


 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 این کتاب، 
 همکاران ارجمندی که عاطفة سرشار و گرمای امید بخش وجودشان در این تقدیم می شود به       
 بهترین پشتیبان است. ،سردترین روزگاران       

 
  

 ۱۳۳۹ -امیرساالری، جواد،  : سرشناسه

عنوان و نام 
 پديدآور

 پایه دهم دوره دوم متوسطه/ ( ۱فارسی) :
 مولف جواد امیرساالری.

مشخصات 
 نشر

 ، ۱۳۹۸.شیراز: نگاه نوفرهنگ :

مشخصات 
 ظاهری

 ؛ ۲۲ ×۲۹ سم.ص.۳۳۶ :

 های نگاه نوکتاب مجموعه : فروست

  5-1-96025-622-978 : شابک

وضعیت 
فهرست 
 نویسی

 فیپای مختصر :

شماره 
کتابشناسی 

 ملی

: ۵۸۳۰۷۱۷ 

 
شخب حقیقی یا حقوقی حقّ چاپ و نشر تمام یا هیچ 

بخشی از این کتاب را به هر صورت اعم از فتوکپی، چاپ 

کتاب و جزوه و یا حتّی برداشت به صورت دست نویس 

قانون حمایت  2 ةاز مادّ 5ندارد و متخلّفین به موجب بند 

از مؤلّفین و ناشرین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند 

 گرفت. 

       

 نگاه نوهای   مجموعه کتاب                                   

 

   پایة دهم  –( 1)فارسـی                          
 )دورة دوم متوسطه(        

 
 

 جواد امیرساالری  ..............................................................  مؤلّف
 شیراز  ............................................................................  محلّ نشر

 نگاه نو فرهنگ  ....................................................................  ناشر
  99 - مهیازد ............................................................  نوبت چاپ

 2500  .............................................................................   شمارگان

  5-1-96025-622-978 .. ..................................... شابک
  سحر اجاکه  ................................................................ حروف نگار

 کاشانی حلیمه  ................................... صفحه آرا و ویراستار
 سلمان قم  .................................... لیتوگرافی، چاپ و صحافی

 ومانت 80000 ................................................................... قیمت

  

 0917  301  6085:        ناشرشماره تماس با                                                                                                                                                              
 J.Amirsalari@Gmail.com الکترونیکی:      پست  

 

 
 
 
 

 www.negahenow.comاینترنتی:  سامانة                       0917  301  6085               :تلفن      از طریق ناشر، مرکز پخش:  شیراز

                                   

mailto:J.Amirsalari@Gmail.com
http://www.negahenow.com/
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  مثنوی :قالب شعر
 ها   ونا ون آفری  حمگ و سنای  هگاونگ و توص ف  گیگه :شعر درون مایة

  .است (و سنای  هگاونگ حمگبه جا  آوردن ) نوعی تحمیدیّه ،محتوای درس
ک لّ امرٍ ذ  باهٍ »اکر  )ص( فرموده است:  که   اممر و سنای  الهی در آغاز هر کار، ضرور  است؛ چ ان ت دی ی، حمگدر س ّ
هر کار  که با نا  هگاونگ شروح نبود، ناتما  است؛ از این رو، آغاز این کناب ن ح با ذکر نا  و یداد «   اهلل  فَه وَ اَبنَرسب م  لَ  ی مگَء

شدود و بدا ا  با سنای   رورد دار آغداز مدینهنوش یا هگاونگ آراسنه شگه است. در س ّت ادبی و فره  ی ما، م موالً هر کنابی
 رسگ. می  ایانن ای  به 

                    شرح ابیات               

 بهههه نهههام کردگهههارِ هفهههت افهههالک 1
 

 کههه پیههدا کههرد آدم از کفههی خههاک 
 

             مبت  :کف                هام کرد: پیدا کرد        هاآسمان ،جمع فَاَک :*1: افالکزبانی قلمرو
 ّحهف شگه است. به قری ة م  ایی« کنمسخنم را آغاز می» ه، عمارتدر مصراح او  

 (جهان هسنی) :هفت افالک ،انسان ها()آدم: مجاز      ،(61آیة  سورة اسرا) به هاقت انسان از ها  تلمیح :دبیا قلمرو
   «ک»تکرار آرایی: واج                 

 ها  ب افریگ. یرا از مبنانسان ک   کسی که را آغاز می  سن  )=جهان هسنی( ها: به نا  آفری  گة آسمانمعنی :یرو فکرمقل

                   و ز حَل  مبنر  ،مرّیم ،هورش گ ،ز هره ،ع طارد ،ماه ،: هخت رمقة آسمان )در نجو  قگی منظور از هفت افالک 
 در فاک اوّه تا هخن  تصوّر می کردنگ.(ترت ب  را به                       
   ها و خلقت انسانآفرینش آسمان / آغاز کار با نام خدامفهوم:     

 
               

 فضههلِ خههود را یههار مهها کههن ،الهههی 2
 

 یههک نظههر در کههار مهها کههن ،ز رحمههت 
 

           یاور یار:                لطف، توجّه، رحمت، احسان که از هگاونگ می رسگ.: *فضل  :زبانی قلمرو
 م ادا است. «الهی»             مگد ،توجّه ،ع ایت: نظر                   بنبای  منصوص هگا ،مهربانی : رحمت                     
 «ا»و « ر» وا  ها تکرار  واج آرایی:              کار و یار :(ناقص)ناهمسان : جناسدبیا قلمرو
  مگد  ب ما.در کار ما یک توجّه و  ،بای  هودهود را یاور ما قرار بگه و با مهربانی و بن احسانلطف و الهی،  معنی: :یرو فکرمقل

 اشاره شگه است رحمت خداوندو  به فضلدر این ب ت. 
  فضل و رحمت الهیطلب مفهوم:     
 
 

                                                                                                                                 
 

 

                                                           

 ها اهمیت بیشتری دارند.اند و در آزموننامة کتاب درسی معنی شدهها، بیانگر این است که این لغات در واژهدر کنار برخی از واژه * عالمت -1

است؛  بنابراین هرگونه کپی، چون در تهیّة مطالب این کتاب، وقت و هزینة زیادی صرف شده : توجّه
بنابراین هرگونه کپی، اسکن، تای  از تمام یا بخشی از مطالب آن و نشر در  اسکن، تای  از تمام یا بخشی

خواهند گرفت و از  محسوب می شود و متخلفین تخت پیگرد قانونی قرار ، جرمفضای مجازی یا حقیقی
 است. اخالقی نیز حرام و خالف  انسانیت لحاظ شرعی

 به نـام  کردگــار ستایش: 
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 تهههویی رزّاقِ ههههر پیهههدا و پنههههان 3
 

 تهههویی خلّهههاقِ ههههر دانههها و نهههادان 
 

 آفریگ ار ،آفری  گه :خلّاق   روز  ده گه :*: رزّاققلمرو زبانی
  ، همه جا(کلّ موجودات) دانا و نادان، پیدا و پنهان مجاز:          دانا و نادان ،  گا و   هان :تضاد :دبیاقلمرو 
 و خالق بودن خداوندرزّاق اشاره به : تلمیح               

 «    آ»و « ن» ها  وا تکرار واج آرایی: رزّاق و هاّاق                 مراعات نظیر:                  
 هسنی. ،از دانا و نادان همة موجوداتتو روز  ده گة هر موجود   گا و   هانی هسنی. تو آفری  گة  معنی: :یرو فکرمقل

                 «از نا  ها و صخات هگاونگ است.« خلّاق» و« رزّاق 
   خداوند خالق و رزّاق همة عالم است.مفهوم:  
 

 کهههام و زبهههانم ،زِههههی گویههها ز تهههو 4 
 

 هههم نهههانم ،تههویی هههم آشههکارا 
 

 
 

 ه  ا  ا هار هب ود  یا ش خنی از چ ح  یا تبویم و تحس ن کسی  خنه می شود. ،، ش خناهوشا ،آفرین :*زهی: قلمرو زبانی
               ال همضافٌ  :در هر دو مصراع «م»ضم ر                    دهان :*کام    وی گه  :گویا                   

 آشکار و نهان )کل وجود(مجاز:        ،  ویازبان ،کا : مراعات نظیر    آشکار و نهان: تضاد: دبیاقلمرو 
    )عَاَّمَه  المَ انَ(سورة الرّحمن 4آیة  اشاره به: تلمیح«                    » وا تکرار  واج آرایی:                     

 .وجود من هسنی ن تما  آشکار و نهازبان و دهان من از تو  ویا شگه است. تو  ،بس ار ن کوچه  معنی: :یرو فکرمقل
 ستاخداوند از  آدمیتمام وجود  /ستانسان از خداسخن گفتن  :مفهوم

 

 چههو در وقههتِ بهههار آیههی پدیههدار 5
 

 پههرده بههرداری ز رُخسههار ،حقیقههت 
 

 
 

 چهره :رخسار              (حق قناً )نق  ق گ  دارد ،به درسنی :حقیقت :قلمرو زبانی
                 شویمیپدیدار » در م  ا ، ف ل مضارح اهمار یی: آ پدیدار» 

 ()آشکار کردن پرده از روی چیزی برداشتن :: کنایهقلمرو ادبی
 به درسنی چهره ات را آشکار می ک ی. ،ه  امی که در فصل بهار  گیگار می شو  معنی: :قلمرو فکری

 طبیعت  زیبایی هایحقّ در  جمالتجلّی  :مفهوم                    
 

 فههروغِ رویههت انههدازی سههوی خههاک 6
 

 عجایب نقش هها سهازی سهوی خهاک 
 

 
 

 شکل ،تصویر :نقش             ش خت ان  ح و عج ب :عجایب  روش ایی ، رتو :*: فروغقلمرو زبانی
  هدا( بده ترک ب وصخی وارونه است که به   رو  از زبان عربی، صخت برا  کامة جمع )نقد  ها:نقشعجایب

ر آمگه است. این کاربرد )جمع آوردن صخت برا  موصوف جمع( به   رو  از ادب دات عدرب، در صورت جمع مکسّ
 های عجیبنقشداشنه است. امروزه این ش وه رایج ن ست. به جا  آن می  وی  :  روا زبان فارسی  هشن ان، 

                   زم ن()مجاز: خاک   ها و   اهان() لهانقش /دارد غروفرو  به هورش گ تبم ه شگه که  فروغ روی: استعاره: :قلمرو ادبی
 ش خت ان  ح  در زم ن به وجود می آور .  نق  ها  ،انگاز وقنی  رتو رویت را به سو  زم ن می معنی:  :قلمرو فکری
 است. آفرینش پرتو جمال حق، سبب زیبایی مفهوم:                     
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 گُل از شوقِ تو خنهدان در بههار اسهت 7
 

 از آنهش رنهگ هههای بهی شهمار اسههت 
 

 

   ل است. مرجع آنو  دارد نق  نهاد ، 2«ش»ضمیر متصل  :قلمرو زبانی
 رنگ ،بهار ، ل :مراعات نظیر                 ه گان بودن   ل :: تشخیبقلمرو ادبی

   . این یک عاّت شاعرانه ، شوق الهی استر در می آیگی شما ل به رنگ ها  بکه عاّت این  :حُسن تعلیل                 
 شود.آرایة ح سن ت ا ل میو  است                                       
 ها()شکخنه شگن و باز شگن  امرگکنایه: خندان شدن گل                     
 .داردشمار بی  هارنگاو ، شکوفا و ه گان است و از این جهت ، ل از شوق تو در فصل بهار معنی: :قلمرو فکری
 .ستها، سبب زیبایی پدیدهبه خداوند عشق مفهوم:                          

 

 بهیش از آنهی ،وصفی که گهویم هر آن 8
 

 جهانِ جهانی ،یقین دانم که بهی شهک 
             

 جوهره و اصل هر چ ح :جان  (بی  مان )نق  ق گ  دارد ،یق  اً :: یقینقلمرو زبانی
 هگاونگ برتر و م حّه است از آن ه آنان دربارة او  «س مْحَانَه  وَتَ َالَى عَمَّا یَص خ ونَ»سورة ان ا   100اشاره به آیة تلمیح:  :قلمرو ادبی

 آن و جانجناس ناهمسان:             .ک گوصف می                          
جان جوهره و اصل هر ،تو از آن ب بنر هسنی. یق  اً می دان  که بی تردیگ ،هر توص خی بنواه  از تو ک  معنی:  :قلمرو فکری

 بشر در توصیف کامل حق، ناتوان است. مفهوم:                   هسنی.
 

 نمهههی دانهههم، الههههی ،نمهههی دانهههم 9
 

 آنچههه خههواهی ،تههو دانههی و تههو دانههی 
 

     توانسنن :دو ()دانستن            باهمر شگن :(اوّه): دانستن قلمرو زبانی
  «الَ تَ ْاَم ونَوَالاّه  یَ ْاَ   وََأنن ْ  »سورة بقره  232اشاره به آیة تلمیح:   :قلمرو ادبی
    «ی» وا تکرار  آرایی:واجدان  و دانی          نمی تضاد:                    
     توانی.می ،سنی و آن ه را که بنواهیهمر همی توان . امّا تو از همه چ ح بادان  و نهگاونگا من چ ح  نمیمعنی: :قلمرو فکری
 خداوندناآگاهی و ناتوانی انسان در برابر علم و قدرت  مفهوم:                       
 عطّار نیشابوری ،الهی نامه                                                                                                                       

در شرح اب ات و عمارات به آرایه هایی که در زیمایی ک   و در  م  ی و مخهو  نقد  مهمّدی دارد :  قابل توجّه دانش آموزان
اشاره شگه و ب ضاً آرایه ها  دور از ذهن و یا موارد  که ب ن دب ران  رامی اهن ف نرر اسدت، هدوددار  شدگه اسدت. بدگیهی 

 هواه گ کرد. آن ه که مه  است در  و فرا  در  آرایده بدا ، عملایی الز  دیگنگ بر رمم سا قة هوداست دب ران محنر  ا ر ج
دل ل است نه حخد کردن آن. عحیحان بایگ بگان گ که در ک کور سراسر  ب ت ها  مربو  به آرایه، هم ی هار  از کناب درسدی 

ا  یک ب ت ک  یا زیداد اس ّت به هر  ده گ که در این کناب یا کناب دی ر  ت گاد آرایه هاننناب می شونگ، ب ابراین نمایگ حسّ
ب ان شگه است. س ی ک  گ قگرت تبن ص آرایه داشنه باش گ که ب گاً در ک کور سراسر  دچار مبکل نبونگ. در همد ن راسدنا 

   بد هاد . سدتبده صدورت مننصدر آورده شدگه ا «آموزش آرایه های ادبی»با عنوان  پیوستیکتاب،  پایانیدر صفحات 
ها با راه مایی دب ران محنر  ا  داشنه باش گ تا در منن درستحص ای در مطال ة آن ع ایت وی هشود که در هم ن آغاز ساه می

  ها  ادبی ب   از     لهّت بمرنگ.ها  الز  را در این زم  ه به دست ب اورنگ و از زیماییتوانایی ،و تمرین و تکرار

                                                           

 این کناب توض ب داده شگه است؛  323صفحة در  ،(منّصل) پیوسته ضمایر نقش های مختلفدر مورد  توجّه: - 2
 )برا  او، رنگ ها  بی شمار است.( و   رنگمی  متمّم ،را در ب ت هخن  «ش»ضمیر متّصل  ،برهی از همکاران

 )رنگ ها  بی شمار  است.( .برا  رنگ ،مضافٌ الیهبرهی دی ر                                                         



  

 

 
 

 

 ادبیّات تعلیمی        1  فصل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               

 
 
 

 

 گونه شناسی
خوانیم که در آنها شاعر یا نویسنده، خواسته هایی را میدر این فصل، متن

است موضوع و مفهومی رفتاری، اخالقی یا مسئله ای اجتماعی و پندآموز را به 
شیوة اندرز بازگو کند؛ برای این کار از داستان یا حکایت در قالب شعر و نثر 

 می گویند. «ادبیّات تعلیمی»بهره گرفته است؛ به این گونه آثار ادبی، 
، اثری است که با هدف آموزش و تعلیم، موضوع هایی از حکمت، تعلیمی ثرا   

توانند د. آثار تعلیمی میکن اخالق، مذهب یا دانشی از معارف بشری را بیان می
ای را به صورت روایی یا نمایشی با جذّابیت ادبی باشند تا مسئله –تخیّلی

کتاب های درسی و ادبیّات  بیشتر ارائه دهند، از این گونه آثار ادبی، به ویژه در
کودک و نوجوان بهره می گیرند. بسیاری از شاهکارهای ادبی )قابوس نامه، 

آثار طنز، جنبة  برخی( وو ... کلیله و دمنه، گلستان، بوستان، مثنوی معنوی
 تعلیمی دارند.

