


 

 

 

 

 

 این کتاب، 

 ادبیّاتی که در اعتالی زبان فارسی این سرزمین تالش می کنند. دبیرانتقدیم می شود به همة       

  

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حقّ چاپ و نشر 

اعم از تمام یا بخشی از این کتاب را به هر صورت 

فتوکپی، چاپ کتاب و جزوه و یا حتّی برداشت به 

صورت دست نویس ندارد و متخلّفین به موجب 

قانون حمایت از مؤلّفین و  2ی از مادّه 5بند 

 ناشرین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. 

 

 نو نگاههای مجموعه کتاب

 هشتمفارسی    ..........................   عنوان کتاب

 جواد امیرساالری  ..................................  مؤلّف

 قم  .......................................................  محلّ نشر

 سفیر صادق  .............................................  ناشر

  96 - اوّل  ......................................  نوبت چاپ

 3000 ..................................................   شمارگان

    .................................................................. شابک

 محمدهادی امیرساالری  ...............  صفحه آرا

 مریم سالمی  ................................. حروف نگار

 حلیمه کاشانی ................................. ویراستار

 تومان20000 .......................................... قیمت
 

 0917  301  6085:        شماره تماس با مؤلّف

 J.Amirsalari@Gmail.com        :پست الکترونیکی
 

                                  www.negahenow.comسامانه اینترنتی:        (071      ) 36 26 06 29 تلفن :   : دفتر نگاه نو -1، شیراز  مرکز پخش: 

mailto:J.Amirsalari@Gmail.com
http://www.negahenow.com/


 

 

 این کتاب،  

 تقدیم می شود به همة دبیران ادبیّاتی که در اعتالی زبان فارسی این سرزمین تالش می کنند.      

 
 

 ۱۳۴۰ -امیر ساالری، جواد،  : سرشناسه

عنوان و نام 

 پديدآور

لف ؤفارسی هشتم )دوره اول متوسطه(/ م :

 جواد امیرساالری.
 ، ۱۳۹۷.نگاه نوفرهنگشیراز:  : مشخصات نشر

؛ ۲۲ ×۲۹ رنگی(: مصور)بخشی۲۸۸ ص. : مشخصات ظاهری

 سم.

 های نگاه نومجموعه کتاب : فروست

 6-1-99414-622-978 : شابک

وضعیت فهرست 
 نویسی

 فیپای مختصر :

شماره 
 کتابشناسی ملی

: ۵۲۶۰۹۵۲ 

 

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حقّ چاپ و نشر 

تمام یا بخشی از این کتاب را به هر صورت اعم از 

فتوکپی، چاپ کتاب و جزوه و یا حتّی برداشت به 

صورت دست نویس ندارد و متخلّفین به موجب 

قانون حمایت از مؤلّفین و  2ی از مادّه 5بند 

 ناشرین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. 

 

 نگاه نوهای مجموعه کتاب

 )دورة اول متوسطه(  فارسی هشتم 

 جواد امیرساالری................................................................................. مؤلّف

 شیراز............................................................................................... محلّ نشر

 نگاه نو فرهنگ.............................................................................................. ناشر

  99 مرداد -ششم............................................................................ نوبت چاپ

 1500......................................................................................................  شمارگان

   978-622-99414-1-6................................................................ شابک

 مریم سالمی ....................... .......................................................حروف نگار 

 حلیمه کاشانی .........................................................صفحه آرا و ویراستار

  قم سلمان فارسی ........................................... چاپ و صحافی لیتوگرافی،

 تومان 75000قیمت........................................................................................

 

   0917  301  6085:        ناشرشماره تماس با                                      

 negahenow1393@gmail.com  :     پست الکترونیکی        

 
 

 www.negahenow.comسامانه اینترنتی:                                             ناشر از طریق مرکزاصلی  پخش:  شیراز ، 

 

http://www.negahenow.com/
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 ستایش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاای نام نکوی تو، سر دفتر دیوان

  هاوی طلعتِ روی تو، زینت دهِ عنوان
 مستوره کردستانی

آرایش درخشندگی رویت ای خدایی که نام زیبای تو، آغاز هر نوشته و کتابی است و  :معنی 

   دهندة سرآغازهاست.

    درخشندگی :*طلعتآغاز هر نوشته، بخش آغازین     :سردفترزیبا، خوب     :نکو :واژگان

   سرآغاز کتاب :عنوان    مجموعة شعرهای یک شاعر   :دیوان 
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 به نام خدایی که جان آفرید

 

 سعدیسرودة  ،« بوستان»       مثنوی  :قالب شعر
 

های شاعران و نویسندگان، در آغاز کتاب استت کته بته بخشی از نوشته ،تحمیدیه. است «تحمیدیه» این درس نوعی

 پردازد. و ستایش خداوند و اولیای دین می حمد

 

 ابیاتشرح 

 

 بههه نههام یههدایی  ههه دههان  فریههد  1
 

 سهه گ گنههتگ انههدر زبههان  فریههد 
 

  به نام خدایی شروع می کنم که روح و جان آدمی را آفرید و به او قدرت سخن گفتن داد.  :معنی

  «یانَالبَ هُمَ، عَلَّخَلَقَ االنسانَ» ةبه آیاشاره  :تلمیح : رایه

 

 یداونهههدِ ب ةهههندی دسهههت یر  2
 

 ب هه ِ زههوزی زهه یر ههری ِ ی هها  
 

 پذیر است. نهاست و خطاها را می بخشد و توبهانسا ةخداوندِ بخشنده ای که یاریگر هم :معنی

       پذیرندة پوزش :*ز یرزوزی        بخشنده : ری              یاریگر، مددکار :*دست یر :واژگان

 «     ی»ف حر و « هِه» صدایتکرار  : رایی واج : رایه

 گناهان است. ةبخشنده و پوشانند ،اینکه خداوند دورمدر قرآن ات اشاره به آی :تلمیح                    

 تأکید شده.  «بخشندگی، خطا بخشی، دستگیری»چون  صنات م تلف الهی در ایگ بیت به   :نکته

 

 زرسهتارِ امهری همهه  یهک و   هه   3
 

 بنههی  دم و مههرم و مههور و م هه  
     

 ها و دیگر موجودات( مطیع فرمان او هستند. چیز و همه کس )انسان همه :معنی

                        انسان، فرزندان آدم  :* دمبنی           مطیع، فرمانبردار  :*رزرستا :واژگان

 پرنده  :مرم                                    مورچه :مور     

 موجودات  ةمجاز از هم ،مصراع دوم :مجاز                مگسمرغ و مور و  :مراعات نظیر : رایه

 «  میم»تکرار واج   رایی:واج (83 ةآی -آل عمران ةقرآن )سور ةاشاره به آی :تلمیح
 

 

 

اند و در ها بیان ر ایگ نکته است  ه ایگ لغات در واژه نامة  تاب درسی معنی شدهعالمت ستاره در  نار بریی از واژه :هتودّ
 ها اهمّیّت بیةتری دارند. زمون
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 یکی را به سهر، برنههد تهاجِ ب هت  4
 

 ت هت یکی را بهه یهاا انهدر  رد زِ 
 

سته نباشتد از اوج عظمتت، پتایین خداوند، کسی را به اوج عظمت و شکوه می رساند و دیگری را که شای :معنی

 کند. آورد و او را ذلیل و بیچاره میمی

 اقبال، بهره، قسمت    :*ب ت :واژگان

         )ذلیل و بیچاره کردن(  یاا  وردن بهاز ت ت ) به عظمت رساندن(،  تاج بر سر نهادن : نایه : رایه

 (شاءمَن تَلّ ُذِتُ شاء وَن تَمَتُعِزُّ) قرآن  ةاشاره به آی :تلمیح

 )بخت مانند تاج(بخت تاجِ :تةبیه                      بخت و تخت :دناس

 به سرِ یکی سربه    را ییکه             فاضا فکِّ :لدر مصراع اوّ« را»نوع  :نکته        
 مضاف       الیه   مضافٌ             
 

  ل کنتد یعنتی اوّدو را عوض متی جای آنمعموالً  الیه می آید و بین مضاف و مضافٌ رای فکّ اضافه :توضیح

  .آید و بعد مضافالیه می مضافٌ

 مفعول جمله محسوب می شود. « یکی»مفعول است و  ةنشان ،ع دومادر مصر« را»نوع      

 
 

 گُلسههتان  ُنههد  تةههی بههر یلیهه   5
 

 گروهههی بههر  تهه  ب ههر د ز  ب نیهه  
 

کنتد و فرعونیتان را در آب نیتل خداوند، آتش نمرود را بر حضرت ابراهیم خلیل به گلستان تبدیل متی :معنی

 غرق می کند و به جهنّم می برد. 

