسـن گفتنش بـرخ شاه کاووس پر شـرم دیـد                سخ) ب
  زندـاه از اندیشه یابـد گـکه هرچند فرزند هست ارجمند               دل ش) ج
  زندـد گگناهـان نیـای ر بیـکه ب  چنین است سوگند چـرخ بلنـد             ) د

25/0  

  .زیر بنویسید را در واژه هاي » ان«مفهوم نشانۀ   12
  :خندان ) ب            :                                            بابکان ) الف

5/0  

  . تعیین کنید دقیقاً ص شده را مشخّ هاي ، زمان فعلدر عبارت زیر  13
  ».اند انداخته ها، خط و خال جوجه کبک. شود نمی صداي بلدرچین یک دم قطع«

5/0  

  .ساز بیابید پایه حرف پیوند هم در عبارت زیر، یک  14
ت ا آنان که همبسیاري در دومین منزل به زاري زار جان سپردند ام. همان نخستین منزل از پا درآمدند برخی در« 

  » .رفتند تر می یارشان بود، پیش

25/0  

  حفظ شعر و آرایه هاي ادبی) نمره 5( قلمروادبی) ب
15  ؟کدام است» تو بودم میهن اي میهن به هر حالت که بودم با .............................................               « ل بیت مصراع او  

  به هر مجلس به هر زندان به هر شادي به هر ماتم ) اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار                 ب) الف
5/0  

  . هریک از بیت هاي زیر را بنویسید مصراع دیگر  16
  ......................................................شاهد نیاز نیست که در محضر آورند                    ) الف

  اران جویب در چشمِ ،بیداري ستاره) .............................................................                     ب
  .....................................................یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر                      ) ج

5/1  

  .بیت زیر را در یک سطر توضیح دهیدتلمیح به کار رفته در   17
  »م نداشتـه جمشید جـا را فراغتی است کـم                 جیب و جام من از مال و می تهی استبا آن که « 

5/0  

  .بررسی کنید ) همسان(بیت زیر را از نظر کاربرد جناس تام   18
  »رده هـاي ما دریدـریــد              پرده هـایش پکه از یـاري ب نی، حـریف هـر«  

5/0  

  .اسلوب معادله است یا حسن تعلیل؟ یک دلیل بنویسیدآرایۀ مشترك ابیات زیر   19
  چون آید برد هوش دل فرزانه را                دزد دانا می کشـد اول چــراغ خـانه را عشق * 
  مـر زبان را مشتـري جـز گـوش نیست  هــوش نیست             محرم این هـوش جز بی* 

  

5/0  

  وم س ادامۀ سؤاالت در صفحۀ
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٣

  ؟ برده است ز کدام آرایۀ ادبی بهره، ادر بیت زیر، شاعر براي بیان وجه شبه  20
  »، سوزنده و سرکش بودگرم رو     عاشق آن باشد که چون آتش بود          «      

25/0  

  ؟ نامند ر را در اصطالح ادبی چه مینوع گفت و گوي شعر زی  21
  ـایی ـآشنـ ـکـلـت از دار مـبگفـ  نخستیـن بار گفتــش کـز کجــایی                                   

  دـان فروشنـرند و جـبگفت انده خ                  ؟بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند                   
  بازان این عجب نیست بگفت از عشق    فروشـی در ادب نیـست                بگفتـا جـان                   

25/0  

  . مقابل انتخاب کنید هاي را از کمانک ها ؟ آنشود میدیده زیر هاي  هاي حماسه در بیت کدام یک از ویژگی  22
  )قهرمانی –ی ملّ(چنیـن بود آییـن و این بود راه بدان گاه سوگنــد پرمایه شـاه            ) الف

  )یملّ –خرق عادت (همی خاك نعلش برآمـد به ماه            اي برنشستـه سیـاه  یکـی تازي) ب

5/0  

  .ص شده را بنویسیداز موارد مشخّمفهوم نمادین هریک   23
  را از من مگیر گل سرخ. / خنده ات را نه/ هوا را از من بگیر، اما / خواهی  گر میرا از من بگیر ا نان )الف

   دید چشمان تار من و تو؟  ، در کوچه هاي غم و درد                 غیر از شب آیا چه میبرزخ سردجا در آن  آن)ب
  

5/0  

  و نثر و درك مطلب نظممعنی و مفهوم ) نمره 8(فکري قلمرو ) ج
  .معنی و مفهوم هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید    

24  5/0  .ردپردة ناموس بندگان به گناه فاحش ند  

  5/0  .م شود که با خود نباشددر عشق قدم نهادن کسی را مسلّ  25

26  5/0  .رفته جبهۀ شاعر را بوسیدکشید، جلو  ادة شعر و ادب مییکی که کب  

  5/0  .روم چشم داشت و از آن چشم می زد یک روز دنیایی به  27

  5/0  بگراي چو اژدهاي گرزه  28

  5/0  دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ  29

  5/0  در بنِ این چاه آبش زهر شمشیر و سنان، گم بود  30

  5/0  ر سبويـد زدن سنگ را بـببای  گوي                و ا کنی گفتچو خواهی که پید  31

  زیر با کدام گزینه مناسبت دارد ؟بیت  مصراع دوم یکلّ مفهوم  32
  »اي نان افکندهکه دید از حیرتش کلک از ب و آن                بیند که نقشی برکند  اشت نمی هیچ نقّ«

    .کتفَعرِم قّح فناكرَما ع) ب                                        .کتبادع قّح دناكبما ع) الف

25/0  

  چهارم ادامۀ سؤاالت در صفحۀ
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٤

مفهومی ، بر چه ».تماشا کنید، ی و تعبیر پنهان است، روحی را که در این تلقّکلمات را کنار زنید و در زیر آن«عبارت   33
  ؟تأکید دارد

  

5/0  

  .مفهوم کلی بیت زیر را بنویسید  34
  »الحزن است اي کاو شـود از دسـت اجـانب آبـاد              ز اشک ویران کُنش آن خانه که بیت خـانه«   

  

