


 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                            

                                                                 



 
 

 
 

 

 این کتاب، 

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

 

  سرشناسه

 عنوان  

 نام پديدآور

 مشخصات نشر

 مشخصات ظاهری

 فروست

 شابک

 وضعیت فهرست نويسی

 يادداشت

 شماره کتابشناسی ملی

 
 ۱۳۳۹ واد، جامیرساالری،  :

 ازدهم ( يپايه )  2فارسی  :

 مولف جواد امیرساالری.

 ۱۳۹۸.شیراز: نگاه نوفرهنگ،  :

 س م.2۹×22 ؛ص. ۳52 :

 مجموعه کتاب های نگاه نو . :

: 978-622-95220-0-8 

 فیپای مختصر :

 چاپ هشتم

:  57۸504۳ 

  

هیچ شخص حقیقی يا حقوقی حقّ چاپ و نشر تمام يا 

 بخشی از اين کتاب را به هر صورت اعم از فتوکپی،

جزوه و يا حتّی برداشت به صورت  چاپ کتاب، اسکن،

 5ندارد و متخلّفین به موجب بند يا تايپ  نويسدست

قانون حمايت از مؤلّفین و ناشرين تحت  2از مادّة 

 پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. 

 

 نگاه نوهای مجموعه کتاب            

   یازدهمپایة   –( 2)فارسـی                          

 طه()دورة دوم متوس          
 

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

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

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

  99 - (شهریور) یازدهم ............................................  نوبت چاپ

 2000 ...............................................................................   شمارگان

 8-0-95220-622-978 ................................................... شابک

 سحر اجاکه  ................................................................ حروف نگار

 کاشانی حلیمه..................................... صفحه آراو  ویراستار

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

 تومان 80000  ................................................................ قیمت
 

  

 0917  301  6085:       ناشرتماس با  ةشمار                                                                                                                                                             

 J.Amirsalari@Gmail.com:  الکترونیکی  پست    

 
 

 
 

 www.negahenow.comسامانه اینترنتی:    0917  301  6085  تلفن :  :  از طریق ناشر، مرکز اصلی  پخش:  شیراز
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 شرح ابیات                                                   مثنویقالب شعر: 
           

 ههازبهان شِهههبخچاشهنی امهنه بهه ۱ 

 

 ههاانهههبی در معنهی سهنجِ حهالوت 
 

           شیرینی :*حالوت    .  کالم به آن اضافه می شود برای اثربخشی بیشترچه آن: *شبخههچاشنی: قلمرو زبانی

                  کنمآغاز می»فعل»   معناییحذف به قرینة 

 زبان و بیان    مراعات نظیر:                  )سخن(     زبان مجاز: :دبیاقلمرو 

 حالوت معنی آمیزی: حسّ                   «ن»و « ا» واجتکرار  واج آرايی:                

 شیرینی معنا  سنجشِرِ معیاو  کالم اثربخشیسبب  نامش کنم کهآغاز میسخن را نام خداوندی  با معنی: :یرو فکرمقل

 ياد خدا وبا نام   اثربخشی کالم مفهوم:                  .می شود
              

 

 نژنهدش خواههد او کهه دل، نهد آنژَنَ   دشهبلن دهخواه او که ر،هس آن دهبلن 2 
 

  و زبون، اندوهگین خوار :*ندژَنَ: قلمرو زبانی

                   استمفعول  نقشهر دو مصراع در سر و دل است و در به ترتیب ،   «ش» مرجع ضمیر. 

                   وجود دارد رابطة تضاد «بلند و نژند»میان کلمات  ،با توجّه به رابطه های معنایی. 

  «تُعِزُّ َمن تشاء و تُذِلُّ َمن تشاء» سورة آل عمران 26 ةاشاره به آی تلمیح: :دبیاقلمرو 

                    دهی(دهی و هر کس را که بخواهی ذلّت می)هر کس را که بخواهی عزّت می                             

        دل و سر مراعات نظیر:   )وجود( دل /سر مجاز:                 

 ، نژندبلندکلمات  تکرار:     «ن»و  «ا» واجتکرار  واج آرايی:                 

، ندک زبونخوار و  را کهکسی و  ، آن شخص بزرگ و واال می شودبلند کندسر را کهی خداوند شخص معنی: :یرو فکرمقل

 دست خداست. ،عزّت و ذلّت مفهوم:                                     .پست می شود
 

 سهت گشهاده انهاحسه نابسهتة درِ ۳ 

 

 سهت داده، بايست می آنچه هرکس به 
 

 بازکردنن: گشاد           بخشش، نیکویی احسان: : بسته نشدهنابسته: قلمرو زبانی

 خانه ای است.()احسان مانند درِ  تشبیه: درِ احسان«          س»تکرار واج  واج آرايی: :دبیاقلمرو 

 دارد.« در»تشبیه شده که  ایاحسان به خانه است  اضافة استعاری «درِ احسان»)بعضی از همکاران معتقدند که  ر:تذکّ

بوده، داده است؛ بنابراین درِ احسان او هیچ گاه بسته نیست و همیشه  الزمه نچکس هر آخداوند به هر معنی: :یرو فکرمقل

 باز است.

 خداوند بی انتهای  خشندگی لطف و ب  مفهوم:                    
 

 عهالم عهوضه ادههنهه یهترتیبه بهه 4 

 

 کهم نهی و بیش باشد موی يک نی که 
 

 پایه ساز(  )حرف ربط هم نه نی:          توضعیّ وضع:: قلمرو زبانی

  (باشدکم  يک مویشود )نه یک موی بیش باشد و نه مصراع دوم حذف نهاد و فعل دیده میدر 

 ای()ذرّهيک موی کنايه:           بیش و کم تضاد: :دبیاقلمرو 

 ای، کم و زیاد نیست.ذرّههمه چیز در جای خود است و  رتیبی آفریده است کهخداوند وضعیّت جهان را به تمعنی:  :یرو فکرمقل

     نظم حاکم بر جهان آفرينش /در جهان «احسننظام » مفهوم:                     

 هابخش زبانچاشنی ستایش: 
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 گهردد الهحه نهريهقَ شهلطفه اگهر 5

 

 گههردد الهاقبهه دبارهههااِ هههمهه 
 

 سعادت، بختیخوش :*اقبال      اقبال متضادّ ؛روزیسیه ،بختی بد :*دباراِ    ههمرا رين:قَ: قلمرو زبانی

                است. «الیهمضافٌ»خداوند است و در نقش  «ش» مرجع ضمیر 

 ادبار و اقبالتضاد:  :دبیاقلمرو 

 تبدیل خواهد شد. بختیخوشبه  او یهابختیبد ةاگر لطف الهی همراه حال انسان شود، هممعنی:  :یرو فکرمقل

 بختی است.سبب نیک، لطف خداوند مفهوم:                     
 

 پهای نهد سو يک او توفیق وگر 6

 

 رای از نهه آيهد کار تدبیر از نه 
 

         اندیشه ی:را   عقل و اندیشه    تدبیر:: قلمرو زبانی

         آن است که خداوند، اسباب را موافق خواهش بنده، مهیّا کند تا خواهش او به نتیجه برسد؛ سازگار گردانیدن :*توفیق               

            «پایه ساز حرف ربط هم :«نه .......... نه 

 )رها کردن(کنايه: پای يک سو نهادن     پای ،رای جناس ناهمسان: :دبیاقلمرو 

 ، تدبیررای مراعات نظیر:   وم          داّول و مصراع  تشخیص:                 

 آید.از عقل و اندیشه هیچ کاری برنمیدیگر  اگر توفیق او ما را رها کند و شامل حال ما نشود، معنی: :یرو فکرمقل

 و تدبیر انديشه بروفیق الهی برتری ت  مفهوم:                    
 

 روشهنايی نبخشهد گهر را خهرد 7

 

 رايهیتیهره در دهابه تها دبمانَه 

 

 گمراهیبد اندیشی،  :*رايیتیره            عقل     رد:خِ: قلمرو زبانی

             «به»حرف اضافه در معنای :  « را» ( خرد رااست  )به خرد 

                رابطة تضاد برقرار است. «یيراتیره»و  «روشنايی»از نظر رابطة معنایی بین 

 «ر»و « ا» واجتکرار  واج آرايی:                                در گمراهی ماندن عقل تشخیص: :دبیاقلمرو 

 ماند.باقی می گمراهیی عطا نکند، تا ابد در یاگر خداوند به عقل، روشنا معنی: :یرو فکرمقل

 لطف خداوند سبب روشنايی عقل است. مفهوم:                     
 

 راه اين در باشد آن لهعق کمالِ ۸

 

 آگهاه، ههیچ از نیسهتم گويد که 
 

 م دارد.نقش متمّ در اين جامبهم است و  ضمیر« هیچ»ة واژ: قلمرو زبانی

 .عقل گوید از هیچ، آگاه نیستم :)استعاره(تشخیص :دبیاقلمرو 

 که بگوید از هیچ چیز آگاه نیستم. است، آن خداونددر راه شناخت عقل اوج کمال  معنی: :یرو فکرمقل

                   خداوندراه شناخت  :«اين راه»منظور از                   

  خداوندناتوانی عقل در شناخت  مفهوم:                       

 وحشی بافقی، فرهاد و شیرين                                                                                                                         
 

 

انهد و در آزمهون هها اهمّیّهت بیشهتری شدهنامة کتاب درسی معنی عالمت ستاره در کنار برخی از واژه ها بیانگر اين نکته است که اين لغات در واژه*

 دارند.

ايش از بیان مطالب اضافی که به انباشهتِ دانهش و فرسه ،، به ويژه در قلمرو زبانی و ادبیبه پیش گفتار کتاب درسی در آموزشبا توجّه  *

و توضیح داده شهده  شرح ،زبانی در اندازه و محدودة کتاب و، ادبی مباحث دستوری ، پرهیز شده است.دانش آموزان منجر می شود نیذه

 ، طرح و پاسخ داده شده است.گزينه ای متناسب با موضوع هر درس، سؤاالت تشريحی يا چهار و برای هر درس
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 ات تعلیمیادبی 

 

 نیکی : درس یکم              

 : هم تگنج حکمت           

 قاضی بست: درس دوم           

 زاغ و کبک: خوانی شعر                  
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 شرح ابیات                                          مثنوی :قالب شعر
           

 پهای و دسهت بهی ديهد روبههی يکی ۱

 

 خهدای نعصهُ  و لطهف در فرومانهد 
 

 ، آفرینشنیکویی و احسان نع:صُ               متحیّر شدن: *دنفرومان     شخصی، کسی يکی::قلمرو زبانی

    است.  «اسم مبهم»که در این صورت آید ، هر دو با هم میهبه جای اسم و عالمت نکر «يکی» واژة  ،همین بیتمانند گاهی 

 دست و پامراعات نظیر:   )ناتوان، ضعیف( بی و دست پا کنايه: :قلمرو ادبی

 که... متحیّر شدخداوند  آفرینششخصی یک روباه ضعیف و ناتوانی را دید و در لطف و  معنی: :قلمرو فکری

 )این بیت با بیت بعد موقوف المعانی است(                  

 لطف و آفرينش خداوند حیرت در مفهوم:                  
           
 بهرد  مهی سهر بهه زنهدگانی چهون که 2

 

 خهورد  مهی کجا از پای و دست بدين 
 

  سپری کردن زندگی، گذراندن عمر خوردن: در این جا قید پرسش است. « چگونه»به معنی  چون: :قلمرو زبانی

 دست و پامراعات نظیر:   )سپری کردن، گذراندن( بردنبه سر کنايه: :قلمرو ادبی

 گذراند؟از کجا عمر خود را می و ناتوانی کند؟ با این دست و پاکه چگونه زندگانی را سپری می معنی: :قلمرو فکری

 زدگی از اينکه ناتوانان چگونه زندگی خود را سپری می کنند.شگفت مفهوم:                     
 

 رنهگ شهوريده درويهش بهود اين در ۳

 

 چنهگ بهه شهغالی برآمهد، شیریکه  

 

 دست  چنگ:  نرسید :نبرآمد   حالآشفته :*شوريده رنگ زاهد درويش:  :قلمرو زبانی

 خواران است.جانورِ پستانداری است از تیرة سگان که جزو رستة گوشت :*شغال                     

 «ش، ر» هایواجتکرار واج آرايی:   شغال و شیر: مراعات نظیر :قلمرو ادبی

 که شغالی به دست گرفته بود.  حالیدر ،ر این موضوع بود که شیری رسیددرویش آشفته حال در فک معنی: :قلمرو فکری
 

 خهورد شهیر را بخهت نگهون شهغال 4

 

 خهورد سهیر آن از روبهاه آنچه، بماند 
 

      بدبخت، بخت برگشته بخت:نگون :قلمرو زبانی

   شیر، شغال، روباه مراعات نظیر:  سیر و شیر  جناس ناهمسان: :قلمرو ادبی

 بختی به شغالنسبت دادن نگون تشخیص)استعاره(:                   

 چه که باقی مانده بود، سیر خورد. روباه هم از آن ؛شیر، شغال بخت برگشته را خورد معنی: :قلمرو فکری

 عاملی برای روزی رسانی خداوند به روباه ناتوان. ،شیر مفهوم:                     
 

 اوفتههاد اتّفههاق بههاز روز دگههر 5

 

 بهداد روزش قهوت رسهان روزی کهه 
 

 عطا کرد  داد:               رزق روزانه، خوراک، غذا :*قوت  روزی رساننده رسان:روزی :قلمرو زبانی

                :صفت مبهم(  وابستة پیشین دگر(  روز دیگر  =دگر روز 

                آمده ا ست. الیهمضافدر نقش « ش» ضمیر 

 روز  ةکلم تکرار: «ر، ز»های واجواج آرايی:  :قلمرو ادبی

 «اِنَّ اهللَ یَرزُقُ مَن یَشاءُ ِبغَیرِ حِساب»سورة آل عمران،  37اشاره به آیة  تلمیح:                   

 روباه را به او عطا کرد.  ةروز دیگر، دوباره اتّفاقی افتاد که خداوند غذای روزان معنی: :قلمرو فکری

                  :اق بودن خداوندبیانگر صفت رزّمفهوم:             خداوند  مقصود از روزی رسان 

 نـیـکـی       :درس یکم    
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 کهرد بیننهده ده،هديه را مهرد يقهین، 6 

 

 کهرد آفريننهده رهبه ههتکیه و شهد 
 

 اعتماد کردن  تکیه کردن:  رفت  شد:   کردن بینابصیر و  :کردن بیننده :قلمرو زبانی

  .و گمان حاصل شود طرف شدن شکّی که پس از بررسی و برالععلم و اطّ يقین:                    

                 «فکِّ ةدر این بیت نشان «را ( همرد را ديداضافه است  ةدید  ) مرد را 

 «ن» تکرار واجواج آرايی:            دیده و بیننده  مراعات نظیر: :رو ادبیقلم

رفت و به روزی رسانی بر این اساس ، او را بصیر و بینا کرد دیدة ،درویش به روزی رسانی خداوند یقینِ معنی: :قلمرو فکری

 اعتماد بر روزی رسانی خداوند.بصیر و بینا شدن از مشاهدات عینی، و توکّل و  مفهوم:            خداوند اعتماد کرد.
                     