 ای بزرگ در کشور مصر رودخانه :نی                             )ع(لقب حضرت ابراهیم :یلی  :واژگان

 انبیاء(    ةسور 69ة)آیاست.  «ابراهیمحضرت گذشت در آتش افکندن سر»به اشاره  ،لمصراع اوّ :تلمیح : رایه

 اعراف( ةسور 136 ةآی)         .دارد « غرق شدن فرعونیان در آب نیل»تلمیح به  ،مصراع دوم                  

 آب و آتش :تضاد        

 
        

 بههه درگههاهِ ل ههف و بههکرگی  بههر  6
 

 سهههر بکرگهههان نههههاده بکرگهههی زِ 
 

 گذارند.کنار میان، شکوه و بزرگی خود را در برابر لطف و بزرگی خداوند، بزرگ :معنی

       )کنار گذاشتن( از سر نهادن : نایه        بَر ، سَر :دناس ناقص : رایه

 تکرار واژة بزرگی         :تکرار          «ر، ب»تکرار حرف  :واج  رایی
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 دههههان، مُتّنِهههل بهههر الهیهههت  7
 

 فرومانههههده از  ُنهههههِ مههههاهیت  
 

 ا از شناختِ حقیقتِ ذات خداوند ناتوان هستند. فکر و هم رای هستند امّة مردم جهان بر خدایی او، همهم :معنی

 خدایی :تالهی      هم فکر، هم رای، هم داستان       :*نلمتّ :واژگان

       ، ذات، چیستیحقیقت :*ماهیت      ذات، پایان و حقیقت چیزی             :* ُنه    

  شدن( ، عاجزشدن ناتوان) :نفروماند : نایه        )مردم جهان( دهان :مجاز : رایه

 بر ناتوانی انسان از درک شناخت و توصیف خداوند تأکید دارد.منهوم مصراع دوم  :نکته   
 

 

 بةههر، مههاورای داللهه  نیافههت 8
 

ر، مُنتهههای دمههال  نیافههت   ب صهه 
 

 زیبایی و نیکویی او پی ببرد. رگی خداوند را درک کند و به نهایتانسان نمی تواند عظمت و بز :معنی

   کویییزیبایی، ن :*دمال             آنچه در پشت چیزی باشد. ،ر، آن سوی، در پیپشت س :*ماورا :واژگان

 عظمت، بزرگی :دالل       آخِر، به پایان رساننده :)منتهی(*منتها     چشم، بینایی، بینش :*ب ص ر          

 بَصَر )انسان( :مجاز      جمال و جالل، بَشر و بَصَر       :دناس ناقص : رایه

 ناتوانی انسان از درک عظمت و شکوه خداوند :بیت نهاییمنهوم  :نکته
 

 

 

 دل  نههههی ةتأمّهههه  در  یینهههه 9
 

 صههنایی بههه تههدریل، ناصهه   نههی 
 

 آوری. تدریج پاکی و خلوص دل به دست می ، بهبیندیشیای است دلت که چون آیینه دراگر  :معنی

 پاکی، خلوص، پاک دلی، پاکیزگی  :*صنا :واژگان

 به دست آوردن :ناص   ردن   کردن  اندیشیدن، درنگ :*تأمّ   ردن            

 (.)دل به آیینه تشبیه شده است  یینة دل :تةبیه : رایه
 

 

 

 مُحههال اسههت سههعدی  ههه راهِ صههنا 10
 

 تههوان رفههت دههک بههر زههی مصهه نی 
 

 ای سعدی، راهی که بتواند آدمی را از آلودگی ها پاک کند فقط با پیروی از راه پیامبر اسالم امکان پذیر است.  :معنی

 به دنبالِ، عقبِ :بر زیِ  ممکن، ناشدنی          غیر :*مُحال :واژگان

 یکی از القاب پیامبر اکرم )ص(          برگزیده،  :مص نی            

 ها تصفیه و پاک می کند. ای است که آدمی را از آلودگیشیوه ،«راه صنا»عارفان،  کالمدر  :نکته

 
با تودّه به زی  گنتار  تاب درسی در ب   دان  های ادبی و زبانی از بیان م الهب اضهافی  هه بهه  :همکاران قاب  تودّه

شده است. مبانث دستوری، ادبی، زبانی انباشت دان  و فرسای  ذهنی دان   موزان منجر می شود، به طور ددّی زرهیک 
شرح و توضیح شده و برای هر درس، سؤاالت تةریحی یا  هارگکینه ای متناسب با موضوع هر  ،در اندازه و محدودی  تاب
 .شده است درس، طرح و زاسخ داده
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 فصل اوّل

 آفرینش زیبایی     
 

 

 

               

 

 
       

       

 

 

  ة  دل باز  گ  ه دان بینی 

    نچه نادیدنی است،  ن بینی                   
 هاتف اصفهانی                                           

چشم بصیرت بگشا تا اصل و حقیقت هر چیزی را ببینی و حقایق معنوی را که با چشم  :معنی

  .شود، با بصیرت باطنی ببینیظاهر دیده نمی

 اصل هر چیز  :دان :واژگان

 « ن»تکرار حرف  : راییواجآن و جان     :دناس ناقص :ه رای

  چشم و دل و جان :مراعات نظیر      چشم دل :تة یص          

 ، حقایق معنوی، عالم غیبنادیدنیمنظور از  :نکتة ادبی 

                   ّعاملی است برای درک حقایق معنوی  «باطنی تبصیر» :ه به مفهوم بیتبا توج 
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 هشتمفارسی 

 اوّلدرس         

 پیش از اینها                                         

 

  قیصر امیگ زور  ،به قول زرستو     مثنوی :قالب شعر

 شرح ابیات

  هردم یهدازی  از اینهها، فکهر می 1
 

 ای دارد میههههان ابرهههههایانههههه 
 

 کردم که خدا در میان ابرها خانه دارد.در گذشته فکر می :معنی
 

همثههه  قصهههرِ  2  هازادشهههاهِ قصهههّ
 

 یةتی از المهاس و یةهتی از طهال 
 

 ، با آجرهایی از الماس و طال ساخته شده است. اههاو مانند قصر پادشاه قصّ ةخان :معنی

 آجر، آجر خام :*یةت :واژگان

 «  خشت»واژة  تکرار:  الماس و طال  :مراعات نظیر  مثل قصر پادشاه :تةبیه : رایه
 

 عههاج و بلههورهای بُههرد  از زایههه 3
 

 بههر سههرِ ت تههی نةسههته بهها  ههرور 
 

های ساختمان بلند خداوند از عاج فیل و بلور است و خداوند با غترور بتر روی تختت کردم که پایهفکر می :معنی

 نشسته است. 

 اف مانند شیشه نوعی مادة معدنی جامد و شفّ :بلور        دندان فیل :عاج       ساختمان بلند  :برج :واژگان
 

 مهههاه، بهههرکِ  هههو کی از تهههاج او 4
 

 ههههر سهههتاره، زهههولکی از تهههاج او 
 

 خداست و ستارگان پولک های تاج او هستند.  جکردم ماه، درخشش کوچکی از تاگمان می :معنی

 درخشش  :برک :واژگان

 تشبیه شده است. « پولک»به  ستارهو « برق»به  ماه :تةبیه   ماه و ستاره :مراعات نظیر : رایه
 

 ایو برک شهب، طنهیگ ینهده رعد 5
 

 ایسههی  و طوفههان، نعههری توفنههده 
 

 . و سیل و طوفان، فریاد خروشان اوخداوند است  ةصدای رعد و برقی که شب به گوش می رسد، صدای خند :معنی

 رخروش، خروشان، غوغا کننده پُ :*توفنده  آهنگ، انعکاس صدا  :*طنیگ :واژگان

 رعد و برق/ سیل و باران    مراعات نظیر: : رایه
 

 هیچ  ه  از دهای او  گهاه نیسهت 6
 

 هیچ    را در نضوری راه نیسهت 
 

 کردم هیچ کس از مکان خداوند آگاهی ندارد. و هیچ کس اجازه ندارد که به حضور او برود. فکر می :معنی

 اجازه :راه :واژگان

 را و راه  :ناقص سدنا : رایه
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 یةهم یگ رنه  بهود و ن یدا بهی 7
 

 ای در  سههمان، دور از زمههیگیانههه 
 

 اش در آسمان و دور از زمین بود. رحم و خشمگین بود و خانهکردم، بیصوّر میتآن خدایی که من  :معنی

    آسمان و زمین  :و مراعات نظیر تضاد : رایه
 

 بهههود، امّههها در میهههان مههها نبهههود 8
 

 مهربهههان و سهههاده و زیبههها نبهههود 
 

 او مهربان و صمیمی و زیبا نبود.  ا از ما دور بود.داشت امّخداوند وجود  :معنی
  

 در دل او، دوسههتی دههایی نداشههت 9
 

 مهربههانی هههیچ معنههایی نداشههت 
 

 در وجود او، دوستی جایگاهی نداشت و مهربانی در مورد او معنا و مفهومی نداشت.  :معنی
 

 زرسهیدم از یهود از یهداهر  ه می 10
 

 از  سهههمان از ابرههههاز زمهههیگ ا 
 

 ؛پرسیدمزمین، آسمان، ابرها از دیگران میالی که در مورد خودم، خدا، ؤهر س :معنی

 گویند. المعانی( میها، موقوفاین بیت با بیت بعد کامل می شود)به این نوع بیتمعنی  :نکته
 

 ایهگ،  هار یداسهت» :گنتندزود می 11
 

 «زرس و دو از  ار او  اری ی اسهت 
 

 که این کارها مربوط به خداست و سؤال در مورد کار خداوند، اشتباه است.  :همه زود می گفتند :معنی
 

 نیّهههت مهههگ در نمهههاز و در دعههها 12
 

 ترس بود و ونةهت از یةه  یهدا 
 

 قصد من از نماز خواندن و دعا کردن، فقط ترس و وحشت از خشم خداوند بود.  :معنی

 عزم ،قصد، آهنگ :*تنیّ :واژگان
 

 زی  از اینهها، یهاطرم دل یهر بهود 13
 

 از یدا در ذههن  ایهگ تصهویر بهود 
 

 کردم.در گذشته این تصاویر از خدا در ذهنم بود و همیشه در دلم احساس دلتنگی و غمگینی می :معنی

 دلتنگ، غمگین  :دل یر    دل :یاطر :واژگان
 

 تا  ه یک شب، دست در دست زهدر 14
 

 سههنرراه افتههادم بههه قصههد یههک  
 

 که یک شب، دست در دست پدرم، به قصد یک سفر به راه افتادم. تا این :معنی
 

 در میهههان راه، در یهههک روسهههتا 15
 

 ای دیههدی ، یههوب و  شههنایانههه 
 

 ای خوب و آشنا دیدم.در میان راه، به یک روستایی رسیدیم و در آنجا خانه :معنی
 

 «زدر، اینجا  جاست؟» :زود زرسیدم 16
 

 «اینجا یانة یهوب یداسهت» :گنت 
 

 خوب خداست.  ةجا خاناینجا کجاست؟ پدر جواب داد این :از پدرم، سریع پرسیدم :معنی

 مسجد است.  :منظور از یانة یوب یدا :نکته
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 شود یک لحظه مانداینجا می» :گنت 17
 

 ای یلوت، نمازی ساده یوانهدگوشه 
 

  ای خلوت یک نمازی با اخالص و دوری ماند و در گوشهای شود لحظهاین جا می :پدرم گفت :معنی 

 از ریا خواند.            

