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یش ستا
یاد تو

»حکیم ابومحّمدیوسف«، شاعر نامـــدار ایرانی و معروف 

به »نظامـــی« در شــهر گنجه )از شهــــرهای امروزی 
جمهوری آذربایجــان( به دنیــا آمد. نظامی شــاعر قرن 

ششم هـ  .ق است. وی در جوانی به تحصیـــل 
ادب، قصص و تاریخ هّمت می گماشــت. 

داستان پردازی در منظومه های او به اوج 
رسید. آثار نظامی عبارت اند از:  مخزن 
االســرار، خســرو و شــیرین، لیلی و 

مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه.

قالب شعر: مثنوی

معنـی و مفهـوم

؟ م �با�ز
امه کی ک�ز و، �ز

ام �ت ی �ز ا�ز                    �ب �ز آ
ن سر� ر�ی

ت
ه� و، �ب

ام �ت �ی �ز

ای خدایی که نام تو بهترین شروع برای تمام کارهاست، بدون نام تو هیچ کتابی را باز نخواهم کرد.

 بیت سه جملۀ است؛ ای )خدایی که(: جملۀ اّول،  / نام تو بهترین سرآغاز )است(: جملۀ دوم، /  بی نام تو نامه کی کنم باز؟: جملۀ  سوم.
                                    منادا )حذف شده(

م
�با�ز

ر �ز یس�ت �ب �
و، �ز

ام �ت رز �ز م                    �ب
س �و��ز

و مو�ز
�ی �یاد �ت

ای خدایی که یاد تو همدم روح من است، به غیر از نام تو، نام دیگری بر زبانم جاری نیست.

 تو و تو: تکرار

 بیت سه جمله است؛ ای )خدایی که(: جملۀ اّول، / یاد تو مونس روانم )است(: جملۀ دوم، / جز نام تو نیست بر زبانم: جملۀ سوم. 
                                      منادا )حذف شده(
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ای کارگشای رههچ هستند                    انم تو، کلید ره هچ  بستند
ای خدایی که حل کنندۀ تمام مشکالت هستی، نام تو همانند کلیدی، تمام درهای بسته را باز می کند.

 نام تو )خداوند( مانند کلید است: تشبیه / هرچه و هرچه: تکرار

 بیت سه جمله است.

ت، رداز دستی ِن اساس هستی                     کوهت ز رَدَ
ُ

ای هست  ک
ای خدایی که به  وجودآورندۀ پایه و اساس جهان هستی، ستمگری و تجاوز در درگاه تو ممنوع است. 

 »کوتاه شدن دست« کنایه از »اجازه نداشتن برای انجام کاری است.«

 هست ُکن: منادا )به وجود آورنده(

ی 
ز
و��

�ته، �ز و�ش
ا�ز امــٔه �ز ــــم �ز ی               �ه

ز
مـــــوده، د�� ا �ز ّصــــٔه �ز م �ت �ه

خدایا تو هم داستانی را که گفته نشده  است، می دانی و هم کتابی را که نوشته نشده  است، می خوانی.

 هم و هم: تکرار

 قّصۀ نانموده و نامۀ نانوشته: گروه مفعول

َدَمم رسان هک خواهی
َ
ــــهم تو، هب عنایت الهی                 آنجا،  ق

خدایا، تو با توجّه و لطف خداوندیت، من را به آن مقامی برسان که خودت صالح می دانی.

 قدمم: مفعول

از ظلمتـِـ خود، راهیی ام ده                با نور خود آشنایی ام ده
خدایا، مرا از تاریکی )نادانی و گمراهی( خودم نجات بده و با نور )هدایت و راهنمایی( خودت آشنا کن. 

 ظلمت و نور: تضاد / خود و خود: تکرار / »ظلمت« در اینجا کنایه از نادانی و گمراهی است.

 » ام « در »رهایی ام و آشنایی ام«: مفعول.
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معروف به پیر هرات، در قرن »پنجم« در هرات به دنیا 
آمد. در جوانی علـــوم دینی و ادبـی را  فراگرفت. به 
فارسی و عربی شعر می ســرود. شهرت وی به دلیل 

کتب مشهوری اسـت که نوشته  است.
وی تفسیری بر قرآن دارد که اساس کار رشیـدالدیّن 
میبدی در تـــألیِف تفســیر »کشف االســرار« قرار 
گرفته  اســت. نثر خواجه عبــداهلل انصاری، آهنگین 
»مسّجع« است. از آثار او می توان به »مناجات نامه« و 

»الهی نامه« اشاره کرد.

معنـی و مفهـوم

الهی، دلی ده که در کار تو جان بازیم؛ جانی ده که کار آن جهان ســازیم، دانایی ده که از راه نیفتیم، بینایی ده تا در 
چاه نیفتیم.

خدایا )خدای من(، قلبی بده که برای تو فداکاری کنیم، روح و روانی بده که برای آن جهان )جهان آخرت( کار مفیدی انجام بدهیم، 
آ گاهی بده که از راه راست خارج نشویم و بینش بده تا در چاه نادانی و گمراهی نیفتیم.

 »جان بازیم« کنایه از این که »خودمان را فدا کنیم« / راه و چاه: متضاد / »در چاه نیفتیم« کنایه از اینکه »گمراه نشویم.«

 الهی )خدای من(: منادا / ده: بده )فعل امر( / دل و جان: مفعول / دانایی و بینایی: مفعول.

دست گیر که دست آویز نداریم، توفیق ده، تا در دین استوار شویم، نگاه دار تا، پریشان نشویم.

ما را یاری کن؛ زیرا بهانه نداریم. با ما سازگار باش تا در دین، ثابت قدم باشیم، مواظبمان باش تا آشفته و سرگردان نشویم.

 »دست  گیر« : کنایه از این که »یاری کن« / »دست  آویز« کنایه از بهانه.