 چشمه  درس یکم:

  پیرایة خرد گنج حکمت:

 از آموختن ننگ مدار  درس دوم:

 دیوار   خوانی:روان
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 شرح ابیات                       
 

 گشت یکهی چشهمه ز سهنگی جهدا  1
 

 تیههز پهها ،چهههره نمهها ،غُلغلههه زن 
 

 ت حرو ،ت گرو :*تیزپا           در حاه هودنمایی، هودنما: چهره نما        شور و غوغا ک ان  :*لغله زن: غُقلمرو زبانی

                   «یکی چشمه . است «نکره»در مصراح اوّه نبانة « یکی مصراع دوم   )نهاد( ا چبمه  ق گ حالت 

 ممَرنق  و بیافراد ایسنا، بی سنگ:     ا مغرور و هودش خنهفرد  ض  ف و ناتوان امّ چشمه:نمادها:  :قلمرو ادبی
 چهره نما و ت ح ا بودن چبمه تشخیب:               
 نمایان و شناب گه از س  ی جگا شگ. ،غوغا ک انبا شور و چبمه ا   معنی: :قلمرو فکری
 خودنمایی چشمهتوصیف  مفهوم:                                

 

 بر زده کف چون صهدف ،دهانگه به   2
 

 گههاه چههو تیههری کههه رَوَد بههر هههدف 
 

                              در دو مصراح به قری ة م  ایی« بود» حذف فعل : قلمرو زبانی
 صگفهگف و : (ناقص)ناهمسان جناس . شگه اهی مان گ صگف و  اهی مان گ ت ر  هچبم :: تشبیهقلمرو ادبی
       ت ر و هگف: مراعات نظیر            چب    زدندهان  رکف ب :تشخیب                   
به  سریع ت ر  بود که م ل اه و  شگآلود میبر اثر هروش گ ی، دهان  کف مان گ صگف اه چبمه معنی:  :قلمرو فکری
 سرعت چشمه.توصیف خروشندگی و مفهوم:                   رود.می  ،سو  هگف

 

 یکتهها مههنم ،دریههن معرکههه :گفههت  3
 

 مهههنم ،ن و صههحراتههاجِ سههرِ گُلههبُ 
 

 دشت :صحرا    سرخ بوتة  ل به وی ه ل یا درهت  هبوت :*گُلبُن     همنابییکتا:   نمردجا  ،ج گم گان  :*: معرکهقلمرو زبانی
 سر  ل ها واقع شگه چبمه م ل تا  بر :تشبیه  صحمت کردن چبمه :)استعاره(: تشخیبقلمرو ادبی

 من هسن . ،شنص بی همنا و تا  سر بوتة  ل و دشت ، خت در این م گان معنی: :قلمرو فکری
 توصیف غرور و خودخواهی چشمهمفهوم:                                 

 

 سهبزه در آغهوش مهن  ،چون بِهدَوَم  4
 

 بوسههه زنههد بههر سههر و بههر دوش مههن 
 

 کنف ،شانه :دوش   بغل :: آغوشقلمرو زبانی
 سر، آغو ، دو مراعات نظیر:             .....سمحه در آغو  چبمه می رود و   :: تشخیبقلمرو ادبی
 بَر و سَر  :(ناقص)ناهمسان جناس       (احنرا   هاشنن) بوسه زدن :کنایه                    
 .زنگسر و شانة من بوسه می نبانة احنرا  بربه آیگ و من می آغو سمحه در  ، وَوقنی می دَ  معنی: :قلمرو فکری

 غرور و خودستایی چشمه مفهوم:                     

 م  و قالب در «  ی ره ح از هودسنای» درون مایةش ر  نمادین با  محتوا: 
 

     چشمــه    :درس یکم       
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کَن ،چههون بگشههایم ز سههر مههو  5  شههِ
 

 مههاه ببینههد رخ خههود را بههه مههن 
 

 چهره :رخ   زلف ه   چ و : *: شِکنقلمرو زبانی
 به ماه نسمت داده شگه است( «دیدن»و عمل  «رخ»)داشنن  :ماه :: تشخیبقلمرو ادبی

  (به چبمه نسمت داده شگه است. «گشودن مو»و  «مو»)داشنن چشمه:                                 
 صاف و زاله بودن چبمه به رور  که ماه چهرة هود را در او می ب  گ.  :اغراق                    

 )صاف و زاله شگن(کنایه: شکن از سر مو گشودن چشمه     ، سر، شکنمو ،رخ :مراعات نظیر                           
 ، چهرة هود را در من می ب  گ.باز می ک   و صاف و زاله می شو ، ماه وقنی   چ و ه  موهای  را معنی: :قلمرو فکری 

 غرور و خودستایی چشمه مفهوم:                            
 

 

 افتهد بهه خهاکران کهه درقطرة بها  6
 

 زو بدمهههد بهههس گُههههرِ تابنهههاک 
 

 : بس اربس     روشن ،درهبان :تابناک  سمح شگن ،روی گن   اه :: دمیدنقلمرو زبانی
                    قطرة باران«: او» مرجع ضم ر                دمگ( می )= بدمد ،گ(افنمیدر )= ددرافت  مضارح اهمار 
 (زم نخاک )مجاز:     ( ل و   اه ،سمحه) گُهر :: استعارهقلمرو ادبی
              یافنه  ها  هاکسار و رشگنماد انسان :قطرة باران 

 ....شود میو سمح  رویگمی  اهان درهبان بس ار به واسطة او و می افنگ زم نقطرة باران که بر   معنی: :قلمرو فکری
                 ی  ی مخهو  آن با ب ت ب گ کامل می شود.است« موقوف المعانی»این ب ت با ب ت ب گ ،  
 

 ره چههو بههه پایههان بَههرد ،در بههر مههن  7
 

 لههی سههر بههه گریبههان بَههردجَاز خَ 
 

   یقه :گریبان       هجالت ،شرمسار  :لجَخَ            مس ر حرکت :(ره )راه            آغو  :بَر  :قلمرو زبانی

                  بارانقطرة : نهاد بیت  
 هَجل بودن باران :تشخیب           سَر و بَر :(ناقص)ناهمسان : جناسقلمرو ادبی

  (ع حلت  رفنن /ک ار کب گن /هود را   هان کردن)سر به گریبان بردن  :کنایه                  

 هود را  حرکن  تما  می شود، از شرمسار ، وقنی در آغو  من قرار می   رد و مس ر (قطرة باران) معنی: :قلمرو فکری
 همان چبمه است.« من»م رور از                              .کبگو ک ار می   هان می ک گ
 دیگران تحقیرو چشمه خودستایی  مفهوم:                           

 

 حامههل سههرمایه شههد ،مههن ابههر زِ  8
 

 بههاغ ز مههن صههاحب پیرایههه شههد 
 

  ، زی تزیور :*پیرایه  دارایی :سرمایه                  بردارنگه :حامل :یزبانقلمرو 

 صخات انسانی برا  ابر و باغ  قایل شگن :)استعاره(تشخیب :یقلمرو ادب
 باران() سرمایه ،(شکوفه و  ل و   اه)پیرایه  :استعاره    

از من به دست آورده است. باغ به واسدطة مدن صداحب  دل و   داه و  که باران است، ، دارایی ا  راابر معنی: :قلمرو فکری
                          .شگه است سمحه و شکوفه
 غرور و خودستایی چشمه مفهوم:                          
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 گُههل بههه همههه رنههگ و برازنههدگی  9
 

 مهههی کنهههد از پرتهههو مهههن زنهههدگی 
 

 ت ث ر ،اثر :پرتو  ل اقت ،شایسن ی :*: برازندگیقلمرو زبانی
 «گ»تکرار وا  آرایی: واج    زنگ ی کردن  ل :)استعاره(: تشخیبقلمرو ادبی

 ) ل با اسنخاده از آب من، رشگ می ک گ و.ی از ت ث ر من زنگ ی می ک گ ل با همة رنگ و شایسن  معنی: :قلمرو فکری
 بحرگ می شود.(                        

 فخر فروشی و خودستایی چشمه مفهوم:                                

 

 در بُهههنِ ایهههن پهههردة نیلهههوفری  10
 

 کیست کنهد بها چهو منهی همسهری؟ 
 

     ، برابر رقابت: همسری      ، الجورد ؛ن اوفر رنگ ، بهصخت نسمی، م سوب به ن اوفر: *نیلوفری       زیر: : بُنقلمرو زبانی
                  ک ست   دیگه می شود.« پرسش انکاری»در این ب ت( )کسی ن ست 
 (الجورد )آسمان  استعاره: پردة نیلوفری: قلمرو ادبی
 .که بنوانگ با من رقابت و برابر  ک گ کسی وجود نگارد، این آسمان الجورد  زیردر  معنی: :قلمرو فکری

 خود بزرگ بینی چشمه مفهوم:                                
 

 زین نَمَط آن مسهت شهده از غهرور  11
 

 مبههدچ چههو کمههی گشههت دور رفههت و زِ 
 

   نقطة آغاز، جا  شروح :مبدچ                 بگین ترت ب :*نََمط زین          رریقه ،رو  :*نََمط: قلمرو زبانی
 مست شگن چبمه از غرورتشخیب )استعاره(:  :قلمرو ادبی
 ....که از نقطة آغاز هود کمی دور شگ رفت و ه  امی ،آن چبمة از غرور مست شگه ،بگین ترت ب  معنی: :قلمرو فکری

 (این ب ت با ب ت ب گ موقوف الم انی است.)                              
 

 دیههد یکههی بحههر خروشههنده ای  12
 

 نهههادره جوشهههنده ای ،نیهمگِسهههَ  
 

     آورش خت ،ی مان گب :*نادره        ترس ا  ()سَهم  ن :نسَهمگِ         : هروشانخروشنده  دریا      بحر:  :قلمرو زبانی
         من ر ، روفانی :جوشنده                   
  «ن» وا تکرار آرایی: واج     ها  با گ م   و با عرمتنماد انسان بحر: :قلمرو ادبی
 روفانی و بی نر ر  مباهگه کرد. ،ترس ا  ،یک دریا  هروشانچبمه  معنی: :قلمرو فکری

 توصیف جوش و خروش، عظمت و هیبت دریا مفهوم:                                
 

 رفلههک کههرده کَهه ،آوردهنعههره بههر  13
 

 شههده زَهههره در ،دیههده سههیه کههرده 
 

   آسمان :فلک  فریاد کب گن :: نعره برآوردنقلمرو زبانی
                 حهف شگه است. قری ة م  اییبه « بود»این ب ت چهار بار ف ل  در 
 مصراح اوّه :اغراق                و ...آوردن دریا ن ره بر ،کَر شگن فاک :: تشخیبقلمرو ادبی
 (هبم  ن شگن) نکرد سیاهدیده  /(بس ار ترس ا  شگن)شدن زَهره در :کنایه                   

 ان را کَر می کرد. ن اه هبم  ن  و  آسم ،صگا  امواج  که کب گفریاد می به  ونه ا  دریاآن  معنی: :قلمرو فکری
  ا  شگه بود. ترسبس ار داشت و                               

 بیانگر عظمت و ترسناک بودن دریا مفهوم:                                
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 راسههت بههه ماننههد یکههی زلزلههه  14 
 

 یَلههه ،بههر تههن سههاحلداده تههنش  
 

 (آزاد ،رها: *لهیَ )  ،تک ه دادن: *یَله دادن    زم ن لرزه :زلزله (نق  ق گ  دارد)درست  ،ع  اً  :: راستقلمرو زبانی
                 ش»مرجع ضمیر»  دریا 
 تن دریا /تن ساحل :)استعاره(تشخیب  به مان گ یکی زلحلهدریا  :: تشبیهقلمرو ادبی
 ت   را بر تن ساحل تک ه داده بود.  ، ا دریا ع  ًا م ل زم ن لرزه معنی: :قلمرو فکری
 .خورندامواج خروشان دریا که بر ساحل می توصیف مفهوم:                     

 

 چشمة کوچک چو به آنجها رسهید  15 
 

 وان همهههه هنگامهههة دریههها بدیهههد 
 

 صخت ب انی آن همه                  شاوغی ،غوغا ،داد و فریاد:  *: هنگامهقلمرو زبانی

 چبمه و دریا: مراعات نظیر       وی  ی ها  انسانی به چبمه نسبت دادن  : : تشخیبقلمرو ادبی
 )حا ب  ایی + حا ش وایی( حس آمیزی: دیدن هنگامه                 
 ....دریا را دیگچبمة کوچک وقنی به آنجا رس گ و آن همه فریاد و غوغا   معنی: :قلمرو فکری

                است. موقوف المعانی 17و  16ها  ین ب ت با ب ت ا 
 

 قهدم درکشهد ،خواست کزان ورطه  16 
 

 خویشهههتن از حادثهههه برتهههر کشهههد 
 

 چبمه «خویشتن»مرجع ضمیر                  رفنار  ،مَهاکه وداه،  ، رداب: *: وَرطهقلمرو زبانی

 قگ  در کب گن چبمهتشخیب )استعاره(:    (رو   ردانگن ،دور  کردن): قدم در کشیدن : کنایهقلمرو ادبی
 .گنجات دهدور  ک گ و هود  را از حادثه  (جا  هطرنا )می هواست که از آن مَهاکه  چبمه معنی: :قلمرو فکری
 برای نجات و دور شدن از َمهلکهچشمه تالش  مفهوم:                    

 

 لیک چنان خیهره و خهاموش مانهد  17
 

 گهوش مانهد ،کز همه شهیرین سهخنی 
 

 ش ری ی زبانیشیرین سخنی:   فرومانگه ،سر بنه ،ح ران :*خیره         امّا :: لیکقلمرو زبانی
                 لیک» ةکلم »  چنان              ایه سازحرف رب  ه ق گ                همه  صخت ممه                                       

 ه ره و هامو  مانگن چبمهتشخیب:     (ساکت شگن)کنایه: گوش ماندن  ش رین سن ی: 1آمیزی : حسقلمرو ادبی
 
 

 ، به ناچار سکوت کرد و ش رین زبانیبه جا  چبمه در برابر عرمت دریا، چ ان ح ران و ساکت مانگ که : معنی :قلمرو فکری
                          ک ار  هاشت.غرور را 
 علی اسفندیاری()نیما یوشیج                              بیانگر سکوت، حیرت و درماندگی چشمه مفهوم:                              

 
 
 

 

 

 

                                                           

دو حا ّ  «شیرین سخن»آیی را حاّ ش وایی. در ترک ب و با ه  «سخن»ک گ، را حاّ چبایی، در  می «شیرینی» توضیح: -1
 آورنگ.را  گیگ می «آمیزیحسّ»هورنگ و آرایة چبایی و ش وایی با ه    ونگ می

 مطرح شده در کارگاه های متن پژوهی و آموزش تذکّر: توضیحات تکمیلی برخی از نکات زبانی و ادبیِ
 است.( آمده 332الی  307 آرایه های ادبی در بخش پایانی کتاب بعد از سؤاالت چهارگزینه ای )صفحات 

( در پاورقی همان وی ه آزمون ها  سراسر مندرج در کارگاه های متن پژوهی ) غیر درسی شرح ابیات توجّه:
 صفحه به ترتیب با ذکر شماره آمده است.
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 پـژوهیکـارگـاه متـن 

 
 

 
 

 

 ی واژه های مشخّب شده را با معادل امروزی آنها مقایسه نمایید.انمع  -1
 در بدددددن ایدددددن  دددددردة ن ادددددوفر  -
 بددده مان ددددگ یکدددی زلحلدددده راسهههت -

 

  همسههریم ددی ک سددت ک ددگ بددا چددو  
 اددددهداده تدددد   بددددر تددددن سدددداحل یَ

 

 

 ، مرتّب کنید.فارسیب اجزای جمله در زبان بیت زیر را بر اساس ترتی -2
  بددت یکددی چبددمه ز سدد  ی جددگا»    

 

 «، ت ددددح  دددداغ اغادددده زن، چهددددره نمددددا 
    

 

 

 هر یک از بیت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید. -1
 ، شدددکنچدددون ب بدددای  ز سدددر مدددو -
 بدر زده کددف چددون صددگف ، ده بدده دهددان -

 

 مدددداه بم  ددددگ رخ هددددود را بدددده مددددن 
 ت دددر  کددده رود بدددر هدددگف  ددداه چدددو

 

 

 نماد چه کسانی است؟« چشمه»با توجّه به شعر نیما،  -2
 

  وی گ. می «آمیزیحس»ا  ذه ی )اننحاعی(، در ک   را و یا یک حا با  گیگه آم ننن دو یا چ گ حا -3
 « های  م ل یک تکّه چمن روشن بود.حرف» نمونه:      

، «حرف»امری دیدنی و « روشن بودن»سخن گفته است. « روشن بودن حرف»در این نمونه، سپهری از 
 شنیدنی است. شاعر در این مصراع، دو حّس بینایی و شنوایی را با هم آمیخته است. 