 

 مهور چهو نشهینم کنجی به پس کزين 7 

 

 زور بهه پهیالن دهنخوردنه روزی کهه 
 

  فیل :پیل زندگی است.  ةخوردن خوراک روزانه که باعث ادام روزی خوردن:  مورچه  مور: :قلمرو زبانی

                تبدیل شده است.« فیل»صورت گرفته و گونة نوشتاری آن به  دگرگونیدر گذر زمان « پیل»در واژة 

               کاربرد دارد. «زيرا»در هردو مصراع، حرف ربط است و در مصراع دوم در معنای  «که» حرف 

 مور و پیلتضاد:  ( .نشینم)من مانند مور می :تشبیه  زور     ،مور :جناس ناهمسان :قلمرو ادبی

     ضعف و ناتوانی مور:/   قدرت پیل: نمادها:             «ر» تکرار واجواج آرايی:          )کار نکردن( کنجی نشستن بهکنايه:  

خود  ةنشینم زیرا فیالن هم از طریق زور و قدرت، خوراک روزانای میگوشه درمورچه  که پس از این مثلِ معنی: :قلمرو فکری

 تأثیر بودن قدرت در کسب روزی و اعتقاد به روزی مقدّر شده.بی مفهوم:                                           اند. را نخورده
 

 یهبجَ بهه چنهدی فروبهرد خهداننَزَ ۸                   

 

 غیهب ز فرسهتد روزی ،بخشهنده کهه 

 

     .است« بلکه»مصراع دوم، حرف ربط به معنی در « که»حرف             گریبان، یقه: *یبجَچانه      :*زَنَخدان :قلمرو زبانی

   رزق، غذای روزانه روزی:              قرار دارند ن، عالمی که خداوند، فرشتگان و ... در آپنهان، نهان از چشم :*غیب             

 «ب» تکرار واجواج آرايی:        ...«اق زّو الرّهُ  اهللَ نّاِ»اشاره به آیة تلمیح:      یب و غیبجَ جناس ناهمسان: :قلمرو ادبی

 . مقصود است« نشستن و کوشش نکردن» و در این جا (ر فرو رفتنبه تفکّ) یب فرو بردنزَنَخدان به جَ کنايه:                   

 رزق و روزی او را بفرستد.  ،ای نشست و کوششی نکرد بلکه خداوند از غیبمدّتی در گوشه معنی: :قلمرو فکری

                 اشاره دارد خداوند صفتبه در این جا  «بخشنده»کلمة. 

 نشینی و دست از تالش برداشتن و به انتظار روزی نشستن.گوشه مفهوم:                   
          

 دوسهت نهه خهوردش تیمهار بیگانه نه ۹ 

 

  پوست و ماند استخوان و رگ چنگش، چو 

 که سرِ آن خمیده است و تارها دارد. نوعی ساز: *چنگ        دن  رخو غمخوردن: تیمار    غریبه، دشمن  بیگانه:  :قلمرو زبانی

              «کند. صل میهمپایه و همسان را به هم متّ ةحرف ربط همپایه ساز است و دو جمل «:نه... نه 

                1است« ممتمّ»و  «الیهمضافٌ »نقش در  به ترتیب «ش»ضمیر.      

 .2پوست ماند و استخوان و رگ از او مصراع دوم:بیگانه و دوست تیمارش نخورد.            مصراع اّول:                   

     )فرد به چنگ تشبیه شده( چو چنگ تشبیه:        دوست و پوست  جناس ناهمسان: :قلمرو ادبی

 «ن» تکرار واجواج آرايی:             بیگانه و دوست  تضاد:         رگ، استخوان، پوست  مراعات نظیر:                   

 (در این معنی با رگ و استخوان و پوست تناسب دارد.) دست -2ساز     -1ايهام تناسب در واژة چنگ:                    

 مثل چنگ از او فقط رگ و استخوان و پوست باقی ماند.  آشنا و بیگانه غم او را نخوردند، معنی: :قلمرو فکری

 اتوان شدنو ن غمخواری نکردن ديگران و ضعیف مفهوم:                     
 

                                                           

 ۱۸2خزائلی صفحه شرح بوستان دکتر  -2اين کتاب توضیح داده شده       ۳۳۱در مورد جايگاه ضماير متّصل در صفحه  -۱
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 ۱0 
 

 ههوش و ضهعیفی از نمانهد صبرش چو
 

 :گههوش بههه آمههد محههرابش ديههوار ز 
               

  عبادتگاه محراب:         باقی ماندن  ماندن:  ، سستی یناتوان ضعیفی: :قلمرو زبانی

                است و جهش  گوش برای« الیهٌمضاف»و در مصراع دوم  هوشبرای « الیهٌمضاف»ل اوّ در مصراع«ش»ضمیر  

 (.آمد گوششاز دیوار محراب به  گوش به آمد محرابش ديوار ز) .ضمیر دارد                   

                  «هوش »  (چون از ضعیفی صبر و هوشش نماند.).به صبر استمعطوف 

 هوش، گوش جناس ناهمسان: :قلمرو ادبی

 ...  به گوشش رسیداز دیوار عبادتگاه نماند، صدایی باقی ش و هوش صبر ناتوانی به دلیلوقتی  معنی: :مرو فکریقل

                 است(  موقوف المعانی 13و 12و 11)این بیت با ابیات 

 شنیدن ندای غیبی در حالت ناتوانی و بی هوشی مفهوم:                     
 

 ۱۱ 
 

 دَغَهل ای بهاش، درّنهده شهیر بهرو
 

ل روبههاه چههو را خههود مَیَنههداز   شههَ
 

 

     گرحیله، ناراست :*دَغَل        وحشی، پاره کننده  دَرّنده:   :قلمرو زبانی

 دست و پای از کار افتاده :*شَل انداختن، از حرکت بازداشتنز کار ا انداختن:                     

                 شوددیده می تضاد معنايی «شیر» و «روباه»در این بیت بین 

 «ا» تکرار واجواج آرايی:       شیر و روباه مراعات نظیر:  )چو روباه َشل(، )تو مثل شیر درّنده باش(  :تشبیه :قلمرو ادبی

  .، برو مثل شیر وحشی باش و مثل روباه شَل، خود را از کار و حرکت نیندازگرحیلهای  معنی: :رو فکریقلم

                  «و تنبل ناتوان ف،نماد انسان ضعی :«روباه»      ی به خودو متّک کوشانماد انسان  :«شیر  

 و نفی تنبلی به خود مّتکی بودن در کار و زندگی مفهوم:                  
 

 ۱2 
 

 سهیر  ،وامانهده بهه روبهه چهو باشی چه  شیر چو ماند تو کز کن سعی چنان
 

 

 تالش کردن  سعی کردن:باقی مانده، پس مانده      وامانده: :قلمرو زبانی

                  «است.  قیددر مصراع دوم  چرا( )=«چه» و لدر مصراع اوّ «چنان 

                   پرسشی مطرح شده که هدف از آن انکار است.     چه باشی؟  استفهام انکاری پرسش:نوع( )نباش  

 «چ»تکرار واج واج آرايی:            شیر و سیر  : جناس ناهمسان:قلمرو ادبی

              .وامانده  سیر بشویبه    روباه     مثل    [تو]  مصراع دوم:         .تو مانند شیر باشی ل:مصراع اوّ تشبیه:                  

 شبهوجه    به      مشبّهٌ مشبّه   ادات                                

  ةخواهی مثل روباه به پس ماندچنان تالش کن که مانند شیر از تو چیزی باقی بماند. چرا می : معنی:قلمرو فکری

     مندی و سودرسانی به ديگراندعوت به قدرت مفهوم:                     ؟دیگران سیر بشوی
 

 ۱۳ 
 

 خهويش بهازوی بهه تهوانی تها بخهور
 

عیَت کهه   خهويش تهرازوی در بهود سهَ
 

       ابزاری برای وزن کردن  ترازو:        کوشش، تالش    سعی:          گذراندن عمر    خوردن: :قلمرو زبانی

                آمده است.  «زيرا»در معنای  «که»حرف 

 )نتیجة کار و تالش به خود برگشتن(کنايه: سعی در ترازوی خويش بودن   )قدرت(  بازو مجاز: :قلمرو ادبی

 « أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَى وَ،  أَن لَّیْسَ لِْلإِنسَانِ إِلَّا َما سََعى وَ »سورة نجم  40و  39 اشاره به آیةتلمیح:                   

 رسد.کوشش تو به خودت می ةات را سپری کن زیرا نتیجهای خود زندگیتوانی با قدرت و تواناییتا می معنی: :قلمرو فکری

 و نفی تنبلی  به خود متّکی بودن در کار و زندگی مفهوم:                     
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 ۱4 
 

 پیهر درويهش دسهت جهوان، ای بگیر
 

 بگیهر دسهتم کهه نکبهیف را خهود نهه 
 

 

 انداختن بر زمین زدن،  افگندن:  فقیر  درويش:   :قلمرو زبانی

 جوان و پیر تضاد:   )سستی و تنبلی پیشه کردن(خود را افکندن، )به او کمک کردن( دست کسی را گرفتن کنايه: :قلمرو ادبی

 خود نکن که از دیگران درخواست کمک  ةجوان به شخص پیر کمک کن و سستی و تنبلی را پیشای معنی: :قلمرو فکری

 داشته باشی. 

 رسانی به ضعیفان و دوری از سستی و تنبلیتوصیه به کمک مفهوم:                     
 

 اسهت بخشهايش بنهده آن بهر را خدا ۱5 

 

 اسهت آسايش در وجودش از خلق که 
  

 پوشی از گناه کسی عفو، چشم بخشايش: :قلمرو زبانی

                  خدا را بخشایش  ة فکِّنشان« را»حرف( اضافه است ِبخشایش  )خدا 

 «هدِیَ  ه وَون من لسانِسلمِم المُلَن سَمَ سلمُالمُ» حدیثاشاره به تلمیح:          «ش»تکرار  واج آرايی :قلمرو ادبی

 او در آسایش و راحتی باشند.  اعمال و رفتارکه مردم از  استای عفو خداوند شامل حال آن بنده معنی: :قلمرو فکری

 بخشايش خداوند شامل حال نیکوکاران است. مفهوم:                     
 

 اوسهت در مغهزی که سر آن ورزد کَرَم ۱6 

 

 پوسهت و مغهز بهی تاننهدهمّ دون که 
 

 ست و کوتاه اندیشهدارای طبع پَ  کوتاه همّت، :*تهمّدونبخشش کردن، لطف کردن     رم ورزيدن:: کقلمرو زبانی

 در ،سر ناهمسان: جناس           )ظاهر(پوست، )عقل، فکر(مغز)وجود(،   سر مجاز: :قلمرو ادبی

 پوست و مغز تضاد: سر، مغز، پوستمراعات نظیر:                    

 ،ست و کوتاه همتنماید. زیرا افراد پَآن وجودی که از عقل و فکر برخوردار باشد، احسان و بخشش می معنی: :قلمرو فکری

 عقلند و فقط ظاهری انسانی دارند.نادان و بی

 نشانة بی عقلی است.« پستی و فرومايگی»، نشانة خردمندی و «بخشش و احسان» مفهوم:                     
 

 سهرای دو ههر بهه بینهد نیهک کسی ۱7 

 

 خهدای خلهقِ بهه رسهاند نیکهی کهه 
 

 خوبی، احسان  نیکی:  اقامت  خانه، محلّ سرا:   خوبی، نیکی نیک: :قلمرو زبانی

               «هر دو سرای »ّوابسته، صفت مبهم( هر وابسته، صفت شمارشی(، ) دو / هسته سرا:   مگروه اسمی متم( 
 

 «خَیْرًا یَرَهُ ذَرَّةٍفَمَن یَعْمَلْ مِثْقَاَل  /ةِاالخر ةُزرعمَنیا الدّ» زلزالسورة  7 حديث و آيةتلمیح: اشاره به  :ادبیقلمرو 