 گیر: بگیر )فعل امر( / ده: بده )فعل امر(

ش
تای
س

 تو
یاد



ی
فارس

تیزهوشان هفتم

12

ی
فارس

تیزهوشان هشتم

12

تالش شــبانه روزی بیش از 80 طراح، نویســنده، کارگردان، روان شناس و صدها اتود برای رســیدن به طرح اصلی منجر به تولید 

میکی موس شد.

پ.ن: باز بگین چرا سخت بگیریم...!؟
12



فصل اّول

فــرینش آ یی  یبـــــا ز
درس اّول: زنگ آفرینش

حکایت: اندرز پدر
درس دوم: چشمۀ معرفت

روان خوانی: کژال
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از عارفان مشــهور قرن هشــتم و 
از علما و فضالی تبریز اســت که 
نوشته ها و سروده هـایی در زمینۀ 
معروف ترین  دارد.  اسالمی  عرفان 
اثِر شعرِی او، مثنوی »گلشن راز« 

است.

جهان، جمله رفوغ روی حق دان                     حق اندر  وی ز پیدایی است پنهان 

تمام هستی را روشنی چهرۀ خداوند )جلوه گری خداوند در آفرینش( بدان، آن قدر خداوند در این جهان نمایان و آشکار است که از 
آشکاربودِن بسیار، غیرقابل دیدن است.

 »فروغ روی حق« کنایه از جلوه گری حضرت حق در آفرینش است. / روی حق: تشخیص / حق و حق: تکرار / پیدا و پنهان: تضاد

 جهان: مفعول / حق در مصراع اّول: مضاٌف الیه و در مصراع دوم نهاد است / در جمله اول نهاد: »تو« محذوف است. / بیت، دو 

جمله دارد. )هر مصراع یک جمله است.(
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شخصّیت  بخشـی

یکی از زیبایی های ادبی، نســبت دادن ویژگی های انسان به غیر انسان است   که به آن »تشخیص« یا »شخصّیت بخشی« می گوییم. 
این آرایۀ  ادبی، نــام های دیگری مانند »شیوۀ انسان نمایی پدیده ها« و »انسان انگاری« نیز دارد. در حکایت های قدیمی، نمونه های 

فراوانی از این آرایه به  چشم می خورد که یکی از بهترین این نمونه ها، کتاب »کلیله و دمنه« است.

مثـال )1(: 
جاّده نفس نفس می زند. »نفس نفس زدن« ویژگی انسان است که سهراب سپهری آن را به جاّده نسبت داده است. 

 مثـال )2(: 
ســیر یک روز طعنه زد به پیاز / که تو مسکین، چقدر بدبویی »طعنه زدن« ویژگی انسان است که پروین اعتصامی آن را به سیر 

نسبت داده  است؛ حتی »مسکین شدن« ویژگی انسان است که آن را به پیاز نسبت داده  است.(

پرسش های چهارگزینه ای آرایۀ ادبی تشخیص

	در	کدام	گزینه	آرایه	ی	ادبی	تشخیص	به	کار	رفته	است؟ 1
2(	تا	معلّم	ز	گرد	راه	رسید. 1(	بّچه	ها	گرم	گفت	و	گو	بودند.	

4(	باز	هم	در	کالس	غوغا	بود. 3(	شبنم	از	روی	برگ	گل،	برخاست.	

	در	کدام	گزینه	آرایۀ	شخصیت	بخشی	بیشتری	به	کار	رفته	است؟ 2
1(	شبنم	از	روی	برگ	گل	برخاست	/	گفت:	می	خواهم	آفتاب	شوم

2(	با	نسیم	بهار	و	بلبل	باغ	/	گرم	راز	و	نیاز	خواهم	شد
3(	بّچه	ها	در	کالس	جنگل	سبز	/	جمع	بودند	دور	هم	خوشحال
4(	زنگ	تفریح	را	که	زنجره	زد	/	باز	هم	در	کالس	غوغا	شد

	نسبت	دادن	ویژگی	انسان	به	غیر	انسان	نام	کدام	آرایه	ی	ادبی	است؟ 3
4(	گزینه	های	2	و	3 3(	شیوة	انسان	نمایی	پدیده	ها	 2(	تشخیص	 1(	کنایه	

	در	همۀ	گزینه	ها	آرایۀ	ادبی	تشخیص	به	کار	رفته	است	به	غیر	از... 4
2(	شاپرک	مهربان،	دست	آدم	آهنی	را	گرفت. 1(	سنگ	های	نامهربان،	بال	کبوتر	را	شکستند.	

4(	جوجه	های	کبوتران	گفتند:	/	کاش	می	شد	کنار	هم	باشیم 3(	باز	موضوع	تازه	ای	داریم	/	»آرزوی	شما	در	آینده«	

	در	کدام	گزینه،	آرایه	ی	شخصیت	بخشی	به	چشم	می	خورد؟ 5
1(	سعدیا	مرد	نکونام	نمیرد	هرگز/	مرده	آن	است	که	نامش	به	نکویی	نبرند

2(	تا	نگرید	ابر	کی	خندد	چمن؟/	تا	نگرید	طفل	کی	نوشد	لَبَن؟
3(	صد	هزاران	کیمیا	حق	آفرید/	کیمیایی	همچو	صبر	آدم	ندید
4(	درد	آمد	بهتر	از	ملک	جهان/	تا	بخوانی	مر	خدا	را	در	نهان

دانش های ادبی  )درس 1(
ل 1
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	کدام	گزینه	دربردارندۀ		آرایۀ	»انسان	نگاری«	نیست؟ 6
2(	ابرها	خشک	و	خیس	/	هق	هق	گریة	خود	را	خوردند 1(	به	کجا	چنین	شتابان؟	/	گون	از	نسیم	پرسید	