 

 .نمونه ای از کاربرد این آرایة ادبی را در سرودة نیما بیابید 
 

و به م  ا  « حق قت»حق قی و یا م  ا  غ رحق قی به کار رود. به م  ا  حق قی واژه، امکان دارد در م  ا   هر واژه -4
، به کار «مجاز»رسگ. ترین م  ایی است که از یک واژه به ذهن می، اوّل ن و رایج«حقیقت» وی گ. می« مجاز»غ رحق قی آن، 

م  ا  غ رحق قی واژه، ارتما  و   ونگ  برقرار  ا  است در م  ی غ رحق قی؛ به شر  آنکه م ان م  ا  حق قی ورفنن واژه
 مثال: باشگ؛ 

 

 پشههت دیههوار آنچههه گههویی، هههوش دار
 

 1گههوش ،دیههوار تهها نباشههد در پههسِ 
 

 س گ 
 

توانگ در  ا  دیوار ب ایگ؛ شداعر است و نمی «حقیقت»انگا  ش وایی است و در این م  ا،  «گوش»همان رور که می دان گ، 
 ت ک گ دارد. «انسانِ سخن چین» ی  ی ،«گوش»وّه، به مخهو  مجاز  در ب ت ا
 زیر توجّه نمایید: بیت  دواکنون به 

 مددددا را سددددر  بدددداغ و بوسددددنان ن سددددت 
 

 جاسدددت هرجدددا کددده تدددویی تخدددرّ  آن 
 

 س گ  
 عالَ  از شدور و شدر عبدم همدر هد چ نگاشدت 

 
 ان  ددح جهددان نددر ا جددادو  تددو بددود فن دده 

 
 حافد 

                                                           

 )موا ب با (کنایه: هوش دار -1
 در  بت دیوار آن ه را که می  ویی، موا ب با  تا انسان جاسوسی ننوانگ در  بت دیوار، بب ود و آن را افبا ک گ. معنی:    
 برای حفظ اسرار خود، در هنگام سخن گفتن، مواظب باش. مفهوم:    

   قلمـرو زبانـی

   ادبیقلمـرو 
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   پاسخ کارگاه متن پژوهی 

 

 
 است. « انگیبه»محل و جای اه « سر»به کار رفنه است. « قصد و اندیشه»در مخهو  مجاز  « سر»اوّه، واژة ب ت در 

را به هد  « چب »و «  ل نر ا»است. آن ه که « چشم»، م  ایی غ رحق قی، ی  ی «نرگس»در ب ت دوّ ، مقصود شاعر از واژة 
 م ان آن دو است. « شباهت»رود، دهگ تا یکی به جا  دی ر  به کار   ونگد و اجازه میمی
 یک را بنویسید.بیابید و مفهوم هر «جازمَ »دو نمونه ، در شعر این درس 

 

 

 

 

 ایجاد شد؟« چشمه»ه تغییری در نگرش و نحوة تفکّر چ ،پس از رسیدن به دریا -1
 بیت زیر را به نثر روان بنویسید.و مفهوم معنی  -2

 ر، فادددک کدددرده کَدددبدددرآوردهن دددره »       
 

 «، شدددگه زَهدددره دردیدددگه سددد ه کدددرده 
 

 ، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید.سرودة زیر از سعدی است -3
 یکدددی قطدددره بددداران ز ابدددر  چک دددگ
 کدده جددایی کدده دریاسددت مددن ک سددن  
 چددو هددود را بدده چبدد  حقددارت بگیددگ

 و  سدددت شدددگابا دددگ  از آن یافدددت کددد
 

 1بگیدددگل شدددگ چدددو  ه دددا  دریدددا ج ددده  
 2 ددر او هسددت حقّدددا کدده مددن ن سدددن 
 3صدددگف در ک دددار  بددده جدددان  روریدددگ
 4در  ن سدددنی کوفدددت تدددا هسدددت شدددگ

 

 

 ؟ برای انتخاب خود دلیل بیاورید.( باشیددریا ،عر نیما )چشمهدوست دارید جای کدام یک از شخصیّت های ش -4
  
 
 

 قلمـرو زبانـی    
                                                            است.« زناشویی، ازدوا »به م  ا   امروزهو  رقابت و برابر  است :بیت درسدر : «همسری» -1

 است.« ررف راست، سنن درست»به م  ی  امروزهو « درست»، «ع  اً» :درسدر بیت  :«راست»      
 

  ت ح ا از س  ی جگا  بت. ،چهره نما ،اغاه زنغ  ه ا چبم -2

                                                           

 بیانگر تواضع و فروتنی مفهوم:دریا     قطره، باران، ابر، مراعات نظیر:قطره و دریا       تضاد:هجل شگن قطرة باران          تشخیب: -1

 بیانگر تواضع و فروتنی مفهوم:             من کسی ن سن  پرسش انکاری: من کیستم؟          ک سن  و ن سن جناس ناهمسان:  -2

 قطرة باران  « خود»مرجع ضمیر از صم   قاب           به جان:آغو    کنار:نوعی جانور آبح         صدف:کوچکی    حقارت: -3
 ال ه  مضافٌ   «ش»نقش ضمیر متصل        
 وقنی قطرة باران در برابر عرمت دریا هود را کوچک و ناچ ح دیگ، این فروت ی سمب شگ که صگف از صم   قاب او را در آغو  معنی بیت:        
 هود  رور  دهگ.        

                    شود.  رد و تمگیل به مرواریگ می هشن ان اعنقاد داشن گ که قطرة باران در درون صگف جا می  
    تواضع و فروتنی، عامل رسیدن به سربلندی و کمال است.مفهوم:        

 «  س» وا تکرار آرایی: واجهست و  ست    جناس ناهمسان: با گ و  ست/ ن ست و هست   تضاد:  -4
 )مقا  واالیی به دست آوردن( بلندی یافتن)ناچ ح   گاشنن هود(،  کنایه: درِ نیستی کوفتن      
 قطرة باران بگان سمب،  ران بها و مرواریگ شگ که هود را  ست دیگ و فروت ی بر حیگ و چون هویبنن را ناچ ح   گاشت، هسنی معنی بیت:  

 و عحّت یافت.
  بلندی و عظمت است.تواضع و فروتنی، سبب سرمفهوم:  

 

   فکـریقلمـرو 
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 قلـمرو ادبـی  
 به ماه نسمت داده شگه است( «دیدن»و عمل  «رخ»)داشنن  ماه: :تشخیببیت اوّل:  -1

 به چبمه نسمت داده شگه است.(  «گشودن مو»و  «مو»)داشنن چشمه:                              
 صاف و زاله بودن چبمه به رور  که ماه چهرة هود را در او می ب  گ. :اغراق             
   )صاف و زاله شگن چبمه( شکن از سر مو گشودن چشمهکنایه:         ، سر، شکنمو ،رخ  مراعات نظیر:             

 

   هگف و صگف: (ناقص)ناهمسان جناس          «ت ر و چون صگف چبمه» :تشبیه :بیت دوم
   دهان آوردن چبمه رکف ب: تشخیب       ت ر و هگفمراعات نظیر:                    
  مغرور و هودش خنه ناتوان امّاض  ف و انسان ها  نماد « چشمه» -2
 سن ی ش رین -3

 ) ل و   اه( پیرایه)زم ن(، خاک:  -4
 

  قلـمرو فکـری     
و هودب  ی را  ور  به کرد و غر ،برابر دریا  ی برد، سکوت ناچ ح  هود درو به چبمه با دیگن عرمت دریا، ممهوت شگ  -1

 ک ار  هاشت.  
داشدت و بسد ار  هبدم  ن و  آسمان را کَر می کدرد. ن داه  صگا  امواج  فریاد می کب گ که به  ونه ا  آن دریا -2

 شگه بود.  ا ترس
 ولدی  گداندهدا مدیچ دان کده هدود را برتدر از همدة  گیدگه ، آناستمغرور و هودهواه   دفر، شعر نیمادر  «چشمه» -3

  و چدون هدود  را  سدت و گ  دکمدی قطرة باران، از همان ابنگا با دیگن دریدا، فروت دی و تواضدع اهن دار  در شعر سعدی
هدود را هواهدگ می شود، می رویارودریا  روفانی و سهم  ن با و زمانی که رسگ. به مقا  ارزشم گ  میمی ب  گ بی ارز  
 نگارد. و تسا   شگن می مانگ که چاره ا  جح سکوت ح رانامّا چ ان در برابر عرمت دریا  نجات دهگ

 .نماد  عرمت و بنب گ ی است« دریا»چون  ،دریا -4
 

    

 قلمـرو زبانـی       
 

 را مشخّب کنید.« رفت»فعل « نهاد»در بیت زیر  -1
 غدرور زین نَمَد  آن مسدت شدگه از

 

 رفت و ز ممگأ چدو کمدی  بدت دور 
 

 در بیت زیر نقش دستوری واژه های مشخّب شده را بنویسید. -2
 به دهان، بر زده کف چون صگف گه

 

 کدده رود بددر هددگف  تیههر دداه چددو  
 

 در بیت زیر کدام گروه ها ی اسمی در جایگاه مسند قرار گرفته است؟ -3
 ابددر ز مددن، حامددل سددرمایه شددگ

 

 صدداحب   رایدده شددگبدداغ ز مددن  
 

 مشخب کنید. نقش دستوری کلمات خط کشیده شده رابیت زیر  در -4
 بگیدددگ دریهههاوان همددده ه  امدددة   چو به آنجا رس گ کوچکچبمة 

 

 در بیت زیر زمان و نوع فعل را مشخّب کنید. -5
  ددل بدده همدده رنددگ و برازنددگ ی

 

 مدددی ک دددگ از  رتدددو مدددن زندددگ ی 
 

 سؤاالت تکمیلی
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 کلمات مشخّب شده را بنویسید.در بیت زیر نقش دستوری  -6
 کده در افندگ بده هدا  بارانقطدرة 

 

 تابنهههاکزو بگمدددگ بدددا   هدددر  
 

 ب کنید.را مشخّ « نهاد»در بیت زیر  -7
 در ب ددددن ایددددن  ددددردة ن اددددوفر 

 

 ک ست ک گ بدا چدو م دی همسدر   
 

 در بیت زیر چه نقش دستوری دارد؟«  راست» -8
 راسدددت بددده مان دددگ یکدددی زلحلددده

 

 سدداحل یادده داده تدد   بددر تددن 
 

 

 قلـمرو ادبـی
 نماد چه کسانی است؟ « بحر« »اینی، نادره جوشندهای / سهمگِدید یکی بحر خروشنده» در بیت -9
 های موجود در بیت زیر را با مفهوم کنایی آن بیان کنید. کنایه -10

 ن ددره بددرآورده، فاددک کددرده کَددر
 

 دیددگه سدد ه کددرده، شددگه زَهددره در  
 
 

 نید. های ادبی بررسی کبیت زیر را از نظر آرایه -11
 

 یک استعاره بیابید و مفهوم آن را بنویسید. « در بُنِ این پردة نیلوفری/ کیست کند با چو منی همسری؟»در بیت  -12
 شود؟ با دلیل بیان شود. کدام آرایة ادبی دیده می« از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر»در مصراع  -13
 تشخیب موجود در بیت زیر را توضیح دهید. -14

   ددل بدده همدده رنددگ و برازنددگ ی 
 

 ک دددگ از  رتدددو مدددن زندددگ ی مدددی 
 
 

 

          قلـمرو فکـری
 مصراع دوم بیت زیر اشاره به چه واقعه ای است؟ -15

 بددده ندددا  کرد دددار  هخدددت افددد  
 

66 6 

 کدده   ددگا کددرد آد  از کخددی هددا  
  
 

 چیست؟« زهی گویا ز تو کام و زبانم»مفهوم مصراع  -16
 ؟چیست« تویی هم آشکارا، هم نهانم»مفهوم  -17
 چیست؟« خندان بودن گل»، منظور از «گل از شوق تو خندان در بهار است»در مصراع  -18
 بر چه چیزی تأکید شده است؟« هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی»در مصراع  -19
 چیست؟« گَُهر»در بیت زیر مقصود از  -20

 قطدرة بداران کده در افندگ بده هددا 
 

66 6 

  زو بگمددددگ بددددا   هددددر تاب ددددا  
 

 

 ؟استبه کار رفته  مفهومیمشّخب شده به چه  ترکیبدر بیت زیر  -21
 در بددر  مددن، ره چددو بدده  ایددان بَددرَد

 

 سههر بههه گریبههان بَههرَداز هَجاددی  
 

 

 ست؟ به چه مفهومی به کار رفته اعبارت مشخّب شده در بیت زیر  -22
 ن ددره بددرآورده، فاددک کددرده کَددر

 
66 6 

 شهده زَههره دردیگه سد ه کدرده  
 

 

 چیست؟« پردة نیلوفری»بیت زیر مقصود از در  -23
 در ب ددددن ایددددن  ددددردة ن اددددوفر        

 
66 6 

 ک ست ک گ بدا چدو م دی همسدر   
 یابی به کمال و بزرگی چیست؟با توجّه به بیت زیر، شرط دست  -24 

  با دگ  از آن یافدت کداو  سدت شدگ
66 

 در  ن سددنی کوفددت تددا هسددت شددگ 
 

 چددون بددگَوَ  سددمحه در آغددو  مددن 
 

 بوسدده زنددگ بددر سددر و بددر دو  مددن 
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 قطرة باران در ابیات زیر نماد چه کسانی است؟  -25

 یکددی قطددره بدداران ز ابددر  چک ددگ
 

  که جایی که دریاست مدن ک سدن  
       
 
 

66 6 

 جددل شددگ چددو  ه ددا  دریددا بگیددگه 
  ددر او هسددت حقّددا کدده مددن ن سددن 

 
 
 

 
 

 

 آن مست شگه از غرور -1
 .(هسن گ  حرف اضافه است و کامات ب گ از حرف اضافه منمّ «مانندِ »م  یدر این ب ت به«چو)» منمّ  :تیر     ق گ گه: -2
 حامل سرمایه، صاحب   رایه -3
 ال همضافٌ  دریاصخت             کوچک  -4
  مضارح اهمار  می کند: -5
  زیرا اس  است()مضافٌ ال ه  :باران -6
 اضافه ک    و ب وی    هر  تاب ا ( نکره« ی»قمل از آن  ةزیرا می توان   به کام): صخت  تابناک     
 محسوب می شود. نهاد جملهدر ای جا « که» بنابراین ،است)= چه کسی( که  ؟ «کیست» -7
 قید  -8
  ها  با گ م   و با عرمتانسان -9
 هبم  ن شگن  دیده سیه کردن          شگن بس ار ترس ا   شدن زهره در -10
 زنگ. رود و بر سر و شانة او بوسه میسمحه در آغو  چبمه می تشخیب: -11
 بر، سر  جناس ناهمسان:  )احنرا   هاشنن(      بوسه زدن کنایه:       
 اسن اره از آسمان  «پردة نیلوفری» -12
       ب  ایی و ش وایی را به  آمگه است و شاعر دو حاّ« دیدن سخن»، «ش  گن سنن»در این ب ت به جا   آمیزی،حسّ -13