5/0  

، بر چه »!در سر عقل باید بی کالهی عار نیست: گفتسر در افتادت کاله          آگه نیستی کز :گفت«در بیت   35
  ؟موضوعی تأکید شده است

  

5/0  

  ؟»ستانسان بیانگر احوال درونی اوظاهر «: بیانگر این موضوع است کهدام بیت مفهوم ک  36
  لیک چشم و گوش را آن نور نیست      ست           ـۀ من دور نیـن از نالـم رّــس) الف 

  بازجــوید روزگـار وصــل خویش هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش               ) ب 
  

25/0  

  ؟ذکر شده در ردیف دوم مطابقت داردل با کدام یک از وادي هاي عرفانی اوهریک از بیت هاي ردیف   37
  ردیف دوم  ردیف اول

  وادي عرفانی  بیت
  توحید  در خویشــت صــباز یابد در حقیق/ ا شود بر قدر خویش ــی بینــهریک  الف

  استغنا  دــان برکننــجمله سر از یک گریب/ کنند ابان درـون زین بیــروي ها چ  ب
    معرفت  اي است هفت دوزخ همچو یخ افسرده/ ي است ت نیز اینجا مرده اهشت جنّ  ج

75/0  

  

  

  
  

  ؟ ل مشهور از نظر مفهوم تناسب داردثَمبیت زیر با کدام   38
  »ل اندیشه کند مرد که عاقل باشدگفته دگر باز نیاید به دهن              او سخنِ«

   .گردد تیري که از شست رفت، به کمان بازنمی )ب                  از ماست که بر ماست                 ) الف
  

25/0  

39  ؟چیست »طریق پاکبازي«، منظور ازه به رباعی زیربا توج  
  ت  ـرفرازي نگرفـا زخم نشان سـب    کس چون تو طریق پاکبـازي نگــرفت             
  !ازي نگرفتـه بـرگ را بـکسی چون تو شگفت            حیثیت مزین پیش دالورا،      

  

25/0  

40  ؟ ، کدام توضیح درست است»دمیدند گفتی شب آمد به روز      بیامد دو صد مرد آتش فروز          «ه به بیت با توج  
  . از بسیاري دود، روز مثل شب تاریک شد) ب.               از شعلۀ بزرگ آتش، شب مثل روز روشن شد) الف   

  

25/0  

  عبارت زیر بر چه نکته اي تأکید دارد؟  41
که زبان خویش را حفظ کند، همچون  وقتی قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور بیگانه گردد، تا وقتی«

  ».کسی است که کلید زندان خویش را در دست داشته باشد
  

5/0  

  20  جمع نمره                                                                                                                                                                                                                                                                                         .موفّق باشید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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١

  معنی واژه ، امال و دستور   )نمره7(قلمرو زبانی) الف
  )گیرد معادل هاي درست، نمره تعلق میبه (   1

                                     25/0؛ 92ص ؛  محل عبور، گذرگاه) ب                                   25/0  ؛ 26ص  ؛ روش، طریق) الف
                                     25/0؛  155ص  ؛ کتاب ) د                                           25/0 ؛  61ص  ؛نوعی ردا ) ج

1  

  5/0   25/0؛   123ص   ؛  تجرید ) ب                                      25/0    ؛ 14ص ؛ مراقبت ) الف  2
  5/0  25/0    ؛ 134ص  ؛  قدغن) ب                                            25/0  ؛  19 ص ؛ بهر) الف  3
  5/0  25/0    ؛ 110ص  ؛هول  ) ب                                          25/0  ؛  89ص  ؛ اصرار) الف  4
  5/0  25/0   ؛ 62  ص ؛جین و آمیخته ع                                  25/0  ؛ 47 ص ؛ ور و پوشیدهتمس  5

  5/0  25/0 ؛ 16ص ؛ ) حذف فعل است (لفظی ) ب              25/0 ؛  16ص  ؛)حذف فعل است(معنوي ) الف  6

  5/0   25/0 ؛ 84ص  ؛مفعول ) ب                                              25/0 ؛ 84مسند ، ص ) الف  7
       36ص  25/0 نادرست ؛  ) ب                                                         25/0؛ درست ) الف   8

  

 5/0  

  5/0  126؛ص  25/0پرندگان یا بلندترین کوه روي زمین؛ : بدل     126؛ص  25/0شهریاري ؛ : معطوف  9
  5/0  74؛ ص  25/0قید صفت ؛ ) ب                                               65؛ ص  25/0ممیز ؛ ) الف  10
  25/0   105  ص  ؛ 25/0ب ،   11
  5/0  152؛ ص  25/0 ؛ )حالیه( نشانه صفت فاعلی :خندان ) ب    152؛ ص  25/0)نسبت(منسوب به بابک : بابکان ) الف  12
  5/0  81؛ ص  25/0؛ماضی نقلی :  اند انداخته                 81 ؛ ص  25/0 ؛مضارع اخباري:  شود نمی  13
14  25/0   140؛ ص  25/0ا  ؛ ام  

  حفظ شعر و آرایه هاي ادبی) نمره 5( قلمروادبی) ب
  5/0  117؛ ص  به هر مجلس به هر زندان به هر شادي به هر ماتم ) ب  15
                 57؛ ص 5/0؛ اي مهربان تر از برگ در بوسه هاي باران  )ب       97؛ ص  5/0؛ در دادگاه عشق رگ گردنت گواه) الف  16

   23؛ ص  5/0 ؛کز آب هفت بحر به یک موي تر شوي) ج
5/1  

شده است که جام جهان بینی داشت و در آن احوال اشاره ، جمشید ت به زندگی پادشاه اساطیري ایراندر این بی  17
  .)درست است ،توضیحات مشابه( ؛28ص ؛جهان را می دید 

5/0  

  5/0  48ص  25/0؛ دوم ، حجاب و پوشش  25/0؛پرده به دو معنی به کار رفته است ؛ اول ، نغمه و آواز   18
دالیل درست ( 48؛ ص  25/0. است  آن مصداقی براي مصراع اول ، ؛ زیرا مصراع دوم در هر بیت 25/0اسلوب معادله    19