 بیند که به بندگان خدا احسان و خوبی نماید. کسی در دنیا و آخرت خیر و خوبی می : معنی:قلمرو فکری 

       دنیا و آخرت «:دو سرای»منظور از  

 )سعدی( بوستان                              شود. آخرت می نیکی به مردم، سبب نیکی ديدن در دنیا و مفهوم:                    

 

 

 

 
 

 های سراسری (پژوهی )ويژه آزمونهای متنتوجّه: شرح ابیات خارج از درس مندرج در کارگاه

 در پاورقی همان صفحه به ترتیب با ذکر شماره آمده است.
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 .بنويسید را شده مشخّص هایواژه معنای -۱

 استت حاجتت روز دغهل دوستتانِ معیار 

 

 1طلتب دوستتان از تجربته رستم بته قرضی 
 

 صائب

 ِغیتتب حتتدّ بتتی صتتورتِ بتتی صتتورت 

 

 2جیهب ز موستی بتر تافتت دل آینتة ز 
 

 مولوی

رستد همّتهی دون وسیلت زا که فخری 


 3 دار عتار فختر، آن از داری، ننتگ و نام گر 
 

 اوحدی
 

 ای در متن درس بیابید. برای کاربرد هر يک از موارد زير، نمونه -2

 پايه ساز:پیوندهای هم     

  ساز: پیوندهای وابسته 
 

 .کنید بررسی زير سرودة در را« شد» فعل معانی -۳

 نگشت ضایع که شکر ،سحر و شام گریة

 

 4شتد یکدانته گتوهرِ متا بتاران قطترة 
 

 

 استتپادشت هتبارگت ونتکنت حافظ منزل
 

 5دتش  انهتجان برِ جان رفت، دلدار برِ دل 
 

 حافظ
                     

 قابل درک است. سخن زنجیرة يا جمله در تنها ها واژه برخیمعنای  -4

 توان پی برد:تر می، به معنای هريک از واژه های مشخّص شده، دقیقزير های شیوه از استفاده با    

 .بود ماه، تابناک -               بود. طوالنی ماه،  -              جمله:  در واژه نگرفتقرار الف(          

  تناسب( و تضمّن تضاد، )ترادف، معنایی های رابطه به توجّه ب(          

 تضمّن  و گیاه سیر         تناسب و پیاز:  سیر تضاد        و گرسنه سیرترادف       و بیزار سیر                  

   به کمک دو روش باال، چند جملة مناسب بنویسید. «تند»و « دست»های واژههریک از  معانی دریافت برای اکنون 

 

                                                           

 .مِالک دوستان حیله گر، روز نیاز است. برای آزمایش از آن ها قرضی بخواه معنی: -۱

 گر در روز نیاز است.تشخیص دوستان واقعی از حیله مفهوم:    

 غیب و جَیب  جناس:آینة دل          تشبیه:صورت بی صورت          متناقض نما:    درخشید، تابید تافت: -2

 اشارة به معجزة حضرت موسی که دست در گریبان می کرد و آن را نورانی بیرون می آورد. تلمیح:      

 درخشید.کرد و دستش میو دست در گریبان خود میجلوه ای از حقیقت بی منتهای الهی بر دل موسی تابید، به طوی که ا معنی:     

 تجّلی حقیقت بر آينة دل انسان مفهوم:      

 فخر و عار تضاد:     موجب شرمساری دانستن      اآن ر عار داشتن از چیزی:آبرو        نام و ننگ: -۳

 موجب شرمساری بدان.افتخاری که با پستی به دست آید، اگر آبرو داری، آن افتخار را  معنی:      

 افتخاری که با پستی و فرومايگی حاصل شود، ماية ننگ است. مفهوم:      

 شام و سحر تضاد:قطرة باران )اشک(            استعاره:بها             بی نظیر، گران يکدانه: -4

 بهایی تبدیل شد.ما به گوهر گران قطرة اشک خدا را شکر که گریة شبانگاهی و سحرگاهی ما تباه نشد و هر معنی:      

 های شاعر و تبديل شدن آن به گوهر بی نظیر عشق.ثمر نماندن گريهبی مفهوم:      

  معشوق دلدار:معشوق        جانانه:نزدِ        رِ:بَ  -5

 پیوسته است.، اکنون در بارگاهِ پادشاه )خداوند( ساکن شده است. دل و جان او به محبوب ازل حافظ معنی:      

 فی اهلل و به حق پیوستن. ءرسیدن به مرحلة فنا مفهوم:      

 کـارگـاه متـن پـژوهی

 
   قلمـرو زبانـی
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   پاسخ کارگاه متن پژوهی 

 
 

 
         

 .بنويسید را هاآن مفهوم و بیابید کنايه دو درس، متن از -۱

 است  آورده پديد را (تام)همسان جناس آراية چگونه شاعر، ،زير بیت در -2

 دهتی متی پنتدم کته ای دازتتتتان گرتتتتتتدیانی تزمبا 
 

 1نیست چنگ در دل و است چنگ بر گوش زمانمکاین  
 

 .کنید مشخّص دوازدهم بیت دومِ مصراع در را تشبیه ارکان -۳

 هستند  کسانی چه نماد «روباه» و «شیر» سروده، اين در  -4

               

 .بنويسید روان نثر به را دهمشانز بیت مفهوم و معنی -۱

 د.بنويسی زير بیت از را خود دريافت و درک -2

 کترد بیننتده دیتده، را مترد یقتین،

 

 کترد آفریننتده بتر تکیته و شتد 
 

 .بیابید درس متن از مناسب بیتی زير، هایسروده از هريک مفهوم برای -۳

 برستتد گمتتانبتتی هرچنتتد رزق (1

 

 2درهتا از جُستتن استت عقتل شرط 
 

 سعدی        
 ارغتتوانی درختتت دیتتدم ستتحر (2 

 

 جتانیخستته بتام بته ستر کشتیده 
 

 

 :گفتتم آهستته ارغتوان گتوش بته

 

3دیگرانتی فکتر کته ختوش بهتارت 
 

 

 مشیری فریدون   
 

 آزمودنچه در کتار و چته در کتار (3


 
 

 4نبایتتد جتتز بتته ختتود، محتتتاج بتتودن
 

   پروین اعتصامی   

   

 .دهید توضیح« برکت ازخدا حرکت، تو از» مَثَل و درس متن معنايی ارتباط دربارة -4
                                                                             

                                                               

 قلمـرو زبانـی
                           

  دارای طبع پست و کوتاه اندیشه کوتاه همّت،  ت:دون همّ      ، یقهگریبان یب:جَ     ناراستگر، حیله دَغَل: -۱

 تکیه بر آفریننده کرد   ویقین، مرد را دیده، بیننده کرد         شد   پايه ساز پیوند هم -2

 خلق از وجودش در آسایش است    که خدا را بر آن بنده بخشایش است       پیوند وابسته ساز     

تغییر و دگرگونی است و در بیت دوم  ة)ربطی( به کار رفته و نشان دهند فعل اسنادیل به صورت در بیت اوّ« شد» -۳

 کاربرد دارد. « رفت»است و در معنای  خاصفعل 

                                                           

 )بی تاب و طاقت شدن( چنگ نبودن نايه: دل درک -۱

 ام.تاب و طاقت شدهکنم و بیکنی پند دادن را به زمان دیگری موکول کن. زیرا اکنون به صدای چنگ گوش میای کسی که مرا نصیحت می :معنی

 تاب و طاقت کردن عاشقناپذيری عاشق / تأثیر موسیقی بر بینصیحت  :مفهوم
 

 تردید به آدمی خواهد رسید، امّا شرط عقل ایجاب می کند که برای کسب آن تالش کنی.هرچند که رزق و روزی بی :معنی -2

 روزی مقدّر است ولی تالش برای کسب آن، شرط عقل است. :مفهوم      

 ات خوش که به فکر دیگران هستی.است. آهسته به او گفتم: زندگیارغوانی خود را به بام شخص غمگینی رسانده سحرگاه دیدم که درخت :معنی -۳

 )غمگین(جانخسته کنايه:                                دعوت به نیکی و به فکر ديگران بودن :مفهوم      

 باید به خود محتاج و متّکی بود.اندوزی، تنها چه در انجام کار و چه در تجربه :معنی -4

 به خود متّکی بودن در کار و تجربه. :مفهوم      

   یادبقلمـرو 

   یفکرقلمـرو 
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 الف( قرار دادن واژه در جمله -4
 

 (بدن عضو) .زدرا از شادی به هم می هادست -1

 (نوع) .و از یک جنس است دست همه از یک -2

  ( شمارش واحد) .شلوار خرید دستعلی دو  -3

              

 

   ( شديد. )ی می وزیدتندباد  -1

 (سريع) .می دوید تندبسیار  -2

 (سوزندهغذا همه جا پیچید. ) تندمزة  -3

 
 

 ب( با توجّه به رابطة معنايی
 

 (نتضمّ) است. بدنیکی از اعضای مهمّ  دست -1

  ( تناسب) کودک انداخت. گردندر  دست مادر -2

ظرف پلوخوری  سرويسو یک لیوان  دست دو -3 

              )ترادف( .خریدم

 

   ( نتضمّ. )دبو تند غذا خیلی مزة -1

 (          تناسب. )بود سوزندهو  تند غذا طعم -2

 (ترادف) .آمدبه نظر می انیبعصو  تند مردی -3

  )تضاد(حرکت می کرد.  کندو گاهی  تندشتر گاهی  -4
  

 قلـمرو ادبـی

 «به او کمک کردن» کنايه از دست کسی را گرفتن  ،سپری کردن کنايه از «سر بردنبه » -۱

 پدید آورده است.  جناس همسان ةرا دو بار با معانی مختلف به کار برده است و بدین سان آرای« چنگ» ةواژ -2

 دست  چنگ دوم:نوعی ساز      ل:چنگ اوّ      

 سیر باشی.  وامانده به  :شبه وجه              روباه  : بهٌمشبّه     مثل      : تشبیه ادات  ]تو[    :مشبّه -۳

  تنبلهای ضعیف و نماد انسان :«روباه»                  ی به خودو متّک کوشاهای نماد انسان :«شیر» -4

  قلـمرو فکـری 

  .عقلند و فقط ظاهری انسانی دارندنادان و بی فرومایه، نماید. زیرا افراد می برخوردار باشد، احسان آن وجودی که از عقل  -۱

 کند. خدا توکّل  دست از تالش بکشد و برای کسب روزی به، سبب شد که واقع بین شود ،رسانی خداوندیقین درویش به روزی -2

۳-  

  (دعوت به تالش و کار برای کسب روزی): ۱بیت 

 فکر ديگران بودن( )دعوت به نیکی و به: 2بیت 

  کی بودن در کار و زندگی()به خود متّ: ۳بیت 

 

 چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر

    بگیر ای جوان دست درویتش پیتر

 بخور تتا تتوانی بته بتازوی ختویش
     

 وامانده ستیر؟ به  چه باشی چو روبه 
 

 نه خود را بیفکن کته دستتم بگیتر

 ت بود در تترازوی ختویشعیَکه سَ

 
 

 

روزی این است که انسان  کسب خداوند رزّاق است و روزی دهنده، البته الزمة» بر اين مفهوم تأکید شده است که در هر دو -4

 عطا نماید. به کار او خیر و برکتاز خود تالش و حرکتی نشان دهد تا خداوند هم 

 

 

در  های ادبیو آموزش آرايه متن پژوهی هایمطرح شده در کارگاه زبانی و ادبیتذکّر: توضیحات تکمیلی  برخی از نکات 

 ( آمده است.۳۳7تا  ۳25ای )صفحات پايانی کتاب بعد از سؤاالت چهار گزينه هایپیوست
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 قلمـرو زبانـی 
 

 های مشخّص شده را بنويسید. با توجّه به جمله، معنی واژه -۱
 دشتتمنان ایتتن ز خویشتتتن دیدنتتد  الههف(

 خوردن  تیمهاراز ایتن  ،دلم خون گشت ب(
 و بتتتا تتتتو همتتتراهم  بتتته تتتتو مشتتتغول ج(
 کتترد  بیننههده  یقتتین، متترد را دیتتده، د(
   

 ایزد ذوالمن )= نعمت دهنده(  صُنعخواجه از  
 درونتتم خستتته شتتد زیتتن ختتار ختتوردن 

 ختتتواهم تتتتو متتتیبخشهههايش وز تتتتو 
 و تکیتتتته بتتتتر آفریننتتتتده کتتتترد  شههههد

  

 در دو مصراع زير چه تفاوت معنايی دارند  « خوردن»فعل  -2

 شغال نگون بخت را شیر خورد  ب(   بخور تا توانی به بازوی خویش    الف(

 معانی متفاوت واژة چنگ را در ابیات زير بررسی کنید. -۳

 رنتتگ    در ایتتن بتتود درویتتش شتتوریده الههف(

 خوردش نتته دوستتت    نتته بیگانتته تیمتتار ب(

 

 برآمتتد، شتتغالی بتته چنتتگ کتته شتتیری 

 چو چنگش، رگ و استتخوان مانتد و پوستت

 «کزين پس به کنجی نشینم چو مور/ که روزی نخوردند پیالن به زور»در مصراع دوم بیت « که»معنی واژة  -4 

 با معنی همین حرف در کدام بیت يکسان است   

 ختدا را بتر آن بنتده بخشتایش استت     الف(

 بختتور تتتا تتتوانی بتته بتتازوی ختتویش        ب(

 