 ه    ونگ داده است.                            
 ایجاد شگه است.  «تشخیب»آرایة  هدر نن ج ،که وی  ی انسان است به   ل نسمت دادهرا  «زندگی کردن»شاعر  -14

 آفری   انسان از ها  -15
 قوّة سنن  خنن را هگا به ما عطا کرده است. -16
 وجود انسان ) اهر و بارن( جاوة حمّ و مرهر اوست.تما   -17

 شکوفا شگن و باز شگن  ل ها -18

 توص ف نا هیر  هگاونگ -19

  ل و   اه، سمحه -20

  وشه  رفنن.   /  ک ار کب گن /  هود را   هان کردن سر به گریبان بردن  -21

  ا ترسبس ار  -22

 آسمان -23

                                        یو فروت  تواضع  -24
  انسان منواضع و فروتن  -25

 کمیلیـت پاسخ سـؤاالت
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در آبگیری سه ماهی بود: دو حازم، یکی عاجز.  از قضا، روزی دو صیّاد بر آن گذشتند و با یک دیگر میعاد نهادند که دام بیارند   -1

 جهافی را دیهده بهود، ةزمانه دِزیهادت داشهت و بارهها دسهت بهر ،بشنودند؛ آن کهه حهزمو هر سه را بگیرند ماهیان این سخن 
ادان برسیدند و هر دو جانب آبگیهر ور بیرون رفت. در این میان، صیّروی به کار آورد و از آن جانب که آب در می آمد، برفَ ،سبک 

  محکم ببستند.
   هاشننقرار :*نهادن میعاد     قرار وعگه، : *میعاد        اتّخاقاًاز قضا:      هوش ار  حزم:      محنا : *حازم    تاالب ،برکهآبگیر: : قلمرو زبانی

 سریع :وربرفَ   فوراً    سبک:   ال   ، سنم ر: *جافی    مورد هجو  قرار  رفنن  :*یدندد دست بر   هجو  و حماه  :*دست برد               

 دست برد زمانه: تشخیب و استعاره: قلمرو ادبی

بود و یکی ناتوان. اتخاقداً روز  دو شدکارچی از ک دار آن برکده  محنا ا  سه ماهی وجود داشت که دو تا از آنها در برکه : معنی:قلمرو فکری
که هوش ارتر بدود  ها سنن دو شکارچی را ش  گنگ، آن ماهیعمور کردنگ و با یکگی ر قرار  هاشن گ که دا  ب اورنگ و هر سه ماهی را ب  رنگ. ماهی

و بارها مورد هجو  روز ار سنم ر قرار  رفنه بود فوراً دست به کار شگ و از آن سمنی که آب هار  می شگ سدریع ب درون رفدت. در ایدن م دان، 
 شکارچ ان رس گنگ و هر دو سمت برکه را محک  بسن گ.

 

ن باشد و اکنهون کار غافالن چنی مِغفلت کردم و فرجا»تجربت بی بهره نبود، با خود گفت:  تِخرد و ذخیر ةدیگری هم که از پیرای  -2
 دِدفهع مکایه بیشتر ندهد؛ با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در ةفاید چند تدبیر در هنگام بالوقت حیلت است. هر

 «.ندان استتأخیر صواب نبیند.  وقت ثبات مردان و روز فکر خردم ،دشمن
 : چاره انگیبیحیلت        درست: صواب      ر ،  وه: ذخیرت     ه هاح اجمع مک گت، مکرها،  :*مکاید    زیور، زی تپیرایه: : قلمرو زبانی
 به ذه ره تبم ه شگه است. تجربهبه   رایه و  خِرَد تشبیه :: قلمرو ادبی

با هود  خت سهل ان ار  کرد  و عاقمت کار انسان هدا  سدهل ان دار ایدن  ونده  تجربه بودماهی دی ر ه  که عاقل و با : معنی:قلمرو فکری 
 چ گ چاره انگیبی در ه  ا  ب  فایگه ا  نگارد با این همده شدنص عاقدل در اسدنخاده از عاد  و داند هرباشگ و اک ون وقت چاره انگیبی است 

 هردم گان است. چاره انگیبیان و زمان  وقت  ایگار  مرد .ه ر را درست نمی دانگ ت،ها  دشمن  ح اهمکر و  ه چ وقت ناام گ نمی شود و در دور کردن 
 

اد او را برداشت و چون صورت شد که مرده است، بینداخت. به حیلت خویشتن روی آب می رفت. صیّ پس خویشتن مرده کرد و بر  -3
 در جوی افکند و جان به سالمت برد.

 : تگب ر، چاره انگیبیحیلتتصوّر شگن        ،به نرر آمگن: *نصورت شد: قلمرو زبانی

. شکارچی او را برداشت و چون به نرر آمگ که مدرده اسدت، او را رهدا می رفتهود را به مردن زد و رو  آب ش اور  ا  : معنی:قلمرو فکری
 هود را در جو  آب انگاهت و نجات یافت. ،تگب رکرد ماهی با 

 

 راسهت  احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حیران و سرگردان و مدهوش و پهای کشهان، چه  وو آن که غفلت بر  -4
 می رفت و در فراز و نشیب می دوید تا گرفتار شد.

  با گ  و  سنی: فراز و نشیب                       سر بنه :مدهوش                         سر بنه :سرگردان: قلمرو زبانی

 غالب و  اهر سجع:         (هر ررف) چ  و راست: مجاز               )هسنه و ناتوان( پای کشانکنایه : : ادبی قلمرو
آن ماهی دی ر که بی همر  در حاالت او چ ره شگه بود و ناتوانی در رفنار او آشکار بود، ح ران و سر بنه و نداتوان بده  : معنی:قلمرو فکری 

      نشیترجمة نصراهلل مُ، کلیله و دمنه                    سنی می دویگ تا  رفنار شگ.     و با گ  هر ررف حرکت می کرد و در 

 پیرایة خَِرد: حکمتگنج  
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 فهرست واژگان

 پیرایة خرد گنج حکمت:ستایش: به نام کردگار              چشمه                      درس یکم:

1افالک
  پرتو، روشنایی *فروغ هاجمع فَلَک، آسمان *

 دهان *کام آغوش بَر
 به ویژه بوتة گل سرخگل  بوته یا درخت  *گُلبُن شایستگی، لیاقت *برازندگی
 میدان جنگ، جای نبرد *معرکه اثر، تأثیر پرتو
 کلید *مفتاح زیور، زینت *پیرایه
 هاجمع مکیدت، مکرها، حیله *مکاید تندرو، تیزرو *تیزپا
 وعده، قرار *میعاد ستمگر، ظالم *جافی
 قرار گذاشتن *نهادن میعاد جوهره و اصل هر چیز جان
 آوربی مانند، شگفت *نادره محتاط *حازم
 عنایت، توجّه، مدد    نظر حیران، سرگشته، فرومانده *خیره
 : بدین ترتیب*زین نمط     ؛طریقهروش،  *نَمَط توانستن دانستن
 مَهلکه، گرداب، گودال، گرفتاری *وَرطه روییدن گیاه، سبز شدن دمیدن
 برابری،ازدواجرقابت،  همسری شانه، کتف دوش
 داد و فریاد، غوغا ، شلوغی *هنگامه روزی دهنده *رزّاق
 رها، آزاد        *یَله   پیچ و خم زلف *شِکن

 تکیه دادن *یله دادن به نظر آمدن، تصوّر شدن *صورت شدن
    شور و غوغا کنان غُلغله زن

 چیزی یا تشویق و تحسین کسی گفته می شود.آفرین، خوشا، شگفتا، هنگام اظهار خشنودی یا شگفتی از  *زِهی
 : مورد حمله و هجوم قرار گرفتن*دست برد دیدن                  حمله هجوم و *دست برد

 گشایش، گشایش در کار و از میان رفتن غم و رنج *جفَرَ
 رسد.    لطف، توجّه، رحمت، احسان که از خداوند می *فضل

 صفت نسبی، منسوب به نیلوفر، به رنگ نیلوفر، الجوردی   *نیلوفری
  دیوارروان خوانی:                     از آموختن ننگ مدار درس دوم:  

 تباه، تلف *ضایع آسوده خاطر، در امان ایمن
 بی اصل، ناممکن، اندیشة باطل *مُحال خیره و مستقیم نگاه کردن بِرّ و بِر
 بی نیاز *مستغنی نگاهداشت، توجّهغم، حمایت،  *تیمار
 بسیار مشتاق، آزمند *مولَع چاق خپله
 نشان داده، ارائه کرده، آشکار کرده *نموده حق، انصاف داد

 عار، عیب، زشتی ننگ رها شدن رَستن
 سرشت نهاد آشفته، هراسان سراسیمه

 رنجی گرفتار شده باشد.به بال و پرستاری و خدمت کردن، غمخواری و محافظت از کسی که بیمار باشد یا  *تیمار داشتن
 .منظور خویشاوند است درس در متنخویشی، خویشاوندی،  *قرابت
 کلمة عمله، به صورت مفرد، به معنی یک تن کارگر زیردست بنّا است. در فارسی امروزجمع عامل، کارگران؛ *عَمَله

                                                           

 اهمّیّت دارند.ها اند و درآزموننامة کتاب درسی معنی شدهاین نکته است که این لغات در واژهها بیانگر از واژهعالمت ستاره در کنار برخی * -1
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 قلمـرو زبانـی
 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ « فضل، کام، زهی، فلَک»های معنی واژه -1

 ، زبان، صوت، چرخ رحمت( 2                   چرخ ، دهان، نوعی ساز، لطف( 1
 ، آرزو، زه کمان، آسمان احسان( 4                   آسمان، دهان، آفرین، توجّه( 3

 در کدام بیت، متفاوت است؟ « کام»معنی  -2
 ( بدددگو  خدددت هسدددرو کددده ندددا  تدددو چ سدددت 1
 کدددددو کبددددد گ  بددددده جدددددا  ( از آن آب هر2
 ( مدددن کدددح همددده حددداه و کدددار  آ ددداه  3
 هدددا   ،آب و همددده کدددا ( تدددن از هدددو    دددر4
 

 هدددواهی و کدددا  تدددو چ سدددت کجدددا رفدددت  
 بگیددددگ  بدددده هددددواب آن دددده بددددودی  کددددا  
 ?هر ددددددح راددددددم  مددددددراد و کددددددام  را 

 زبددددان،  بددددنه از تبدددد  ی چددددا  چددددا  
 است؟ نادرستدر کدام گزینه معنی کلمة مشخّب شده  -3 

 ر (روَشگ )سَ پیرایه( باغ ز من صاحب 2         م گان ج گ()، یکنا م   معرکه(  خت: در این 1
 مهاکه()، قگ  درکبگ ورطه( هواست کح آن 4                        )برابر ( همسری( ک ست ک گ با چو م ی 3

 ؟وجود نداردمعنایی  رادفها، تدر کدام گزینه میان تمامی واژه -4
  ، ترس ا ( وَرره، مهاکه2                        ح ران، فرومانگه( ه ره، 1
 ( یاه، رها، آزاد 4                        ه  امه، غوغا، شاوغی( 3
 است؟  نادرست در کدام گزینه معانی مقابل واژه -5

 دن تک ه دا: یله دادن( 2                 مان گبیط: مَنَ( 1
 بوتة  لن: گلبُ( 4                            بگین ترت ب: زین نمط( 3

 است؟ نادرستمعنی چند واژه در کمانک مقابل آن  -6

 ، ) اسب(، تیزپا ) ش خت ان  ح(، نادره ) حادثه(، ورطه )رها(، یله )نمرد(، معرکه )   چ و ه  زلف(شکن   
   ) بای (فرج ، ()کا گ مفتاح، ()ل اقتبرازندگی   

 ( چهار4   ( سه3   ( دو2   (   ج1
 متفاوت است؟در کدام گزینه کلمه ای دیده می شود که با معادل امروزی آن  -7

کَن1  (  چدددون ب بددددای  ز سددددر مددددو ، شدددد 
 

 مدددداه بم  دددددگ رخ هدددددود را بددددده مدددددن 
 (  قطدددرة بددداران کددده در افندددگ بددده هدددا 2 

 
 زو بگمددددددگ بددددددا   هددددددر  تاب ددددددا  

 (  ابددددر ز مددددن ، حامددددل سددددرمایه شددددگ3 
 

 بدددداغ ز مددددن صدددداحب   رایدددده شددددگ 
 (  در ب ددددددن  ایددددددن  ددددددردة ن اددددددوفر 4 

 
 ک سدددت ک دددگ بدددا چدددو م دددی همسدددر   

 بیت ........ با معنی همین واژه در بیت زیر یکسان است. به جزدر همة ابیات « همسری»واژة  -8 
 در بُهههههن ایهههههن پهههههردة نیلهههههوفری»
  ددا  تددو بددا عددر  همسددر    ( ا  کددرده هددا1
 ( هروس روسدنایی را چده جدا  همسدر  بدا مدن 2
 ( مدددرا بدددا  دددل، ه ددداه همسدددر  ن سدددت3
  (  ددددددددهیرفت شاه بدددددددده از مددددددددادر 4
 

 «چههو منههی همسههری کیسههت کنههد بهها 
 هدددن  اسدددت بدددر کمددداه تدددو هدددن    ممدددر  

 اسدت چ  دال   ت دحشداه  و دسدت  که مدن شدهماز 
 آور  ن سددددددت هددددددوا  ننددددددوت و نددددددا 

 نهددددداد افسدددددر همسدددددر  بدددددر سدددددر  
 در کدام بیت، غلط امالیی وجود دارد؟  -9 

 نوبهار( ا  هَاقت از رراوت هاّاق، 2                ذهی ز هر ادبی یافنه تما  نص ب (1
 ( ا  دو عال  یک فروغ از رو  تو4   جح ف ض بحر فضل تو ما را ام گ ن ست (3       

 مکدرس ی
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 در معنای بیت زیر به کار رفته است؟« خیره» .....گزینة.... به جزگزینه ها در همة  -10

 لیههک چنههان خیههره و خههاموش مانههد
 

 کز همهه شهیرین سهخنی ، گهوش مانهد 
 ه دره و مدگهو ( ا  هخنه همه عمدر و شدگه 1 

 ( ه ددددره شدددداد  چددددرا ک ددددی ز وجددددود2
 زان سرکبدددددان ،( برآمدددددگ یکدددددی ن دددددره3
 ( ز دیددددددگار او مبددددددنر  ت ددددددره بددددددود4

 وز عمددر جهددان بهددرة هددود کددرده فرامددو  
 ب هددددگه غدددد  چددددرا هددددور  ز عددددگ 
 در آن ه دددره شدددگ شددداه چدددون ب هبدددان
 ه دددرَد  ددد   رویددد  همدددان ه دددره بدددود

 در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟« چو»نوع دستوری کلمة  -11 

 ( چبمة کوچک چو به آنجا رس گ2   (  اه چو ت ر  که رود بر هگف1
 ، ره چو به  ایان برد( در بر من4               مگأ چو کمی  بت دور( رفت و ز م3

 ؟ وجود نداردکدام نقش دستوری در بیت زیر  -21
 سهههنگی جهههداگشهههت یکهههی چشهههمه ز »
 

 «نمهههها، تیزپههههازن، چهههههرهغلغلههههه 
 ( نهاد 4   ( ق گ 3   ( صخت 2   ( مس گ 1         

 است؟ نادرستدر کدام گزینه نقش دستوری کلمة مشخّب شده  -31
 صددگفهددن بددر زده کددف چددون د(  دداه بدده 1
 آن مسدددت شدددگه از غدددرور( زیدددن نَمددد  2
 بدددده مان ددددگ یکددددی زلحلدددده راسددددت( 3
 ا  ( دیددددگ یکددددی بحددددر هروشدددد گه4
 