 نمازی که از ریاکاری دور باشد و با اخالص خوانده شود. :منظور از نماز ساده :نکته

 با وضویی دست و رویهی تهازه  هرد 18
 

 «با دل یود گنت و گویی تهازه  هرد 
 

 وضویی شاداب شد و با دل خود صحبتی داشت.شود با این جا می :پدرم گفت :معنی

 گفتگو کردن با دل تة یص:  : رایه

  پاک شدن به منظوراست ت قرار دادن آن یّه و اهمّو مورد توجّ «دل» ه بهتودّ :تأ ید مصراع دوم :نکته

  .های نفسانی و کسب صفای دلاز آلودگی

 ز   ن یدای یةهم یگ» :گنتم  19
 

 «اینجا در زمیگ؟ای اینجاست؟ یانه 
 

 اش همین جا، در روی زمین است؟پس آن خدای خشمگین، خانه :گفتم اوبه  :معنی

 دارد.« الیهٌمضاف»و در مصراع دوم نقش « متمّ »در مصراع اوّل نقش « ی»ضمیر متّص   :نکته

 گنت  به او. می گ اری .  )او(شک  ضمیر مننص   ن « ی»به دای ضمیر « گنتم »در : توضیح

 نق  متمّ  دارد.« ی»ضمیر  بنابرایگ ناقص می شود، «به»نرف اضافة  دون ون ایگ دمله ب 
 

  ری یانههة او بههی ریاسههت» :گنههت 20
 

 هههای  از گلههی  و بوریاسههتفری 
 

 هایش از گلیم و حصیر است.یی است و فرشرووخداوند، ساده و بدون د ةآری خان :گفت :معنی

 .حصیری که از نی می بافند :*بوریا        دورویی، نفاق :*ریا :واژگان

 بافند.نوعی فرش که از پشم می :گلی            فرش و گلیم و بوریا  :مراعات نظیر : رایه
 

  ینههه اسههتمهربههان و سههاده و بی 21
 

 مثهه  نههوری در دل  یینههه اسههت 
 

او مثتتل نتتور و روشتتنی در دل  ،خداونتتد، مهربتتان و صتتمیمی استتت و از کینتته و دشتتمنی دور استتت :معنههی

 درخشد. ها میانسان

    میان، درون چیزی :دل :واژگان

 مثل نوری  :تةبیه : رایه

 است. «ودود انسان» در این بیت نماد ه یین :نکته
 

 عههادت او نیسههت یةهه  و دشههمنی 22
 

 «نههام او نههور و نةههان  روشههنی 
 

 عادت خداوند، خشم و دشمنی نیست. نام خداوند، نور است و نشانة وجود او، روشنایی است.   :معنی

 «ی و ن»تکرار واج   رایی:واج (35 ةآی –نور  ة)سور« االرض وَ ماواتِ السَّ  نورُ اهللُ» ةاشاره به آی  :تلمیح : رایه
 

 یهدای  ایهگ یداسهت :تازه فهمیدم 23
 

 ایههگ یههدای مهربههان و  شناسههت 
 

 ه شدم که خدای من، این خدای مهربان و آشناست. تازه متوجّ :معنی
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 تردوسههتی از مههگ بههه مههگ نکدیههک 24
 

 تراز رگ گههردن بههه مههگ نکدیههک 
 

 تر است. ی از رگ گردن به من نزدیکتر است، حتّخداوند، دوستی است که از خود من به من نزدیک :معنی

 «ن»تکرار واج  رایی: واج رید(ن حَبِل الوَ، مِلیهِ نُ اقربُ اِح)و نَ« ق» ةاز سور 50 ةاشاره به آی :تلمیح : رایه

 بعهد از ایهگ، بها ایهگ یهدا  توانمی 25
 

 دوست باش ، دوست، زاا و بی ریها 
 

 دوستی که از نفاق و دورویی به دور و پاک است.توانم با این خدا دوست باشم. بعد از این می :معنی

 دورویی، نفاق :*ریا :واژگان

  بودن خداوند اشاره کرده است.« ریابی»و « پاک»شاعر در این بیت به صفات  :نکته

 
 

 خــود ارزیـابـی       
 )زاسخ در زاورقی(                         

 

 1ای اشاره دارد؟به  ه نکته« اینجا یانة یوب یداست»شاعر در مصراع  – 1

 2بیان  نید.« نام او نور و نةان  روشنی» درا و دریافت یود را از مصراع   – 2

 3هایی برای شنایت یداوند هستی ودود دارد؟ ه راه – 3

 

 ـیـادبـ دانش
 

 «اتادبیّ»و « زبان« »ناوتت»

نویسنده، انتقال پیام است و تمام تالش گوینده یا روند کلمات در معانی قراردادی و همیشگی خود به کار می «زبان»در 

 خواهد مقصود خود را به صورت مستقیم و آشکار بیان کند. و می

 «.باران از  سمان می بارد»  :مانند

کنتد بته همتین جهتت بته کمتک گذارتر بیان تا مقصود خود را زیباتر و تأثیر در فکر یافتن روشی است «اتادبیّ»ا در امّ

 تواند کلمه را از معنای قراردادی آن خارج کند و پیام را به طور غیر مستقیم و غیر صریح بیان نماید. تمثیل می

گیری از امکانات هنری همچون، تشبیه، استتعاره، تشتخی ، مجتاز، با بهره ات )بیان ادبی(همچنیگ نویسنده در ادبیّ

بخشد. افزون بتر ایتن، از تکترار موستیقایی آواهتا نقش هنری و زیبایی آفرینی می ،کنایه، حس آمیزی، اغراق و ... به زبان

  )وزن، قافیه، ردیف، واج آرایی، تکرار، سجع، جناس و ...( و عواطف و احساسات انسانی نیز بهره می برد. 
  ریکد.مروارید از  ةمان  سمان فرو می :مثال

                                                           

 خانة خوب خدا بر روی زمین است. «مسجد»به این نکته که  -1

 ند است و نشانة او روشنی است یعنی وجود خدا سراسر نور و روشنی است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست.وهای خدانام از «نور» -2

3-  توان به خالق و ناظم هستی پی برد. از مطالعه و بررسی نظم در جهان هستی می 

 قلبی ة تواند بسیاری از صفات الهی را از طریق دل و مشاهدرسد که میانسان بر اثر تکامل روحی و معنوی و کسب فضایل به جایی می  

 درک کند.      

      توان به صفاتی از خدا پی برد. ها میل در این نشانهای در جهان هستی از جمله خود انسان، آفریدة خداست. از طریق تأمّهر پدیده 
         



  
 
 

15 

 

 درس اول
نو

ه 
گا

ی ن
ها

ب 
کتا

ی 
سر

ز 
ا

 
 هشتمفارسی 

استت. همچنتین نویستنده در ترکیتب  «باران» خود به کار نرفته و مقصتود از آندادی در معانی قرار «مروارید» ایگ مثال،در 

یعنی به آسمان صفت انسانی بخشیده و او را چون انسانی تصّتور  ؛جان بخشی )تشخی ( ایجاد کرده ةآرای « ةمان  سمان»

 کرده که چشم دارد. 

 به کار برده شده است. بیان )زبانی، ادبی( یدو شیودر دو جملة زیر یک مقصود با  :مثال دی ر

 ادبی( :بیان یشیو)   .شکفت خورشید گلِب(            زبانی( :بیان یشیو)    .خورشید طلوع کردالف( 
 

 .)  ونه گنتگ(استزیبایی آفرینی  ات،هدف ادبیّ و ) ه گنتگ(ارتباط و پیام رسانی  هدف زبان، : الم ةیالص

 شود. تشکیل می« هادمله»و « هاواژه»ساختمان زبان از 

« سایتار»برای درک بهتر هر اثر باید به  .دهندهایی هستند که فکر ما را در خود جای میهای زبان، مانند ظرفها و جملهواژه

 ه کرد. ی آن توجّ«محتوا»و 

 نهفته در اثر است.  فکری و معنا و مفهومِ ةزمین :منظور از محتوا

 ها و جمله هایی است که در اثر به کار رفته است.یعنی واژه ،شکل بیرونی نوشته :منظور از سایتار
  

 :ه  نی برای بررسی سایتار )شک  بیرونی( هر اثر، به ایگ موارد باید تودّ

  ،؟«نظ »است یا به « نثر»به متن اثر 
  ؟«ادبی»است یا « زبانی»شیوة بیان نوشته 
 هستند یا دشوار و دیریاب؟، ساده و قابل فهم های متگواژه 

 

 را از نظر سایتار با ه  مقایسه  نید. « لدرس اوّ»و « ستای »ها، شعر ه به ایگ زرس ا نون با تودّ

  :از نظر سایتار« لدرس اوّ»و « ستای »شعر  ةمقایس

 است. « نظم»به  متگ هر دو اثر -1

 ، 3، 2، 1های بیان در بیت ةاست. مثالً شیو« ادبی»دیگر و برخی « یزبان» ،«ستای »بیان در بریی از ابیات  یشیو -2

 هتایی ماننتدزبانی است زیرا در این ابیات، شاعر پیام خود را مستقیم و آشکار به خواننده منتقتل متی کنتد ولتی در بیتت      

 های ادبی بیان کرده است. گیری از آرایهبیان، ادبی است زیرا شاعر سخن خود را با بهره ةشیو 7و  6، 5، 4بیت       

    ی است و شاعر از همان ابتدا شعر چون این شعر کامالً یک شعر تخیّل ؛است «ادبی» ،«زی  از اینها»بیان در شعر  یشیو          

 خورد. ادبی به چشم می ةآن نیز آرای ابیاترا با زبان ادبی آغاز کرده و در اغلب          

سال پیش استت  800اغلب ساده و قابل فهم هستند با این وجود در شعر ستایش چون مربوط به  ،های متگ دو شعرواژه -3

 خورد. به چشم می« آدم، پرستارت، منتها، ماورا، بَصَر، بنینه، ماهیت، الهیکُ»ی مانند و دیریاب مات دشوارلک

 

 گــفـت و گــو

 ها گنت و گو  نید.در گروه« ستای »درباری زمینة فکری شعر  -1

 درباری ارتباط منهوم  یة زیر با متگ درس ز  از تأمّ  و تنکّر، گنت و گو  نید. -2

 (16، آیة «ق»)سوره « تری .ما از رگِ گردن به شما نکدیک »           
 

  موزان گرامی است. زاسخ  ن به عهدی دان برای بحث در الس است و سؤاالت ب   گنت و گو  :رت  ّ    
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 الیت های نوشتاری فعّ 

 ) زاسخ در زاورقی( 
 

به  ار « ذ، ز، ض، ظ»هایی بیابید  ه در  نها یکی از نروف واژه« درس اوّل»و « ستای »از متگ  -1

 1رفته باشد.
 

