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 بسمه تعالی

 

 گلستان سعدی جزء ادب  تعلیمی است.دیباچه از « شکر نعمت»

 ه.ق نوشته شد. 656باب دارد. در سال  8گلستان سعدی 

 در ادب فارسی است. "تحمیدیه"دیباچه گلستان سعدی، بهترین نمونه 

 نثر: مسجع و آهنگین

 .مدح پیامبر)ص(و  حمد و ستایش خداوند  : "شکر نعمت"مضمون درس 

 گنج حکمت: گمان : کلیله و دمنه ترجمۀ نصراهلل منشی.

 قلمرو زبانی: 

 معنی واژگان مشخص شدۀ زیر را بنویسید. (1

 حیات است.ممّد هر نفسی که فرو می رود،  .1

 قسیم جسیم نسیم وسیم//  کریم شفیعٌ مُطاع نبیّ .2

 نَبُرد. منکر روزی به خطای وظیفۀد و ندر فاحشپردۀ ناموس بندگان به گناه  .3

 بر سر نهاد.شکوفه  هکال قدوم موسم ربیعاطفال شاخ را به  .4

 فرو برده بود. مراقبت  جیبسر به از صاحبدالن  یکی    **      تتمّۀ دور زمانآدمیان و  صفوت .5

 مستغرق شده. مکاشفتیکی از صاحب دالن در بحر  .6

 ی جمالش حلیهواصفان  -شده  فایق ی به قدرت او شهدتاک عصارۀ .7

ذکر کرد. آن را همراه با « هم آوا»می توان یک « واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب»از واژگان متن  کدام هربرای (2

 معنی بیان کنید.

 و عبارات زیر مشخص کنید. ت ابیارا در   نوع حذف (3

  دای آوردبنده همان به که ز تقصیر خویش  //  عذر به درگاه خ            (1

 همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار  //  شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری  (2

 گه از دیوار سنگ آمد گه از در / گهم سرپنجه خونین شد گهی سر (3

 فروغ رای تو مصباح راه های مخوف /  عنان عزم تو مفتاح ملک های حصین (4

 یغش همه جا کشیده. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی در (5

 درس اول: شکر نعمت 
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 زیر به سوال ها پاسخ دهید.ت ابا توجه به عبار (4

  .«عزّوجلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت منتّ خدای را،»( 1

 (هر نَفَسی که فرو می رود، ممّد حیات است و چون بر می آید مُفرّح ذاتّ .2

 

  ود داشته باشد.آن وج« هم آوای»واژه ای را بیابید که  الف(

  نوع حذف را مشخص کنید.ب( 

 پ( در عبارات فوق، کلمات سجع را بیابید.)قلمرو ادبی(

 ث( متن فوق، یادآور کدام آرایه ادبی است؟ )قلمرو ادبی(

 )جهت دانش افزایی( «هم آوا»برخی واژگان 

خار = تیغ گل یا خاشاک//    خوار = کم ارزش و کوچک  

صد = عددی در ریاضی//  ردن آبسد = دیواری برای جمع ک  

سرا = خانه//  ثری = خاک و زمین  

خواست = میل ، آرزو ، طلب//  خاست = بلند شد  

رستدصواب = //  ثواب = پاداش اخروی  

قاضی = قضاوت کننده//  غازی = جنگجو  

اَلَم =درد و رنج//  عَلَم = پرچم  

قریب = نزدیک//  غریب = بیگانه  

واهی = نهی شده هان//  نواحی = ناحیه ها  

عاری = بدون چیز//  آری = بله  

ارز = پول خارجی//  ارض = زمین//  عرض = پهنا  

 عاجل: تند و سریع/ آجل: آینده

نسر = کرکس//  نصر = پیروزی  

نوشته ای که شعر نیست  نثر =  

غذا = خوردنی//  قضا = تقدیر الهی//  غزا = جنگ  

صیف= تابستان//  سیف = شمشیر  

امارت =فرمان روایی//  آبادانی عمارت =  
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حیاط = زمین با حد و حدود ،حصار// حیات = زندگی  

اثاث =لوازم خانه//  اساس = بنیاد و پایه  

خوان = سفره//  خان = سرور ، رئیس  

 منسوب: نسبت داده شده/ منصوب: به شغلی گماشته شده/

 سبا: نام شهری / صبا: بادی از مشرق

ب: پاداش. مزدصواب: راست و درست / ثوا  

 ثنا: ستایش // سنا: روشنی

 زیر مشخص کنید. را در عبارت« را»نوع ( 5

 را بنویسید. « منّت خدای را، عزّوجّل که طاعتش موجب قربت است.» الف( 

 اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده.ب( 

 .ابر بهاری را فرموده و دایه بگستردین تا فرش زمرّداش باد صبا را گفته فرّپ( 

 «کان سوخته را جان شد و آواز نیامد// مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموزای ( ت

 این بوستان که بودی، ما را چه تحفه کرامت کردی؟  از ث(

 رسم، دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را.گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل ج( 

 . کرم بین و لطف خداوندگار// گنه بنده کرده و او شرم سار را در مصرع دوم مشخص کنید« واو»نوع  ( 6

 

 «ابر و مه و باد و خورشید و فلک در کارند//  تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری»با توجه به بیت:  (6

 به سوال ها پاسخ دهید.

 ربط است.  در مصرع اول، عطف است. در مصرع دوم، در هر دو مصرع را مشخص کنید. «واو»نوع  الف(

 در مصرع دوم، ربط است. « واو» ب(

 مرکب است. ، از نوع جملۀ، جمله«تا»پ( نوع جمله )ساده/ مرکب( را مشخص کنید. با توجه به حرف پیوند ساز 

 با توجه به معنی داده شده، معادل مناسب را انتخاب کنید. ( 8

 ب            الف
 مالحظه و رودربایستی نباشد؛ خودمانی شدن       الف( حالتی که در آن ، احساس بیگانگی و

 ب( روی گردانی از چیزی، روی گردانی ، انصراف

 بازگشت به سوی خداپ(

 پی بردن به حقایقت(

 نگاه داشتن دل از توجه به غیر حق ث(

 

 مراقبت

 مکاشفت

 اعراض

 انبساط

 انابت
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 واژه مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید.( 9

 ر / بحر( تو سرگشته و فرمانبردار   الف همه از )به

 طاعتش موجب )قربت/ غربت( است و به شکر اندرش مزید نعمت.ب(  

 یاییپ( نتوان )شبه / شبح( تو گفتن که تو در وهم ن

 ت( هر گه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دست )انابت/ عنابت( به امید اجابت به درگاه حق جلّ و عال  بردارد.

« تواَم»در « م»، نقش «ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی  //   نروم جز به همان ره که تواَم راه نمایی»با توجه به بیت:   (10

 را بنویسید.

را در موارد زیر بیابید و نقش هر یک را بنویسید. « ضمیرهای پیوسته» (11  

 الف( بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.(

بی نشان محض نشان از که جویمت؟    //   گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمت؟ ای ب(   

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود //  هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود پ(  

 قلمرو ادبی:
 بارات زیر به سواالت پاسخ دهید؟ ( با توجّه به ع12

به تحیر منسوب که  ۀ جمالشحلیو واصفان «ما عبدناکَ حقّ عبادتِک»به تقصیر عبادت معترف که  کعبه جاللشعاکفان » 

 «اران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. ب «رَفناکَ حقّ مَعرِفتِکماعَ»

 الف( عباراتی که زیرشان خط کشیده شده است؛ چه آرایه ای دارند؟ 

 

 دارد؟ کدام بخش متن، آرایه تضمین ب( 

 آرایۀ ................ وجود دارد. « رسیده و کشیده»( بین دو کلمۀ پ

 با توجه به عبارت باال، نوع حذف را مشخص کنید.  ت( 

هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی بر کند //  وان که دید از »و  بیت « به تحیر منسوب ۀ جمالشحلیواصفان »مفهوم مشترک ( 13

 را بنویسید. « حیرتش کلک از بنان افکنده ای

 همسان، را در ابیات زیر مشخص کنید.جناس ( 14

 « از دست و زبان که برآید  //  کز عهدۀ شکرش به درآید؟»الف( 

 ( با توجّه به عبارات زیر به پرسش ها پاسخ دهید:15

 «ادیَ الشکور اِعملوا آلَ داودَ شکراً وَ قلیلٌ مِن عب.  کز عهده شکرش به در آید// که برآید  از دست و زبان »
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 مجاز را در بیت فوق بیابید. الف( 

 ب( عبارت عربی، کدام آرایه را فرایاد می آورد؟

  بپرورد  بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین ینفرش زمرّداش باد صبا را گفته تا فرّ»( در عبارت 16

به سواالت « دامنم از دست رفتچنان مست کرد که  بوی گلم. رفتهدرختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گ

 پاسخ دهید؟

 الف( قسمت های مشخص شده چه آرایه های مشترکی دارند؟  

 کنایه متن را ذکر کنید.ب( 

 دارد؟ «اضافه تشبیهی»پ( متن فوق چند 

کلمات مشخص شده، نماد  .............  « نیامدکان سوخته را جان شد و آواز //بیاموز  پروانهعشق ز مرغ سحر ای  »( در بیت 17

 و ................. هستند؟ 

 با توجّه به ابیات به سواالت پاسخ دهید: ( 18

 «ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز //کان سوخته را جان شد و آواز نیامد»الف(

 « کانرا که خبر شد خبری باز نیامد// این مدعیان در طلبش بی خبرانند  »ب( 

 کدام آرایه بر زیبایی کالم افزوده است؟ « ای مرغ سحر»، در عبارت «الف»(  در بیت 1

 به کدام حدیث تلمیح دارد؟ «خبری بازنیامد»( در بیت دوم، مقصود از 2

 چه آرایۀ مشترکی دارند؟ « خبری باز نیامد»و « آواز نیامدن»( در بیت نخست، مقصود 3

 ید.آرایه های بیت زیر را بنویس( 19

 ؟//   چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان   ؟چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان

 :قلمرو فکری

 با توجه به متن زیر به سواالت پاسخ دهید.( 20

آمد ،  زایکی از صاحب دالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده؛ آن گه که از این معاملت ب»

این بوستان که بودی، ما را چه تحفه کرامت کردی؟ گفت: به خاطر داشتم که چون  از»گفت:  یاران به طریق انبساطیکی از 

 «به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را، چون برسیدم، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت

 

 کنایه از چیست؟« دامن از دست رفتن »ند؟               ب( چه کسانی هست« صاحب دالن»الف( منظور از 

 چیست؟« بوستان»چیست؟       ت( منظور از «  سر به جیب مراقبت فرو بردن»پ(  منظور از 

 )قلمرو ادبی(ث( آرایه جیب مراقبت   و بحر مکاشفت را بنویسید. 

  فهوم مشترک ابیات زیر را بنویسید.م( 21
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 «کانرا که خبر شد خبری باز نیامد//طلبش بی خبرانند  این مدعیان در »الف( 

 «ش دوختندـــــمهر کردند و دهان// رار کار آموختندـــهر کرا اس »ب( 

 پ( الف تقرّب مزن به حضرت جانان  / زان که خموش اند بندگان مقرّب

 عاشقان کشتگان معشوقند   //    برنیاید زکشتگان آوازت( �

 یده اند   //    رازها دانسته و پوشیده اندکه جام حق نوشعارفان ت( 

 مهر خاموشی است بر عنان این سر بسته راز // نیست با گوش و زبان کاری بیان عشق را( ث �

 خموشی است هان ،اولین شرط عشق  //مگو سوخت جان من از فرط عشق   ج(

 مر زبان را مشتری جز گوش نیست  محرم این هوش جز بی هوش نیست  //  چ(

 به سواالت پاسخ دهید.« ز من پرسد  //  بی دل از بی نشان چه جوید باز  گر کسی وصف او»با توجه به بیت:  (22

 الف( مفهوم بیت را بنویسید.

 را بنویسید.« بی نشان»و « بی دل»ب( منظور از واژگان 

 )قلمرو زبانی(پ( نوع جمله)ساده / غیر ساده( را مشخص کنید.

 قرابت معنایی بیت فوق: 

 رم در اوصاف جمال و روی و زینتدر قیاس در نگنجی و به وصف در نیایی  // متحیّ الف(

 جدول زیر را کامل کنید.« شفیعٌ مُطاع نبیّ کریم // قسیم جسیم نسیم وسیم  »با توجه به بیت:  (23

 واژه معادل معنا

 .................... دارای نشان پیامبریالف( 

 ..................... خوش بوب( 

 ..................... خوش اندامپ(

 ..................... اطاعت شدهت( 

 

 .عبارات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید( 24

 منت خدای را عز و جلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. 1

                                                                    شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاد. اطفال . 2

 عصاره ی تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.. 3

 پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه ی روزی به خطای منکَر نبرد.                                   . 4

 درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در برگفته. 5
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 . تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.                                                                                 6

                       . هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرّح ذات .                   7

 

 .  بازش بخواند باز اعراض کند.                                                                                         8

  دایه ی ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.                                                  . 9

 هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است.                                                                                        10

 . یکی از صاحب دالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود.                                                                          11

    . در خبر است از صفوت آدمیان.                                                                                                 12

 . اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاد.                                                                  13

 عاکفان کعبه جاللش به تقصیر عبادت معترف.                                                                                 .14

 . صفوت آدمیان و تتمه ی دور زمان.                                                                                             15

خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب را چون برسیدم ، بوی گلم چنان مست کرد به . 16

  .که دامنم از دست برفت

 
 « :وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد» با توجه به عبارت  (25

 چیست؟                      « وزی وظیفه ی ر» الف. عبارت به کدام صفت خداوند اشاره دارد؟               ب. منظور از 

 
 بر کدام صفت پروردگار تأکید دارد؟                      « پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.» عبارت (26

 چیست؟         « تقصیر » منظور از « بنده همان به که ز تقصیر خویش / عذر به در گاه خدای آورد» در بیت  (27

 چیست؟ « پروانه» و  «مرغ سحر» یر مراد از در بیت ز (28

 بیاموز         کان سوخته را جان شد و آواز نیامد.  پروانهعشق ز  مرغ سحرای 

 ت زیر قرابت مفهومی دارد.ابیت فوق با ابی

 هر که را اسرار حق آموختند / مهر کردند و دهانش دوختند. 1

 که گوش به آن کرد، از زبان افتادچه قصه بود ندانم دال فسانه عشق؟  / که هر   .2

 هرگز نشنیدم ز پروانه صدایی نالیدن بلبل ز نوآموزی عشق است / . 3

 بین فوق را بنویسید.  چهارمفهوم مشترک ( 29

 در عبارت زیر سعدی به کدام صفات خداوند اشاره می کند؟   (30

 فاحش ندرد.                                 خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده،  پرده ی ناموس بندگان به گناه
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 چیست؟          « فرش زمردین » مقصود از « فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد.» در عبارت  ( 31

 در عبارت زیر چیست؟ « درخت گل » منظور از  ( 32 

  «                             صحاب را به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه ی ا» گفت : 

.با توجه به بیت زیر، به سوال ها پاسخ دهید( 33  

کشتیبان؟ نوحچه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟  /  چه باک از موج بحر آن را که باشد   

.الف( مفهوم بیت را بنویسید  

کیست؟« تو»منظور از ب(   

نایی دارد.زیر قرابت مع بیتبیت فوق با   

 «هر که با نوح نشیند چه غم از طوفانش  /   دست در دامن مردان زن و اندیشه مدار »

 
مفهوم عبارات و ابیات زیر را بنویسید. (34  

 الف( از دست و زبان که بر آید / کز عهدۀ شکرش به درآید.(

کَ :(ب( واصفان حلیه جمالش به تقصیر عبادت معترف که : ما عَبَدناک حقِّ عبادتِ  

شوقند / بر نیاید ز کشتگان آواز.عاشقان کشتگان مع پ(  

ا که خبر شد، خبری باز نیامد.این مدعیان در طلبش بی خبران اند / کان رت(   

 را بنویسید.  «عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف که ما: عبدناک حقّ عبادتک»معنی و مفهوم عبارت ( 35

 ویسید.زیر را بن عبارت مفهوم ( 36

 .«باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده»

 

 

 

 

پروین اعتصامی در قالب قطعه، و جز ادب تعلیمی است. چنین شیوه گفت و گویی را در از دیوان اشعار «  مست و هوشیار»

آمیز طنز محکم است و مست هوشیارانه وهمچنین لحن محتسب  داستانی و -لحن: رواییادب پارسی؛ مناظره می گویند.

 است.

 شعرخوانی: در مکتب حقایق: حافظ

 قلمرو زبانی
 معنی واژگان مشخص شده را بنویسید.  .1

 درس دوم: مست و هوشیار 
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 «، جامه ات بیرون کنمغرامتبهر   از»گفت:  .2

 زند هشیار مردم حدگفت باید  .3

 نیست. اکراهدر حق ما، هر چه گوید جای هیچ  .4

 را سرای والینزدیک است گفت:  .5

 مستی به ره دید و گریبانش گرفت بمحتس .6

 «      نیست؟  خَمّاروالی از کجا در خانۀ » گفت:  .7

 .تنیس عاربی کالهی  .8

 کار درهم و دینار شرعگفت: کار   .9

 ( فعل های مشخص شده را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید. 2

 «؟نیستمار // گفت: والی از کجا در خانه خشویمگفت: نزدیک است والی را سرای، آن جا »

 از نظر معنایی با بقیه متفاوت است؟« نیست»در کدام گزینه فعل ( 3

 (من نیست شدم نیست شدم مایه هستی است // این نیست به هستیّ ابد کم نفروشم1

 ( گفت: نزدیک است والی را سرای، آن جا شویم // گفت: والی ازکجا در خانه خمّار نیست؟ 2

 ست // نگار خوب همانا که نیست در ارتنگ(هزار یک کاندر نهاد او هنرا3

 ( ز دانش به اندر جهان هیچ نیست // تن مرده و جان نادان یکی است4

 

 را در هریک از ابیات زیر، بررسی کنید.« شد»کاربرد معنایی (4

 الف( ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز  // آن سوخته را جان شد و آواز نیامد

 خبرانند / کان را که خبر شد، خبری باز نیامد  ب( این مدعیان در طلبش بی

 «ای بیهوده گو حرف کم و بسیار نیست!»می بسیار خوردی، زان چنین بی خود شدی/گفت: »گفت: پ( 

 خرامان بشد سوی آب روان   // چنان چون شده باز جوید روانت( 

ار ی خمّ جا در خانهگفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم//گفت: والی از ک»در مصراع  (5

 دارد؟ نقش دستوریچه  ومدو نخستدرمصراع «والی»�کلمه«نیست

 

در «مسجد»ۀکلم«م، در مسجد بخواب//گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیستییگفت: تا داروغه را گو »( در مصراع6سوال

 ���چه نقش دستوری دارد؟ دومو  نخستمصراع 

 «مسجد خابگاه مردم بدکار نیست» گفت: شکل نوشتاری کدام واژه، اشتباه است؟ ( 7

 را مشخص کنید.« را»ابیات زیر نوع ( در 8
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 یی است؟« را»نوع )را( در )والی را سرای( چه  «گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم».1

 ««مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست»تا داروغه را گوییم، در مسجد بخواب  /  گفت: »گفت: .2

 «نیست هشیاربیار، اینجا کسی  هشیاریگفت: //را مست، هشیار مردمفت: باید حد زند گ »( در بیت9

 : ............ است. «هشیار«: ................... »هشیاری »«:...................... مست»  �: ............... «هشیارمردم»نقش دستوری  

 .را بنویسید« کار»نقش دستوری  «درهم و دینار نیست کارشرع،  کارگفت:  »( در بیت10

 «پوسیده است ، جز نقشی ز پود و تار نیست»گفت: از بهر غرامت ، جامه ات بیرون کنم/ گفت: »( نوع حذف را در بیت11

 مشخص کنید. 

 نقش کلمات مشخص شده را به ترتیب بنویسید.در ابیات زیر، الف( ( 12

 « نیست هموارراه رفتن نیست، ره  جُرم»ی  /    گفت: می رو افتان و خیزانی ، زان سبب مستگفت: »الف( 

  «درهم و دینار نیست کارشرع ،  کار»بده پنهان و خود را وارهان / گفت:  دیناری«گفت : ب( 

به « باید ، بی کالهی عار نیست عقلدر سر »در افتادت کاله  /  گفت:  سرنیستی کز  آگهگفت: »با توجه به بیت : ( 13

 خ دهید.سواالت زیر پاس

  نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.الف( 

 مصرع اول را بنویسید. در« ت»نقش ب( 

 

 حذف شده است؟« قرینه معنوی»به « فعل»در کدام گزینه (14

 (فکری ای هموطنان در ره آزادی خویش // بنمایید که هر کس نکند، مثل من است1

 ویم تو خود در آینه بین( چنان که در نظری در صفت نمی آیی // منت چه وصف بگ2

 ( دمی آب خوردن پس از بدسگال // به از عمر هفتاد و هشتاد سال3

 (خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد // ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است4

 را بنویسید؟ «بَرَم»نوع فعل  «گفت می باید تو را تا خانه قاضی بَرَم»:  ( در مصراع15

 به بیت زیر به سواالت پاسخ دهید. با توجه( 16

 «است، جز نقشی ز پود و تار نیست پوسیده»، جامه ات بیرون کنم  /  گفت: غرامتاز بهر »گفت: 

 .بنویسیدبه ترتیب نقش واژگان مشخص شده، را الف( 

 نوع حذف را مشخص کنید. کدام نقش جمله محذوف است؟  ب(

 قلمرو ادبی: 
 ، از نظر بیان )جد/ طنز( با این سرودۀ حافظ چه وجه اشتراکی دارد؟ «مست و هوشیار»متن درس ( 17

 « با محتسم عیب مگویید که او نیز  /  پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است»
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 .را بیابید« ایهام»در ابیات زیر آرایه  (18

 «ر نیسترو، صبح آی، قاضی نیمه شب بیدا»می باید تو را تا خانۀ قاضی بَرَم  /  گفت: ».گفت: 1

  گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را//گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست. 2

 

ی موجود زیر آرایه ها «گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را//گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست»در بیت ( 19

 را بیابید و توضیح دهید؟

 

 5/0کنایه از چیست؟  بی کالهی «ید، بی کالهی عار نیستگفت: در سر عقل با »در مصراع  ( 20

 
 تکرار بررسی کنید.حسن تعلیل و ابیات زیر را از نظر آرایه های ادبی کنایه، تضاد و ( 21

 «هشیار بیار، اینجا کسی هشیار نیست! » گفت:«     /     باید حد زند هشیار مردم، مست را » الف( گفت: 

 «جُرم راه رفتن نیست، ره، هموار نیست» گفت: «  /  افتان و خیزان می رویمستی، زان سبب » ب( گفت: 

 

 کنایه را در ابیات زیر مشخص کنید. (22

 :  زیر و زبر شویبنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود / در دل مدار هیچ که الف( 

 : بی خواب و خور شویخواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد  /  آن گه رسی به خویش که  ب(

 .این پیراهن است افسار نیست/   مست گفت ای دوست،   گریبانش گرفتمحتسب مستی به ره دید و  پ(

 قلمرو فکری
به کدام موضوع « کار شرع ، کارِ  دِرهم  و دینار  نیست» گفت: «/دیناری  بده پنهان خود را وارهان»بیت: گفت:  (23

  اجتماعی اشاره دارد؟

 ه اشاره دارد؟بیت زیر به کدام جنبۀ فرهنگی گذشت (24

 « در سر عقل باید، بی کالهی عار نیست» گفت: «     /     آگه نیستی کز سر در افتادت کاله » گفت: 

 

 (مفهوم هر یک از ابیات زیر را بنویسید.25

 «هشیار بیار، اینجا کسی هشیار نیست! » گفت:«     /     باید حد زند هشیار مردم، مست را » گفت: الف( 

 «والی از کجا در خانۀ خَمّار نیست؟ » گفت: «   /   زدیک است والی را سرای، آن جا شویمن» گفت: ب( 

 «دیناری بده پنهان و خود را وارهان   /   گفت : کار شرع ، کار درهم و دینار نیست»پ(گفت : 

 معنی ابیات زیر را به نثر روان بنویسید. (26
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 « جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست» گفت:  «/مستی زان سبب افتان و خیزان می روی» الف( گفت: 

 «پوسیده است، جز نقشی ز پود و تار نیست» گفت: «  /   از بهر غَرامت، جامه ات بیرون کُنم» ب( گفت: 

  «هشیار بیار، اینجا کسی هشیار نیست! » گفت:«     /     باید حد زند هشیار مردم، مست را » ( گفت: پ

 در مصراع دوم بیت زیر چیست؟« بسیارحرف کم و » منظور از (27

   «  ده گو، حرف کم و بسیار نیست!ای بیهو:» گفت « / می بسیار خوردی، زان چنین بی خود شدی»گفت: 

 در هر یک از بیت های زیر، بر چه مفهومی تأکید شده است؟( 28

   «ر نیستدر سر عقل باید بی کالهی عا»آگه نیستی کز سر در افتادت کاله  /  گفت: »گفت: 

 در هر یک از موارد زیر نقش هستۀ گروه های اسمی مشخص شده را بنویسید.( 29

 بشوی  مردان رهچو  مس وجود.  دست از 3                          بی خبرانند          طلبشدر  این مدعیان.1

 نیست کار درهم و دینار، عکار شرگفت: . 4                نیست.       خوابگاه مردم بدکار ،گفت: مسجد.2

 مفهوم مشترک ابیات زیر را بیان کنید.( 30

 « ای محتسب، بگذار و رو     /   از برهنه کی توان بردن گرو؟»گفت مست : الف( 

 «کار شرع، کار درهم و دینار نیست»گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان / گفت: ب( 

 شعرخوانی: درمکتب حقایق

 چو بی پا و سر شوی لذوالجالدر راه 

 

 قلمرو  زبانی
 با توجه به ابیات زیر به سوال ها پاسخ دهید.( 31

 شویزر عشق بیابی و  کیمیایره بشوی   /   تا  مردان( دست از مس وجود چو 1

       شویتر بحر خدا شو گمان مبر  / کز آب هفت بحر به یک موی  غریق ( یک دم2

 را به ترتیب  بنویسید. نقش واژگان مشخص شده ابیاتالف( 

 در بیت نخست را مشخص کنید. ربط )پیوند(« واو»نوع ب( 

 ابیات را به لحاظ جمله مرکب و ساده بودن بررسی کنید. پ( 

 قرابت معنایی: دست از مس وجود چو مردان ره بشوی   /   تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی 

 ز جانان یک زمان تا نگردی بی خبر از جسم و جان / کی خبر یابی .1

 هوای عشق او داری، هوای خویشتن بگذار / خیالش نقش می بندی رها کن دل ز جان بگذر.2

 مفهوم ابیات زیر را بنویسید.( 32

 ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی *** تا راهرو نباشی کی راهبر شوی. 1
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 شویدر مکتب حقایق پیش ادیب عشق *** هان ای پسر بکوش که روزی پدر . 2

 

 دست از مس وجود چو مردان رَه بشوی *** تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. 3

 .خواب و خورت ز مرتبه ی خویش دور کرد *** آنگه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی. 4

 گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد *** باهلل کز آفتاب فلک خوب تر شوی. 5

 بر *** کز آب هفت بحر به یک موی تر شوییک دم غریق بحر خدا شو گمان م. 6

 از پای تا سرت همه نور خدا شود *** در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شوی. 7

 وجه خدا اگر شودت منظر نظر *** زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. 8

 بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود *** در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی. 9

 رت هوای وصال است حافظا *** باید که خاک درگه اهل هنر شویگر در س. 10

 را در ابیات زیر مشخص کنید. « ت»نقش ضمیر . 33

 ز مرتبۀ خویش دور کرد   //  آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی ت. خواب و خور1

 اوفتد   //  باهلل کز آفتاب فلک خوبتر شوی  تگر نور عشق حق به دل و جان. 2

 منظر نظر  / زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی  توجه خدا اگر شود .3

 

 

 

 

نوع ادبی: ادب پایداری // مضمون شعر آزادی: آزادی: از دیوان اشعار ابوالقاسم عارف قزوینی/ / قالب: غزل اجتماعی // 

د بر میهن دوستی و جانفشانی در راه اشاره به سلطه گری بیگانگان و بیدادگری محمد علی شاه اشاره دارد و همچنین تاکی

 وطن.

 زدی/ نوع ادبی: ادب پایداری/ قالب: غزل اجتماعی.دفتر زمانه: دیوان اشعار ، فرخی ی

 ، عیسی سلمانی لطف آبادی.2گنج حکمت: خاکریز: روایت سنگر سازان

 قلمرو زبانی
 معنی واژگان مشخص شده را بنویسید..1

 .است بیت الحزنه الف( ز اشک ویران کُنش آن خانه ک

 

  مرغ گرفتار قفس، همچو من است. مسلک ب(

 دفتر زمانه -درس سوم: آزادی
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 چمن است. طرفخبر از من به رفیقی که به پ(

 

 نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.. 2

 «نداشت غم  که غم بیش و کم نداشت آرینداشت      غم بیش  دلم برای کم و  هرگز»الف( 

 تن و کم از وطن است ننگآن جامه که بهر وطن/ بدر  غرقه به خونجامه ای کاو نشود  ب(

 . نوع وابسته وابسته را مشخص کنید. «مرغ گرفتار قفس، همچو من استمسلک »در مصرع  . 3

 

 ت زیر کدام ارکان جمله حذف شده، آن را بیابید و نوع حذف را مشخص کنید؟          ابیا در. 4

 » مه  که ننگ تن و کم از کفن استر آن جابد  / جامه ای کو  نشود غرقه به خون بهر وطن  »الف(   

 «فکری ای هم وطنان ، در ره آزادی خویش / بنمایید که هرکس نکند ، مثل من است»ب( 

 

 «هر کس که فکر جامه را محترم نداشت /در پیشگاه اهل خرد نیست محترم  »را مشخص کنید؟  «نهاد »، در بیت زیر.5

 «  ه بیت الحزن استکاشک ویران کنش آن خانه  ز»در مصرع. 6

 

 در بیت زیر کدام ارکان جمله حذف شده، آن را بیابید و نوع حذف را مشخص کنید؟        . 7

 « جامه ای کو  نشود غرقه به خون بهر وطن      بدر آن جامه  که ننگ تن و کم از کفن است»

 «هر کس که فکر جامه را محترم نداشت  /در پیشگاه اهل خرد نیست محترم  »را مشخص کنید؟  «نهاد »در بیت زیر . 8

« بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است  /جامه ای کو  نشود غرقه به خون بهر وطن   جامه ای»را در بیت « واو»نوع  .9

 کنید. بیانرا 

 قلمرو ادبی
 آرایه شاخص بیت زیر را بیان کنید.( 10

 وز یقین کرد که او اهرمن استامرآن کسی را که دراین ملک سلیمان کردیم / ملت 

 دو مورد کنایه وجود دارد، آنها را بیابید و مفهوم آنها را بنویسید؟ ر،در بیت زی . 11

  «بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است   /جامه ای کو نشود غرقه به خون بهر وطن   »

 «غم بیش و کم نداشت  هرگز دلم برای کم و بیش  غم نداشت    آری نداشت غم که»در بیت . 12

 ب(در بیت  باال دو آرایه ادبی دیگر نیز پیدا کنید؟         1بیابید مفهوم آنرا بنویسید؟ الف(مجاز را

 «تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی     ***   دست از مس وجود چو مردان رَه بشوی »آرایه های بیت : . 13

 ید؟با  توجه به بیت  زیر به پرسش ها پاسخ ده. 14
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 «است که جمشیدجم نداشت فراغتیاست    ما را  تهیبا آنکه  جیب و جام  من از مال و می »

 است. نایه از .............الف(جام تهی بودن ک

 را بیابید و نوع آن را بنویسید؟ ب(در بیت باال آرایه جناس

 

 را مشخص کنید.)قلمرو زبانی( «را»نوع پ( 

 را مشخص کنید.   نوع واوت(  

 ( نقش واژه های مشخص شده را بنویسید.ث

 به سواالت پاسخ دهید.« گر در سرت هوای وصال است حافظا  //  باید که خاک درگه اهل هنر شوی»با توجه به بیت: . 15

 چه کسانی هستند؟« اهل هنر»منظور از  الف(

 مجاز را در بیت بیابید. ب(

 خاک درگه شدن: پ(

 مفهوم بیت فوق را بنویسید.ت( 

به سواالت پاسخ « است. همچو منمرغ اسیر این همه بهر وطن است   //     مسلک مرغ گرفتار قفس نالۀ »با توجه به بیت: ( 16

 دهید.

 درکدام مصرع، مفهوم مجازی و در کدام یک معنای حقیقی دارد؟« مرغ»الف: واژه 

 کیست؟« مرغ اسیر»ب: منظور از 

 نقش واژه های مشخص شده را بنویسید.پ( 

 

 قلمرو فکری
 را به نثر روان در آورید. «هر ملتی که مردک صاحب قلم نداشت // قلم  در دفتر زمانه فتد نامش از». معنا و مفهوم بیت 17

  «هر کس که فکر جامعه  را محترم  نداشت   /در پیشگاه اهل خرد نیست محترم  » مفهوم بیت زیر را بنویسید؟. 18

زاشک ویران کنش آن خانه  که  بیت   /خانه ای کو  شود از دست اجانب آباد  » دارد؟ بیت زیر به چه چیزی اشاره .19

  «الحزن است 

 بیت زیر علت غمگین نبودن خود را در چه می داند؟ شاعر در .20

  «آری نداشت غم که غم و بیش وکم نداشت   /هرگز دلم  برای کم و بیش غم نداشت  »

 «    مسلک مرغ گرفتار وطن همچو من است     /مه بهر وطن است    ناله مرغ اسیر این ه»در بیت . 21

  کیست؟«مرغ اسیر »منظور از  

 در بیت زیر چیست؟«مردم  صاحب قلم »مقصود  از . 22
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  «فتری که مردم صاحب قلم نداشت در دفتر زمانه فتد نامش از قلم      هر د»  

 ها معرفی می کند؟ فرخی یزدی در بیت زیر خود را با کدام ویژگی . 23

 5/1«انصاف و عدل داشت موافق بسی ولی       چون  فرخی ، موافق ثابت قدم نداشت»   

 

 

 درس چهارم: ادبیات آزاد
*************************************************************************** 

 

 

 قلـــمرو زبـــــانی

 شاعر: محمدتقی بهار

 قالب: قصیده

 د: نماد آزادی خواهان جامعه و آگاهان خاموش جامعه است. دماون

 نوع ادبی: ادب پایداری.

 دعوت به اعتراض و قیام نسبت به خفقان و استبداد حاکم بر اجتماع رژیم شاهنشاهی.شعر:  مضمون اصلی

�احمد عربلو "قصّۀ شیرین فرهاد"از روان خوانی: جاسوسی که االغ بود! 

 قلمرو زبانی
 یی واژه های مشخص شده را بنویسید.نامعادل مع .1

 ملک عطا داد کردگار تو را   //    به جای خویش دهد هرچه کردگار دهد سریر الف(

 شود، مرد کریم  فرومایهدردناک است که در دام شغال افتد شیر/ یا که محتاج ب( 

 کردند ضمادبر آن  کافـور     ***        زمینی  فسردۀتو قلب ( پ

 کرده  پیوند اختر  سعدبا        ****بسته پیمان           هرسپ( با شیر ت

  پس افکنداز گردش قرن ها   ****    راه می آید سالنه سالنه( خر ث

 بستان سفله( زین بی خردان ج

 آوندسرد و سیه و خموش و            ***          کُلَه خُود( از سیم به سر یکی چ

 شیرِ ارغند  شرزهبخروش چو     ***          عجر (بر کش ز سر این سپید مح

  

 واژه صحیح را از داخل کمانک انتخاب کنید. . 2

 پنجم: دماوندیهدرس 
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 )سریر/ صریر( ملک عطا داد کردگار تو راب(           / ارغند(ارقند)بخروش چو شرزه شیر الف( 

                                  (معجر)محجر/ بر کش ز سر این سپید ت(                     کردند (ظماد)ضماد/کافور بر آن (پ

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

 الف( تو مشت درشت روزگاری  / از گردش قرن ها پس افکند

 ب( زین بی خردان سفله بستان / داد دل مردم خردمند

 با توجه به ابیات زیر به سوال ها پاسخ دهید.. 4

 خاموش و آوند  وو سیه  سردگردون  / ز جور  زمین چون گشت(1

 ضربتی چندزمین بر آسمان شو  /  بر وی بنواز  مشتای (2

 الف( نقش کلمات مشخص شده را بنویسید

 ترکیب اضافی و وصفی را در هر دو بیت مشخص کنید.ب( 

 مصرع دوم بیت اول مشخص کنید.دررا  « واو»پ( نوع 

 بررسی کنید.ت( ابیات را به لحاظ شیوه بالغی و عادی 

 

 «باشیم که شما را سرکار بگذاریم. که  امخدا!  مؤمن»نقش واژه های زیر را بنویسید. . 5

 را در بیت زیر بنویسید.« ت»نقش ضمیر. 6

 روی /  بنهفته به ابر، چهر دل بند  تتا چشم بشر نبیند

 عبارات زیر را بخوانید و به سوال ها پاسخ دهید.. 7

احمد ! ../ این لگد آخری که احمدرضا  پهلواناست که .... / به به! دو تا  / عن غریب( ن قریبع)، دشمن آقاحاج احمد »

 «بود. (/ فقانیفغانی)، به االغ زد، خان

 نقش واژه های مشخص شده را به ترتیب بنویسید. 

 امالی درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  

 قلـــمرو ادبــی
 ا را مشخص کنید.در بیت های زیر، استعاره ه. 8

 پند یکی شنو جانسوخته زین ���/ ���پنهان مکن آتش درون راالف( 

 دــکمربن یکی انــمی به نـزآه ���/ ��خوداز سیم به سر یکی کلهب( 

 دــاد کردنــور بر آن ضمــکاف /       دــرونشینــا درد و ورم فــتپ( 

 سپس معنی آن را بیان کنید.؛را به لحاظ ادبی بررسی کنید« برکند ظلم بنای ریشه از ��/ ��بر کَن ز بُن این بنا که باید»بیت:  .�9

 زیر را بنویسید.ابیات بارزترین آرایه ادبی  . �10
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 تو قلب فسردۀ زمینی   / از درد ورم نموده یک چند)حسن تعلیل(الف( 

 ب( تا چشم بشر نبیندت روی  / بنهفته به ابر، چهر دل بند)حسن تعلیل(

 )موقوف المعانی با بیت بعدی(دیومانند نحس مردم وین �/ �وارهی از دم ستوران تاپ( 

 پیوند)حسن تعلیل( کرده سعد اختر با ��/ ��با شیر سپهر بسته پیمان

 را از نظر قالب مقایسه کنید.« ارمست و هوشی»و « دماوندیه»شعر های . 11

 

 پاسخ دهید.با توجه به بیت زیر به سواالت . 12

 اورند کبود یکی به بنشین ��/ ��سپید معجر این سر ز * بکش

  �مجاز بیت را مشخص کنید.( الف

 ترکیب وصفی و اضافی بیت را مشخص کنید.( ب

  بیت را بیان کنید.های ( کنایه پ

 را بنویسید. معنی بیتت(

�؟مخاطب شاعر در این بیت کیستث( 

 مفهوم بیت را بنویسید. ج( 

 د؟ کبود اورند: نماد قدرت / سپید معجر: نماد ضعفچ( کدام واژه ها، نماد هستن

 ابیات زیر را در هر سه قلمرو بررسی کنید.. 13

 پیوند کرده سعد اختر با ��/ ��با شیر سپهر بسته پیمانالف( 

 سوگند جانت به جانت سوزد ��/ ��گر آتش دل نهفته داریب( 

 زیر مشخص کنید. تابیارا در « مجاز» .14

 بسته پیمان  /  با اختر سعد کرده پیوند با شیر سپهرالف: 

 ب: ای مادر سرسپید، بشنو  /  این پند سیاه بخت فرزند

 . آرایه ایهام را در ابیت زیر بررسی کنید.�15

 تا وارهی از دَم ستوران  /  وین مردم نحس دیومانند الف: 

 تو قلب فسردۀ زمینی   //  از درد ورم نموده یک چند  ب:

 دل زمانه  //  وان آتش خود بنهفته مپسند ای شو منفجر پ:

 خامش منشین، سخن همی گوی /  افسرده مباش ، خوش همی خند ت:

 پنهان مکن آتش درون را / زین سوخته جان، شنو یکی پندث:

 گر آتش دل نهفته داری //  سوزد جانت، به جانت سوگند ج:
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 جاسوسی که االغ بود! روان خوانی چند مورد از آرایه های مهم :روان خوانی. 16

روی حرف کسی حرف نزدن: کنایه از مطیع اوامر کسی بودن و رفتن: کنایه از کار دشوار کردن    ***   از دیوار راست باال

با یک  کاچی به از هیچی : ضرب المثلی که کنایه از هر چیز کم و ناقص بهتر از هیچ است. گذاشتن به کسی   *** احترام

 بسیار سخت.  یاچه دوغ درست کردن: ضرب المثل و کنایه از کار غیر ممکن وکاسه ماست از آب در

:  به کار بیهوده سرکار گذاشتن بیهوده   **  از سر باز کردن کسی به بهانه ارجاع به کاری  دنبال نخود سیاه فرستادن کسی :

دویدن:  چهار نعلسی بودن   *** باعث اذیت و گرفتاری  ک کار دست کسی دادن: : کنایه از مشغول داشتن کسی   ** 

شاخ در آوردن: کنایه از نایه از نیست و نابود کردن چیزی   *** چیزی را بر باد دادن: ک کنایه از با سرعت دویدن   *** 

 تعجب کردن زیاد/ دل توی دل کسی نبودن: کنایه از آشفته بودن و اضطراب داشتن.