  ).دیگر نیز پذیرفتنی است
5/0  

  25/0  )نیز درست است و ایهام مراعات نظیراسب یا تن( 126کنایه ؛ ص   20
  25/0  20مناظره ؛ ص  21
  5/0  106ص  ؛ 25/0 ؛خرق عادت ) ب                                                              25/0؛  ی ملّ) الف  22
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٢

  5/0  84ص؛  25/0 ؛ )یا هر اشارة مشابه(دوران حکومت قبل از انقالب ) ب   153ص  25/0؛ ... ، عشق و شادي و خنده )الف  23
  .)نظر همکاران محترم صائب است(       و نثر و درك مطلب نظممعنی و مفهوم ) نمره  8( قلمرو فکري ) ج

  5/0  12ص  ؛)25/0( .را به سبب گناه آشکار نمی برد) 25/0(انخداوند آبروي بندگ  24
ص ؛ )25/0( .که به فکر خودش نباشد)25/0(امکان داردبراي کسی ) قدم در راه عاشقی گذاشتن(عشق پیمودن راه   25

53   
5/0  

  5/0  136ص ؛)25/0(. جلو رفت و پیشانی شاعر را بوسید )25/0(،یکی که ادعاي شعر و شاعري داشت  26
؛ )از قدرتش می ترسیدند(بردند  و از آن حساب می )25/0(داشتند روزگاري همه مردم یا کشورها به روم توجه  27

  62ص ؛ ) 25/0(
5/0  

  5/0  35ص ؛ ) 25/0(؛  حمله کن)25/0(ند اژدهاي سمی یا خطرناك مان  28
؛ ) 25/0(؛ .)ا مصیبت هاي زیادي همراه بودیمما ب( .زیادي وجود داشتدرد و غم ) 25/0(در کشورم  ،در دوران گذشته  29

   84ص
5/0  

  5/0  112ص ؛ )25/0(. شمشیر و سرنیزة زهرآلود داشت، گم شده بود)25/0(رستم در ته چاهی که به جاي آب،   30
؛ ) 25/0(؛ )دست به آزمایش بزنی . (ید دست به آزمودن آن ها بزنی با )25/0(،اگر می خواهی حقیقت را آَشکار کنی   31

  100ص 
5/0  

  25/0  13؛ ص )معرفتک ما عرفناك حقّ( ای) ب(  32
33  5/0  73؛ ص قیقت هر چیز و پرهیز از ظاهربینیه به باطن و حتوج  
  5/0  26ص بیگانه ستیزي، عدم وابستگی به بیگانگان، یا هر توضیح درست مشابه ؛   34
  5/0  21ص . همتر از حفظ ظاهر و رعایت آن استعقل و خرد م  35
  25/0  50؛ ص )لیک چشم و گوش را آن نور نیست ست          ـن از نالۀ من دور نیـم رّــس(یا ) الف(  36
  122 -123صص   وادي عرفانی   ردیف  37

  معرفت   الف  25/0هر مورد 
  توحید   ب
    استغنا   ج

75/0  
  
  

  
  25/0  141؛ ص .)تیري که از شست رفت به کمان باز نمی گردد(یا ) ب(  38
  25/0    95؛ ص معادل مناسب دیگران گذشتگی و هر ، از جعشق حقیقی، شهادت در راه حق  39
  25/0  103ص  ).از بسیاري دود، روز مثل شب تاریک شد(یا ) ب(  40
41  5/0  159؛ ص ی و تالش براي حفظ آنه به اهمیت زبان ملّتوج  

  .ق باشیدموفّ
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١

 معنی واژه ، امال و دستور  )نمره7( قلمرو زبانی) الف
. معنی لغات مشخّص شده را بنویسید  1

  گرزهبگراي چو اژدهاي  )الف
  .دهکده کتاب را بر روي زانو گشوده بود معمردر آخر اتاق یکی از مردان  )ب
  آباد اجانبخانه اي کاو شود از دست ) ج
  »پس چه خاکی به سرم بریزم؟«:پرسیدم  استیصالبا حال )  د

 .سوزان کویر از دل یخچالی بزرگ بیرون می آید تموزآب سردي که در  چشمۀ )هـ
  آختهشمشیري است / ،براي دستان من/ تو  ؛ زیرا خندةبخند )و

25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
25/0 

. را بنویسیدآن در هریک از موارد زیر، یک نادرستی امالیی وجود دارد؛ آن را بیابید و شکل درست   2
   .، فرض راه آمدپس عشق از بحر این معنی) الف

. دل پژمرد درد و بی ر و خیال درصموم سرد این عقل بیهاي رنگین و معطّر شع و آن باغ پر ازگل) ب
  .تاکی به قدرت او شهد فایغ شده عصارة) ج

75/0 

 .ه را از داخل کمانک انتخاب کنیدامالي درست واژ، هریک از موارد زیرر د  3
  .آمد ترین صدایی بود که می و عاشقانه) حزین ترین/  هزین ترین(آمد  صدایی که می) الف

) خوار/ خار(که دوزخ مرا زین سخن گشت       سیاوش چنین گفت که اي شهریار                 ) ب
  / روایت کرد خوب و پاك آیین) حریوة – هریوة(آن / ... / خوان هفتم را : ج 

75/0 

  .کنید تعیینهاي اسمی زیر  در گروه را» وابستۀ وابسته«نوع  4
 راهفرسخ هفت  )ب                             جهان  این اسیر )الف          

5/0 

  ،» ا خنده ات را هرگزام/ از من بگیر / ، روشنی را، بهار را/ نان را، هوا را، « با توجه به شعر 5
 .را مشخّص کنید» ساز همپایه«حرف ربط )کدام واژه حذف شده است؟                          ب) الف     