 2ددول زیر را  ام   نید. -2 

 

 زمان    مصدر    بگ مضارع فع  

    رفت

    دارد
 

 3مة ّص  نید.« زی  از اینها»و هجده  شعر   ردیف و قافیه را در بیت هةت -3
 

 4های م هبی اشاره دارد؟سعدی در بیت زیر، به  دام داستان -4
 گلستتتان کنتتد آتشتتی بتتر خلیتتل»

 

 «گروهتتی بتتر آتتتش بَتترَد ز آب نیتتل 
 

 

 
 

   
 

 

 
 

 

                                                           

 وضو، حضور -پذیر، ذهنپوزش - 1

        2 -  

 زمان مصدر بگ مضارع فع 

 ماضی رفتن رو رفت

 مضارع داشتن دار دارد

 

3 -  

 نبتتتتتود   متتتتتابتتتتتود، امّتتتتتا در میتتتتتان    8بیت 

 قافیه      ردیف                                       

 بتتتتتتودن   زیبتتتتتتامهربتتتتتتان و ستتتتتتاده و  

 قافیه        ردیف                                     
 تتتازه کتترد     دستتت و رویتتیبتتا وضتتویی    18بیت 

 قافیه                   ردیف                        

 تتتتازه کتتترد   گفتتتت و گتتتوییبتتتا دل ختتتود  

 قافیه                  ردیف                          
 

 غرق شدن فرعون و یارانش در آب نیل :مصراع دومگلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم             :مصراع اوّل -4

  

 

یکسان دارند امّا شک  تلّنظ « ذ، ز، ض، ظ»در زبان فارسی، بعضی نروف، مانند 

 ها متناوت است؛ با دقّت در معنا، به امالی ایگ گونه  لمات تودّه  نید.نوشتاری  ن
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 حـکایـت      
 به خدا چه بگویم؟                                                                               

 

را بودند  هه مسهافری از ارباب  را به صحرا برد. گوسنندان در دشت سرگرم   روزی  المی گوسنندان  -1

از ایهگ همهه گوسهنندانت، » :راه رسید و با دیدن انبوه گوسنندان، به سرام  ن  الم ) وزان( رفت و گنت

 «.      توان  ایگ  ار را بکن ؛ هرگک!نه، نمی» : وزان گنت «.یکی را به مگ بده

 «.یکی را به مگ بنروی :مسافر گنت 

 بیابان  :صحرا     رئیس، صاحب :ارباب   علف خوردن حیوانات، چریدن :را   :واژگان

 

 «.یداوندی را ب وی  ه گرگ بِبُرد» :مرد گنت«. گوسنندان از  نِ مگ نیست» : وزان گنت -2

                                   ؟!«به یدای  ه ب وی » : الم گنت

 :به صاحبش بگو که گرگ گوسفند را بُرد. خدمتکار گفت :گفتگوسفندان مال من نیست. مرد  :گفت چوپان :معنی

  جواب خداوند را چگونه بدهم؟

 مالِ :از  نِ              صاحب :یداوند :واژگان

ستمت کارهتای تأکید بر امانت داری و دیگر اینکه خداوند را ناظر تمام کارهای خود بتدانیم و بته  :منهوم نکایت

  ناپسند و گناه نرویم.

 رسالة قُة یریّه                                                                                                              

 

 

 

 مهمّ امالییواژگان و ترکیبات 
 

 

 
 
 

 عاج طال الماس قصّه قصر

 توفندهنعری  سی  و طوفان طنیگ رعد و برک  رور

 یاطر ترس و ونةت زرس و دو ی ا رن بی

 وضو سنر قصد تصویر ذهگ

 ب  ی ا لحظه  یینه بوریا ریا بی

 تماهی نه ُ تالهی متّنل ز یرزوزی

 صنا تأمّ  نتهامُ ب ص ر ماورا

    مص نی مُحال
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 تکمیلیسـؤاالت 
 

 های زبانی و ادبیدانش

 زیر   ونه است؟ ةبیان در دو نوشت یشیو -1

 شود. ش ماه روشن میشتاریک آسمان در ظلمت شب به نور ستارگان و درخ ةپهن الف(

  .های درشت باران ستارهبه مهتاب روشن است و یا به قطره هادر ده چراغ نیست؛ شب ب( 

 فته شده است؟راز عبارات زیر از ادبیات بهره گ یکدر  دام -2

 شکفت.   ادی فراموش گشته در آغوش چمنیهمچون  بهار گره از شکوفه باز کرد. گل؛ زمین به بهار نشست الف(

    متا بتود و چیتدن و  ةها شکوفه می کرد. یتک درختتِ بِته تتوی باغچتفصل خوش و معتدل بود. درخت ،بهار ب(

 .های من بودخوردن شکوفة به یکی از سرگرمی

 است؟« زبانی»زیر  ةبیان نوشت ی را شیو -3

 «های بلند طلوع کرد.سحرگاهان، خورشید از پشت کوه»

 های دشوار و دیریاب مةاهده می شود؟در  دام یک از بیت های زیر از لحاظ سایتاری، واژه -4

 (الف
 

 

 بتتته نتتتام ختتتدایی کتتته جتتتان آفریتتتد

 

 ستتتتخن گفتتتتتن انتتتتدر زبتتتتان آفریتتتتد 
 

 (ب
 

 

 بتتتته نتتتتام خداونتتتتد شمشتتتتیر و تیتتتت 

 

 کتتتتته بتتتتتاران آتتتتتتش در آرد ز میتتتتت  
 

 ص  نید؟ مة ّ ،به شیوی ادبی نوشته شده است  ه در عبارت زیر دمله ای را -5

آفرید و چیند و خدا برای او دو چشم سرخ چونان ماه تابان ملخ، حواسی نیرومند و دو دندان پیش دارد که گیاهان را می»

 «.متناسب اندامش بخشید به او گوش پنهان و دهانی

 توان استناده  رد؟هایی میاز  ه زرس  برای بررسی سایتار هر اثر، -6

 ه  رد؟برای درا بهتر هر اثر به  ه  یکهایی باید تودّ -7

 دو بیت زیر را از لحاظ سایتار )شک  بیرونی( با ه  مقایسه  نید. -8

 (لفا 
 
 

 متتتتتاه، بتتتتترقِ کتتتتتوچکی از تتتتتتاج او
 

 هتتتتتر ستتتتتتاره، پتتتتتولکی از تتتتتتاج او 
 

 (ب 
 
 

 تشر الهیتتتتتتجهتتتتتتان، متّفتتتتتتق بتتتتتت

 

 ه متتتتتتتاهیتشفرومانتتتتتتتده از ُکنتتتتتتت 
 

 ص  نید.یف را مة ّرددر بیت زیر قافیه و  -9
 

 

 «اینجتتا کجاستتت؟پتتدر، » :زود پرستتیدم»
 

 «اینجتتتا خانتتتة ختتتوب خداستتتت» :گفتتتت 
 

 قرار داده است؟« قافیه»در بیت زیر شاعر  ه  لماتی را با ه   -10
 

 

 متتتتتاه، بتتتتترق کتتتتتوچکی از تتتتتتاج او»

 

 «هتتتتتر ستتتتتتاه پتتتتتولکی از تتتتتتاج او 
 

 معنایی ایجاد  رده است؟ ةدر بیت زیر، شاعر بیگ  ه  لماتی شبک -11
 

 

 ریاستتتتتآری خانتتتتة او بتتتتی :گفتتتتت»

 

 «وریاستتتتبگلتتتیم و  زهتتتایش افتتترش 
 

  لمات متضاد را در بیت زیر نةان دهید. -12
 

 

 مگین آن ختتتدا بتتتی رحتتتم بتتتود و خشتتت»

 

 «اش در آستتتتمان، دور از زمتتتتینخانتتتته 
 

 قرار نموده است؟ة دناس برشاعر در بیت زیر میان  ه  لماتی  رای -13
 

 

 یکتتی را بتته ستتر، بتتر نهتتد تتتاجِ بختتت»

 

 «تختتتت یکتتتی را بتتته ختتتاک انتتتدر آرد ز 
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 تةبیه دیده می شود؟ دلی  یود را بنویسید. ةدر  دام بیت،  رای -14

 (الف
 

 

 بشتتتتتر، متتتتتاورای جاللتتتتتش نیافتتتتتت
 

ر، منتهتتتتتای جمتتتتتالش نیافتتتتتت   بَصتتتتتَ
 

 (ب 
 

 

 تأمّتتتتتتتتل در آیینتتتتتتتتة دل کنتتتتتتتتی

 

 صتتتتفایی بتتتته تتتتتدریج، حاصتتتتل کنتتتتی 
 

 ص  نید. فع  را با ذ ر زمان  ن مة ّ« بةر ماورای دالل  نیافت»در مصراع  -15

 پیدا کنید. زمان مضارعو یک فعل با  زمان ماضییک فعل با « شود یک لحظه ماند.اینجا می :گنت»در مصراع  -16

 ددول زیر را  ام   نید. -17
 

 زمان مصدر بگ ماضی فع 

    خوردیم      

    خواهیم نوشت    

    نشسته بودیم   

 

 تنـدرک م
 

 منهوم مصراع دوم بیت زیر  یست؟ -18
 

 

 بتتته نتتتام ختتتدایی کتتته جتتتان آفریتتتد  »

 