 قلــمرو فکــری
 چیست؟ در شعر دماوندیه  « سوخته جان»و « دماوند»مقصود شاعر از. 17

 بیت زیر را بنویسید.و آرایه های معنی و مفهوم . 18

  پیوند و نژاد این پی ز بگسل/    ��* بفکن ز پی این اساس تزویر

توسط شاعر « نی نی تو نه مشت درشت روزگاری/ ای کوه نی ام ز گفته خرسند»در شعر دماوندیه، علت سرودن بیت . 19

  چیست:

  .را بنویسید «تا چشم بشر نبیندت روی/ بنهفته به ابر، چهر دل بند»معنی بیت . 20

 مفهوم مشترک سروده های زیر را بنویسید.. 21

 شو منفجر  ای دل زمانه   /  وان آتش خود نهفته مپسندالف:  

 ؟ دال خموشی چرا؟ چو خُم نجوشی چرا؟  / برون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چراب:   

 
 چه کسانی هستند؟«  دماوندیه » منظور از دماوند در قصیدۀ  ب: بیت زیر شاعر از دماوند چه می خواهد؟   درالف(  . 22

 بنشین به یکی کبود اورند    /   بر کش ز سر این سپید معجر     

 چیست؟« ه مباشافسرد» منظور از « ، خوش همی خندافسرده مباشخامش منشین، سخن همی گوی /  » در بیت  -23

 

 مفهوم ابیات زیر را بیان کنید.. 24

 بگرای چو اژدهای گرزه / بخروش چو شرزه شیر ارغندالف(

 گر آتش دل نهفته داری / سوزد جانت، به جانت سوگندب( 

 زین بی خردان سفله بستان / داد دل مردم خردمندپ( 
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   ماجرای جدایی انسان از مبدأ هستی و عالم ملکوت/   نوع ادبی: غنایی/     قالب: مثنوی/     دین بلخیاثر: موالنا جالل ال/     از کتاب مثنوی معنوی ،نامه نی �

  .نیستان: استعاره از عالم معنا/      انسان آشنا به حقیقت عالم معنا نماد  هر  نی: استعاره از موالنا و

 گنج حکمت: آفتاب جمال حق : فیه ما فیه مولوی �

 قلمرو زبانی   

                                                                                                                 هر یک از لغات مشخص شده زیر را معنی کنید -1

 ��نیست مستورتن زجان و جان زتن م مرد و زن نالیده اند         ب(  نفیرالف( در 

 ؟و مشتاقی که دیددمساز همچو نی      **از فراق        شرحه شرحهسینه خواهم پ( 

 شدم خوش حاالنجفت بد حاالن و      ** خود شد یاد من         ظّنهر کسی از ت( 

 بررسی کنید.  «ب»و « الف»بیت زیر را با توجه به موارد . 2

 را آن نور نیستنیست  /  لیک چشم و گوش  دورسرّ من از نالۀ من 

 را بنویسید. «را»کارکرد الف( 

 قسمت مشخص شده را بیان کنید. نقش دستوری ب(

به « دیر شدن روز» و « بی روزی» ؛ «هر که جز ماهی ز آبش سیر شد/ هر بی روزی است، روزش دیر شد.» توجه به بیت با. 3

                                                                                                                ترتیب به چه معناست؟.                                                                     

 را در بیت های زیر مشخص کنید.« دستور»معنای واژه . 4

 

 )وزیر(دستور    /    که با نادان نه شیون باد و نه سورچه نیکو گفت با جمشید . 1

 بگوید سخن پیش تو رهنمون)اجازه و رخصت(     تور باشد کنون     /گر ایدونک دس .2

 هریک از توضیحات زیر معادل کدام واژه  یا اصطالح است ؟. 5

 الف(پاره گوشتی که از درازا بریده شده باشد :...................        ب( میل قلب است به دیدار معشوق :.............

 ، قسمت های مشخص شده را معنی کنید.با توجه به ابیات زیر. 6

  روزش دیر شدروزگارش برد و    /     مکر او معکوس و او سرزیر شد  الف(

 خورشید جان عاشقان در خلوت اهلل شد/        ، خورشید اندر چاه شد  بی گاه شدبی گاه شد ب( 

 درس ششم: نی نامه
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 به سوال ها پاسخ دهید.« ما درید هــای پردههایــش  پرده ����هر که از یاری برید حریفنی »با توجه به بیت: . 7

 

 نقش واژه های مشخص شده را بنویسید. الف(

 نوع حذف را در بیت فوق مشخص کنید.ب( 

 قلمرو ادبی:

 ابیات زیر آرایه اسلوب معادله دارند.

 1 )دود اگر باال نشیند کسر شأن شعله نیست /// جای چشم، ابرو نگیرد، گرچه او باالتر است 

 2 )شود شود /// موی اندر شیر خالص زود پیدا می ان زود بر مردم هویدا میعیب پاک 

 3 ) جدا سازد می پروانه از فانوس را شمع///  دوست و ما میان در مانع است شرمپرده 

 4 )محرم این هوش جز بی هوش نیست /// مر زبان را مشتری جز گوش نیست 

 5 )ها کی برهم خورد از زشتی تمثال پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما /// آیینه 

 6 )شود شود /// گرگ سیه روز سگ چوپان نمی ای دوست دزد حاجب و درمان نمی 

 7آدمی پیر که شد حرص جوان می گردد  //  خواب در وقت سحرگاه گران می گردد) 

 8 اظهارعجز پیش ستمگر ز ابلهی است // اشک کباب موجب طغیان آتش است) 

 9 وش دل فرزانه را  //  دزد دانا می کشد اول چراغ خانه راآید برد ه( عشق چون 

 10 پسته بی مغز چون لب وا کند رسوا شود//    کمالی های انسان از سخن پیدا شود( بی 

 11عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را // سیل، یکسان می کند پست و بلند راه را ) 

 12یل چه اندیشه کند باران را( سعدی از سرزنش غیر نترسد هیهات // غرقه در ن 

 13چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان // چه باک از موج بحر آن را که دارد باشد نوح کشتیبان ) 

 14دل من نه مرد آن است که با غمش برآید// مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی ) 

 15نباشد ( تا رنج تحمّل نکنی گنج نبینی // تا شب نرود ، صبح پدیدار 

 16 )ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنی است// به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را 

 17چشم عاشق نتوان بست که معشوق نبیند// پای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید) 

 18حریص را نکند نعمت دو عالم سیر // همیشه آتش سوزنده اشتها دارد) 
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 19ف در آشفتگی /// آشنایان را در ایام پریشانی بپرس( شانه می آید به کار زل 

 20 )) هر که جز ماهی ، ز آبش سیر شد / هر که بی روزی است، روزش دیر شدالف 

 21مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد /  غنچۀ خاموش، بلبل را به گفتار آورد ) 

 
 8 ..بارزترین آرایه ادبی ابیات زیر را بنویسید  

  :لیک چشم و گوش را آن نور نیست��//  ����ـــاله من دور نیستسرّ من از نالف  

  :نی دمساز و مشتاقی که دید؟همچو        //    ��همچو نی زهریّ و تَریاقی که دید؟ب  

  :ش نیستگو جز مشتـری را زبان مر،� //      �هوش نیست  محرم این هوش جز بیپ  

  
 9 . را بیان کنید. «اند در نفیرم مــرد و زن نالیده � ����������اند بریدهکز نیستان تا مـرا ب»آرایه های ادبی بیت 

 10 .  را بیان کنید.« هــر که این آتش ندارد نیست باد������آتش است این بانگِ نای و نیست باد»آرایه های ادبی بیت 

 11 . :را بیان کنید.«  جوشش عشق است کاندر می فتاد ���������آتش عشق است کاندر نی فتاد»معنی بیت 

 12 .بیت را بنویسید. مفهوم  

 13.آرایه های ادبی بیت فوق را بنویسید . 

  دارد قرابت معناییبیت فوق با ابیات زیر : 

 1 .مبین جز مهر عشق از کل ذرّات // که در عشق است عقل عاقالن مات 

 2 .از خمستان جرعه ای بر خاک ریخت // جنبشی در آدم و حوا نهاد 

 زیر را از نظر کاربرد آرایۀ جناس تام)همسان( بررسی کنید.بیت های . 14

 نیست باد//   هر که این آتش ندارد     نیست بادآتش است این بانگ نای و الف(

 (، راز های ما درید )پرده اول: آواز و نغمه/ پرده دوم: اسرار پردههایش،  پردهنی ، حریف هر که از یاری برید   /    ب(

 مشخص کرده وتوضیح دهید  استعاره را« از نفیرم مرد و زن نالیده اند � /  ��ز نیستان تا مرا ببریده اندک» بیت  در. 15 

  . مشخص کنیدرا  «شتیاقا درد شـرح بگویـــم تا� ��//�����سینه خواهم شَرحه شَرحه از فِراق»بیت : های رایه . آ16

 قلمرو فکری    

 چیست؟ « ننیستا»و « نی»مقصود مولوی ، از .  17

 با توجه به ابیات  زیر به سؤاالت پاسخ دهید:  . 18

 هر بی روزی است، روزش دیر شد // هر که جز ماهی ز آبش سیر شد  » 
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 «پس سخن  کوتاه  باید ، والسّالم   // در نیابد حال پخته هیچ خام       

 چه معنا است؟چیست؟              ب. مصراع اول بیت دوم به « ماهی» الف. منظور از 

 را بنویسید.« خویش وصــل روزگار جویــد باز ��� /هر کسی کو دور مانْد از اصل خویش      »معنی و مفهوم بیت  . 19

 : دارد قرابت معنایی بیت فوق با ابیات زیر، �

 . ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم // باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست1 �

 سوی اصل خود است  // چون یکی، اصل جمل، عدد است. جنبش جمله 2 �

 . هم به اصل خود رود این خط و خال // دائما در آب کی ماند خیال3 �

 . ما ز دریاییم و دریا می رویم // ما ز باالییم و باال می رویم 4 �

 . دل، قطره ای ز شبنم دریای عشق اوست // کز راه دیده باز به دریا همی رود5 �

 

 ترک ابیات زیر را بنویسید.مفهوم مش. 20 �

 در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز  /  هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد.. 1 �

 هر کسی از ظنّ خود شد یار من  /  از درون من نشد اسرار من . 2 �

 مفهوم مشترک هر دو بیت فوق، بیگانگی /  محدودیت درک بشری  است.  �

 بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست. زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر /  1 �

 تو بمان ای آن که چون تو پاک نیستروزها گر رفت گو رو باک نیست   /   . 2 �

 جدول زیر را با توجه به مفاهیم ابیات درس کامل کنید.. 21 �

 مفهوم �  � بیت �

 راه عشقدشوار و پر خطر بودن  �  � نی حدیث راه پرخون می کند   /     قصه های عشق مجنون می کندالف: 

  تن ز جان و جان ز تن مستوری نیست/ لیک کس را دید جان دستورب: �

 نیست
آشکار بودن راز عشق/ محدودیت درک بشری / انعکاس درون در  �  �

 بیرون

هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد / هرکه بی روزی است، روزش دیر پ: �

 شد
 عاشق راشتیاق پایان ناپذی �  �

 فراگیر بودن عشق/ حیات و حرکت موجودات از عشق �  � جوشش عشق است کاندر می فتادآتش عشق است کاندر نی فتاد / ت: �

 

 نی حریف هر که از یاری برید / پرده هایش ، پرده های ما درید. به سواالت پاسخ دهید : با توجه به بیت زیر. 22

 به چه معنی به کار رفته است؟ مصرع اولدر « حریف»واژه ی الف: 

 را بنویسید.« ه دریدنپرد»ب: مفهوم کنایی 
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 با توجه به شعر زیر به سؤاالت پاسخ دهید: . 23

 هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش         باز  جوید   روزگار   وصل   خویش

 من به هر جمعیّتی  ناالن  شدم           جفت بدحاالن و خوش حاالن شدم.

 چیست؟« خوش حاالن » بیت دوم منظور از چیست؟      ب. در « اصل خویش» الف. منظور موالنا از 

 با« لیک چشم و گوش را آن نور نیست������سرّ من از نـــاله من دور نیست»بیت : 

 «قرابت مفهومی دارد« تا نگردی آشنا زاین پرده رمزی نشنوی// گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش »بیت : 

 را بنویسید. « لیک کس را دیدِ جــان دستور نیست      /ر نیست      تن ز جان و جان، ز تن مستو»معنی و مفهوم بیت . 24

 

�  

 

 

 )فی حقیقه العشق(: شهاب الدین سهروردی/ نوع ادبی:  ادب غنایی.  "در حقیقت عشق"

 : تمهیدات عین القضات/ نوع ادبی : ادب غنایی"سودای عشق"

 شفیعی کدکنی)م. سرشک( شعرخوانی: صبح ستاره باران: مثل درخت در شب باران، محمدرضا

 قلمرو زبانی
 بنویسید. را شده مشخص های واژه معنای- 1

  است.  فرضالف( ای عزیز، به خدا رسیدن 

 بی عشق می یاب. ممّات ب(

  نکند مأوا جایی همه به و ندهد راه خود به را کسی هر عشق (پ

       ارزد بهتر جهان زیرکی از عشق سودای( ت

 توایم حبیب و معشوق ما و ییما محبّ و عاشق ( توث

 

 اصالح کنید. . در متن زیر، در صورت وجود اشتباه امالیی، آن را2

 «پس عشق از بحر این معنی، فرض راه آمد .کار طالب آن است که در خود جز عشق نطلبد.»

 «آواز باد و بارانت اس باقی، بعد از من و تو ماند  /  تا در زمانه  محبتوین )نغمۀ/ نقمۀ( » با توجه به بیت: . 3

 به سوال ها پاسخ دهید.

 الف( واژه مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید. 

 .ب( نقش واژه های مشخص شده را به ترتیب بنویسید

 .پ( ترکیب وصفی و اضافی را مشخص کنید

 درس هفتم: در حقیقت عشق
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 .را بیان کنید« واو»ت( نوع 

 رسی وجود دارد.در عبارت زیر واژه ای را بیابید که هم آوای آن در زبان فا. 4

 .الف( حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می یاب

 عبارت زیر را بخوانید و به سوال ها پاسخ دهید.. 5

  («.کمال»است و یکی « جمال»بدان که از جمله نام های حُسن یکی )

 الف( نوع حذف را مشخص کنید. 

 ب( واژه های سجع را بیابید. 

 چند نمونه سجع
 .جمالنماید و فرزند خود به  کمالود به همه کس را عقل خ -

 گشته. باسق، و تخم خرمایی به تربیت او  نخل شده فایقعصارۀ تاکی به قدرت او شهد  -

  کشیده.و خوان نعمت بی دریغش همه جا  رسیده باران رحمت بی حسابش همه را     -

 .ضایعاست و دین بی ملک  باطلملک بی دین      -

  کنید مشخص ؟ است آمده بیت کدام در «شیدایی» واژه معنایی معادل. 6

 است سودایی خوش عشق که بادا عاشق   / است برنایی کجا هر پیر، عالم الف(در

 روزگاران به حتّی کرد توان نمی بیرون»  گفتم /  نشسته مهـری روزگاران به :ب(گفتی

  بنویسید را شده مشخص های واژه دستوری نقش. 7

 .خوانند عشق را آن رسد، غایت به چون محبّتالف: 

 یافتم.  باهوشمن او را ب: 

 شود.  مسلم، کسی را در عشق قدم نهادنپ: 

 می پنداشتند.  عاشق، او را همهمردم ت: 

 . با توجه به بیت زیر، به سوال ها پاسخ دهید.8

 . پروانه از دور پر زنان//   درآید   نوررا  پروانهچو از شمعی رسد 

 های مشخص شده را بنویسید.الف: نقش واژه 

 مشخص نمایید.« را»ب: نوع 

 

 . با توجه به بیت زیر به سوال ها پاسخ دهید.9

 خوش سودایی است عشقبادا که  عاشقاست    /     برناییدر عالم پیر، هرکجا 

 الف: نقش واژه های مشخص شده را بنویسید.

 را بیان کنید.« ییدایش»واژه  ییمعنا معادب: 
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 یادب قلمرو
  .«درعشق قدم نهادن کسی راست که با خود نباشد و ترک خود کند». کنایه عبارت زیر را بنویسید. 10

  ؟ دارند ای آرایه چه شده مشخص های قسمت زیر  بیت در. 11

 باران ستاره صبـحِ ، گاهـتگاه لبخنـد     سـاحل و صـبـح پیـوندِ ،نـگـاهـت آیینۀ

 

 : کنید مشخص را هایی نمونه زیر عبارات و ابیات از « جناس,  کنایه, تشبیه» های آرایه برای . 12

  «کمال» یکی و است « جمال»  یکی حُسن های نام جملۀ از الف(

  .نسازد نردبان پایۀ دو محبّت و معرفت از تا رسیدن نتوان عشق عالَمِ به ب(

 بکندسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترک خود ک نهادن قدم عشق در (پ

و به هر دیده  نکندو به همه جایی مأوا  ندهدعشق هر کسی را به خود راه ». واژه های مشخص شده در متن زیر، چه آرایه ای دارند؟ 13

 .«ننمایدروی 

  فکری قلمرو
 ارتباط معنایی گزینه های زیر را بیان کنید.. 14

 و به هر دیده روی ننماید.الف( عشق هر کسی را به خود راه ندهد و به همه جایی مأوا نکند 

 ب( صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع  / الیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست

 را بنویسید.« هر که عاشق نیست، خودبین و پرکین باشد، و خودرای بود. عاشقی بی خودی و بی راهی است.:»معنی و مفهوم عبارت . 15

  .یسیدبنو روان نثر به را زیر اشعار و عبارات . 16

 نیست انــدرسام قــعش به بودن انـج با         نیست جان کِش نهد قدم کسی عشق در (الف

 است سودایی خوش عشق که بادا عاشق          است اییــبرن اــکج رــه ر،ـــپی مــعال در ب(

 

 .بنویسید زیر های عبارت از را خود دریافت و درک. 17

  .آید افزون ها عقل همه بر عشق دیوانگی و ارزد هترب جهان زیرکی از عشق سودای الف(

 

 مفهوم مشترک ابیات و عبارات زیر را بنویسید.. 18

 نیست  در سامان عشق به بودن باجان   *  نیست جان کِش نهد قدم کسی عشق . در1

 سی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترک خود بکندک نهادن قدم عشق در .2

 چو مردان ره بشوی / تا کیمیای عشق یابی و زر شوی. دست از مس وجود 3

 . تا نگردی بی خبر ز جسم و جان  /  کی خبر یابی ز جانان یک زمان4

 . هوای عشق او داری، هوای خویشتن بگذار / خیالش نقش می بندی، رها کن دل ز جان بگذر5

 الیقم بگو  . من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم  // حال برای چون تویی اگر که6
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 )توجه: تعداد زیاد ابیات جهت بررسی مفهوم مشترک، صرفاً جهت آشنایی دانش آموزان با موارد بیشتر است.(

 

 .دهید پاسخ سواالت به زیر عبارات به توجه با. 19

را چنان گرداند که  عزیز، پروانه، قوت از عشق آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه که آتش عشق او ای»

خود نداند فرقی کردن میان آتش و غیر آتش، چرا ؟ زیرا که عشق، همه  .همه جهان آتش بیند؛ چون به آتش رسد، خود را بر میان زند

 «.خود آتش است

 است؟ کرده مقایسه چیزی چه با را عشق نویسنده ؟              ب( چیست نماد پروانه  الف(

 های زیر را بیان کنید. مفهوم مشترک گزینه. 20

 الف( وجود عاشق از عشق است؛ بی عشق چگونه زندگانی کند؟! حیات از عشق می شناس و ممّات بی عشق می یاب.

 ب( بی عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است؟  / یعنی اگر نباشی ، کار دلم تمام است. 

 

 مفهوم مشترک گزینه های زیر را بیان کنید.. 21

 ند حلقه بر در زد حریم حُسن را  /  در رگ جان، هر که را چون ذلف ، پیچ و تاب است.الف( می توا

 دشوار می توان رسیدن؛ زیرا که وصول به حُسن ممکن نشود؛ اال به واسطۀ عشق.  –که مطلوب همه است  -ب( به حسن  

 

     .مفهوم مشترک دو گزینه زیر را بنویسید. 22

 یر عقل حیله گر / شیر کی سازد عصای خود دم روباه را            الف(  عشق مستغنی است از تدب

  «عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقل ها افزون آید. سودای »ب( 

 

 

 

 محمد ابراهیم باستانی پاریزی، نوع ادبی: ادب سیر و سفر)سفر و زندگی(. "از پاریز تا پاریس"

 ی: تذکره األولیا عطار نیشابوری.گنج حکمت: سه مَرکب زندگ

 قلمرو زبانی
 واژه های مشخص شده را معنی کنید. .1

 بود. مستعجلالف( همه می دانیم که دولت 

 و رواق است طاق ب( چون ابروی معشوق با 

 زدیم.« سرپری»پ( به قول بیرجندی ها در این شهر یک 

 دروازه های آن باقی است.  طاق ضربیت( هنوز 

 یز تا پاریسدرس هشتم: از پار
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 دارد که روزی خاطراتی از سفر ماه هم بنویسم. یاستبعادث( چه 

 آبی مدیترانه دوخته شده بود. طیلسانج( جزیره های کوچک و بزرگ، مثل وصله های رنگارنگ بر 

 حکومت سرهنگ ها پناه ببرد. غاشیۀچ( از بیم عقرب جرّاره دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار 

 نجا ساخته شده که از شاهکارهای هنری است.در ای« پارانوما»ح( عالوه بر آن، یک 

 ؟هستنداز نظر امالیی نادرست  واژه هابا توجه به معنی واژه ها؛ کدام . 2

  -تحریر و نوشتن  –اتراق و توقف  –هواله و سند   –کاذیه و جاکاغذی  –مار قاشیه بسیار خطرناک  –طاق ضربی و سقف خمیده 

 ق.نمط و طری  -ان و موبدان مغ  -تبق و سینی   -استبحاد و بعید 

 در هر بیت، به چه معناست؟« طاق»واژه .3

 نه طاقپذیر است عشق ، جفت نخواهد حریف   /    بر نمط عشق اگر پای نهی  طاقالف( 

 اندرون تخت زر   /    نشانده به هر پایه ای در گهر طاقب( نهاده به 

  .وی پری رویان با رنگ و نگار استو رواق است  /  چون ر طاقپ( چو ن ابروی معشوقان با 

  .ضربی دروازه های آن باقی است طاقهنوز ت( 

، را «ش»نقش ضمیر پیوسته « نام نهادند اشخاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان   //     این ملک که بغداد و ری »در بیت: . 4

 .بنویسید

 ایید.در ترکیبات زیر هسته و نوع وابسته وابسته را مشخص نم . 5

 قدرت قلم نویسنده                           .  1

 یک چمن داغ                                .2

 صد کاروان شتر .3

 خودمقصود غایت القصوای  .4

 کالس ششم ابتدایی .5

 هقدرت قلم این نویسند .6

 بن مایه اشعار شاعران کالسیک .7

 یک تپه یادگاری بزرگ .8

 دو جلد کتاب .9

 دریای تصورات تاریخی .10

 پنج فرسنگ راهسی و  .11

 مهد دموکراسی عالم  .12
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  ویکتورهوگو جلد دوم کتاب بینوایان  .13

 منظرۀ جنگ واترلو .14

 هفت تا کتاب .15

 گیرایی سخن او .16

 اسیر این جهان .17

 محوطۀ میدان شهر .18

 دانش آموز پایۀ دوازدهم .19

 یادآوری خاطرۀ دلپذیر)دلپذیر: وابسته وابسته از نوع صفتِ مضاف الیه(  .20

 وابسته وابسته، از نوع صفتِ مضاف الیه(برنامۀ کدام سفر: )کدام:   .21

 ادبیات ملل مختلف جهان: )مختلف: وابسته وابسته از نوع صفت مضاف الیه / جهان: وابسته وابسته از نوع مضاف الیه مضاف الیه( .22

ته وابسته از نوع مضاف کتاب تاریخ ایران و جهان: )ایران: وابسته وابسته از نوع مضاف الیه مضاف الیه/ جهان : معطوف به ایران: وابس .23

 الیه مضاف الیه(

 دانش آموز فوق العاده باهوش)فوق العاده: وابسته وابسته از نوع قیدِ صفت( .24

 است.(« وابسته وابسته»توجه: تعداد زیاد موارد فوق، صرفاً جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان با مقولۀ )
 

 روابط واژگان زیر را بیان کنید. . 6

 طیلسان و ردا                  ( پ                                قریب و غریبب(                            الف( تحریر و ثبت 

 نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنویسید . . 7

  قدیمی  ، شهری است پایتخت ایتالیا  الف( رم ،

 انده می شود. خو« واترلو»وجود دارد که  تپه هاییب( در کنار بروکسل، کوه و 

 «بازبستهسه مرکب دارم؛ »می گذرانی؟ گفت:  چگونهپ( نقل است از او)ابراهیم ادهم( پرسیدند که روزگار 

 نام نهادند اشو ری  بغداد که این ملکاست که رنگین شده از خون ضعیفان /   خاکی ت(

 

 قلمرو ادبی
 یسید.مجاز را در موارد زیر بیابید و معنای مجازی هر یک را بنو .8

 ی اش نام نهادند پالف( آیین طریق از نفس پیر مغان یافت  //   آن خضر که فرخنده 

 .ب( یک روز دنیایی به روم چشم داشت

 پ( متوجه شدم که قدرت قلم این نویسنده تا چه حد بوده است. 

 زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید. موارد . 9
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  -چشم داشتن: کنایه از انتظار و امید داشتن   -اشت و از آن چشم می زد.)دنیا: مجاز از مردم دنیا  الف( یک روز دنیایی به روم چشم د

 چشم زدن: کنایه از ترسیدن و واهمه داشتن )حساب بردن نیز هست((

اس همسان / ب( کاووس کیانی که کی اش نام نهادند  // کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند؟)کی: پادشاه / کی: چه وقت : جن

 کاووس و کیانی و کی: مراعات نظیر(«  /  ی»و مصوت « ن»و « ک»تلمیح به داستان کیکاووس ، شاه ایران دارد/ تکرار: بود / و

دل گرمی : کنایه از  –پ( دل گرمی و دم سردی ما بود که گاهی    //    مرداد مه و گاه دی اش نام نهادند )سرد و گرم: تضاد 

واج آرایی  /  مرداد مه و دی : مراعات نظیر  /  دم: «: م»و « د»سردی: کنایه از بی تأثیری سخن // تکرار صامت های تأثیرگذاری / دم 

 مجاز از سخن // لف و نشر مرتب)مربوط به دانش آموزان رشته علوم انسانی( 

 .ت زیر را از نظرقلمروادبی بررسی کنیدابیا . 10

 ادندـخون دل شاهان که می اش نام نه      /ن شد     با خاک عجین آمد و از تاک عیاالف: 

 ده پی اش نام نهادندـکه فرخن خضرآن      /یافت      انــر مغــپی ق از نفســـن طریــآییب: 

ل ، یادآور کدام مَثَ«از بیم عقرب جرّاره دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ ها پناه ببرد.»عبارت  . 11

 است؟ 

 قلمرو فکری
 مقصود نویسنده از عبارات زیر چیست؟ . 12

 « امپراطوری های بزرگ هم مانند  آدم های ثروتمند ، معموال از سوء هاضمه می میرند.»چه خوش گفته اند که الف: 

 بود«  دولت مستعجل»همه می دانیم که  ب: 

 .از خویش و نی اش نام نهادندصد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب   /    تا شد تهی  پ: 

 مفهوم کلی هر بیت را مقابل آن در جدول بنویسید.. 13   

 مفهوم کلی بیت
راحتی و آسایس امروز بشر دستخوش سختی و رنج  با خاک عجین آمد و از تاک عیان شد/ خون دل شاهان که می اش نام نهادندالف: 

 گذشتگان است. 

تبعیت و پیروی از پیر حقیقی، موجب سعادتمندی  فت / آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادندآیین طریق از نفس پیر مفان یاب: 

 است.

خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان /  این ملک که بغداد و ری اش نام پ: 

 نهادند

 دیرینه بودن ظلم و ستم بر روی زمین

 .دیسیاول و دوم جدول فوق را بنو اتیاب یمعن .14

 زیر را بنویسید . و مفهوم ابیات. معنی 15

 تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند   //الف( صد تیر جفا بر سر و تن دید یکی چوب    
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 ادندــام نهــاه دی اش نــه و گــمرداد م ردی ما بود که گاهی    //   ــب( دل گرمی و دم س

 

 یادآور کدام بیت از حافظ است؟ دریافت خود را از آن بنویسید.(« عجلدولت مست»، «از پاریز تا پاریس»با توجه به متن درس . 16

 

 

 

 

 دکتر علی شریعتی، نوع ادبی:ادب سفر و زندگی. "کویر"

 روان خوانی: بوی جوی مولیان: از کتاب بخارای من ایل من: محمد بهمن بیگی.  

 قلمرو زبانی
 معنی واژگان مشخص شده را بنویسید.

 مردم کویر است.     تفرجگاهآسمان، الف: 

 عشق آبادش ساخته اند.  انگارۀ چنان که می گویند، هم بر ب: 

 در بستر خویش به خواب رفتم. « اسرا»خسته از آن پ: 

 ی بودم.معلقگرم تماشای این دریای سبز ت: 

 می کنند.  مشایعتاز اینجا، درختان کهن، آب را تا باغستان و مزرعه ث: 

 یبایی ها که درونم را پر از خدا می کرد.آن همه ز اهوراییصفای ج: 

 امال

 . واژه درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.2

 در چهار سالگی پشت )قاش/ غاش( زین نشستم.الف:  

 فرا رسیده بود. اش یو اجتماع یعلم/ حیات(  اطیح)بهار  ب: در آن هنگام 

 و چراغ علم را او روشن نگاه دارد.پ: همه چشم ها به او بود که )حوضه/ حوزه( حکمت را او گرم 

 تنفس در اتاقکی )محسور/ محصور( ، دشوار و طاقت فرسا بود. ت:  

 روز و شب با فخر )مباحات / مباهات( ، با شادی و غرور به تصدیقم می نگریست.ث:  

 درس نهم: کویر
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 /تهویه( به تهران نرسیده بود.هیتحو)بساط ج: 

 در کنار آن مدینۀ پلید و... را که همچون این شیعۀ گمنام و )غریبش/ قریبش( چ: ناله های گریه آلود آن امام راستین و بزرگم

 : ترادف های مهمی که هم ارزش امالیی دارند و هم معانی این واژگان مهم است. نکته

راتر از عالم طبیعت و و آنچه ف ماوراء الطبیعه و چراغ/  قندیل : ماه دهم از ماه های رومیان/ مطابق با تیرماه / . تموز3انگاره و طرح  

و کوهه زین،  / قاشو تماشا و نگاه  نظاره و سرخوشی/  نشئهو همراهی /  مشایعتماده است؛ مانند خداوند، روح و مانند آنها / 

: در شب سیر کردن،  اسرا و باالخانه/  . غرفهو باد بسیار گرم /  موم/ سَو ادعا / داعیهو ضربه / زخمهقسمت برآمده جلوی زین 

 دهمین سوره قرآن کریم نیز هست.هف

 .کدام یک از گزینه های زیر براساس روابط معنایی غلط می باشد؟ 3

    کرند: تناسب ت: کهر/    پ: نسیم و سَموم: ترادف                 : ترادفیو همراه عتیمشاب: گلستان / گلشن: ترادف       الف: 

 هید.. با توجه به موارد زیر، به سوال ها پاسخ د4

 آید  بیرون می دل یخچال بزرگکه در تموز و سوزان کویر ، گویی از  چشمه آبی سرد(1

 رفته بودم. نظاره آسمانگذاشته بودم و به  روی بام خانهخود را بر  نیز  آن شب( 2

 های اسمی موارد مشخص شده را بررسی کنید. هسته و وابستۀ گروهالف: 

 آسمان( را بنویسید. -نظاره   -نیز –ب آن ش –نقش دستوری واژه های ) دل ب: 

 

 های اسمی زیر را از نظر وابسته وابسته بررسی کنید. گروه. 5

 ( کتاب بسیار ارزشمند1

 یشمی(رنگ سبز 2

 ( برجسته ترین شاعران زبان فارسی3

 (ساختن آینده ای روشن4

 ( صحبت خیلی صمیمی5

 ( شیرینی بیان سعدی6

 ( آهنگ سخن قدما7

 (قلب آن کویر8

 (تموز سوزان کویر9

 ( شاگرد حوزه ادبی10

 هوای نسبتا پاک(11

 ( فرهنگ ایران باستان12
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 فریاد عاشقان دل سوخته( 13

 ( سه دست لباس ایرانی 14

  قلب آن کویر( 15

 تاب آفتاب آن جمال ( 16

 

 .را مشخص کنید "وابسته ۀوابست"نوع .در ابیات زیر، 6

  شرح درد اشتیاق//   تا بگویم     سینه خواهم شرحه شرحه از فراق  الف: 

  روزگار وصل خویش/  باز جوید     هر کسی کاو دور ماند از اصل خویشب: 

 درک و تفهیم معانی این واژه ها، ضرورت دارند و بهتر است آن ها را در جمله بیان کنیم.  9. نکته: در درس 7

پرنیان: پارچۀ ابریشمی دارای نقش و      /نگرش: تلقی            /   تماشا   :  ظارهن /     آویزان     :  /   معلق     : سَمومباد گرم مهلک

قاش: قسمت برآمده جلوی /        عدلیّه: دادگستری    /نگار، نوعی حریر     شبدر دوچین: گیاه علفی شبدر دو بار چیده شده     

ماورا: فراسو. آن سو. ماسوا. /            وابع شهرستان سمیرم استان اصفهان.کمانه: نام کوهی در منطقه ونک از ت  /     زین، کوهه زین  

 درس: موضع درس گفتن، محلی که در آن تدریس کنند./  مَ  برتر. مباهات: افتخار ، سرفرازی

 

 بنویسید.به ترتیب نقش دستوری کلمات مشخص شده را  . 8

 بیند می کهکشان، آن را  شهر آسفالت نشینلوکس مردم  های نگاهشگفتا که الف: 

اش سنگریزه به گوش می رسد و  شجبرئیل همواره در زیر غرفۀ بلند آسمان پرمحمد و دیدن صحرایی که آواز  شناختنبرای »ب: 

 «می شود، به صحرای عربستان آمده است.خدا آیات وحی را بر لب دارد و زبان گویای 

 

 وجود دارد؟« مضاف الیه مضاف الیه»د ر چنیدر متن ز« وابسته های وابسته»از میان . 9

در روم ،و یا تأثیر ادبیات هندی در ایران،  حاصل روابط فرهنگی  و یا نتیجه  یونان در ادب فارسی و نفوذ فرهنگ عربتأثیر ادبیات »

می آید و این در هم اثر می کنند و نوعی داد  ستد ادبی به وجود  جهان تسلط نظامی است. به عبارت دیگر ادبیات ملل مختلف

 «است.جهان   ادبیاتدادوستد ها ، یکی از عوامل شکفتگی 

 

 . در عبارت زیر، وابستۀ وابسته را بیابید و نوع آن را بنویسید.10

  .(دیآ یم رونیبزرگ ب یخچالیاز دل  یی، گو ریسرد که در تموز سوزان کو یچشمه آب)
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 قلمرو ادبی

 دهید.با توجه به متن زیر را سوال ها پاسخ . 11

که همواره فلسفه از آن سخن می گوید و مذهب  –را  ماوراء الطبیعهدر کویر، گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن است که 

در کویر به چشم می توان دید، می توان احساس کرد و از آن است که پیامبران همه از اینجا برخاسته اند و به   -بدان می خواند 

در کویر، حتی درختش، سنگش و سنگریزه اش آیات وحی را بر «.... در کویر خدا حضور دارد!»ها آمده اند. سوی شهرها و آبادی 

 لب دارد و زبان گویای خدا می شود، به صحرای عربستان آمده است و عطر الهام را در فضای اسرارآمیز آن استشمام کرده است. 

  مجاز را در عبارت فوق بیابید. :الف

 رت باال را بنویسید. مفهوم عباب: 

 معنی واژۀ مشخص شده را بنویسید. پ: 

 ت: آرابه دو سطر پایانی را بنویسید.

 آرایه موارد زیر را مشخص کنید. .12

چشمۀ آب سردی که در تموز سوزان کویر، گویی از دل یخچالی بزرگ بیرون می آید، از دامنۀ کوه های شمالی ایران به سینۀ الف: 

شود و از دل ارگ مزینان سر بر می دارد. از این جا درختان کهنی که سالیانی دراز سر بر شانۀ هم داده اند، آب را کویر  سرازیر می 

 تا باغستان و مزرعه مشایعت می کنند. 

 در این دریای سبز معلّقی که بر آن مرغان الماس پر ، از غیب سر می زنند .ب: 

 تابستان وصال  –چراغ علم پ: 

، این نخلستان خاموش و پرمهتابی که هرگاه مشت خونین و بی تاب قلبم را در زیر باران های غیبی سکوتش می ت: آسمان کویر

 .ناله های گریه آلود آن روح دردمند و تنها را می شنومگیرم، 

 «مزینان از هزار و صد سال پیش هنوز بر همان مهر و نشان است که بود»ث: 

 

 بنویسید. آرایه های ادبی موارد زیر را .13

 د و قندیل پروین سر زد.های الماس شکفتن ( گل1

 ( در این دریای سبز معلّقی که بر آن مرغان الماس پر ، از غیب سر می زنند .2

 آن باغ پر از گل های رنگین و معطر شعر و خیال و الهام و احساس در سَموم سرد این عقل بی درد پژمرد.( 3
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تابستان وصال، درست به هنگام ، همچون همه ساله، امیدبخش و گرم و مهربان و نوازشگر »ا بیابید. ر« ایهام تناسب»در متن زیر . 14

 «می آید

 را بنویسید. « آن باغ پر از گل های رنگین و معطر شعر و خیال در سَموم سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد.»آرایه متن: . 15

 

 قلمرو فکری
 های مشخص شده را بنویسید. .در عبارت زیر منظور از قسمت16

و غریبش ، در کنار آن مدینه پلید و در قلب آن کویر بی  شیعۀ گمنامو بزرگم را که همچون این آن امام راستین ه آلود یناله های گر

 فریاد، سر در حلقوم چاه می برد و می گریست. 

اینجا... می توان چند حلقه چاه عمیق زد و ...آنجا دیگر سر به آسمان بر نکردم و همه چشم در زمین، که ». مفهوم عبارت: 17

 «چغندرکاری کرد.

 . بر مبنای متن زیر، به سوال ها پاسخ دهید.18

لوکس  نگاه هایشگفتا که «! راه مکه»، «شاهراه علی»می پیوندد:  ابدیّتآن جادۀ روشن و خیال انگیزی که گویی یک راست به 

، شاهراه علی، راه کعبه، راهی که علی از آن به کعبه کویری بیند و دهاتی های کاهکش م کهکشانمردم آسفالت نشین شهر، آن را 

 می رود.