5/0 

.      مشخّص کنید زیررا در مثال هاي » ان«مفهوم  6
 کوهان) ب دیلمان  )الف 

5/0 

   ،»است ه خود در آنجا به دنیا آمدهجوید ک نخستین احساس عشق را در جایی می و«در سرودة  7
 ؟وصفی است یا اضافی» احساس عشق«ترکیب ) ب   .         را بنویسید» آمده است«نوع زمان فعل ) الف      

5/0 

  . آن را به یک جمله عادي برگردانید ؛بالغی سروده شده است بیت زیر به شیوة  8
 »سرد و سیه و خموش و آوند             چون گشت زمین ز جور گردون«          

5/0 

 .زیر بنویسیدهاي  را در عبارت» ساخت«مفهوم فعل  9
 .ساخت او با نامالیمات زندگی) ب           .لشکري عظیم ساخت ،آن نامدار) الف

5/0 

 دوم ادامۀ سؤاالت در صفحۀ
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٢

  . آن مشخّص کنید» نوع«  با ذکر» نقش تبعی« یک، در نوشتۀ زیر  10
  »...کند که  دیوارهاي قطور و باروهاي دودخوردة آن به زبان حال بازگو می .رم، پایتخت ایتالیا، شهري است قدیمی«
  

5/0  

  . هاي مشخّص شده را بنویسید نقش دستوري واژه  11
  ».گرداند میپاك ، دل و جان را حقیقی عشق«

  

5/0  

  و حفظ شعر آرایه هاي ادبی )نمره 5( قلمروادبی) ب

  ).است یک مورد اضافه »ب«در گروه ( ؟ارتباط دارد» ب«گروه  آرایۀ کدامبا » الف«یک از ابیات گروه هر  12
  

  ب  الف
  تلمیح  بـنهفـــته  بـه  ابــر چـهــر دلــبنــد/      روي     بــــشرنبینـــدت تا چـشــم ) الف

  اسلوب معادله
  حسن تعلیل

  تضمین

  ، بلبـل را بـه گفتـار آورد وشخامـ ۀغنچـ/  ارآورد مستمـع صـاحب سخن را بـر سر کـ) ب
  مـا را فراغتی است کـه جمشید جم نداشت / جام من از مال و می تهی است با آنکه جیب و  )ج

  

75/0  

  
  
  
  
  

  

  نماد چه کسانی است؟» بلبل« زیر و منطق الطیر، با توجه به عبارت  13
بایی محبوب تو چند روزي بیش ا زیاست اممهرورزي تو برگُل کار راستان و پاکان «: هد به بلبل پاسخ گفتهد«

  ».نیست

5/0  

  ؟چیست »سماق مکیدن«در عبارت زیر، مفهوم کنایی   14
  ».خط بکش و بگذار سماق بمکندداً هاي باال را وعده بگیر و مابقی را نق تنها همان رتبه: گفت«

5/0  

  .بنویسید بیابید و نام آن را رازیر بارز عبارت  آرایۀ  15
، بود ه هنگام ورود با من سخن گفتهدیدم که بر کُرسی خود نشست و سپس با همان صداي گرم اما سخت کمعلّم را «

  ».دهم فرزندان، این بار آخر است که من به شما درس می :گفت

5/0  

  ؟کدام است» مشبه«ة عبارت زیر، مشخّص شد تشبیهدر   16
هاي غیبی  را در زیر باران مشت خونین و بی تاب قلبمآسمان کویر، این نخلستان خاموش و پرمهتابی که هرگاه «

  ».شنوم هاي آن روح دردمند را می گیرم، ناله سکوتش می

25/0  

  ؟ قسمت مشخّص شدة متن زیر،  بیانگر کدام آرایۀ ادبی است  17
  ».مهد زمین بپروردتا بنات نبات در ابر بهاري را فرموده  بگسترد و دایۀ فرش زمردینصبا را گفته تا  باد فرّاشِ« 

  

25/0  

  25/0  .است را پدید آورده.................  ، آرایۀ»پرده« تفاوت معنایی ، »هایش پرده هاي ما دریدپرده « در مصراع  18

  ومس ادامۀ سؤاالت در صفحۀ
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٣

  . کامل کنید جاهاي خالی را با مصراع مناسب  19
  ...............................................................................       هاي باران                 تر از برگ در بوسـه اي مهربان )الف

  ..............................................................................                     ؟ یـن سر بـریده مـاه است در پگــاهآه ا )ب
  ..............................................................................     اگر مستم اگر هوشیار اگر خوابم اگر بیدار                   )ج
  ی و زر شـوي ـیـابـّق بــاي عـشــتـا کیـمی .....................................................................                    )د

  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

   و نثر  نظممعنی و مفهوم ، درك مطلب) نمره 8(قلمرو فکري ) ج

  ؟بیت زیر به کدام پدیدة اجتماعی عصر شاعر اشاره دارد  20
  »کار شرع کار درهم و دینار نیست :دیناري بده پنهان و خود را وارهان                          گفت: گفت«

5/0  

  ؟ استکدام وادي عرفانی بیانگر  ،»هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است  /  هشت جنّت نیز اینجا مرده اي است «بیت   21
  استغنا) حیرت                             د) ج                       توحید        ) فنا                         ب) الف       

5/0  

     ؟چیست» نیستان«از منظور، زیر در بیت  22
  »در نفیرم مرد و زن نالیده اند     کز نیستان تا مرا ببریده اند     «                                    

5/0  

  5/0  .بنویسید» مصراع اول«از شاعر را  منظور، »چنان چون بود رسم و ساز کفن/ تن نده کافور بر خویشپراگَ« بیت در  23

  5/0  ؟چیست »کلید گنج مروارید« منظور از ،»کان کلید گنج مروارید او گم شد/ این نخستین بار شاید بود « در شعر  24

  5/0        ؟چه کسی است» سوخته جان« ، »زین سوخته جان شنو یکی پند   /  پنهان مکن آتش درون را«در بیت   25
  چیست؟ بیت زیر مقصود شاعر از مصراع دوم  26

  »، جاي قرار من و توارم          من می روم سوي دریاچون رود امیدوارم بی تابم و بی قر«           
5/0  