4(	پرستو	نغمه	خوان	با	جوجه	ها	َجست. 3(	آسمان	تعطیل	است	/	بادها؛	بی	کارند	

	در	هیچ	گزینه	ای	آرایۀ	تشخیص	به	چشم	نمی	خورد	به	غیراز	... 7
1(	ماه	فروماند	از	جمال	محّمد	)ص(	/	سرو	نباشد	به	اعتدال	محّمد)ص(

2(	شاد	و	خندان	می	روم	تا	حشرگاه	/	چون	نبی	بگرفت	ما	را	در	پناه
3(	خدا	را	ندانست	و	طـاعت	نکرد	/	که	بر	بخت	و	روزی	قناعت	نکرد

4(	سر	را	به	زمین	چه	می	نهی	بهر	نماز	/	آن	را	به	زمین	بنه	که	در	سر	داری

	نسبت	دادن	افعال	و	صفاِت	انسانی	به	غیرانسان	می	تواند	نام	کدام	آرایۀ	ادبی	باشد؟ 8
4(	تضاد	یا	ترادف 3(	تشخیص	یا	شخصیت	بخشی	 2(	کنایه	یا	تناسب	 1(	تناسب	یا	مراعات	نظیر	

	توضیح	آرایۀ	تشخیص	در	کدام	گزینه	صحیح	نیست؟ 9
1(	سیر	یک	روز	طعنه	زد	به	پیاز	/	که	تو	مسکین	چقدر	بدبویی	)طعنه	زدن	سیر	و	مسکین		شدن	پیاز(
2(	همه	شب	در	این	امیدم	که	نسیم	صبحگاهی	/	به	پیام	آشنایی	بنوازد	آشنا	را	)نوازش	کردن	نسیم(

3(	گرم	شو	از	مهر	و	ز	کین	سرد	باش	/	چون	مه	و	خورشید	جوانمرد	باش	)جوانمرد		بودن	مه	و	خورشید(
4(	اگر	شادی	است	ما	را	گر	غم	از	ماست	/	که	بر	ما	هرچه	می	آید	هم	از	ماست	)شادبودن	و	غمگین	بودن	ما(

	همۀ	گزینه	ها	از	داشتن	آرایۀ	تشخیص	بهره	مند	هستند	به	جز	گزینۀ	... 10
2(	طلوع	و	غروب	نشانه	های	عظیمی	از	شکوه	الهی	هستند. 1(	کوه	ها	نظاره	گر	پرندگان	خوش	الحان	دشت	ها	اند.	

4(	جاده	نفس	نفس	زنان	در	تب	و	تاب	زندگی	است. 3(	پرستوها	در	گوش	نسیم	ترانه	های	عشق	می	سرایند.	

جمله 

کلمه یا مجموعه ای از کلمات اســت که پیام یا مفهومی را از گوینده به شــنونده یا از نویســنده به خواننده می رساند. در شمارش 
تعداد جمله ها، موارد زیر به عنوان جمله شمرده می شوند:

 ندا و منادا  ندا به تنهایی  منادا به تنهایی  جملۀ دارای فعل

 جملۀ بدون فعل  فعل به تنهایی  صوت

 مثـال: 
حافظـــا  ای        سعدی            

حرف ندا     منادا          منادا   حرف ندا                                    

حسین از مدرسه آمد.  )جملۀ دارای فعل( سعدی، اگر عاشقی کنی و جوانی   

منادا به تنهایی                                     فعل 

علی به خانه آمد و  برگشت. به نام خدا )شروع می کنم( )جملۀ بدون فعل(  
                                      فعل به تنهایی 

ای نام تو بهترین سرآغاز     به به      
صوت     حرف ندا به تنهایی )ای خدایی که...(  
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شبه جمله ها خود بر دو نوع هستند:  

2. صوت 1. ندا و منادا 

پرسش های چهارگزینه ای )جمله(

	بیت	زیر	چند	جمله	است؟				 11
»دانــه	آرام	بــر	زمین	غلتیـد														رفت	و	انشای	کوچکش	را	خواند«

4(	پنج	جمله 3(	چهار	جمله	 2(	سه	جمله	 1(	دو	جمله	

	تعداد	جمالت	در	کدام	گزینه	از	دیگر	گزینه	ها	کمتر	است؟ 12
1(	ّذره	ّذره	به	آسمان	بروم	/	ابر	باشم	دوباره	آب	شوم

2(	گفت:	باغی	بزرگ	خواهم	شد	/	تا	ابد	سبِز	سبز	خواهم	ماند	
3(	باز	موضوع	تازه	ای	داریم	/	»آرزوی	شما	در	آینده«

4(	جوجه	های	کبوتران	گفتند	/	کاش	می	شد	کنار	هم	باشیم

	در	کدام	گزینه	فعل	به	تنهایی	یک	جمله	محسوب	می	شود؟ 13
1(	هر	یکی	برگ	کوچکی	در	دست	/	باز	انگار	زنگ	انشا	بود

2(	غنچه	هم	گفت:	گرچه	دل	تنگم	/	مثل	لبخند	باز	خواهم		شد
3(	روی	هر	شاخه	جیک	جیک	کنم	/	در	دل	آسمان	رها	باشم

4(	جوجه	گنجشک	گفت:	می	خواهم	/	فارغ	از	سنگ	بّچه	ها	باشم

	دو	بیت	زیر	از	چند	جمله	تشکیل	شده	است؟ 14
شبنم	از	روی	برگ	گل،	برخاست														گفت:	می	خواهم	آفتاب	شـوم
ذّره	ذّره	بـه	آســـمان	بـــروم																ابـر	باشـم،	دوباره	آب	شوم

4(	هفت	جمله 3(	پنج	جمله	 2(	شش	جمله	 1(	سه	جمله	

	تعداد	جمالت	در	کدام	گزینه	بیش	تر	است؟ 15
1(	برآشفت	عابد	که	خاموش	باش	/	تو	مرد	زبان	نیستی،	گوش	باش