 الف: نوع نگاه متفاوت روستایی و شهری را بیان کنید.

 ب: نقش واژه های مشخص شده را به ترتیب بنویسید.)قلمرو زبانی(

 

 مفهوم مشترک دو عبارت زیر را بیان کنید.. 19

 ۀ زیبایی، / بر لب ها تلخی دانایی /  شهر تو در جای دگر / ره می بَر با پای دگر. الف(در کف ها کاس

 « چنین بود که هر سال که یک کالس ، تا ............ به این علم عددبین مصلحت اندیش آلود.»از :  73ب( بند آخر صفحۀ 

 

 مفهوم عبارت زیر را بیان کنید.. 20

گیرند و پشت میز و نیمکت مدرسه ام می نشانند.نمی دانستم که تفنگ مشقی قشنگم را می  نمی دانستم که اسب و زینم را می»

 « گیرند و قلم به دستم می دهند.

 

آن باغ پر از گل های رنگین و معطر شعر و خیال و الهام و احساس در سَموم سرد این عقل بی درد پژمرد و صفای ». مفهوم: 21

 را بنویسید.« نم را پر از خدا می کرد، به این علم عددبین مصلحت اندیش ، آلود.اهورایی آن همه زیبایی ها که درو

  زیر را بنویسید. تاعبارمشترک مفهوم . 22

 « .شاهین تیزبال افق ها بودم ، زنبوری طفیلی شدم و به کنجی پناه بردم »الف: 

 .پرید و رفت اکنون به دام صد غم و صد محنتم اسیر  /  آن مرغ خوش دلی که تو دیدی ب:
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 .«آب جیحون فرو نشست؛ ریگ آموی پرنیان شد. پا در رکاب گذاشتم و به سوی زندگی روان شدم» : با توجه به: 23

 الف: مفهوم متن فوق را بنویسید.

 یک وابسته وابسته را در عبارت فوق بیابید.)قلمرو زبانی(ب: 

 پ: آرایه های متن را بیابید.)قلمرو ادبی(

 د سفرنامه و حسب حال چه تفاوتی با هم دارند تحقیق کنی. 24

 

 

 

 سلمان هراتی/ نوع ادبی: ادبیات انقالب اسالمی.قالب: غزل«: دری به روی خورشید»از مجموعۀ  "فصل شکوفایی"

 گنج حکمت: تیرانا: محمدرضا رحمانی )مهرداد اوستا(

 قلمرو زبانی
 واژه های مشخص شده را معنی کنید. .1

 سنگی را دست های کریم تو میوه ای چند شیرین ایثار کند. زخمهربانی را به مهر، که پاداش هر نه همین مهالف: 

 سرد، در کوچه های غم و درد برزخآن جا در آن  ب:

 گشاده باشم. داعیه ایبی آنکه زبان به کمتر پ: 

 بیاموز. پالیزگشاده دستی را از بوستان و ت: 

 ستی امالیی دیده می شود؟ تصحیح کنید. زیر چه تعداد نادر ترکیباتدر میان .2

میراث  -ایثار و بخشش  -زخمه سنگ  -سپاسگذاری و آفرین  -داعیه و خاسته  -بی تاب و بیقرار  –غرق غبار  -غم غربت » 

 « گذشتگان

 دانش های زبانی ودستوری

 را در عبارات زیر مشخص کنید.« واو»نوع . 3

 سر تو زرافشانی می کند و ابر، گوهرالف( سپاس خورشید را که هر بامداد بر 

 ب( دیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو

آیینه دار من در دشت دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ// امروز خورشید، ».با توجه به بیت زیر به سواالت پاسخ دهید. 4

 «و تو

 الف( آرایه های بیت را مشخص کنید.

 درس دهم: فصل شکوفایی
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 ا بیابید.ب( وابسته وابسته ر

 پ(مفهوم بیت را بیان کنید.

 واژه ای بیابید که هم آوای آن در زبان فارسی وجود دارد. ،ت( در بیت

 را بنویسید.« خورشید -امروز  –دیروز »ث( منظور از واژگان 

به سوال ها « من و تو آیینه داردر دشت،  خورشیدبودم و یک چمن داغ     /   امروز  مندر غربت باغ،  دیروز»با توجه به بیت:   -5

 پاسخ دهید.

 الف( در بیت فوق واژه ای بیابید که هم آوای آن در زبان فارسی وجود دارد.

 ، هسته و نوع وابسته را مشخص کنید.« یک چمن باغ»ب( در گروه اسمی 

 را بیان کنید. )ربط)پیوند(« واو»پ( نوع 

 ت( نوع حذف را در جمله مشخص کنید. 

 ال ها پاسخ دهید.با توجه متن، به سو

باشم و  سراسر کرامت –بی آنکه زبان به کمتر داعیه ای گشاده باشم  –بارور  درختان! من از طبیعت آموختم که همانند با تیرانا»

 «سراپا گشاده دستی.

 مسند( -قید  -متمم  -الف(نقش کلمات مشخص شده را به ترتیب ، بنویسید.)منادا 

 به قرینۀ لفظی در عبارت : سراپا گشاده دستی )باشم(« باشم »فعل  ب( نوع حذف را بیان کنید. حذف 

 را بنویسید. ربط)پیوند(« واو»پ( نوع 

 با توجه به سروده زیر به پرسش ها پاسخ دهید. -6

 بهار من و تو بویمی آید از باغ،  امروزمن و تو                برگ و بار  غمالف( دیروز اگر سوخت ای دوست،  

 من و تو جای قرارمن می روم سوی دریا،                                   بی قرارمو  بی تابمامیدوارم  ودرب( چون 

 )ربط، عطف( را مشخص کنید. « و»الف( انواع 

 را نشان دهید. « سوخت»ب( مفعول فعل 

 پ( وابسته وابسته را مشخص کنید.

 ت( نقش واژه های مشخص شده را بنویسید. 

به سوال ها پاسخ « اینک بهار من و توشکوفایی ما   //   برخیز با گل بخوانیم  فصلمن و توست، فصل ، فصلاین »به بیت:  با توجه. 7

 دهید.

 الف( نقش کلمات مشخص شده را به ترتیب بنویسید.

 ب( نوع حذف را در بیت فوق بیابید.  

 را تعیین کنید. عطف« واو»پ( نوع 
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 و عادی بررسی کنید.  ت( بیت را از نظر شیوه بالغی

 هسته و نوع وابسته را مشخص کنید. « فصل شکوفایی ما»ث( در گروه اسمی 

 . نوع حذف )لفظی/ معنوی(را درعبارات زیر مشخص کنید.8

 الف( تیرانا! من از طبیعت آموختم سراسر کرامت باشم و سراپا گشاده دستی.

 ی می کند و ابر ، گوهر.ب(سپاس خورشید را که به هر بامداد بر سر تو زرافشان

 قلمرو ادبی
 «.آن جا درآن برزخ سرد، در کوچه های غم و درد// غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو». در بیت 9

 نماد چه مفاهیمی هستند؟« شب»و « برزخ سرد»الف( 

 ب(ترکیب های اضافی و وصفی بیت را مشخص کنید.

 پاسخ دهید.با توجه به بیت زیر به سواالت  . 10

 چون رود امیدوارم، بی تابم و بی قرارم // من می روم سوی دریا ، جای قرار من و تو

 الف( مقصود اصلی شاعر از بیت چیست؟

 را بنویسید.« بی تاب»و « جای»، « رود»نقش کلماتبه ترتیب، ب( 

 چیست؟« دریا»پ( منظور از 

 ؟ کمتری دارد( کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی 11

 «دیروز اگر سوخت ، غم بر و بار من و تو // امروز می آید از باغ بوی بهار من و تو»

 مالل داشت« صائب»الف( امروز خنده طرح به گلزار می دهد // آن روزگار رفت که 

 ب( آن همه ناز و تنعّم که خزان می فرمود// عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

 پ( جمله صحرا و دشت پر ز شکوفه است کشت// خوف تتاران گذشت ، مشک تتاران رسید

 ت( از دی که گذشت هرچه گذشت خوش نیست// خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است 

 با توجه به بیت زیر، به سوال ها پاسخ دهید.  . 12

 روز خورشید در دشت، آیینه دار من و تودیروز در غربت باغ، من بودم و یک چمن داغ                  ام
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 الف( مجاز را در بیت بیابید. 

 ب(جناس ناهمسان را مشخص کنید. 

 پ( باغ و دشت چه آرایه ای دارند؟ 

 مشخص کنید« یک چمن داغ»ت( هسته و وابسته را در گروه اسمی

 ث( نوع حذف را در بیت مشخص کنید.

 ج( آیینه دار بودن برای خورشید: 

 چیست؟ د استعاره ازچ( خورشی

را بررسی « دیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ وبار من و تو         امروز می آید از باغ، بوی بهار من و تو». آرایه های بیت: 13

  کنید.

 

 قلمرو فکری
 اشعار و عبارت های زیر را به نثر روان معنی کنید.. 14

 امروز می آید از باغ، بوی بهار من و تو.         دیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ وبار من و تو. 1

 دیروز در غربت باغ، من بودم و یک چمن داغ                  امروز خورشید در دشت، آیینه دار من و تو .2

 چون رود امیدوارم بی تابم و بی قرارم                            من می روم سوی دریا، جای قرار من و توم. 3

سراسر ، کرامت باشم و سراپا -بی آنکه زبان به کمتر داعیه ای گشاده باشم-از طبیعت آموختم که همانند با درختان بارور من. 4

 گشاده دستی 

با هر تابستان با میوه های شیرین و سایه دل پذیر خستگان راه را میزبانی کریم باشی و پای فرسودگان آفتاب زده را نوازشگری ،  . 5

 ردها .درمان بخش د

 با توجّه به ابیات زیر به پرسش ها پاسخ دهید.. 15

 دیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تو            امروز می آید از باغ، بوی بهار من و تو  -

 غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران                صد جویبار است اینجا، در انتظار من و تو 

 چیست؟ « امروز»و « دیروز»شاعر از  الف( منظور

 چه مفهومی را می رساند؟ « غرق غباریم»ب( 

 اشاره به چه چیزی دارد؟ « باران»پ( 

 مفهوم مشترک سروده های زیر چیست؟  -16

 نگردد تَبَه نام و گفتار پاک           /ز خورشید و از آب و از باد و خاک         الف: 

 در باغ می ماند ای دوست، گل یادگار من و تو    /رخیز اگر جان سپردیم      با این نسیم سحرخیز، ب ب: 

 چه مضمون مشترکی در موارد زیر دیده می شود؟  -17
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ای منتظر، مرغ غمین در آشیانه / من گل به دستت میدهم، من آب و دانه / می کارمت در چشمها گل نقش امید/ می بارمت بر الف: 

  .دیده ها باران خورشید

 دیروز در غربت باغ، من بودم و یک چمن داغ          امروز خورشید در دشت، آیینه دار من و تو ب: 

 هر یک از عبارت های زیر به چه چیزی توصیه می کند؟ -19

 الف( تیرانا! من از طبیعت آموختم که سراسر، کرامت باشم، بی هیچ گونه چشمداشتی به سپاسگزاری یا آفرین .

 مهربانی را به مهر، که پاداش هر زخمه سنگی را دستهای کریم تو، میوه ای چند شیرین ایثار کند.ب( نه همین  

 پ( همینم از آفریدگار سپاسگزاری بس که بدین سعادتم رهنمون بود تا هرگز فریب آزاده مردم را از خویشتن بتی نسازم.  

 

 

 

 

م مقدس( از مجموعه آثار سید مهدی شجاعی/ از شاعران ادبیات انقالب آن شب عزیز، برگرفته از کتاب سانتاماریا)به معنی : مری

 اسالمی است/ نوع ادبی: ادبیات انقالب اسالمی.

 شعرخوانی: شکوه چشمان تو)دروصف رشادت و جانفشانی شهید مدافع حرم، شهید محسن حججی(: مرتضی امیری اسفندقه. 

 قلمرو زبانی

 واژه های مشخص شده را معنی کنید.. 1

 شده بودند. ذِلّه. بچه ها هم از دست آن الف

 تیربار، کار من بوده است. انهدامب. 

 نیست. غریباز شامّه قوی شما تشخیص بوی حمله، پ. 

 شما را در تاریکی تعقیب می گردم. شبحت. 

 تمام شد و وارد محوطه شدیم. معبر.ث

 کرده بودید.   حمایلدستتان را بر چشمهای درشتتان  . ج

 و عاشقانه ترین لحنی بود که شنیده بودم.  ترین حزینچ.

 بودم.  مُصر خودتان می دانید که من بیش از همه . ح

 ، تک تیرها و رگبارها همه تالششون این بود که بچه ها را از نزدیک شدن به خاک ریز باز دارند.دوشکاهاتیربارها،  . خ

 آورند  محضرشاهد نیاز نیست که در  . د

 خاطرات شیرین****  باچۀدیزدید. ***  تَشَردوباره به من  . ذ

 بی حفاظ: خودداری کردن از انجام کاری از روی قصد و با بهانه آوردن. ** بچه های طفره رفتن . ر

 درس یازدهم: آن شب عزیز
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 در گروه کلمات زیر نادرستی های امالیی را بیابید و تصحیح کنید. .2

 -خبر قابل ارض  -جذب دیدار  -کزکردن  –حمایل کردن  -جناق و استخوان پهن جلو سینه  –سراغ گرفتن  -پافشاری و اسرار » 

 «مزمزه کردن -حزین و عاشقانه  –شبه و سایه  -دریغ داشتن  -متقاعد کردن  -طفره رفتن   –عجیب و قریب 

 گزینه صحیح را از داخل کمانک انتخاب کنید...3

 نیست. )قریب/ غریب(از شامّه قوی شما تشخیص بوی حمله، الف: 

 تعقیب می گردم. (شما را در تاریکی)شبح / شبه ب:

 امالیی، شکل صحیح واژه را در مقابل آن بنویسید. نادرستیهر یک از موارد زیر را بررسی کنید و در صورت داشتن  .4

 الف( آنقدر نشستم تا نخاسته به خواب رفتم. سروصداها و هیاهو مرا از خواب پراند. )..............( 

 ده بودند، تکبیر گفتند. )...................(لّه شزپ( بچّه ها هم که انگار از دست آن 

 با توجه به متن زیر، زمان فعل ها را بنویسید.. 5

چند نفری زمان حمله را از شما پرسیدند. خسته بودند. شب قبل نخوابیده بودند. باران بی امان باریده بود و سنگرها را آب برداشته »

 بود. 

 وسته و گسسته( را مشخص کنید. با توجه به متن زیر، تعداد ضمایر)پی.6

من را هم گفتید که بروم، همه را گفتید، اما نمی شد آقا! نمی توانستم، شما عصبانی شدید، داد زدید، دستور دادید، گفتید که »

ایم سست شده بود؛ دستور می دهید، اما باز هم من نتوانستم بروم؛ بقیه توانستند، بقیه رفتند، اما من نتوانستم آقا! دست خودم نبود؛ پاه

 «قلبم می لرزید؛ عرق کرده بودم، قوت این که قدم از قدم بردارم نداشتم.

 روابط معنایی )تضاد، تناسب، تضمن( را در هر یک از موارد زیر بررسی کنید..7

( خشاب ثو سیرخواب:           ( چُرتت( خاکریز و سنگر:          پالف( تل و گودال :               ب( مسلسل و دوشکا:                

 ( تکبیر و صلواتچ             (  ذلّه و عاجز:             جو فشنگ :            

�  

 با توجه به بند زیر به پرسش ها پاسخ دهید. -8

کرده بودید، آفتاب، چشم هایتان را می زد؛ برای همین دستتان را بر چشمهای درشتتان که در نور آفتاب جمع شده بود، حمایل » 

 «.شاگرد شمادست دیگرتان را هم به هنگام صحبت کردن تکان میدادید. نزدیک بود فریاد بزنم: آقای موسوی! من موحّدی ام. 

 الف( زمان فعل های جمالت اول و دوم را مشخص کنید. 

 ب( یک ضمیر پیوسته و یک ضمیر گسسته بیابید و مرجع هر ضمیر را مشخص کنید. 

 قسمت مشخص شده چیست؟ پ( نقش دستوری
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 بخش دوم : قلمرو ادبی 
 در هر یک از موارد زیر، قسمت مشخص شده چه آرایه ای دارد؟ مفهوم آن را بنویسید.  .9

 شناخته باشیدم، مطمئن نیستم. دمالف( معلوم است که دیدید ولی اینکه همان 

 بوی التماس می آمد.ب( 

 یا  ماه، بی مالحظه افتاده بین راه؟     ؟   خاکپ( خورشید، بی حفاظ نشسته به روی 

 ، رگ گردنت گواه دادگاه عشقت( شاهد نیاز نیست که در محضر آورند            در 

 مثل کالس گرم و پرشور حرف می زدید. : ث( 

 مفهوم کنایه های زیر را بنویسید. -10

 بر انداز کردن:  ت(           :   کز کردنپ(             :ب( جگرخراش          :الف( گرم کردن دل

�ندارد؟کدام آرایه در بیت وجود « شاهد نیاز نیست که در محضر آورند  /   در دادگاه عشق رگ گردنت گواه »با توجه به بیت:  -11

 ت(   مراعات نظیر                                                  تشخیص                              ب( متناقض نما                                 پ( تشبیه              الف( 

 

 بخش سوم : قلمرو فکری 

 عبارات و اشعار زیر را به نثر روان معنی کنید.. 12

 آفتاب، چشم هایتان را می زد. الف: 

 دلم را گرم کرد، از جا کنده شدم و به سمت شما دویدم.  ب: 

 خبر قابل عرض نداشتم.  پ: 

 گودالی که از کنجکاوی گلوله توپ در خاک فراهم آمده بوده  :ت

 یا نه  سر بریده خورشید شامگاه؟ / آه این سر بریده ماه است در پگاه؟   ج: 

 در دادگاه عشق، رگ گردنت گواه    /شاهد نیاز نیست که در محضر آورند   چ: 

 دال قتلگاهای روضۀ مجسّم گو   /یک کربال شکوه به چشمت نهفته است  ح: 

 درباره ارتباط معنایی موارد زیر توضیح دهید.  . 13

الف( دیدم که از مچتان خون می ریزد. آن را در زیر بغل چپتان پنهان کردید؛ اول فکر کردم که پنهان کردید ولی وقتی دستتان را با 

 چ کنده اید، با چه قدرتی! با چه ایمانی! خشونت از زیر بغل کشیدید و صورتتان بی اختیار مچاله شد، فهمیدم که دست را از م

  با زخم، نشان سرفرازی نگرفت        /ب( کس چون تو طریق پاکبازی نگرفت       

 حیثیت مرگ را به بازی نگرفت !     /زین پیش دالورا، کسی چون تو شگفت           

 چه مفهوم مشترکی در عبارت و سروده زیر دیده می شود؟  .14

را کالفه کردم بعد از رفتن شما. می گفت نمرات ثلث سوم را که داده اید، رفته اید آقا! احتمال میداد که جبهه رفته باشید  الف( مدیر

و  -چفیه بر گردن و کُلت بر کمر  -ولی یقین نداشت. من هم تا وقتی با چشم های خودم ندیدم که بر باالی تل خاکی ایستاده اید 

 د، یقین نکردم.برای بچّه ها صحبت می کنی
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 برای وصف خال و زلف چین چین      ب( برای وصف میدان های پُرمین              

 « رینــقصر شی»میشوم در « نظامی»جه                    ــراز و نه در شهر گنـنه در شی   

 ؟ مفهوم مشترک دو گزینه زیر را بررسی کنید . 15

 بیدار شود زخواب نوشین            هر سال چو نوبهار خرّم        الف: 

 تا باز کند به روی عالم                    دیباچه خاطرات شیرین

 از الله دهد به سبزه زیور                ای دوست، مرا به خاطر آور! 

 ور بکنم.( حاال دل خوشی ام به این است که هر روز صبح، گرد قاب عکستان را پاک کنم و خاطراتم را با شما مرب

 با توجه به سروده زیر به پرسش ها پاسخ دهید:  . 16

 شاهد نیاز نیست که در محضر آورند              در دادگاه عشق، رگ گردنت گواه 

 دارد اسارت تو به زینب اشارتی                   از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه؟ 

 ای مُسلِمِ شرف، به کجا می کنی نگاه؟   از دوردست میرسد آیا کدام پیک؟            

 الف( این سروده در وصف کیست؟ 

 ب( مصراع دوم بیت اول به چه موضوعی اشاره می کند؟ 

 پ( بیت سوم به کدام ویژگی بارز اشاره دارد؟

 حفظ شعر  -بخش چهارم 
 به سوال ها پاسخ دهید.« یده خورشیدِ شامگاه؟یا نه! سر بر      /     بریده ماه است در پگاه سرآه این »با توجه به بیت: . 17

 بیت فوق را از نظر شیوه بالغی و عادی بررسی کنید. . �1

 نوع حذف را مشخص کنید.  .�2

 ترکیب وصفی و اضافی را مشخص کنید.. �3

 . مفهوم بیت فوق را بنویسید.4 �

 نیست؟کدام گزینه درست « حظه افتاده بین راه؟مال بی ماهیا    /   نشسته به روی خاک حفاظ بیخورشید ». با توجه به بیت18

 الف: نقش کلمات مشخص شده، به ترتیب: قید و نهاد است.              ب: در بیت فوق، حذف به قرینه لفظی وجود دارد.

 پ: در بیت فوق حذف به قرینه معنوی وجود دارد.                         ت: تعداد جمالت بیت، دو جمله است.

یک آرایه اضافه « ب»وجود دارد؟ )توجّه: در گروه « ب»کدام یک از آرایه های گروه« الف»در هر یک از نمونه های گروه  .19

 است.(

 ب الف

 مر زبان را مشتری جز گوش نیست   ***  محرم این هوش جز بی هوش نیست  .1

 به جز شرمندگی حاصل بی حاصلی نبود   ***بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد      .2

 تشبیه

 ایهام
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 کنی نگاه؟ ای مسلم شرف به کجا می***        رسد آیا کدام پیک از دور دست می .3

 در دادگاه عشق رگ گردنت گواه   ***   مشاهد نیاز نیست که در محضر آور .4 �

 

 اسلوب معادله

 کنایه

 حسن تعلیل

�  

 به سوال ها پاسخ دهید. « یا ماه بی مالحظه افتاده بین راه؟    خورشید بی حفاظ نشسته بر روی خاک؟   / »در بیت:  - �20

 الف: یک مجاز را در بیت بیابید؟                                       �

 ب: کدام واژه ها استعاره هستند؟�

 پ: کدام واژه ها در بیت، جناس ناهمسان هستند؟ �

 

 به سوال ها، پاسخ دهید.« در دادگاه عشق رگ گردنت گواه /  آورند محضرنیست که در  نیازشاهد  ». با توجه به بیت: �21

 الف: دو آرایه مهم بیت را بنویسید.

 ب: ترکیب های وصفی و اضافی را بیابید. 

 پ: کدام واژه وابسته وابسته است؟

 ت( نوع حذف را در بیت مشخص کنید.

 به سوال ها پاسخ دهید.« تیاق کیست که چشمت کشیده راه؟از اش  / دارد اسارت تو به زینب اشارتی «. با توجه به بیت: �22

 در بیت فوق کیست؟             ب: کنایه بیت را بیان کنید.                       پ: بارزترین آرایه بیت را بنویسید.« تو»الف: منظور از �

 را از نظر قلمرو ادبی بررسی کنید.« ی نگاه؟کن ای مسلم شرف به کجا می   /    رسد آیا کدام پیک از دور دست می» . بیت: 23

 به سوال ها پاسخ دهید.« به آغوش تو پناه گرمآورده مرگ   /   های آخرت زندگی است نفس لبریز».با توجه به بیت: 24

 بیت فوق را بنویسید. معنیالف:  �

 ب: نقش واژه های مشخص شده را بنویسید. �

 پ: نوع حذف را در بیت فوق مشخص کنید. �

 و آرایه بارز در بیت فوق را بیان کنید. ت: د �

�  

 مشترک ابیات زیر را بنویسید. مفهوم. 25 �

 آورده مرگ گرم به آغوش تو پناه  /   های آخرت لبریز زندگی است نفسالف:  �

 ای حیات عاشقان در مردگی /  دل نخواهی یافت جز دلبردگیب:  �

www.konkur.in

forum.konkur.in



گان کوهدشت -ردس اول ات پایان ردس هجدهم -وازدهم(؛ پاهی  د3اهی مهم افرسی) رپسش و پاسخ تیموری  - 1398ماه  بهمن -استان لرستان -فرزان
 

  

 

 قان باشد حیات جاودانگیگر حیات جاودان بی عشق باشد، مرگ باشد /  لیک مرگ عاشپ: �

�  

 را در هر سه قلمرو بررسی کنید.« ای روضـه مجسـمِ گـودال قتلـگاه   /   شکوه به چشمت نهفته است  یک کربال». بیت: 26

 

 

 

 /  لحن: حماسی. نوع ادبی: ادبیات حماسی**** قالب: مثنویاز شاهنامه فردوسی.  "گذر سیاوش از آتش "

 ش: گلستان سعدی.گنج حکمت: به جوانمردی کو

 قلمرو زبانی:
 معنی واژه های مشخص شده زیر را بنویسید. (1

 فرمود تا ساروان. دستوربه  .1

 نیکی دهشبه نیروی یزدان  .2

 « وغَچو او را بدیدند برخاست  .3

 و با جامه های سپید هُشیوار .4

 زریّن نهاده به سر خُودیکی  .5

 آرد از دشت صدکاروان  هیون .6

 « روی ستخَهمی ریخت آب و همی » .7

 « به شاه جهان  وبدمُچنین گفت »  .8

 .بردش نماز،  بارهفرود آمد از  .9

یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیّت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده تا به جایی  .10

 جورش راه غربت گرفتند. کربتفعلش به جهان برفتند و از  مکایدکه خلق از 

 تن زیر را بیابید و اصالح کنید.اشتباهات  امالیی م -2

 الف: چو او را بدیدند برخواست غو    /    که آمد ز آتش برون شاه نو

یکی از ملوک عجم حکایت کنند که دست تتاول به مال رعیّت دراز کرده بود و جور اذیّت آغاز کرده تا جایی که خلق از ب: 

وال زگرفتند. باری به مجلس او در ، کتاب شاهنامه همی خواندند در  مکاید فعلش به جهان برفتند و از کٌربت جورش راه قربت

هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و مٌلک هشم نداشت ، چگونه بر او :» مملکت ضحّاک و عهد فریدون . وزیر مَلِک را پرسید 

 « دند و پادشاهی یافت.آن چنان که شنیدی خلقی بر او به تعصب گرد آمدند و تقویت کر» گفت: « مملکت مقرر شد؟

 درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش
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 ابیات زیر را به لحاظ شیوه بالغی بررسی کنید..3

 «است اگر بگذرم خواراگر کوه آتش بود بسپرم  /  از این تنگ » 

 کدام زمینۀ حماسه، مشهودتر است؟  زیردر بیت . �4

 که بر بی گناهان نیاید گزند���/����چنین است سوگند چرخ بلند    

 

 به سوال ها پاسخ دهید. «گشتی به دیگر کران پر اندیشه����//� �وزین دختر شاه هاماوران»با توجه به بیت: . 5

 بیت را به لحاظ شیوه بالغی و عادی بررسی کنید. شیوه بالغی الف :

 نقش واژه مشخص شده را بنویسید. مسندب: 

 را مشخص کنید. بیت ترکیبات وصفی و اضافی پ:

. ترس و نگرانی و اضطراب ، داشته باشد، 2. فکر    1در جمله ممکن است معانی متفاوتی چون: « اندیشه». با توجه به اینکه واژۀ 6

 با کدام گزینه متفاوت است.« که هر چند فرزند هست ارجمند  /   دل شاه از اندیشه یابد گزند»در بیت « اندیشه»مفهوم واژۀ 

 ه بیرون کنیـم.  چو شب تیره گردد شبیخون کنیم    /   ز دل ترس و اندیش1

 . غالم عشق شو کاندیشه این است     /    همه صاحبدالن را پیشه این است2

 . چو بشنید خسرو از آن شاد گشت   /    روانــش ز اندیشــه آزاد گشــت3

 . چو بشنیــد خاقــان پر اندیشه شد     /   ورا دل از اندیشه چون بیشه شــد4

 سی کنید.را در موارد زیر برر« را». نوع 7

 برآتش یکی را بباید گذشت� /��ز هر در سخن چون بدین گونه گشتالف: 

 همی با سیاوش به گفتن نشاند� �/����جهاندار ، سودابه را پیش خواند�ب:

 روان روشن نه ، دل مرا نگردد ��/  سرانجام گفت ایمن از هر دوان . 8

 ه (دوان : هر دو ی آن ها )سیاوش و سودابر منظور از هالف: 

 ( من دل) اضافه فک ی نشانه�را : ب: 

 پ : کنایه بیت را مشخص کنید.

 ت: نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.

 به سوال ها پاسخ دهید.« خوارمرا زین سخن گشت دوزخ  که����/ ����گفت کای شهریار چنینسیاوش »با توج به بیت: .9

 نقش کلمات مشخص شده را بنویسید. الف: 

 ر مصرع دوم را تعیین کنید.د «را»نوع ب: 
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 معنی خوار را بیان کنید.پ:

 ت: بیت فوق را معنی کنید.

 مفهوم بیت را بنویسید: ث:

 . آسان و سهل.2. ذلیل و حقیر و پست و بی ارزش   1نکته: واژه خوار معانی متفاوتی دارد. 

 در کدام گزینه متفاوت است.« خوار».مفهوم واژۀ 10

 یکار گشت  /   پسر پیش چشم پدر خوار گشتالف: کنون کارگر شد که ب

 ب: هنر خوار شد جادویی ارجمند  /  نهان راستی آشکارا گزند

 پ:  اگر کوه آتش بود بسپَرم   /     از این تنگ، خوار است اگر بگذرم

 ت: بی اندازه ز ایشان گرفتار شد  /  سترگی و نابخردی خوار شد

 « //    پای دیوار ملک خویش بکندپادشاهی که طرح ظلم افکند  »در بیت :  .11

 .، هسته و وابسته را مشخص کنید« پای دیوار ملک خویش»در گروه اسمی الف: 

 را بنویسید.« پای دیوار ملک خویش»و « طرح ظلم»ب: نقش هسته های گروه اسمی 

 نوع وابسته وابسته را در عبارات زیر مشخص کنید.. 12

           الف( به صد کاروان اشتر سرخ موی    

 ب( به نیروی یزدان نیکی دهش          

 پ( وزین دختر شاه هاماوران 

 ت( چنین است سوگند چرخ بلند 

                   ث(  نهادند بر دشت هیزم دو کوه

 قلمرو ادبی:

 بیابید.«  همی خاک نعلش برآمد به ماه  یکی تازی ای برنشسته سیاه    /  »مجاز را در بیت:  .13

  را از نظر ادبی بررسی کنید.« که بر بی گناهان نیاید گزند��� /����چنین است سوگند چرخ بلند»بیت: .14

 نکند جورپیشه سلطانی    //     که نیاید ز گرگ چوپانی »با توجه به ابیات : . 15

 به سواالت زیر پاسخ دهید.« //    پای دیوار ملک خویش بکند  طرح ظلم افکندپادشاهی که   

 .لف: بارزترین آرایه بیت نخست را بنویسیدا
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 ب:  آرایه قسمت مشخص شده را بنویسید.

 مفهوم کنایه ها را در ابیات زیر بنویسید. .16

 الف( چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوی   //   بباید زدن سنگ را بر سبو

 ب(  همان به کزین زشت کردار ، دل      //      بشویم کنم چارۀ دل گسل

 چنان آمد اسپ و قبای سوار          که گفتی سمن داشت اندر کنار  (پ

 را در ابیات زیر بیابید.« مجاز». آرایه 17

 بر آن چهر خندانش گریان شدند ����/��سراسر همه دشت بریان شدندالف: 

 ب: سر پر ز شرم و بهایی مراست  /  اگر بی گناهم رهایی مراست

 /   هیون آرد از دشت، صد کاروان پ: به دستور فرمود تا ساروان  

 ت: به نیروی یزدان نیکی دهش  /  کزین کوه آتش نیابم تپش

 ث: به پور جوان گفت شاه زمین  /   که رایت چه بیند کنون اندرین؟

 ج: نهادند بر دشت هیزم دو کوه  / جهانی نظاره شده هم گروه

 ه ماهچ: یکی تازی ای برنشسته سیاه  /  همی خاک نعلش برآمد ب

 ح: چو از کوه آتش به هامون گذشت / خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت

 سواران لشکر، برانگیختند   /    همه دشت پیشش درم ریختند.     خ:

 رخ شاه کاووس پرشرم دید / سخن گفتنش با پسر نرم دیدد: 

 کسی خُود و اسپ سیاوش ندید ��/��هر سو زبانه همی بر کشیدز  ذ:�

 برون زآتش آید کی او تا که ��/��دگان پر زخونیکی دشت با دیر:�

 

هر یک از ابیات زیر بیانگر کدام با توجه به اینکه زمینه های اصلی حماسه، )داستانی ، ملی، قهرمانی و خرق عادت( می باشد،  .18

 یک از زمینه های حماسه است؟

  که بخشود بر بی گنه، دادگر �**���همی داد مژده یکی را دگر( 1

 ازین تنگ خوار است اگر بگذرم   **ر کوه آتش بود بسپرم  ( اگ2

 برآتش یکی را بباید گذشت**ز هر در سخن چون بدین گونه گشت (3

 که بر بی گناهان نیاید گزند��**���چنین است سوگند چرخ بلند. 4

 چنین بود آیین و  این بود راه ���***���بدان گاه سوگند پرمایه شاه .�5

 �یکی خُود زرین نهاده به سر�***����پیش پدر سیاوش بیامد به. �6

 لبی پر زخنده، دلی پر امید ���**���هشیوار و با جامه های سپید. �7
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 چنان چون بود رسم و ساز کفن  ��**���پراگنده کافور بر خویشتن.  �8

 کزین سان بود گردشِ روزگار  ���**� �سیاوش بدو گفت انده مدار. �9

 اگر بی گناهم ،رهایی مراست��**�ی مراستسرِ  پر ز شرم و  بهای. �10

 کزین کوه آتش نیابم تپش  **�به نیروی یزدان نیکی دهش.�11

 نشد تنگ دل جنگِ آتش بساخت ��**��سیاوش سیه را به تندی بتاخت. �12

  که آمد زآتش برون شاه نَو��**���چو او را بدیدند برخاست غَو. �13

  گفتی سمن داشت اندر کنار که ��**����چنان آمد اسپ و قبای سوار.�14

 نه آتش نه گرد و نه خاک �نه دود و ��**���چو پیشِ پدر شد سیاوش پاک. �15

 «چو بخشایش پاک یزدان بود     دم آتش و آب یکسان بود » . 16

 «مگر کاتش تیز پیدا کند / گنه کرده را زود رسوا کند». 17

 

 را بررسی کنید.« بود یکسان آب و آتش دم���� �/�����بودچو بخشایشِ پاک یزدان »قلمروهای سه گانه بیت  .19

 «کنار اندر داشت سمن گفتی که ��/�����چنان آمد اسپ و قبای سوار».کنایه بیت: 20

 به کار رفته است؟« ایهام»در کدام گزینه آرایه . 21

 الف: مگر کآتش تیز پیدا کند  /   گنه کرده را زود رسوا کند

 شهریار /  که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار ب: سیاوش چنین گفت کای

 خاک نه و گرد نه آتش نه �و دود نه/     چو پیشِ پدر شد سیاوش پاکپ: 

 ت: پر اندیشه شد جان کاووس کی /  ز فرزند و سودابۀ نیک پی

 

 قلمرو نمونه هایی از هر سه 
 معنی و مفهوم موارد زیر را بنویسید. .22

 الیت نقصان پذیرد. چون رعیّت کم شود، ارتفاع والف: 

 همی ریخت آب و همی خست روی/   �همی کَند  سودابه از خشم، مویب: 

 را بررسی کنید.« خاک نه و گرد نه آتش نه �و دود نه ������/������چو پیشِ پدر شد سیاوش پاک». قلمروهای سه گانۀ بیت: �23

� 

 « .گرفت اندر �پوزش بد کردارِ ز ���/������بر گرفت  درسیاوش را تنگ » . در بیت:�24

 معنی قسمت های مشخص شده را بنویسید.   �

 به سوال ها پاسخ دهید.« بباید زدن سنگ را بر سبوی ��/���چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوی»با توجه به بیت: . �25
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 چیست؟ « گفت و گوی»ب( منظور از          آرایه مصرع دوم را بنویسید.  الف(

 از وازۀ مشخص شده را بنویسید.. در بیت زیر منظور 26

 خوار است اگر بگذرم. تنگاگر کوه آتش بود بسپرم   /  ازین 

 

 « نهان�نماند درد سِپَهبَدکه ���/�����چنین گفت مُوبَد به شاه جهان»در بیت: . 27

 منظور از قسمت مشخص شده چیست؟ الف: 

 )قلمرو ادبی(مجاز را در بیت بیابید. ب: 

�  

 فهوم اصلی مصرع اول را بنویسید.م. در بیت زیر، 28

 «بر آن چهر خندانش گریان شدند   / سراسر همه دشت بریان شدند   »

 چیست؟« که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار » مفهوم مصراع  . 29

 

 هید.به سوال ها پاسخ د« گزنددل شاه از اندیشه یابد ���    /    ��ارجمندکه هر چند فرزند هست ». با توجه به بیت: 30

�  

  )قلمرو زبانی(الف( نقش واژه های مشخص شده را بنویسید.

 )قلمرو ادبی(ب( مجاز را در بیت بیابید. �

 پ( اندیشه به چه معنی است؟ �

 دارد. )در این بیت در معنی نگرانی و اضطراب( فکر / ترس/ اضطراب و نگرانی معانی چون:  نکته: اندیشه�

 

 به سوال ها پاسخ دهید.« است اگر بگذرم خوار گنتازین  ���/ ����بسپَرم بود کوه آتشاگر »: . بر مبنای بیت 31

 �بیت را بنویسید.  معنیالف: 

 )قلمرو زبانی(بررسی کنید. ،ساده یا غیر ساده بودن جملهلحاظ بیت فوق را به ب:  

 .)قلمرو ادبی(را بیان کنید« کوه آتش»آرایه ادبی پ: �

 )قلمرو زبانی(د. نقش واژه های مشخص شده را بنویسیت: �

 .منظور از تنگ را بنویسیدث: �

 .را بنویسید و هم آوای آن در زبان فارسی را بیان کنید« خوار»معنی ج: �

 . پایمال کردن)= خروشید و برجست لرزان ز جای/ بدریّد و بسپرد محضر به پای(2.طی کردن 1نکته: سپردن:  �

 به سوال ها پاسخ دهید.�«گسل دل ی چاره کنم بشویم �/     ����لدکزین زشت کردار ،  به همان»با توجه به بیت: . �32

 )زبانی(نقش واژه های مشخص شده را بنویسید. الف: �

 )زبانی(نوع حذف را بیان کنید. ب: 

www.konkur.in

forum.konkur.in



گان کوهدشت -ردس اول ات پایان ردس هجدهم -وازدهم(؛ پاهی  د3اهی مهم افرسی) رپسش و پاسخ تیموری  - 1398ماه  بهمن -استان لرستان -فرزان
 

  

 

 )فکری(�چیست؟« کردار زشت»منظور از پ: �

 )ادبی(کنایه بیت را بنویسید. ت: �

� 

 را بنویسید.  « هیون آرد از دشت ، صدکاروان��/    �����روانبه دستور فرمود تا سا»قلمروهای سه گانۀ بیت : 33

� � 

 را پاسخ دهید.« گروه هم شده نظاره �جهانی ������/�����نهادند بر دشت هیزم دو کوه»سواالت بیت: . �34

 )قلمرو ادبی(الف( در بیت فوق، مجاز را بیابید. 

 )قلمرو زبانی(دهسته و وابسته را مشخص کنی« هیزم دو کوه»ب( در گروه اسمی 

�  

 « رهایی مراست اگر بی گناهم ،����/���ز شرم و  بهایی مراست سرِ  پر  ». با توجه به بیت: �35

 الف: مرجع ضمیر من، کیست؟ �

 ب: یک نمونه مجاز در بیت بیابید.