 ) مههتمّم( دداه چددو ت ددر  کدده رود بددر هددگف  
 ) نههاد(رفت و ز ممدگأ چدو کمدی  بدت دور 
 ) نهههاد(داده تدد   بددر تددن سدداحل ، یادده 

 ) صههفت(جوشدد گه ا   نددادرهسددهم  ی ، 
 ده است؟ آمهای زیر، ترتیب اجزای جمله مرتب در کدام یک از بیت -14 

 ( بددددده ندددددا  کرد دددددار هخدددددت افددددد   1
 ( چدددددو در وقدددددت بهدددددار آیدددددی  گیدددددگار 2
 ( فددددروغ رویددددت انددددگاز  سددددو  هددددا  3
 ( هدددر آن وصدددخی کددده  دددوی ، بددد   از آندددی 4
 

 کددددده   دددددگا کدددددرد آد  از کخدددددی هدددددا   
 حق قددددددت،  ددددددرده بددددددردار  ز رهسددددددار 

 هددددا سدددداز  سددددو  هددددا  عجایددددب نقدددد 
 شدددک، جدددان  جدددانی یقددد ن دانددد  کددده بدددی

 آمده است؟  در کدام گزینه، ترکیب وصفی وارونه وجود دارد که در آن، صفت به صورت جمع مکسّر -15 
 ( ل ددددک چ ددددان ه ددددره و هددددامو  مانددددگ1
 چبدددمة کوچدددک چدددو بددده آنجدددا رسددد گ( 2
 ( فددددروغ رویددددت انددددگاز  سددددو  هددددا  3
 ( تددددددویی رزّاق هددددددر   ددددددگا و   هددددددان 4
 

 سددددن ی،  ددددو  مانددددگکددددح همدددده شدددد رین 
 بگیدددددددگوان همددددددده ه  امدددددددة دریدددددددا 

 هددددا سدددداز  سددددو  هددددا  عجایددددب نقدددد 
 تددددددویی هاّدددددداق هددددددر دانددددددا و نددددددادان 

 ؟ وجود ندارددر کدام گزینه ترکیب وصفی  -16 
 ( قطددددرة بدددداران کدددده درافنددددگ بدددده هددددا  1
 (  خددددت: در ایددددن م رکدددده، یکنددددا مدددد   2
 ( چبدددمة کوچدددک چدددو بددده آنجدددا رسددد گ 3
 (  بددددت یکددددی چبددددمه زسدددد  ی جددددگا 4
 

 زو بگمدددددددگ بدددددددا  هدددددددر تاب دددددددا   
 تددددددا   سددددددر   اددددددم ن و صددددددحرا مدددددد   
 وان همددددددده ه  امدددددددة دریدددددددا بگیدددددددگ 

  دددددددازن، چهدددددددره نمدددددددا، ت حغاغاددددددده
 قلـمرو ادبـی 

 ؟وجود نداردکدام آرایه « نعره برآورده، فلک کرده کر/ دیده سیه کرده، شده زهره در»در بیت  -17
 ( ح سن ت ا ل4  ( تبن ص3   ( ک ایه2   ( اغراق 1
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 شود؟ دیده می« حسن تعلیل»ة در کدام گزینه آرای -18
 ( چددددو در وقددددت  بهددددار آیددددی  گیددددگار1
 

 حق قدددددت،  دددددرده بدددددردار  ز ر هسدددددار 
 ( فددددروغ  رویددددت انددددگاز  سددددو  هددددا 2 

 
 هدددا سددداز  سدددو  هدددا عجایدددب نقددد  

 (   دددل از شدددوق  تدددو ه دددگان در بهدددار اسدددت3 
 

 شدددمار اسدددتهدددا  بدددیاز آنددد  رندددگ 
 ( هدددر آن وصدددخی کددده  دددوی ، بددد   از آندددی4 

 
 داندد  کدده بددی شددک، جددان  جددانی یقدد ن 

 وجود دارد؟ « کنایه»در کدام گزینه  -19 
 (  بدددده نددددا  کرد ددددار  هخددددت افدددد  1
 ( چددددو در وقددددت  بهددددار آیددددی  گیددددگار2
 ( فدددروغ  رویدددت اندددگاز  سدددو  هدددا 3
 ( نمددددی داندددد ، نمددددی داندددد ، الهددددی4
 

 کدددده   ددددگا کددددرد آد  از کخددددی هددددا  
 حق قدددددت،  دددددرده بدددددردار  ز ر هسدددددار

 سدددو  هدددا  عجایدددب نقددد  هدددا سددداز 
 تدددو داندددی و تدددو داندددی، آن ددده هدددواهی

 

 
 
 

 بیت .... به جزهای مقابل همة ابیات درست است آرایه -20
 ( زهدددی  ویدددا ز تدددو کدددا  و زبدددان  1
 ( بددده ندددا  کرد دددار هخدددت افددد   2
 ( فددروغ رویددت انددگاز  سددو  هددا  3
 ( الهددی، فضددل هددود را یددار مددا کددن 4
 

 تدددویی هددد  آشدددکارا، هددد  نهدددان   
 کدده   ددگا کددرد آد  از کخددی هددا  

 هددا سدداز  سددو  هددا  عجایددب نقدد 
 ز رحمددت یددک نرددر در کددار مددا کددن

 

 )تضاد، مراعات نظیر(
 آرایی()تلمیح، واج

 )تشبیه، مجاز(
 آرایی()جناس ، واج

 
 
 
 
 
 

 شود؟دیده می« مجاز»در کدام بیت،  -21
 چددددون ب بددددای  ز سددددر مددددو شددددکن( 1
  خددددت: در ایددددن م رکدددده یکنددددا مدددد  ( 2
 ( قطدددرة بددداران کددده درافندددگ بددده هدددا 3
 (   ددددل بدددده همدددده رنددددگ و برازنددددگ ی4
 

 مددددداه بم  دددددگ رخ هدددددود را بددددده مدددددن 
 تدددددا   سدددددر   ادددددمن و صدددددحرا مددددد  
 زو بگمددددددگ بددددددا   هددددددر  تاب ددددددا 
 مدددددی ک دددددگ از  رتدددددو مدددددن زندددددگ ی

 بیشتر است؟  «مجازها»در کدام بیت،  -22 
    ل در بَر و می در کف و م بدوق بده کدا  اسدت( 1
 دار دیددددوار آن دددده  ددددویی، هددددو (  بددددت 2
 نالدددة بامدددل بددده  دددو  باغمدددان آیدددگ  دددران( 3
 ( جهددددان، انجمددددن شددددگ بددددر  تنددددت او  4
 

 سددداطان جهدددان  بددده چ ددد ن روز غددد   اسدددت 
 تدددددا نماشدددددگ در  دددددا  دیدددددوار،  دددددو  

  مقدددگار حدددرفشدددود از  خدددنن بسددد ار، بدددیمدددی
 فروماندددددددددگ از فدددددددددرّه و بندددددددددت او  

 وجود دارد؟« تشبیه»در کدام گزینه آرایة ادبی  -23 
 ( زیدددن نَمَددد  آن مسدددت شدددگه از غدددرور1 
 ا ( دیدددددگ یکدددددی بحدددددر  هروشددددد گه2
 ( ن ددددره بددددر آورده، فاددددک کددددرده کَددددر3
 ( راسددددت بدددده مان ددددگ یکددددی زلحلدددده4
 

 رفدددت و ز  ممدددگأ چدددو کمدددی  بدددت دور 
هم   ی، ندددددددادره جوشددددددد گه  ا سدددددددَ

 دیددددگه سدددد ه کددددرده، شددددگه زَهددددره در
 بدددددر تدددددن سددددداحل، یَاددددده داده تددددد  

 

 
 
 

 شود.مشاهده می« کنایه»گزینة .....  به جزها در همة گزینه -24
 ( چدددون ب دددگَوَ ، سدددمحه در آغدددو  مدددن 1
کَن2  ( چددددون ب بددددای  ز سددددر مددددو، شدددد 
 ( قطدددرة بددداران کددده درافندددگ بددده هدددا 3
 ( در بدددر  مدددن، ره چدددو بددده  ایدددان بَدددرد4
 

 بوسددده زنددددگ بدددر سددددر و بدددر دو  مددددن 
 بم  دددددگ رخ هدددددود را بددددده مدددددنمددددداه 

 زو بگمددددددگ بددددددا   هددددددر  تاب ددددددا 
 از هَجادددددی سدددددر بددددده  ریمدددددان بَدددددرد

 ؟ وجود ندارددر عبارت زیر کدام آرایه  -25 
 آن که غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حیران و سرگردان و مدهوش و پهای کشهان، چه  و»

 «.گرفتار شدراز و نشیب می دوید تا راست می رفت و در ف
 ( اسن اره 4  مجاز( 3   ( ک ایه 2  سجع( 1



 

194 

 

 درس یکم (1فارسی )

نو
اه 

نگ
ی 

 ها
اب

کت
ی 

سر
از 

 

 
 (85 -)سراسری تجربی      ؟نیستدر کدام بیت، آرایة حسّ آمیزی مشهود  -26

 ( دولدددددت فقدددددر هددددگایا بدده مددن ارزانددددی دار1
 ( صگ م کگه هدون بد   کبد گه اسدت لدب مدن 2
 ( بددی چبددمة نوشددی، نبدددددود نددداله  اددو سددوز3
 روندددم مسددنی شکسددت ،دیددگار سدداقی( نبدد ة 4
 

 کاین کرامدت سدمب حبدمت و تمکد ن مدن اسدت 
 تددددا کدددددار بده رن   دی  خنددددار کبد گه اسدت
 ش ریدن سن ی ندی ز لددددب یددار کب دددگه اسدت
 ه چ کا بویی ز مدی در شد دبدده و سداغر نگیددگ

 (85 -)سراسری هنر         است.آمیزی به کار رفته ة حسّبیت ........ آرای به جزابیات ة در هم -27 
 ( آهددر ایددن ندددالددددة سددددددوزنگه اثرهددا دارد1
 سدد  آب زنددگ ی اسددتخَ( زان لددب کدده مدد دة ن2َ
 ( ز اضددطراب ده و لک ددت زبدددددان   دددددگاست3
 ( رن دد ن سددن ان در سددنن هدددددوی  نهددددان گ4
 

 شددددددب تددددداریک، فروزندددددگه سحدددددرها دارد 
 رسددگ دشدد ا  تاددددم هددد  بددده دعددا و نمدددی

 کددده شدددمع هددد ، د   مددددددردن وصددد ّنی دارد 
 لحدداه، جددگا   دده هراز نکهددت هددود ن سددت بدد

 (85 -)سراسری زبان       کدام گزینه، آرایة حسّ آمیزی به کار رفته است؟در  -28 
 ( یا برو هم ون زندان رنگ و بویی      د ر1
 ( هر هسی از رنگ  خنار  بگین ره کدی رسگ2
 ندگار ، الف درویبی مدحن( برگ بی بدددرگ 3
 ن را می رسانگ تا به چاهسَ( چرخ  ردون این ر4َ
  

 آ  و  ددو  در م دددگان فکدددنیددا چددو مددردان انددگر 
 درد بدددددایگ  دددددرده سددددوز و مددرد بایددگ  امدددحن 
 رخ چو ع ّداران ندگار ، جدان چدو نامددردان مددکن

 زن در رسدددن  ددر همددی صددحرات بایدددگ، چ ددگ در
 (84 -)سراسری هنر                   آمیزی مشهود است. ة حسّبیت .............. آرای به جز در همة ابیات -29 

 ب ددواز جددان مددا را  ،( بدده زبددان چددددرب ا  جددان1
 سدنددددن تاددددم ب ویددگ م بددوق  ،(  ددر مکددرّر2
 ( ده در راددب ه ددگة شدد رین تددو هددون شددگ3
 مددن عددهر هددددامبی م دددهیر ة( ز رمددع هسددن4
  

 هددو  کددن ده ندداتوان مددا را ،بدده سدد   هبددک 
   داردعدددداشم آن ن سددت کدده ایددن نکندده مسدداّ

 ل دددددل شددکرها  تددو افندداد  جدددددان در رمددع 
 بسددنه بددود ،سددنن،  ددره ن بدددددایگ چددو رمددددع

 (87 –)سراسری انسانی            ؟به کار نرفته استدر کدام بیت، آرایة حس آمیزی،  -03 
 زبدان، تدرکن( با من به س   هبدک، ا  دوسدت 1
 ( مددا  رچدده مددرد تاددم شدد  گن ندده ایدد  ل ددک2
 ( تددددا تددددو را آن بددددو کبددددگ سددددو  ج ددددان3
 بدد  از ده، صددخ ر   ددر ( آن باددما  کدده چددون ک4َ
 

 سددداعت، ل دددل تدددرت افبدددان تدددا از مددد ه هر 
 تاندددی کددده از زبدددان تدددو آیدددگ شددد  گنی اسدددت
 بدددددو   دددددل باشدددددگ دل دددددل  اسدددددنان

 تدددوان شددد  گ ت از نخسددد  مدددیبدددو  محمّددد
  فکـریقلـمرو  

 کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی دارد؟ -31
 بههههه نههههام کردگههههار هفههههت افههههالک» 
 ( آدمددددی زاده ا ددددر در رددددرب آیددددگ ندددده عجددددب1
 ( ش خت ن سدت  در از رد ن بده در ک دگ  دل و نسدرین2
 ( ب ددددددددی آد  اعضددددددددا  یددددددددک دی رنددددددددگ3
 ( ا  م ددددددر نوازنددددددگه و بنبدددددد گه و چدددددداال 4
 

 «کهههه پیهههدا کهههرد آدم از کفهههی خهههاک  
 بدداغ بدده رقددص آمددگه و ب ددگ و چ ددار سددرو در

 همددان کدده صددورت آد  ک ددگ سدد  لة ردد ن را
 کدددددده در آفددددددری   ز یددددددک  وهرنددددددگ
 ا  ندددا  تدددو ب هددداده قدددگ  بدددر سدددر افددد  

 ؟نداردبا کدام بیت ارتباط معنایی « تویی رزّاق هر پیدا وپنهان / تویی خلّاق هر دانا و نادان»عبارت  -23 
 ( مه ّدددددا کدددددن  روز  مدددددار و مدددددور1

 
 ا دددر چ دددگ بدددی دسدددت و  ای دددگ و زور 
 ( ولدددد کن هگاونددددگ بدددداال و  سددددت2 

 
 بددده عصددد ان در  رزق بدددر کدددا نمسدددت 
 (  رسدددنار  امدددر  همددده چ دددح و کدددا3 

 
 ب ددددی آد  و مددددرغ و مددددور و م ددددا 
 ( چ دددان  هدددن هدددوان کَدددرَ   سدددنَرَد4 

 
 کدددده سدددد مرغ در قدددداف روز  هددددورَد 
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  درس یکم
 زیر قرابت معنایی دارد؟ مصراع اوّل بیتکدام گزینه با   -33

 زههههی گویههها ز تهههو کهههام و زبهههانم» 
 ( بدده نددا  آن کدده جددان را فکددرت آموهددت1
 کددده در مدددا  خدددنن آموهدددت( بددده ندددا  2
 (  خنددددار مددددرا تددددو بایددددگ آغدددداز ک ددددی3
 ( بددددده ندددددا  هدددددالم   دددددگا و   هدددددان4
 

 «تهههویی ههههم آشهههکارا ، ههههم نههههانم  
 چددددراغ ده بدددده نددددور جددددان برافروهددددت

 سددددخنن آموهددددتبدددده انسددددان ، د رّ م  ددددی 
 آغددددداز سدددددنن مدددددرا سدددددرافراز ک دددددی
 کدددده   ددددگا و   هددددان دانددددگ بدددده یکسددددان

 ؟بیشتری داردکدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی  -43 
 چهههو در وقهههت بههههار آیهههی پدیهههدار» 
 ( بدددداد بهددددار  ددددردة رهسددددار او  بددددود1
 ( بددا عدداق ن ب ددو کدده رخ یددار  دداهر اسددت2
 ( راز ب بددا  ددرده بددردار از رخ زیمددا  هددوی 3
 ( ا   دددرده نبددد ن، در  دددی دیدددگار رخ تدددو4
 