  «ستتتتخن گفتتتتتن انتتتتدر زبتتتتان آفریتتتتد 
 

 یداوند است؟« توبه ز یر بودن» دام واژه در بیت زیر بیان ر  -19
 

 

 دستتتتتتتتگیر   ةخداونتتتتتتتدِ بخشتتتتتتتند»

 

 «بخشِ پتتتتوزش پتتتتذیرکتتتتریم خطتتتتا 
 

 به  ه معنی است؟« زرستارِ امری همه  یک و   »در مصراع « زرستار» ة لم -20

 ی بیت زیر  یست؟منهوم  لّ -21
 

 

 نهتتتد تتتتاجِ بختتتت  یکتتتی را بتتته ستتتر، بر»

 

 «تختتتت آرد ز یکتتتی را بتتته ختتتاک انتتتدر 
 

 در بیت زیر، هر  دام به  ه  یکی اشاره دارند؟«  ت »واژی  -22
 

 

 گلستتتتتان کنتتتتد آتشتتتتی بتتتتر خلیتتتتل   »

 

 «گروهتتتی بتتتر آتتتتش بَتتترَد ز آب نیتتتل 
 

 در بیت زیر  نایه از  یست؟« از سر نهادن» -23
 

 

 بتتتته درگتتتتاهِ لطتتتتف و بتتتتزرگیش بتتتتر  »

 

 «بزرگتتتتتان نهتتتتتاده بزرگتتتتتی ز ستتتتتر 
 

 

 

 

 و منهوم مصراع  یست؟  یست؟«ل بر الهیت دهان، متّن»در مصراع « ی»مردع ضمیر  -24

 منهوم مصراع دوم بیت زیر به  ه موضوعی اشاره دارد؟ -25
 

 

 بتتتتتر الهیتتتتتتش   متّفتتتتتق جهتتتتتان،»

 

 «فرومانتتتتتتتده از کُنتتتتتتته متتتتتتتاهیتش 
 

 

  یست؟« بةر، ماورای دالل  نیافت»منهوم مصراع  -26

  ید؟ت میدسدلی   ونه به ه به بیت زیر، یلوص و زاابا تودّ -27
 

 

 تأمّتتتتتتتل در آیینتتتتتتتة دل کنتتتتتتتی  »

 

 «صتتتفایی بتتته تتتتدریج، حاصتتتل کنتتتی 
 

 

 به تعبیر عارفان  ه راهی است؟« راه صنا»در بیت زیر،  -28
 

 

 مُحتتتال استتتت ستتتعدی کتتته راه صتتتفا  »

 

 «مصتتتطفی تتتتوان رفتتتت جتتتز بتتتر پتتتیِ 
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 ها  یست؟ه به بیت زیر، راه زاا شدن انسان از  لودگیبا تودّ -29
 

 

 مُحتتتال استتتت ستتتعدی کتتته راه صتتتفا  »

 

 «تتتتوان رفتتتت جتتتز بتتتر پتتتی مصتتتطفی 
 

 

 در بیت زیر به  ه معنی است؟« راه» یواژ -30

 هتتتیچ کتتتس از جتتتای او آگتتتاه نیستتتت  »

 

 «هتتیچ کتتس را در حضتتورش راه نیستتت 
 

 

 ه به بیت زیر، قصد شاعر از نماز یواندن و دعا  ردن  ه بوده است؟با تودّ -31
 

 

 ت متتتتتن در نمتتتتتاز و در دعتتتتتا   نیّتتتتت»

 

 «تتتترس بتتتود و وحشتتتت از خشتتتم ختتتدا 
 

 

 در  بیت زیر  یست؟« نماز ساده»منظور از  -32
 

 

 شتتود یتتک لحظتته مانتتد  اینجتتا متتی :گفتتت»

 

 «ای خلتتوت، نمتتازی ستتاده خوانتتدگوشتته 
 

 

 ه به بیت زیر به یکی از فواید وضو اشاره  نید.با تودّ -33
 

 

 بتتا وضتتویی دستتت و رویتتی تتتازه کتترد   »

 

 «بتتا دل ختتود گفتتت و گتتویی تتتازه کتترد 
 

 

 ای است؟بیت زیر در توصیف  ه یانه -34
 

 

 ریاستتتتت  آری خانتتتتة او بتتتتی :گفتتتتت»

 

 «هتتتتایش از گلتتتتیم و بوریاستتتتتفتتتترش 
 

 

قر ن ارتبهاط منههومی  ةبا  دام  ی« تردوستی از مگ به مگ نکدیک تر/ از رگ گردن به مگ نکدیک»بیت  -35

 (.آیه یا عربی آن اشاره شود ة)به ترجمدارد؟ 

  دام صنات یداوند اشاره شده است؟به در بیت زیر  -36
 

 

 متتی تتتوانم بعتتد از ایتتن، بتتا ایتتن ختتدا  »

 

 «ریتتادوستتت باشتتم، دوستتت، پتتاک و بتتی 
 

 

 

 سـؤاالت تکمیلی  پـاسخ 
 

 شود. تشبیه دیده می ةآرای ،ستارههای باران ادبی چون در قطره ب(  یزبان الف( -1

 های ادبی همچون تشخی ، تشبیه، کنایه بهره برده شده است.چون از آرایه الف( -2

ادبی  ةو از طرفی از آرایاست اند و پیام نوشته به طور مستقیم و آشکار چون کلمات در معنای قراردادی خود به کار رفته -3

  استفاده نشده است.

 دیریاب است.و کمی دشوار  میغو  تیغمعنی کلمات  ب( -4

 .چونان ماه تابان آفرید ،خدا برای او دو چشم سرخ -5

6-   متن اثر به نثر است یا به نظم؟         

        شیوة بیان نوشته، زبانی است یا ادبی؟ 

        های متن، ساده و قابل فهم هستند یا دشوار یا دیریاب؟واژه 

 ساختار و محتوا -7

 مجاز مشاهده  «ب»تشبیه و در بیت ة آرای «الف»بیان آن ها ادبی است چون در بیت  ةهستند و شیوهر دو بیت نظم  -8

  دشوار و دیریاب هستند. «ب»های بیت ا واژهامّ ،ساده و قابل فهم «الف»های بیت واژه شود.می     

 است :ردیف  کجا و خدا  :قافیه -9

 کی کوچکی و پول -10

 فرش، گلیم و بوریا  -11
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 آسمان و زمین  -12

 ت و بخت تخ -13

 تشبیه شده است.  «ه یین»به  «دل»زیرا در این بیت  «ب»بیت  -14

 (ماضی) نیافت  -15

 شودمی :فع  مضارع  گفت، ماند  :فع  ماضی  -16

17-  

 زمان مصدر بگ ماضی فع 

 ماضی خوردن خورد خوردیم

 آینده نوشتن نوشت خواهیم نوشت

 ماضی نشستن نشست نشسته بودیم

 خداوند، قدرت سخن گفتن را به انسان عطا کرده است.  -18

 پوزش پذیر  -19

 مطیع، فرمانبردار  -20

 (.کندکند و هر کس را بخواهد خوار و ذلیل می)هر کس را بخواهد عزیز می  .دست خداوند استبه عزّت و ذلّت  -21

 آتشی که نمرود برای سوزاندن حضرت ابراهیم فراهم کرد.  :لمصراع اوّ -22

 م که ستمگران را در خود می سوزاند.آتش جهنّ :مصراع دوم

 ترک کردن، رها کردن  -23

 رأی هستندفکر و هممردم جهان بر خدایی خداوند هم منهوم مصراع:      ، یداوند -24

 ناتوانی انسان از درک و شناخت خداوند. -25

 انسان از درک عظمت و شکوه خداوند ناتوان است.  -26

 ی، پاک نگه داشتن. مادّ یهارا از آلودگیدادن دل و آن ه و تأمّل قرارمورد توجّ -27

  کند. ها تصفیه و پاک میای است که آدمی را از آلودگی هشیو راه صنا،  -28

  .پیروی از تعالیم و دستورات پیامبر اسالم -29

 . اجازه -30

 . ترس و وحشت از خشم خدا -31

 نمازی که از ریاکاری دور باشد و با اخالص خوانده شود.  -32

 شادابی و نشاط  -33

 مسجد  -34

 (.تریم)ما از رگِ گردن به شما نزدیک          .ریدالوَ ن حَبلِمِ لیهِاَقرَبُ اِ نَحنُ -35

 بودن خداوند اشاره شده است. «ریابی»و  «زاا»صفات به  -36
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 )اعالم: اشخاص و آثار ادبی(تاریخ ادبّیاتجدول نموداری 

 شرح احوال و آثار اشخاص و آثار ردیف

1 
 مستوره کردستانی

  ستایش               

 شاعری است که به دو زبان فارسی و کردی شعر سروده است. -1
 اند.او را نخستین زن تاریخ نویس کُرد در ایران شمرده -2
 از آثار اوست.« تاریخ اردالن»و « دیوان شعر» -3

2 
 سعدی

  ستایش             

 قرن هفتم است. ةشاعر و نویسند -1
ماتی را در زادگاه خود شیراز فرا گرفت و سپس برای مقدّهای وی آموزش -2

 سال به شیراز برگشت.  35تحصیل به بغداد رفت و پس از  ةادام

 باب تقسیم شده است. امه،منظومة مثنوی اوست که به دهنسعدییابوستان -3*
ای است اخالقی و اجتماعی و عرفانی که تااکنون باه بوستان سعدی منظومه -4

ترجمه شده  ز جمله انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ترکی و التینمختلف ا هایزبان
 است. 

عالوه بر بوستان، کتاب گلستان به نثر همراه با دیوان اشعاری از او بر جای  -5
 اند. نامیده« یّات سعدیکلّ»مانده است که همة این آثار را به نام 

3 

  خلیل        
 (حضرت ابراهیم )

  (الملیه السّ)ع    
 ستایش               

کعبه را  ةاز پیامبران الهی است که مردم را به خدای یگانه دعوت کرد و خان -1 
 به دست خویش ساخت.

وی به فرمان نمرود به آتش افکنده شد ولی آتش به امر الهی بر او سرد شد  -2
 و وی سالم ماند.