  5/0  ؟چه چیز را سبب ادامۀ زندگی می داند ،»مات بی عشق می یابشناس و م حیات از عشق می«در عبارت  ،عین القضات  27

  . عبارات زیر را به نثر روان بازگردانی کنید  28
  .در شهر سیرجان اتراق کردیم» قنات حسنی«کنار » چریغ آفتاب«هنگام و صبح، )لفا

  .ریزهاي دشمن شدیم و وارد محوطۀ پیش روي خاك معبر تمام شد) ب
  .دریغش همه جا کشیده و خوان نعمت بی )ج
  .در این اثنا صداي زنگ تلفن از سرسراي عمارت بلند شد) د

  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  .نثر روان بازگردانی کنیداشعار زیر را به   29
  »آن جا شویم ،نزدیک است والی را سراي«: گفت) الف

  عیار مهر و کین مرد و نامرد است ] شعر[ این) ب
  باز یـابد در حقیقت صـدر خـویش             هـر یکی بینا شـود بـر قدر خویش       )ج
  دـــراه شــوزها همـا با سـروزه              د     ـش اهــگ ــا بیهزا روـم مـدر غ )د

  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

                                                                                                                                                                                               جمع نمره                                                                                                             .موفّق باشید                                                                                                                                                                                                               

20  
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  باسمه تعالی
  حصب 8 :ساعت شروع  3: تعداد صفحه  ه رشته هاکلی:  رشته  3 فارسی :درس   نهاییامتحان راهنماي تصحیح  

  دقیقه 90 :مدت امتحان  6/1398/ 7:  تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 
   و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398ماه سال  شهریور نوبت درسراسرکشور  و داوطلبان آزادبزرگسال  روزانه، دانش آموزان

http://aee.medu.ir     
  نمره  پاسخ ها   ردیف

  

  

  

١

  ، امال و دستورمعنی واژه  )نمره7( قلمرو زبانی) الف
  161، ص 25/0 ،سالخورده )ب                                                                          35، ص 25/0نوعی مارسمی،  )الف  1

  134ص  ،0/ 25 ،درماندگی) د                                                                                      26ص  ،25/0 ،بیگانگان )ج
  150، ص 25/0بیرون کشیده) و              70، ص 25/0، مطابق تیرماه شمسی، ، ماه دهم از سال رومیانماه گرما) هـ

  
  

5/1  

  12ص  ،25/0 ،فایق )ج                             73ص  0،/25سموم )ب                                     53ص  ،25/0بهر) الف  2
  

75/0  
 110ص  ،25/0، هریوه )ج                        101ص ، 25/0خوار )ب                        90ص  ،25/0، ترین حزین) الف   3

  

75/0  
  66ص ، 25/0، ممیز) ب                        67ص  ،25/0، الیهمضاف صفت  )الف  4

  

5/0  
  5/0  141ص  ،25/0 ،اما) ب          151ص ، .)که نهاد است نیز حذف شده است» تو«( 25/0 ،)از من نگیر( فعل نگیر )الف  5
  5/0  152، ص25/0 ،شباهت )ب                                152ص  ،25/0، مکان )الف  6
  5/0  155ص  ،25/0، ترکیب اضافی )ب                       155ص  ،25/0، ماضی نقلی )الف  7
  5/0  34ص ، 5/0، »سرد و سیه و خموش و آوند گشت زمین ز جور گردونچون «  8
  5/0  105ص  ،25/0سازش کرد،  )ب                        105، ص 25/0  فراهم کرد، ) الف  9
  5/0  باروهاي دودخورده :  یا                          معطوف                                          62ص  ،5/0 ،پایتخت ایتالیا: بدل  10
  5/0  54ص ، 25/0، مسند: پاك                                                    25/0، نهاد: عشق 11

  آرایه هاي ادبی و حفظ شعر) نمره 5( قلمروادبی) ب
  

                                 27ص  ،25/0 ،تلمیح) ج                             49ص ، 25/0، اسلوب معادله )ب                          34 ص 0، /25 ،حسن تعلیل) الف  12

75/0  
  5/0  121ص ، 5/0 ،عاشقان مجازي  13
  5/0  141ص ، 5/0، انتظارکشیدن  14
  5/0  158 ،ص 5/0، امیزيحس: صداي گرم   15
  25/0  73، ص 25/0قلب یا قلبم ،  16
  25/0  12ص ، 25/0، استعاره  17
  25/0  47ص ، 25/0، سجنا  18
  57ص  ،5/0، ، در چشم جویبارانبیداري ستاره) الف  19

  96ص  ،5/0 ،خورشید شامگاه؟ سر بریدة! یا نه) ب
  117ص  ،5/0، بود روي سجودم میهن اي میهنبه سوي تو ) ج
  22ص ، 5/0 ،دست از مس وجود چو مردان ره بشوي) د

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

   نظم و نثر معنی و مفهوم ، درك مطلب) نمره 8(قلمرو فکري ) ج
  . نمره اختصاص دهید ،هاي درست مشابه لطفا به پاسخ. همکاران گرامی، خسته نباشید

    19ص  ،5/0، هحاکمان جامعخواري  رشوه 20
  

5/0  
  5/0  123، ص5/0، غناتاس )د 21
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  باسمه تعالی
  حصب 8 :ساعت شروع  3: تعداد صفحه  ه رشته هاکلی:  رشته  3 فارسی :درس   نهاییامتحان راهنماي تصحیح  

  دقیقه 90 :مدت امتحان  6/1398/ 7:  تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 
   و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398ماه سال  شهریور نوبت درسراسرکشور  و داوطلبان آزادبزرگسال  روزانه، دانش آموزان

http://aee.medu.ir     
  نمره  پاسخ ها   ردیف

  

  

  