 «حقیقهههت ، پهههرده  بهههرداری ز رخسهههار  
 سددددرهی  ددددل ز دلمددددر آشددددخنه رو  ماسددددت
 کاو  با است این همده در جسدت و جدو  دوسدت

 دیددگه چددون ج حددون شددود ،کددح غدد  دیددگار رویددت
 هدددا ن ران دددگ جدددان هدددا همددده ده باهنددده و ده

 دارد؟ کمتریکدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی  -53 
 فههروغ رویههت انههدازی سههوی خههاک» 
 ( آب و رن ی د در از فد ض تدو در دهدر افنداد1
 ( این همه نقد  عجدب بدر در و دیدوار وجدود2
 ( ابر ف ضد  چدون بمدارد بدر زمد ن ممک دات3
 ( جهدددددددان از ندددددددور ذات او مدددددددحیّن4
 

 «عجایههب نقههش ههها سههازی سههوی خههاک  
 هددرّ  از هاددم تددو شددگ مددحرح ایددن سددمح حصددار

 نک ددگ نقدد  بددود بددر دیددوارهددر کدده فکددرت 
 آن زمدد ن را آسددمانی  ددر ز مدداه و هددور ک ددگ
 صدددددددخات از ذات او   وسدددددددنه روشدددددددن

 بیت ... یکسان است ؟  به جزمفهوم بیت زیر با همة ابیات  -63 
 فههههروغِ رویههههت انههههدازی سههههوی خههههاک   

 
 عجایههب نقههش ههها سههازی سههوی خههاک 

 ( همدددرت هسدددت کددده مرغدددان سدددحر مدددی  وی دددگ 1  
 ( اسدت وده آرانق  هدا  زیمداها  ش رف ) ( ب  ی چه رق 2
 ( بددددددددر آرنددددددددگة سددددددددقف ایددددددددن بار دددددددداه3
 ( جهدددددددددانی بدددددددددگین هدددددددددوبی آراسدددددددددنی 4
 

 سدددر از هدددواب جهالدددت بدددردار آهدددر ا  هخنددده ، 
 بددددددر صددددددخحة هسددددددنی زهگاونددددددگ  ت ددددددالی
 ن ارندددددددددگة نقددددددددد  ایدددددددددن کار ددددددددداه
 بددددددددرون زآنکدددددددده یدددددددداری ر  هواسددددددددنی

 با کدام گزینه هم مفهوم است؟« آنش رنگ های بی شمار است  گل از شوق تو خندان در بهار است / از» بیت  -37  
 ( با ر ه  الله ندگان  بده چده روندم ببدکخت 1
 (  ددده نهدددگ بدددر فدددرق ندددر ا تدددا  زر2
 ( ز ذوقدد  بحددر در جددو  و فغددان اسددت 3
 ( بدداغ  ر ددل شددگ و صددحرا همدده   رسوسددن4
 

 بددا قددگ  سددرو نددگان  بدده چدده یددارا برهاسددت  
  دددده ک دددددگ در تددددداج  از شدددددم    هدددددر
 از آن   وسدددددنه او  دددددوهر فبدددددان اسدددددت 
 آبهدددا ت دددره و مدددی تادددم و هدددو  و روشدددن

 با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟« گُل از شوقِ تو خندان در بهار است/ از آنش رنگ های بی شمار است» بیتمفهوم  -38 
 

 
 
 
 

 گزینه ...... بیانگر غرور و خودستایی چشمه است. به جزهمة ابیات  -39
 ( ابدددددر ز مدددددن حامدددددل سدددددرمایه شدددددگ1
 ( چددددون بددددگو  سددددمحه در آغددددو  مددددن 2
 (  ددده بددده دهدددان، بدددرزده کدددف چدددون صدددگف3
 ( در ب دددددددن ایدددددددن  دددددددردة ن ادددددددوفر   4
 

 بدددددداغ ز مددددددن صدددددداحب   رایدددددده شددددددگ 
 بوسدددده زنددددگ بددددر سددددر و بددددر دو  مددددن 
  دددداه چددددو ت ددددر  کدددده رَوَد بددددر هددددگف 

 بددددا چددددو م ددددی همسددددر  ک سددددت ک ددددگ 
 

 (بسددددا   ددددل از سددددمحه  ابددددن شددددگه1
 

 چدددددراغ  دددددل از بددددداد روشدددددن شدددددگه 
 رو  تددو بسددت ( زماندده از ورق  ددل، م دداه2 

 
 ولدددی ز شدددر   تدددو در غ  ددده کدددرد   هدددان  

  اسدت   ل از  دی قدگو  تدو در  ابدن آمدگه (3 
 

  هار از  دی لقدا  تدو  بدنه اسدت هدو  ع دهار 
 ( هرّ  آن روز که چون  دل بده چمدن بدازآیی4 

 
 یدددا بددده ب سدددنان بددده در  ح جدددرة مدددن بدددازآیی 
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 گزینة.......... با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟ به جزهمة گزینه ها   -40
 هههر آن وصههفی کههه گههویم ، بههیش از آنههی» 
 ( زبدددان هامددده ننواندددگ حدددگید ده ب دددان کدددردن1
 ( هددود دسددت و  ددا  فهدد  و ب غددت کجددا رسددگ2
 ( مددن هددود نددگان  وصددف او  خددنن سددحا  قددگر او3
 ح سد ی اسدت ث دا  خدن  و مدگح ( هر کجا صداحب 4
 

 «یقههین دانههم کههه بههی شههک ، جههانِ جههانی  
 که وصدف آتد  سدوزان و ندی مبدکل تدوان کدرد
 تدددا در بحدددار وصدددف ج لدددت ک دددگ شددد ا 
  ل آوَرَنگ از بوسنان من  دل بده بوسدنان مدی بَدرَ 

 چده  دوی  کده تو چ ان صاحب ح س ی کده ندگان 
گزینهة............  به جهزبا همة گزینه ها « هر آن وصفی که گویم ، بیش از آنی / یقین دانم که بی شک ، جانِ جانی » بیت -14 

        ارتباط معنایی دارد؟
 در آسدددنان قدددگر ج لددد  نمدددی رسدددگ (1   
 

  دددر صدددگ هدددحار سددداه  َدددرَد ردددایر  ق ددداس 
 س گیا چ گان که هواهی  خت وصف رو  یار (2 

 
  ددل بدد   از ق دداس بامددل بس ار وسددتحددگ ّ  

 وصف هورش گ به شب  رّة اعما)=کور(نرسدگ (3 
 

 که در آن آی ه)=هورش گ(صاحب نرران ح ران گ 
 س گیا  ر همه شب شرح غم  هواهی  خت (4 

 
 شددب بدده  ایددان رود و شددرح بدده  ایددان نددرود 

  دارد؟ بیشتریتناسب معنایی « قطرة باران که درافتد به خاک / زو بدمد بس گهر تابناک»کدام گزینه با مفهوم کلّی عبارت  -24 
 (هددا  را زنددگه ک ددگ ترب ددت بدداد بهددار1
 

 س گ باشگ کده دلد  زندگه ن دردد بده نسد    
 ( اجددحا  هددا  مددرده بدده تدد ث ر آفندداب2 

 
 ب سدددنان م دددوه و چمدددن و اللددده زار کدددرد 

نَگ از دهدن ابدر3   ( هاکی که همه ژالده سد 
 

  ددگ آن اللددة هددو  هخندده سددنان راک تددا بَر  
 ( آب و رن ی د ر از ف ض تو در دهر افناد4 

 
 هرّ  از هام تدو شدگ مدحرح ایدن سدمح حصدار 

 است؟  نادرستمفهوم کلّی کدام بیت  -34 
 ( ن دددره بدددر آورده، فادددک کدددرده کَدددر 1
 ( ل دددک چ دددان ه دددره و هدددامو  ماندددگ2
 (  دده بدده دهددان بددر زده کددف چددون صددگف 3
 ( راسددددت بدددده مان ددددگ یکددددی زلحلدددده 4
 

 در دیددددگه سدددد ه کددددرده، شددددگه زَهددددره 
 کددح همدده شدد رین سددن ی،  ددو  مانددگ
   ددداه چدددو ت دددر  کددده رَوَد بدددر هدددگف
 داده تدددد   بددددر تددددن  سدددداحل، یَادددده 

 

 )عظمت و ترسناک بودن دریا( 
 )حیرت و سکوت( 

 )خروشندگی و سرعت( 
 ه()دور شدن از مهلک

 با کدام بیت، متناسب است؟ « در بُن این پردة نیلوفری/ کیست کند با چو منی همسری؟»مفهوم کلّی بیت  -44
 ( کددا چددو حددافد ن بددود از رخ انگیبدده نقدداب 1
 حافد شکّرین م وه نمداتی اسدت ب د ن سنن((ک اک )2
 ریددحد( ایددن همدده شددهگ و شددکر کددح سددن   مددی3
 م رفددت اسددت( شدد ر  حددافد همدده ب ددت  الغددحه  4
 

 تدددا سدددر  زلدددف سدددنن را بددده قاددد  شدددانه زدندددگ 
 کددده در ایدددن بددداغ نم  دددی ثمدددر  بهندددر از ایدددن 
 اجدددر صدددمر  اسدددت کدددح آن شددداخ  نمدددات  دادندددگ
 آفددددرین بددددر نَخَددددا  دلکدددد  و لطددددف  سددددن   

 شود؟ مفهوم کنایی مصراع دوم بیت زیر از کدام بیت، دریافت می -45 
 در بَهههرِ مهههن ره چهههو بهههه پایهههان بَهههرد»
 دایددد  از ت  دددگلی سدددر بددده  ریمدددان باشددددگ( 1
 ( بدددا یددداد رندددگ و بدددو  تدددو ا  نوبهدددار عبدددم 2
 ( از غمدددت، سدددر بددده  ریمدددان  و تدددگب ر  ن سدددت3
 کبد گ کسی که سر بده  ریمدان هورشد گ« صائب( »4
 

 «از خجلههههی سههههر بههههه گریبههههان بَههههرد 
 هرکددده چدددون غ  ددده در ایدددن بددداغ بددده زر  دددردازد 
 ا هم دددون ب خبددده سدددر بددده  ریمدددان کبددد گه

 ن سدددت  هدددون ده رفنددده بددده دامدددان و تدددگب ر
 کبددددگندددداز بهبددددت و م ّددددت رضددددوان نمددددی

 ؟متفاوت استمفهوم کدام گزینه با بقیه  -46 
 ( ل دددک چ دددان ه دددره و هدددامو  ماندددگ1
 ( سددنن آرایددان آنجددا کدده سددنن  ویددگ م ددر2
 در این  ابن که بامل صگ نوا با یک زبدان دارد( 3
 ( به ه گه  خت کده سد گ ، سدنن دراز مکدن4
 
 

 ،  دددو  ماندددگکدددح همددده شددد رین سدددن ی 
 ه ددره مان ددگ و نگان ددگ سددنن ب ددرد بدده سددر
 چرا سوسن صدخت بدا ده زبدان هدامو  ب بد   
 م دددان تهدددی و فدددراوان سدددنن چدددو ر مدددور 

 



 

197 

 

 (1فارسی )
نو

اه 
نگ

ی 
 ها

اب
کت

ی 
سر

از 
 

  درس یکم
 قطرة باران در ابیات زیر نماد چه انسانی است؟ -47

 یکههی قطههره بههاران ز ابههری چکیههد
 که جهایی کهه دریاسهت مهن کیسهتم؟

 

 پهنههای دریهها بدیههدخجههل شههد چههو  
 گههر او هسههت حقّهها کههه مههن نیسههتم

 ( ای ار ر4   (  رمّگعا3  ( با گ  رواز2   ( منواضع1 
 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت با بقیه   -48

 ( با دددگ  از آن یافدددت کدددو  سدددت شدددگ1
 ( ز افندداد ی بدده مسدد گ عددحّت رسدد گه اسددت2
 (  ه ز بداال سدو   سدنی بداز  دردد سدرن ون3
 ز راه هاکسددار  رفددت( مسدد ب بددر فاددک ا4
 

 در  ن سدددددنی کوفدددددت تدددددا هسدددددت شدددددگ 
  وندددده فرامددددو  چدددداه رایوسددددف ک ددددگ چ
 فدددروزد سدددو  بددداال بدددر شدددود ددده ز  سدددنی بر

   دداده هددر کدده شددگ ای جددا فاددک سددوار شددود
 مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ -49 

 ( تددا در بددر  هددر  سددنی   وسددنه با ددگ  اسددت1
 اسدت( آهر فدحون شدود کده فحوندی زکاسدنی 2
 ( شدددم   بددده آفنددداب رسددد گ از فنددداد ی3
 ( از  دددا فناد دددان   در زیدددر  دددا نردددر کدددن4
 

  اددی آی ددگه نهددار  اسددتتددا در  ددا هددر لَ 
   بدددده با ددددگ  ده و چهدددداروز  سددددنی آردَ

 ب  ددر کدده از کجددا بدده کجددا مددی تددوان شددگن
 از دسددت رفن ددان   دسددنی بدده دسددت مددا ده

 ؟نداردها ارتباط معنایی کدام گزینه با دیگر گزینه -50 
 (  بددددت دیددددوار آن دددده  ددددویی، هددددو  دار 1
 هاسددددت( لددددب م بددددا  رچدددده در او نددددو  2
  ویان دددددددددگ( در و دیدددددددددوار نکنددددددددده3
  دددو ،  اسدددم ن دددو  ( چددده  خدددت آن سدددنن4
 

 تدددددا نماشدددددگ در  دددددا  دیدددددوار،  دددددو   
 هاسددددتکددددح  ددددا دیددددوار بسددددی  ددددو 

ه  ددددددحار  ،آتدددددد  و هددددددا  و آب  قصددددددّ
 کددددده دیدددددوار دارد بددددده  خندددددار  دددددو  

 ارتباط معنایی دارد؟ « فتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو بود/عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت»با بیت گزینهکدام  -51 
  سددایه ا  بددود  ز اوه بددر زمدد ن افندداده ، هددوار( 1
  آی  ددده  بدددت سددد  ة مدددا از فدددروغ عبدددم( 2
  یدددک شددد اه آتددد  رخ  تدددو در جهدددان فنددداد( 3
  قطددددره بددددود  ،  دددد  شددددگ  در بحددددر راز( 4
 

 راسددت کددان هورشدد گ   ددگا  بددت، نددا   ددگا شددگ  
  شدددگ جادددوه  ددداه صدددورت و م  دددی نهدددان مدددا
  سددد  ب عبدددم، بدددر ده  مسدددت  هدددراب ، بسدددت
 مددددی ن دددداب  ایددددن زمددددان ، آن قطددددره بدددداز

با کدام بیت قرابت مفههومی « بودانگیز جهان نرگس جادوی تو فتنه/  عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت»بیت  -52 
 (92- با تغییر )سراسری زبان                                                                                                                                                       ندارد؟

 کماه ح سدن تدگب ر  چ دان آراسدت عدال  را (1
 

 کدده تددا دور  ابددگ بدداقی بددر او ح سددن و ث ددا آمددگ 
 نهددان بدده جاددوه آر تددا بددرود دلدد  ز کددار ف لطدد (2 

 
 ح سن چو جادوه مدی ک دگ عبدم زیداد مدی شدود 

 چه فن ه بود که ح سدن تدو در جهدان اندگاهت (3 
 

 کدده یددک د  از تددو نرددر بددر نمددی تددوان انددگاهت 
 ( تدددددا رقددددد   ح سدددددن تدددددو زد آسدددددمان4 

 
 جهدددددداننددددددامحد  عبددددددم تددددددو آمددددددگ  

 ؟بقیه متفاوت استبا  کدام بیت مفهوم -53 
 عددال  از شددور و شددر عبددم، همددر هدد چ نگاشددت -1
 

 جدددادو  تدددو بدددود ندددر افن ددده ان  دددح جهدددان،  
 و دددر جمددداه تدددو بدددا عاشدددقان کرشدددمه نکدددرد -2 

 
 بهدددر چددده شدددر و آشدددوب از جهدددان برهاسدددت ز 

 تددددا مهددددر  ر هددددت بددددر همدددده ذرات تاب ددددگ -3 
 

  ددددو  تددددو دیددددگ ذرات جهددددان را بدددده تددددک و  
 ه ددددوز دایددددره چددددرخ بددددود بددددی  ر ددددار -4 

 
 کددده رَدددوق  عبدددم تدددو را بدددر  ادددو  مدددا بسدددن گ 
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 پاسخ تشریحی 

 پاسخ تشریحی سؤاالت
 

 

 
 
 

 

 ها: معنی: واژه «3»گزینه  -1
 آفرینزهی:       لطف، توجّه، رحمت، احسانفضل: 
 آسمانفلک:     دهان    کام: 

به کدار « دهان»به م  ی « کام»« 4»در  حی ه  «4»گزینه  -2

 کاربرد دارد. « آرزو»رفنه است و در سه  حی ة دی ر به م  ی 

 زیورپیرایه:  «2»گزینه  -3

 . بق ه منرادف ن ستبا  «ترسناک» «2»گزینه  -4

 نر ر(مان گ، بیبی  نادره)   رو نمط:  «1»گزینه  -5

   صحیح کلمات نادرست:  «4»گزینه  -6

  م گان ج گ، جا  نمرد معرکه:

  رداب،  وداه،  رفنار مهاکه،  ورطه:

  ت گرو، ت حروتیزپا:             نر رمان گ، بیبینادره: 

بده م  دا   «4»در ب دت  حی ده « همسهری» «4»گزینه  -7

« ازدواج، زناشویی»است و امروزه در م  ا «ی و رقابتبرابر»

 کاربرد دارد.