 

  را بررسی کنید.موارد زیر « نَو شاه برون زآتش آمد که����/����غَوچو او را بدیدند برخاست »  با توجه به بیت:. �36

 الف: معنی واژه غو را بنویسید.�

 کیست؟ « شاه نو»ب: منظور از �

 پ: بارزترین آرایه بیت را بنویسید.�

 ت: کدام واژه های بیت فوق، جناس ناهمسان می سازند؟ �

 ث: بیت فوق بیشتر مربوط به کدام زمینۀ حماسه است؟�

 

 از واژۀ مشخص شده، چیست؟  ، منظور«کفن سازد رسم و وَچنان چون بُ»در مصرع . �37

 ؛ یعنی ... : « سیاووش را کرد باید درست». �38

 به سوال ها پاسخ دهید.« جهان آفرینم، ندارد نگاه ��/����ور ایدون که زین کار هستم گناه»با توجه به بیت: . �39

 بیت را به لحاظ نوع جمله)ساده/ غیرساده( بررسی کنید. الف: 

 را بیان کنید. « آفرینم جهان»در « م»نقش ضمیر ب: 

  ��را مشخص کنید.« جهان آفرین»پ: نوع صفت 

 .اسم به جای صفت به کار رفته است در معنی گناهکار�گناه :نکته: 

 ؛ یعنی ... : « همی با سیاوش به گفتن نشاند»در مصراع « به گفتن نشاندن». 40

 بیت زیر را بخوانید؛ سپس به سوال ها پاسخ دهید.: �41

 تپش نیابم آتش کوه کزین �����/�����ی یزدان نیکی دهشبه نیرو�
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 موصوف های  بیت فوق در چه نقشی هستند؟ الف: �

 را بنویسید.«  تپش»معنی واژه  ب:�

 هسته و وابسته کدامند؟ « نیروی یزدان نیکی دهش»در گروه اسمی  پ:�

� 

 به موارد زیر پاسخ دهید.« نگِ آتش بساختج تنگ دلنشد /�������بتاخت به تندیسیاوش سیه را :»بیت : با توجه به �42

  الف: نقش واژه های مشخص شده را بنویسید.�

 را در بیت بیابید.« مجاز»ب: یک �

  پ:کنایه بیت را بنویسید.�

 ت: دو نمونه جناس را در بیت بیابید. �

 .زمینه قهرمانی حماسه د.معنی : سیاوش اسب سیاهش را به سرعت راند ؛ غمگین و مضطرب نشد و آماده ی نبرد با آتش گردی

 . کنار آمدن، سازگاری کردن5. نواختن4. فراهم کردن3. آماده شدن2. بنا کردن. 1نکته: ساختن: �

� 

 . زمان فعل های کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟�43

 . یکی دشت با دیدگان پر ز خون  /   که تا او کی آید  ز آتش برون�1

 که گفتی سمن داشت اندر کنار .چنان آمد اسپ و قبای سوار  /    �2

 .یکی شادمانی بُد اندر جهان / میان کهان و میان مهان�3

 . همی داد مژده یکی را دگر / که بخشود بر بی گنه دادگر�4

 

 سیاوش رهایی خود را در چه می داند؟ « ایی مراست    اگر بی گناهم رهایی مراست بهسَر پُر زشرم و »باتوجه به بیت  .44

 منظور از سپهبد چه کسی است؟« ، پیاده سپاه  سپهبدفرود آمد از اسب کاووس شاه    پیاده » ت در بی . 45

 به چه معنایی به کار رفته است؟« مگر»واژه « آتش تیز پیدا کند    گنه کرده را زود رسوا کند  مگر» در بیت  .46

 

 
�

 

**    شاعر: مهدی اخوان ثالث  **   قالب شعر: نیمایی  **      «در حیاط کوچک پاییز در زندان»برگرفته از مجموعۀ  "خوان هشتم"

داستانی و حماسی   –نوع ادبی: حماسی    **   محتوا: کشته شدن رستم و رخش ، به دست شغاد، برادر ناتنی رستم  **  لحن: روایی 

 **  نقّال شعر: مهدی اخوان ثالث.

 وتی.شعرخوانی :ای میهن / دیوان اشعار، ابوالقاسم اله

 قلمرو زبانی

 درس سیزدهم: خوان هشتم
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 معنی واژگان مشخص شده زیر را بنویسید. .1

 ، لحنی رجزمانند               مرتعشبا صدایی ب:                    سرمای دی بیدادها می کرد.  سورتالف( 

 می بارید. ضجّهمرد نقّال از صدایش ( ت                        مانند در دستش  منتشا ( چوب دستیپ

 مهر و کین مرد و نامرد است.      عیاراین ج(       روایت کرد.  -ی خوب و پاک آیین هریوه ن( آث

 های هول.ناوردتکیه و امید ایران شهر/ شیرمرد عرصۀ  عمادچ: دیگر اکنون آن 

 ناجوان مردان، چاه پَستان، چاه بی دردان. غدرح: چاه 

 عزیز، آن تای بی همتا. طاقخ: رخش، آن 

ه کلماتی که ترادف دارد.)عماد و تکیه گاه( ** )عیار و ابزار و معیار( **** )هول و ترسناک( ****)تنیده و درهم بافته(. نکته:  گرو

 )ناورد و جنگ(*** )طاق و فرد و تنها( *** )منتشا و عصای مخصوص از چوب ستبر(** )عبث و بیهوده( ** )سنان و سرنیزه(  

 نک انتخاب کنید.. واژه های درست، را از داخل کما2

 الف: همچنان که می توانست او، اگر می خواست، کان کمند )شصت/شست( خمّ خویش بگشاید.

 ب: رخش، آن )تاق/ طاق( عزیز، آن تای بی همتا.

 پ: )سورت/ صورت( سرمای دی بیدادها می کرد.

 . اشتباهات امالیی را بیابید؛ سپس آن را اصالح نمایید.3

 «روایت کرد. -آن گرامی مرد، آن هریوۀ خوب و پاک آیین« ماغ ساالر»سرو مرو، یا به قولی هفت خوان را زاد »الف: 

 ب: خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان، خواه روز جنگ و خوره  بحر کین سوگند.

 

 .  در متن زیر، گروه های اسمی و وابسته های پیشین و پسین را مشخص کنید.4 

 منرا،  خوان هشتمروایت کرد؛  – آن هریوۀ خوب و پاک آیین، آن گرامی مرد «ماخ ساالر» قولیبه  ، یازاد سرو مرورا  هفت خوان»

 « می کنم اکنون. روایت

 

 . نوع حذف را در موارد زیر بیان کنید.5

که نامم الف: هفت خوان را زادسرو مرو / آن هریوۀ خوب و پاک آیین روایت کرد / خوان هشتم را/ من روایت می کنم اکنون/ من 

 ماث. 

  / قهوه خانه گرم و روشن ، مرد نقال آتشین پیغام  /همگنان را خون گرمی بود/  قهوه خانه گرم و روشن بود ، همچون شرمب: 

 .راستی کانون گرمی بود

ن میرفت و سخ / راهدمش ، چونان حدیث آشنایش گرم و / آن سکوتش ساکت وگیرا/ مرد نقال ، آن صدایش گرم ، نایش گرمپ: 

 .میگفت

 

 .با توجه به شعر زیر ، به سؤاالت داده شده پاسخ دهید. 6
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 «س که خونش رفته بود از تن.ببعد چندی که گشودش چشم / رخش خود را دید/ » 

 کدام واژه است؟                 « مضاف الیه » در گشودش ، « ش» الف. 

 در واژه ی خونش  چیست؟« ش » ب. مرجع ضمیر 

 در بند فوق کیست؟پ: نهاد محذوف 

 

 بنویسید.به ترتیب نقش دستوری واژگان مشخص شده را  . 7

هشتم را  خوان، روایت کرد؛ /  آن هریوۀ خوب و پاک آیینآن گرامی مرد/ « ماخ ساالر»هفت خوان را زادسرو مرو، یا به قولی »الف( 

 ... « ماث/ من روایت می کنم اکنون، .../ من که نامم 

 بود. نابرادر، آن شغادرا دید/ او  سایه ای/  چاهبر لب آن  انگار/ ناگهانب( 

 است. درد قصه، آری قصه، ایناست  قصه پ:

 

 به کار رفته است؟ « تکرار». در کدام گزینه نقش تبعی 8

 ، آری قصه درد است.قصهالف( رخش، آن طاق عزیز، آن تای بی همتا               ب( قصه است این، 

 می گفت و قدم می زد.          ت( مرد نقّال، آن صدایش گرم، نایش گرم. پ( همچنان می گفت و

 

 زیر بیابید که هم آوای آن در زبان فارسی وجود دارد.سپس معنی آن را بنویسید. ای از متن. واژه 9

 ان مردان.رستم دستان، در تگ تاریک ژرف چاه پهناور، کشته هر سو بر کف و دیواره هایش نیزه و خنجر، چاه غدر ناجو

 قلمرو ادبی:
 کدام آرایه ها وجود دارند؟« سورت سرمای دی بیدادها می کرد». در عبارت 10

، قهوه خانه گرم و روشن ترسبود و سرد، هم چون  تیره/ گرچه بیرون جاییآخر، سرپناهی یافتم  خوشبختانهلیک ». با توجه به بند11

 به سواالت پاسخ دهید.« بود، هم چون شرم...

 آرایه های ادبی را بیابید. الف( 

 ب(منظور شاعر از قهوه خانه چیست؟ 

 پ( نقش واژه های مشخص شده را به ترتیب بنویسید.)قلمرو زبانی(

 چه آرایه ای دارد؟« آتشین پیغام»ت: 

 به سواالت مرتبط با بند زیر پاسخ دهید. .12

راه می رفت و سخن  -آشنایش گرم حدیثش ، چونان / و دَمآن سکوتش ساکت و گیرا، نایش گرم، صدایش گرمآن  –مرد نقّال »

 «می گفت.

 الف( مجاز را در بند بیابید. 

 را بنویسید. « صدایش گرم»ب( آرایه 
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 پ( نقش کلمات مشخص شده را به ترتیب بنویسید.

 

روکش  این گلیم تیره بختی هاست/ خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها، /»آرایه های موجود در عبارت زیر کدام اند؟  .13

 «تابوت تختی هاست..

 متناقض نما    -مراعات نظیر -تشبیه  -مجاز            ب: ایهام-مراعات نظیر  –تضاد  -الف: تشبیه

 ایهام تناسب –متناقض نما  -تضاد -مراعات نظیـر             ت:تلمیح –تلمیح -ایهام  –پ:تشبیه 

 انی هستند؟ نماد چه کس« شغاد»و « رستم»، «خوان هشتم»در سرودۀ  .14

 آرایه موارد زیر را بنویسید. .15

 بود. نابرادرالف: ناگهان انگار، بر لب آن چاه، سایه ای را دید، او شغاد، آن 

 ب: دَمش چونان حدیث آشنایش گرم.

 «قهوه خانه گرم و روشن بود، هم چون شرم...»پ: 

 

 با توجه به شعر زیر ، به پرسش ها پاسخ دهید: .16

راه می رفت و سخن  -یش گرم ، نایش گرم/ آن سکوتش ساکت و گیرا/ و دَمش ، چونان حدیث آشنایش گرمآن صدا -مرد نقال» 

 «می گفت.

 الف( شاعر صدای گرم و گیرای نقال را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

 چیست؟ « حدیث آشنا» ب( منظور از 

 آن را بیابید و معانی مختلف آن را بنویسید.یک ایهام وجود دارد ، « او شغاد ، آن نابرادر بود » در مصراع . 17

 «. همگنان را خون گرمی بود/ قهوه خانه گرم و روشن، مرد نقّال آتشین پیغام»مفهوم کنایی بند زیر را بنویسید.

 رخش خود را دید/ بس که خونش رفته بود از تن، گویی از تن حسّ و هوشش رفته بود و داشت می خوابید. 

 

 ه های ادبی موارد زیر را بنویسید. . بارزترین آرای18

 الف:چوب دستی منتشا مانند در دستش/ مست شور و گرم گفتن بود.

 ب: آن شب نیز سورت سرمای دی بیدادها می کرد. 

 کیست؟ « دستش»در « ش»پ: مرجع ضمیر 

 زیر را بخوانید؛ سپس به سوال ها پاسخ دهید.عبارت . 19

 .او گم شد مرواریدگنج  کلید ( این نخستین بار شاید بود / کانالف

 آرایه مربوط به واژه های مشخص شده، را بنویسید. .1

 را بنویسید.« گم شدن کلید»آرایه عبارت  .2
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گرد بر گردش ، به کردار صدف برگرد مروارید/ پای تا سر همگنان خاموش، ». بند زیر را بخوانید ؛ سپس به سوال ها پاسخ دهید. 20

 « گوش

 را در بند فوق بیابید.  الف: مشبه و مشبه به

 بیابید. « مجاز»ب: یک نمونه 

 پ: کدام بخش از بند فوق، آرایه کنایه دارد؟

 

 «بود. خوان هشتمپهلوان هفت خوان، اکنون طعمۀ دام و دهان » . در بند: 21

 الف: یک نمونه استعاره بیابید. 

 ب: منظور از قسمت مشخص شده را بنویسید

 

 بکار رفته است.« ایهام»گزینۀ .....آرایه  . در همۀ گزینه ها بجز22

 الف: ناگهان انگار، بر لب آن چاه، سایه ای را دید، او شغاد، آن نابرادر بود. 

 ب: گرچه بیرون تیره بود و سرد، هم چون ترس ، قهوه خانه گرم و روشن بود، همچون شرم ... 

 همتا،رخش رخشنده.پ: رخش را می دید و می پایید.رخش، آن طاق عزیز، آن تای بی 

 «این گلیم تیره بختی هاست، خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها، روکش تابوت تختی هاست...»ت: 

 

 ؟ندارد وجود« حس آمیزی». در کدام گزینه، 23

راه می رفت و  -آن صدایش گرم، نایش گرم، آن سکوتش ساکت و گیرا/ و دَمش ، چونان حدیث آشنایش گرم –الف: مرد نقّال 

 «می گفت.سخن 

 ب: رخش را می دید و می پایید.رخش، آن طاق عزیز، آن تای بی همتا،رخش رخشنده/ با هزاران یادهای روشن و زنده...

 پ: دَمش چونان حدیث آشنایش گرم.

 ت: چاه غدر ناجوان مردان /چاه پَستان/ چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور.

 

 ر بیابید.را در عبارات زی« مجاز». آرایه 24

 آن صدایش گرم، نایش گرم، آن سکوتش ساکت و گیرا –الف: مرد نقّال 

 ب: بعد از آن ، تا مدتی تا دیر، یال و رویش را، هی نوازش کرد.

 پ: دَمش چونان حدیث آشنایش گرم.

 ت:همگنان خاموش، گرد بر گرد گردش، به کردار صدف بر گرد مروارید، پای تا سر گوش.
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  قلمرو فکری
 سوال ها پاسخ دهید.به 

 یادم آمد، هان، داشتم می گفتم، آن شب نیز سورت سرمای دی بیدادها می کرد و چه سرمایی و چه سرمایی.»... 

و گر دست محبت سوی کس بازی، به اکراه  –بند فوق از خوان هشتم ارتباط معنایی دارد با: )هوا بس ناجوانمردانه سرد است آی... 

  «که سرما سخت سوزانست... آورد دست از بغل بیرون

 چیست؟»« ، در بند «خوان هشتم»منظور شاعر از  .25

 چیست؟ «قصّه است این، قصّه، آری قصّۀ درد است »در بند « قصۀ درد»مقصود نقال از  .26

قصّه می گوید: این برایش سخت آسان بود و ساده بود /... کان کمند شصت خمّ خویش بگشاید /  و بیندازد به »مفهوم بند:  .27

 « باال ، بر درختی، گیره ای ، سنگی و فراز آید / می توانست او، اگر می خواست، لیک...

 

 با بیت زیر توضیح دهید.« خوان هشتم»دربارۀ مناسبت موضوعی متن درس  .28

 یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند   /   این بار می برند که زندانی ات کنند

   

 مضامین اجتماعی تأکید دارد؟  بر کدام« خوان هشتم»شاعر در شعر  .29

 

 معنی و مفهوم قسمت های مشخص شده درست بیان شده است.  .30

 «مرواریدبر گرد  صدفگرد بر گردش به کردار »الف: 

 یش گرم حدیث آشناب:  دمش چونان 

 و امیّد ایرانشهر  عماد تکیهپ: دیگر اکنون آن ، 

 روایت کرد. آیینهریوۀ خوب و پاک ت: هفت خوان را.../ به قولی.../ آن 

 

قهوه لیک خوشبختانه آخر، سرپناهی یافتم جایی/ گرچه بیرون تیره بود و سرد، هم چون ترس، »منظور از قهوه خانه در بند  .31

 « گرم و روشن بود، هم چون شرم خانه

 شیرمرد عرصه ی ناورد های هول.    .32

 .با توجه به شعر زیر به سؤاالت پاسخ دهید .33

 «ید/ رخش، آن طاق عزیز، آن تای بی همتا/ رخش رخشنده/ با هزاران یاد های روشن و زنده.رخش را می دید و می پای»

 .چیست؟     ج. در متن باال یک حس آمیزی بیابید« هزاران روشن و زنده» به چه معناست؟    ب. منظور از « طاق» الف. 

 

 کیست؟« او»ب: مرجع ضمیر     چیست؟  مشخص شده،قسمت منظور از الف:   « او گم شد. کلید گنج مرواریدکان » بند  در.34
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قصه است این ، قصه، آری قصه ی درد است/ شعر نیست/ این عیار مهر و کین و مرد و نامرد است/ بی عیار و :» با توجه به شعر  .35

 ؟بارزترین ویژگی شعر خود را در چه چیزی می داندشاعر « شعر محض خوب و خالی نیست

 « ** داشتم می گفتم، آن شب نیز / سورت سرمای دی بیدادها می کرد / و چه سرمایی، چه سرمایی»را بنویسید. . مفهوم بند زیر 36

 چه کسانی هستند؟« مروارید» و « صدف»  شاعر از، منظور « گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروارید.» با توجه به مصراع  . 37

 « ی هاست، خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها، روکش تابوت تختی هاست...این گلیم تیره بخت». معنی و مفهوم بند 38

 است، منظور از آن را بنویسید.  « خوانی«رجز». یکی از بخش های اشعار حماسی، 39

 

  «چاه غدر ناجوان مردان / چاه چونان ژرفی و پهناش ، بی شرمیش ناباور / و غم انگیز و شگفت آور ». با توجه به 40

 باط خود را از مفهوم این بند بنویسید.الف: استن

 به چه چیزی اشاره دارد؟ « غدر ناجوان مردان»ب: 

 

 را بنویسید.« خوان هشتم». منظور از واژه های )زادسرو، ماخ ساالر، هریوه، خوان هشتم و ماث( در 41

 چیست؟« چه سرمایی» تکرار و  علت تأکید!« سورت سرمای دی بیدادها می کرد/ و چه سرمایی ، چه سرمایی » در شعر . 42

 منظور از قسمت های مشخص شده، کیست؟، « تهمتن گُرد سجستانی/  شیر ایران شهرآری اکنون »  بندبراساس . 43

 

 . موارد زیر را معنی کنید.44

 .همگنان را خونِ گرمی بودالف: 

 گنج مروارید او گم شد.این نخستین بار شاید بود/ کان کلید « رخش! طفلک رخش!/ آه!»ب: گفت در دل: 

 شعر نیست؛ این عیار مهر و کین مرد و نامرد است / بی عیار و شعر محض خوب و خالی نیستپ: 

 بود.مرد نقّال از صدایش ضجّه می بارید/ و نگاهش مثل خنجر ت: 

 .سورت سرمای دی بیداد ها می کردث: 

 .زهر شمشیر و سنان ، گم بود آری اکنون تهمتن با رخش غیرت مند / در بُنِ این چاهِ آبشج: 

 .همگنان خاموش/ گرد بر گردش ، به کردار صدف برگرد مروارید/ پای تا سر گوشچ: 

 ح:این گلیم تیره بختی هاست/ خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها، روکش تابوت تختی هاست.

 شعر خوانی :  ای میهن 

 قالب شعر: غزل** شاعر: ابوالقاسم الهوتی

 قلمروهای ادبی شعربررسی برخی از 

 ابیات زیر را بخوانید و به پرسش ها، پاسخ دهید.

 میهن ای میهن! وجودماز عشقت  لبریزتو در تار و پودم، میهن ای میهن!      /      بود  یادالف: تنیده 

 میهن ای میهن! بود و نبودمنام تو  فدای   و با مهر پروردی      /    نابودیکردی از  بودمب: تو 
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 ای میهن!  میهنبودم  توبه هر زندان به هر شادی به هر ماتم    /   به هر حالت که بودم با  مجلسبه هر پ: 

 سجودم میهن ای میهن! روی بود تو/    به سوی  بیدار  م اگر هشیار اگر خوابم اگر مستت: اگر 

 مودم میهن ای میهن!را آز زمیننمی روید     /     من این زیبا  تجز گل روی گیاهیث: به دشت دل  

 به سواالت پاسخ دهید.

 . نقش واژه های مشخص شده را مقابل هر بیت بنویسید.45

 . معنی و مفهوم بیت دوم را بنویسید. 46

 در بیت دوم را بیان کنید. « واو». نوع 47

 وجود دارد؟ « مسند». در کدام گزینه بیشترین نقش 48

 د. . بیت چهارم را به لحاظ حذف بررسی کنی49

 . تعداد متمم در کدام گزینه بیشتر است؟ 50

 . تعداد ترکیب های وصفی و اضافی همه ابیات را  بررسی کنید.51

 . همه ابیات را به لحاظ ادبی بررسی کنید.52

 . مفهوم همه ابیات را بنویسید.53

 

 

 

 -** لحن: روایینمادین * نوع ادبی: داستانی -یلیمنطق الطیر عطار نیشابوری* قالب: مثنوی * داستان تمثسی مرغ و سیمرغ از کتاب: 

 داستانی.

 گنج حکمت: کالن تر و اولی تر! سندبادنامه، ظهیری سمرقندی.

 قلمرو زبانی:
 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید: .1

 بود و نه معنا دعوا الف: نه درو

 و دلباخته گشتند. شیداب: مرغان جملگی 

 گیتی آگاهم اکنافجهان را گشته ام و از پ: 

 تَعَب پیشت آید هر زمانی صدت: 

 افسرده ای.ث: هفت دوزخ همچو ی 

 بود استغنابعد از این وادی  ج: 

 با قبای سفید سر از آب بیرون کرد بطآن گاه چ: 

 گرگ و روباه بر آن گونه، شنید، گردن دراز کرد و گِرده برگرفت و بخورد. مقاالتح: اشتر چون 

  

 درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ
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امالیی و مترادف آنها: استغنا و بی نیازی** اعانت و یاری دادن** افسرده و منجمد**  اکناف و اطراف**  نکته: واژه های درست

اولی و شایسته*** تَعَب و رنج** دعوی و ادعا**  از وجه زاد و توشه** سروش و فرشته و پیام آور*** شگرف و نیرومند** شیدا 

* گرم رو و مشتاق و کوشا و چاالک*** گِرده و قرص نان*** مخاصمت و عاشق** صدر و باالی مجلس** کالن و بزرگ سال*

 و دشمنی** مصاحبت و هم نشینی و هم صحبتی*** مقاالت و گفتارها و سخنان*** وادی و بیابان/ موضع و جایگاه/ 

 .در موارد زیر، نقش دستوری هر یک از قسمت های مشخص شده را بنویسید.2

 نیست.  راه بی شاه بودن بیش از ایننیست؟     /     شاهما را  اقلیمالف: چون بُوَد ک

 تو، خورشیدجاوید، تو  /  گم شده بینی ز یک  سایۀب: صد هزاران 

 گیرد زوال هفته ای/ حسن او در  صاحب جمال بسپ: گل اگرچه هست 

 باز؟ ذرّهتواند ماند از یک  کی/   رازداند گفت با خورشید  کهت: هر 

 کس آگاه/  نیست از فرسنگ آن   کسزین راه، ث: وانیامد در جهان 

 کسی کانجا رسیدآتش شد  غرق//   پدیدعشق آید  وادّیج: بعد از این 

 تمام سی مرغتمام  /  بود خود سیمرغ،  سیمرغچ: خویش را دیدند 

 شد والسالم گم/  سایه در خورشید   بر دوامح: محو او گشتند آخر 

 بودند آشکارا و نهان هآنچجهان  /  مرغانخ: مجمعی کردند 

 است و دریا ژرف ژرف دور/  زان که ره   شگرفرا  رهد: شیرمردی باید این 

 راه/  در تحیّر مانده و گم کرده   این جایگاهحیران چون رسد  مردذ: 

  

 .واژه مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید.3

 یمرغیم!الف: ما از خطرات  راه نمی هراسیم؛ ما )خواستار/ خاستار( س

 ب: میان ایشان از برای گرده )مخاصمت/ مخاسمت( رفت. 

 را در عبارت زیر مشخص کنید.« را».نوع 4

 از قضا(« : از»را: به معنی حرف اضافه «)قضا را قرعه به نام هدهد افتاد»الف:  

 ب: گفت ما را هفت وادی در ره است.)فک اضافه(هفت وادی در راه ما است.

 

 دت پیش نظر  /   معرفت را وادی ای بی پا و سر)فک اضافه(. بنمای آن. بعد از 5

 به کدام وادی بر می گردد؟ « آن»الف: ضمیر 

 ب: بی پا و سر بودن به کدام ویژگی وادی معرفت ، اشاره دارد؟ 

 با بقیه متفاوت است؟«  شگرف».در کدام گزینه معنای 6

 «ه دور است و دریا ژرف ژرفشیرمردی باید این ره را شگرف    /    زان که ر»الف: 

 ب: نی ام چندان شگرف اندر سواری   /    که آرم پای با شیر شکاری
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 پ:  نوبر صبح یک دم است اینت شگرف اگر دهی   /    داد دمی که می دهد صبحدمت به نوبری

 

 وال ها پاسخ دهید.به س« بایدت در باختن اینجااینجا بایدت انداختن   /     مِلک  مُلک».با توجه به  بیت : 7

 )هر دو مصرع(را بیابید. « بایدت»در « ت»الف:  نقش ضمیر 

 ب:  نقش واژه های مشخص شده را بنویسید. 

 پ: بیت را به لحاظ ادبی بررسی کنید. 

 .اجزای بیت زیر را طبق زبان معیار مرتب کنید؛ سپس نقش دستوری هر جزء را بنویسید.8

 آیدت  /  کار دائم درد و حسرت آیدتبعد از این وادیّ حیرت         

 بعد از این وادی حیرت برای می آید  / کارت دائم درد و حسرت می آید  )کارت دائم درد و حسرت است(  

بعد از 

 این

 می آید حسرت و درد دائم ت کار آید )برای( ت حیرت وادی

 لفع معطوف عطف مسند قید مضاف الیه نهاد فعل متمم مضاف البه نهاد قید

 

 

 نقش تبعی کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ .9

 : ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است.الف

 ب: مرغان، جملگی شیدا و دلباخته گشتند.

 پ: بعد از این وادی توحید آیدت / منزل تفرید و تجرید آیدت.

 ت: در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، بر درختی بلند آشیان دارد. 

 یک گزینه اضافی است.« ب»است؟ در ستون قسمت « ب»مربوط به کدام قسمت « الف»دام از موارد هر ک .10

 ب الف

الف: تنهایی گزیدن/ ترک گناهان و اعراض از امور دنیوی و تقّرب به خداوند/ در اصطالح تصوف، خالی 

 شدن قلب سالک از آنچه جز خداست.

 فقر

 تفرید

 توحید

 تجرید

 

 ست که عبارت است از نیازمندی به خدای تعالی و بی نیازی از خلقب: از مراحل سلوک ا

پ.کناره گرفتن از خلق و تنها شدن؛ در اصطالح تصوف، تحققّ بنده است به حق ؛ به طوری که حق عین 

 قوای بنده است.

 

 قلمرو ادبی
 نمادهای عبارت زیر را مشخص کنید. .11

 «را بر خود هموار کنم؟ سفر پرخطر، این سیمرغگونه می توانم در جست و جوی م. با این عشق، چگلگفت: من گرفتار عشق بلبل »

 الف( بلبل                         ب( گل                         پ( سیمرغ                            ت( سفر پر خطر
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 نمادهای زیر را بیان کنید. .12

اری دراز در بهشت به سر برده ام، مار با من آشنا شد؛ آشنایی با او سبب طاووس چنین عذر آورد که من مرغی بهشتی ام، روزگ»

بهشت جایگاهی خرّم و زیباست اما زیبایی بهشت نیز پرتویی از جمال »گردید که مرا از بهشت بیرون کنند..... هدهد پاسخ گفت: 

 «سیمرغ است. بهشت در برابر سیمرغ چون ذرّه در برابر خورشید است.

 

 را در ابیات زیر مشخص کنید.« مجاز»ه .   آرای13

 «من گرفتار عشق گلم»الف:  برخی از مرغان از همراهی بازایستادند و زبان به پوزش گشودند.بلبل گفت: 

 ب: گل اگر چه هست بس صاحب جمال  / حسن او در هفته ای گیرد زوال

 پ:گفت ما را هفت وادی در ره است / چون گذشتی، هفت وادی ، درگه است.

 ت: وانیامد در جهان زین راه ، کس/ نیست از فرسنگ آن آگاه کس.

 ث:  مرد حیران چون رسد این جایگاه  /  در تحیّر مانده و گم کرده راه 

 

 .تمثیل های زیر را از داستان منطق الطیر ) سی مرغ و سیمرغ ( رمزگشایی کنید.14

 :ب( سیمرغ                                          : الف( مرغان

 به سوال ها پاسخ دهید.« چون بُوَد کاقلیم ما را شاه نیست؟     /    بیش از این بی شاه بودن راه نیست».با توجه به بیت: 15

 را بنویسید. به معنی برای: حرف اضافه        « را»الف( نوع 

 ب( دو نمونه جناس ناهمسان بیابید. شاه: راه** راه: را** ما: را**   

 نایه بیت را بنویسید. راه نیست: کنایه از درست نبودن، طبق رسم و قاعده نبودن.پ( ک 

 

 .بیت زیر را  از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.16

 «بی شک این سی مرغ ، آن سیمرغ بود   /چون نگه کردند آن سی مرغ زود   »

 

 «ت جلوه گاهم، این جا چه کار دارم؟طاووس باغ قدسم، نی بوم این خرابه    آن جاس».با توجه به بیت: 17

 .تلمیح به کار رفته در بیت زیر را توضیح دهید

 

 «هر یکی بینا شود بر قدر خویش /  باز یابد در حقیقت صدر خویش»  ندارد؟.در بیت زیر، کدام آرایه وجود 18

 تشبیه                      ت: مجاز الف: جناس                          ب: ایهام                                 پ:
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 قلمرو فکری :
،  واژگانی چون: دریا/ شبنم/ سیمرغ/ مرغان/ رسیدن سی مرغ به سیمرغ/ هدهد/ «سی مرغ و سیمرغ» نمادین   –نکته: در داستان تمثیلی 

 بلبل/ افتادن پَر /گل/ باز/ بط/ طاووس و ... همگی نماد هستند.. 

 شبنم: بهشت، انسان، عشق مجازی یا هر چیز دیگری غیر از خدا که انسان به آن دل ببندد. . 2** محبوب حقیقی  دریا: پروردگار یا عشق و

رسیدن سی مرغ به سیمرغ: رمز وحدت در کثرت و کثرت در . ��5 **  �مرغان: رمز سالکان راه حق . �4 **  �سیمرغ : رمز خداوند . 3** 

پرستان و عاشقان بلبل: رمز جمال. ����7**���.و آگاه انسان کامل راهنما و  یر طریقت و رهبر وهُدهُد: رمز پ. �6 **    �وحدت است 

های جهان، درخشش تعالی است زیرا تمام زیباییافتادنِ پر: رمز ظهور و جلوۀ حق. 8، عاشق زمینی و مادی      **  گذرانسطحی و خوش

.  باز: آن که به تمکّن مادی رسیده و دیگر میل بع خطر کردن 10ی و زمینی****. گل: معشوق ماد9**** و پرتویی از ذات الهی است

.  طاووس: آن که از عشق به دنبال نفع شخی خود 12. بط: آنکه به زندگی عادی خو کرده و توات تغییر ندارد    **  11ندارد     **   

. قاف: 14ن به گنج حقیقی و کمال تالشی نمی کند.      **    . جغد: آنکه طبق عادت به خیال گنج موهوم، برای رسید13است.    ** 

.  مار: نماد اهریمن و شیطان.17. خورشید : نماد بزرگی و عظمت      **  16. ذرّه: نماد کوچکی و حقارت.     **    15عالم معنا.     **    

   

را بیان کنید. « هم، این جا چه کار داریمطاووس باغ قدسم، نی بوم این خرابه / آن جاست جلوه گا»مفهوم بیت : .19  

 قرابت معنای دارد با ابیات:   

 الف: ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم  /  باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست

 ب:چنین قفس نه سزای چو من خوش احانی است  /  روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

 از کجا  /  بر چه فرود آمدیت بار کنید این چه جاست.پ: گوهر پاک از کجا عالم خاک 

 

 «بعد از این بنمایدت پیش نظر  / معرفت را وادی ای بی پا و سر»را بنویسید. « بنمایدت»در فعل « ت».نقش ضمیر 20

 

 معنی و مفهوم ابیات زیر را بنویسید. .21

 یا ژرف ژرفالف:  شیرمردی باید این ره را شگرف  /  زان که ره دور است و در

 « از یک گریبان برکنند  جمله سر  /روی ها چون زین بیابان درکنند    ب:

 پ: چون بود کاقلیم ما را شاه نیست؟  /  بیش ازین بی شاه بودن راه نیست.

 «.«ت: هر که داند گفت با خورشید راز  / کی تواند ماند از یک ذرّه باز؟

 فرسنگ آن آگاه کس. ث: وانیامد در جهان زین راه کس /  نیست از

 پیشت آید هر زمانی صد تعب  /   آیی به وادیّ طلب     دچون فرو ج: 

 چ: ملک اینجا بایدت انداختن  / ملک این جا بایدت درباختن   

 ح: عاشق آن باشد که چون آتش بود /  گرم رو، سوزنده، سرکش بود

 دتخ: بعد از این وادیّ توحید آیدت  /  منزل تفرید و تجرید آی
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 د: صد هزاران سایۀ جاوید ، تو  /  گم شده بینی ز یک خورشید، تو

 

 را بنویسید. « گل اگر چه هست بس صاحب جمال /  حسن او در هفته ای گیرد زوال». مفهوم بیت: 22

 کنید. را از لحاظ قلمروهای سه گانه بررسی« چون نگه کردند آن سیمرغ زود /  بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود». بیت 23

    

 . مفهوم ابیات زیر را بنویسید.24

 بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست /   در خود بطلب هر آن چه خواهی که تویی»الف: 

 « ب:  خویـش را دیــدنــد ســی مــرغ تمــام /   بــود خــود سیمــرغ سی مــرغ تمــــام 

 «بی تـــوام اما یقیــــن انــــدر تـــوام  مـــن نمانــم من نمــانم مــن تــــوام   /   »پ: 

 

 به سوال ها پاسخ دهید.)قلمرو ادبی(«هر که داند گفت با خورشید راز  / کی تواند ماند از یک ذرّه باز؟».با توجه به بیت: 25

 الف: آرایه های ادبی بیت فوق را بنویسید.

 ب: منظور از خورشید و ذرّه را بیان کنید. 

 چیست؟« شبنم » و « دریا» ، مقصود از در بیت زیر. 26

 «سوی یک شبنم چرا باید شتافت   /چون به دریا می توانی راه یافت   »    

 هفت وادی عرفان)به ترتیب مراحل(
 . با توجه به وادیّ های هفت گانه عرفان، هر کدام از ابیات زیر، مربوط به کدام مرحله از مراحل عرفان است؟27

 بایدت انداختن  /  ملک این جا بایدت درباختن .طلب(  ملک اینجا1

 .عشق( عاشق آن باشد که چون آتش بود /  گرم رو، سوزنده و سرکش بود2

 . معرفت( هر یکی بینا شود بر قدر خویش /  باز یابد در حقیقت صدر خویش3

 .استغنا(  هشت جنّت نیز اینجا مرده ای است /  هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای است4

 وحید( روی ها چون زین بیابان در کنند  /  جمله سر از یک گریبان برکنند. ت5

 . حیرت( مرد حیران چون رسد این جایگاه /   در تحیّر مانده و گم کرده راه6

 . فقر و فنا( صدهزاران سایۀ جاوید تو / گم شده بینی ز یک خورشید تو7

 ه فانی شد ز خود، مردانه ای است.)فقر و فنا( وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا  /  هر ک 

 

 به سوال ها پاسخ دهید. «هشت جنّت نیز اینجا مرده ای است     هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای است» بیت با توجه به  .28

 در بیت فوق کدام وادی عرفان است؟ « اینجا»الف( منظور از 

 ب( مفهوم بیت را بنویسید.

 .  پ( چند آرایه ادبی بیت را ذکر کنید
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 «بعد از این وادیّ .........آیدت  //  منزل تفرید و تجرید آیدت». جای خالی را با گزینۀ مناسب پر کنید. 29

 به کدام مرحله ی هفت وادی عـطّار اشاره دارد؟« گر بسی بینی عدد، گر اندکی / آن یکی باشد در این ره در یکی»بیت  .30

 ؟نمایانگر چیست «سیمرغ»در داستان وک عرفانی از طی کردن مراحل سلمرغان  ناتوانی . 31

 

 به سوال های پاسخ دهید.« روی ها چون زین بیابان در کنند   /    جمله سر از یک گریبان بر کنند». با توجه به بیت: 32

 کدام وادی است؟ « بیابان»الف: منظور از 

 ب: کنایه بیت را بیان کنید. 

 پ: مفهوم بیت را ذکر کنید. 

 

 چیست؟در اصطالح صوفیه  ،«تفرید» منظور از« بعد از این وادیّ توحید آیدت / منزل تفرید و تجزید آیدت»توجه به بیت با .33

 کدام وادی است؟ « این». بعد از این وادی فقر است و فنا / کی بُوَد اینجا سخن گفتن روا. مرجع ضمیر 34

 

 ، به سوال ها پاسخ دهید.«ه بینی ز یک خورشید توصدهزاران سایۀ جاوید تو / گم شد».با توجه به بیت: 35

 الف:  این بیت توصیف کدام وادی عرفان است؟ 

 را بنویسید. « خورشید»و « سایه»ب: منظور از واژه های  

 پ: جفت واژه های تضاد را در بیت بیابید.)قلمرو ادبی(

 ت: مفهوم بیت را بیان کنید. 

 

 خ دهید.با توجه به ابیات زیر به سوال ها پاس .36

 خویش را دیدند سیمرغ تمام    /     بود خود سیمرغ، سی مرغ تمام

 محو او گشتنـد آخــر بر دوام    /    سایه در خورشید گم شد والسّالم 

 را بنویسید.« سایه»و « خورشید»الف: منظور از 

 ب: مفهوم مشترک ابیات فوق را بیان کنید.