 کتته خلتتق از وجتتودش در آستتایش استتت 

 ت بتتتود در تتتترازوی ختتتویش  عیَکتتته ستتتَ 

 در دو مصراع زير چه تفاوتی با هم دارند  توضیح دهید. « را»حرف  -5 

 یقین، مرد را دیده، بیننده کرد  ب(  بخت را شیر خورد   شغال نگون الف(

 زير پی برد   ه هایدر جمل« بوستان»توان به معنای متفاوت ای میاز چه شیوه -6

 با خواندن بوستان درهای اندیشة سعدی به رویم گشوده شد.  الف(

 تفرّج در بوستان، کودک خیالم را به بازی واداشت. ب( 

 زير پی برد   جمله هایدر « سیر»توان به معنای واژة های معنايی میبراساس چه رابطه -7

 دانند. گرم می 75سیر را معادل  ب( چنان که سوار را غم پیاده.سیر را غم گرسنه نیست، هم ف(ال      

 های زير را بنويسید. رابطة معنايی جفت واژه -۸

 مغز و سر:             غیب و شهادت:               دست و پا:              سرا و خانه:          

 را مشخّص کنید. « خويش»معانی متفاوت واژة « قراردادن واژه در جمله»با استفاده از شیوة  -۹

 در ابیات زير وابستة پسین )صفت مبهم( را پیدا کنید.  -۱0

 مگتتر ختتود درنگتتم نباشتتد بستتی     الههف(

 همه عمر از اینتان چته دیتدی خوشتی     ب(

 

 ردن بتتتته دیگتتتتر کستتتتیببایتتتتد ستتتتپُ 

 کشتتتی؟ کتتته در آختتترت نیتتتز زحمتتتت

 را با ذکر نوع مشخّص کنید.  ی پیشینهادر بیت زير وابسته -۱۱ 

 کستتتی نیتتتک بینتتتد بتتته هتتتر دو ستتترای    

 

 کتتته نیکتتتی رستتتاند بتتته خلتتتقِ ختتتدای 

 را مرتّب کنید و سپس نقش دستوری اجزای آن را بنويسید. « دست و پایيکی روبهی ديد بی»جملة مصراع  -۱2 

 چیست  « نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست»در مصراع « نه ... نه»نوع دستوری کلمة  -۱۳

 های متّمم را پیدا کنید. در بیت زير نقش -۱4

 چنتتان ستتعی کتتن کتتز تتتو مانتتد چتتو شتتیر    

 

 چتته باشتتی چتتو روبتته بتته وامانتتده ستتیر؟  

 

 کمیلیـت سـؤاالت
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 قلـمرو ادبـی     
 در بیت زير رديف و کلمات قافیه را مشخّص کنید.  -۱5

 ختتتدا را بتتتر آن بنتتتده بخشتتتایش استتتت    
  

 کتته خلتتق از وجتتودش در آستتایش استتت  
 

 شود  در بیت زير میان چه کلماتی جناس ناهمسان)ناقص( مشاهده می -۱6

 چنتتان ستتعی کتتن کتتز تتتو مانتتد چتتو شتتیر  

 

 

 چتته باشتتی چتتو روبتته بتته وامانتتده ستتیر  

 نشان دهید.  دو آراية ادبیدر بیت زير  -۱7 

 بگیتتتر ای جتتتوان، دستتتت درویتتتش پیتتتر    

 

 

 

 نتتته ختتتود را بتتتیفکن کتتته دستتتتم بگیتتتر 

 آيد  چرا  ادات تشبیه به شمار می« چو»در کدام مصراع، واژة  -۱۸ 

 چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش  ب(چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست                الف(            

 شده است  آراية مراعات نظیر ها سبب ايجاد تناسب میان کدام واژه -۱۹

 خوردش نتتته دوستتتت    نتتته بیگانتتته تیمتتتار

 

 

 چو چنگش، رگ و استتخوان مانتد و پوستت 

 را مشخّص کنید. « شبهوجه»و « بهمشبّهٌ»، «کزين پس به کنجی نشینم چو مور»در تشبیه مصراع  -20 

  را با معنی آن مشخّص کنید. مجاز ة، کلم«بخور تا توانی به بازوی خويش»در مصراع  -2۱

  قلـمرو فکـری
 ها پاسخ دهید. با توجّه به ابیات زير به پرسش -22

 دسههت و پههایيکههی روبهههی ديههد بههی

 بهرد  که چهون زنهدگانی بهه سهر مهی

 

 فههرو مانههد در لطههف و صههنع خههدای 

 خهورد  دست و پای از کجها مهیبدين 

 چرا شخص در لطف و احسان خداوند متعجّب شد؟ -۱ 

 چیست؟« دست و پابی»منظور از  -۳                است؟« متحیّر شدن»کدام کلمه در مفهوم  -2

 کیست  « روزی رسان»در بیت زير مقصود از  -2۳

 دگتتتتتر روز بتتتتتاز اتّفتتتتتاق اوفتتتتتتاد    »

 

 «روزش بتتتدادکتتته روزی رستتتان قتتتوت  

 در بیت زير چیست « زنخدان به جیب فرو بردن»مقصود از  -24 

 زنختتدان فتترو بتترد چنتتدی بتته جیتتب»  

 

 «کتتته بخشتتتنده، روزی فرستتتتد ز غیتتتب  

 ت بود در ترازوی خويش چیست  عیَبخور تا توانی به بازوی خويش / که سَ»مقصود از مصراع دوم بیت  -25 

 کند  ای میگوينده در بیت زير به جوان چه توصیه -26

 بگیتتتر ای جتتتوان، دستتتت درویتتتش پیتتتر  »

   

 نتتته ختتتود را بتتتیفکن کتتته دستتتتم بگیتتتر 

 آسايشفراهم کردن  «که خلق از وجودش در آسايش است خدا را بر آن بنده بخشايش است/» با توجّه به بیت  -27 

 دارد  شخص، در درگاه الهی چه اثری برای ديگران 

 ها پاسخ دهید  با توجّه به بیت زير به پرسش -2۸

 کَرَم ورزد آن سر که مغهزی در اوسهت»

 

 «مغههز و پوسههتهمّتاننههد بههیکهه دون 

 

 

 از نظر شاعر چه کسی اهل احسان و بخشش است؟ -1

 ست و فرومایه را چگونه توصیف کرده است؟شاعر در مصراع دوم، افراد پَ -2

 اند؟ها در معنای مجازی به کار رفتهواژهدر این بیت کدام  -3

 چیست « دو سرای»مقصود از « کسی نیک بیند به هر دو سرای/ که نیکی رساند به خَلقِ خدای»در بیت  -2۹
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 بینا، رفت  د(           عفو، چشم پوشی از گناه ج(        غم و اندوه خوردن ب(     احسان، نیکویی  الف( -۱ 

 در معنی معروفِ  ،«ب»در مصراع ندن عمر( است ولی ا)گذر« اِمرار مُعاش کردن»به معنی « الف»در مصراع  «خوردن» -2

  به کار رفته است.« خوردن غذا و بلعیدن عملِ»     

 به کار رفته است. « نوعی ساز»در معنی  «ب»و در بیت « دست»در معنی  «الف»در بیت  -۳
  (به کار رفته است.« زیرا»در معنای « که»)در هر دو بیت  «ب»گزینة  -4
 دیدة مرد نشانة فکِّ اضافه است. مرد را دیده « ب»نشانة مفعول است امّا در مصراع « را»حرف « الف»در مصراع  -5
 قرار گرفتن واژه در جمله  -6
 ترادفب(   تضاد الف(  -7
 تضمّن   مغز و سر تضاد   تدغیب و شها تناسب  دست و پا ترادف   سرا و خانه -۸
 خویشاوند  و آشنایی نداشت  خویشفریدون هیچ  ب(خود         خویشبخور تا توانی به بازوی  الف( -۹
 همه ب(   دیگر الف(  -۱0

 ن )صفت شمارشی(یشیپ ةوابست دو   ن )صفت مبهم(  یشیوابستة پ  هر -۱۱
 : فعلديد: صفت         بی دست وپا: مفعول      روباه   : نهاد   يکی         .دید را   دست و پاییبی   روباهِ   یکی -۱2

  حرف ربط  همپایه ساز  -۱۳
 حرف اضافه است و کلمة بعد نقش متمّم دارد.بدهد،«مانند»هرگاه معنی« چو»توضیح:  ماندهاو، به روبه، چو شیرچو ، تواز  -۱4
 بخشایش و آسایش   قافیهکلمات          است   رديف -۱5

  سیر و شیر  -۱6
  )جوان و پیر(  تضاد )کمک کردن به او(    دست کسی را گرفتن کنايه: -۱7
 به کار رفته است. « مثل و مانند»زیرا در معنی « الف»گزینة  -۱۸
 شده است. مراعات نظیر سبب ایجاد آرایة « رگ، استخوان، پوست»های تناسب میان واژه -۱۹
  کنجی نشینم    شبهوجه  مور    بهمشبّهٌ -20
 «قدرت و توانایی» از مجاز «:بازو» -2۱
 ناتوان، ضعیف (۳فروماند                (2            شود ؟اش سپری میاینکه روباه ناتوان چگونه زندگی به خاطر (۱ -22

  خداوند  -2۳
 نشستن و کوشش نکردن  -24
  رسد. خودت مینتیجة کوشش تو به  -25
 به افراد نیازمند پیر کمک کند نه اینکه کار و فعّالیتی نکند و خود در انتظار کمک دیگران باشد.  -26

  شود که خداوند از خطاهای او چشم پوشی کند. )عفو الهی شامل حال او شود( باعث می -27
 ، پوستسر، مغز -۳  فقط ظاهری انسانی دارند. عقل هستندها نادان و بیآن -2کسی که از عقل و فکر برخوردار باشد. -۱ -2۸

                     دنیا و آخرت -2۹

 کمیلیـت پاسخ سـؤاالت
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 گنج حکمت 

 م تـه            

اين مور را »موری را ديدند که به زورمندی کمر بسته و ملخی را ده برابر خود برداشته. به تعجّب گفتند:  -۱

 «به اين گرانی چون می کشد  ]بار[ ببینید که

            چگونهچون:         سنگینگران:    آوری زورزورمندی:   مورچه مور:: قلمرو زبانی

 )ملخ(استعاره: بار   )مصمّم و آماده شدن(: کنايه: کمر بستنقلمرو ادبی

ب تعجّ اخود را برداشته است. ب ای را دیدم که برای زورآوری مصمّم شده و ملخی ده برابرمورچهمعنی:  :قلمرو فکری

 کند؟گفتند: این مورچه را ببینید که چگونه بار به این سنگینی را حمل می
 

 «تن. بار را به نیروی همّت و بازوی حمیّت کشند، نه به قوّتِ ،مردان»مور چون اين بشنید، بخنديد و گفت:  -2

 نیرو قوّت:   جوانمردی، مردانگیغیرت، : *حمیّت  اراده، عزم همّت: : قلمرو زبانی

              .مور شنید، خندید و گفت :(استعارهتشخیص ): قلمرو ادبی

 مورچه وقتی این سخن را شنید، خندید و گفت: مردان، بار را با عزم و اراده و غیرت خود حمل  معنی: :قلمرو فکری

 کنند نه با نیروی بدن. می

  «و تکیه کردن بر نیروی جسمانیداشتن عزم و اراده و غیرت در انجام کارها »تأکید بر پیام حکايت: 

                                                                                                                               

  جامی ،بهارستان

 

 مفهوم عبارت پايانی متن، ارتباط معنايی دارد با ابیات زير: 
 

 بتته همّتتت متتدد کتتن کتته شمشتتیر و تیتتر 
 

 بتتتود دستتتتگیر)=جنتتتگ( نتتته در هتتتر وغتتتایی 
 

 آر از ستتتتتیزنده، شتتتتور بتتتته همّتتتتت بتتتتر
 

 کتتتته بتتتتازوی همّتتتتت، بتتتته از دستتتتت زور 
 

 کتوبرزِ مغفرهمّت است، چه حاجت بته گُت چو
 

 خای؟جوشن چو دولت است، چه حاجت به تیر 
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 ستایش

 مزه، طعم *چاشنی بخشش، نیکویی            احسان

 شیرینی *حالوت ؛ متضاّد اقبال سیه روزیبختی،  بد *اِدبار

 اندیشه یار سعادتبختی، خوش *اقبال

 همراه قَرین عقل و اندیشه تدبیر

 خوار و زبون، اندوهگین  *نَژَند عقل دخِرَ

 نه نی گمراهیبد اندیشی،  *راییتیره

 آن است که خداوند، اسباب را موافق خواهش بنده، مهیّا کند تا خواهش او به نتیجه برسد؛  :* توفیق

 سازگار گردانیدن                       

 لدرس اوّ
 خانه، محلّ اقامت سرا پوشی از گناه کسیعفو، چشم بخشایش

 دست و پای از کارافتاده *شَل رسیدن برآمدن

 حالآشفته *شوریده رنگ فیل پیل

  ، آفرینشنیکویی و احسان صُنع اعتماد کردن تکیه کردن

 متحیّر شدن *فروماندن دنخور غم خوردنتیمار

 رزق روزانه، خوراک، غذا *قوت گریبان، یقه *یبج

 *چنگ
نوعی ساز که سِر آن خمیده است 

 و تارها دارد.
 نیرو  قوّت

 بخشش کردن، لطف کردن کرم ورزیدن دست چنگ

 سنگین گران غیرت، جوانمردی، مردانگی *حمیّت

 عبادتگاه محراب زاهد درویش

 مورچه مور حیله گر، ناراست *دَغَل

 *همّتدون
  کوتاه همّت،

 دارای طبع پست و کوتاه اندیشه
 خوبی، احسان نیکی

 اراده، عزم همّت رزق، غذای روزانه، توشه، بهره روزی

   چانه *زَنَخدان

 فرشتگان و ... در آن قرار دارند. ،عالمی که خداوند ،پنهان، نهان از چشم :*غیب

 جانورِ پستانداری است از تیرة سگان که جزو رستة گوشتخواران است.: *شغال
 

کتاب درسی  ةنامعالمت ستاره در کنار برخی از واژه ها بیانگر این نکته است که این لغات در واژه*

 ها اهمّیت بیشتری دارند.آزموناند و در معنی شده
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 قلمـرو زبانـی       
 است؟به ترتیب کدام « رایی، نژند، ادبارتیره»های معنی واژه -1

 ، زبون، پشت کردنگمراهی( 2  اندیشه( بد اندیشی، اندوهگین، کوتاه1

 ( کج فهمی، خوار، نگون بختی 4   حال، بدبختی( بدخواهی، آشفته3

 در کدام گزینه غلط معنایی وجود دارد؟  -2

 یقه( یب:جَغیرت(، ) حمیّت:( )2  متحیّر شدن( فرو ماندن:گریبان(، ) زنخدان:( )1

 شیرینی( حالوت:(، )ناراست دَغَل:( )4               کوتاه اندیشه( دون همّت:غذا(، ) قُوت:( )3

 شود؟ جای نقطه چین با کدام گزینه کامل می -3

 ........................ آن است که خداوند، اسباب را موافق خواهش بنده، مهیّا کند تا خواهش او به نتیجه برسد.       