زناشویی، »به م  ی « همسری»، «4»در  حی ه  «4»گزینه  -8

 است.« برابر  و رقابت»در م  ا   هادر سایر گزینه و« ازدوا 

 زهی ذهی       امالی درست:         «1»گزینه  -9

ه ره بده  «4، 3، 1» ها در ب ت س اه و  حی ه«2»گزینه  -10

در « 2»امّا در  حی دة  به کار رفنه؛ «حیران و سرگشته»م  ا  

 آمگه است. «بیهوده»م  ا  

حدرف اضدافه در م  دا   «1»در  حی ده  «چو» «1»گزینه  -11

به م  دا    حرف رب  هاگزینهدر سایر به کار رفنه و « مانندِ»

 است. «وقتی که»

 «2»گزینه  -12
 مصراح دو قید:  /یکی چبمهنهاد:  /جگامسند:        

 به کار رفنه است. «قیدی»در نق  « راست»«3»گزینه  -13

 
 
 

 
هدا رعایدت ترت ب اجحا  جماده« 4»در  حی ه  «4»گزینه  -14

 ها:گزینه مرتّب شدةشگه است. 
ک  [ کده به نا  کرد ار هخت اف  ، ]سن   را آغاز می (1گزینه

 آد  را از کخی ها    گا کرد.
چون در وقت بهار،  گیدگار آیدی، حق قدت، از رهسدار،  (2گزینه
 بردار   رده
هدا  عجایدب، فروغ رویت، سو  ها  اندگاز ، نقد  (3گزینه

 سو  ها  ساز  

 « هاعجایب نقش» «3»گزینه  -15
ها  عجایب در زبان فارسی، ه ف زبان عربدی، صدخت بده نق 

 شود.همراه موصوف جمع بسنه نمی
 ها:های وصفی در سایر گزینهترکیب «4»گزینه  -16

 این م رکه ( 2گزینه                هر تاب انک( 1گزینه
 ، آن همه ه  امهچبمة کوچک( 3گزینه 

 وجود دارد.  «اغراق» هدر مصراح اوّ «4»گزینه  -17
  )بس ار ترس ا  شگن(،کنایه: زهره در شدن 

 )هبم  ن شگن(دیده سیاه کردن           
 آوردن دریاکَر شگن فاک، ن ره بر تشخیب:         
هدا  ت این که  ل بده رنگعاّ   «3»گزینه  -18
 شاعرانه است. ی،نآیگ، شوق الهی است. این عاّشمار در میبی
    «2»گزینه  -19

 « آشکار کردن»ک ایه از « پرده از روی چیزی برداشتن»
 «فروغ رویت» «3»گزینه  -20
د و چدون هورشد گ ه هورش گ، تبم ه شگه که فدروغ دار)رو  ب 

 (.این تبم ه به اسن اره تمگیل شگه است ،ن امگه، ب ابراین
 : 3در گزینه مجاز «3»گزینه  -21
 )زم ن(خاک        
 مجاز:های واژه «1»گزینه  -22
  «دست»و « جا » به ترت ب« کف» و« می» (1گزینه 
 آمگه.« چ نانسان  سنن»در مخهو  مجاز  « گوش»(2گزینه 
 « سنن و ک  »مجاز از « حرف( »3گزینه 
 « مرد  جهان»مجاز از « جهان»( 4گزینه 

 است. شگه تبم ه« زلزله» به« دریا»«4»گزینه  -23
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 ها: عبارات کنایی در سایر گزینه «3»گزینه  -24

 )احنرا   هاشنن(ه زدن ( بوس1گزینه 
 : چشمه گشودنِ ( شکن از سرِ مو2گزینه 

 )صاف و زاله شگن(               
 (کردن)هود را   هان : ( سر به گریبان بردن4گزینه 
 ها: آرایه «4»گزینه  -25
      غالب و  اهر: سجع        
 (هسنه و ناتوان)کشان پایکنایه:        
  )هر ررف( چ  و راست: مجاز        
  «1»گزینه  -26

       ش وایی( ب  ایی + حاّ )حاّرنگینی گفتار   (2گزینه 
 ش وایی( چبایی + حاّ )حاّ (  شیرین سخنی 3گزینه 
 ب  ایی( بویایی + حاّ ) حاّبویی ندید  (  4گزینه

    «3»گزینه  -27
   المسه( ش وایی + حاّ ) حاّسوزنده نالة  (1 گزینه
 چبایی( ش وایی + حاّ  ) حاّ ( دشنام تلخ 2گزینه 
 ش وایی( ب  ایی + حاّ )حاّ رنگین سخنان  (4گزینه 

 ش وایی( ب  ایی + حاّ ) حاّ رنگ گفتاری «2»گزینه  -28
   «4»گزینه  -29

 المسه( حاّ ش وایی+ )حاّ( سالم خشک 1گزینه
 چبایی( ش وایی + حاّ )حاّ(سخن تلخ 2گزینه

 چبایی( ب  ایی + حاّ )حاّشیرین  ة(خند3گزینه 
   «3»گزینه  -30

 س   هبک  (1گزینه
  تام، ش  گنی است. /تام ش  گن (2گزینه
  .می توان ش  گ را بو /صخ ر  ر  (4گزینه

بده « 2» سد اه و  حی ده هدا  دو در مصدراح «2»گزینه  -31
 هاقت انسان از ها  اشاره شگه است. 

 آد  را از کخی ها    گا کرد= : هاکلید واژه        
 )  ل نر  ها ( را صورت آد  ک گ. طین ساللة        
بده  «4، 2، 1»های در بیت سؤال و گزینهه «3»گزینه  -32
  ق بودن هگاونگ اشاره شگه است.رزّا

 : هاکلید واژه        
  مار و مور روزیمه ّا کن  ( 1گزینه 

  ستمبر کا ن رزقدر  ( 2گزینه 
  که به روری سنرد می بنب (  ةسخر )= خوان کرم( 4گزینه 

 .هوردمی  روزیی س مرغ در کوه قاف حنّ              

 «2»در مصراح اوّه ب ت س اه و ب دت  حی ده  «2»گزینه  -33
هگاونگ به انسان قگرت سنن »به این مخهو  اشاره شگه است که 

 « خنن عطا کرده است
   شگه است.  گویا)هگا( تومن از  ( و زباندهانکام) :هاکلیدواژه
 آفریگ. زبان، سنن  خنن در خدایی که :«2»گزینه               

اشاره به این مطاب  «1»در ب ت س اه و  حی ه  «1»گزینه  -34
ها  جهان در فصل بهار، جماه هگاونگ در  گیگه» شگه است که:

 «.شودهسنی آشکار می
  برداری از رخسار پرده، در وقت بهار :هاکلیدواژه
 )هگاونگ(  بود. باد بهار،  ردة رهسار او :«1»گزینه 
ت ک دگ بدر  ههادر بیت سؤال و سایر گزینه «2»گزینه  -35

 ها  زیماست.ر جهان و   گای  نق دتجاّی هگاونگ 
 ها  جهان آفری  ییدعوت به تخکّر در زیما :2 مفهوم بیت
 ها:کلیدواژه

، هادم تدوفد ض تدو، »هدا  ترک ب «4و  3و 1» هایگزینهدر 
 «فروغ رویت»برابر با « ف ض ، نور ذات او

 (س اه)در صورت  «خاک»برابر با « دهر، زم ن، جهان»
  «هاعجایب نقش» م اده«آب و رنگ، هرّ ، نق  عجب، محیّن»
   «1»گزینه  -36

 «: 4، 3، 2»های سؤال و گزینه مفهوم مشترک بیت
 ها  زیما در جهان هسنی است.هگاونگ،  گیگآورنگة نق 

 توص ه به ب گار شگن از هواب غخات  :1مفهوم بیت
 ها:کلیدواژه

« صخحة هسنی، این کار اه، جهان» «4و  3و 2» هایگزینهدر 
« ها  ش رف، ن ارنگة نق ، آراسدنیرق » و ن ح« خاک» برابر با
 «هاعجایب نقش» م اده
 «:3»مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه  «3»گزینه  -37

ها جار  است و سمب رشگ و شوق رس گن به حم در تما   گیگه
 حرکت آنها به سو  هگاونگ است. 

 :«3»سؤال و گزینه  های بیتکلیدواژه
 شمار ها  بیرنگه گان وگل  شوق توبیت سؤال( 

 فبانفغان و  وهرو جو  بحر   ذوق ( 3گزینه 
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مفهوم مشترک بیت سهؤال و گزینهه   «3»گزینه  -38
ها  رم  ت جریان دارد و هدر عبم به حم در تما   گیگه«: 3»

 یک به نوعی در  ی رس گن به حم هسن گ.
 :«3»سؤال و گزینه های بیت کلیدواژه

  .ه گان است     گل   شوق تو بیت سؤال( 
        در  ابن آمگه      گل       ،قگو  تو (3گزینه
 عهار شگههو        خار،      لقا  تو                       
از زبان چبدمه « 4، 2، 1»ها  ها   حی هب ت «3»گزینه  -39

)در تما  این اب ات تک ده  .است و ب ان ر غرور و هودسنایی است
در توص ف هروش گ ی و « 3»ا  حی ه است( امّ« من» ةرو  کام

 سرعت چبمه است.

 :«4، 3، 2»هایگزینهمفهوم سؤال و  «1»گزینه -40
 ناتوانی انسان از توص ف و ش اهت کامل حم

  :های هم مفهومبیت سؤال و گزینه هایکلید واژه
  .هر وصخی که ب وی  تو ب بنر از آن هسنی بیت سؤال(
 .توانگ وصف ج ه تو ک گفه  و ب غت نمی (2گزینه 
 ک  . ، وصخ  توان  سحاوار قگر اومن، نمی (3گزینه 
 دان  چه ب وی   تو چ ان زیمایی که نمی (4گزینه 

شرح قصّة ده و عبم، ب ان کردنی ن ست  (1 مفهوم بیت گزینه
 توان توص ف کرد.و با نوشنار و قا  نمی

   «4»گزینه  -41

از توصد ف  ببدرنداتوانی  «:3، 2، 1»هایو گزینهسؤال مفهوم 
 حم
     به  ( رنگة مقایسه و س ج ) رایر ق اس (1: گزینه هاواژهکلید

 رسگ.نمی قدر جالل خداوند                
 )سد ج  قیهاسِ بلبهل)=هگاونگ( ب بنر از حگ ّ  ل (2گزینه 

 انسان( است.               
 )انسان( نرسگ.  هشب پر)هگاونگ( به  وصف هورش گ (3گزینه 

 شرح غ  عبم،  ایان نا هیر است. :«4»مفهوم بیت گزینه 
   «3»گزینه  -42

 رویگ. می  آن ل از  ،باراندر اثر  ها ، در بیت سؤال
  رد می ژاله )قطرة باران( ،از دهان ابر ها ن ح  «3»در گزینه 

 رشگ ک گ و باال برود.    ،ها  تا اللة هو  هواب گه در

 : هابررسی سایر گزینه 

  شود.زنگه میباد بهار در اثر ها   (1گزینه  
 شود. ، به باغ م وه تمگیل میآفنابدر اثر  ها  (2گزینه  
 آب و رن ی افناد. الهیف ض )روز ار( از  دهردر  (4گزینه  
 هرّ  شگ.  )آفری   الهی( هام تواز  محرعة این سمححصار  
توصد ف امدوا  هروشدان «: 4»مفهوم گزینه  «4»گزینه  -43

 هورنگ.دریا که بر ساحل می
 گویهد:در بیت پرسش، چشمه با غرور می «1»گزینه  -44

ک گ. در توانگ با من رقابت و برابر  کسی در زیر این آسمان نمی
  ویگ:ن ح حافد می« 1» حی ه 

انگ، ه چ کا مان گ او ننوانسدنه از وقنی که شاعران، سنن  خنه 
 مایه ب ان ک گ.ها  با گ و مضام ن  راست، انگیبه

حافد فق  از دلک  و ش رین بدودن سدنن  ها،در سایر گزینه
هود، حرفی زده است و در آن اب ات، ادّعا  برتر بودن نسمت بده 

 شود. سنن دی ران دیگه نمی

در ب ت « سر به گریبان بردن»مخهو  ک ایی  «4»گزینه  -45
است که این « هود را   هان کردن و  وشه  رفنن»س اه، ب ان ر 

سر بده » هادر سایر گزینهشود. دیگه می« 4»مخهو  در  حی ه 
 است.« غم   ی و ناراحنی»ب ان ر «  ریمان بودن یا کب گن

سهههکوت و » ،«1،2،4»ها  در  حی ددده «3»گزینهههه  -46
سهخن »عکا بدر «3» مطرح است ولدی در  حی ده «یخاموش
 مطرح شگه است. «گفتن
    «1»گزینه  -47
تواضع انسان در اثر  «4، 2، 1»ها  در  حی ه «3»گزینه  -48

 رسگ.به عحّت و سربا گ  می و فروتنی
       رسگ. آن کسی که  ست شگ به با گ  می( 1گزینه 
 رسانگ. افناد ی انسان را به عحّت می( 2گزینه 
 رود.مس ب از راه هاکسار  )تواضع( به فاک می( 4گزینه 
 ه اسدت  داه در او ،زنگ ی با فراز و نب ب همر :3مفهوم بیت 

 .عکاهسنی و  اهی بر
«: 3، 2، 1»مفهههوم مشههترک ابیههات   «4»گزینه  -49

 رسانگ.افناد ی و تواضع، انسان را به عحّت و سربا گ  می
 است. بلندی  وسنه  ،پستیدر بر  هر ( 1گزینه 
  شود. م جر می فزونیبه  کاستی،( 2گزینه 

      رس گ.  آفتاببه  افتادگیشم   از ( 3گزینه 
  افناده ها  ض  ف و ناتوان و از  اتوجّه به انسان :4 گزینهمفهوم 
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 های ادبی آرایه
      

 :1پیوست           
 
  تشبیه: -1

 ادّعا  همان گ  و اشنرا  چ ح  است با چ ح دی ر در یک یا چ گ صخت.  
 ادات تبم ه -4وجه شمه          -3به           مبمّهٌ-2مبمّه      -1  ارکان تشبیه:

  شود. :            اسمی که مان گ میمشبّه -1
 شود. اسمی که چ ح   به آن مان گ می   به:       مشبّهٌ-2

   صخت مبنر  ب ن دو اس         وجه شبه:-3
 ده گ. هایی که شماهت را به وس اة آنها نبان می: واژهادات تشبیه -4