2(	مفّرح	نامة	جان	هاست	نامش	/	سِر	فهرسِت	دیوان	هاست	نامش
3(	به	نام	آن	که	جان	را	فکرت	آموخت	/	چراغ	دل	به	نور	جان	برافروخت

4(	تا	به	گریبان	نرسد	دست	مرگ	/	دست	ز	دامن	نکنیمت	رها

	بیت	زیر	چند	جمله	است؟ 16
»ای	همه	هستی	ز	تو	پیدا	شده														خاک	ضعیف	از	تو	توانا	شده«

4(	چهار	جمله 3(	سه	جمله	 2(	دو	جمله	 1(	یک	جمله	

	در	متن	زیر	چند	جمله	دیده	می	شود؟ 17
»گفت:	جان	پدر!	تو	نیز	اگر	بخفتی،	به	از	آنکه	در	پوستین	خلق	افتی.«

4(	پنج	جمله 3(	چهار	جمله	 2(	سه	جمله	 1(	دو	جمله	
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	کدام	گزینه،	نمی	تواند	یک	جمله	محسوب	شود؟ 18
2(	منادا	به	تنهایی 	 1(	فعل	به	تنهایی	
4(	قید	به	تنهایی 	 3(	حرف	ندا	به	تنهایی	

	»..........«	کلمه	یا	مجموعه	ای	از	کلمات	هستند	که	پیام	یا	مفهومی	را	از	گوینده،	به	شنونده	یا	از	نویسنده	به	خواننده	می	رساند. 19
2(	جمله 	 1(	فعل	
4(	نهاد 	 3(	گزاره	

	کدام	گزینه	از	نظر	ساختاِر	جمله	نادرست	است؟ 20
2(	قدر	فلک	را	کمال	و	منزلتی	نیست 1(	وعدة	دیدار	هرکسی	به	قیامت	
4(	عرصة	دنیا	مجال	هّمت	او	نیست 3(	شاید	اگر	آفتاب	و	ماه	نتابد	

	تعداد	جمله	ها	در	کدام	گزینه	نادرست	ذکر	شده	است؟ 21
1(	مهر	از	تو	توان	برید	به	هیهات	/	کس	بر	تو	توان	گزید	به	حاشاک	)4	جمله(

2(	زهی	همت	که	حافظ	راست	از	دنیی	و	از	عقبی	/	نیاید	هیچ	در	چشمش	به	جز	خاک	سر	کویت	)2	جمله(
3(	روزه	یک	سو	شد	و	عید	آمد	و	دل	ها	برخاست	/	می	ز	خمخانه	به	جوش	آمد	و	می	باید	خواست	)5	جمله(

4(	یا	رب	چه	غمزه	کرد	صراحی	که	خون	ُخم	/	با	نعره	های	قلقلش	اندر	گلو	ببست	)3	جمله(	

	اگر	بخواهیم	تعداد	جمله	ها	را	از	کم	به	زیاد	مرتب	کنیم	کدام	گزینه	درست	است؟ 22
الف(	آمدی	جانم	به	قربانت	ولی	حاال	چرا	/	بی	وفا	حاال	که	من	افتاده	ام	از	پا	چرا

ب(	مرا	آن	گوشة	چشم	دالویز	/	به	کشتن	می	کند	گویی	اشارات
ج(	مگر	ره	گم	کند	کو	را	گذار	افتد	به	ما	یا	رب	/	فراوان	کن	گذار	آن	مه	گم	کرده	راه	اینجا

د(	به	سوگند	گفتن	که	زر	مغربی	است	/	چه	حاجت؟	محک	خود	بگوید	که	چیست
ر(	وه	که	با	این	عمرهای	کوته	بی	اعتبار	/	اینهمه	غافل	شدن	زر	چون	منی	شیدا	چرا
2(	ر،	ب،	د،	ج،	الف 	 1(	ب،	الف،	ج،	ر،	د	
4(	الف،	ج،	د،	ر،	ب 	 3(	ب،	ر،	د،	ج،	الف	

18
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درس اّول زنگ آفرینش1

استاد دانشگاه و شاعر معاصر بود. وی ابتدا در رشتۀ پزشکی و جامعه شناسی 
پذیرفته شـــد ولی هر دو را رها کرد و به ادبّیات روی آورد و در این رشــته 
دکترا گرفت. او از شــاعران موّفق پس از انقالب  اســالمی اســت. از آثار او 

می توان »در کوچۀ آفتاب، تنّفس صبح، مثـل چشمه مثل رود، به 
قول پرستو  و  آینه های ناگهان« را نام برد.

قالب شعر: چهارپاره
معنـی و مفهـوم

صبح یک روز نو بهاری بود                     روزی از روزاهی اّول سال

 روز و سال: تناسب/ روز و روز: تکرار

 فعل جملۀ دوم »بود« است که حذف شده است.

بّچه اه رد کالس جنگل سبز                            جمع بودند دور هم خوش حال

 کّل بیت یک جمله است.

بّچه اه رگم گفت و گو بودند                            باز هم رد کالس غوغا  بود

بچّه ها مشغول صحبت کردن بودند و دوباره در کالس درس، سر و صدا بود. 

 گرم کاری بودن کنایه از مشغول بودن است.

ره یکی ربگ کوچکی رد دست                        باز ،  زنگـ انشا بود
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 کل بیت دو جمله است، فعل جملۀ اّول »داشت« است که حذف شده  است.

م ز رگد  راه رسید                     گفت با چهره ای رپ از خنده
مـــعلّ

ات 
 »از گرد راه رسیدن« کنایه از »تازه  رسیدن« است.