4 
 هاتف اصفهانی

  1درس                     

 از شاعران دورة افشاریه و زندیه است.  -1
 کرد. در سرودن غزل از سعدی و حافظ پیروی می -2
 عرفانی وی نیز معروف است. « بند ترجیع» -3

5 
 ر امین پوریصق

  1درس                  

 آید.از شاعران معاصرِ موفّق پس از انقالب به شمار می -1
آفتاب، تنفّس صبح، مثل چشمه مثل رود، به در کوچة »توان از آثار او می -2

 را نام برد. « های ناگهانقول پرستو و آینه

6 

 

 قُشیریه   ةرسال

  1درس                

 نوشتة ابوالقاسم قشیری از عارفان قرن پنجم است.  -1
اصل این کتاب به زبان عربی است و یکی از شاگردان قشیری آن را به  -2

 فارسی برگردانده است. 
اصطالحات عرفانی فی برخی از بزرگان عارف و شرح موضوع این کتاب،معرّ -3

 است. 
  زانفر به چاپ رسیده است.واین اثر با تصحیح و تعلیقات استاد فر -4

7 
 البالغهنهج

  2درس                  

 سخنان و کلمات قصار حضرت علی)ع( است.  ها،خطبه ها،ای از نامهگزیده -1
 آورده است. آن را گرد« رضی دسیّ»عالم بزرگوار شیعه،  -2

8 
 قاآنی شیرازی 

 2درس                  

 از شاعران دورة قاجار است.  -1
های توصیفهنر او در قصیده سرایی و انتخاب واژگان خوش آهنگ و  -2

  .نیکوست
 را به تقلید از گلستان سعدی به نظم و نثر نوشته است.« پریشان»وی کتاب  -3
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                                                        ستایش

 لدرس اوّ

 درس دوم

 

 انسان، فرزندان آدم                         *بنی آدم یاریگر، مددکار              *دستگیر
 لقب حضرت ابراهیم                             خلیل مطیع، فرمانبردار      *پرستار

 هم فکر، هم رای، هم داستان        *متّفق اقبال، بهره، قسمت      *بخت
 ذات، پایان و حقیقت چیزی             *کُنه ای بزرگ در کشور مصررودخانه نیل
 ناتوان، عاجز، درمانده فرومانده خدایی *تالهی

 کویی  یزیبایی، ن *جمال       ، ذات، چیستی حقیقت *ماهیت
 پشت سر، آن سوی، در پی،  *ماورا

 چیزی باشد.آنچه در پشت 
 آخِر، به پایان رساننده   )منتهی(*منتها

 پذیرندة پوزش *پوزش پذیر

 پاکی، خلوص، پاک دلی، پاکیزگی *صفا چشم، بینایی، بینش     *بَصَر
 به دست آوردن حاصل کردن عظمت، بزرگی جالل

 به دنبالِ، عقبِ  بر پیِ  اندیشیدن، درنگ کردن  *تأمّل کردن
 یکی از القاب پیامبر اکرم )ص(           مصطفی غیر ممکن، ناشدنی           *مُحال

 درخشش برق آجر، آجر خام *خشت
 پرخروش، خروشان، غوغا کننده *توفنده  آهنگ، انعکاس صدا  *طنین

 عزم ،آهنگقصد،  *نیّت اجازه راه
 حصیری که از نی می بافند. *بوریا دل خاطر

 علف خوردن حیوانات، چریدن   راچَ رویی، نفاق دو *ریا
 صاحب *خداوند رئیس، صاحب ارباب

 پروردگار، آفریننده خالق بی نظیر، یگانه بی همتا

 خوراک روزی رّ رازها، جمع سِ *سراراَ
 یکی از ابزارهای کشاورزی داس روشنایی، اثر، تأثیر پرتو

 باال بردن برافراشتن مردمک چشم، کاسة چشم *حَدَقه
 پاییز خزان راندن، دور کردن *دفع
 آشکار کردن، خود نمایی کردن جلوه کردن بدن، پیکر *جُثّه

 ظاهر، پیدایی *جلوه درست استوار
 گویا، مثل اینکه پنداری طالی خالص زرِ ناب

 کاکُل گردنموی  یال
ر برخی تاج، پرهای قسمت باالی سِ

 رندگانپ
 سرگشته، شگفت زده حیران باال، بلندی *فراز

 زیبا نغز حقیقتاً  راستی
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 هشتمفارسی 

 های زبانی و ادبی دانش   لدرس اوّ 
 ؟نیامده استدر کدام گزینه « بَصَر، مُنتهای جمالش نیافت»در مصراع « بَصَر»مترادف واژة  -1

 ( اندیشه4   ( بینش3   ( چشم2   ( بینایی1

 است؟ نادرستمعنی کدام واژه در کمانک رو به روی بیت  -2

 (آجر خام)از الماس و خشتی از طال   خشتی( 1

 (برگ درخت خرما)   ستبوریاهایش از گلیم و ( فرش2

 (دل)   م دلگیر بودخاطر( پیش از اینها 3

 (آهنگ)خنده اش  طنین( رعد و برق شب، 4

 به کار رفته است؟« پرستار امرش همه چیز و کس»در معنی مصراع « پرستار»در کدام گزینه  -3

 ( در ایوووووار، پرسووووتار چندان ووووه بووووود1

 ( پرسووووتار ب وووویار و چنوووودین  ووووالم 2

 ام هووووا شوووود رووووه هوووووادار و ( سووووا 3

 ( ی ووووی دختوووور نارسوووویده بووووه  ووووا  4
 

 هموووووه نووووورد رودابوووووه رفتنووووود زود  

 یوووا و  و رخشووونده  وووام ر زِی وووی پ ووو

 ام رو  بووووووور خوووووووا  پرسوووووووتار و 

 پرسوووتار، پیشوووت بوووه پوووا رووونم چوووور 
  

*** 
 است؟ نادرستهای زیر، معنای چند واژه در میان واژه -4

 عالم  یب(، ماورا:چی تی(، ) ماهیّت:ان ار(، ) آدم:بنی: درنگ رردر(، )تأمّل کردن: معنو (، )الهیّت)

 : چهره(جمال: خروشار(، )توفندهنفاق(، ) ریا:: عمق(، )کُنهمتفاو (، ) متّفق:)

 ( چهار4( سه                            3   ( پنج2  ( شش1       
 است؟« زبانی»بیان نوشته،  ةدر کدام گزینه، شیو -5

 ررد.ها بود ره از دهانش طغیار میسیل حرف (2                           ( لب گشود و رلما  زیبا بر زبار آورد.1

 ریخت.( دهار باز ررد، مروارید و د ر بود ره می4           ریرد.بیرور می( رلما  مثل رگبار م ل ل از دهانش 3

 کمی با بقیه متفاوت است؟ ،کدام بیت به لحاظ ساختار -6

 نووو عروسووار چموون را رووه  هووار آراینوود ( 1

 روووش اسوووت ( میوووازار موووور  روووه دانوووه2

 ( شووووونیدم روووووه در رنگنوووووایی شوووووتر 3

 ( بووووه نووووام خداونوووود  ووووار و خوووورد 4
 

 بووا گوول رو  رووو بووازار لسافووت بش  ووت  

 ره  وار دارد و  وار شویرین خووش اسوت 

 بیفتوووووواد و بش  ووووووت  ووووووندوق د ر 

 رووووورین بررووووور، اندیشوووووه برنگووووو رد 
 

  ...عبارت به جزت زیر از لحاظ ساختار مانند هم هستند اعبار ةهم -7

 ایرانی  رو این سار خرّم نبوده، رو عروس مشهر، هرگر نام( ا  خر1ّ

 گردندبار برج بلند؛ چشم از راه برمدار؛ همه باز میمشهر؛ دیده( خر2ّ

 .ریختگناه فرو میرحم، بمب بر مردم بی( دشمن بی3

 .ها، چترها  خود را خواهند  نباندگردند و دوباره نخلها باز می( مرغ4

 ...گزینه به جزها نویسنده از شیوة ادبی بهره برده است در همة گزینه -8

 .خدا  مهربار، همتایی ندارد گرامی گوهر  است ره در رارگاه آفرینشِ ( مادر،1

  .ها، فرزندار این مادرندها  رنگین است و خارها و گل( گل تار، مام میهن و گاهوارة گل2

 .اش خویار را از مهرِ رخ وطن دور بدارندآورند و خفّا آرام تار خانه را به آرامش بازروشند ر( فرزندار می3

 .رهاندا  ش وهمند برا  وطن است و میهن را از گرند دشمنار میاین هم زی تی ا وام ایرانی، پشتوانه( 4

*** 
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 ه متفاوت است؟یف در کدام گزینه با بقیّردنوع  -9

 ( هووویس روووا از  وووا  او آگووواه نی وووت 1

 ( روووازه فهمیووودم: خووودایم ایووون خداسوووت2

 رووور( دوسوووتی از مووون بوووه مووون نردیووو 3

 ( در د  او دوسوووووتی  وووووایی نداشوووووت 4
 

 هووویس روووا را در حاوووورش راه نی وووت   

 ایوووون خوووودا  مهربووووار و آشناسووووت

 از رگ گووووردر بووووه موووون نردیوووو  روووور  

 مهربوووووانی هووووویس معنوووووایی نداشوووووت
  

 ؟شده استنص قافیه درست مشخّکلمات در کدام بیت،  -10

   بختتتی ووی را بووه سوور، بوور نهوود روواجِ ( 1

 بتتتر و بوووررگیش لسووو  ( بوووه درگووواهِ 2

 دل کنتتتتتتی( رأمّوووووول در آیینوووووو  3

 آفریووود  جتتتانبوووه نوووام خووودایی روووه ( 4
 

  تختتتتی وووی را بوووه خوووا  انووودر آرد ز  

 ستتتتتربررگوووووار نهووووواده بررگوووووی ز 

  حاصتتتل کنتتتی وووفایی بوووه رووودریج، 

 آفریووود زبتتتانسوووخن گفوووتن انووودر 
  

 