 ( لطف 4  ( توفیق 3  رامت ( ک2   ( عنایت 1

 به چه معنی به کار رفته است؟« برو شیر درّنده باش، ای دَغَل»در مصراع « دَغل» -4

 ( ناتوان4   ( تنبل3  یناراستمکر و ( 2   ( احمق1

 در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ « چنگ»معنای واژة  -5

 ( در اینننن بنننود دروینننش شنننوریده رنننن  1

 ( نننننه بیگانننننه خننننورد  نننننه دوسننننت 2

 ( بیفشنننننارد مننننننگش مینننننان سنننننخن  3

 ( بننننه مننننن  اننننندرون گننننرز  گاوسننننر 4

 

 کنننه شنننیرد برآمننند، شننن الی بنننه منننن    

 رگ و اسننتخوان ماننند و پوسننت  مننو منننگش، 

 ننننننننا بخندیننننننند منننننننرد کهنننننننن ز بر

 )= اسنن ( گتتننته مهنننار بننه سننان هیننونی

 کاربرد دارد؟« زیرا»در کدام گزینه در معنای « که»حرف  -6 

 رننن  ( در ایننن بننود درویننش شننوریده1

 ( دگنننننر روز بننننناز اتّفنننننا  اوفتننننناد 2

 ( بخننور تننا تننوانی بننه بننازود خننویش3

 ( خنندا را بننر آن بنننده بخشننایش اسننت4

 

 کننه شننیرد برآمنند شنن الی بننه مننن  

 رسننننان رننننوت روز  بنننندادکننننه روزد

ویبت بنننود در تنننرازود خنننویش   کنننه سنننب

 کننه خ ننق از و ننود  در آسننایش اسننت

 در کدام بیت، صفت مبهم در جایگاه وابسته پیشین قرار گرفته است؟  -7 

 ( نکننویی کننن امتننال مننون ده تننو راسننت 1

 ( یکنننی از شنننما گنننر کنننن  منننن گننن ین  2

 ( صنننبر بتنننیار ببایننند پننندر پینننر ف ننن  را 3

 ( ی  دست تو با زلف و دگر دسنت تنو بنا  نا 4

 

 کننننه سننننال دگننننر دیگننننرد دهخداسننننت  

 و کننننین  دگننننر گننننردد از مننننن پننننر از درد

 تننا دگننر مننادر گیتننی مننو تننو فرزننند ب اینند 

 ینن  گننو  بننه منگننی و دگننر گننو  بننه نننایی

 در کدام گزینه نقش ضمیر متّصل با بقیه متفاوت است؟  -8 

 رسننننان رننننوت روز  بنننندادکننننه روزد( 1

 ز دیننننوار محننننرابش آمنننند بننننه گننننو ( 3

 

  

 

 ( ننننه خنننود را بنننیفکن کنننه دسنننت  بگینننر2 

 ب نننند ( ب نننند آن سنننر، کنننه او خواهننند 4

 

 

 

 رابطة کدام کلمات تضمّن است؟ -9

 ( برّ و بحر4  ( فر  و رالی3  ( باغ و بوستان2  ( هتتی و مرگ1

 رابطة معنایی در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ -10

 پایه و( می  4  آ ر و( ساختمان 3  خانه  و( در 2  مخفی و( نهان 1

 در کدام گزینه رابطة معنایی واژه ها با بقیه متفاوت است؟ -11

 دختر و( انتان 4      غروب         و( ط وع 3  فوتبال    و( ورز  2  خانواده          و( پدر 1

 مثل رابطة ............. است.« والدین  -پدر »رابطة  -12

 نشاط -( شادد 4  دریا                 -( بحر 3   بابا                -( پدر 2رافیه            -( شور 1

 ؟نیسترابطة بین کدام کلمات تضمّن  -31

 م   –( سر 4            آخر - اوّل( 3                 خ نده -(  اندار2             سی  –( درخت 1

 مکدرس ی
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 ؟نمی گیرندقرار های کدام گزینه دو به دو به لحاظ رابطة معنایی در یک حوزه واژه  -41

 ( رویداد و واروه، شأن و من لت، بخشش و عطا، اع از و اکرا 1

 ، افراط و تفریط، هول و وحشت، بذل و بخشش ادبار و اربال( 2

 ( مدح و هجو، ع ّت و ذلّت،   ر و مد، ررب و بُود3

 گریبانو   ی ، ماشنی و طو ت، غیرو  حمیّت، خوار و زبون( 4

 (92-)سراسری هنر  گیرند. ......... دو به دو به لحاظ رابطة معنایی در یک حوزه قرار می های گزینةهمة واژه -15

 رانع و طامع    –سفر و حضر  -هبوط و صوود -( اعمی و بصیر1

 مضرّات و منافع -ه اه  و غریو -  ر و مد -( ع ل و نص 2

  هینبوع و مشم -سالست و روانی -مدح و ذ  -( ایجاز و اطناب3

 ابطال و ال ا -انقباض و انبتاط -افراط و تفریط -و خت  ( بدو4

 (95-)سراسری انسانی                در کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟« شد»معنای  -16

 ( تنهنننا ننننه منننن بنننه دانننن  خالنننت مقیّننند 1

 ( نننام  بننه عاشننقی شنند و گویننند توبننه کننن2

 ( آن منندّعی کننه دسننت ننندادد بننه بننند کنن 3

 بننه وصننف نخواهنند شنندن تمننا ( شننرح غمننت 4

 

 اینننن داننننه هنننر کنننه دیننند گرفتنننار دا  شننند 

 اد دارد کننه نننا  شنندتوبننه کنننون مننه فایننده

 اینننن بنننار در کمنننند تنننو افتننناد و را  شننند

  هننند  بنننه آخنننر آمننند و دفتنننر تمنننا  شننند

 (95 –)سراسری ریاضی                 است؟ متفاوت بیت کدام در«  ردیف»  معنایی کاربرد -17 

 از خاکتننتر مننا ریخننت رننن  آسننمان( عشننق 1

 ( خطِ کافر، لولِ سنیراب تنو را کن  کن  گرفنت2

 ( شوخ مشمی می برد از پنیش کنار خنویش را3

 ( از وصالِ ماه مصنر، آخنر زلیخنا،  نان گرفنت4

 

 اینننن شنننرار شنننوخ، اوّل در دل آد  گرفنننت 

 دیننو از دسننت سنن یمان عاربننت خننات  گرفننت

 دامننن گننل را ز دسننت ب ننبالن شننبن  گرفننت

 خود بوسید هر کن  دامنن پاکنان گرفنتدست 

 (95 –)سراسری هنر      در کدام بیت تفاوت معنایی دارد؟« ردیف »  -18 

 ( کتننننی کننننو بننننر و ننننود خننننود ب ننننرزد1

 ( دلننننی کنننن  عشننننق او دیوانننننه گننننردد2

 ( رُخنننش شنننمع اسنننت عقنننل ار عقنننل دارد3

 ( منننو مننناهی آشننننا  ویننند در اینننن بحنننر4

 

 همنننننان بهتنننننر کنننننه در ویراننننننه گنننننردد 

 بننننا عنننند  هنننن  خانننننه گننننردد و ننننود 

 ز ننننننننور شنننننننمع او دیواننننننننه گنننننننردد

 بنننننه کنننننلّ ماهینننننان بیگاننننننه گنننننردد

 قلمـرو ادبـی             
 بیت .......... اجزای جمله به شیوة بالغی بیان شده است.   به جزدر همة ابیات  -19

 پنناد و دسننت بننی دینند روبهننی (  یکننی1

 مننی بننرد  سننر بننه زننندگانی مننون ( کننه2

 رننن شننوریده درویننش بننود ایننن ( در3

 خنننورد شنننیر را بخنننتنگنننون ( شننن ال4

 

نع و لطنننف در فرومانننند   خنننداد صنننُ

 مننی خننورد  کجننا از پنناد و دسننت بنندین

 مننن  بننه شنن الی برآمنند، کننه شننیرد

 خننورد سننیر آن از روبنناه آنچننه، بماننند

 شود؟ دیده می« عبارت کنایی»در کدام گزینه  -20 

 ( بگینننر  اد  نننوان، دسنننت دروینننش پینننر 1

 را بنننر آن بننننده بخشنننایش اسنننت( خننندا 2

 ( کتنننی نیننن  بینننند بنننه هنننر دو سنننراد 3

 ( منننان سننوی کننن کنن  تننو ماننند مننو شننیر 4

 

 ننننه خنننود را بنننیفکن کنننه دسنننت  بگینننر  

 کنننه خ نننق از و نننود  در آسنننایش اسنننت

 کننننه نیکننننی رسنننناند بننننه خ ننننق خننننداد 

 منننه باشنننی منننو روبنننه بنننه واماننننده سنننیر 

 ؟ نداردوجود « تشبیه»در کدام گزینه آرایة  -12 

 ( منننان سننوی کننن کنن  تننو ماننند مننو شننیر 1

 ( کنن ین پنن  بننه کنجننی نشننین  مننو مننور 2

 ( ننننه بیگاننننه تیمنننار خنننورد  ننننه دوسنننت 3

 ( کنننر  ورزد آن سنننر کنننه م ننن د در اوسنننت4

 

 منننه باشنننی منننو روبنننه بنننه واماننننده سنننیر   

 کنننننه روزد نخوردنننننند پنننننیالن بنننننه زور 

 مننو منننگش، رگ و اسننتخوان ماننند و پوسننت 

  نننن  و پوسننننت کننننه دون همّتانننننند بننننی م
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 شود؟ همگی در کدام بیت یافت می« تشبیه، جناس، تضاد، مراعات نظیر»های آرایه -22

 ( بگینننر اد  نننوان، دسنننت دروینننش پینننر1

 ( ننننه بیگاننننه تیمنننار خنننورد  ننننه دوسنننت 2

 ینننن  ( زنخنننندان فروبننننرد مننننندد بننننه 3

 ( کنننر  ورزد آن سنننر کنننه م ننن د در اوسنننت 4

 

 ننننه خنننود را بنننیفکن کنننه دسنننت  بگینننر  

 مننو منننگش، رگ و اسننتخوان ماننند و پوسننت 

 کنننننه بخشننننننده، روزد فرسنننننتد زغیننننن  

 کننننه دون همّتانننننند بننننی م نننن  و پوسننننت 

 ؟  وجود ندارددر قافیة کدام بیت جناس ناهمسان  -32  

 ( منننو صنننبر  نمانننند از ونننویفی و هنننو  1

 ( کنن ین پنن  بننه کنجننی نشننین  مننو مننور 2

  بخنننور تنننا تنننوانی بنننه بنننازود خنننویش( 3

 بخننننت را شننننیر خننننورد ( شنننن ال نگننننون4

 

 ز دیننننوار محننننرابش آمنننند بننننه گننننو   

 کنننننه روزد نخوردنننننند پنننننیالن بنننننه زور 

ویبت بُننننوبد در تننننرازود خننننویش   کننننه سننننب

 بماننننند آنچننننه، روبنننناه از آن سننننیر خننننورد

 در کدام بیت، شاعر آرایة جناس همسان )تام( پدید آورده است؟  -24 

 ( ز رود خننوب تننو گفننت  کننه پننرده بننرفکن  1

 آن مننننان کنننه گنننر مینننر ( خنننوار  ز تنننو 2

 ( منننرا بنننه سنننر ننهننند هدهننند صنننبا افتنننر 3

 ( مگذار مطرب را دمی کن  منن  بنهند منن  را 4

 

   رخ تنننو منننن  ولنننی منننون درنگنننر  پنننرد 

 از گِننننل بدمننننند بننننه  نننناد گُننننل خننننار 

 کننه وصننف شننهر سننبا را بننر سنن یمان گفننت 

 رنننن  را در آبگنننون سننناغر فکنننن آن آب آتنننش

 (83 -)آزمایشی سنجش    هم جناس ناقص وجود دارد؟در کدام بیت هم جناس تام و  -25 

 خوشننننننننا نمنننننناز و نینناز کتننی کننه از سننرِ درد (1

 