٢

  5/0                               46ص  ،5/0 درگاه حق، ،یحقیق/ عالم معنا   22
  5/0  103ص ، 5/0رویارویی با مرگ، براي  )ر ساختنخود را معطّ( آماده شدن  23
  5/0                                 113ص  ،5/0، لبخند  24
  5/0                                35ص  ،5/0، )خود شاعر(رعراي بهاملک الشّ  25
  5/0                               85ص ، 5/0 )رسیدن به وحدت و یکپارچگی( ،حاد و همبستگی با مردماتّ  26
  5/0                               53ص  ،5/0، عشق  27
  60ص  ،25/0 .کردیم اقامت در شهر سیرجان» قنات حسنی«کنار 25/0 طلوع خورشیدو صبح ، هنگام  )الف  28

  92ص  ،25/0. دشمن شدیم سنگرهايپیش روي  )میدان(طۀ و وارد محو ، 25/0 تمام شد گذرگاه )ب
  12ص  ،5/0. است خداوند براي همه پهن شده سخاوتمندانۀنعمت هاي بی مضایقه و  سفرةو  )ج
  137ص ، 5/0 .بلند شد راهروي خانهصداي زنگ تلفن از  ،میاندر این ) د

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  19ص  ،5/0 .آن جا برویمبه  ؛حاکم نزدیک است خانۀ: گفت  )الف  29
  110، ص 5/0. سنجش محبت و دشمنی مردان و نامردان است مالكاین شعر من  )ب
  123ص ، 5/0. هرکس به ارزش و جایگاه خود پی می برد و در حقیقت از مقام خود آگاه می شود) ج
  47ص  ،5/0. ن با سوز و گداز و هجران سپري شدروزهاي عمر عاشقا) د

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  20  »باشید وفّقم«  
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  ه رشته هاکلی:  رشته  صبح 10 :اعت شروعس  3: تعداد صفحه  3 فارسی :درس   نهاییسؤاالت  امتحان  
  دقیقه 90 :مدت امتحان  17/10/1398:  تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 

   و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398ماه سال  دينوبت  درسراسرکشور  و داوطلبان آزادبزرگسال  روزانه، دانش آموزان
http://aee.medu.ir     

  نمره    سؤاالت  ردیف
  

١ 
  

  )نمره7(قلمرو زبانی  )الف

  .ص شده را بنویسیدهاي مشخّمعنی واژه  1
  .م مرد و زن نالیده اندنفیردر ) ب                                        .حیات است ممدهر نفسی که فرو می رود )الف

  شگرفید این ره را شیرمردي با)د               .گرداند شعر خود می ۀصحیفهمواره عشق قدیم را موضوع ) ج
  

1  

  .بنویسید یک مترادف و یک متضاد »حزین«واژة براي   2
  

5/0  

3  درست را انتخاب کنید واژة ،ه به معنیبا توج.  
  )قضا –غذا (. هد افتادرا قرعه به نام هد........  ،براي انتخاب راهبر و پیشوا قرعه زدند) الف

  )صورت –سورت (کرد  ماي دي بیدادها میرس / ...........شب نیز  آن گفتم داشتم می )ب
  

5/0  

  .را بنویسید هریکدرست  .استنادرست  ،واژه چهارامالي زیر هاي عبارتدر   4
  سیاوش چنین گفت کاي شهریار          که دوزخ مرا زین سخن گشت خار)الف

  .خته امحتوي از خانه بیرون اندادوز خود را به انظمام مایهاي نو دیروز یک دست از لباس )ب
  .دل پژمرد درد و بی در صموم سرد این عقل بیهاي رنگین شعر و خیال و الهام،  آن باغ پر از گل)ج
  .ها پناه بردند دموکراسی قرن بیستم، به مار قاشیۀ حکومت سرهنگ ارةرب جرّاز بیم عق)د

  

1  

  متفاوت است؟ها  سایر گزینهبا گزینه در کدام » ان «نشانۀ کاربرد   5
  بهاران   ) د                       خاوران     ) ج                     سحرگاهان        )ب                     ادان      بامد) الف

  

25/0  

  .پاسخ دهید ها پرسشبه  ،زیر با توجه به بیت  6
  »مار نیست؟خ والی از کجا در خانۀ «:گفت                »جا شویم آن نزدیک است والی را سراي،«: گفت
  ؟کدام فعل اسنادي است ،ه به معنابا توج )ب                        چیست؟             » را«کارکرد ) الف

  

  
5/0  

  .کنید صمشخّساز  پایه یک پیوند همساز و  وابسته پیوندیک  در نوشتۀ زیر،  7
  ».کشد حیاتی نفس نمی دیگر در آن ذي وت اسداده قرار دنیاي خلقت خواهم بدانجا روم که خداوند آن را سرحد می«

  

5/0  

  .کنید و بنویسید یب هاي اضافی را پیداترکدر بیت زیر،   8
  »زین بی خردان سفله بستان        داد دلِ مردم ِ خردمند«                

  

5/0  

  .؟ نوع حذف را بنویسیدحذف شده است ، کدام واژهزیر نمونه هايیک از هر در  9
  ؟رف تازه اي براي گفتن مانده است یا چه چیز تازه اي براي نوشتنچه ح) الف

  گر آتش دل نهفته داري              سوزد جانت، به جانت سوگند )ب
  

1  

  .ص شده را بنویسیدواژه هاي مشخّ دستوري  شنق  10
  .می گرداندپاك و جان را  دل ،عشق حقیقی )الف

  نه روشن روان دل، نگردد مرا از هردوان           یمنسرانجام گفت ا )ب
  بنـد   چهـر دل، روي          بنهفتـه به ابرت تا چشـم بشـر نبینـد) ج
  

75/0  

  دوم ادامۀ سواالت در صفحۀ

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in

www.konkur.in

forum.konkur.in



  ه رشته هاکلی:  رشته  صبح 10 :اعت شروعس  3: تعداد صفحه  3 فارسی :درس   نهاییسؤاالت  امتحان  
  دقیقه 90 :مدت امتحان  17/10/1398:  تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 

   و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398ماه سال  دينوبت  درسراسرکشور  و داوطلبان آزادبزرگسال  روزانه، دانش آموزان
http://aee.medu.ir     