 فعل »رسید« و »گفت«: ماضی

باز موضوع اتزه ای  داریم                     » آرزوی شما رد آینده «
 موضوع تازه: مفعول / داریم: مضارع

شبنم از روی ربگ گل ربخاست                     گفت : می خواهم آفتاب شوم

شبنم از روی برگ گل بلند شد، گفت: می خواهم به آفتاب تبدیل بشوم.

 کّل مصراع دوم: کنایه از به مقام باالرسیدن است / برخاستن و گفتن شبنم: تشخیص.

رّذه رّذه هب آسمان ربوم                       ارب باشم، دوباره آبـ شوم
 آسمان و ابر: تناسب.

 تمام افعال بیت: مضارع.

       داهن آرام رب زمین غلتید                   رفت و انشای کوچکش را خواند
 رفتن و انشا خواندن دانه: تشخیص.

 رفت: فعلی که به تنهایی یک جمله است. / کّل بیت سه جمله است.

گفت: باغی زبرگ خواهم شد                     ات ابد سبز سبز خواهم ماند    

 سبز و سبز: تکرار / )دانه( گفت: تشخیص

 خواهم شد و خواهم ماند: فعل آینده )مستقبل(

غنچه هم گفت: رگ هچ دل تـنگم                  مثل لبخند باز خواهم شد

غنچه هم گفت: اگر چه ناراحت و غمگین هستم، اّما مانند لبخندی باز خواهم شد.

 گفتن و دل تنگ شدن غنچه: تشخیص / دل تنگ شدن: کنایه از ناراحت و غمگین شدن / من )غنچه( مثل لبخند باز خواهم شد: تشبیه.

ل باغ                   رگم راز و نیاز ــخواهم شد
بلـــب

با ـسنیم بهار و 
با نسیم )باد خنک و مالیم بهاری( و بلبل درون باغ، مشغول عبادت و مناجات خواهم شد.

 راز و نیاز: تناسب / گرم شدن: کنایه از مشغول شدن.

20 کل بیت یک جمله است.
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جوهج گنجشکــ گفتــ : می خواهم                    افرغ از ـسنگــــ بّچه اه باشم

 گفتن و خواستن جوجه گنجشک: تشخیص

روی  ره ��هخ جیک جیک کنم                     رد دل آـــسمان راه باـشم
روی هر شاخه ای، آواز بخوانم و در وسط آسمان آزاد باشم. 

 »دل آسمان« کنایه از وسط و میانۀ آسمان / دل آسمان: تشخیص

جوهٔج  کوچک رپـستو گفت :                     کاش با    باد   رهسپار شوم
 گفتن جوجۀ کوچک پرستو: تشخیص

  کاش )منادا(: ای کاش، یک جمله محسوب می شود.  

پیغمبر بهار شوم
ات اــــفق اهی دور کوچ کنم                       باز 

تا سرزمین های دور سفر کنم، دوباره پیام آور فصل بهار )زمان شکوفایی و طراوت( بشوم.
 »کوچ کنم« و »شوم«: مضارع   

   جوهج اهی کبورتان گفتند :                     کاش می شد کنار هم باشیم
 گفتن جوجه های کبوتران: تشخیص

 کاش: منادا )ای کاش(: یک جمله است.

توی گلدسته اهی یکـــ گنبد                    روز و شبــ زارئ رحم باشیم

 گلدسته و گنبد و زائر و حرم: تناسب / روز و شب: تضاد.

 کّل بیت یک جمله است.

زنگ تفریح را هک زنجره زد                    باز هم رد کالس غوغا شد
 زنگ زدن زنجره: تشخیص / زنگ تفریح و کالس: تناسب

 زنجره: نهاد / زنگ تفریح: مفعول

م دوباره تنها شد
مـــعلّ

ره یکـ از بّچه اه هب سویی رفت                     و 
 رفت و شد: ماضی / هر یک از بّچه ها: نهاد جملۀ اّول / معلّم: نهاد جملۀ دوم.

با خودش زری لبــ چنین می گفت:                     آرزواهیتان هچ  رنگین است !
 »آرزوهایتان چه رنگین است«: کنایه از متفاوت بودن و جالب بودن آرزوها.

کاش روزی هب کام خود ربـــسید                     بّچه اه، آرزوی من این است !
 کّل بیت چهار جمله است. کاش: شبه جمله / بّچه ها: منادا. 
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اندرز پدر
حاکیــــِت

شــیخ اجل، سعدی شیرازی، گلســتان را یک سال پس از بوستان و 
در سال6۵6 هـ .ق خلـــق کرد. گلستان یکی از درخشـــان ترین و 
استادانه ترین نمونه های نثر فارسـی است که پس از گـذشت قرن های 
متمادی اثـــری که از حیث فّن نگارش و محتوا یارای برابـری با آن 
را داشته باشد، خلـــق نشده است. نثرگلستان مســّجع و آن چنان 
ارزشــمند و گران بهاســت که آثار فاخر زیر به تقلید از آن نگاشــته 
شده اند: بهارستان)جامی(، پـریشان)قاآنی(، منشآت)قائم  مقام  فراهانی(، 

روضۀ خلـد)مجدخوافی(، نگارسـتان)جوینی(.
گلســتان هشــت باب دارد: 1- در سیرت پادشــاهان 2- در اخالق 
درویشــان 3- در فضیلت قناعت ۴- در فواید خاموشی ۵- در عشق 

و جوانی6- در ضعف و پیری7- در تأثیر تربیت8- در آداب صحبت.

معنـی و مفهـوم

اهلل علیه، نشسته بودم و همه شب  یاد دارم که در ایّام طفولّیت، متعّبد و شــب خیز بودم، شــبی در خدمت پدر رحمْهً 
دیده برهم نبسته و ُمصحف عزیز برکنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته. پدر را گفتم: از اینان، یکی سربرنمی دارد که 
دوگانه ای بگزارد. چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند. گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتی، بِه از 

آنکه در پوستین خلق اُفتی.