 بننه آب دیننننننننده و خننون  گنننر طهننارت کنننرد 

 کفننننننننر اسننت در طننننننریقت مننا کینننه داشننتن (2 

 

 آیینننننن مننننننناست سننینه منننو آیینننه داشننتن 

 شندماینل بنه غینرد شند منه « ابن یمین»مال اگر ز  (3 

 

 ال اد دل منننننالنننگفتننه ا  بننا دل کننه از بهننر م 

 در آن نفننن  کننننننه بمیننر  در آرزود تننو بننناش  (4 

 

 بنندان امینند دهنن   ننان کننه خنناش کننود تننو بننناش  

 (84 -)سراسری زبان                         در همة بیت ها، به جز بیت .............. نوعی جناس وجود دارد.  -26 

 گنننر تننو را آهننن  وصننل مننا نباشنند گننو مبنننا  (1

 

 دوستننننان را  ننن  به دینندار تو هیچ آهن  نیتت 

 دهنننیبننا زمننانی دیگننر انننداز اد کننه پننند  می (2 

 

 کاین زمان  گو  بر من  است و دل در من  نیتت 

 دینننند مشننن  از آن روز کنننه برکنننرد  و روینننت  (3 

 

 بننننه همیننننن دیننننده سننرِ دیدن اروام  نینتت 

 اد نتینننننن  صنننب  اگننننر بننناز اتّفننناری افتنننندت (4 

 

 آفنننننرین گنننویی بر آن حضرت که ما را بار نیتت 

 

 قلمـرو فکری     
 با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟« بلند آن سر، که او خواهد بلندش/ نژند آن دل، که او خواهد نژندش»بیت  -27

 ( نینننن  باشننننی و ببنننندبت گوینننند خ ننننق1

 رو  بننننا  تننننا بدسننننگال ( تننننو نیکننننو2

 ( سنننرد کننن  تنننو گنننردد ب نننندد گنننراد3

 ( مننو خاننن  دلِ اهننل ر ننوب مقبننول اسنننت4

 

 بِننننه  کننننه بنننند باشننننی و نیکننننت بینننننند 

 نقننننوِ تننننو گفننننتن نیابنننند مجننننال بننننه

 بنننننه افکنننننندنِ کننننن  نیفتننننند ز پننننناد

 کننننه یافننننت شنننند مقبننننلره ربننننول در او هر

 (   90متفاوت است؟                     )سراسری ریاضی« شاءن تَمَ لُّذِشاء و تُن تَمَ زُّعِتُ» مفهوم کدام بیت با توجّه به آیة  -28 

 (یکننننی را همننننی تننننا  شنننناهی دهنننند1

 بننننند بینننننی مخننننند(یکننننی را کننننه در 2

 (یکنننننی را ز مننننناهی رسننننناند بنننننه مننننناه3

 (یکننننی را دهنننند تننننا  و تخننننت ب ننننند4

 

 یکننننی را بننننه دریننننا بننننه منننناهی دهنننند 

 مبنننننادا کنننننه روزد درافتنننننی بنننننه بنننننند

 یکنننننی را ز مبنننننه انننننندر آرد بنننننه مننننناه

 یکننننننی را کننننننند خننننننوار و زار و ن ننننننند
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 ؟ ندارد معناییبا کدام گزینه ارتباط « ستبایست دادهست/ به هر کس آنچه میدرِ نابستة احسان گشاده»بیت  -29

  نان داد(مُدبّرد که به گُل نکهت)=بود خو (و بنه گِنل1

  بننننه گیتننننی بتننننی مینننن  زشننننت و نکوسننننت( 2

 ( بنننه هنننر کنننه هنننر منننه سننن اوار بنننود بخشنننیدند3

 ( بنننند و نیکننننی بننننه  نننناد دشننننمن و دوسننننت 4

 

 مننننه سنننن ا دینننند عاربننننت آن دادبننننه هرکننننه هر 

  بننننه هننننر کنننن  دهنننند آنچننننه روزد اوسننننت

 سنننننکندر آییننننننه و خِضنننننر آب حینننننوان یافنننننت 

 هننننننر یکننننننی درمحننننننلّ خننننننود نیکوسننننننت

 شود؟ در کدام بیت دیده می« نظام احسن»مفهوم  -30 

 عنننال  وونننع نهننناده ترتیبنننی ( بنننه1

 گنننردد حنننال ربنننرین لطفنننش ( اگنننر2

 پنناد نهنند سننو ینن  او توفیننق ( وگننر3

 روشننننایی نبخشننند گنننر را ( خنننرد4

 

 کن  ننی و بنیش باشند منود ین  ننی کنه 

 گنننننردد اربنننننال اِدبارهنننننا همنننننه

 راد از ننننه آیننند کنننار تننندبیر از ننننه

 رایننننیتیننننره در ابنننند تننننا بمانبنننند

 مضمون کدام بیت با بقیه متفاوت است؟   -31 

 ( بنننننه زینننننر پنننننرد  هنننننر ذرّه پنهنننننان 1

 ( بننننه ترتیبننننی نهنننناده ووننننع عننننال  2

 ( همنننه سرگشنننته و یننن   ننن   از ایشنننان 3

 ( اگننننر ینننن  ذرّه را برگیننننرد از  نننناد 4

 

  مننننننال  ننننننان فنننننن اد رود  انننننننان  

 کننه نننی ینن  مننود باشنند بننیش و نننی کنن 

 بنننننرون ننهننننناده پنننننا از حننننندِّ امکنننننان

 خ نننننل بایننننند همنننننه عنننننال  سنننننراپاد 

 ارتباط معنایی دارد؟ « وگر توفیق او یک سو نهد پای/ نه از تدبیر کار آید نه از رای»کدام بیت با مفهوم بیت  -32 

 (  هننننند رز  ار کننننننی وگنننننر نکننننننی 1

 آفریننننننت گشنننننایش دهننننناد(  هنننننان2

 ( خنننننداد ار بنننننه حکمنننننت ببنننننند درد 3

 ( بتننننا زورمننننندا کننننه افتنننناد سننننخت 4

 

 برسننننننننناند  خنننننننننداد ع ّو نننننننننل  

 کننننه گنننننر ود ببنننننندد نشننننناید گشننننناد

 گشنننناید بننننه فضننننل و کبننننرب  دیگننننرد 

 بنننن  افتنننناده را ینننناورد کننننرد بخننننت 

 مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  -33  

 ( دگننننننر روز بنننننناز اتّفننننننا  اوفتنننننناد1

 ( نگارننننننند  کننننننودش اننننننندر شننننننک  2

 ( تواناسنننننننت آخنننننننر خداوننننننننند روز3

 ( نننه شننرط اسننت ورتننی کننه روزد خننورد4

 

 کنننننه روزد رسنننننان رنننننوت روز  بنننننداد 

 نویتنننننند  عمنننننر و روزد اسنننننت هننننن  

 کننننه روزد رسنننناند تننننو مننننندین متننننوز 

 کننننننه نننننننا  خداوننننننند روزد بننننننرد  

 

  
 با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟ « کزین پس به کنجی نشینم چو مور/ که روزی نخوردند پیالن به زور»بیت -34

 ( آن را کننه تننو ره دهننی کتننی گنن  نکننند1

 ( عابننند کنننه تنننو ره دهنننی گوشنننه نشنننیند2

 ( خنننواهی کنننه خنننداد بنننر تنننو بخشننند 3

 خورنننندننننه روزد بنننه سنننرپنجگی منننی( 4

  

 تننت و آن را کنه تننو گنن  کننی کتننی رهبننر نی 

 بیچننناره در آییننننن  تاریننن  مننننه بیننننند  

 بنننننا خ نننننق خنننننداد کنننننن نکنننننویی

 روزد ترنننننندکنننننه سنننننرپنجگان تنننننن 

 

  
 با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟ « برو شیر درّنده باش، ای دغل/ مَینداز خود را چو روباه شَل»بیت  -35

 ( رودِ طمننننع از خ ننننق بمننننیچ، ار مننننردد1

 شننکن بننا ( مننون شننیر بننه خننود سننمه2

 بننرو خوا ننه کوتنناه کننن دسننتِ آز )=طمننع(( 3

 ( ره نیکمنننننننننننننردان آزاده گینننننننننننننر4

 

 تتننننبی ِ هنننن ار دانننننه بننننر دسننننت ممننننیچ  

 فرزننننننند خصننننننال خویشننننننتن بننننننا  

 باینننننندت ز آسننننننتین دراز مننننننه مننننننی

 اد دسننننتِ افتنننناده گیننننرمننننو اِسننننتاده

 با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟ «  چه باشی چو روبه به وامانده سیر /چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر»بیت  -36 

 رز  هرمنننننند بنننننی گمنننننان برسننننند( 1

 نخننل بننا  کننری  ( گننرت ز دسننت برآینند، مننو2

 ( بنننه بنننازوانِ تواننننا و رنننوّتِ سنننرِ دسنننت3

 ( مننو روزد بننه سننوی آورد سننود خننویش 4

 

  شننننرط عقننننل اسننننت  تننننتن از درهننننا 

 دسنننت نیایننند، منننو سنننرو بنننا  آزاد زورت 

 بشکتنننتخطاسنننت پنجننن  متنننکینِ نننناتوان 

 مکننننن تکیننننه بننننر زور بننننازود خننننویش 

 



 

299 
 

 (2فارسی )
نو

ه 
گا

ی ن
ها

ب 
کتا

ی 
سر

ز 
ا

 
 پاسخ تشریحی 

 

 

 
 

  گمراهیبداندیشی، رایی: تیره «2»گزینه  -1

 روزدسیهبختی، بدادبار: خوار و زبون، اندوهگین       نژند:       

 مانهزنخدان:  «1»گزینه  -2

  «3»گزینه  -3

 گرحی ه، ناراستدَغَل:  «3»گزینه  -4

در است و « ساز»نوعی  «2»در گ ینه ، «چنگ» «2»گزینه  -5

 به کار رفته است.« دست»در موناد  هاسایر گزینه

  «3»گزینه  -6

و  «اگنر دسنت تنو»هناد اسنمی در گروه« دگر» «4»گزینه  -7

 .  ایگاه وابتت  پیشین ررارگرفته صفت مبه  در «دگر گو »

صفت مبه  در  ایگاه وابتنت  پتنین « دگر»واژ  « 1»در گزینة 

 رود.به شمار می«قید» «3و2» هایدر گزینهررارگرفته است و 

نقش مفونولی  «4»در گ ینه «  »ومیر متّصل  «4»گزینه  -8

  دارد. )آن کتی ب رگ می شود که حق او را ب رگ گرداند.(

 الیه هتتند.ومایر متّصل مضافٌ ها،در سایر گزینه

 شود ه  می «قالی»شامل  «فرش» «3»گزینه  -9

 تضاد           هستی و مرگ  رالی نوعی فر  است( )

 ترادف   باغ و بوستان      تضاد   برّ و بحر

بررنرار  رابطاة تضاادها میان واژه «1» در گ ینه «1»گزینه  -10

 و ود دارد.  رابطة تضمّنها است و در سایر گ ینه

هننا رابطنن  میننان واژه «4، 2، 1»هاد در گ ینننه «3»گزینااه  -11

 برررار است.« تضاد»رابط  « 3» و در گ ینه« تضمّن»

 تضمّن است. هر دو گروه،رابط    «1»گزینه  -12

 است. « تضاد»ها رابط  بین واژه« 3»در گ ینه  «3»گزینه  -13

دو به دو با ه  رابط   «4، 1»هاد هاد گ ینهواژه «2»گزینه  -14

 دارند.« تضاد»با ه   «3»هاد گ ینه ترادف دارند. واژه

 تضاد        ادبار و اقبال «: 2» های گزینهرابطة واژه

 تضاد )کوتاهی( افراط و تفریط  

 ترادف   بذل و بخشش ترادف           هول و وحشت 

 دارند. رابطة تضاد با ه  « 1»های گزینه واژه «1»گزینه  -15

 )سقوط و باال رفتن( هبوط و صعود)=کور و بینا(، اعمی و بصیر

 )راوی و حریو( قانع و طامع (،حضورمتافرت و )=سفر و حضر

  

 ها: های سایر واژهبررسی رابطه

 تضاد   جزر و مدتضاد          ( عزل و نصب2گزینه

 تضاد   مضرّات و منافعترادف            هزاهز و غریو

 تضاد )کوتاه و طوالنی( ( ایجاز و اطناب 3گزینه

 تضاد )ستایش و نکوهش(  مدح و ذم               

 ترادف   ینبوع و چشمه   ترادف،    سالست و روانی

 تضاد،  )ابتدا و انتها(  (      بَدو و ختم4گزینه

 ترادف  ابطال و الغاتضاد     افراط و تفریط              

 تضاد    انقباض و انبساط              

 بننه موننناد « شااد»ردیننف  «2»گزینااه در  - «2»گزینااه  -16  

 است.« گردید»به موناد  ولی در سایر گزینه هااست « رفت»
 

  به موناد « گرفت» ردیف ، «1»در گزینه  - «1»گزینه  -17

در  در سایر گزینه هااست و « اثر کردن» یا« افروخته شدن»

 است. آمده « اخذ کردن، ستدن» موناد

 به معنی« 1»در گزینه « گردد » ردیف  - «1»گزینه  -18

 آمده.« شدن»به مونادسایر گزینه ها  است و در« چرخیدن»

فوننل ربنل از منتمّ  آمننده. در « 1»در گزیناه  «2»گزیناه  -19

 نهاد بود از فول وارع شده است.  « 3»مصراع اوّل گزینه 

 مفوول در ابتداد  م ه ررارگرفته. « 4»در مصراع اوّل گزینه

  «1»گزینه  -20

 است.« کمک کردن»کنایه از « دست کسی را گرفتن»