  نمره    سؤاالت  ردیف
  

٢ 
  

                                 .جدول را کامل کنیدي اسمی زیر، ها گروهبا توجه به   11

    ترین شاگرد حوزة ادبیات هبرجست)لفا

                                                                                                                       قلب آن کویر       ) ب

صفت الیه مضاف  مضاف الیه الیه مضاف  
    

5/0  

  )نمره 5(قلمرو ادبی )ب

  . را بنویسیدص شده هاي مشخّ کنایه هوم هریک ازمف  12
  .اجیرده حلّچند مخواهم امروز نشان بدهی که  می )الف

  روزش دیر شدروزي است،  هرکه بی )ب 

5/0  

  .شده را بنویسیدهاي مشخّص نمادین واژه هوممف  13
  ؟چشمان تار من و تو دید درد         غیر ازشب آیا چه می در کوچه هاي غم و ،برزخ سردجا در آن  آن )الف

  دــکن یــکایت مــا حـــی هــدایــاز جـــد          کن یــکایت مــون شـچنی  و اینــبشن )ب

5/0  

14  ه به ابیات با توج»ماننددیو ین مردم نحسِو ــوران        م ستتا وارهی از د،   
  ،»ر سعد کرده پیوندـبا اخت با شیر سپهر بسته پیمان                                    

  ؟آورد به یاد میآرایه را  کدام، خلق ی دوبیتوم کلّمفه) ب       از چیست؟       سپهر استعاره شیر) الف

5/0  

  .آرایۀ مشترك ابیات زیر را بنویسید  15
  ام پریشانی بپرسآید به کار زلف در آشفتگــی                 آشنایان را در ای شانه می *
  زبان را مشتري جز گوش نیستمر       وش نیست           ـهوش جز بیـرم این هـمح*

25/0  

  .ص کنیددر تشبیه به کار رفته در سرودة زیر، مشبه و مشبه به را مشخّ  16
  »گم نمی شد از لبش لبخند –چون کلید گنج مروارید –آن که هرگز /خش بی مانندآن خداوند و سوار ر«

5/0  

  .ویسید، کدام واژه کاربرد مجازي دارد؟ مفهوم آن را بندر بیت زیر  17
  »گریان شدند شخندانْبرآن چهر            سراسر همه دشت بریان شدند       «                         

  

5/0  

18  ص شده، آرایۀ استعاره وجود دارد؟ه به نوشتۀ زیر، در کدام یک از ترکیب هاي مشخّبا توج  
  ».شکفتند هاي الماس گلش از راه رسید و تأللؤ پرشکوهنیز ماه با  آن شب«

25/0  
  

  

19  کتاب کامل کنید» شعرخوانی«هاي ه به بخشابیات زیر را با توج. 

 .........................................................................                              ت پیوند صبح و ساحلــنگاه آیینــۀ) الف

  .........................................................................                             ـروجــه خــدا اگر شـودت منظــر نظ )ب
  .........................................................................             از نیست که در محضر آورند              ــاهد نیــش) ج
                  ..........................................................................                           !میهن اي میهن ،تو در تار و پودم تنیده یاد )د

 
 
 
2  

  )نمره8(قلمرو فکري )ج
شاعر به چه ، »تن و کم از کفن است ننگر آن جامه که دبه خون بهر وطن       بِ هجامه اي کاو نشود غرق«در بیت   20

  دارد؟ مضمونی تاکید
5/0  

  سوم ادامۀ سواالت در صفحۀ
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  نمره    سؤاالت  ردیف
  

٣ 
  

  .دو بیت زیر را بنویسیدمفهوم مشترك   21
  خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود           اقی      ــراستی خاتم فیروزة بواسح*
  ؟ادندـاش نام نها بود؟ کیــود؟ کجکی ب           اش نام نهادند      کیانی که کی کاووس*

5/0  

22  چیست؟ »شمشیر آخته«منظور از  ،»تو براي دستان من شمشیري است آخته بخند؛ زیرا خندة«  سرودةه به با توج  
  

5/0  

  .)نام وادي را بنویسید( ار است؟عطّ  آور کدام یک از هفت وادي در سرودةیاد ،هریک از ابیات زیر  23
  مردانه اي است ،هر که فانی شد زخود      یافت کز خود شد فنا      وصلت آن کس  )الف

  ر از یک گریبان برکنندــه ســـد             جملـکننـابان درا چون زین بیـروي ه) ب 

5/0  

24  و » سرسـپید مادر«از، منظـور شـاعر   »بخـت فرزنـد   سـیاه  ایـن پنـد  / اي مـادر سرسـپید بشـنو   «ه به بیت با توج  
  چیست؟» بخت سیاه فرزند«

5/0  

25  پاسخ دهید ها پرسشبه  ،رت زیره به عبابا توج.  
 »عشق خاص .، آن را عشق خوانندت چون به غایت رسدمحب تر از محباز معرفت است تر ت خاصت است و محب.  
   نردبان نسازد ۀت دوپایبه عالم عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و محب.«  

  ت چه نام دارد؟نهایت محب )داند؟          ب به عالم عشق را چه مییابی  سهروردي شرط دست) الف

5/0  

26  پاسخ دهید ها پرسشبه  ،زیریت ه به ببا توج.  
  »همی خاك نعلش برآمد به ماه           اي برنشسته سیاه        یکی تازي«                  

  .دوم را بنویسیدمفهوم مصراع )ب                    سیاه چیست؟             منظور از تازيِ)الف

5/0  

  شمارد؟ اودانی برمیهایی را براي عشق ج شکسپیر در بند زیر چه ویژگی  27
  »/دارد به گرد و غبار و جراحات پیري هیو نه توج/این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بیند « 

5/0  

  .به نثر روان بنویسیدمعنی و مفهوم هریک از موارد زیر را 

  5/0  خنده ات را نه/ ، اماهوا را از من بگیر /خواهی اگر مینان را از من بگیر   28

  75/0  قلم نداشت هر ملّتی که مردم صاحب            ر زمانه فتد نامش از قلم        ـــدر دفت  29

  5/0  دــگزن ایدــاهان نیـگن کــه بر بی             ن است سوگند چرخ بلند        ـــچنی  30