 ند:ابیات فوق با این بیت قرابت معنایی دار

 قطره در دریا فتادن خود فناست    /     عین دریا گشتن دریا بقاست. 
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از محمدعلی جمال زاده / نوع ادبی: ادبیات داستانی  /  لحن: "از ماست که بر ماست"یا رساله در حکمت مطلقه  "کباب غاز"داستان 

 داستانی و طنزآمیز.   -روایی 

 روان خوانی: ارمیا / رضا امیرخانی

 

 لمرو زبانی:ق
 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید:

 قرار و مدار گذاشته بودیم. هم قطارهادر اداره با  .1

 بگیر. عاریهوازم لیک دست دیگر ظرف و  .2

 رتبه. ترفیعشب عید نوروز بودن و موقع  .3

 چارۀ منحصر به فردی یافتم. استشارهپس از مدتی اندیشه و  .4

 ش کریه تر شده است.تک و پوز .5

 ش نمودار گردید.وجناتدی در آثار شا .6

 خورد و  به زمین افتاد. سکندریدو سه بار  .7

 ، آش جو  و کباب برّه ممتاز و...معهود عالوه بر غاز .8

 نکنی ، کی خواهی کرد. صله ارحامچنین روز مبارکی  .9

 مصطفی نام آمده. دیالقیجوان  .10

 می کند. شبان بیدادگَلۀ ما را گِله از گرگ نیست / کاین همه  .11

 «پس چه خاکی به سرم بریزم؟»پرسیدم:  استیصال با حال .12

 می گوید. پرت و پالدیدم زیاد  .13

 و بی دست و پا و بدقواره بود. آسمان جُلجوانی  .14

 را روی صندلی جا داد. معوجش مصطفی قد دراز و کج و .15

 به سهراب نگاه می کردند. مبهوتدوباره  .16

 ندارد؟ شکوممگر نمی دانی که  .17

 شده بود. مجلس آرافه نوک جمع را چیده و متکلم وحده و و لطی بذلهدر خوش زبانی ،  .18

 بلند می شود.کُنده دود هنوز هم از  .19

 ، کباب غاز صحیحی بدهد.ولیمهبه عنوان  .20

 شاعر را بوسیده. جبهۀگردیده بود که جلو رفته  محظوظشعر و ادب می کشید چنان  کبادۀیکی از حضار که  .21

 درس شانزدهم: کباب غاز
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 نین پایی می افتد.یک بار برایشان چ آزگاراین بدبخت ها سال  .22

 .می دانم زوایدنت تخلص را از  .23

 اندرون همین طور این دوری را برگردانند به  .24

 می ورزیامتناع آن وقت هم هر چه اصرار و تعارف می کنم تو بیشتر  .25

 

 واژه نادرست است ، صحیح آن ها را بنویسید. 7در میان گروه کلمات زیر امالی  .2

صلۀ  -غاز معهود -چارۀ منحصر به فرد –صیغۀ بلّعت  -و تشکر سپاسگزاری  –ل و درماندگی استیصا -و قرضی لوازم عاریه» الف: 

 –امتناع و خودداری  -و به همراه  انظمام -اطوار و رفتار ناهنجار  –زمان دراز و آذگار   -لیظخاک غ –صدای غرّش تانک  –ارهام 

ولیمه و غذای  –معهود و شناخته شده  –محضوظ و بهره ور  –ختگی تسنعی و سا –جبهه و پیشانی  –بزله و شوخی  –بحبوحه و میان 

کج و معوج/ بال محارض و بی رقیب/ نگاه مبحوت./ آلوی برغان/ حالجی سخن/ کشیدن کبّاده/ کیفور و سرحال/ دل  -عروسی

 (/خمره ی ) کوزهبستگی غیر مترقبه/ اثنا و میان  /  بحبوحه و میان/ 

 .کرده؛ از تختخواب پایین نیایید (قدغن)غدقن/ وشی و بگویید طبیب خودتان را بزنید به ناخب: 

 مارت بلند شد.اِدر آن اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای پ: 

 ت: در عربی، اگر بخواهیم بگوییم شما دو نفر تیر بزنید، یعنی )مسنی / مثنی( می شود.

  در وسط میز گذاشت و ناپدید شد. رشتهو ب و یک رأس غاز فربه ث: خادم را دیدم غاب بر روی دست وارد شد

 . در هر یک از موارد زیر هسته گروه اسمی را مشخص کنید.3

 الف: شش دانگ حواسم پیش مصطفی بود.

 ب:  شب عید نوروز بود. 

 

 .مترادف واژه های زیر را بنویسید.4

 وجنات:                                                                      معهود:                                                             بحبوحه:

 

 با توجه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید. .5

 «من تخلّص را از زواید و از جملۀ رسوم و عاداتی می دانم که باید متروک گردد.»مصطفی گفت: 

 فعول است /  تخلصالف( مغعول ها را مشخص کنید.  کل جمله بعد از گفت م

 متروک)مسند(  –بررسی کنید. از زواید و از جمله رسوم و عادات)مسند( « مسند»ب( جمله ها را با توجه به کاربرد 

 

 نکته مهم دستوری) حرف ربط یا پیوند دو گونه است: 

 همراه با جمله های وابسته به کار می روند.  . پیوندهای وابسته ساز: 1

 یک صدا تصدیق کردند که تخلصی بس به جاست. که: حرف وابسته سازمانند:  همۀ حضّار  
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نان عبارتند از:  که / چون/ تا/ اگر/ زیرا/ همین که/ گرچه/ اگر/ با این که/ از بهر انکه/ به این دلیل که/ به این خاطر که / وقتی که/ چ 

می رفت به بستان ها / بی خویشتنم کردی بودی گل و دل سودایی، وقتی که/ به این جهت / به شرطی که/ برای آن که و... مثال: 

 ریحان ها

 وقتی: حرف ربط وابسته ساز/ مصرع اول: جمله پیرو یا وابسته/ مصرع دوم: جمله پایه

 بین دو جملۀ هم پایه به کار می روند. . پیوندهای هم پایه ساز: 2

 پیوند هم پایه ساز است. « و»مانند: رتبه های باال را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش. 

 «و/ امّا/ یا/ ولی/لیک/لیکن» پیوندهای  هم پایه ساز پرکاربرد عبارتند از : 

 مثال برای پیوند وابسته ساز از متن درس: خاطر جمع باشید که از عهده برخواهم آمد.

 مثال برای پیوند هم پایه ساز: از من اصرار بود و از مصطفی انکار. 

 

 قلمرو ادبی

 "کباب غاز"کنایات درس . 6
) �سماق بمکند�بگذار و( کن حذف)بکش خط(فعالً) نقداً را( بقیه) مابقی و(کن دعوت)�وعده بگیر�تنها همان رتبه های باال را».1

 (.«انتظار بیهوده کشیدن

 دلشان که است وقت خیلی )�شکم ها را مدت است صابون زده اند�و (افتد می اتفاق چنین) �چنین پایی می افتد�یک بار برایشان» . 2

 .کنند می شماری ساعت و بخورند غاز کباب که(اند کرده خوش را

 (است شده تهیه) �روبه راه شده است. 3

 (ترکیب بد و زشت) �بدریخت و بدقواره�بخواهی تا و(خنگ) �پخمه�و( شلخته) �بی دست و پا�و( چیز بی) �آسمان جل. 4

)کنایه: سود و زیان این کار بر هر گلی هست به سر خودت بزنعموی خودت است.  پسر(دور من زا) ��هفت قرآن به میان�ماشاءاهلل.  5

 .«عهدۀ خودت باشد.(

  .شد وارد هراسان عیالم که بودم(چیزعجیب)�شی عجاب�مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمیاب و .6

 کامل(دست نخورده و )�هرسر به مُ . 7

 )تهیه کنیم(دست و پا کنیم�یک غاز دیگر. 8

 .نیست که( مشکل خیلی کار) �کشف آمریکا و شکستن گردن رستم پیدا کردن یک دانه غاز در شهر بزرگی مثال تهران. 9

 (داری توانایی چقدر) ��چند مرده حالجی�می خواهم امروز نشان دهی که. 10

 : کنایه از توبه کردن، پشیمان شدنپشت دست داغ کردن.11

 )کنایه از به سختی چیزی را یافتن.( هاز زیر سنگ هم شد .12

 (کردید می لغو) �پس می خواندید�میهمانی را. 13

 به کار برد( و ترفندی )روش شیوه ای سوار کرداگر ممکن باشد  .14

 ) از شما کمک می خواهم( ای بابا دستم به دامانتانمی گویی  .15
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 .در شعر و ادب داشت()ادعایی کّباده ی شعر و ادب می کشیدیکی از حضّار که  .16

 ،) خیلی خودمانی (کاسه و کوزه یکی شده بودیمو  در اواخر عمر با بنده مألوف بودند .17

 () اراده و اختیارش را از دست بدهد دامنش از دست برود. 18

 می گیرد( ما دارد)طرح و نقشه  توطئه ما دارد می ماسددیدم . 19

نوک جمع  و در خوش زبانی و حرافی و شوخی و بذله )مزاح( و لطیفه از پرحرفی کردن( )کنایهدیگر چانه اش هم گرم شدهحاال  .20

 )دهان همه را بسته(و متکلم وحده ) تنها گوینده(و مجلس آرای بالمعارض) آراینده ی بدون رقیب( شده است.را چیده 

 )کنایه از وجد نداشتن.(!ه عالم وجود ننهاده بودقدم بکه گویی هرگز غازی )کنایه از نیست و نابود کردن( کلکش را کندندچنان  .21

 .)کنایه از نهایت حیرت و ترس(دهانم خشک شدهاز تماشای این منظره ی هولناک آب به . 22

خود را از تک و تا ) جنب و  )کنایه از کمترین(سرسوزنیبدون آنکه  )کنایه از آگاه شدن(حساب کار را کردهیارو ) مصطفی ( . 23

 و به دنبال من از اتاق بیرون آمد. )کنایه از جرئت کردن(دل به دریا زده، جوش ( بیندازد

 .طنین انداز گردید )کنایه: صدادار و آبدار(آب نکشیده ای در را بستم و صدای کشیده . 24

 و ایمانت را باختی دین، باز تا چشمت به غاز افتاد ، )کنایه از بسیار خوردن(حلقوم بلعیده بودیتا  )بدبخت(خانه خراب» گفتم: . 25

و به منی که چون تویی را صندوقچه ی سرّ خود ) همراز خود ( قرار داده بودم، خیانت )کنایه از اینکه، اختیارت را از دست دادی( 

  )کنایه از پاداش خیلی خوب(«.این ناز شستت باشددِ بگیر که ؟ ورزیدی

 ) به شدت تعجب می کردم ( شاخ در می آوردمداشتم . 26

 : )کنایه از ناراحت نشدن(خم به ابرو بیاورمبدون آنکه  .27

ضرب المثل و کنایه: یعنی به فکر سالمتی خود بودن و تعادل در  است کاه )غذا( از خودمان نیست کاهدان )معده( که از خودمان .28

 خوردن.

 ) از موضوع آگاه شد( شستش خبردار شده بود .29

 به قرینه لفظی.« بود». )اصرار و انکار: آرایۀ سجع دارند(/ حذف فعل انکارفی بود و از مصط اصرارنکته: از من همه 

 

 : قلمرو فکری

 .. کدام ویژگی نثر نویسنده، بر تأثیرگذاری داستان او افزوده است؟ طنز )بزرگ نمایی و اغراق / کنایه/ زبان عامیانه/ و سادگی بیان(31

. را ید)چیزهای زیادی( و از جمله رسوم و عاداتی می دانم ک باید متروک گرددمن تخلّص را از زوا» در « تخلص». منظور از 32

 بنویسید. نام شاعری

کدام رفتار فردی و اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده است؟ کنترل نکردن رفتار و کردار و  زبان و « کباب غاز». نویسنده در داستان 33

 عدم خویشتن داری .

 تناسب با سروده های سعدی را بیابید.. از متن درس، مَثَل م34

 الف(گَلّه ما را گِله از گرگ نیست / کاین همه بیداد شبان می کند : از ماست که بر ماست.

 ب( سخن گفته دگر باز نیاید به دهن/ اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد: تیری که از شست رفته ، باز نمی گردد. 
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 ؟کیستاز این مخلوق کمیاب و شیٌ عجاب بودم .منظور از مخلوق کمیاب  در جمله :مشغول تماشا و وراند . 35

 تلمیح (:5: به إنَّ هذا لشیءًعجاب)سوره ص: آیه شیٌ عجاب

منظور از دعاگو و «   پنج انگشت دعاگو به معیّت مچ و کف و مایتعّلق به بر روی صورت آقای استادی نقش بست»در عبارت  -15

 سانی است ؟آقای استادی به ترتیب چه ک

 

 

 

 

 پابلو نرودا / نوع ادبی: ادبیات جهان. "هوا را از من بگیر، خنده ات را نه!"از مجموعۀ  "خنده تو"

 گنج حکمت: مسافر / یوهان کریستف فریدریش شیللر.

 قلمرو زبانی
 دو معادل معنایی بنویسید.« آخته»برای واژۀ  .1

 «ان»انواع 

 اکاننی –نشانۀ جمع مانند: گیاهان، دوستان  .1

 نشانۀ زمان: بهاران ، سحرگاهان و... .2

 نشانۀ مکان: سپاهان، دیلمان و... .3

  -جوشان –نشانۀ صفت ساز )فاعلی(مانند: گریان، خندان  .4

 نشانۀ تشبیه مانند: کوهان .5

 نشانۀ قیدساز مانند: گریان، شادان و... .6

 نشانۀ نسبت مانند :کاویان، بابکان، خاوران و... .7

 

 را در واژه های زیر بنویسید.« ان » مفهوم نشانۀ .  2

 گیالن )..........................( :  ت  بامدادان )..........................(                   الف: 

 .........................(..تابان  ).. ج :      .........(               .....ماهان )..................ب:  

 ........................(                        چ: نگران).............................(پ: ایرانیان )....

 .با توجه به عبارت زیر، به سوال ها پاسخ دهید.3

 « بودم شکه در انتظار گلیمن/ خنده ات را می خواهم/ چون  عشقدر بهاران، »

 الف:  نقش واژه های مشخص شده را بنویسید.

 کیب اضافی و وصفی را مشخص کنید.ب: انواع تر

 

 هفدهم: خندۀ تودرس 
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 .هسته و وابستۀ وابسته را در گروه های اسمی مشخص شدۀ زیر بیابید.4

 رسم. پایان این دریای بی کرانالف: تا مگر روزی به 

 ، همین جا لنگر انداز.کشتی تندرو خیال منب: از 

 .قرار داده است، فرود آیم سرحدّ جهان خلقتشپ: بدان سرزمین که خداوند 

 

 کدام نقش های تبعی وجود دارد؟ نشان دهید.« مشو در پیچ و تاب رنج و غم، گم/ به هر حالت تبسم کن تبسم » در بیت .5

 کدام نقش وجود ندارد؟« چو گل هر جا که لبخند آفرینی/ به هر سو رو کنی لبخند بینی». در بیت: 6

 پ: مسند                           ت: متمّم                    الف: مفعول                                 ب: قید      

 ذی حیات و جاندار( –غایی و نهایی   –که ارزش امالیی نیز دارند: )سرحّد و مرز و کرانه  17نکته: تعدادی از ترادف های درس 

 قلمرو ادبی
 در سرودۀپابلونرودا،هر یک از واژه های زیر نماد چه هستند؟ .7

 «ان را از من بگیر اگر می خواهی، / هوا را از من گیر، اما/ خنده ات را نه، / گل سرخ را از من مگیرن»الف: 

 کی )..........................(نان ).......................(         هوا )..........................(         گل سرخ )........................(         تاری

 ر بهاران / عشق من،/ خنده ات را می خواهم / چون گلی که در انتظارش بودم،/ گل آبی ، گل سرخ کشورم که مرا می خواند.ب: د

 گل آبی).........................(                   گل سرخ).............................(

 رفته است..در این قسمت از متن درس، شاعر از کدام آرایه ادبی بهره گ8

 «اما خنده ات که رها می شود/ و پروازکنان در آسمان مرا می جوید / تمامی درهای زندگی را / به رویم می گشاید.»... 

 قلمرو فکری
 مشترک بین دو سرودۀ زیر را بنویسید. مفهوم .9

 «دستان من/ شمشیری است آخته. و اگر دیدی، به ناگاه/خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است/ بخند؛ زیرا خندۀ تو/ برای» 

 دل، گنجی ست شادی        که دستاورد بی رنجی ست شادی به پیش اهل» 

 «به آن کس می رسد زین گنـج بسیار         که باشــد شادمــانی را سـزاوار

ا، هوا را ،روشنی را، بهار را/ از اما آنگاه که چشم می گشایم و می بندم، آنگاه که پاهایم می روند و باز می گردند/ نان ر»عبارت .10

 بیانگر چیست؟«من بگیر/ اما خنده ات را هرگز/ تا چشم از دنیا نبندیم.

 گزینۀ زیر را بیان کنید. مفهوم مشترک سه .11

در آسمان  نان را از من بگیر ، اگر می خواهی / هوا را از من بگیر، اما/ خنده ات را نه/ خنده ات که رها می شود / پرواز کنان»الف: 

 «مرا می جوید/ تمامی درهای زندگی را/ به رویم می گشاید.

 ب:آب حیات می چکد از لب جان فزای تو / راحت روح می دهد خندۀ دلگشای تو.

 پ: برو شادی کن ای یار دل افروز  /  چو خاکت میخورد چندین مخور غم
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 و دریافت خود را از متن زیر بنویسید. درک.12

 «هوا را،/ روشنی را، بهار را،/ از من بگیر/ اما خنده ات را هرگز/ تا چشم از جهان نبندم. نان را، » الف: 

 ب: اگر خونین دلی از جور ایّام / لب خندان بیاور چون لب جام.

 

 مفهوم مشترک دو گزینه زیر را بنویسید..13

 الف: مشو در پیچ و تاب رنج و غم، گم/ به هر حالت تبسم کن تبسم.

 ت مخور خون، غم اندوزی چند؟ خوش باش و مده دل به بد آموزی چند.ب: ای دوس

 

 پابلونرودا بنویسید. ارتباط مفهومی دو بیت زیر رابا این قسمت از سرودۀ .14

 «باید برفرازد. عشق من،خندۀ تو/ در تاریک ترین لحظه ها می شکفد/ خندۀ تو در پاییز/ درکنارۀ دریا/ موج کف آلودهاش را/»الف: 

 «لب خندان بیاور چون لب جام»  ام       ــور ایــن دلی از جــر خونیـگا.2

 به پیش اهل دل، گنجی ست شادی        که دستاورد بی رنجی ست شادی 

 

 

 

 

 ر/ نوع ادبی: ادبیات جهان/ *** از غزلواره ها شکسپی "عشق جاودانی"

 عبدالحسین زریّن کوب***وده ترجمۀ وان خوانی: آخرین درس از مجموعۀ قصه های دوشنبه، آلفونس در

 

 قلمرو زبانی
 معنی واژه های مشخص شدۀ زیر را بنویسید..1

 نوشت. جلیالف: بر تختۀ سیاه این کلمات را با خطی 

 دهکده با کودکان هم آواز گشته بود.معمّر ب: یکی از مردان 

 شعر خود می گرداند. صحیفۀپ: همواره عشق قدیم را موضوع 

 معلم واقع گردم. عتابداشتم که مورد ت:من بیم آن 

 ارزشمند تو را بازگو کند؟ سجایایچه حرف تازه ای برای گفتن مانده است که بتواند عشق مرا یا  ث:

 نکرده باشد؟ ترسیمآدمی می گنجد، که قلم بتواند آن را بنگارد، اما جان صادق من آن را برای تو  مخیّلهج: آیا چیزی در 

 

 بررسی کنید و نوع حذف را بنویسید.« حذف فعل»ا از نظر زیر ر گزینه های.2

 «چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه ای برای نوشتن»الف: 

 درس هجدهم: عشق جاودانی
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 «که تو از آن منی، و من از آن تو»ب: هر روز باید ذکری واحد را مکرّر بخوانم؛ و آنچه را که قدیمی است قدیمی ندانم: 

 

 ه مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید.، واژزیر  موارددر  .3

 الف: شاگردان چندان بانگ و فریاد می کردند که )غلقله/ غلغله( آنها به کوی و برزن می رفت.

 .معلم واقع گردم )اعتاب/عتاب(من بیم آن داشتم که مورد ب:

 پ: لباسی را که جز در روز )توزیح/ توزیع( جوایز نمی پوشید، بر تن کرده است.

ین جماعت به درس معلم ما آمده بودند تا از او به سبب چهل سال رنج شبانه روزی و مدرسه داری و )خدمت گزاری/ خدمت ت:)ا

 گذاری ( قدردانی کنند.

 ث: می گفت: فرزند، تو را سرزنش نمی کنم؛ زیرا خود به قدر کفابت )متنبّه/ متنبّهه( شده ای.

 

 یی، آن  را بیابید؛ سپس اصالح نمایید.در موارد زیر، در صورت وجود اشتباه امال.4

 «نه اهمّیتی به چین و شکن های ناگزیر سالخورده گی می دهد،/ بلکه همواره عشق قدیم را موضوع سحیفۀ شعر خود می گرداند.الف: 

 ب: وقتی قومی به اسارت دشمن درآید و مقلوب و مقهور بیگانه گردد.

 شند.پ: درفش ملی ما را به اهتزاز در آورده با

 ت: نهالی چند در هنگام ورود خویش در باغ غرص کرده بود.

 ث: پس از تحریر مشق، درس تاریخ خواندیم.

 

 هسته و وابسته گروه های اسمی مشخص شده را بنویسید.  زیر، در موارد.5

 را بازگو کند؟ سجایای ارزشمند توالف: چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است که بتواند عشق مرا یا 

 را در جایی می جوید که خود در آنجا به دنیا آمده است. نخستین احساس عشقب: 

 را تالوت کردم. نام زیبای توپ: درست مانند نخستین باری که 

 

 است؟ نرفته در متن زیر کدام فعل به کار.6

برای تو ترسیم نکرده باشد؟ / چه حرف آیا چیزی در مخیّلۀ آدمی می گنجد، که قلم بتواند آن را بنگارد،/ اما جان صادق من آن را »

 «تازه ای برای گفتن مانده است؟ یا چه چیز ازه ای برای نوشتن؟ / که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کند؟

 ت: مضارع مستمر             الف:ماضی التزامی                            ب:  مضارع التزامی                         پ: ماضی نقلی         

 

 .شعر زیر را بخوانید؛ سپس به سوال ها پاسخ دهید .7

 «صحیفۀ شعر خود می گرداند. موضوععشق قدیم را  همواره»

 الف: نقش واژه های مشخص شده را بنویسید.
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 بیابید. « موضوع صحیفۀ شعر خود»و « عشق قدیم»ب: هسته و وابسته را در گروه های اسمی 

 

 وجود دارد؟ نوع آن را بنویسید.« وابستۀ وابسته»کدام گزینه، .در 8

 را بازگو کند سجایای ارزشمند توالف: چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است که بتواند عشق مرا یا 

 و کرد.ب: خاطرات تلخ تنبیهاتی را که از او دیده بودم و ضربات چوبی را که از او خورده بودم، از صفحه ضمیرم یک باره مح

 

 واژۀ صحیفه را از نظر کاکرد معنایی بررسی کنید..9

 

 قلمرو ادبی
 . نمونۀ استفهام انکاری در شعر:10

 در گزینه های زیر، مجاز را بیابید. .11

 آدمی می گنجد، که قلم بتواند آن را بنگارد؟ مخیّله آیا چیزی در الف:

 می بیند. ب: این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان

 پ: این جماعت به درس معلم ما آمده بودند تا از او قدردانی کنند.

 ت: چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است؟

 

 چه آرایه هایی وجود دارد؟ ، مشخص شدههای در قسمت  .12

 و صورت ظاهرش، مرده نشانش بدهند. دست زمانهمان جا که شاید اینک الف: 

 .پیشرسه در گرفتم و راه مد خویشب: سر 

 

 تشبیه(، در کدام گزینه، استفاده شده است؟ -حس آمیزی -کنایه -. هر کدام از آرایه های)مجاز13

 «زود سر جایت بنشین.»الف: معلم از سر مهر نظری به من انداخت و با لطف و نرمی گفت: 

 ت.ب: دو سال بود که هر خبر مالل انگیز که برای ده می رسید، از اینجا منتشر می گش

 آن گاه سر خویش گرفتم و راه مدرسه در پیش.« باز برای ما چه خوابی دیده اند؟»پ: با خود اندیشیدم که 

 ت:  اندیشۀ آنکه وی فردا ما را ترک می کند، خاطرات تلخ تنبیهاتی را که از او دیده بودم از صفحۀ ضمیرم یک باره محو کرد.

 

 

 قلمرو فکری
 نکته ای تأکید می کند؟ ، در بند زیر، بر چه .شکسپیر14

 «چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه ای برای نوشتن که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کند؟»
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 زیر را بنویسید. موارداسب مفهومی نت. 15

درست « / که تو از آن منی ، و من از آن تو،:»ندانم الف: هر روز باید ذاکری واحد را مکرّر بخوانیم، / و آنچه را قدیمی است، قدیمی 

 مانند نخستین باری که نام زیبای تو را تالوت کردم.

 کز هر زبان که می شنوم نامکرّر است       /یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب     ب: 

 گردد سخن تازه محال است مکرّر           /حُسن در هر نظری جلوۀ دیگر دارد          پ: 

 

 کدام ویژگی عشق جاودانی در دو بیت زیر وجود دارد؟ .16

 هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم           هر گه که یاد روی تو کردم جوان شدم

 به بوی زلف تو از نو جوان شوم هر بار           هزار بار تنم گر ز غصه پیر شود

 کدام بیت در تقابل با عشق جاودانی است؟ .17

 ف( سر زلف تو نباشد، سر زلف دگری          که برای دل ما قحط پریشانی نیستال

 قصۀ عشق من و حسن تو را آخر نیست از آنک  ب( چون توانم که به پایان برم این دفتر

 .معنی و مفهوم بند زیر را بنویسید.18

ا در جایی می جوید که خود در آنجا به همواره عشق قدیم را موضوع صحیفۀ شعر خود می گرداند و نخستین احساس عشق ر»

 «دنیا آمده است، همان جا که شاید اینک دست زمان و صورت ظاهرش، مرده نشانش بدهند.

 

 

 ***   پایان   ***
 

 
 

 

 اندیشۀ آدمی سازندۀ ارادۀ اوست، اندیشه اتن زیبا.
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          درس اول: شکر نعمت

 اسخ قلمرو زبانیپ            
. شفاعت کننده/ اطاعت شده/ پیام آور/ صاحب جمال/ خوش اندام/ نسیم: خوش بو/ وسیم: داراس نشان 2یاری گر  *** (1 .1

تمامی و  . برگزیده / مایه5. آمدن فصل بهار** 4. آشکار و واضح/  مقرری و وجه معاش/ زشت و ناپسند** 3پیامبری ***

.کشف کردن و آشکار ساختن، 6** نگاه داشتن دل از توجّه به غیر حق حالت تفکر عارفانهگریبان / کمال گردش روزگار/ 

 (. افشره، شیره/ برگزیده،برتر/زیور و زینت7در اصطالح عرفانی در معنی پی بردن به حقایق است*** 

 (گماشته شدهده، به مقامی برقرار شمنسوب: نسبت داده شده.هم آوای آن: منصوب: )  .2

 در مصرع اول« هستند»حذف معنوی: فعل . 2**  )در مصرع اول« به»بعد از « است»فعل  معنویحذف به قرینه الف:  .3

« شد»حذف یه قرینه لفظی فعل«/ گهی از در)سنگ آمد(»بعد از « سنگ آمد». حذف به قرینه لفظی 3فرمانبردار )هستند(**

به « است». حذف فعل 5به قرینه معنوی در پایان هر دو مصرع ** « است». حذف قعل 4**شد( بعد از گهی سر )خونین 

 («رسیده و کشیده» قرینه معنوی بعد از 

در هر دو گزینه، حذف به قرینه لفظی داریم. ** الف: قربت:نزدیکی// غربت: دوری(....ب( حیات: زندگی/حیاط: محوطه .4

(سجع در واژه های 1بعد از ذاتّ، حذف شده /پ: ا« است»فعل « ب»در گزینۀ بعد از نعمت ، حذف شده. « است»الف: فعل 

لئن شکرتم »سوره ابراهیم دارد:   7ث( عالوه بر سجع، تلمیح به آیه  *** حیات و ذاتّ( : سجع در2قربت و نعمت/ 

شکر نعمت نعمتت »مثل همچنین ضرب ال«  ألزیدنّکم : اگر شکرگزار بنعمت ها بودید، نعمت هایم را افزون خواهم نمود.

 را فرایاد می آورد.« افزون کند / کفر نعمت ، از کفت بیرون کند

ت( فک     « به»به معنی حرف اضافه  پ(       اطفال شاخ(رای فکّ اضافه )سر  ب(    حرف اضافه: برای )تخصیص(الف(  .5

 «      برای»حرف اضافه به معنی ج( «      * برای»*  ث(  حرف اضافه به معنی     اضافه

 ربط)پیوند( .6

پ( است / )پیوند(در مصرع دوم، ربط « واو»در مصرع اول، عطف است. در مصرع دوم، ربط است / ب( « واو»الف( نوع  .7

 ، جمله، از نوع جملۀ مرکب است.«تا»، با توجه به حرف پیوند ساز نوع جمله

 مراقبت ث(مکاشفت  **        ت(  انابت  **       پ(      اعراض  **  ب(      الف( انبساط **  .8

 الف( بهر    *    ب( قربت     *      پ( شبه     *       ت( انابت .9

 راهنمای من: «راهنما»مضاف الیه برای  .11

)دست « دست»مضاف الیه « : دامنم»در نقش مفعول  /  در «: گلم»در « م»در گلم و دامنم، جهش ضمیر دارند. « م»الف(  .11

: تو را می جویم در جویمت مصرع دوم: مفعول« ت»)نشان تو( مضاف الیه/ « نشان»مضاف الیه  در جویمت،« ت» ** ب((من

 است(« جان»در هرگزم: مضاف الیه « م)»پ( **

 (3فارسی ) 18تا  1درس های  سؤال نامه پاسخ
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 قلمرو ادبی    
 حذف فعل : سجع***پ***   «رَفناکَ حقّ مَعرِفتِکماعَ/   ما عبدناکَ حقّ عبادتِکپاسخ: الف:  اضافۀ تشبیهی ***  ب:     . 12

 نۀ معنوی، بعد از معترف و منسوب .به قری« هستند»

 وصف ناپذیری اوصاف خداوند و تحیّر و سرگشتگی بنده از وصف خداوند.    . 13

 معنی چه کسی/ که در مصرع دوم: حرف ربط وابسته ساز است. در مصرع اول: ضمیر پرسشی است در  « که».    14

 ب( تضمین«*  مجاز از سخن گفتن»زبان:  -« توانایی قدرت و»پاسخ: الف( دست: مجاز از .     15

 ** .از سبزه ها چمن ها*** بوی گل: استعارۀ مصرّحه از جلوه های عشق و معرفت الهی پاسخ:الف: استعارۀ مصرّحه.     16

 / دایه ابر بهاری /ا اش باد صبفرّ** پ(  «از دست رفتن اختیار و اراده« »از خود بی خود شدن»ب( دامنم از دست برفت: کنایه از 

 ** قبای سبز ورق  /   مهد زمین /بنات نبات 

 پاسخ: به ترتیب  عاشق غیر واقعی *** عاشق واقعی.      17

 ( کنایه3(مَن عَرَفَ اهللَ کَلَّ لِسانُه * 2(تشخیص و استعارۀ مکنیّه* 1پاسخ: .     18

اضافۀ تشبیهی * اشاره به داستان دیوار امّت: * ه باک: باکی نیست.چه غم: غمی نیست/ چاستفهام انکاری در هر دو مصرع.    19

« ا»واج آرایی مصوت  تکرار: چه * نوح و بحر و موج و کشتیبان: مراعات نظیر * پشتیبان: کشتیبان: جناس ناهمسان* نوح: تلمیح* 

جا به معنی حامی و در معنی دیگرچوبی که ایهام تناسب: پشتیبان: در ایناسلوب معادله)مصرع دوم مثالی است برای مصرع اول(. * 

 جهت استحکام به پشت دیوار می زنند با دیوار تناسب دارد. 

 

 قلمرو فکری:     
کنایه از در پ(     **      «از خود بی خود شدن، اختیار از دستم رفت»کنایه از ب(       عارفان و خداشناسان ***الف(   . 21

 استعاره از عالم غیب و مکاشفه  ت(    **     ا از هرچه غیر خداست حفظ کردن/ تفکر عارفانهحالت تفکر عارفانه، قلب خود ر

 جیب مراقبت: اضافه استعاری)تشخیص(   /  بحر مکاشفت: اضافۀ تشبیهی.ث( 

 پاسخ: تأکید بر راز داری در عشق و بی ادّعایی)مَن عَرَفَ اهللَ کَلَّ لِسانُه(   .21

 (پ   ****  بی نشان: کنایه از معشوق)خداوند(    عاشق    *  کنایه از بی دل:  ب(ری خداوند      وصف ناپذیالف(     .22

 غیرساده)مرکب(

 .نسیم                          پ( جسیم                       ت( مُطاع ب(     وسیم                     الف( .    23

رتبه را که اطاعت از او موجب نزدیکی به او می شود و شکر نعمت هایش باعث افزایش نعمت سپاس خداوند عزیز و بلند م .1.    24

شیره ی درخت . 3   شکوفه را همچون کالهی به خاطر آمدن فصل بهار بر سر شاخه های کوچک قرار داده است..2می شود.   

. 4 ا با پرورش او) خداوند( به نخل بلندی تبدیل شد.انگوری به قدرت خداوند به شیرینی برگزیده و خوبی تبدیل شد و هسته ی خرم

پرده ی آبروی بندگانش را به خاطر گناهان فاحش و قطعی آن ها نمی دَرَد ) آبرویشان را نمی ریزد( و روزی مقرّر شده را به خاطر 

از برگ های سبز پوشانده است.   به عنوان هدیه و تحفه ی عید نوروز بر تن درختان لباسی  .5   خطاهای زشت انسان قطع نمی کند. 
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هرگاه نفس را به داخل می کشیم باعث . 7.هسته کوچک خرمایی به واسطه پرورش وی تبدیل به درخت خرمای بلندی شده  . 6

خداوند را مورد خطاب قرار می  بنده گنهکار،مجددا . 8. ادامه ی زندگی است و وقتی بیرون می آید باعث شادی جان می شود.  

به ابر بهاری که همچون دایه ای است دستور داده . 9روی برگرداند.    ولی  خداوند  ؛از وی طلب بخشش و مغفرت می کند( )و دهد

 تا دختران گیاه را در گهواره زمین پرورش دهد.   

یکی از . 11. هرگاه نفس را به داخل می کشیم باعث ادامه ی زندگی است و وقتی بیرون می آید باعث شادی جان می شود. 11

بر سر شاخه های کوچک با رسیدن . 13  برگزیدهصفوت: خبر: حدیث. . 12.  خداشناسان به حالت تأمّل و تفکّر عارفانه فرو رفته بود

 گوشه نشینان کعبه ی جالل الهی به کوتاهی کردن در عبادت اعتراف می کنند.. 14فصل بهار کالهی از شکوفه گذاشته است.      

به یادم بود وقتی به درخت گل برای هدیه ی دوستان . 16    دمیان و باقی مانده گردش روزگار)حضرت محمد )ص((برگزیده آ.  15

 دامنم را پر از گل کنم وقتی رسیدم بوی گل چنان مرا مست کرد که اختیارم را از دست دادم.     

 کوتاهی کردن در عبارت) گناه(      .   25

 عیب ها یا عیب پوشی( ستارالعیوب) پوشاننده ی ( 26

 ( )ناتوانی بنده از سپاسگزاری شایسته خداوند( 27

 مرغ سحر استعاره از کسانی که ادعای عشق دارند.   پروانه : عاشق حقیقی.  ( 28

 بی ادعایی  / پاکباختگی وبی ادعایی  سکوت عاشقان واقعی در برابر مصائب و مشکالت راه عشق/ عاشقی و خاموشی و( 29

 اوند منعم و رزاق ، ستار العیوب.    خد ( 31

 سبزه ها          ( 31

 جمال حق ، جلوه ای از جمال حق.        ( 32

 ب. روزی ای که برای هر کس مقرّر شده است.   ****          الف. رزاق بودن  

 (محمد )صحضرت ب( **      . پشت گرمی امت به پیامبر)ص( / لزوم همراهی حامی و  پشتیبان (  الف(33

 ()تحیّر و سرگشتگی و ناتوانی انسان از شناخت خداوند بزرگب(    .خداوند الطاف ناتوانی انسان در شکرگذاری ازالف( ( 34

 بی ادّعایی و بی خبری عاشق حقیقی از وجود خویشت(        **       خاموشی و سکوت عاشقان واقعیپ( 
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خود در عبارت اقرار می کنند و می گویند: آن چنان که شایسته توست ، به کوتاهی  معنی: گوشه نشینان بارگاه باشکوه خداوند( 35

 (عجز انسان در عبادت)مفهوم: تو را نپرستیدیم.

  فراگیر بودن و عام بودن رحمت خدا.( 36

 درس دوم: مست و هوشیار

 قلمرو زبانی:    

مأمور . 5حاکم و فرمانروا . 4ناخوشایند داشتن امری  .3. کیفر و مجازات شرعی / 2. تاوان، جبران خسارت مالی/ 1( 1سوال 

ننگ و عیب . 7می فروش خمّار: . 6حکومتی شهر که کار نظارت بر اجرای احکام دین و رسیدگی به اجرای احکام شرعی بود. 

 ست.اآنچه مربوط به امور دینی . 8

 نیست یا وجود ندارد فعل ناگذر)اسنادی نیست!()نیست: حاضر   -پاسخ:  ) شویم:  در معنای  برویم فعل ناگذر (.    2

 «وجود ندارد»ه موارد در معنی ی، بق«نابود شدن»در معنی  1گزینه .     3

)شد: در معنی رفت. فعل ناگذر است و اسنادی نیست(  ***   ب( )شد: رسید/اسنادی نیست(   الف( پاسخ گزینه پ(*** .     4

 )شد: رفت/ اسنادی نیست... شده: مرده((      شد: )اسنادی(              ت*** پ( 

 نهاد(: والی درمصراع دوم)  _(والی در مصراع نخست : مضاف الیه)پاسخ: .    5

 (در مصراع دوم نهاد)و  (مسجد در مصراع نخست: متمّم)پاسخ: .    6

 است(« خوابگاه «)خابگاه: صحیح آن .    7

 «به»ب: حرف اضافه به معنی            رای فکّ اضافهالف: پاسخ:     .8

 .مسند -مفعول -مفعول  –پاسخ: نهاد     .9

 مسند  -نهاد     .11

 )جامه ام( جز نقشی ز پود و تار نیست.)جامه ام( پوسیده است.  /  به قرینه لفظی: « جامه»حذف واژۀ .   11

 مسند( -نهاد   -)پاسخ: مفعول مسند(           ب(  -نهاد -قید –الف( )پاسخ: مسند .   12

 الف( )مسند/ متمم / نهاد(           ****    ب( جهش ضمیر دارد و نقش مضاف الیه برای واژه سر . سرت )سر تو(.   13

 .«به»به قرینه معنوی بعد از « است».. حذف فعل 3گزینه .    14

 م: ببرمرَبَ**    پاسخ: مضارع التزامی.    15

پوسیده است: و جامه ام جز نقشی ز پود و تار  جامه امحذف نهاد به قرینه لفظی/ **      ب(         مسند(  -)متمم :  الف.  16

 نیست. بخش حذف شده، نهاد است.

 قلمرو ادبی   

 هر دو با بهره گیری از  شیوۀ طنز و با بیانی ساده، به ترسیم فساد و تزویر اجتماع عصر خود می پردازند. .    17

. مقابل مست؛ یعنی کسی که 1*** )هشیار : ایهام دارد.  . هوشیار و آگاه(2: ایهام دارد: نقطه مقابل خواب الف: )بیدار.     18

 . آگاه و خردمند(2اهل باده نویشی نیست. 
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 «ر»واج آرایی: تکرار صامت  -هشیار و مست: تضاد -تکرار: هشیار -پاسخ: مراعات نظیر)تناسب( حد زدن و مست.   19

 ایه از بی اعتباریپاسخ: کن.   21

 الف: تضاد )مست و هشیار(  ،  تکرار )هشیار(  ،  کنایه ) اینجا کسی هشیار نیست: غفلت و آلوده بودن جامعه(    .   21

. حسن  ب: تضاد ) افتادن و خیزان(   ،   تکرار )نیست(    ،    کنایه ) هموار نبودن راه: رواج و گسترش فساد در جامعه(    

 .تعلیل

)کنایه از درگیر شدن(.. کنایه تعریض پ(      کنایه از ترک تعلقات دنیویب(          کنایه از تغییر و تحول اساسیالف(   . 22

گونه ای در جملۀ این پیراهن است افسار نیست، نیز وجود دارد: کنایه از اینکه من انسانم  نه حیوان.)کنایه مشهود در این بیت 

 همان گریبان گرفتن ، است.(

 

 قلمرو فکری    

 روزگار شاعر گسترش و رواج رشوه خواری در جامعه . 23

 در قدیم بدون کاله و دستار در بین مردم حضور پیدا کردن، بی ادبی محسوب می شد..  24

)رشوه خواری محتسب/  ***)تهدید به اجرای مجازات/ فراگیر بودن فساد در جامعه(** )فساد پنهانی حاکمان( الف(. 25

 بودن رشوه  در  دین( حرام

الف( معنی: محتسب گفت: تو به خاطر مست بودنت تعادل نداری، مست گفت: جرم و گناه از راه رفتن من نیست بلکه از  .26

 است. )مفهوم: بی تعادلی/ نا به سامان ی جامعه، موجب انحراف( سامانه ب نا جامعۀ

نت در می آورم، مست گفت: به خاطر فقر، لباس من پوسیده است و ب( محتسب گفت: به عنوان جریمه و تاوان، لباست را از ت

 تنها طرحی از تار و پود از آن برجای مانده است. )ظلم و بی قانونی/ فقر(

پ( محتسب گفت: انسان هوشیار و آگاه باید مست را مجازات کند. )به این معنی که من که اکنون هوشیار هستم باید تو را 

من در این شهر، شخص هوشیار و آگاهی نمی بینم، پس تو هوشیاری را پیدا کن تا مرا مجازات  مجازات کنم( مست گفت:

 کند.)مفهوم: تهدید به مجازات شرعی/ فراگیری فساد در جامعه عصر شاعر(

ب از / همچنین بی اطالعی محتسیعنی بحث میزان و اندازۀ حرام و گناه نیست چرا که حرام، حرام است چه بیشتر چه کمتر .27

 احکام شرعی.