  ها:موارد تشبیه در گزینه          «4»گزینه  -21

 مو مور  (2گزینهمو شیر، مو روبه           (1گزینه        

 مو من   (3گزینه        

 دوست و پوستجناس:  /مو منگش تشبیه:  «2»گزینه  -22

 رگ، استخوان، پوستمراعات نظیر:      بیگانه و دوست تضاد: 

 ، «ماااور و زور»، «گاااوش و هاااوش» «3»گزیناااه  -23

ها هتنتند و آراین  ک منات رافینه در سنایر گ یننه« شیر و سیر»

  شود.بین آنها دیده می« ناهمسانجناس»

 پاسخ تشریحی سؤاالت
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)ننوعی سناز( بنا هن   چناگ)دست( و  چنگ «4»گزینه  -24

 همتان هتتند.  ناس

 )سناز( را بنهند )=بنر زمنینچناگست(، )=د چنگ]او[ دمی ک  

 بگذارد( 

مونناد یکتنان دارنند و بنه « 1» توضیح: هردو پرده در گزینه

 به کار رفته است.  «حجاب و پوشش»موناد 

« صاابا و ساابا»و « خااوار و خااوار»ها ک مننات در سننایر گ ینننه

 ناهمتان هتتند.  ناس
 

 «3»گزینه  -25

 )ناله نکن( مَنال)ثروت( و  همسان: مَنالجناس

 مال و منال –مال و مایل  ناقص:جناس
 

در مصنراع اوّل و « آهنگ»ک من   «1»در گ ینه  «1»گزینه  -26

 شود.ایجاد نمیهمسان  جناسآمده و « قصد»دو  به موناد 

 )دست( چنگ)نوعی ساز( و  همسان: چنگ( جناس2گزینه

 دیده و دیدن ( جناس ناهمسان: 3گزینه

 باز و بار  ناهمسان:( جناس 4گزینه
 

دسنت  ذلّاتو  عازّتبا تو ّه به بیت سنؤال،  «3»گزینه  -27

نی  آمده است اگر خداوند کتی را ع ی  و « 3» در گزینهخداست. 

 توانند او را خوار و ذلیل کنند. سرب ند کند دیگران نمی

 ها: مفاهیم سایر گزینه

وّر کنردن بدگویی دربار  انتان خوب، بهتر از خنوب تصن  (1گزینه

 هاد بد است.انتان

 تو خوب با  تا دیگران فرصت بدگویی پیدا نکنند. ( 2گزینه

 هاد صاحبدل است. سوادت درگرو راهیابی به دل انتان(4گزینه
 

 «:1،3،4»های مفهوم مشترک سؤال و گزینه«2»گزینه  -28

 ، به دست خداست.ذلّتو  عزّت

ینرا ممکنن اسنت به بدبختی دیگران نخنند ز«: 2»مفهوم گزینه 

 خودت نی  روزد گرفتار شود
 

بینانگر « 3، 2، 1» هایبیت پرسش و گزیناه «4»گزینه  -29

 این است که خداوند بر اساس حکمت، به هرک  آنچه که شایتت  

بر این مفهو  تأکید شده « 4»او بوده عطا کرده است. امّا در گ ینه 

که خوبی و بدد در حقّ دوست و دشمن، هر کدا  در  ایگاه خود 

 نیکوست. 

 

این است که خداونند « نظام احسن» مقصود از «1»گزینه  -30

متوال، نظا  آفرینش را به بهترین حالت ممکن، خ نق کنرده و بنر 

  هان، نظ  و ترتی  خاصّی حاک  کرده است. 

 شود. به روشنی دیده می« 1»ت گ ینه این موووع در بی

: «4، 3، 2» هایمضاامون مشااترک گزینااه «1»گزینااه  -31

 عی  و نقو خداوند و نظ  حاک  بر  هان هتتی.آفرینش بی

 منال خداونند در تمنامی ذرّات  هنان  «:1»مفهوم بیت گزینه 

 شود.  دیده می

 «:2» مفهوم مشترک بیت ساؤال و گزیناه «2»گزینه  -32

و یارد الهی رم  موفّقیت انتان در انجنا  کارهاسنت و اگنر  توفیق

 توفیننق و تو ّننه الهننی نباشنند از دسننت عقننل و اندیشننه کننارد 

 توان حل کرد.آید و هیچ مشک ی را نمیبرنمی

 «: 2»های معادل در بیت سؤال و گزینه کلیدواژه

 =  هان آفرین به تو گشایش دهد.توفیق او         

 = اگر ود ببندد.هد پاییک سو ن          

 = نشاید گشاد.نه از تدبیر کار آید نه از رای         

 «:3، 2، 1»های مفهااوم مشااترک گزینااه «4»گزینااه  -33

 رساند. رسان است و روزد هرک  را به طریقی میخداوند، روزد

رسنانی بنه روزد «4»در بیت سؤال و گزینه  «4»گزینه  -34

 تأثیر بودن ردرت و تال  در کت  روزد اشاره شده خداوند و بی

بنه خنود  «:2»مفهوم بیت ساؤال و گزیناه  «2»گزینه  -35

 متّکی بودن در کار و زندگی و تکیه بر بازو و تال  و اراد  خود. 

دعنوت بنه  «:1»مفهوم بیت ساؤال و گزیناه  «1»گزینه  -36

 زد و نفی تنب ی.تال  و کار براد کت  رو

«: 4» مفهوم مشترک بیت ساؤال و گزیناه «4»گزینه  -37

 شود. نیکی به مرد  سب  نیکی دیدن در دنیا و آخرت می

داشتن عزم و اراده »در عبارت سؤال بر مفهو   «1»گزینه  -38

تأکید « و غیرت در انجام کارها و تکیه نکردن بر قدرت بدنی

دینده « 1»گ یننه   ن  بنهها نهشده است. این مفهو  در تما  گ ی

 شود. می

هاد ونویف، سنب  دعناد خینر انتنان«: 1»مفهوم بیت گزینه 

 شود نه زور بازو.ردرتمندد می

 بان، خیمه سایه  شراع «1»گزینه  -39

  «1»گزینه  -40

 «2»گزینه  -41

 



 

326 
 

 (2فارسی )

نو
ه 

گا
ی ن

ها
ب 

کتا
ی 

سر
ز 

ا
 

 های زبانیدانش

 

 

 
 

 
 

 :1پیوست 
 

 

  میکدرس 
                   

 تناسب   ، ترادف،    تضاد،     تضمّن      روابط واژگانی عبارتند از: :رابطه های معنایی *
 

 «ابل  و دبرد»، « خانه و من ل» ؛ ماننداست ترادفبین آنها   هرگاه دو یا مند واژه، ه  مونا و مترادف باشند، رابط الف( ترادف:
 

 «روشن و خامو »، « ش  و روز»مانند است؛  تضادبین آنها   هرگاه دو واژه داراد موناد مخالف با ه  باشند، رابط ب( تضاد:
 

اد گفته می شود که دو یا مند واژه از نظر  ن ، نوع، مکان، زمان، همراهی و ... با ه  تناس  )مراعات نظیر(: به رابطهج( تناسب

 «تیر و کمان»، « ماه و ستاره» مانندداشته باشند. 

نوعی « سرو»است؛ مثالً، « تضمّن»بین آنها   بربگیرد و شامل شود، رابطدردیگرد را نی    هرگاه موناد ی  واژه، موناد واژ د( تضمّن:

 تضمّن و ود دارد. یا نرگ  و گل، اس   و حیوان  رابط« درخت»و « سرو»پ  میان  است« درخت»

نوعی از « مورمه»که « مورچه و حشره»می گیرد مثل   دیگرد ررارواژ  ن ی  واژه از لحاظ بار مونایی در زیر مجموعدر تضمّ ه:توجّ

 که کتاب از لواز  مدرسه است.« کتاب و مدرسه» ر مداد می شود و یا « حشره»انواع 

 ه به روابط واژگانیبا توجّ« سیر» ةدریافت معانی واژ
 

 واژه های هم رابطه نوع رابطه جمله ردیف

 سیر، می کارند. تناس  .سیر را هنگا  پایی  می کارند 1

 سیر و گرسنه تضاد .سیر را غ  گرسنه نیتت، ه  منان که سوار را غ  پیاده 2

 گر  75سیر و  ترادف .گر  می دانند 75 سیر را متاود 3

 سیر و رن  نتضمّ .سب  سیر، رن  زیبایی است 4

 ها:نمونهدیگر

 شادد و نشاط  ،مثل و مانند ، پدر و بابا  ،مون  و همد   غمین و مح ون، سرخ و ررم ،   خانه و من ل، ترادف

 ش  و روز ، دوست و دشمن ، زشت و زیبا ، نی  و بد  ، بحر و دریا ، غ  و شادد  ،خنده و گریه تضاد

   دانش آموز و مدرسه  ،عدس و حبوبات  ، میخ  و گیاه ، ورز  و فوتبال  ،درخت و  نگل ، کالس و مدرسه تضمن
 

 :انواع جمله *

 حتین کتابش را به شما داده است.               که یک فعل دارد: اد م هالف( جملة ساده: 

 می ترسید  که به اتوبوس نرس .     ای که بیش از یک فعل دارد:جملهب( جملة مرکّب: 

 اجزای جملة  مرکّب:

 تشکیل می شود. جملة وابسته )پیرو(و ی  یا مند  جملة هسته )پایه(هر  م   مرکّ  موموالً از ی  

 بخشی از  م   مرکّ  است که پیوند وابتته ساز ندارد.جملة هسته )پایه(: 

 دارد. پیوند وابسته سازبخشی از  م   مرکّ  است که  رو(:جملة وابسته )پی

 شکست، مقدّمة پیروزی است           که       اممن بارها آموخته. 

  م   هتته       پیوند وابتته ساز                  م   وابتته         
 

 موفّقیّت، حاصل تالش است             زیرا        موفّقیّت می رسیمبه      تالش کنیم            اگر. 

 پیوند وابتته ساز      م   وابتته             م   هتته             پیوند وابتته ساز                م   وابتته 

   

 توضیحات تکمیلی برخی  نکات زبانی/ ادبی 

 (2های متن پژوهی      فارسی )کارگاه
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 گیرد.میهمیشه بود از پیوند وابتته ساز ررار  آید ومی «جملة وابسته با پیوند وابسته ساز» معیار تشخیص هسته از وابسته:

 کنند.هاد وابتته را به  م   هتته مرتبط میهتتند که  م ه یا  م ه حروف ربطی پیوندهای وابسته ساز:

 که، تا، مون، اگر، زیرا، زیرا که، براد اینکه، ورتی که، هنگامی که و ... . این پیوندهای وابسته ساز عبارتند از:

 حذوف است.های مرکّب، مدر ساختمان جمله« که»نکته: گاهی 

 .آییمی                    )که(       می دانتت =                   می آیی    می دانتت                     

  م   هتته       م   وابتته                   م   هتته      پیوند وابتته ساز              م   وابتته

 چند نمونه مثال:

    از سنگ دلی سوخته بیرون آرماز         نظری به سنگ بر، بگمارممن              اگر  -1

 پیوند وابتته ساز                  م   وابتته                                       م   هتته                             

  است. قربت را خطر بسیار            که           من نهایت بعد اختیار کردم    -2

  م   هتته                 پیوند وابتته ساز                  م   وابتته                                                     

 .کاری قدرت بنمایممن بر این یک مشت خاک دست         تا         روزکی چند صبر کنید -3

 د وابتته ساز                                 م   وابتته م   هتته              پیون              

 پایه هتتند.بین دو  م ه بیاید،  م   مرکّ  ساخته نمی شود، مون این پیوندها ه  «امّا، ولی، و، یا»پیوندهاد  اگرتذکّر: 

 شوند و هیچ ی ،   یی از  م   دیگر نیتت.       پایه ساز به ه  مربوط میهایی هتتند که با پیوند ه  م ههای هم پایه: جمله

 آبرویم کاست.                  و        نانم افزود                                 

  م   ساده     پیوند ه  پایه ساز       م   ساده                            
 

 فراوانی داشته است. کاربرد «گذشتن»و  «رفتن»این فول در گذشته به موناد  :شدن مصدر *

 شد.( شخصی به درِ سراد ابوحات  2           و طوا  بخرید.  بشد( آن مرد 1 

 ( یقنننین منننرد را دینننده ببیننننده کنننرد3

 کش سنننماهبننندو گفنننت بشنننتاب و بنننر( 4

  
 

 و تکیننننه بننننر آفریننننننده کننننرد  شااااد 

 ز راه  شاااده کنننن کنننه لشنننکر کجنننا نگننن

 
 

 (1)درس 

رود، در گذشته گاهی در  ایگاه وابتت  این واژه که امروزه غالباً به عنوان صفت مبه  در  ایگاه وابتت  پتین به کار می :دیگر)دگر(*

 گرفته است.پیشین نی  ررار می

 فنننننا  اوفتنننننادروز بنننناز اتّ دگااااار( 1

 ( مگنننر خنننود درنگننن  نباشننند بتنننی 2
 

 کننننه روزد رسننننان رننننوت روز  بننننداد  

 کتننننی  دیگااااربباینننند سننننمردن بننننه 
 

 (1درس )

 (2)درس   ها فرمود به غ نینروز، امیر نامه دیگر( 3              

 نی  بوده است.  (صفت مبه در  ایگاه وابتت  پتین )رود، در گذشته این واژه امروزه وابتت  پیشین )صفت مبه ( به کار می :چند *
 