به خاطر دارم که در دوران کودکی، شکرگزار و شب زنده دار بودم. یک شب در خدمت پدر، )که رحمت خدا بر او باد( نشسته بودم 
و تمــام شــب را نخوابیــده  بودم و قرآن کریم را بغل کرده  بــودم و گروهی هم اطراف ما خوابیده  بودند. به پدرم گفتم: یک نفر از 
این ها بیدار نمی شود که دو رکعت نماز )نماز صبح( بخواند؛ طوری در خواب نادانی فرو رفته اند که گویا نخوابیده اند، بلکه مرده اند. 

گفت:  عزیز پدر! تو هم اگر بخوابی بهتر از آن است که بدگویی و غیبت مردم را بکنی.

 متعّبد، شب خیز، مصحف: تناسب / دیده  بر هم نبستن: کنایه از نخوابیدن / دوگانه: کنایه از نمازصبح )دو رکعت نمـاز( / خواب غفلت: 
اضـــافۀ تشبیهی )غفلت: مشّبه، خواب: مشبهٌ به( / سربرنداشتن: کنایه از بیدار نشدن / در پوستین خلق  افتادن: کنایه از »بدگویی و 

غیبت مـردم را کردن« است.

 همه شب دیده بر هم نبسته )بودم( و مصحف عزیز بر کنار گرفته )بودم( و طایفه ای گرد ما خفته )بودند(.
                                                فعل محذوف                                        فعل محذوف                                  فعل محذوف

پدر را گفتم: »را« نشانه مفعول نیست. / جان پدر: منادا )ای جان پدر( / بِه: بهتر )است(. 
حرف اضافه )به پدر گفتم(                                     فعل محذوف

22
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واژه شناســـی

پیام آورپیغمبر

منارۀ مساجد یا معابدگل دسته

دیدارکننده، زیارت کنندهزائر

سیرســیرک، نوعی حشره که از خود صدا تولید زنجره
می کند.

آرزو، نّیت، مقصودکام

خواسته، آرزومیل

کودکی، خردسالیطفولّیت

شکرگزار، عبادت کنندهمتعّبد

اهلل  رحمْهً 
علیه

رحمت خداوند بر او باد

کتاب، کتاب آسمانی، قرآنُمصحف

دو رکعت نماز )نماز صبح(دوگانه

بخواندبگزارد

بی خبری، ناآگاهیغفلت

خوابیدنخفتن

مردم، آفریدهَخلق

لباسی که از پوست جانوران درست می کنند.پوستین

همدم، یارمونس

حل کنندۀ مشکالت، آسان کنندۀ کارهاکارگشا

به وجود  آورنده، پدید آورندههست ُکن

ستمگری، زورگوییدرازدستی

بخشایش، لطف، توّجه، احسانعنایت

بهانهدست آویز

سازگاری، موافقتتوفیق

روشنایی، نورفروغ

خدا، حقیقتحق

آشوب، فریاد، همهمهغوغا

بلند شدبرخاست

همیشهابد

ناراحت، غمگیندلتنگ

باد خنک و مالیمنسیم

مشغول شدنگرم شدن

آسوده، راحتفارغ

راهی، روانهرهسپار

کرانۀ آسمان، کنارۀ آسمان )ازآنجاکه افق هرکشور افق
یا سرزمینی با یکدیگر متفاوت است »افق« معنای 

»سرزمین یا کشور« هم می دهد.(

مونس:	اُُنس،	اَنیس،	مأنوس،	مؤانست
توفیق:	وفق،	وفاق،	موافقت،	توافق،	موافق

حق:	حقیقت،	حقایق،	حقوق،	اِحقاق،	محّقق،تحقیق
فارغ:	فراغت،	فارغ	الّتحصیل،	فراغ،	فارغ	البال

زائر:	زّوار،	مزار،	زیارت
طفولیّت:	طفل،	اطفال،	ُطفیل

متعبّد:	عبد،	عابد،	معبد،	تعّبد،	عبادت،	معابد،	معبود
رحمت:	رحم،	راحم،	مرحمت،	رحیم،	رحمان	

ُمصحف:	ُصحف،	صحیفه،	صّحاف،	مصّحف،	مصاحف
غفلت:	غافل،	مغّفل،	غفلتًا،	اغفال

َخلق:	خالق،	مخلوق،	خلقت،	خالیق،	اخالق
حرم:	حرمت،	محروم،	تحریم،	حریم

واژه اهی هم خانواده
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خفته	≠	بیدار	 فارغ	≠	گرفتار	 رهایی	≠	اسارت	
پیدا	≠	پنهان	 فروغ	≠	ظلمت	 غفلت	≠	آگاهی		

طفولّیت	≠	کهنسالی غوغا	≠	سکوت		

واژه اهی متضاد

مونس،	قّصۀ	نانموده،	عنایت	الهی،	ظلمت،	دست	آویز،	توفیق،	استوار،	فروغ،	غوغا،	چهره،	موضوع،	برخاست،	ذّره	ذّره،	
غلتید،	ابد،	غنچه،	دل	تنگ،	نسیم،فارغ،	رهسپار،	افق،	پیغمبر،	گلدسته،	زائرحرم،	زنگ	تفریح،	زنجره،	ایّام		طفولیّت،	

اهلل علیه،	مصحف،	طایفه،	دوگانه	ای	بگزارد،	غفلت،	پوستین متعبّد،	شب	خیز،	رحمْهً 

واژه اهی مّهم امالیی

تشخیص شکل صحیح حروف و درست نویسی از اهداف امالست.
در هنگام نوشتن امال از به  کار بردن واژه های »هم آوا« به جای یکدیگر پرهیز شود.

ماننــد: سفر و صفر، قریب و غریب و...