 وجود دارد؟« ردیف و قافیه»در کدام بیت  -11

 ریاسوووووت( گفوووووت: آر  خانووووو  او بوووووی1

 از ایووون، بوووا ایووون خووودا ( موووی رووووانم بعووود2

 اش ( رعووود و بووورق شوووب، طنوووین خنوووده3

 ( رووا رووه یوو  شووب دسووت در دسووت پوودر4
 

 هووووایش از گلوووویم و بوریاسووووتفوووورش 

 ریووا دوسووت باشووم، دوسووت، پووا  و بووی

 اشسوووویل و طوفووووار، نعوووورة روفنووووده

 راه افتووووادم بووووه  روووود یوووو  سووووفر
 

 ؟نداردکدام گزینه با آرایة داخل کمانک هماهنگی  -12

 )تشخیص(    ( هر ستاره پول ی از راج او 2                     )کنایه( رخت به خا  اندر آرد زِ( ی ی را 1

 )تلمیح(سخن گفتن اندر زبار آفرید  (4          )مراعات نظیر(   اش وفار، نعرة روفنده( سیل و ط3
 

 وجود دارد؟ حتلمی ة..... آرای ةدر همة ابیات به جز گزین -13

 سوور، بوور نهوود روواجِ بخووتی ووی را بووه  (1

 ( گل ووووتار رنوووود آرشووووی بوووور خلیوووول2

 ( نیّوووووت مووووون در نمووووواز و در دعوووووا 3
 

 رخوووت رد زِی وووی را بوووه خوووا  انووودر آ 

 گروهووووی بوووور آرووووش ب وووور د زآ  نیوووول 

 رووورس بوووود و وحشوووت از خشوووم خووودا

 

 ( دوسوووتی از مووون بوووه مووون نردیووو  رووور 4
 

 رووووراز رگ گووووردر بووووه موووون نردیوووو  
 

 تشبیه وجود دارد.  ةآرایدر همة ابیات به جز ......  -14

ه1  هوووووا( مثووووول  رووووورِ پادشووووواهِ  روووووّ

 از عوووواج و بلووووور  شهووووا  ب وووور ( پایووووه2

 بووووورقِ رووووووچ ی از رووووواج او  ،( مووووواه3

 رینوووه اسوووت( مهربوووار و سووواده و بوووی4
 

 خشووووتی از الموووواس و خشووووتی از طووووال  

 بووور سووورِ رختوووی نش وووته بوووا  ووورور

 هووووور سوووووتاره، پوووووول ی از رووووواج او 

 مثووووول نوووووور  در د  آیینوووووه اسوووووت
  

 ؟شوددیده نمی« جناس ناقص» ةدر کدام بیت آرای -51

 ( ی ووی را بووه سوور، بوور نهوود روواجِ بخووت 1

 ( بوووه درگووواه لسووو  و بوووررگیش بووور 2

 ( بشوووور موووواورا   اللووووش نیافووووت3

 ل در آیینوووووو  د  رنووووووی( رأمّوووووو4
 

 ی وووی را بوووه خوووا  انووودر آرد ز رخوووت   

 سووووور  بررگوووووار نهووووواده بررگوووووی زِ

ر، منتهوووووا   موووووالش نیافوووووت  ب رووووو 

 بووووه روووودریج حا وووول رنووووی ووووفایی 
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 درک متن 
 بیت.... یکسان است. به جزپیام همة ابیات   -16

 ( ا  نوووووام روووووو بهتووووورین سووووور آ ووووواز 1
 ( ا  روووه بوووا ناموووت،  هوووار آ ووواز شووود 2
  بوور رووو ی یرا)آسووار( روورد خداونوود رووار رووو( 3
 ( خووووودایی روووووه داننووووودة رازهاسوووووت 4

 

 بوووی نوووام روووو ناموووه روووی رووونم بووواز   
 بووواز شوووددفتووور موووا هوووم بوووه ناموووت 

  روووار هموووه بنووودگار ی ووویر رنوووادایووورد 
   نخ ووووووتین سوووووورآ ازِ آ ازهاسووووووت

 شود؟ مفهوم مصراع دوم بیت زیر در کدام بیت دیده می -17

 «سخن گفتن اندر زبان آفرید  به نام خدایی که جان آفرید»
 

 ( بنیوووواد سووووخن بووووه نووووام حووووق بِووووه1
 ( بوووه نوووام آر روووه در موووا گفوووتن آموخوووت2
 آ ووواز رووورد( چوووو هرمووور سوووخن گفوووتن 3
 ( روووا روووه سوووخن از د  و از دلبووور اسوووت  4

 

 روور هوور چووه بِووه اسووت نووامِ حووق، بِووه  
فتن آموخوووت  بوووه ان وووار د رِّ معنوووی سووو 
 درِ دانووووووشِ ایوووووورد  بوووووواز روووووورد 
   نوووام خووودا زینوووت هووور دفتووور اسوووت

 ؟دیده نمی شودگزینه در کدام « گلستان کند آتشی بر خلیل»تلمیح مصراع  -81
 ( بووه رولّووا  رووو در آرووش ملنووت چووو خلیوول 1
 ( همچووو ابووراهیم گووامم  انووب آرووش ب وور د  2
 آرووووش شووووهو  ن وووووزد اهوووول دیوووون   ز( 3
 ( چوووور خلیلوووی هووویس از آروووش متووورس 4

 

 گوییوووا در چمووون رلوووه و ریلوووار بوووودم    
د  همچو احمد گامم از آرش سو  روورر ر شو 
 با یووووار را بوووورده رووووا  عوووور زمووووین 

   روووونم تموووون زآرووووش  وووود گل ووووتان
 ؟نداردبا کدام گزینه ارتباط معنایی « یکی را به سر، برنهد تاج بخت/ یکی را به خاک اندر آرد زتخت»مفهوم بیت  -91

 ( گل ووووتار رنوووود آرشووووی بوووور خلیوووول1

 ( ی وووی را دهووود رووواج و رخوووت و رووواله 2

 ( روووواله سووووعاد  ی ووووی بوووور سوووورش3

 ( آر را روووه بوووا طمووو  سووورو روووار اسوووت 4
 

 آ ِ نیوووول  گروهووووی بوووور آرووووش بوووورد ز 

 ی ووووی را نشوووواند بووووه خووووا  سوووویاه 

 ی ووی در بوورش   (یبختووبوود  )اگلوویم شوو او  

 گووور عریووور  هوووار ب وووو د، خووووار اسوووت
  

دهی و هر ره را بخواهی هر را را بخواهی، عرّ  میا  شاءن تَمَ  لُّ ذِتُ شاء وَن تَمَ زُّعِّتُ » ه به آیةمفهوم کدام بیت با توجّ -20

 (90-)کنکور سراسری ریاضی                              متفاوت است؟      «رنیخوار می

 (ی وووی را هموووی رووواج شووواهی دهووود1
 

 ی وووی را بوووه دریوووا بوووه مووواهی دهووود 
 (ی وووی را روووه دربنووود بینوووی مخنووود2 

 
 مبووووادا رووووه روز  درافتووووی بووووه بنوووود 

 (ی وووی را ز مووواهی رسووواند بوووه مووواه3 
 

 ی ووووی را ز م ووووه انوووودر آرد بووووه چوووواه 
 را دهووود رووواج و رخوووت بلنووود(ی وووی 4 

 

 نوووودژ ی ووووی را رنوووود خوووووار و زار و ن  
 

 
 مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ -112* 

 ( بووووه درگوووواه لسوووو  و بووووررگیش بوووور1
 ش سووور بووور زموووین  رد ( پادشووواهار بووور2
 ( از آر زمووار رووه زمووین بوووس آسووتار روووام 3
 ( سووووور پادشووووواهار گوووووردر فوووووراز  4

 

 سووووور   بررگوووووار نهووووواده، بررگوووووی زِ 
 مووووین حنهنوووود از بهوووور لسوووو  رامووووی

 ه بر زموین مون اسوت  ملسرِ ملو   هار،  
   بوووووه درگووووواه او بووووور زموووووین نیووووواز

                                                           

مطالب کتاب درسی  فراتر از حدّ  ،بیانگر این نکته است که سطح این سؤاالت ، در کنار برخی از سؤاالت *عالمت  - 1

ص کنکور سراسری با سؤاالت های ورودی مدارس خاخواهند برای آزموندانش آموزانی است که می ةبیشتر  ویژاست. 
 تری آشنا بشوند.دشوار
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 است؟ نادرستمفهوم کدام عبارت  -22

 ( بشتتر متتاورای جاللتتش نیافتتت 1

 ( پرستار امرش همه چیز و کتس  2

 (جهتتان، متّفتتق بتتر الهیتتتش3

 ( یکی را به خاک اندرآرد زِ تخت4
 

 هیس را باررر از خداوند نی ت.()ش وه و  ال   

 رنند.()هم  مو ودا  از فرمار خداوند اطاعت می

 )مردم در خدایی او، هم ف ر ه تند.(  

 )ذلّت و خوار  دست خداوند است.( 

 ه متفاوت است؟مفهوم کدام بیت با بقیّ -23  

 بوووووور الهیووووووتش متّفووووووق(  هووووووار، 1

 ( بیووار و وو  رووو گفووتن نووه حوودِّ ام ووار اسووت 2

 ( ر ووووووی ماهیّووووووت ذارووووووش ندانوووووود 3

 ه نی ووتانجووام  هووار آگوو ( رووا زآ وواز و ز4
 

 نوووووهِ مووووواهیتش  فووووورو مانوووووده از ر  

 چرا ره و   رو بیورور زحودِّ او واف اسوت 

 روووه روووا بوووا او و او بوووا روووا نمانووود  

   و آخوور ایوون رهنووه رتووا  افتوواده اسووتاوّ
  

؟ نداردبا کدام گزینه ارتباط معنایی « بَشَر، ماورای جاللش نیافت/ بَصَر، منتهای جمالش نیافت»بیت  -42*
  