 (1از خدمتکاران )درس  چندامیر محجوب گشت از مردمان مگر از اطبّا و تنی ( 1
 

 (7)درس صبر کنید.  چند( روزکی 3             ، گنج حکمت(3)درس خواست.  چند( گفت : درویشی حکایتی 2
     

 .به عنوان نشان  نکره در ابتداد ک مه می آمده است «یکی»گاهی ک م  در گذشته  :نشانة نکره« یکی» *

   یکننی محضننر اکنننون بباینند نوشننت( 1

  زینننان منننرد آهنگنننر بنننییکنننی ( 2
 

 محضنننننرد اکننننننون ببایننننند نوشنننننت 

 زینننننننان منننننننردد آهنگنننننننر بنننننننی
 

 (12)درس 

 (12)درس 
 

  .آمدهمی نکره «ی» موصوف بااند. در این صورت آمدهمی ها در گذشته گاهی پ  از موصوف: این صفتهای شمارشی اصلیصفت

 گرفتار آمدند.  پنجمردد ( از لشکر ما 2               (2)درس  بیاوردند. ده ناودها بخواست و امیر کشتی( 1
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 کاربرد گوناگون داشته است از آن  م ه: « را»در متون گذشته حرف  :«را» حرف انواع *

 (15)درس  .کنیر میاین حدی  را مکرّ( نشانة مفعول: 1

 . استم نقش متمّ در د و ک م  همراه آنیآمی« و ... به، براد، از، در »شته به موناد گاهی در متون گذ« را»حرف ( حرف اضافه: 2

                             «بگود رابونصر  «:از/به.  پرسیدند.  راحکیمی          (2)درس   .بونصر بگود به حکیمی پرسیدند.   از 

                             «از این بیارند رادر هر سفرد ما   «:برای.   (2)درس ما از این بیارند.   برایدر هر سفرد 

 .کندآید و اغ    اد آن دو را عوض میالیه میو مضافٌ بین مضاف «را»در این کاربرد حرف اضافه :  ( نشانة فکِّ 3

                              دیده بیننده کردرا یقین، مرد.      .(1)درس یقین، دید  مرد را بیننده کرد 

                              دل آد  الیق بودرا خ انگی آن.   ِ(7)درس خ انگی آن بود.   دل آد ، الیق 

                              ثمره، مویّن استرا هر درختی   .  .(8)درس     ثمر  هر درختی مویّن است 

                              امیرالمؤمنین می روا دارد سِتبدن.  راآن  (2)درس دارد. می سِتبدنِ آن را امیرالمؤمنین روا 

ات و مشنتقّ «، هستنبودن»همراه است و همیشه با فونل  منفصل( شخصی رومی)با نهاد  «را»در این کاربرد حرف ت : ( نشانة مالکی4ّ

فو نی  «مصدر داشتن»از  مو ود، شود و به  اد فولحذف می «را»در هنگا  بازگردانی به نثر امروزد، حرف  دلیلآید. به همین آن می

   شناسه را با نهاد مطابقت می دهی .آوری  و سممتناس  با زمان آن، می

                              باشددرد این  هان  مراگمان مبر که.   ِ(3)درس   .دارماین  هان  گمان مبر که من درد 

                              راست؟ کهما به ف   می روی  ع   تماشا    (3)درس  ؟ما به ف   می روی  مه کتی ع   تماشا دارد 

                             نبوده استسر و کار با عشق  شما را.     .(7)درس شما سر و کار با عشق نداشته اید 

                              است در نهانی یکی دشمنمرا  . (12)درس   دارم. من در نهانی دشمنی 

 (12)درس اگر هفت کشور به شاهی در انحصار توست   ست رااگر هفت کشور به شاهی تو  اختصاص :  و ( نشانة انحصار5

شود که مونا و کاربرد خاصی ندارد. باید آن را از بود از نهاد دیده می« را»هاد متون ردی  حرف در بوضی از  م ه( همراه با نهاد : 6

 شود. حذف می« را»هاد سبکی آن دوره محتوب کرد و هنگا  بازگردانی  م ه به نثر امروزد، این نوع وی گی

                              (7)درس باید سجد  او کرد.   راهمه                        (2)درس ت  گرفت.   راامیر 

   :«که»انواع حرف  *
 ( حرف ربط:الف

  کند.کند و یکی را وابستة دیگری میدو جمله را به هم وصل می 

 کتننی نینن  بیننند بننه هننر دو سننراد 
 

 نیکننی رسنناند بننه خ ننق خننداد  کااه 
 

 (1)درس 

 گویند. ت یا تعلیل هم میعلّ« کة»آن کاربرد دارد، به « زیرا»در معنای کند و چون دو جمله را به هم وصل می 

 (1)درس  پیالن به زور روزد نخوردند زیرا   روزد نخوردند پیالن به زور که    

 (2)درس  تا ماشتگاه به صید مش ول بودند. زیراصید بتیار آمد    .تا ماشتگاه به صید مش ول بودند که صید بتیار آمد     
 

    کاربرد دارد. « بلکه»در معنای  دو جمله، ارتباطِهنگام 

 (1)درس  بخشنده از غی  روزد فرستد بلکه   بخشنده روزد فرستد ز غی  که             

   کاربرد دارد. « وقتی که»گاه در وصل دو جمله به هم در معنای 

 (12)درس ها را شنید شگفتش آمد آن سخن وقتی که ها شنید سخن کانشگفت آمد           

 ع   تماشا دارد   چه کسیروی  ما به ف   می راست  کهروی  ع   تماشا ما به ف   می ضمیر پرسشی)=چه کسی(: (ب

 بذل غنی  ازصبر درویش به)=بهتر است(  بذل غنی   کهصبر درویش بِه   «:از»( حرف اضافه، مترادف ج
 

                  مدودرس 
 :معلوم و مجهول *

و منانچه فول  م ه را به نهادد که رباًل مفوول بوده « معلوم»مفوول، اگر فول  م ه را به نهاد نتبت دهی  به آن  باهاد در  م ه
 می گویی .« مجهول»است، نتبت دهی ، به آن 

            

 )فول مجهول(  .خانه خریده شد)فول مو و (           .اکبر خانه خرید -
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 :2پیوست         
 

 

  تشبیه: -1

 ادّعاد همانندد و اشتراش می د است با می  دیگر در ی  یا مند صفت.  

 ادات تشبیه -4و ه شبه          -3به           مشبّهٌ-2مشبّه      -1  ارکان تشبیه:

  شود. :            اسمی که مانند میمشبّه -1

 شود. اسمی که می د  به آن مانند می   به:       مشبّهٌ-2

   صفت مشترش بین دو اس         به:وجه ش-3

 دهند. هایی که شباهت را به وسی   آنها نشان می: واژهادات تشبیه -4

 مون، مو، به سان، به رن ، به کردار، ...  این ادات، اغلب عبارتند از:

 به( ال امی است امّا و ود بقی  ارکان ورورد نیتت. براد ساختن ی  تشبیه و ود طرفین تشبیه )مشبّه و مشبّهٌ -1 توجّه:

 گویند.ه  می اضافة تشبیهیالیه به کار رود، به تشبیهی که به صورت مضاف و مضافٌ -2         
 

 بهٌمشبّه مشبّه بیت
 دل شکتت  حاف  بنه خناش خواهند بنرد

 

 مو الله، داغ هوایی کنه در  گنر دارد 

 

 الله دل شکسته 

 دسننت نننداری  ولننیکنبننر لوننل لننبش 

 

 تا سر بنود از دامنن او دسنت ننداری  

 

 لعل لب

 هرمه دل ببرد«سایه»عروس طبع من اد 

 

 هنوز دلیرد شنور شنهریار  نیتنت 

 

 عروس طبع

 منین که مرغ دل  در غمش هنوا بگرفنت

 

 به سود ما اگر او را هوا بود غ  نیتت 

 

 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 معنای حقیقی و به معنای غیر اصلی آن، معنای مجازی می گویند. هرگاه کلمه

 ایجاد شده است.( )مصرّحه 1به دلیل شباهت، جایگزین کلمة دیگری شود، آرایة استعارة نوع 

 باقی بمانَد.« بهمشبّهٌ»به دیگر سخن، این نوع استعاره، تشبیهی است که از طرفین آن فقط 

 )موشو ( حذف شده است.« مشبّه»استواره از موشو  می شود زیرا « سرو« »سرو من از راه رسید.»مثالً در عبارت   

ها می توان بین معنای غیر حقیقی و معنای اصلی واژه، در این نوع استعاره: هاراه تشخیص این نوع استعاره

است زیرا  موشو استواره از  شمشاد «پرورِ من از که کمتر است؟شمشادِ خانه»در مصراع رابطة شباهت ایجاد کرد. مثالا 

 است. در مونی اص ی خود یونی درختِ شمشاد به کار نرفته و در ذهنِ گوینده، موشو  شبیه درختِ شمشاد تصوّر شده
 

 )مکنیّه( 2ب( استعارة نوع 

حذف « بهمشبّهٌ»ظاهر شود و خود « بهمشبّهٌ»های ، تشبیهی است که مشبّه آن همراه ویژگی)مکنیّه( 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 گی آن است به تیر نتبت  «بارید»است حذف شود، « بهمشبّ »که  باراناگر « .تیر مثل باران بارید»درعبارت مثالً 

 ی  استوار  مکنیّه ایجاد شده است. «تیر بارید»داده می شود پ  در 

 های ادبیآموزش آرایه
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 )مکنیّه(: 2راه تشخیص استعارة نوع 

هاد ر وه و کاخ است از وی گی «کنگره»داشته باشد و « کنگره»د گویی : عر  که نمی توانمی «کنگرة عرش»مثالً در ترکی  

« خند  شمع»است نه شمع، پ   انسانهاد از وی گی خنده ،«خندة شمع»است. و یا در  2استوار  نوع « کنگر  عر »پ  

 استواره است. 

و دیگر موجودات آرایة ها جان طبیعت، پرندگان، گلنسبت دادن ویژگی و حاالت انسانی به عناصر بیج( تشخیص: 

 شود. آن انسان باشد، تشخیص نیز نامیده می« بهمشّبهٌ»ای که نماید. به دیگر سخن، استعارهتشخیص ایجاد می

ها نتبت داده شده یکی از حاالت انتانی است که به برگ« ررصیدن» «های سبز به رقص در می آیند.برگ»در عبارت  مثالا

 ایجاد شده است. تشخیص یا استعارهتوانی  بگویی  آرای  است. پ  در  م   مذکور می 
 

مورد خطاب واقع شود و در معنای اصلی خود به کاار رود، تشاخیص « ای»نکته: هر چیز غیر از انسانی که با حرف 

 مورد خطاب وارع شده است.  «ای»تشخیو است زیرا با  «بخارا»« اد بخارا شاد با »در  م    مثالا ایجاد 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»است، هرمند که با حرف  «معشوق»از فقط استواره  «گل» «چشمة چشم مرا ای گلِ خندان دریاب»در مصراع  مثالا

 مورد خطاب وارع شده است و نامیدن آرای  تشخیو براد آن درست نیتت.
 

 :)مکنیّه( 2شباهت تشخیص و استعارة نوع 

 اگر ویژگی مورد نظر مربوط به انسان باشد بین این نوع استعاره و تشخیص فرقی نیست و هر دو آرایه ایجاد شده است.

 ایجاد شده است. 2ولی اگر ویژگی مربوط به غیر انسان باشد، فقط استعارة نوع  

 ، استعارة مکنیه هست ولی برعکس آن صادق نیست.«هر تشخیصی»بنابراین می توان نتیجه گرفت که  

 نیست. های غیر علوم انسانی و معارف ضروریبرای رشته )مصرّحه / مکنیّه(دانستن نام انواع استعاره  -1توجّه: 

 نی  گفته می شود. اضافة استعاریبه کار رود،  «مضاف و مضافٌ الیه»که به صورت  ایاستعارة مکنیّه -2         
 

 راه تشخیص اضافة استعاری از اضافة تشبیهی:
 

 ظاهر می شود. الیه()مضاف و مضافٌبیشتر مواقع تشبیه و یا استعاره به صورت یک ترکیب اضافی 

شوند و به دنبال ی  راه حّل ساده ع ی ، گاهی در تشخیو نوع آن )اواف  استوارد یا اواف  تشبیهی( دمار مشکل میدانش آموزان 

گردند در منین مواروی باید دّرت کرد اگر ک م  اوّل )واژ  مضاف(، ناِ  اندا  یا ی      یا وی گی از کلّ ساختمان مو ود دیگرد بود می

)= استواره( است ولی اگر ک م  اوّل، خود، ُکل بود و نتوان آن را  اضافة استعاریشده بود، نوع ترکی ،  که به مضاٌف الیه نتبت داده

 است. اضافة تشبیهی)= تشبیه(زیرمجموع  می  دیگرد ررارداد نوع ترکی ، 

 « خیال پرندة»است ولی انتان   یی از ا  اد ،«دست»اواف  استوارد است زیرا می توان گفت « دستِ خیال» مثال:

 توان آن را   یی از ساختمان مو ود دیگرد دانتت. اواف  تشبیهی است. زیرا پرنده، خود، کل و ی  مجموع  کام ی است که نمی

 هاد زیر را با ه  مقایته کنید و به اواف  تشبیهی یا استوارد بودن آن پی ببرید.براد مت ّط شدن بر موووع، ترکی 

 «صبح اجل»و « دست اجل»  «حملة خشم»و « خشمآتش »  «مرغ دل»و « چشمِ دل»

 «قالی شب»و « سقف شب»  «پای دل»و « چاه دل»
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