 رواج حماقت و توجه به سنت های خرافی و ظاهری در جامعه روزگار شاعر  / برتری عقل بر آیین های خرافی/  .28

 کار: مسند  -کار: نهاد . 4   . خوابگاه: مسند        3مردان: متمم            -. مس: متمم 2طلب: متمم/         -. مدعیان: نهاد1 . 29

 اشاره دارد.« باج خواهی حاکمان زورگو در جامعه و فقر حاکم بر جامعه عصر شاعر  رشوه خواری و»ه بدو هر .   31

** پ( هر دو بیت الف: )متمم/ نهاد/ مسند(      ب: )یک دم: ترکیب وصفی در نقش قید/ غریق: مسند /  تر: مسند(.   31  

 جمله مرکب هستند.

. )مفهوم: کوشش برای پختگی و 2راه حقیقت بودن که الزمه آن خاکساری است(*** )مفهوم: تأکید سالک و رونده .1.  32

مفهوم:  . 4)مفهوم: شرط رسیدن به کمال عشق ، فنا فی اهلل و ترک تعلقات دنیوی است(*** . 3کمال در راه عشق( *** 

ال عشق در عشق به خدا محقق می )مفهوم: کم. 5توصیه به ریاضت در راه معرفت حق/ و توصیه به ترک امیال نفسانی (*** 
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 گردد.(

)مفهوم:الزمه رسیدن به معرفت حق، فنا فی اهلل . 7)مفهوم: عاشق با پناه بردن به عشق الهی از حوادث در امان است. (**** . 6

)مفهوم: رسیدن . 9)مفهوم: شرط رسیدن به بصیرت و آگاهی از حق، قدم نهادن در مسیر حق است.(***** . 8است(**** 

)مفهوم: شرط وصال به حق، تواضع و فروتنی در مقابل عارفان و . 11ه کمال، فنا فی اهلل است و ترک تعلقات دنیوی(***** ب

 اهل کمال است(

در نقش مضاف « ت». )ضمیر 3در نقش مضاف الیه: جان تو (       « ت». )ضمیر 2در نقش، مفعول(         « ت». )ضمیر 1  . 33

 الیه: نظر تو(

 

 سوم: آزادی/ دفتر زمانهدرس 

 قلمرو زبانی       
 طَرف: کناره، کنارشیوه و روش             پ(  الف: خانه غم و اندوه، ماتمکده           ب( .1

 ب: )مسند/ مسند(           الف: )قید/ مفعول/ قید( .2

 الیه( مسلک: هسته / مرغ: وابسته)مضاف الیه()گرفتار: صفت مضاف الیه()قفس: مضاف الیه مضاف .3

** الف( )آن جامه در نقش نهاد به قرینه لفظی  حذف  شده. که آن جامه ننگ تن و کم از کفن است.( .4

 نکند.( فکریدر مصرع دوم بنا به قرینه لفظی حذف شده.)که هر کس   واژه فکری به عنوان مفعول،  ب( 

نهاد مصرع دوم هم محسوب ) در ضمن، / که محترم نیز نقش مسند آن را دارد..کل مصرع دوم: نهاد است  .5

 (می شود.

 است. مفعول «ش»نقش  .6

      حذف به قرینه لفظی است. در نقش نهادآن جامه  .7

 «هر کس که فکر جامه را محترم نداشت»نهاد:  .8

 ربط )پیوند( .9

 قلمرو ادبی         
نگشتر حکومت او: به جای سلیمان با ربودن ا« صخر»اشاره به داستان حکومت چهل روزه یکی از جنیّان  به نام   .11

 تلمیح/ سلیمان ، اهریمن: تضاد

 .بی ارزش بودن غرقه به خون شدن: کنایه از کشته شدن ** کم از کفن بودن: کنایه از  .11

تکرار: غم // کم و بیش: بیش و کم: « / م»کم و بیش: تضاد / واج آرایی صامت  ب(      دلم: مجاز از وجودم*** الف(  .12

 اهمسان.طرد و عکس / غم: کم: جناس ن

به « تو»مانند کردن «/ مردان حق»به « تو»مس وجود: اضافه تشبیهی /  کیمیای عشق: اضافه تشبیهی/ تشبیه : مانند کردن  .13

دست شستن:  کنایه از ترک کردن/ زر شدن: با ارزش شدن  مردان ره: مجاز از اولیاء اهلل )انسان کامل( / تشبیه*** « : زر»

 مس و زر: تضاد مفاهیم/ مراعات نظیر. « / ی»ت و متعالی شدن/ واج آرایی مصو

www.konkur.in

forum.konkur.in



گان کوهدشت -ردس اول ات پایان ردس هجدهم –(: پاهی دوازدهم 3اهی افرسی) پاسخناهم سوال  تیموری  -1398ماه  بهمن –استان لرستان  -فرزان
 

7 
 

جام: جم:جناس ناهمسان)افزایشی(   ** من: می: جناس ب(      کنایه از عدم سرخوشی             *     الف(  .14

واو  (ت «      *     برای»حرف اضافه  در معنی پ(          *        ناهمسان)اختالفی( ** با، ما، با: جناس ناهمسان)اختالفی(

 .عطف      *    ث( تهی: مسند/ فراغتی: نهاد

مفهوم:  ت:         ***       ****  پ:   کنایه از فروتنی کردن     سر: مجاز از فکر  ب:      ***      عارفانالف:     .15

 پیروی از عارفان واقعی موجب رسیدن به معشوق ازلی.

مرغ ب( / مرغ: در مصرع دوم در معنای حقیقی بکار رفته است** الف: مرغ اسیر: استعاره از شاعر)عارف قزوینی(     .16

 دارد. «مسند»، نقش « است» پ( ناله: نهاد / من: متمم: )همچو من( برای فعل *****اسیر: شاعر 

 قلمرو فکری

 احترام گذاشتن به  اندیشه جامعه  .17

                احترام به عقاید و افکار عمومی مردم. .18

 به بیگانگان عدم وابستگی .19

 .چون  شاعر غم و غصه کم و زیاد داشتن را نمی خورد و انسان  قانعی بود .21

            (عارف قزوینی) شاعر .21

 انسان های آگاه و روشنفکر .22

 .عدالت خواه *       ثابت قدم    *   موافق .23

 

 درس پنجم: دماوندیه

 قلمرو زبانی
   ضماد: مرهم و دارو که به جراحت نهندت:   یخ زده و منجمد    **  پ:       **     ب: سفله     **     )اورند/ تخت( الف:  .1

کُله خُود: کاله خود :کاله چ: **      سفله: فرومایه و  بد سرشتج:      پس افکند: میراث   ***  -آرام آرام، به آرامی   ث:  

معجر: روسری، سرپوش/ شرزه: خشمگین ح: ***        هفلزی که در جنگ بر سر می گذارند. /  آوند: آونگ، آویزان و آویخت

 .و غضبناک

 الف: ارغند                    ب: سریر                      پ: ضماد                               ت: معجر .2

 ()ترکیب اضافی: داد دل/ دل مردمب( **              الف( )ترکیب اضافی: مشت روزگار/ گردش قرن ها( .3

: جور 1یت بترکیب اضافی: **     : منادا /   ترکیب وصفی :چند ضربتی در نقش مفعول2نهاد/ مسند/ واو: ربط         : 1الف(  .4

: ضربتی چند: چند ضربتی: )چند : صفت مبهم/ 2ندارد .. بیت  1بیت  ترکیب وصفی:     ***     زمین   : مشت 2بیت  -گردون

 مصرع اول: عادی... مصرع دوم: شیوه بالغی.: 2شیوه بالغی/ بیت  1بیت یوند(        ت( ربط)پپ(    ******* ضربت: هسته(

 )منادا/ نهاد/ مسند( .5

 .. روی: مفعول / تو: مضاف الیه)جهش ضمیر دارد و در نقش مضاف الیه روی است. روی تو( .6

 )عن قریب/ فغانی(ب(      **الف( )شاخص/ شاخص/ شاخص/ مسند(          .7
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 قلمرو ادبی

 الف( )آتش : استعاره از خشم درونی( .8

 بخش میانی کوه که پوشیده از سنگ و صخره و بدون برف است.استعاره از « کمربند»استعاره از برف و « سیمکله خُود »ب( 

 استعاره از برف است.« کافور»استعاره از برآمدگی کوه دماوند و « ورم»پ( 

 کامل نابودکردن از کنایه: برکندن بن از   /  در برکندن نظام ظالمانۀ پهلوی به منظور اصرار« ب»آرایی در واجقلمرو ادبی:  .9

بنای ظلم: تشبیه )ظلم به بنا ظلم /  از استعاره: اول مصرع در «بنا» /    اشتقاق: برکند برکن، /   از ریشه برکندن: کنایه از نابودی کامل

 دوم مصرع فعل: برکند باید    /  تشبیه شده است(

 ت: این بنای ظلم را نابود کن زیرا بنای ظلم را باید از ریشه برکند و نابود ساخت.معنی بی

 .حسن تعلیل .11

 قطعه است.( ، قصیده است/ قالب شعر مست و هوشیار، )قالب شعر دماوندیه  .11

. استعاره از سپید معجر: ترکیب وصفی مقلوباین ب:    **       .شوکت و شأن شکوه و فر مجازاً: . تخت اورنگ،: اورند الف: .12

سپید معجر و کبود اورند: ترکیب وصفی /معجر: هسته/ این : صفت پیشین)اشاره(/ سپید: صفت بیانی)مطلق(/   برف روی کوه

 . یکی کبود اورند: اورند: هسته/ یکی: صفت پیشین/ کبود: صفت بیانیمقلوب )معجرِ سپید، اورندِ کبود(

 عجز. و ناتوانی از کنایه: داشتن سر بر سپید معجر / دن، حکومت کردننمایی کربر اورند نشستن: کنایه از قدرتپ( 

 است.  دماوندمخاطب شاعر کوه **     ث:        ای دماوند دست از ناتوانی بکش و قدرت خود را نمایان کن.ت( 

 اکبر سعد که است مشتری ستارۀ :سعد اختر  /آفتاب )به اعتبار آن که برج اسد خانۀ اوست( استعاره مصرحه  از شیر سپهر: الف( . 13

ای کنایه: مصرع اول و دوم کنایه//  تناسب: سپهر اختر،    / با مشتری دماوند پیوند  /  تشخیص: پیمان بستن دماوند با خورشید/  است

یافتن دماوند را تالش این بیت حُسن تعلیل نیز دارد: شاعر علت ارتفاعاست/    اغراق دارای بیت      / ازارتفاع یافتن دماوند هستند.

 داند.او برای دوری از مردم زمانه می

 ایای و با ستارۀ مشتری پیوند و ارتباط برقرار کردهمعنی بیت: با آفتاب پیمان بسته

 بلندی و رفعت کوه دماوند مفهوم: 

 شدن نابود از کنایه: جان سوختن                     آتش دل: استعاره از خشم درونیب( 

 )قلمرو زبانی(در هر دو مورد نقش مضاف الیهی دارد.« جانت»در « ت»

 )قلمرو زبانی( به قرینۀ معنوی محذوف است و بیت سه جمله دارد.« خورممی»توجه: فعلِ 

 سازد.خورم که جانت )وجودت( را نابود میمعنی بیت: اگر آتش درونت را بیرون نریزی و در دلت پنهان کنی به جان تو سوگند می

 ب: سر: مجاز از موی سر       اختر سعد: مجاز از آسمان.الف:   . 14

.خشم    1آتش: ایهام. پ(        ***  . پژمرده2. یخ زده   1فسرده: ایهام: ***     ب(    . نفس2. نزدیک   1دَم: ایهام دارد.الف(   .15

. 2. یخ زده   1افسرده: ایهام:  –. ساکت و بی سخن 2  . بدون فوران آتش1خامش: ایهام: ت(        . گدازه درون کوه      ***2

 . گدازه درون کوه.2. خشم   1آتش: ایهام. ج(  **       . گدازه درون کوه2. خشم   1آتش: ایهام. ث(       پژمرده  ***

 .کنایات روان خوانی درس پنجم در صورت سوال ها ذکر شده است.16
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 قلمرو فکری
 و مبارزان و آگاهان خاموش جامعه/ سوخته جان: خود شاعر)ملک الشعرای بهار( دماوند: آزادی خواهان. 17

 پی از /  از پی افکندن: کنایه از نابودی کامل/  های حکومت ریاکار، اضافۀ استعاری: پایهتزویر اساس   /  پی: پایه، اساس. 18

 کامل نابودی از کنایه: گسلیدن

 تناسب: اساس پی،    /  کردن، ریاکاری پردازی، فریب دادن، دوروییتزویر: دروغ

          تناسب: پیوند نژاد / این نژاد و پیوند: منظور شاهان سلسلۀ پهلوی

   موازنه: کلمات دو مصرع در قرینۀ هم دیگر، هم وزن هستند.

 ن.کن ساز و نسل و نژاد این حاکمان ظالم را نابود کهای این بنای ظلم و ریا را ریشهمعنی بیت: پایه

 مفهوم: دعوت به ظلم ستیزی و نابودی ظلم حاکم بر اجتماع در دوره شاعر

شاعر از تشبیه کردن کوه دماوند به مشت درشت روزگار پشیمان است ؛ زیرا الزمۀ اعتراض و قیام، جوش و خروش و تکاپو است  .19

 ، حال آنکه دماوند ساکت و آرام است. 

حالی که دماوند در موضع قیام و اعتراض نبوده و خاموش و ساکت است در نتیجه از زیرا مشت نشانۀ اعتراض و پرخاشگری است در 

کند و شود و دماوند را به عنوان مظهر درد و اندوه جامعه به قلب منجمد زمین تشبیه میتشبیه دماوند به مشت روزگار منصرف می

 کند.حالت خفقان حاکم بر جامعه را توصیف می

نشینی مردم نادان و شوم دیوصفت که در برابر ظلم و ستم، سکوت چهرۀ او را نبیند و از مصاحبت و هم برای این که چشم بشر،.21

 اند، دور باشد. اختیار کرده

 مفهوم نهفته در هر دو بیت، دعوت به اعتراض کردن و عدم پنهان کردن خشم و درد و اعتراض .21

ب:    .عه قانع بوده و اعتراضی نمی کنندکه به وضع نابسامان جام اموش جامعهدماوند نماد آزادی خواهان جامعه، آگاهان خالف: . 22

 دعوت به ترک موضع ضعف و بازگشت به اعتبار و شکوه پیشین.

 / اعتراض و قیام کن.غمگین نبودن و روحیۀ خود را از دست ندادن. 23

 اع رژیم شاهنشاهی(الف( )دعوت به اعتراض و قیام بر علیه استبداد و خفقان حاکم بر اجتم. 24

 ب( )هشدار از بدفرجامی پنهان کردن خشم و خروش و اعتراض نکردن بر علیه ظلم(

 پ( )دعوت به گرفتن انتقام از استبداد طبقه حاکم/ ارج نهادن به خردمند و نکوهش بی خردان(.

 

 درس ششم: نی نامه

 قلمرو زبانی
 مونس، همراز و دردآشنا(    -پ: )پاره پاره      یده  ** الف: فریاد و زاری با صدای بلند   **  ب: پنهان و پوش .1

 )گمان/  رهروان راه حق که از سیر به سوی حق شادمان اند.(  

مالکیت هم در نظر گرفت: چشم و «را»برای چشم و گوش آن نور وجود ندارد./ البته می توان « برای»الف:   حرف اضافه در معنی  .2

 مسند : ب         گوش آن نور را ندارد.
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 .ملول و خسته شد   -  پاسخ : بی بهره از عشق .3

 . اجازه و رخصت2. وزیر      1 .4

 ب( اشتیاق              شرحه پاسخ : الف(  .5

 الف: )= به معنی گذشتن و سپری شدن زمان(        ب: )= به پایان رسیدن روز و به آخر رسیدن آن( .6

نی حریف هر که از »به قرینۀ معنوی در مصرع اول: « است»ب: )حذف فعل             )حریف: مسند  /   پرده های: مفعول(الف:  .7

 «(یاری برید )است(

 قلمرو ادبی

 )دور نبودن سّر: متناقض نما/ پارادوکس(الف:     )متناقض نما/ پارادوکس(  .8

 نی: متناقض نما( )زهر و تریاق بودن نی دمساز و مشتاقی که دید؟همچو ب:     

 بودن بی هوش: پارادوکس/متناقض نما)محرم هوش  پ:   

 «ن»نیستان: استعاره از عالم معنا/مجاز: مرد و زن)همه موجودات( / تناسب هم دارند / واج آرایی صامت  .9

تشبیه: بانگ نی به آتش //  جناس همسان در نیست باد / استعاره: آتش استعاره از عشق است// نای: ایهام دارد: حلق انسان و ساز  .11

 اد و آتش: تضاد // بیت دو قافیه دارد: ذوقافیتیننی   /   ب

افتاد به خاطر آتش عشقی است که در آن افتاده و موجب نوای حزین آن شده  اگر نی به ناله و حنین پُر سوز و گداز می فکری:  .11

 جوشد آن هم به خاطر جوشش عشق است. است و اگر باده می

 موجودات از عشق است.مفهوم : فراگیر بودن عشق // منشأ حرکت و جنبش  .12

آرایه های ادبی بیت فوق را بنویسید. ادبی: ترصیع  //  آتش عشق: اضافه تشبیهی //  نی و می: مجاز از همه موجودات //  نی و می:  .13

حسن تعلیل: سوزش نی و جوشش می در «  //   ش»جناس //  جوشش عشق: اضافه استعاری /  تکرار: عشق. افتاد. است //  واج آرایی

 .ر عشقاث

است به معنای  اسمدر مصراع اول فعل و در مصراع دوم « نیست» در مصراع اول و دوم جناس تام دارد ، « نیست باد»   پاسخ :الف: ) .14

 .(در مصراع اول اسم و در مصراع دوم فعل دعایی است« باد  » - «نابود باد» 

 )پرده اول: آواز و نغمه/ پرده دوم: اسرار ، راز(ب: 

 یکی ازطرفین معادل ومصداقی برای تایید مفهوم طرف دیگر است  هریک از دومصراع استقالل معنایی دارند و -ب :پاسخ      

 استعاره از عالم معنا« نیستان »   پاسخ : .15

 درد اشتیاق: اضافه تشبیهی //  شرح: شرحه: جناس « // ش»سینه: مجاز از انسان //  واج آرایی: صامت  .16

 قلمرو فکری

 .گاه به حقایق عالم معنا /  نیستان: نماد عالم معنا و مبدأنی: انسان آ .17

 پاسخ : الف. عاشق واقعی.     ب. آن که راه عشق نسپرده ، از حال عارف واصل بی خبر است. .18
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جوید تا بدان نائل شود.  افتد و روزگار وصال خود را می هر کس که از اصل و مبدأ خود دور افتاده باشد، سرانجام به تکاپو می .19

 (.)این بیت سیر کمالی موجودات بخصوص انسان را بیان داشته است

 : دوری از اصل و مبدأ / اشتیاق به بازگشتمفهوم

 « کلُّ شیءٍ یرجعُ الی أصلهِ»بیت فوق به 

 : دارد قرابت معناییبیت فوق با ابیات زیر،     

 شهر ماست ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم // باز همان جا رویم، جمله که آن  .1

 جنبش جمله سوی اصل خود است  // چون یکی، اصل جمل، عدد است .2

 هم به اصل خود رود این خط و خال // دائما در آب کی ماند خیال .3

 ما ز دریاییم و دریا می رویم // ما ز باالییم و باال می رویم  .4

 دل، قطره ای ز شبنم دریای عشق اوست // کز راه دیده باز به دریا همی رود .5

 هوم مشترک: استغنای عارفانهمف .21

پ:    بیرون. الف: دشوار و پر خطر بودن راه عشق  /   ب: آشکار بودن راز عشق/ محدودیت درک بشری / انعکاس درون در .  .21

 .فراگیر بودن عشق/ حیات و حرکت موجودات از عشقت: /          اشتیاق پایان ناپذیر عاشق  

  ازب: افشا کردن ر    :. همدم.     الف .22

 پاسخ : الف. بازگشت به سوی حق.     ب. خوش حاالن رهروان راه حق اند که از سیر به سوی حق شادمان اند.    .23

اند و هیچکدام از دیگری پوشیده و نهفته نیست، ولی کسی اجازه ندارد که  معنی: به عنوان مثال با اینکه جسم و جان به هم پیوسته .24

 .توانند روح لطیف را ادراک کنند سم و جسمانیات هستند، نمیجان را ببیند. یعنی آنان که اسیر ج

 )پنهان نبودن روح و جان از هم// قابل رؤیت نبودن روح(مفهوم:             

 

 درس هفتم: در حقیقت عشق

 قلمرو زبانی
محب: ث:           نگی، اشتیاقشیدایی، خیال، دیوا ت:              مکان )اقامت،پ:             مرگ،موتالف: واجب            ب:  .1

 دوستدار، یار و عاشق  / حبیب: یار ، محبوب.

 باشد.« بهر»در این عبارت اشتباه است و باید به صورت « بحر»واژه   .2

 محبت، آواز باد ، آواز باران ۀ: نغمینغمه //  اضاف نی: ایوصف)( پ**  ی( /  مسند /  گروه نهاد هی( مضاف الب**    مه(( )نغالف .3

 ()عطف «واو»( نوع ت**  (

 (: محوطه، صحن خانهیاست به معن اطیح ات،یح ی/ هم آوا ی: زندگاتیح) .4

 جمال و کمال: سجع ی( واژه هاب          («کمال»بعد از واژه  یلفظ نهیبه قر« است»( )حذف فعل الف  .5

  ییسودا -الف  .6
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 -)بدل ت: «          یبرا» یبه معن ۀحرف اضاف« : را»/ مسند( نوع ی)گروه نهاد پ:            )مسند( ب:            مسند –نهاد الف:  .7

 مسند(

 «به»حرف اضافه به معنی « : را»نوع ب:            قید(  –نهاد  -)مفعول الف:  .8

    ییو سودا یوانگی: دییدایواژه: ش ییمعنا معادب:           (نهاد  –مسند   -)نهاد الف:   .9

  یادب قلمرو

  یاز کنار گذاشتن خودخواه هیراست که با خود نباشد و ترک خود کند: کنا یدن کسعشق قدم نها در .11

 )متناقض نما(صبـحِ ستاره باران: تناقض /  اضافۀ تشیهینـگـاهـت:  نۀیی: آ پاسخ .11

         دکند: ترک خوهیکنا پ:            شده است  هی: معرفت و عشق به نردبان تشبهیتشب ب:          جناس : جمال و کمال الف: .12

 دارند. سجعننماید( آرایه  -نکند -واژه های )ندهد .13

  یفکر قلمرو

 .در عشق یستگی: لزوم شانهیمشترک هر دو گز مفهوم .14

هر کس که عاشق نیست، نشانه این است که متبکر و پرکینه و مستبد است. عاشقی، بی هوشی و ترک خود خواهی و رهایی از  .15

  شق واقعی، ترک خودخواهی و بی تعلقی است.تکبر و غرور است. مفهوم: نشان عا

 حرکت عشق راه در توان نمی  بودن جان با ؛ بگیرد نادیده را جانش که بگذارد قدم تواند می کسی عشق راه الف( بدر .16

 .کرد

 .در این دنیای کهن هر کجا که جوانی هست ؛ الهی که همیشه عاشق باشد چرا که عشق شوری بسیار زیبا استب( 

  عقل بر عشق تریپاسخ: بر .17

: شرط وصول به عشق و کسب شایستگی برای ورود به وادی عشق، ترک تعلقات دنیوی و کنار 18سوال مفهوم هر شش گزینه  .18

 گذاشتن خود است. 

 ب( آتش      پاسخ : الف ( عاشق واقعی             .19

 منشأ وجود عاشق از عشق است.دو گزینه: حیات بخشی عشق/ وابسته بودن زندگی عاشق به عشق/ هر مفهوم مشترک  .21

 مفهوم مشترک هر دو گزینه: شرط ورود به حریم حُسن، این است که عشق در وجود عاشق باشد.  .21

 .عقل اشاره دارند بر عشق برتری به پاسخ : هر دو گزینه .22
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 درس هشتم: از پاریز تا پاریس

 قلمرو زبانی

 .دیکن یمشخص شده را معن یها واژه .1

/        بعید بودن()( ث/            سقف خمیده()( ت/             )توقف کوتاه( (پ/               )خمیده(( ب      /       زودگذر( )( الف

)پرده نقاشی ای  (ح/         )جراره: نوعی عقرب زرد رنگ. / غاشیه: ماری در جهنم( (چ/        نوعی جامه بلند و گشاد،ردا()( ج

 ده(که روی نوعی سقف مدور وصل ش

 نادرست است؟ ییواژه ها؛ کدام کلمه از نظر امال یتوجه به معن با .2

تبق و   -)استبعاد( دیاستبحاد و بع –)حواله( سند و هواله  –)کازیه( یو جاکاغذ هکاذی –)غاشیه( خطرناک  اریبس هقاشی مار

   - ی)طبق(نیس

  ف() سق( ت**     (و قوس یدگیخم)( پ**       (/سقفوانیا)( ب**      (مقابل جفت رینظ ی( )تک و تنها /بالف. 3

 «(نامش»است.  « نام» هیدارد. مضاف ال ری، جهش ضم«ش» وستهیپ ریضم) . 4

  مضاف الیه( از نوع مضاف الیهِ)قدرت :هسته/ قلم :وابسته اول مضاف الیه/ نویسنده: وابسته وابسته    :  سندهیقدرت قلم نو (1 -5

  

 -  هسته/ یک:صفت شمارشی اصلی/ چمن:وابسته وابسته از نوع ممیز()داغ: :      چمن داغ کی      

 - شتر: هسته/ صد: صفت شمارشی اصلی/ کاروان: وابسته وابسته از نوع ممیز(        :صد کاروان شتر( 

 - نوع از  وابسته خود: وابستهمقصود: وابسته اول:مضاف الیه/ ) غایت القصوای: هسته/     :خودمقصود  یالقصوا تیغا

 مضاف الیه( مضاف الیهِ

 - کالس: هسته/ ششم: وابسته پسین از نوع صفت ترتیبی/ ابتدایی: وابسته وابسته از نوع صفت      :ییکالس ششم ابتدا(

 بیانی(

  5پاسخ سوال  

 - اف الیه/ مض ) قدرت: هسته/ قلم :وابسته ازنوع مضاف الیه/ این: وابسته وابسته از نوع صفتِ    :سندهینو نیقدرت قلم ا

 نویسنده: وابسته وابسته از نوع مضاف الیه مضاف الیه(

 مضاف الیه )بن مایه: هسته/ اشعار: وابسته از نوع مضاف الیه/ شاعران:وابسته وابسته از نوع  کیاشعار شاعران کالس هیبن ما

 مضاف الیه( مضاف الیه/ کالسیک: وابسته وابسته از نوع صفتِ

 تپه: هسته/ یادگاری: وابسته از نوع مضاف /  اصلی یک: وابسته  پیشین از نوع صفت شمارشی) بزرگ یادگاریتپه  کی

 مضاف الیه( الیه/  بزرگ: وابسته وابسته از نوع صفتِ

 جلد: وابسته وابسته از نوع ممیز(اصلی ) کتاب : هسته/ دو: صفت شمارشیدو جلد کتاب / 
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 مضاف الیه ات: وابسته از نوع مضاف الیه/ تاریخی: وابسته وابسته از نوع صفتِی) دریا: هسته/ تصورخیتصورات تار یایدر 

) 

 از نوع ممیز( وابسته / فرسنگ: وابستهاصلی )راه: هسته/ سی و پنج: صفت شمارشیو پنج فرسنگ راه یس 

 سته از نوع مضاف الیه مضاف )مهد: هسته/ دموکراسی : وابسته از نوع مضاف الیه/ عالم: وابسته واب عالم یمهد دموکراس

 الیه(

 کتاب : وابسته از نوع مضاف ترتیبی/ صفت از نوع وابسته پسین: دوم: )جلد: هسته/  ویکتور هوگو انینوایجلد دوم کتاب ب

 (یه./  ویکتور هوگو: وابسته وابسته از نوع مضاف الیه مضاف ال  الیه/ بینوایان: وابسته وابسته از نوع مضاف الیه مضاف الیه

 مضاف الیه( ) منظره: هسته/ جنگ: وابسته از نوع مضاف الیه/ واترلو: وابسته وابسته از نوع مضاف الیهِجنگ واترلو ۀمنظر 

  هسته(کتاباز نوع ممیز/  وابسته : وابستها/ تاصلی ) هفت: صفت شمارشیکتاب تاهفت : 

 الیه/ او: وابسته وابسته از نوع مضاف الیه مضاف الیه( )گیرایی: هسته/ سخن: وابسته از نوع مضافسخن او ییرایگ 

 اسیر: هسته/ این : وابسته وابسته  از نوع صفت مضاف الیه/ جهان: وابسته از نوع مضاف الیه( جهان نیا ریاس( 

 مضاف الیه(یه مضاف ال) محوطه : هسته/ میدان: وابسته از نوع مضاف الیه/ شهر: وابسته وابسته از نوع شهر دانیم ۀمحوط 

 وابسته وابسته از نوع صفت دوازدهم: وز: هسته/ پایه : وابسته از نوع مضاف الیه / م) دانش آ دوازدهم یۀدانش آموز پا

 (مضاف الیه

 وابسته وابسته از نوع صفتِ مضاف ریدلپذیادآوری: هسته /  خاطره: وابسته از نوع مضاف الیه/ )ریدلپذ ۀخاطر یادآوری :

 (هیال

 (/ سفر: وابسته از نوع مضاف الیه  هیکدام: وابسته وابسته، از نوع صفتِ مضاف البرنامه: هسته  /  کدام سفر: ) ۀبرنام 

 هیمختلف: وابسته وابسته از نوع صفت مضاف الملل: وابسته از نوع مضاف الیه/ ادبیات: هسته /  ملل مختلف جهان: ) اتیادب 

 (هیمضاف ال هیمضاف ال/ جهان: وابسته وابسته از نوع 

 مضاف  هی: وابسته وابسته از نوع مضاف الرانیا کتاب: هسته/ تاریخ :وابسته از نوع مضاف الیه/ و جهان: ) رانیا خیکتاب تار

 (هیمضاف ال هی: وابسته وابسته از نوع مضاف الرانی/ جهان : معطوف به اهیال

 (باهوش: وابسته از نوع  صفت دِیالعاده: وابسته وابسته از نوع ق فوقدانش آموز: هسته/ دانش آموز فوق العاده باهوش /

 (صفت بیانی

 )طیلسان نوعی ردا است(تضمن پ:                              تضادب:                             ترادفالف: . 6

 نهاد –( )مسند ت***      کب(مَر برای فتص – دیق (پ(   *** ( )معطوف به نهاد /  مسندب(   ** شهر ی( )بدل/ صفت براالف. 7

 (نام: نامش یبرا هالی مضاف  -مسند –

 قلمرو ادبی

 (( )قلم: مجاز از نوشته و اثرپ**       (ای: مجاز از مردم دنایدن)( ب(    **   ( )نفس: مجاز از سخنالف . 8
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 دیاز انتظار و ام هیچشم داشتن: کنا  -  ایاز مردم دن: مجاز ایزد.)دن یبه روم چشم داشت و از آن چشم م ییایروز دن کی( الف. 9

 (هست زیو واهمه داشتن )حساب بردن ن دنیاز ترس هیچشم زدن: کنا  -داشتن 

: چه وقت : جناس همسان / ی: پادشاه / کیاش نام نهادند؟)ک یبود؟ کجا بود؟ ک یاش نام نهادند  // ک یکه ک یانی( کاووس کب

 (ری: مراعات نظیو ک یانی/  کاووس و ک  «ی»و مصوت « ن»و « ک»دارد/ تکرار: بود / و رانی، شاه ا کاووسیبه داستان ک حیتلم

از  هی: کنا گرمی دل –اش نام نهادند )سرد و گرم: تضاد  ی//    مرداد مه و گاه د    یما بود که گاه یو دم سرد ی( دل گرمپ

/    ری: مراعات نظ ی/  مرداد مه و د  ییواج آرا«: م»و « د» یار صامت هاسخن // تکر یریتأث یاز ب هی: کنای/ دم سرد یرگذاریتأث

 (یدم: مجاز از سخن // لف و نشر مرتب)مربوط به دانش آموزان رشته علوم انسان

 اش نام نهادند یشد          خون دل شاهان که م انیآمد و از تاک ع نیخاک عج با. الف: 11

 : تاک و می/ تشبیه: خون دل شاهان به می/ واج آرایی حرف ن)جناس اختالفی: تاک و خاک/ تناسب

 اش نام نهادند یآن خضر که فرخنده پ            افتیمغان  ریاز نفس پ قیطر نییآب: 

 )نفس : مجاز از سخن/ تلمیح به داستان خضر / پارادوکس: خضر خود راهنما می باشد/ مراعات نظیر: طریق و پی

بزرگتر پناه  یبه خطر ی)مفهوم: از خطر « از چاله به چاه افتادن»و    «مار در دهان اژدها رفتن میاز ب »ثَل مَ ادآوری این عبارت،.11

 آوردن.(

 یفکر قلمرو

و تحمل موجب  اضتی)رپ:          )دولت زودگذر و شتابنده و کوتاه مدّت(ب:     **  (یخواه ادهی)زادیحرص و طمع ز . الف: 12

 شود.( یکمال م

  .و رنج گذشتگان است یامروز بشر دستخوش سخت سیو آسا یراحتف: . ال13

 .است یموجب سعادتمند ،یقیحق ریاز از پ یرویو پ تیتبع ب: 

  نیزم یبودن ظلم و ستم بر رو نهیریدپ: 

 رونیور( بشده و از دل مو)تاک /درخت انگ نینام گذاشته اند در اصل خون دل شاهان است که با خاک عج یآنچه را که م( الف.14

 .زده است

 .کرده است افتیو عرفان در قتیحق یشوایرا از نفس و همّت پ یو سلوک عرفان ریس نییکه مبارک قدم است ، آ امبریخضر پ ب: 

 کشورهای پرآوازه ای که نام هایی چون بغداد و ری و... دارند، خاکشان از خون مظلومان رنگین شده است.پ: 
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 ج های فراوان کشیده و ستم های زیادی دیده و از خود خالی شده تا به ساز نی تبدیل گردد.**معنی: تکه چوبی رن)الف: . 15

 آنچه که باعث رشد و تعالی و کمال انسانها می شود ریاضت و تحمل سختی هاست(مفهوم:  

.  /   اد و دی ماه نام نهاده انداین سردی و گرمی روزگار بیانگر دوران یاس و ناامیدی و امید و دلگرمی ماست که آنرا مردمعنی: : )ب

 گردش روزگار تصویری از فراز و نشیب زندگی آدمی.(مفهوم: )

 «حافظ» دولت مستعجل بود ( یول دیخوش درخش  /        یبواسحاق ۀروزیخاتم ف ی. )راست16

 درس نهم: کویر

 یزبان قلمرو

ث: **         )آویزان( ت:**       شب سیر کردن()در  پ:   **   طرح،نقشه(): ب**     گردشگاه،تماشاگاه((. الف: 1

 ایزدی،خدایی(ج: )*   )همراهی(

 امال

 غریبچ:           تهویه: ج          مباهات) :ث              )محصور( :ت     زهپ: حو           ب: حیات        (قاش): الف. 2

 ه است. زیرا نسیم در معنی باد خنک با سَموم در معنای باد گرم: تضاد دارند.اشتبا« پ»گزینه . 3

 ( چشمه: هسته/ آبی: وابسته:مضاف الیه / سرد: وابسته وابسته، صفتِ مضاف الیه***1الف( گروه اسمی:  .4

 دل یخچال بزرگ: دل: هسته/ یخچال: مضاف الیه/ بزرگ: وابسته وابسته: صفتِ مضاف الیه***  

یک ترکیب وصفی است در نقش: قید*** روی بام خانه: روی هسته/ بام: « آن شب»( شب: هسته/ آن: وابسته پیشین)اشاره( : 2بیت 

 وابسته: مضاف الیه/ خانه: وابسته وابسته: مضاف الیه مضاف الیه**** نظاره: هسته/ آسمان: وابسته )مضاف الیه(

 قید //  نیز: قید  /   نظاره: متمم / مضاف الیه( ترکیب وصفی در نقش«: آن شب»( دل: متمم / 2بیت 

 

 های اسمی زیر را از نظر وابسته وابسته بررسی کنید. گروه. 5

 ( وابسته از نوع صفت بیانی)کتاب :هسته/ بسیار:وابسته وابسته از نوع قید صفت/ ارزشمند:  ارزشمند اریکتاب بس. 1

 صفت( : وابسته وابسته از نوع صفتِیشمی/ )نسبی(بیانی صفت :)رنگ: هسته/ سبز:وابسته یشمیرنگ سبز . 2
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/ شاعران:هسته/ زبان :وابسته اول مضاف الیه/ فارسی: وابسته :عالیی )برجسته ترین: وابسته پیشینشاعران زبان فارس نیبرجسته تر. 3

 (مضاف الیه وابسته از نوع صفت

 مضاف الیه/ روشن: وابسته وابسته از نوع صفت مضاف الیه()ساختن: هسته/ آینده : وابسته اول  روشن یا ندهیساختن آ. 4

 ی )صحبت: هسته/ خیلی: وابسته وابسته از نوع قید صفت/ صمیمی: وابسته اول از نوع صفت(میصم یلیصحبت خ . 5

 مضاف الیه(از نوع مضاف الیه ی )شیرینی: هسته/ بیان: وابسته از نوع مضاف الیه/ سعدی: وابسته وابسته سعد انیب ینیریش . 6

 مضاف الیه(از نوع مضاف الیه ) آهنگ:هسته/ سخن: وابسته از نوع مضاف الیه/ قدما: وابسته وابسته  آهنگ سخن قدما. 7

 )قلب: هسته/ آن: وابسته وابسته  از نوع صفت مضاف الیه/ کویر: وابسته از نوع مضاف الیه( ریآن کو . قلب8

وابسته وابسته این ترکیب، ..... مضاف الیه تموز(کویر: / فاعلی  صفتوابسته پسین از نوع  )تموز: هسته/ سوزان: ریتموز سوزان کو. 9

 ندارد.

 ی )شاگرد: هسته/ حوزه: وابسته از نوع مضاف الیه/ ادبی: وابسته وابسته از نوع صفت مضاف الیه( ادب ۀشاگرد حوز. 11

 ( صفتوع قید مضاف الیه/ پاک: وابسته از نوع از ن وابسته پاک )هوا: هسته/ نسبتا: وابسته نسبتاً یهوا .11

 )فرهنگ: هسته/ ایران: وابسته از نوع مضاف الیه/ باستان: وابسته وابسته از نوع صفت مضاف الیه( باستان رانیفرهنگ ا. 12

 نوع صفت مضاف الیه( )فریاد: هسته/ عاشقان: وابسته از نوع مضاف الیه/ دل سوخته: وابسته وابسته از عاشقان دل سوخته ادیفر . 13

/ دست: وابسته وابسته از نوع ممیز/ لباس: هسته/ ایرانی:  اصلی ی )سه: وابسته پیشین از نوع صفت شمارشیرانیسه دست لباس ا . 14

 از نوع صفت نسبی( پسین وابسته

 ز نوع مضاف الیه()قلب: هسته/ آن: وابسته وابسته  از نوع صفت مضاف الیه/ کویر: وابسته اول ا ریقلب آن کو . 15

. تاب آفتاب آن جمال: تاب: هسته /  آفتاب: وابسته اول: مضاف الیه/ آن: وابسته وابسته از نوع صفتِ مضاف الیه/ جمال: وابسته 16

 وابسته از نوع مضاف الیه مضاف الیه.