 چون، چو، به سان، به رنگ، به کردار، ...  این ادات، اغلب عبارتند از:
 به( الحامی است امّا وجود بق ة ارکان ضرور  ن ست. برا  ساهنن یک تبم ه وجود ررف ن تبم ه )مبمّه و مبمّهٌ -1 توجّه:
  وی گ.ه  می اضافة تشبیهیال ه به کار رود، به تبم هی که به صورت مضاف و مضافٌ -2         

 بهٌمشبّه مشبّه بیت
 ده شکسنة حافد بده هدا  هواهدگ بدرد

 
 چو الله، داغ هوایی کده در ج در دارد 

 
 الله دل شکسته 

 بددر ل ددل لددم  دسددت نددگاری  ولدد کن
 

 تا سر بدود از دامدن او دسدت ندگاری  
 

 لعل لب
 ا  زلددف تددو کم ددگ ، ابددرو  تددو کمددانی

 
 و  قامت تو سرو ، رو  تو نوبهدار  

 
زلف، ابرو 
 قامت،روی

 کمند،کمان،سرو،نوبهار

 چ  ن که مرغ دل  در غم  هدوا ب رفدت
 

 به سو  ما ا ر او را هوا بود غ  ن ست 
 

 مرغ دل
 

 استعاره و تشخیص: -2
: هر واژه، یک معنای اصلی و یک یا چند معنای غیر اصلی دارد؛ به معنای اصلی واژه، )مصرّحه( 1الف( استعارة نوع 

ای در معنای غیر حقیقی به کار رود و به حقیقی و به معنای غیر اصلی آن، معنای مجازی می گویند. هرگاه کلمهمعنای 
 ایجاد شده است.)مصرّحه(  1دلیل شباهت، جایگزین کلمة دیگری شود، آرایة استعارة نوع 

 ی بمانَد.باق« بهمشبّهٌ»به دیگر سخن، این نوع استعاره، تشبیهی است که از طرفین آن فقط 
 )م بوق( حهف شگه است.« مبمّه»اسن اره از م بوق می شود زیرا « سرو« »سرو من از راه رس گ.»م  ً در عمارت   

ها می توان بین معنای غیر حقیقی و معنای اصلی واژه، در این نوع استعاره: هاراه تشخیب این نوع استعاره
است زیرا  م بوقاسن اره از  شمباد «پروِر من از که کمتر است؟شمشاِد خانه»در مصراح رابطة شباهت ایجاد کرد. مثالً 

 در م  ی اصای هود ی  ی درهت  شمباد به کار نرفنه و در ذهن   وی گه، م بوق شم ه درهت  شمباد تصوّر شگه است.
 

 )مک  ّه( 2ب( استعارة نوع   
حذف « بهمشبّهٌ»ظاهر شود و خود « بهمشبّهٌ»های ویژگی، تشبیهی است که مشبّه آن همراه )مک  ّه( 2استعارة نوع 

 «. تیر بارید.»و یا به آن نسبت داده می شود مثل « باریدن تیر»گردد مثل اضافه می« مشبّه»شود. این ویژگی یا به 
 که وی  ی آن است به ت ر نسمت  «بارید»است حهف شود، « بهمبمّة»که  بارانا ر « .ت ر م ل باران باریگ»م  ً درعمارت 

 یک اسن ارة مک  ّه ایجاد شگه است. «تیر بارید»داده می شود  ا در 

 های ادبیآموزش آرایه
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 های ادبیآرایه

 )مکنیّه(: 2راه تشخیب استعارة نوع 
ها  قا ه و کاخ است از وی  ی «کنگره»داشنه باشگ و « ک  ره» وی  : عر  که نمی توانگ می «کنگرة عرش»م  ً در ترک ب 

« ه گة شمع»است نه شمع،  ا  انسانها  از وی  ی خنده ،«خندة شمع»است. و یا در  2اسن ارة نوح « ک  رة عر » ا 
 اسن اره است. 

ها و دیگر موجودات آرایة جان طبیعت، پرندگان، گلنسبت دادن ویژگی و حاالت انسانی به عناصر بیج( تشخیب: 
 شود. آن انسان باشد، تشخیب نیز نامیده می« بهمشّبهٌ»ای که د. به دیگر سخن، استعارهنمایتشخیب ایجاد می

ها نسمت داده شگه یکی از حاالت انسانی است که به برگ« رقص گن» «های سبز به رقب در می آیند.برگ»در عمارت  مثالً
 ایجاد شگه است. تشخیب یا استعارهاست.  ا در جماة مهکور می توان   ب وی   آرایة 

 

مورد خطاب واقع شود و در معنای اصلی خود به کار رود، تشخیب ایجاد « ای»نکته: هر چیز غیر از انسانی که با حرف 
 مورد هطاب واقع شگه است.  «ای»تبن ص است زیرا با  «بخارا»« ا  بنارا شاد با »در جماة  مثالً می نماید.

 

مورد خطاب واقع می شود، در معنی اصلی خود به کار نرفته باشد و منظور، « ای»ای که با حرف : اگر واژهتذکّر مهم
 ایجاد شده است و تشخیصی در کار نیست.   1چیز دیگری باشد، در آن مورد فقط استعارة نوع 

 «ای»که با حرف است، هرچ گ  «معشوق»فق  اسن اره از  «گل» «چشمة چشم مرا ای گلِ خندان دریاب»در مصراح  مثالً
 مورد هطاب واقع شگه است و نام گن آرایة تبن ص برا  آن درست ن ست.

 

 :)مک  ّه( 2شباهت تشخیب و استعارة نوع 
اگر ویژگی مورد نظر مربوط به انسان باشد بین این نوع استعاره و تشخیب فرقی نیست و هر دو آرایه ایجاد شده 

 است.
 ایجاد شده است. 2باشد، فقط استعارة نوع  ولی اگر ویژگی مربوط به غیر انسان 
 ، استعارة مکنیه هست ولی برعکس آن صادق نیست.«هر تشخیصی»بنابراین می توان نتیجه گرفت که  

 های غیر علوم انسانی و معارف ضروری نیست.برای رشته )مصرّحه / مک  ّه(دانستن نام انواع استعاره  -1توجّه: 
 ن ح  خنه می شود. اضافة استعاریبه کار رود،  «مضاف و مضافٌ الیه»که به صورت  ایاستعارة مکنیّه -2         

 

 راه تشخیب اضافة استعاری از اضافة تشبیهی:
 

 ظاهر می شود. الیه()مضاف و مضافٌبیشتر مواقع تشبیه و یا استعاره به صورت یک ترکیب اضافی 
شونگ و به دنماه یک راه حلّ ساده اسن ار  یا اضافة تبم هی( دچار مبکل میدان  آموزان عحیح،  اهی در تبن ص نوح آن )اضافة 

 ردنگ در چ  ن مواق ی بایگ دقّت کرد ا ر کامة اوّه )واژة مضاف(، نا   انگا  یا یک جحء یا وی  ی از کّل ساهنمان موجود دی ر  می
)= اسن اره( است ولی ا ر کامة اوّه، هود، ک ل بود و ننوان آن  اضافة استعاریبود که به مضاٌف ال ه نسمت داده شگه بود، نوح ترک ب، 

 است. اضافة تشبیهی)= تشبیه(را زیرمجموعة چ ح دی ر  قرارداد نوح ترک ب، 
 « پرندة خیال»است ولی انسان جحیی از اجحا  ،«دست»اضافة اسن ار  است زیرا می توان  خت « دستِ خیال» مثال:

 توان آن را جحیی از ساهنمان موجود دی ر  دانست. گه، هود، کل و یک مجموعة کامای است که نمیاضافة تبم هی است. زیرا  رن
 ها  زیر را با ه  مقایسه ک  گ و به اضافة تبم هی یا اسن ار  بودن آن  ی بمریگ.برا  مساّ  شگن بر موضوح، ترک ب

 «صبح اجل»و « دست اجل»  «حملة خشم»و « آتش خشم»  «مرغ دل»و « چشمِ دل»
 «قالی شب»و « سقف شب»  «پای دل»و « چاه دل»
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 :2پیوست      
 

 

 درس یکم
                                    اجزای جمله در زبان فارسی *

دی ر  آید.گیرند که نهاد در ابتدای جمله و فعل در انتهای آن میای در کنار هم قرار میجزای جمله به گونه، ادر زبان 
   رنگ.ب ن نهاد و ف ل قرار می به آنها ن از داشنه باشگاجحا  جماه در صورتی که ف ل 

 

توانگ نبانة شود که میتبک ل می «شناسه +( ماضی / مضارحفعل )بن»مهمنرین عضو جماه است و م موالً از یک  :فعل *
 رفن  رفت + م اسنمرار ب  رد:  «می»یا  «نفی»

 نویا  بنویس           «:هب»فعل امر مفرد با حذف : شوداین  ونه ساهنه می :مضارعبن *
 دیگ  دیدن :       شودمیتبک ل  «ن» بگون ع مت مصگر ، از مصگر ف ل :ماضیبن *
بردارنگة دو مخهو  آیگ و درن است و در آهر ف ل میاست که هم به با آ« شناسه»هر ف ل دارا  یک  :شناسة فعل *
 ی ، یگ، نگ     ، ∅ ،  ، د /     های ماضی و مضارع:شناسهاست. « شمار»و « شخب»

 .با دشمن ج   گنگ   دالوران ماتقس   می شود:           گزارهو  نهادبه دو بن   ساده ةجمل
 نهاد                   حاره                                                                                                

 توانه شنص و دو  شنص باشگ میو اغاب وقنی ضم ر اوّ گروه اسمی است که معموالً در ابتدای جمله می آید :نهاد *
 اساس ش اسه ممکن است. آن را ح ف کرد. در این صورت تبن ص نهاد بر

 س الی بگین ترت ب در ذهن مطرح می ک   : ،برا  یافنن نهاد روش شناخت نهاد:
 (به صورت سو  شنص مخرد)( + فعل باشگا ر موجود (+ گروه اسمی قبل از فعل )یا چه کسیچه چیز )                  

 (نهاد) هواچه چ ح  سرد شگ          هوا سرد شد            مثال:  اسم این س اه نهاد جماه است.                         
 (نهاد) در هوانگنمهارت او چه چ ح سنودنی است         مهارت او در هوانگن، سنودنی است                                    

  نهاد داده می شود.ة خبری است که دربار :گزاره *
 م نیز دارد. گاهی عالوه بر فعل، مفعول، مسند یا متمّفق  از یک ف ل تبک ل می شود و  گزاره اهی           
 .هریگ    کناب فروشیاز را    هاکناب این                        .    آمددددگ    عای 
 ف ل            منمّ         مخ وه                                                        ف لنهاد        

 می آیگ یا می توانگ ب ایگ. « را»نشانة  حرفاست که  ا از آن  گروه اسمی یک :گروه اسمی مفعول *
 (.آورد «را»مخ وه است زیرا در آهر آن می توان « کتاب)»              .علی کتاب خرید

 ک   :برا  یافنن مخ وه س الی بگین ترت ب مطرح می طرز یافتن نقش مفعول:
 است. «مفعول» اسم این س اه،  + فعل گذرا به مفعول؟ چه کسی رایا  چه چیزی را 

 )مخ وه( هانة زیمایی   چه چ ح  را می سازد    . احمگ هانة زیمایی می سازد           
و ف ل نا  دارد. « مسند»آیگ که یک  روه اسمی می اهی ، عالوه بر فعلها جماهدر بخش گزارة  :گروه اسمی مسند *

 ن جماه یک جحء دی راست و بایگ به ای ناقص« .هوا است» ةجما مثالً:. اس اد  برا  تکم ل جماه به آن ن از دارد
 «هوا ابری است» ردد تا کامل شود: افحوده« مسند»ی  ی    

 توضیحات تکمیلی برخی  نکات زبانی/ ادبی 

 (1های متن پژوهی فارسی )کارگاه
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 های مهمّ اسنادی عبارتند از: فعل
 بودن و جانشین های آن                          -1

 

 

 

            هددواهددگ بدددود. یدددارهگا با ما                          .دیددهددوشحددالد تو ه اددی               .بددود    ت ط دلش مده   
 ف ل اس اد                                مس گ           ف ل اس اد                           مس گ  مس گ     ف ل اس اد                                 

 ردیدن  شدن و هم معنی های آن مثل گشتن و گ -2
              . بت      ر    هوا          .شددگه اسدددت   ارزانق مت ر                     .شددددگ  هددددوب  حال 
 مس گ    ف ل اس اد   مس گ    ف ل اس اد                             مس گ     ف ل اس اد                          
   

 چه جور + فعل اسنادیک   :      کمک ف ل اس اد  س الی بگین  ونه مطرح میبه  طرز یافتن مسند:
  اسم این  رس ، مس گ است که نحدیک ترین  روه اسمی به ف ل به حساب می آیگ.                        

 )مس گ(ورزشکار چه جور است           .دوسن ، ورزشکار است                                            
رونگ در این صورت دی ر به کار می فعل کمکیدر جماه به ع وان « شد، بود، است، باشد»ها   اهی ف ل -3

ها  کمکی این است که هم به همراه با صخت مخ ولی  اهر این نوح ف ل ة.  نبانآیندنمی به شمارف ل اس اد  
 دهگ.           جماه را تبک ل می می شونگ و صخت مخ ولی و ف ل کمکی، با ه  ف ل اصای

 شنص ماضی ب  گ سو  «رفته بود»ف ل                  بود   رفتهاو به تهران 
                                                                    صخت مخ ولی    ف ل کمکی          

         سو  شنص ماضی نقای «گفته است»ف ل           است   گفتهاین مطلب را  او
                                   صخت مخ ولی    ف ل کمکی    

 نیز وجود دارد. ممتمّ ،ها گاهی عالوه بر فعلدر بخش گزارة جمله :گروه اسمی متمّم *    
 آید.متّمم، گروه اسمی است که پس از حرف اضافه می                                

 : بر، از، با، در، تا، مان گ ، برا  ، بگون ، بی، .... ساده     برخی از حروف اضافه عبارتند از:
 ، و ...ة، به وس ابه دل ل ، به م رور ، به ع وان  ت ،به همراه ، به دنماه ، به عاّ ب:مرکّ                                                  

برا    گا کردن منمّ  کافی است ابنگا حرف اضافه را مبنّص ک    ب گ بم     کگا   روه اسمی، : مروش پیدا کردن متمّ 
 نا  دارد. آن گروه اسمی متمّمهمراه آن حرف اضافه آمگه است؛ 

   است.منمّ« دشمنان مرز و بوم»حرف اضافه است  ا « به« ».به دشمنان مرز و بوم خود بتازید» ةدر جما م  ً، 
 

   کافی است.   و راه تبن ص آنها ضرورت نگارد. فق  تبن ص نق  منمّدر نرا  آموزشی جگیگ دانسنن انواح منمّ ر: تذکّ
 مدودرس 

 

 . می  وی گ مصدرو به آن  رسانگترک ب شود، مخهو  اصای ف ل را می «ههَ ن»پسوند وقنی بن ماضی ف ای با  :مصدر *
 زمان هست نه شنص نه مخهو « خوردن»در            خوردنهورد + دَد ن=  مانند:               

 هواه   کار  انجا  دهگ.ده   یا از کسی میف ای است که با آن فرمانی می :امر فعل *
 «برویگ    برو،»  «دوم شخب جمع»و  «دوم شخب مفرد»     رود:برای فعل امر دو ساخت به کار می                   

 )بن مضارح( رو)جحء   ب ن( +  به= برو   :«به » و  اهی بگون  است« به»که با جحء   ب ن مضارح بن :دوم شخب مفرد
 (ف ل)ش اسة ید )بن مضارح( +  رو)جحء   ب ن( +  به=  بروید  :    شودش اسه به آن اضافه می دوم شخب جمع،در 
 ن و / م و ب و مانند: شکل قگی  نهی است. « مَه»است. « ندَ»یا « مَد» وی گ.  نبانة نهی امر م خی را نهی می :فعل نهی *

   

 باشم، باشی ....

 ( ، هست و ...ا ، هستی ) )ا (هستم     

 است، نیست
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