  5/0  .آن که او را شناسد، دوري او را تحمل نتواندکرد و آن که بدو رو آرد، بدو نتواند رسید  31

  5/0  .شش دانگ حواسم پیش مصطفی است که نکند بوي غاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود  32

  25/1   .منکَر نبرد ي به خطايِروز و وظیفۀ فاحش ندرد بندگان به گناه ناموسِپردة  33

  20 جمع نمرات                                                                          »موفق باشید«                                                      
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  . همکاران گرامی، خدا قوت، لطفا به پاسخ هاي درست مشابه نمره اختصاص دهید
    )نمره7(قلمرو زبانی ) الف  
قوي، ) ؛ د 155کتاب، ص ) ؛ ج 46ص فریاد و زاري به صداي بلند، )؛  ب 12ص  ،مددکننده، یاري رساننده) الف  1

  25/0؛ هر مورد 120نیرومند،ص 
1  

  5/0    90، ص  25/0شاد، : ، متضاد 25/0غم انگیز، : مترادف  2
  5/0  109، ص 25/0سورت، ) ب                             122، ص25/0قضا،) الف  3
غاشیه، ) ؛ د             73، ص25/0وم، سم) ؛ ج            140، ص25/0انضمام، ) ؛ ب         101، ص 25/0خوار، ) الف  4

  62ص25/0
1  

  25/0  152خاوران، ص ) ج  5
  5/0  19، ص 25/0است، ) ؛  ب     25/0ي فک اضافه یا کسرة اضافه، را) الف  6
  5/0  154، ص  25/0و ،: ؛ هم پایه ساز  25/0که،: وابسته ساز  7
  5/0  35، ص  25/0، دل ِ مردم،  25/0، داد دل  8
اگر به ( 35، ص  25/0، معنوي،  25/0،)بعد از سوگند(می خورم) ب   155ص ؛ ، 25/0، لفظی،  25/0مانده است، ) الف  9

  .)به قرینۀ لفظی هم اشاره شود، نمره تعلق می گیرددر مصراع اول، حذف نهاد، تو، 
1  

  75/0  34، ص25/0مضاف الیه، : ت) ؛ ج  105، ص25/0مسند، : ایمن) ؛ ب 54، ص 25/0، مفعول: دل) الف  10
  5/0  66ص  ،25/0ادبیات ،: ؛ مضاف الیه مضاف الیه75، ص  25/0آن، : صفت مضاف الیه  11
    )نمره 5( قلمرو ادبی)ب  
  5/0  47، ص25/0. عمرش تباه شد) ب                  ؛           142، ص25/0میزان قدرت و توانایی،) الف  12
ص ، 25/0انسان کامل، عارف یا خود موالنا، ) ؛ ب         84، ص25/0، )قبل از انقالب(دوران حکومت شاهنشاهی ) الف  13

46  
5/0  

  5/0  34ص  25/0حسن تعلیل، ) ب                   25/0، )آفتاب( خورشید) الف  14
  25/0  49، ص اسلوب معادله  15
  5/0  112، ص  25/0 کلید گنج مروارید یا کلید،: ؛ مشبه به  25/0لبخند، : مشبه  16
  5/0  103، ص 5/0مردم، : دشت   17
  25/0  73، ص )استعاره یا مجاز از ستارگان(گلهاي الماس   18
  ؛ 23ص  ،5/0که صاحب نظر شوي،نماند شکی زین پس )ب     57، ص  5/0ح ستاره باران، گاه گاهت، صب لبخند)الف  19

  117، ص 5/0،!بود لبریز از عشقت وجودم؛ میهن اي میهن )د            97، ص  5/0دنت گواه،در دادگاه عشق رگ گر)ج 
2  

    )نمره 8(قلمرو فکري )ج  
  5/0  26، ص 5/0وطن، وطن پرستی ، میهن دوستی یا جانفشانی در راه  20
  5/0   68 ، ص 5/0ناپایداري قدرت ،   21
  5/0   150، ص 5/0شمشیر برکشیده و آماده براي دفاع یا حمله،  22
  5/0  123، ص  25/0،)وادي پنجم(توحید) ؛      ب     124،ص 25/0،) وادي هفتم(فنا) الف  23
  5/0   35 ، ص25/0شاعر : بخت ، فرزند سیاه  25/0دماوند، : مادر سرسپید  24
    ادامه راهنما در صفحه دو  
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  5/0  52، ص  25/0عشق، ) ،       ؛            ب25/0ساختن دو نردبان از معرفت و محبت، ) الف  25
  5/0  103، ص  25/0سرعت تاختن و گرد و خاك زیاد ، به ) ؛ ب   25/0اسب سیاوش، ) الف  26
  5/0  156، ص  25/0پیري براي عشق جاودانی مهم نیست،  25/0معشوق را همواره جوان می بیند 27
، ص  25/0. ؛ شادي و خنده ات را از من نگیر25/0را از من بگیري مهم نیست ) خوردن و نفس کشیدن(اگر غذا و هوا   28

150   
5/0  

  75/0   27، ص  25/0.، فراموش می شود25/0ملتی که نویسنده و شاعر نداشته باشد  25/0در گذر روزگار،  29
  5/0  100ص 25/0.که به بی گناهان آسیبی نمی رسد 25/0سوگند خورده است) سرنوشت(آسمان   30
به او رو بیاورد، نمی تواند به  و کسی که25/0را بشناسد، نمی تواند دوري از او راتحمل کند ) خداوند(کسی که سیمرغ  31

  121، ص 25/0.او دست یابد
5/0  

  5/0   137، ص25/0.که با بوي غاز از خود بی خود نشود و اختیارش را از دست ندهد 25/0همۀ حواسم به مصطفی است  32
) 25/0(خطاي زشترا به خاطر )25/0( و روزي مقدر کسی  5/0خداوند آبروي بندگان را به خاطر گناه آشکار نمی برد  33

  12، ص 25/0 قطع نمی کند
1/25  

  .موفق باشید 
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