 

 دیوابسته وابسته را مشخص کن نوع .6

 ( هیمضاف الاز نوع مضاف الیه  : وابسته وابستهاقی/ اشتهیمضاف الاول  )شرح:هسته/ درد: وابسته      :اقیشرح درد اشتالف(  
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 (هیمضاف ال هِیمضاف ال از نوع  : وابسته وابستهشی/ خوهیمضاف الاول  )روزگار: هسته / وصل: وابسته    :شیروزگار وصل خوب( 

نگرش: تلقی           پرنیان: پارچۀ ابریشمی دارای نقش و    باد گرم مهلک: سموم          آویزان: معلق          تماشا: نظاره        . 7

 نگار، نوعی حریر     شبدر دوچین: گیاه علفی شبدر دو بار چیده شده         عدلیّه: دادگستری

 قاش: قسمت برآمده جلوی زین، کوهه زین    کمانه: نام کوهی در منطقه ونک از توابع شهرستان سمیرم استان اصفهان.

 : فراسو. آن سو. ماسوا. برتر. مباهات: افتخار ، سرفرازیماورا

 مَدرس: موضع درس گفتن، محلی که در آن تدریس کنند.

 مضاف الیه( –نهاد  –مضاف الیه  –مضاف الیه  –)متمم ب:                    مسند( –مضاف الیه  –صفت   -الف: )نهاد  . 8

 یه مضاف الیه، پنج مورد است. تعداد وابسته های وابسته از نوع مضاف ال. 9

عوامل شکفتگی ***                جهان ادبیات ملل مختلف***                   یونان نفوذ فرهنگ ***                  عربتأثیر ادبیات »

 جهان   ادبیات

 

 ته صفت مضاف الیه()چشمه آبی سرد: چشمه: هسته/ آب: وابسته از نوع مضاف الیه/ سرد: وابسته وابس :الف . 11

 بزرگ:  دل: هسته/ یخچال: وابسته پسین از نوع مضاف الیه/ بزرگ: وابسته وابسته صفت مضاف الیه( ی)دل یخچالب: 

 قلمرو ادبی

  مجاز از فیلسوفان              مذهب: مجاز از مذهبیونفلسفه : :الف. 11

  (ناتیکا حی/ تسبریدر کو تی/ حضور خدا و معنوریدس کو/ بازگشت به عالم معنا/ تق ریبه کو ی)نگاه معنو: مفهومب: 

  .و مادّه باشد؛ مانند خداوند ، روح و...( عتی: آنچه فراتر از عالم طبعهی)ماوراء الطبپ: 

ن زبا به درخت، سنگ و سنگریزه تشبیه : تشخیص در بر لب داشتن آیات وحی به وسیلۀ درخت، غار ، کوه و ... /   استعاره مکنیه، ت:  

 «یسبّح هلل ما فی السّماوات و ما فی االرض»به تسبیح کاینات:  تلمیح /   گویای خدا

)تموز: مجاز از گرما /  دل یخچال ، سینۀ کویر، سربرداشتن چشمه، دل ارگ، سر بر شانۀ هم نهادن درختان ، مشایعت کردن الف: . 12

 آب: استعاره)تشخیص(

 استعاره از ستارگان درخشان/ الماس پر: اضافه تشبیهی.مرغان الماس پر:      (استعاره از آسمان)سبز معلق :  یایدرب: 

 ی(هیتشب ۀاضاف)تابستان وصال :  و علم  چراغپ: 
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مشت خونین قلب: اضافۀ استعاری    نخلستان خاموش: تشخیص)استعاره(    /       /    تشبیه آسمان کویر به نخلستان خاموش و پرمهتابی ت: 

بر سر چاه های کوفه  )ع(  یامام عل ستنیگر یبه ماجرا حیتلمروح دردمند:  مجاز از امام علی )ع(  /   سکوت: اضافۀ تشبیهی  /  باران /     

 دارد.

 «گوهر مخزن اسرار همان است که بود      /      حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود» :به شعر حافظ حیتلم ) ث: 

از پدیدار شدن  کنایهشکفتن گل های الماس:  مانند کردن گل به الماس: اضافۀ تشبیهی/ از ستارگان/ ارهاستعگل های الماس: ( الف.13

 ستارگان.

 / الماس پر: اضافه تشبیهی. درخشان دریای سبز معلقی: استعاره از آسمان/ مرغان الماس پر: استعاره از ستارگان (ب

سموم سرد: متناقض : اضافۀ تشبیهی    /   و معطر شعر و خیال و الهام و احساس گل های رنگین/     کویرباغ: استعاره از آسمان پ( 

    سموم عقل: اضافۀ تشبیهی   /     /       عقل بی درد : استعاره )تشخیص(/      نما)پارادوکس(

 «با تابستان متناسب»ادیز یدما ی. دارا2   یمی. صم1تناسب دارد.  هامیگرم: ا  .14

و معطر شعر و  نیرنگ یگل ها« دل پژمرد. یدرد و ب یعقل ب نیدر سَموم سرد ا الیو معطر شعر و خ نیرنگ یاز گل هاآن باغ پر ». 15

: استعاره از نیرنگ یسرد(: پارادوکس)متناقض نما( / آن باغ پر از گل ها گرمِ اری/  سموم سرد: )باد بس  یهیتشب ۀ/ سموم عقل: اضاف الیخ

 .(صیدل: استعاره)تشخ یب درد و ی/ عقل ب ریکو نآسما

 یفکر قلمرو

 (یعتیشر علی دکتر شیعۀ گمنام:    –   )ع( یامام علامام راستین: ) .16

 .ری و  و در مجموع دید مادی داشتناز معنویت و مادی گرایی و حسابگ نکنایه ای است که مفهوم آن: محروم شد. 17

( در یو تجرب یعلم دی)دعتیبه طب نانینگر شهرنش یو جزئ لیعاطفه و تخو بدون احساس و  شیعالمانه ، مصلحت اند نگاهالف: . 18

 (ییروستا یمعنو دیدر مقابل د یو تفکر عالمانه شهر  یماد دی)دانیهمراه با عاطفه و احساس روستائ یرعلمیمقابل نگاه ساده و غ

      –       نگاه ها: نهاد        -)مکه: مضاف الیه(       بدلاه مکه:  ر        –       )علی: مضاف الیه( بدل شاهراه علی:     –   متمّم ابدیّت: ب: 

 .مضاف الیهکویر:    -مسند کهکشان: 

  .بازگشت به عالم معنا یبرا یو ترک علم زدگ ییبایمشترک: دعوت به درک ز مفهوم. 19 

 دهند.( یرا به من م یروح و شهر یب یزندگ کی و رندیگ یها و عزّت و اعتبار روستا را از من م یو شاد ی)مفهوم: خوش ها.  21
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رفته و به  نیو رمز و راز عارفانه از ب تیمعنومعنوی  /  غلبه نگاه مادی گرا بر نگاه   /  مادی گرایی/ افول نگرش از نگاه معنوی به مادی. 21

 . شود یتوجه م اتیماد

 آسایش دور شدن( رفاه و/ از دنیاز عزّت به ذلّت رس): مشترک دو گزینه مفهوم. 22

 .به مقصود دنیها در راه رس یهموار شدن سختمفهوم: الف: . 23

 ریگ آموی پرنیان: )ریگ: هسته  /    آموی: وابسته: مضاف الیه /  پرنیان: وابسته وابسته از نوع مضاف الیه مضاف الیه.(ب: 

ز این قرار است که وقتی نوح بن منصور سامانی برای شکار، تلمیح به ماجرای رودکی و امیر نوح بن منصور سامانی دارد، که ماجرا اپ: 

از بخارا به هرات رفت، به خاطر خوشی آب و هوا، مدتها در آنجا ماند، و چون قصد بازگشت به بخارا را نداشت، اطرافیان نگران شده، و 

جوی مولیان آید همی   /    یاد یار مهربان  رودکی نیز، چنگ به دست می گیرد و این شعر را می سراید: بوی متوسل شدند. "رودکی"به 

آید همی و.... بعد از شنیدن این شعر ، نوح بن منصور چنان متأثر می گردد که بدون کفش سوار بر اسب می شود و با سرعت زیاد به شهر 

   بخارا می رود.

شدن ریگ آموی: کنایه از برطرف شدن سختی  پرنیان شدن ریگ آموی: پارادوکس)متناقض نما( / تشبیه ریگ آموی به پرنیان/ پرنیان

 ها/ پا در رکاب گذاشتن: کنایه از شروع کردن به حرکت و سفر و یا اقدام برای انجام کاری.

 . سفر است یو تجارت خود درباره مسائل گوناگون در ط ها دهیها و شن دهیسفرنامه : ثبت د. 24

 . است شیاحساسات خوو حاالت و  یاز زندگ سندهیحال : گزارش نو حسب  

 

 درس دهم: فصل شکوفایی

 قلمرو زبانی
زمان بین مرگ تا رفتن به بهشت یا دوزخ، فاصلۀ بین دنیا برزخ: حدّ فاصل میان دو چیز، زخمه: ضربه، ضربه زدن          ب(  الف( .1

 پالیز: باغ و  بوستان ت(           و آخرت.

 سپاسگزاری .   -خواسته  .2

 ب: عطف   ربط   الف:  .3

دیروز و امروز: تضاد/ باغ و دشت: **  اسالمی /امروز: مجاز از دوره انقالباسالمی دیروز: مجاز از دوره قبل انقالبالف:  .4

« غ»واج آرایی صامت استعاره از کشور ایران** آیینه دار بودن خورشید: تشخیص/ آیینه دار بودن: کنایه از پیشرو و راهبر بودن** 

داغ: جناس: باغ: داغ/ من: چمن/ تکرار: من/در ** و امید و روشنی/امام خمینی )ره( **  ورشید: استعاره از انقالبخ** «ر»و « د»و 
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)می توان باغ و دشت: مراعات نظیر. غربت باغ: اضافه استعاری)تشخیص( / مجاز از غم و اندوه** مانند کردن خورشید به آیینه دار/ 

. در معنی گرم و داغ با خورشید تناسب 2. غم و اندوه)که معنای مدنظر در این بیت است. 1داغ را ایهام تناسب در نظر گرفت: 

 دارد.((

 ب: یک چمن داغ: داغ: هسته / یک: صفت پیشین)شمارشی اصلی( / چمن: وابسته وابسته از نوع ممیّز. 

 بعد از انقالب.دی و پیروزی نوید آزاحاکمیت خفقان و استبداد بر مردم جامعه در دوره قبل انقالب اسالمی و  پ:

انقالب  امروز: مجاز از دوره  /اسالمی  دیروز: مجاز از دوره قبل انقالبث(   .غربت: دوری .هم آوای آن قربت: نزدیکیت( 

 .امام خمینی )ره( خورشید: استعاره از انقالب و امید و روشنی/خورشید: **  اسالمی

)یک: صفت شمارشی پیشین/ چمن: وابسته وابسته: از نوع ممیز /   ب:                 (قربت: نزدیکی هم آوای)غربت: دوری  الف: . 5

 باغ: هسته(

به قرینه لفظی در عبارت یک چمن باغ )بود(  « بود»)حذف فعل ت:             ربط است/  من و تو: واو عطفدر مصرع « واو»پ:   

 خورشید در دشت، آیینه دار من و تو )است( به قرینۀ معنوی در مصرع دوم: امروز« است»/  حذف فعل 

 برگ و بارب:             من و تو: واو عطف / واو در مصرع اول بیت دوم: ربط الف:   .6

الف( بوی بهار من و تو: من)وابسته وابسته: مضاف الیه مضاف الیه(** جای قرار من و تو: من)وابسته وابسته: مضاف الیه : پ

 مضاف الیه(** 

هاد /  برگ و بار: مفعول /  امروز: قید زمان /  بوی: نهاد ( ب( ) رود: متمم  /   بی تاب: مسند / م: معادل فعل اسنادی: ( )غم: نت

 هستم /  جای قرار : بدل از دریا(

     فصل سوم: بدل برای فصل دوم و مسند برای فصل اول /  مفعول( –مسند  –)نهاد ا لف: . 7  

در مصرع دوم: اینک بهار من « است»ه لفظی در مصرع اول: فصل شکوفایی ما )است( /  حذف فعل به قرین« است»حذف فعل ب: 

 و تو )است(

 .شیوه بالغی در مصرع اولپ: 

 )فصل: هسته / شکوفایی: وابسته:مضاف الیه / ما: وابسته وابسته از نوع: مضاف الیهِ مضاف الیه(ت: 

          گشاده دستی )باشم( به قرینه لفظی بعد از« باشم»الف: حذف فعل .8

 به قرینه لفظی بعد از گوهر: گوهرافشانی می کند.« افشانی می کند»حذف ب: 

 قلمرو ادبی
          برزخ سرد: نماد کشور خفقان زدۀ ایران پیش از انقالب اسالمی. الف: .9

 –کوچه های درد  -کوچه های غم  )ی: ***** ترکیب اضاف  (چشمان تار -برزخ سرد  -آن برزخ  -آن جا  )ترکیب وصفی:ب: 

 چشمان تو(  –چشمان من 

 )به توجه به حرکت رود به سوی دریا(. الف: امیدواری/ حرکت به سوی آزادی و امید و رهایی/ بازگشت به اصل .11

 / انقالب استعاره از آزادی و رهایی /  اتحادپ:               مسند -بدل –متمم ب: 

 «ت»گزینه  .11

 .دیروز: مجاز از دوره پیش از انقالب اسالمی/ امروز : مجاز از دوره انقالب اسالمیالف:  .12
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.)قلمرو زبانی( یک: صفت  ت:        باغ: استعاره از ایران / دشت: استعاره از ایرانپ:              باغ: داغ ***  من: چمنب: 

آیینه دار بودن: کنایه از  .ج( آیینه دار بودن برای خورشید: تشخیص           پیشین)شمارشی( . چمن: وابسته وابسته: ممیز // داغ: هسته

 پیشرو و رهبر بودن

 .چ( خورشید استعاره از امام خمینی )ره( و همچنین استعاره از امید و شکوفایی و انقالب

ز از دوره انقالب اسالمی/ برگ و بار و دیروز  و امروز: تضاد و مجاز/ دیروز: مجاز از ایران پیش از انقالب اسالمی/ امروز: مجا. 13  

باغ و بهار: مراعات نظیر  /  سوزاندن برگ و بار بوسیلۀ غم : استعاره / برگ و بار: استعاره از امید و آرزو/دلخوشی های زندگی ** 

بوی بهار: « / ب»صامت بار و باغ*** واج آرایی  -بهار: نماد آزادی و امید و شکوفایی / انقالب ** جناس ناهمسان: بار و بهار  

 اضافه استعاری/ بهار: استعاره از آزادی و امید و انقالب/ باغ: استعاره از کشور ایران.

 

 قلمرو فکری
ای دوست، اگر دیروز )قبل از انقالب( غم حاصل زندگی ما را نابود کرده بود؛ اما امروز )زمان انقالب(، امید رشد و  . الف: 14

 شود.شکوفایی در کشور دیده می

 دیروز )قبل از انقالب (با حس غربتی که در کشور بود، من اندوهی بزرگ در دل داشتم؛ اما امروز روشنی و امید در برابر ماست.ب: 

 مانند رودخانه ای که برای رسیدن به دریا امیدوار و بی قرار است، من نیز به دریای انقالب که محل دیدارمان است، می پیوندم. پ: 

با تمام وجود، سخاوت و  -یعت یاد گرفتم که مثل درختان میوه دار بدون اینکه کمترین خواسته ای را به زبان بیاورم من از طب ت:

 بخشندگی داشته باشم.

در هر تابستان با میوه های شیرین و سایه آرام بخش برای خستگان، میزبانی بخشنده باشی و بتوانی برای مسافران آفتاب خورده،  ث: 

 باشی که درد آن ها را تسکین می دهد.نوازشگری 

 

پ( **         هستیم. و تنهای ب( پر از اندوه **  دوران پس از انقالب «: امروز» /     دوران پیش از انقالب؛«: دیروز»الف( . 15 

 .و آزادی و امید فضای پاکی بخش انقالب

 حتی با گذر زمان. و پاکیجاودانگی سخن و نام و یاد . 16

  و نوید به امید و آزادی و شادی اندوه وترک  -17

 الف( انقالب        ب( پیوستن به جریان انقالب  -18

 الف( بخشندگی بدون انتظار قدردانی است -19

 است.« سپاسگزاری»ب( نیکی کردن در برابر بدی دیگران صحیح أن 

 .پ( سپاسگزاری از خداوند و آزادمرد بودن و فریب ندادن دیگران

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



گان کوهدشت -ردس اول ات پایان ردس هجدهم –(: پاهی دوازدهم 3اهی افرسی) پاسخناهم سوال  تیموری  -1398ماه  بهمن –استان لرستان  -فرزان
 

23 
 

 م: آن شب عزیزدرس یازده

 قلمرو زبانی: 
شامه: حس بویایی / غریب: عجیب، شگفت  پ:            انهدام: ویران شدن، فرو ریختنب:            ذِلّه: درمانده، خستهالف:  .1

ور، معبر: محل عب ث:                شبح: آنچه به صورت سیاهی به نظر می آید، سایه موهوم از کسی یا چیزیت:          .آور

خ:             دوشکا: مسلسل سنگینح:              پافشاری کننده و اصرارکنندهچ:                حزین: غم انگیزج:         گذرگاه

آغاز ذ:             تشّر: سخنی که همراه با خشم و خشونت و اعتراض است به قصد ایجاد ترس و تهدیدد:          دفترخانه، دادگاه

 هر نوشته .و مقدمۀ 

   -شبح و سایه  -عجیب و غریب  –خبر قابل عرض  –پافشاری و اصرار  .2

 الف: غریب                      ب: شبح .3

 ذلّهاسته                ب: وخاالف:   ن .4

 )پرسیدند ، بودند: ماضی ساده *** نخوابیده بودند/ باریده بود/ برداشته بود: ماضی بعید.( .5

عصبانی شدید، داد زدید، دستور دادید، گفتید که  شماوم، همه را گفتید، اما نمی شد آقا! نمی توانستم، را هم گفتید که بر من» .6

سست شده  منتوانستم آقا! دست خودم نبود؛ پاهای مننتوانستم بروم؛ بقیه توانستند، بقیه رفتند، اما  مندستور می دهید، اما باز هم 

 «این که قدم از قدم بردارم نداشتم. می لرزید؛ عرق کرده بودم، قوت مبود؛ قلب

 ضمیر( 3)تعداد ضمیر پیوسته  م قلب – مپاهای – مضمیر پیوسته: خود

 ضمیر گسسته(4) -من –من  –شما  –ضمیر گسسته: من 

 ج: تناسب          الف: تضاد       ب: تضمن           پ: ترادف             ت: تضاد             ث: تضمن              ج: ترادف          .7

در دیگرتان/ تان: در چشم هایتان / ضمیر « تان»ب: **         شده بود: ماضی بعیدالف: می زد: ماضی استمراری      ب:  .8

 بدلپ:          من .   - گسسته: شما)مرجع ضمیر آن آقا موسوی(

  خاک: مجاز از زمین           ت: اضافۀ تشبیهی        ث:پ:             و تشخیص حس آمیزی الف: دم: مجاز از لحظه            ب:  .9

 / همچنین کنایه از مؤثر و گیرا حرف زدن.مثل کالس گرم و پرشور حرف می زدید. : گرم حرف زدن: حس آمیزی

نگاه کردن و بررسی  با دقت  گوشه گیری و تنها شدن             ت: پ:               ب: دردناک            الف: امیدوار کردن       .11

 کردن.

  .ب: متناقض نما  .11

: پامیدوار شدم، بلند شدم و به سمت شما دویدم       **    آفتاب ، چشمهایتان را اذیت می کرد.)کنایه(    ***    ب: الف:  .12

آه ! ای شهید، : ج    **     گودالی که در اثر برخورد گلوله توپ در خاک ایجاد شده بود.: تخبر قابل بیان نداشتم        **   

این سر که در سحرگاه بریده شده است، سر تو است ییا متعلق به ماه یا خورشید است که در شامگاه این گونه ، نورانی و 

عشق تو به شهادت، نیازی به گواه و شاهد ندارد، تا برای تأیید عشق تو به دادگاه عشق بیاید، در این چ:    درخشان است. 

***    ح: چشم تو همانند کربال، پر از شکوه و عظمت است.    ۀ گردن تو، گواه عشق تو به شهادت است. دادگاه، رگ برید

 ای شهیدی که همانند موالیت به شهادت رسیده ای و یاداور شهادت حضرت امام حسین )ع( در گودال قتلگاه هستی. 
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ار می دانند و و در دل هیچ هراسی از مرگ ندارند و در هر دو گزینه توصیف رزمندگان و دالورانی است که شهادت را افتخ .13

 )در راه عشق و شهادت، هیچ ترسی از مرگ ندارند.(در راه عشق، مرگ را سبک می شمارند. 

هر دو به رها کردن آسایش و وابستگی های دنیوی و رها کردن عافیت طلبی و رفتن به استقبال جبهه های جنگ حق علیه باطل  .14

 اشاره دارند.

 .هر دو به حفظ یاد و خاطرۀ دوستان توصیۀ .15

 پ: حفظ شرافت با فداکاری                  سربریده بودن شهید   ب:             الف: شهید محسن حُججی          .16

مصرع دوم: این نهاد محذوف لفظی/ سر: مسند/ شامگاه: سر شب/ حذف  . حذف به قرینۀ لفظی:2      **. شیوه بالغی       17

 ترکیب وصفی:سربریده/ . 3      **        لفظی در مصرع دوم/ حذف در جمله سوم    به قرینه  «است»

ترکیب اضافی:سر ماه/ سرخورشید/ خورشید شامگاه/ سر بریده خورشید شامگاه: گروه اسمی: سر: هسته. بریده: صفت. 

سر شهید. مفهوم نورانیت: 4***        خورشید: مضاف الیه. شامگاه: وابسته وابسته  

، به قرینه معنوی بعد از )نشسته  و  افتاده( حذف شده است.« است»زیرا فعل اشتباه است. « ب»گزینه .18  

دادگاه عشق: تشبیه)اضافۀ  .4ایهام در مسلم شرف     /.3حسن تعلیل      /   .2.اسلوب معادله   /     1 کنایه اضافی است. .19

 تشبیهی(

ماه: راهپ:                 خورشید و ماه: استعاره از سر بریدۀ شهید حججی ن                ب:خاک: مجاز از زمیالف: . 21  

تکرار: «/ گ»و « د»:مانند کردن رگ گردن به گواه: تشبیه/ دادگاه عشق: اضافۀ تشبیهی/ واج آرایی آرایه های ادبی.الف: 21

  **   ترکیب اضافی: دادگاه عشق/ رگ گردن/ گردنتب:   **    .در/ شاهد، محضر، گواه، دادگاه: مراعات نظیر

 ترکیب وصفی: ندارد.

  ت: (. بسته وابسته)مضاف الیه مضاف الیه: گروه اسمی: رگ.هسته. گردن: مضاف الیه)وابسته(/ ت: وا«رگ گردنت»در « ت»پ: 

 .، در مصرع دوم حذف به قرینه معنوی«است»فعل 

تلمیح به اسارت حضرت زینب)س( در  پ: **     (کشیدن چشم: کنایه از چشم انتظاری راه)ب:      **الف: شهید حججی      .22

 .کربال

ادبی: تلمیح: آمدن پیک امام حسین)ع( به سوی مسلم بن عقیل: مسلم حامل پیامی برای امام بود، ولی قبل از رسیدن به مقصد .23  

.نام حضرت مسلم (. پیک و مسلم: 2. مسلمان 1/ مسلم: ایهام)به دست یاران یزید به شهادت می رسد/ مسلم شرف: اضافه تشبیهی

 مراعات نظیر/ مسلم شرف: استعاره از شهید.

ای شهید، نفس های آخر تو به جای این که موجب مرگ باشد، سرشار از حیات و زندگی است.به طوری که مرگ  الف: .24  

 پیدا کند. هم با اشتیاق ، به آغوش تو پناه آورده است تا از نابودی نجات

 لبریز: مسند    ***    گرم: قیدب:   

 شده است. به قرینه معنوی حذف (آورده)بعد از  ،« است»فعل  پ:  

  : زندگی داشتن نفس آخر: تناقض/متناقض نما/ پناه آوردن مرگ در آغوش تو: استعاره)تشخیص(/ مرگ آرایه های بیت ت:  

 .ما/ مرگ پناه آورده: تناقضجناس)قلب کل(/ حس آمیزی و متناقض ن          "گرم
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 .حیات جاودانه عاشق در شهادت/ حیات بخش بودن شهید عشق. 25  

معنی: چشم تو همانند کربال پر از شکوه و عظمت است. ای شهیدی که همانند موالیت به شهادت رسیده ای و یادآور شهادت . 26  

 .امام حسین)ع( در گودال قتلگاه هستی

 جود شهید و شهادت/ تبعیت از پیشوای خودشکوهمندی نهفته در و مفهوم:  

جمله/ شکوه: هیبت و مهابت و عظمت/ روضه: ذکر مصیبت و نوحه سرایی/ شرف: بزرگواری و حرمت/ چشمت: گروه  2زبانی:  

اسمی: چشم)هسته(متمم. ت: وابسته)مضاف الیه(/ مجسم: تجسم یافته/به : در/ یک کربال شکوه: نهاد:گروه اسمی/ یک.صفت 

کربال: ممیز/ شکوه: هسته./ نهفته: مسند/ کربال.قتلگاه: تضمن و تناسب/ گودال.تل: تضاد/ ترکیب اضافی: کربال شکوه/ شمارشی/

روضه گودال/ گودال قلتگاه/ ترکیب وصفی :یک کربال/روضۀ مجسم گودال قتلگاه: شبه جمله.ندا و منادا/ گروه اسمی: روضه:هسته/ 

 ل: مضاف الیه: قتلگاه: وابسته وابسته)مضاف الیه مضاف الیه(مجسم: وابسته: صفت مضاف الیه/ گودا

ادبی:تلمیح/ تشبیه: مانند کردن چشم شهید در شکوه به کربال/ کربال و قتلگاه،روضه.گودال: مراعات نظیر/ واج آرایی مصوت کوتاه ـِ/ 

 .شم شهید/ مانند کردن. ذکر نوحه و مصیبت( /یک کربال: کنایه از بسیاری شکوه چ2. بهشت  1روضه: ایهام: )

 
  

 درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش       

 قلمرو زبانی
وزیر و مشاور است. اگر بنا بر دوگانه خوانی باشد، در معنای امر و ، 3با توجه به واژنامۀ کتاب فارسی )معنی این واژه وزیر، مشاور .1

غو: بانگ و خروش، . 3      *نیکی کننده      . 2    *     (د.معنی وزیر و مشاور ارجحیت دار فرمان نیز می توان آن را معنی کرد.

   هیون: شتر، به ویژه شتر قوی هیکل و درشت اندام  * . 6خُود: کاله خود    *  . 5.هُشیوار: هوشیار، آگاهانه      *   4*          فریاد

باره: اسب  .9، مجازا مشاور)در درس دوازدهم(     *       موبد: روحانی زرتشتی. 8زخمی کردن، مجروح کردن.        *     . خَست: 7

 مکاید:کیدها، مکرها و حیله ها         کربت: غم و اندوه.    : 11     تعظیم کردن و احترام گذاشتن./  بردش نماز: 

 ب: برخاست          –حَشَم    -قربت     -تطاول  الف:  .2

   -شیوه بالغی   .3

 زمینه ملی حماسه. .4

 * ترکیب وصفی: این دختر/ دیگر کران**** ترکیب اضافی: دختر شاه/ شاه هاماورانپ:    *ب: مسند     *یوه بالغی   الف: ش .5

 است.« نگرانی»به معنی:  4-3 -1درگزینه های « اندیشه»است. **** « فکر»در معنی « اندیشه». در این گزینه 2گزینه صحیح  .6

 الف: فک اضافه   *  ب: را مفعولی  *  .7

 عدم " از کنایه :  " روان نگشتن روشن " و  "ایمن نگردیدن دل  " فک اضافه        پ:« را»: سیاوش و سودابه       ب: الف .8

 دل: نهاد            روشن: مسندت:          .نداشتن اطمینان و" گمانی بد ، آرامش

    خوار : آسان ، سهل پ: ( "برای  "ا: حرف اضافه به معنی ) رب:   ****   خوار: مسند .    /     چنین: قید  /   دوزخ: نهادالف:  .9
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معنی بیت: سیاوش چنین گفت که ای پادشاه، تحمل آتش دوزخ از شنیدن این تهمت برای من ساده تر است )با شنیدن این ت: 

 ترجیح مرگ بر ننگث:                اتهامات، عبور از آتش برای منِ بی گناه آسان است(

 .: به معنی: پست و بی ارزش 4-2-1آسان و سهل / گزینه های به معنی:   3نۀ پاسخ : گزی .11

وابسته وابسته از نوع دیوار: وابسته اول:مضاف الیه / ملک: وابسته وابسته از نوع مضاف الیه مضاف الیه / خویش:  /پای: هستهالف:  .11

هستند که هر « پا»و « طرح»، به ترتیب «دیوار ملک خویشپای »و « طرح ظلم»هسته های گروه اسمی در ب:    مضاف الیه مضاف الیه.

 را دارند.« مفعول»دو در جمله، نقش 

هاماوران: وابسته پ:     *نیکی دهش: وابسته وابسته از نوع صفتِ مضاف الیه  ب:     *  ممیّز وابسته وابسته از نوع الف: کاروان:  .12

ث: دو کوه هیزم: کوه: وابسته وابسته از        ابسته وابسته از نوع صفتِ مضاف الیه.بلند: وت:وابسته از نوع مضاف الیه مضاف الیه   *   

 نوع ممیز

 قلمرو ادبی

 آسمان   *** تازی: مجاز از اسب تازی زماه: مجاز ا .13

ن بیت *تلمیح: ای  «/ ن»تشخیص/ اضافه استعاری ) سوگند خوردن چرخ بلند(/ واج آرایی /    "آسمان "استعاره از  ادبی: چرخ: .14

 به باور گذشتگان اشاره دارد )آتش بی گناهان را نمی سوزاند: زمینه ملی حماسه (

 بنا نهادن ظلم. کنایه از «: ظلم  طرح افکندن»ب:         اسلوب معادلهالف:  .15

کنار داشتن: پ: سمن در ب: دل شستن: کنایه از صرف نظر کردن.           الف: سنگ را بر سبو زدن: کنایه از آزمایش و امتحان .16

 زنده بودن.  کنایه از سالم و 

ج: الف: دشت: مجاز از مردم      ب: سر: مجاز از وجود         پ: ندارد             ت: ندارد           ث: زمین: مجاز از ایران       . 17

 "آسمان"از از ماه : مج (تازی: عربی ؛ )در این بیت( مقصودمجاز: اسب عربی: چجهان: مجاز از مردم       

ذ: خُود: کالهخود: مجاز از خود     دشت: مجاز از مردم.       د: رخ شاه: مجاز از وجودخ:       : شهر و دشت: مجاز از مردم.ح   

 دم. ر: دشت: مجاز از مر        سیاوش

 

. 9. ملی     8. قهرمانی        7. قهرمانی       6          . ملی 5. ملی         4. ملی          3قهرمانی       . 2زمینه ملی حماسه.       .1. 18

              . خرق عادت.15. خرق عادت     14خرق عادت          . 13. قهرمانی           12. قهرمانی              11. ملی            11ملی           

 . ملی17        . ملی.16

)فعل تام است نه اسنادی( / بخشایش:نهاد/ پاک: وابسته وابسته)صفت مضاف الیه(/ یزدان: باشد موجود: بود/ جمله2 قلمرو زبانی: .19

 مضاف الیه/ دم: اثر. نهاد/ یکسان: مسند/ واو: عطف

یه قلمرو ادبی: بیت آرایه ی تلمیح دارد به داستانِ حضرت ابراهیم. سرد شدن آتش با عنایت خدا./ آتش وآب: تضاد/ مصرع دوم: کنا

 «ا»از سوزنده نبودن آتش/ واج آرایی مصوت بلند
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 هم برابر می شوند. قلمرو فکری: معنی: زمانی که بخشایش و رحمتِ پاک الهی شاملِ حال افراد شود. حرارتِ آتش و سردی آب با

 

 کنایه از نهایت خوشی و آرامش و تندرستی است.« : سمن در کنار داشتن»..21

 . . بی گناه و معصوم(2.پاکیزه  1پاک : ایهام،) گزینه پ:.21

 قلمرو فکری
 وقتی تعداد مردم کم شود، درآمد حاصل عایدات مملکت نیز کم می گردد.الف: .22

 ب: سودابه از خشم، موهایش را می کند و گریه می کرد و اشک می ریخت صورتش را چنگ می انداخت و می خراشید.

 عال به قرینه معنوی در مصرع دوم/ پیش : قید/ دود. آتش. گرد. خاک: نهاد/ جمله/ شیوه بالغی/ حذف اف5قلمرو زبانی:  .23

          )تام(شد : رفت

 . بی گناه و معصوم(2.پاکیزه  1پاک : ایهام،)قلمرو ادبی: 

           تضمن: گرد:خاک تناسب بین دود ، آتش، گرد و خاک، آتش و خاک )عناصر چهار گانه ی طبیعت(

 ناهمسان پاک و خاک : جناس

 "ش"و  "پ"مصراع اوّل : واج آرایی ؛ تکرار صامت های   

 : تکرار "نه"واژه ی 

 حماسه / زمینه خرق عادتنبود. معنی : سیاوشِ پاک )بی گناه( در حالی به نزدِ پدر رفت که اثری از دود و آتش و گرد و غبار با او

  آغازین. شروع کردن/ ویژگی سبکیفعل در بر گرفت: به آغوش کشید، بغل کرد*** اندرگرفت:  .24 

 "حقیقت ماجرا بین سیاوش و سودابه  "ب:            "آزمایش و امتحان  "کنایه از « : سنگ بر سبو زدن».الف:  25 

 گذرگاه آتش. 26 

 جهان: مجاز اغراق آمیز  از ایرانسودابه         ب: ارتباط بین سیاوش و الف:  .27 

 شدند. همه مردم ناراحت و غمگین .28 

 تحمل آتش دوزخ از شنیدن چنین اتهّامی برایم آسان و ناچیز است.  .29 

 اندیشه : بد گمانی/ اضطراب و نگرانیپ:     ** "وجود  "دل : مجاز ازب:     **  ارجمند: مسند/ / گزند: مفعولالف:  .31 

اگر قرار بر عبور از آتش باشد، برای من کاری آسان  : اگر کوهی از آتش نیز باشد آن طی می کنم و بیت را بنویسید.  معنیالف: . 31

 .است

 بررسی کنید. هر دو مصرع، جمله مرکب دارند. ،ساده یا غیر ساده بودن جملهلحاظ بیت فوق را به ب: 

 . پایمال کردن)= خروشید و برجست لرزان ز جای/ بدریّد و بسپرد محضر به پای(2.طی کردن 1نکته: سپردن:   

                           را بیان کنید: کوه آتش: اضافه تشبیهی )آتش : مشبه / کوه : مشبه به ( اغراق« کوه آتش»آرایه ادبی پ:  

 نقش واژه های مشخص شده را بنویسید. کوه: نهاد/ آتش: مضاف الیه/ تنگ: متمم / خوار: مسندت:  

 ()کنایه "آتش ": منظور منظور از تنگ را بنویسیدث:  

 : آسان ، ساده/ هم آوا: خار: تیغ گل را بنویسید و هم آوای آن در زبان فارسی را بیان کنید« رخوا»معنی ج:  

 به قرینه ی معنوی حذف شده است( "تاس") است بهتر همان:  همان بهب:      **   همان: نهاد/ به: مسند/ دل: مفعول الف: .32 
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 " رهاندن را خود" از یهکنا: دل بشویم ت:        سوءظن ، بددلی ، بدگمانی پ:     

هیون: شتر قوی کاروان: مفعول/ ساروان: نهاد/ تا: حرف ربط وابسته ساز/ دستور، دشت: متمم/ جمله/ شیوه بالغی/ 2 قلمرو زبانی: . 33  

 ان: ترکیب وصفی: کاروان: ممیز/ وو درشت اندام: مفعول/ صد کار

 ("شتر": اسب، شتر بزرگ )دراین جا دار)نهاد(  /    هیون: شتربان ، شتر : کاووس شاه /  ساروان "فرمود"/ نهادِ   

 کاروان. ساروان. هیون: مراعات نظیر/ « / ر»: نشانه ی کثرت/ مجاز از بسیاری/ واج آرایی  قلمرو ادبی: صد 

که با واژه ی  "امر و فرمان" -2  -  ، مشاور)اینجا( وزیر -1  = کاروان: ساروان: جناس ناهمسان/ تناسب / دستور : ایهام تناسب  

 گسترش معنایی یافته: وزیر، مشاور/ فرمان/ دستور زبان («دستور»تناسب دارد.)نکته: واژه  "فرمود"

 : )کاووس( به وزیر خود فرمان داد تا شتربان، صد کاروان شتر از دشت بیاورد. معنی

 : صفت پیشین شمارشی/ کوه: ممیز/ هیزم: هسته(دو کوه هیزم)دوب:                 "مردم"جهان: مجاز اغراق آمیز از الف: . 34

     سر: مجاز از وجودب:                       سیاوشالف: . 35

اشاره به ولیعهد بودن سیاوش  -1دارای ایهام است« نو» واژه ی  پ:      *    ب: کنایه از سیاوش      *الف: داد و فریاد، خروش     . 36

 مینه خرق عادت حماسه(ز *    غو و  نو : جناس ناهمسانت:   *   .جان بازیافته نیز آمده است و نیزبه معنیِ جوان  نو ، -2دارد

. توشه و 6. سازگاری5. رخت و لباس4. ساخت و سامان3. ساز و برگ)توشه( 2. آلت موسیقی1رسم و شیوه و طریق.) نکته: ساز:  .37

 . رسم و شیوه و طریق)در این بیت(7زاد

 ش را اصالح و تنبیه کرد.      باید سیاو .38

  صفت فاعلی مرکب مرخم )آفریننده جهان(پ:       *    نقش مفعول: جهان آفرین مرا. ب:     *غیرساده    الف: . 39

 روبه رو کردن           .41

زدان: وابسته: مضاف الیه/ نیکی )نیروی: هسته/ ی پ:   *   ب: اضطراب و ترس     *   یزدان: مضاف الیه/ کوه: در نقش متمّمالف:  .41

 دهش: وابسته وابسته: صفتِ مضاف الیه(

 )البته عده ای آن را کنایه در نظر می گیرند.(سیاه ب: سیه: مجاز از اسب     *    تنگ دل: مسند/ به تندی: قید/الف: . 42

 ت و بساخت : جناس ناهمسانجناس ناهمسان: جنگ و تنگ / بتاخت:   *  "غمگین نشدن"تنگ دل نشدن : کنایه از پ: 

 .بقیه گزینه ها فعل ماضی ساده هستند.  * آید: مضارع التزامی 1. گزینه 43

 در اثبات بی گناهی    . 44

 .کی کاووس  . 45

     . امید است.2شاید .1. ایهام دارد: 46

 

 درس سیزدهم: خوان هشتم

ادبیات حماسی /  در مورد مرگ هدی اخوان ثالث / نوع ادبی: از م «در حیاط کوچک پاییز در زندان»از مجموعۀ  ،"خوان هشتم"

 رستم به دست نابرادری اش، شغاد است. 
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 قلمرو زبانی: 
 دارای ارتعاش ، لرزنده                                    ب:                تندی و تیزی ، حدت و شدت  :الف .1

است « تعلیمی»)منتشا متضاد و معموال درویشان و قلندران به دست می گیرند.   نوعی عصا که از چوب گره دار ساخته می شود  پ:

             که عصای ظریف و نازکی است.(

 ابزار و مبنای سنجش ، معیار                 ج:            هراتی) اهل هرات(    ث:                      ناله و فریاد با صدای بلند، شیونت: 

)البته این واژه معانی  بی نظیر فرد، یکتا،طاق : :خ         غدر: بی وفایی و خیانتح:     ناورد: نبرد      تکیه گاه، نگاه دارنده/ عماد:  چ:

 (است. دیگری چون: سقف، ایوان، بخش قوسی هر چیز مانند ابرو، محراب و ...دارد؛ اما در اینجا در معنای فرد و یکتا و بی نظیر

 پ: سورت             ب: طاق              الف: شصت. 2

 ب: بهر الف: ماخ ساالر         . 3

.هفت خوان: هفت: وابسته پیشین)صفت شمارشی(/خوان: هسته** زادسرو مرو: زادسرو: هسته/ مرو: وابسته)مضاف الیه( *** 4

ن)صفت اشاره( / گرامی: صفت پیشین:صفت قولی:هسته*** ماخ ساالر: هسته*** آن گرامی مرد: مرد: هسته/ آن : وابسته پیشی

بیانی)مطلق( ** آن هریوۀ خوب و پاک آیین: آن: وابسته پیشین)صفت اشاره(/ هریوه: هسته/ خوب: صفت پسین)بیانی(/ پاک 

 آیین: وابسته پسین: صفت بیانی*** خوان هشتم: خوان: هسته/ هشتم: وابسته پسین)صفت شمارشی ترتیبی( / من: هسته /  روایت:

 هسته.