 د چنوار روه اوسوت  بینو( گویی  موا ِ او روه ب1

 ( مورا سوخن بوه نهایوت رسوید و ف ور بوه پایوار  2

 ( هووور چوووه گفتووویم در او ووواف رمالیّوووت روووو 3

 رسووود  ( ف ووورم بوووه منتهوووا   مالوووت نموووی4
 

 اِرّ بوووه راهِ دیووودة سوووعد  ن ووور رننووود   

 رسوود بووه نهایووت هنوووز و وو ِ  مالووت نمووی

 همچنار هیس نگفتیم ره  د چنودین اسوت  

 ن ووورر   ،روور هوور چووه در خیووا  موون آیوود
  

 شود؟ در کدام گزینه دیده می« تأمّل در آیینة دل کنی/ صفایی به تدریج حاصل کنی»ی بیت مفهوم کلّ -25 

 رویوووی روووازه رووورد( بوووا ویوووویی دسوووت و 1

 رینووووه اسووووت  اده و بوووویسوووو( مهربووووار و 2

 ( در د  او دوسووووووتی  ووووووایی نداشووووووت 3

 ( پوووویش از اینهووووا خوووواطرم دلگیوووور بووووود  4
 

 بووا د  خووود گفووت و گووویی رووازه روورد   

 مثووووول نوووووور  در د  آیینوووووه اسوووووت 

 مهربوووووانی هووووویس معنوووووایی نداشوووووت   

 از خووودا در ذهووونم ایووون رروووویر بوووود
  

 با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ (16 ی ، آ«ق» ةسور)« تریمما از رگ گردن به شما نزدیک» ةمفهوم آی -62

 ( عمرهووا از پووی م رووود بووه  ووار گردیوودیم1

 ( دو دوسووت  وودر شناسووند عوویش  وولبت را  2

 ررسوت رود سوخنِ دوسوت خووش( از هر چه می3

 رو  بووه شوواد  ( ا  بووادِ بامووداد  خوووش مووی4
 

 م  ردِ  هوار گردیودیگِودوست در خانه و موا  

 ری ببریدنووود و بووواز پیوسوووتند  روووه مووودّ

 پیغووووام آشوووونا ن ف وووواِ رو  پرورسووووت   

 پیونووودِ رو  رووورد ، پیغوووامِ دوسوووت داد 
  

 ه متفاوت است؟مفهوم کدام بیت با بقیّ  -27 

 رووور ( دوسوووتی از مووون بوووه مووون نردیووو 1

 ( رووووو نردیوووو  منووووی، موووون دور از رووووو  2

 ( رووووو بووووا موووون در درور  ووووار نش ووووته 3

 ( در رنووار رووو و ووودم بووه خوودا نردیوو  اسووت 4
 

 روووور   از رگ گووووردر بووووه موووون نردیوووو  

 موون  افوول از رووو   ،ینرووو بووا موون همنشوو

 مووون از هووور دو  هوووار بیرونوووت  وووویم   

 هر ره نردی  خدا شد، به شما نردی  اسوت
  

 

 های زبانی و ادبی دانش   درس دوم
 است؟ نادرستمعنی کدام واژه  -82

 هاش ل :تماثیل( 2   ناخوشایند  :نَژَند( 1

 دور  :جرهِ( 4   زیبا  :نغز( 3
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 پاسخ تشریحی سؤاالت 
   «4»گزینه  -1   

 

 بافند.حریر  ره از نی میبوریا:   «2»گزینه  -2
 

                    به معنی خدمت ار است.  هادر سایر گزینهاّما  ،«مطیع و فرمانبردار»پرستار به معنی«3»در گزینه  «3»گزینه  -3
 

  :نادرستهای صحیح واژه  «2»گزینه  -4

 .آنچه در پشت چیر  باشد : پشت سر، آر سو ، در پی،ماورا   : خدایی تالهیّ   

                                                  زیبایی، نی وییجمال:  : ذا ، ح ی ت چیر  کُنه : هم ف ر، هم را ، هم داستارمتّفق                          
 

ها  ادبی استفاده نشده است بنابراین پیام نوشته م ت یم و آش ار است و در آر از آرایه «1»در گزینه  «1»گزینه  -5

 بیار، زبانی است.  ةشیو

 گزینته در هوا  رشوبیه مفهوم عبار  به زبار هنر  و ادبی بیار شوده و از آرایوه هادر سایر گزینه

   .است ه شدهاستفاد«4»گزینه در و استعاره  «3و  2»
                       

 مثل رشبیه و رنایه بهره گرفته شده است.  های ادبیآرایهعالوه بر وزر و  افیه از   ،«1»بیت گزینه  در  «1»گزینه  -6
 

 بیار، ادبی است و در آنها  ةشیو هاا در سایر گزینهامّبیار، زبانی است ة، شیو«3» در عبارت گزینه  «3»گزینه  -7

 شده است.  استفاده ادبی  ه ها آرایاز   

 ها:های گزینهآرایه

 رو عروس ایرانیتشبیه:  (1 گزینه

 منت ر باشاز مدار رنایه چشم از راه بر: کنایه (2 گزینه

 ها  درخت نخلچترها استعاره از برگ: استعاره (4 گزینه
 

    هاا در سایر گزینهامّ بیار، زبانی است، چور فا د آرای  ادبی است؛ ةشیو« 4» در عبارت گزینه  «4»گزینه  -8

 شده است.  استفاده «رشبیه»ادبی چور   آرای ازبیار، ادبی است زیرا  ةشیو                                  
    

 از ی   هادر سایر گزینهرر( آمده است ولی )به من نردی  عبارتردی  به ش ل « 3»در گزینه   «3»گزینه  -9

  رش یل شده است. «فعل»  رلم   
 

 . استردی  « کنی»و  افیه  رلما « دل» و« حاصل »  رلم «3»در بیت گزینه   «3»گزینه  -10
 

  استردیف:   ریا و بوریا: بیقافیه  «1»گزینه  -11
 

 .رشبیه شده است پولکبه  ستاره« 2» مصراع گزینهدر   «2»گزینه  -12
 

 به آیا   رآر اشاره شده است.  4و  2و  1های در گزینه  «3»گزینه  -13
    

   «2»گزینه  -14
 

 ( بشر و ب رر،  ما  و  ال 3 ( بر و سر 2   ( بخت و رخت 1 ها:  جناس در سایر گزینه  «4»گزینه  -15
 

       بر این  در سایر ابیاتا اشاره شده است امّ «رنداین ه خداوند رارها را آسار میبه »« 3»در گزینه   «3»گزینه  -16

 شود. مسلب رأرید شده ره هم  رارها با نام خدا آ از می                                      
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  خداوند  لبت رردر را به ما آموخته است. «:2»مفهوم مشترک مصراع دوم سؤال و گزینه  «2»گزینه  -17
 

 

                                   شدر آرشحار  ابراهیم و گل تار  ربه ما را  به آرش اف ند «3»ها به جز گزینهدر همة گزینه «3»گزینه  -18

 اشاره شده است.
 

  به جز در تمام گزینه هااین مامور « ت دست خداستعرّ  و ذلّ»  مضمون آیه این است که «4»گزینه  -19

 چنین آمده است:  4گزینه                                 

خداوند، آرش را بر ابراهیم خلیل، گل تار می رند و در عوض گروه نجا  یافته از آ  نیل را به سو   (3

 رش سوزار می ب ر د. آ

 .دیگر  گلیم بدبختی پوشانیده است بر سر ی ی راج سعاد  نهاده و بررن (2

 بر سر ی ی راج می نهد و دیگر  را از رخت  در  به خا  می اف ند. (3
            

 .ان ار طمع ار سرانجام خوار و ذلیل می شود :4مفهوم گزینه    
 

 .خداستعرّ  و ذلّت، دست  :4، 3،  1مفهوم مشترک سؤال و گزینه های  «2» گزینه  -20

 به بدبختی دیگرار نخند زیرا مم ن است خود  نیر روز  گرفتار شو . «:2»مفهوم گزینه                          
 

  رأرید بر این مسلب شده است ره پادشاهار و بررگار سر طاعت و بندگی به 4و  2و  1های در گزینه «3»گزینه  -21

  ا  است ره پادشاهار شخص بلند مرربه ةدربار «3»گزینه ولی در اند فرود آوردهدرگاه خداوند                                 

    در درگاه خداوند مشغو  است.داند ولی خود او پیوسته به عبابرا  خدمت به درگاهش رو  آورده                             
 

  بشر از در  ش وه و ع مت خداوند ناروار است. «:1»مفهوم صحیح گزینه  «1»گزینه  -22
 

 داوند را در  رنند و به ع متشروانند خها نمی: ان ار3و 2و 1های مفهوم مشترک گزینه    «4»گزینه  -23

 ببرند.پی  
 

   خداوند، و   ناپ یر است )ان ار از رو ی  و در  رامل  :4و  3و  2های مفهوم مشترک گزینه  «1»گزینه  -24

 (.حق عا ر است                                 

 سعد ا  ره روار  ما  دوست را رماشا ررد )از همار زاویهاز راه دیدة سعد  می «:1»مفهوم گزینه                                 

 (.روار  ما  یار را رماشا رردرند میبه دوست نگاه می                            
 

   ا  ره و رو ّه به آر رأرید شده است به گونه «ت د یّاهمّ»بر  «1»در صورت سؤال و بیت گزینه  «1»گزینه  -25

 آورد و د  او آدمی د  خود را از هواها  نف انی پا  نماید، به ردریج  فا  د  به دست می اگر                                 

  شود.حق روشن میبه نور                             
 

       به این مفهوم اشاره شده است ره خداوند از ان ار دور نی ت و اگر «1»در بیت سؤال و گزینه    «1»گزینه  -26

  ان ار د  خود را پا  و با  فا نگه دارد، حاور خداوند را در د  خود اح اس خواهد ررد.                                  
 (.به حاور خداوند در د  ان ار اشاره دارد «  مادوست در خان)»                              

 

    ره از رگ گردر به ان ار به طور  به نردی ی خداوند اشاره شده است  3و  2و  1های درگزینه  «4»گزینه  -27

 ان ار از او  افل است و او را در با این و ود  رار دارد. ولی  اودر درور  ار رر است و نردی                                   

 .رند هار   ت و  و می                             
 

 رو  اندوهگین،  منا ، سرد و بی ند ژَنَ «1»گزینه  -28
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