نکتۀ امالیی

24
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پرسش های چهارگزینه ای ترکیبی ستایش و درس اّول

	همۀ	گزینه	ها	دربارۀ	بیت	زیر	درست	هستند،	مگر	گزینۀ... 23
»از	ظلمت	خود	رهایی	ام	ده													با	نور	خود	آشنایی	ام	ده«

1(	ظلمت	کنایه	از	نادانی	و	گمراهی	است.	
2(	منظور	از	نور،	نور	هدایت	و	راهنمایی	است.

3(	»رهایی	ام«	و	»آشنایی	ام«	هم	قافیه	اند.	
4(	»خود«	مصراع	اّول	یعنی	خودم،	»خود«	در	مصراع	دوم	یعنی	خودت	)خدا(.

	کدام	گزینه،	آرایۀ	تشخیص	ندارد؟ 24
1(	شب	شنفته	است	مناجات	علی	/	جوشش	چشمة	عشق	ازلی
2(	شب	ز	اسرار	علی	آگاه	است	/	دل	شب	محرم	سّراهلل	است
3(	دست	در	دامن	موال	زد	در		/	که	علی،	بگذر	و	از	ما	مگذر
4(	ناشناسی	که	به	تاریکی	شب	/	می	برد	شام	یتیمان	عرب

	کدام	یک	از	گزینه	های	زیر	یک	جملۀ	کامل	به	حساب	می	آیند؟ 25
2(	بّچه	ها	در	کالس	جنگل	سبز 1(	برگ	درختان	سبز	در	نظر	هوشیار	
4(	با	زبان	سبز	و	با	دست	دراز 3(	این	درختان	اند	همچون	خاکیان	

	کدام	گزینه	با	بقیّه	»هم	خانواده«	نیست؟	 26
2(	احترام 	 1(	حرام		
4(	رحیم 	 3(	محروم	

	فعل	تمام	گزینه	ها	دارای	یک	زمان	هستند؛	به	غیر	از	گزینۀ... 27
2(	آرزوهایتان	چه	رنگین	است! 1(	هر	یک	از	بّچه	ها	به	سویی	رفت.	
4(	ابر	باشم،	دوباره	آب	شوم. 3(	کاش	روزی	به	کام	خود	برسید.	

	تعداد	جمالت	در	کدام	گزینه	متفاوت	از	گزینه	های	دیگر	است؟ 28
1(	قناعت	کن	که	آن	ملکی	است	جاوید	/	که	زیر	سایه	دارد	قرص	خورشید

2(	مکن	در	کار	عالم،	عمر	ضایع	/	ز	دنیا	با	قلیلی	باش	قانع	
3(	نام	نیکو	گر	بماند	ز	آدمی	/	به	کزو	ماند	سرای	زرنگار

4(	عمر	گران	مایه	در	این	صرف	شد	/	تا	چه	خورم	صیف	و	چه	پوشم	شتا

	تاریخ	ادبیّات	کدام	گزینه	نادرست	است؟ 29
1(	شیخ	محمود	شبستری	سرایندة	مثنوی	گلشن	راز	و	مناجات	نامه	است.
2(	نظامی	گنجوی	شاعر	قرن	ششم	هجری	و	سرایندة	اسکندرنامه	است.

3(	خواجه	عبداهلل	انصاری	عارف	قرن	پنجم	هجری	و	نویسندة	الهی	نامه	است.
4(	سعدی	شیرازی	خالق	دو	اثر	مهِم	بوستان	و	گلستان	است.
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	کدام	گزینه	از	نظر	امالیی	درست	است؟ 30
1(	از	اینان	یکی	سر	برنمی	دارد	که	دوگانه	ای	بگذارد.	

2(	تو	نیز	اگر	بخفتی	به	از	آن	که	در	پوستین	خلق،	اوفتی.
3(	همه	شب،	دیده	برهم	نبسته	و	مسحف	عزیز	برکنارگرفته.	

4(	یاد	دارم	که	در	ایّام	طفولّیت،	متعّبد	و	شب	خیز	بودم.

	کدام	گزینه	با	دیگر	گزینه	ها	فرق	دارد؟ 31
4(	غفلت	و	آگاهی 3(	فروغ	و	ظلمت	 2(	فارغ	و	آسوده	 1(	رهایی	و	اسارت	

	»در	پوستین	خلق	افتادن«	کنایه	از	چیست؟ 32
2(	در	پوست	کسی	افتادن 	 1(	پوست	مردم	را	کندن	
4(	بی	توّجهی	کردن	به	مردم 	 3(	غیبت	مردم	را	کردن	

33	معنای	گروه	واژگان	کدام	گزینه	صحیح	نیست؟
2(	دوگانه:	دو	رکعت	نماز	/	غفلت:	ناآگاهی 1(	کام:	آرزو	/	متعّبد:	شکرگزار	

4(	گل	دسته:	منارة	مسجد	/	بگزارد:	قرار	بدهد 3(	میل:	خواسته	/	زنجره:	سیرسیرک	

	با	توّجه	به	متن	زیر،	کدام	گزینه،	مناسب	ترین	گزینه	است؟ 34
»در	........	مشهد	انسان	........	را	دیدم	که	در	عین	........،	........	نبود	چون	از	همه	جهت	خود	را	به	امام	رضا	)ع(	........	می	دانست.«

2(	صفر،	غریبی،	غربت،	قریب،	غریب	 1(	سفر،	غریبی،	غربت،	غریب،	قریب	
4(	سفر،	غریبی،	قربت،	غریب،	غریب	 3(	سفر،	غریبی،	قربت،	غریب،	قریب	

35	کدام	گزینه	»مفعول«	ندارد؟
1(	زنگ	تفریح	را	که	زنجره	زد	/	باز	هم	در	کالس	غوغا	شد