پ:          به قرینۀ لفظی بعد از گرم و روشن(« بود»)حذف فعل ب:          به قرینۀ معنوی بعد از ماث(. « است»)حذف فعل الف:  . 5

 بعد از واژه های گرم و گیرا و گرم(« بود»)حذف فعل 

 پ: رستم        الف. چشم.      ب. تن) رخش(. 6

 -تکرار –نهاد  -پ: )مسند                بدل( -مسند -مفعول -مضاف الیه -(             ب( )قیدمسند -مفعول -بدل –الف( )نهاد . 7

 مضاف الیه( -مسند

: یکی از شرایط نقش تبعی تکرار این است که واژه یا عبارت تکرار در همان نقش دستوری خود ظاهر شود و نقش «ب»گزینه . 8

 دیگری را نپذیرد.

 وفایی /  قدر: ارزش و اعتبار ()غدر: خیانت و بی . 9

 قلمرو ادبی: 
سورت سرمای دی بیداد می کرد: تشخیص )استعاره(***  بیداد کردن سرما: کنایه از سرمای بسیار شدید**دی: مجاز از .11

        زمستان و در عین حال نماد حاکمیت ظلم و استبداد. 

یره بودن بیرون / گرم و روشن بودن شرم: حس آمیزی /  گرم و شرم: . الف( تشبیه: بیرون به ترس و قهوه خانه به شرم** ت11 -

متمم(            ت:  -مسند -قید –ب( فضای داستان شاهنامه           پ()قید        جناس ** تیره و روشن / گرم و سرد: تضاد.

 (نیز هست. اضافه تشبیهیاین ترکیب، / )آتشین پیغام: حس آمیزی 

 –از سخن** دم: مجاز از سخن** حدیث: مجاز داستان شاهنامه             ب( حس آمیزی        پ( )بدل  الف( نای: مجاز .12 -

 متمم( -بدل -بدل
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اشاره به داستان های سهراب و  . ماتم(    / 2. گرم   1تشبیه: مانند کردن شعر یا قصه به گلیم  /  داغ: ایهام)« پ»گزینه  .13 -

 سهراب و سیاوش و خون: مراعات نظیر. تلمیح / سیاوش و جهان پهلوان تختی : 

 رستم: نماد قدرت ملی ایرانیان   ***   شغاد: نماد نیرنگ ، فریبکاری و تیره روزی و بدبختی.. 14

به تشبیه: قهوه خانه  پ:   **   )دم: مجاز از سخن و بیان(ب:    **     . ناجوانمرد(2. برادر ناتنی    1)نابرادر: ایهام: الف: . 15 -

 . دارای گرما و   حرارت** گرم و شرم: جناس ** گرم و روشن بودن شرم: حس آمیزی.2. صمیمی 1شرم** گرم:ایهام: 

 الف: حدیث آشنا         ب: داستان های شاهنامه .16

 .ب:  خوابیدن: کنایه از مردن        الف:  خون گرم بودن: کنایه از صمیمی و مهربان بودن. . 17

 رف زدن .گرم گفتن بودن: کنایه از مشغول حیه: چوب دستی منتشا مانند  /  تشبالف: . 18

بیداد کردن سرما: کنایه از سرمای بسیار شدید /  دی: مجاز از زمستان و بیداد کردن سورت سرمای دی: استعاره)تشخیص( /   :ب

   نماد حاکمیّت اختناق.

          پ: مرد نقّال.

: کان کلید گنج او گم شد. 2ز لبخند** گنج: استعاره از دهان*** مروارید: استعاره از دندان ***)کلید: استعاره ا.1.الف: .19

 کنایه از نخندیدن(

از پای تا سر گوش پ:           **  پای تا سر: مجاز از کل وجود ب:          همگنان: مشبه  /  مشبه به: صدف   ** الف:  .21

 ا دقت گوش دادن.بودن: کنایه اغراق آمیزی است از ب

 کشته شدن رستمب:   **      دهان خوان هشتم: استعاره مکنیه)تشخیص( )الف: . 21

گرم: ضد گرم / فضای بدون صمیمیت * سرد: ایهام دارد: )ب:     *    . ناجوانمرد(2. برادر ناتنی    1)نابرادر: ایهام: الف: . 22

      (ماتم. 2. گرم    1داغ: ایهام دارد)د       ت:ندارپ:   *   . دارای گرمی و حرارت(2.  صمیمی      1ایهام: 

    یادهای روشن   ** ب:**       صدای گرم. نای گرمگزینه ها: الف:  سایر/ بررسی  آرایه حس آمیزی ندارد.« ت»گزینه .23

 )دم: مجاز از سخن(دمش گرم پ: 

حدیث: داستان دم: مجاز از سخن/ پ:     -  ن طوالنی و زیاد      ب: دیر: مجاز از زما   -الف: نای: مجاز از سخن     .24

 پای تا سر: مجاز از کل وجود.ت:  -     شاهنامه

-  

 قلمرو فکری:   

 .چاهی که رستم با رخش در میان آن افتاد.25

 )بیان درد و رنج جامعه(. 26

 )تسلیم بودن پهلوانان بزرگ در برابر تقدیر و سرنوشت( . 27

* در متن داستان، رستم با این که اگر  می خواست، می توانست خود را از چاه شغاد نجات دهد، ولی پاسخ: ** .28

نجات از چاه غدر و خیانت که در اخالق انسان های نامرد کنده شده است، غیرممکن است و مرگ شرافتمندانه در 

 بیت نیز به مضمونی مشابه اشاره شده است.چاه بهتر از زندگی با خیانتکاران است که خود زندانی دیگر است. در این 

-  
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به مضامینی چون حاکمیت خفقان و ظلم و ستم بر جامعه، بیان درد مردم در شعر متعهّد، توصیف خیانت و نامردی و  .29 -

شده  فریبکاری، نفرت از خیانت و بی شرمی، رنج جوانمردان و ترجیح مرگ شرافتمندانه بر زندگی با خیانت کاران فریبکار اشاره

 است.

)ماخ ت:          پ: )رستم دستان(          )داستان های شاهنامه و سخنان نقّال(ب:          )صدف:مردم / مروارید: نقّال(الف:  .31 -

 ساالر(

 )قهوه خانه: فضای داستان شاهنامه( .31 -

 پهلوان شجاع میدان جنگ های هول انگیز)رستم(  .32 -

 خاطرات روشن و به یاد ماندنی.    ج. یاد های روشن. الف. تک )یکتا ، یگانه(   ب. .33 -

 ب: رستم      لبخندالف:   .34 -

 زشمند می داند.شعر خود را فقط دارای ظاهر زیبا نمی داند بلکه محتوا و مفهوم آن را ار .35

 )اشاره به استبداد و ظلم حاکم بر جامعۀ عصر شاعر( .36 -

 . نقال خوان هشتم خنان نقّال گوش می دادند.         مروارید: نقّالصدف: افرادی که به در قهوه خانه به س. 37 -

این شعر، مانند گلیمی است که بدبختی های جامعه را نشان می دهدو همانند خون تازه سهراب و سیاوش و روکش معنی: . 38

 جوانمردانی چون تختی درد مردم را بیان می کند.)مفهوم: ارزشمندی شعر متعهّد(

 ر میدان جنگ به قصد مفاخره.شعری د. 39

د که رستم را اشاره دار -برادر ناتنی رستم -به بی وفایی و خیانت شغاد اوج بی شرمی حیله و نیرنگ ناجوانمران           ب: الف: .41

 درون چاه می اندازد و سبب هالک وی می گردد.

اویان شاهنامه /  هریوه: اهل هرات، هراتی/** خوان هشتم: زادسرو: از راویان داستان های رزم رستم است / ماخ ساالر: از ر. 41

 چاهی که رستم در آن افتاد *** ماث: مهدی اخوان ثالث)سرواژه(

 نشانه تاکید بر ظلم و استبداد.. 42

 رستم .43

 .همگی صمیمی بودندالف: . 44

 تم لبخند نمی زد.شاید این اولین بار بود که رس« بیچاره رخش دوست داشتنی!»رستم با خود گفت:  ب:

. این سخن و شعر من مانند این ابزار سنجش محبّت و دشمنی / جوانمرد و ناجوانمرد استاین که می گویم، شعر نیست، بلکه : پ

شعر باید متعهّد باشد و منعکس )مفهوم: اشعار به ظاهر ناب و زیبا و عالی ولی خالی از تعهّد و بی ارزش و پوچ و بی محتوا نیست. 

 (دردهای جامعه باشد نه اینکه صرفا زیبا باشدکننده 

 غمی پنهان بود) بیان غمگینی داشت( و تند و تیز نگاه می کرد قصه گو)نقال(،در صدای مرد  :ت

 )مفهوم: استبداد و خفقان حاکم(تندی و شدّت سرمای دی ماه بسیار بود) هوا خیلی سرد بود.( :ث

مند خود) رخش( در ته این چاه گرفتار شده بود. چاهی که در آن به جای آب، زهر آری اکنون رستم تنومند همراه اسب غیرت  :ج

 شمشیر و نیزه بود.
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بودند، و به سخنان نقّال با تمام  نشستهمرد نقّال پیرامون همه ساکت بودند، هم چون صدفی که مروارید را در میان بگیرد،  حاضران :چ

 وجود گوش می کردند.

است که بدبختی های جامعه را نشان می دهد و همانند خون تازۀ سهراب و سیاوش و روکش تابوت این شعر مانند گلیمی ح: 

 )ارزشمندی شعر متعهّد(جوانمردانی مانند تختی، درد مردم را بیان می کند.

 

 خوانی :  ای میهن رشع

 : ابوالقاسم الهوتیشاعر: غزل** قالب شعر

 بررسی برخی از قلمروهای ادبی شعر

 را بخوانید و به پرسش ها، پاسخ دهید. ابیات زیر

 نهاد( -مسند –میهن ای میهن!)نهاد  وجودماز عشقت  لبریزتو در تار و پودم، میهن ای میهن!      /      بود  یادالف: تنیده 

 نهاد( -مسند – متمم –میهن ای میهن!)مسند  بود و نبودمنام تو  فدای   و با مهر پروردی      /    نابودیکردی از  بودمب: تو 

 منادا( –متمم  –ای میهن! )متمم  میهنبودم  توبه هر زندان به هر شادی به هر ماتم    /   به هر حالت که بودم با  مجلسپ: به هر 

 نهاد( -مضاف الیه -مسند -سجودم میهن ای میهن!)مسند روی بود تو/    به سوی  بیدار  م اگر هشیار اگر خوابم اگر مستت: اگر 

 مفعول( -مضاف الیه -را آزمودم میهن ای میهن!)نهاد زمیننمی روید     /     من این زیبا  تجز گل روی گیاهیه دشت دل ث: ب

 به سواالت پاسخ دهید.

 . نقش واژه های مشخص شده را مقابل هر بیت بنویسید.45

 ی، همه هستی و تمام وجودم فدای نام تو باد. . ای میهن! تو از نیستی به من زندگی بخشیدی، و مرا با مهر و محبت پرورش داد46

 . واو در مصرع اول بیت دوم: ربط)پیوند( ** در مصرع دوم: بود و نبود: وندی47

 دارند.« مسند»: واژه های مست/هوشیار/ خواب/ بیدار/ به سوی: همگی نقش  4. بیت 48

 بعد از بیدار به قرینه لفظی. « هستم»به قرینه لفظی بعد از هوشیار/ حذف فعل « هستم». حذف فعل 49

 . بیت سه.. مجلستم/حالت/تو: همگی در بیت، نقش متمم دارند.51

 :ترکیب های وصفی و اضافی بررسی. 51

 بیت اول: ترکیب اضافی: یاد تو/ پودم / عشقت / وجودم** ترکیب وصفی ندارد.

 جموع سه ترکیب اضافی دارد. ترکیب وصفی ندارد.بیت دوم: فدای نام تو: فدای نام/ نام تو / بود و نبودم: بیت دو در م

 ترکیب وصفی دارد** ترکیب اضافی : ندارد. 5بیت سوم: ترکیب وصفی: هر مجلس/ هر زندان/ هر شادی/ هر ماتم/ هر حالت: 

 بیت چهارم: ترکیب اضافی: سوی تو/ روی سجود/ سجودم/ ترکیب وصفی: ندارد.

این )صفت پیشین از نوع اشاره(/ زمین: هسته/ زیبا: صفت بیانی)فاعلی(: در مجموع گروه  بیت پنجم: ترکیب وصفی: این زیبا زمین:

 دو ترکیب وصفی دارد.** « این زیبا زمین»اسمی 

 ترکیب اضافی دارد.  3ترکیب اضافی بیت پنجم: دشت دل/ گل روی/ رویت/ : در مجموع 
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 بررسی ابیات، به لحاظ ادبی: . 52

تمام وجود/ )البته می توان تارو پود من را هم اضافه استعاری در نظر گرفت.(** ای میهن: استعاره )تشخیص( . تار و پود: مجاز از 1 -

 ***میهن: تکرار.« ن»، «ت»/ واج آرایی صامت های 

 . بود و نبود: مجاز از تمام هستی و وجود/ ای میهن: استعاره )تشخیص( / میهن: تکرار.2 -

 جناس: به : با.«/ هر»و « به»تضاد و تناسب**** ای میهن: استعاره)تشخیص(/ تکرار . مجلس و زندان/ شادی و ماتم: 3 -

تکرار: اگر/ ای میهن: استعاره)تشخیص( ** « / ر». مست و هوشیار/ خواب و بیدار: تضاد و مراعات نظیر*** واج آرایی صامت 4 -

 روی سجود به سوی کسی بودن: کنایه از احترام و تعظیم.

 «ز»: اضافۀ تشبیهی/ زمین: استعاره از دل / دشت ، گل، زمین: مراعات نظیر /  میهن: تکرار /  واج آرایی . دشت دل. گل رو5 -

 

 . مفهوم ابیات:  53

میهن در تمام مراحل سختی و همراهی با  : 3بیت   *      آرزوی فداکاری و جانفشانی برای وطن :2*  بیت  .عشق به میهن. 1بیت 

 میهن، تنها عشق انسان.  :5 *      بیت     احترام نهادن به میهن تحت هر شرایط :4آسایش.    *    بیت 

 

 درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ 

 قلمرو زبانی
  *          رنج و سختیت:      *      اطراف، کناره هاپ:    *         عاشق و دلدادهب:     *     .الف: دعوی: ادعاخواستن چیزی.1

 .ح: سخنان     *مرغابی      چ:     *   بی نیازی/در اصطالح، بی نیازی سالک از هر چیز جز خدا.    ج:    زده    منجمد و سرماث: 

 

 مسند( -نهاد  -قید-نهاد -)متممالف:  . 2

       )نهاد / مسند(: ث         نهاد/ مفعول /قید/  متمم(): ت         )قید / مسند/ متمّم قیدی(: پ         ب: نهاد / متمم / نهاد

 )متمم/ صفت برای شیرمرد/ مسند(د:      )نهاد/ نهاد(خ:     )قید/ مسند(ح:         )مسند /  مسند(چ:         د / مسند/ نهاد(مسن)نهاد /ج:  

 نهاد( -متمم -)نهادذ: 

 مخاصمتالف: خواستار             ب: .3

 فک اضافه(هفت وادی در راه ما است.)از قضا(               ب: « : از»الف:  )را: به معنی حرف اضافه . 4

 بی کرانگی و بی حد و مرز بودن آنب:                        وادی عشقالف:  . 5

 : عجیب و شگفت انگیز(3: قوی و نیرومند( )گزینه  2و  1)گزینه  3. پاسخ: گزینه 6

 اد / اینجا: قیدب:  ملک: نه    **        در هر دو مصرع، جهش ضمیر دارد و مضاف الیه مُلک و مِلک است. (« ت»الف:  )ضمیر . 7

پ: مُلک: مجاز از قدرت/  مِلک : مجاز از قدرت و دارایی/ انداختن: کنایه از رها کردن و کنار گذاشتن/ در باختن: کنایه از 

 فداکردن و از دست دادن/ ترصیع/ تکرار: اینجا بایدت/ مُلک و مِلک: جناس ناهمسان)حرکتی(

 رت دائم درد و حسرت می آید )کارت دائم درد و حسرت است(بعد از این وادی حیرت برای می آید  / کا  .8
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بعد 

از 

 این

 آید می حسرت و درد دائم ت کار آید )برای( ت حیرت وادی

 فعل معطوف عطف مسند قید الیه مضاف نهاد فعل متمم البه مضاف نهاد قید

 

الف: پرندگان بدل از ما /  ب: جملگی: بدل نقش تبعی معطوف)تجرید معطوف برای تفرید(     سایر گزینه ها: « پ»گزینه  .9 .1

 .بلندترین کوه روی زمین: بدل برای کوه قافبرای مرغان  /  

در متن  «یکتاپرستی»*** واژه توحید: در معنای        تفرید پ:                           فقرب:                            تجریدالف:  .11 .2

 سوال ذکر نشده است. 

3.  

 ادبیقلمرو 

 الف( بلبل: نماد عاشقانی که گرفتار عشق مجازی و زمینی هستند.                 ب( گل: نماد معشوق زمینی و مادی    . 11

 پ( سیمرغ نماد حق                    ت( سفر پر خطر: مسیر پرخطر عشق

/طاووس: عابد و زاهدی که طمع  .و آگاه انسان کامل  راهنما و هُدهُد: رمز پیر طریقت و رهبر و / سیمرغ : رمز خداوند . دنما. 12

  بهشت دارد/  ذرّه: نماد کوچکی و حقارت/ خورش : نماد بزرگی و عظمت/ مار: نماد اهریمن و شیطان/ 

سیمرغ »و « بهشت به ذرّه»پرتویی از جمال سیمرغ: استعاره )جمال سیمرغ به خورشیدی تشبیه شده که پرتو دارد( / تشبیه: مانند کردن 

 «.به خورشید

 پ: وادی: مجاز از بیابان(**      ب: )هفته ای: مجاز از زمان اندک(**    الف:  )زبان: مجاز از سخن(. 13

 ث: )مرد: مجاز از انسان(...)حیران و تحیّر:اشتقاق(**    فرسنگ: مجاز از مسافت()راه: استعاره از عشق سیمرغ: عشق الهی()ت:  

 سیمرغ: وجود حق تعالی      **ه حق      مرغان: سالکان را. 14

پ( راه نیست: کنایه از درست نبودن، طبق       ب( شاه: راه** راه: را** ما: را**     به معنی برای: حرف اضافه        « را» الف( .15

 رسم و قاعده نبودن.

من عرفَ نفسهَ ، فقد عرفَ »کل بیت به  همسان     / سی مرغ: تکرار   /  زود: بود: جناس ناسی مرغ: سیمرغ: جناس همسان  /   .16

 اشاره دارد: تلمیح«ربّه

شیطان با راهنمایی طاووس در تن مار پنهان شد و وارد بهشت شد و آدم و حوا را وسوسه کرد تا از درخت ممنوعه خوردند و از  .17

        بهشت رانده شدند.

. در 2  . حقیقتا)قید(  1ب: ایهام: در حقیقت:   *** ، بر ، در /  هرصدر و قدر: ناهمسان جناسسایر گزینه ها: الف: « /  پ»گزینه  .18

 مسیر حقیقت و عرفان      ت: صدر: مجاز از مرتبه و مقام.

 

 قلمرو فکری

 

 )بی ارزش بودن دنیا در نظر عارف و تعلّق داشتن روح آدمی به عالم باال(.19
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جهش ضمیر دارد: نقش آن مضاف الیه نظر: نظرت: « ت)»وادی ای بی پا و سر نشان می دهد./ بعد از آن پیش نظرت، معرفت را .21

 قلمرو زبانی(

 

)مفهوم: عارف و عاشق باید قوی و شجاع باشد تا بتواند این راه را طی کن؛ زیرا مسیر عشق، طوالنی و پر از سختی است.الف: . 21

 ( ختی راه عشق/ سو سالک راه عشق )لزوم شجاعت و شایستگی عارف

 (اتحّاد و یگانگی ذات مردان حق. )مفهوم: اگر از این بیابان ) توحید( بگذرند همه به وحدت و یگانگی می رسند ب: معنی: 

 چگونه است که سرزمین ما شاه ندارد؟ بیشتر از این بدون شاه، درست نیست.)لزوم داشتن حاکم(پ: 

خن گردد، هرگز دلبسته یک ذرّه )عشق فانی( نمی شود تا از راه باز بماند.)مفهوم: )هر کس بتواند با خورشید)سیمرغ، حق( هم ست: 

 (دعوت به واالمنشی و بلندی همّت

و بی  )مفهوم: بی بازگشتهیچ کس در جهان از این راه بازنگشته است؛ به همین خاطر کسی از مسافت آن مطلع نیست. معنی: ث: 

 بودن راه عشق( کرانه

)مفهوم: بیان سختی های راه سرزمین طلب وارد شوی، هر لحظه مصائب و سختی های زبادی به تو روی می آورد.وقتی به معنی: ج: 

 طلب(

)مفهوم: ترک تعلقات در وادی طلب، باید پادشاهی)مقام و قدرت( را کنار بگذاری و از تمام تعلقات مادی چشم بوشی.معنی:  چ:

 مادی و مقام در وادی طلب(

 کسی است که مثل آتش، سریه و سوزنده و سرکش باشد. )مفهوم: پرشوری و سوزان بودن عاشق(عی معنی: عاشق واق ح:

بعد از مرحلۀ استغنا، وادی توحید، همان جایگاه یکی شدن با معشوق)خداوند( پیش روی تو آشکار می شود. )مفهوم: رسیدن به خ: 

 یگانگی و خالی شدن قلب سالک از آنچه غیر خداست.(

)مفهوم:  محو موجود پایدار و همیشگی را که به حق پیوسته اند، در خورشید وجود خداوند، نیست و نابود شده می بینی.هزاران د: 

 کثرت در وحدت(

       .بودکامل متوجه شدند که سیمرغ واقعی، همان سی مرغ پرندگان وقتی با دقت به خود نگاه کردند، ذ: 

 )فناپذیر بودن عشق مادی( .22

 را از لحاظ قلمروهای سه گانه بررسی کنید.« ون نگه کردند آن سیمرغ زود / بی شک این سی مرغ آن سی مرغ بودچ»بیت . 23

جمله دارد/ چون. زود. بی شک:قید/ آن سی مرغ: در هر دو مصرع: نهاد/ نگاه مفعول/ آن سیمرغ : مسند/  2الف( قلمرو زبانی: بیت 

 / ترکیب وصفی: آن سی مرغ در هر دو مصرع. آن سیمرغ.بیت شیوه بالغی دارد/ ترکیب اضافی: ندارد

مَن عَرَفَ »ب( قلمرو ادبی: سی مرغ و سیمرغ: جناس همسان)تام( / زود.بود: جناس ناهمسان/ سی مرغ: تکرار/ تلمیح: اشاره بیت به 

 «نَفسَهُ، فَقد عَرفَ ربّه

 مفهوم بیت فوق: اتحاد سالک با وجود الهی خود یا همان حق.پ: 

 

 )بیان مقام عرفانی فناء فی اهلل و وحدت وجود( .24
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الف: )خورشید:نماد بزرگی )عشق حقیقی(/ ذرّه: نماد کوچکی و حقارت)عشق مادی(/ کی تواند باز: باز نمی ماند: استفهام . 25

 : باز (انکاری/ باز ماندن: کنایه از به هدف نرسیدن/ خورشید و ذرّه: مراعات نظیر/ جناس ناهمسان: راز: باز* با

 )خورشید:نماد بزرگی )عشق حقیقی(/ ذرّه: نماد کوچکی و حقارت)عشق مادی( ب:

 شبنم: هر چه غیراز خدا    *دریا: حق تعالی      .26

 : فقر و فنا7              : حیرت  6            : توحید  5            : استغنا   4             : معرفت  3              : عشق 2            :  طلب  1. 27

ب:     *  )بی تعلقی به بهشت و بی پروایی از دوزخ( دارد/ عارف و عاشق نه به بهشت دلبسته است و نه از دوزخ هراسی الف: . 28

ناس )تشبیه هشت جنّت به مرده و هفت دوزخ به یخ / مثل مرده ای: کنایه از بی ارزش بودن/ هشت و هفت: هم جپ:       *      استغنا

 و هم مراعات نظیر/ جنّت و دوزخ: تضاد/ هفت دوزخ همچو یخ، سرد و منجمد: متناقض نما)پارادوکس( 

 توحید .29

 توحید )وادی پنجم( .31

 د.نکه انسان را از توجه به خدا و تالش برای رسیدن به او باز می دار تعلقات دنیوی. 31

ز عبور کردن و گذشتن** سر از یک گریبان بر کنند: کنایه از یکی شدن و اتحاد الف: توحید     **    ب:روی در کنند: کنایه ا .32

 و وحدت.

 اتحاد و یگانگی ذات مردان حق :پ: مفهوم بیت

 تحقق بنده است به حق ، به طوری که حق ، عین قوای بنده باشد. 33

 . توحید34

ات که نمود و سایه خورشید حق تعالی هستند./ خورشید: استعاره ب: سایه: استعاره از موجود     . الف:  وادی هفتم: فقر و فنا***35

 از وجود حق تعالی/ 

فنای وجودهای کثیر در برابر نور واحد و مطلق خداوند/ محو کثرت : ت: مفهوم***        پ: خورشید و سایه/ صد هزاران و یک

 .در وحدت

**  ب:)مفهوم دو بیت فوق: اتحاد عاشق در   سیمرغ)حق تعالی( سایه: استعاره از سی مرغ)عارفان راه حق( / خورشید:الف:  .36

 معشوق

                                                     

 درس شانزدهم: کباب غاز

 قلمرو زبانی: 

دک و پوز، به . 5         هی   مشورت و نظرخوا. 4             ارتقا یافتن، رتبه گرفتن. 3        قرضی    امانت، . 2            همکارها. 1 (1

. سُر خوردن، از دست دادن کنترل بر اثر برخورد با مانع            7          ، ظاهر. وجنات: چهره6    طنز، ظاهر شخص به ویژه سر و صورت

. 11            آدم قد دراز.   11  . به دیدار خویشاوندان رفتن و جویای احوال آنان شدن.     9برتر، ممتاز           –معمول و مرسوم . 8

        کج   . 15      و بی چیز.  کنایه از فقیر. 14         بیهوده و بی معنی. 13         ناچاری، درماندگی. 12         چوپان  –ظلم و ستم 

طعامی . 21هیزم           . 19        بزم آرا    -شوخی و لطیفه. 18         شگون، میمنت و مبارکی. 17      مات و خیره شده به کسی    .16
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. تمام سال، زمان 23         . خوردن.22         پیشانی –بهره ور   -ادعای چیزی داشتن . 21         که در مهمانی و عروسی می دهند.

 کردن و سرباز زدن از انجام کاری. خودداری. 26            آشپزخانه. 25        .هر چیزی که جزء اصلی نباشد. 24      دراز.

پ:       قدغنب:       صورت صحیح واژه ها: ارحام * آزگار*  انضمام *  بذله *  تصنعی * محظوظ *  بالمعارض/ مبهوت.. 2

 مثنیث:        ت: قاب: )بشقاب بزرگ(     عمارت

 الف: حواس            ب: شب. 3

 ه شد           ب:  بحبوحه: میان و وسط           پ: وجنات: ج وجنه/ رخساره ها و چهره هاالف: معهود: عهد بسته شده، وعده داد. 4

 

بررسی کنید. از زواید و از « مسند»الف( کل جمله بعد از گفت مفعول است /  تخلص     **   ب( جمله ها را با توجه به کاربرد . 5

 متروک)مسند(  –جمله رسوم و عادات)مسند( 

 و فکری قلمرو ادبی
 (.«انتظار بیهوده کشیدن)  سماق بمکند  -(کن حذف)بکش خط  - (کن دعوت) وعده بگیر. 1(6

 کرده خوش را دلشان که است وقت خیلی)  شکم ها را مدت است صابون زده اند و (افتد می اتفاق چنین)  چنین پایی می افتد .2

 .کنند می شماری ساعت و بخورند غاز کباب که(اند

 (است شده تهیه)  ه شده استروبه را. 3

 (ترکیب بد و زشت)  بدریخت و بدقواره بخواهی تا و(خنگ)  پخمه و( شلخته)  بی دست و پا و( چیز بی)  آسمان جل. 4

)کنایه: سود و زیان این کار بر هر گلی هست به سر خودت بزنعموی خودت است.  پسر(دور من از)   هفت قرآن به میان ماشاءاهلل.  5

 .«دت باشد.(عهدۀ خو

  .شد وارد هراسان عیالم که بودم(چیزعجیب) شی عجاب مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمیاب و .6

 کامل(دست نخورده و ) هرسر به مُ . 7

 )تهیه کنیم(دست و پا کنیم یک غاز دیگر. 8

 .نیست که( مشکل خیلی کار)  کشف آمریکا و شکستن گردن رستم پیدا کردن یک دانه غاز در شهر بزرگی مثال تهران. 9

 (داری توانایی چقدر)   چند مرده حالجی می خواهم امروز نشان دهی که. 11

 : کنایه از توبه کردن، پشیمان شدنپشت دست داغ کردن.11

 )کنایه از به سختی چیزی را یافتن.( از زیر سنگ هم شده .12

 (کردید می لغو)  پس می خواندید میهمانی را. 13

 به کار برد( و ترفندی )روش شیوه ای سوار کردمکن باشد اگر م .14

 ) از شما کمک می خواهم( ای بابا دستم به دامانتانمی گویی  .15

 .)ادعایی در شعر و ادب داشت(کّباده ی شعر و ادب می کشیدیکی از حضّار که  .16

 ی خودمانی (،) خیلکاسه و کوزه یکی شده بودیمو  در اواخر عمر با بنده مألوف بودند .17

 () اراده و اختیارش را از دست بدهد دامنش از دست برود. 18
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 می گیرد( ما دارددیدم توطئه ما دارد می ماسد )طرح و نقشه . 19

نوک جمع و در خوش زبانی و حرافی و شوخی و بذله )مزاح( و لطیفه  )کنایه از پرحرفی کردن(چانه اش هم گرم شدهحاال دیگر  .21

 همه را بسته(و متکلم وحده ) تنها گوینده(و مجلس آرای بالمعارض) آراینده ی بدون رقیب( شده است. )دهانرا چیده 

 )کنایه از وجد نداشتن.(!قدم به عالم وجود ننهاده بودکه گویی هرگز غازی )کنایه از نیست و نابود کردن( کلکش را کندندچنان  .21

 .)کنایه از نهایت حیرت و ترس(خشک شده دهانماز تماشای این منظره ی هولناک آب به . 22

خود را از تک و تا ) جنب و  )کنایه از کمترین(سرسوزنیبدون آنکه  )کنایه از آگاه شدن(حساب کار را کردهیارو ) مصطفی ( . 23

 و به دنبال من از اتاق بیرون آمد. )کنایه از جرئت کردن(دل به دریا زدهجوش ( بیندازد، 

 .طنین انداز گردید )کنایه: صدادار و آبدار(ی کشیده ) سیلی( ای آب نکشیده ایدر را بستم و صدا. 24

 دین و ایمانت را باختی، باز تا چشمت به غاز افتاد ، )کنایه از بسیار خوردن(حلقوم بلعیده بودیتا  )بدبخت(خانه خراب» گفتم: . 25

را صندوقچه ی سرّ خود ) همراز خود ( قرار داده بودم، خیانت  و به منی که چون تویی)کنایه از اینکه، اختیارت را از دست دادی( 

  )کنایه از پاداش خیلی خوب(«.این ناز شستت باشددِ بگیر که ؟ ورزیدی

 ) به شدت تعجب می کردم ( شاخ در می آوردمداشتم . 26

 : )کنایه از ناراحت نشدن(بدون آنکه خم به ابرو بیاورم. 27

ضرب المثل تمثیل است کنایی: یعنی به فکر سالمتی خود بودن و  ت کاهدان )معده( که از خودمان استکاه )غذا( از خودمان نیس .28

 تعادل در خوردن

 ) از موضوع آگاه شد( شستش خبردار شده بود .29

 

 درس هفدهم: خندۀ تو 

 زبانیقلمرو 
 .بیرون کشیده، برکشیده   1

: جمع             ج: تابان: صفت گیالن پ: ایرانیان:جمع              ت:           ب: ماهان: شباهت الف: بامدادان: زمان            .2

 چ: صفت فاعلی   فاعلی    

باشد، حرف اضافه محسوب می شود و واژه بعد از  «مانند»در معنی  «چون»گلی: متمم)نکته: وقتی واژه      -عشق: منادا  الف: .3

 لیه.ش: مضاف ا            -آن متمم است.(

 .ترکیب وصفی ندارد / ترکیب اضافی: عشق من ، انتظارشب: 

.الف: )پایان: هسته * این: وابستۀ وابسته از نوع صفت مضاف الیه/ دریا: وابسته: مضاف الیه/// بی کران: وابستۀ وابسته از نوع 4

 صفت مضاف الیه ( 

 (مضاف الیه  /  من: وابستۀ وابسته از نوع مضاف الیه مضاف الیهتندرو: وابسته: صفت پیشین/  خیال: وابسته:  )کشتی: هسته /  ب: 

خلقت: وابستۀ وابسته: مضاف الیه مضاف  –جهان: وابسته پسین: مضاف الیه  –سرحدّ جهان خلقتش: )سرحّد : هسته  پ:

 (ش: وابسته وابسته از نوع مضاف الیه مضاف الیه -الیه
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 غم: معطوف          تبسم: تکرار .5

 لبخند: مفعول –هرجا: قید  –گل: متمم سایر گزینه ها:  ندارد. د مسند در بیت وجو« پ»ه گزین .6

 

 قلمرو ادبی
***** ب:    خنده: نماد شادمانی   -نماد عشق   گل سرخ: -هوا: نماد آزادی و زندگی        -نان: نماد روزی و غذا     .7

  گل آبی: نماد عشق و وطن / گل سرخ: نماد عشق و وطن.

رها شدن خنده: استعاره  /  پرواز کردن خنده: استعاره /  درهای زندگی: اضافۀ استعاری   / در گشودن: کنایه از .8

 پذیرفتن و امیدوار  /  جستن خنده: استعاره )تشخیص(

 قلمرو فکری:

 است.ی لبخند و شادمفهوم مشترک هر دو گزینه این است که آنچه به انسان و زندگی او نیرو می بخشد،  .9

 ح شادی و نشاط کشور بر همه چیز.ی.ترج11

 مفهوم مشترک سه گزینه: ترجیح شادمانی بر زندگی است.. 11

 شاد بودن در شرایط سخت/ شاد بودن با غم زمانه.. 12

 نکوهش غم، و دعوت به شادی و نشاط..13

 .و به انسان نیرو و امید می بخشد لبخند و شادی ارزشمند است .14

 عشق جاودانیدرس هجدهم: 

  قلمرو زبانی

ج  سرزنش، مالمت، تندی                ث:کتاب               ت: سالخورده              پ: ب:           / درشت و واضح الف: آشکار. 1

 رسم کردن و کشیدن. -خیال ، ذهنج:       سجیه: خوها و عادت ها

ی بعد از : من از آن تو معنوبه قرینۀ « مهست»حذف فعل ب:               از نوشتن. به قرینۀ لفظی بعد« مانده است»حذف فعل الف:  . 2

        )هستم(

 متنبّه ث:              خدمت گزاری    ت:           پ: توزیع               ب: عتاب                الف:  غلغله     . 3

 غرس            ث: نداردپ: ندارد              ت:              مغلوب     صحیفه          ب: الف: سالخوردگی / . 4
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** نخستین احساس عشق: نخستین:   سجایای ارزشمند تو: )سجایا:هسته/  ارزشمند: وابسته: صفت / تو: وابسته: مضاف الیه(. 5

نام: هسته/ زیبا: وابسته: زیبای تو :نام وابسته پیشین:صفت شمارشی ترتیبی/ احساس: هسته/ عشق: وابسته از نوع مضاف الیه**** 

 تو: وابسته پسین: مضاف الیهصفت بیانی از نوع فاعلی/ 

 (مانده است: ماضی نقلی  -بتواند: مضارع التزامی   -)نکرده باشد: ماضی التزامی بررسی افعال: ...  4گزینه .6

: عشق: هسته/ قدیم: وابسته پسین از نوع صفت بیانی)مطلق عشق قدیمب:   ****             همواره: قید  /   موضوع: مسندالف:  . 7

شعر: وابسته وابسته از نوع مضاف الیه وابسته :مضاف الیه / موضوع: هسته / صحیفه: موضوع صحیفۀ شعر خود:       یا ساده(    *** 

 .مضاف الیه/ خود: وابسته وابسته از نوع مضاف الیه مضاف الیه

وابسته وابسته از نوع مضاف الیه مضاف « م»م: )صفحه: هسته / ضمیر: وابسته: مضاف الیه  /  ضمیر صفحۀ ضمیر -«  ب»گزینه . 8

 الیه(

 . صحیفه، معانی چون: نامه، کتاب، رساله، سفر، ورق کتاب، روی زمین، کاسه می تواند داشته باشد.9

 قلمرو ادبی

برای نوشتن؟ که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو . چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است؟ یا چه چیز تازه ای 11

 )استفهام انکاری(کند؟ چه حرف تازه ای... مانده است؟ / چه چیز تازه ای... مانده است.

 حرف:**     درس: مجاز از کالس درسپ:      **  عشق: مجاز از عاشقب:       **قلم: مجاز از صاحب قلم، نویسنده    الف: . 11

 .مجاز از سخن

به قرینۀ لفظی بعد از « گرفتم»: حذف فعل قلمرو زبانی خویش: پیش:سجع )نکتهب:    **    دست زمان: اضافۀ استعاریالف: . 12

 پیش(

ب: ده: مجاز از مردم ده  **  پ: خواب دیدن برای کسی: کنایه از نقشه می گفتن: حس آمیزی  **    الف: به لطف و نر. 13

خاطرات تلخ: حس آمیزی/ صفحۀ *** ت:      گرفتن برای او/ سر خویش گرفتن: کنایه از دنبال کار خود رفتن. کشیدن و تصمیم

 ضمیر: اضافۀ تشبیهی.

 

 قلمرو فکری
 توصیف نبودن عشق و زیبایی معشوق.قابل . 14

 مفهوم مشترک: نامکرر و نو بودن سخن عشق است..15

 ی جوان می سازد.عشق جاودانی دل انسان را با وجود پیر .16

 الف .17
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عاشق، عشق جاودانۀ و ازلی خود را موضوع شعر خود قرار می دهد و نخستین احساس عاشقانۀ خود را جستجو می کند که خود . 18

ظاهری آن با گذر زمان تغییر کند و موجب گردد آن مرده به نظر برسد، اما در آنجا متولد شده است.هرچند ممکن است صورت 

 (زوال ناپذیری عشق ازلی)مفهوم: ازلی و جاودانی است. عشق همواره

 

 

 

 ***  انایپ  *** 
   

   

 

 

 

 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وند زبرگ، موفق باشید. رد                                                           تیموری پناه خدا
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