2(	دانه	آرام	بر	زمین	غلتید	/	رفت	و	انشای	کوچکش	را	خواند	
3(	با	نسیم	بهار	و	بلبل	باغ	/	گرم	راز	و	نیاز	خواهم	شد
4(	باز	موضوع	تازه	ای	داریم	/	»آرزوی	شما	در	آینده«

	کدام	گزینه	از	نظر	معنا	و	مفهوم	با	دیگر	گزینه	ها	تفاوت	دارد؟ 36
1(	ای	نام	تو	بهترین	سرآغاز	/	بی	نام	تو	نامه	کی	کنم	باز؟

2(	ای	یاد	تو	مونس	روانم	/	جز	نام	تو	نیست	بر	زبانم
3(	ای	کارگشای	هرچه	هستند	/	نام	تو	کلید	هرچه	بستند
4(	ای	هست	کن	اساس	هستی	/	کوته	ز	درت	دراز	دستی

37	کدام	گزینه	از	داشتن	آرایۀ	»تضاد«	بی	بهره	است؟
1(	هم	قّصة	نانموده	دانی	/	هم	نامة	نانوشته	خوانی

2(	از	ظلمت	خود	رهایی	ام	ده	/	با	نور	خود	آشنایی	ام	ده
3(	جهان	جمله	فروغ	روی	حق	دان	/	حق	اندر	وی	ز	پیدایی	است	پنهان

4(	توی	گلدسته	های	یک	گنبد	/	روز	و	شب	زائر	حرم	باشیم
26



2727 38	ارتباط	واژگان	در	کدام	گزینه	با	سایر	گزینه	ها	متفاوت	است؟
4(	احتیاط	و	حیاط 3(	غریب	و	قریب	 2(	ثواب	و	صواب		 1(	سفر	و	صفر	

	»	نهاد«	در	کدام	گزینه	آشکار	است؟ 39
1(	دلی	ده	که	در	کار	تو	جان	بازیم.

2(	دانایی	ده	که	از	راه	نیفتیم.
3(	یکی	سر		برنمی	دارد	که	دوگانه	ای	بگزارد.

4(	چنان	خواب	غفلت	برده	اند	که	گویی	نخفته	اند.

	نقش	دستوری	کدام	گزینه	نادرست	است؟	 40
1(	زنگ	تفریح	را	که	زنجره	زد ← زنجره:	نهاد	/	زد:	فعل	ماضی

2(	در	دل	آسمـان	رهــا	باشـم ← آسمان:	صفت	/	باشم:	فعل	مضارع
3(	بّچه	ها	گرم	گفت	و	گو		بودند ← بّچه	ها:	نهاد	/	بودند:	فعل	ماضی

4(	کاش	با	باد	رهسپار	شوم ← کاش:	شبه	جمله	/	شوم:	فعل	مضارع

	معنی	و	مفهوم	در	کدام	گزینه	نادرست	است؟ 41
1(	کاش	با	باد	رهسپار	شوم:	ای	کاش	با	باد	همراه	و	همسفر	بشوم.	

2(	باز	پیغمبر	بهار	شوم:	دوباره	پیام	آور	فصل	بهار	)فصل	شکوفایی(	بشوم.
3(	هم	قّصة	نانموده	دانی:	هم	قّصه	و	داستانی	را	که	نوشته	نشده،	می	خوانی.
4(	دلی	ده	که	در	کار	تو	جان	بازیم:	قلبی	بده	که	در	راه	تو	فداکاری	کنیم.

	در	کدام	گزینه	معنای	کنایی	دیده	نمی	شود؟ 42
2(	دانایی	ده	که	از	راه	نیفتیم. 1(	توفیق	ده	تا	در	دین	استوار	شویم.	
4(	بینایی	ده	تا	در	چاه	نیفتیم. 3(	جهان	جمله،	فروغ	روی	حق	دان.	

	در	کدام	گزینه	معنای	واژۀ	»روان«	با	دیگر	گزینه	ها	متفاوت	است؟ 43
1(	روان	را	با	خرد	در	هم	سرشتم	/	وز	آن	تخمی	که	حاصل	بود	کشتم

2(	روان	بزرگان	ز	خود	شاد	کن	/	ز	پرویز	و	از	باربُد	یاد	کن
3(	در	هجر	تو	گر	چشم	مرا	آب	روان	است	/	گو	خون	جگر	ریز	که	معذور	نماندست

4(	روان	تشنه	ما	را	به	جرعه	ای	دریاب	/	چو	می	دهند	زالل	قصر	زجام	جمت
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پرسش های چهارگزینه ای دانش های ادبی و زبانی

گزینه	ی	13
»برخاستن«	کار	انسان	است	که	به	»شبنم«	نسبت	داده		شده		است.

گزینه	ی	21
برخاستن	و	گفتن	ویژگی	انسان	است	که	به	شبنم	نسبت	داده	
شده	)2	تشــخیص(	/	در	گزینة4	»زدن	زنگ«	ویژگی	انسان	

است	که	به	»زنجره«	نسبت	داده		شده		است.

گزینه	ی	34
نام	دیگر	آرایة	ادبی	تشخیص،	شیوة	انسان	نمایی	پدیده	هاست.

گزینه	ی	43
نامهربان	بودن	ســنگ	ها	/	مهربان	بودن	و	گرفتن	شــاپرک	/	

گفتن	جوجه	های	کبوتران،	همگی	تشخیص	دارند.

گزینه	ی	52
»گریه	کــردن	ابــر«	و	»خندیــدن	چمــن«،	نشــانگر	آرایة	

شخصیت	بخشی	است.

گزینه	ی	64
پرسیدن	َگَون،	خوردن	هق	هق	گریه	به	وسیلة	ابرها	و	تعطیل	شدن	
آســمان	و	بیکارشــدن	بادها	نشــان	دهندة	آرایة	تشــخیص	
)انسان	انگاری(	است؛	اّما	در	گزینة4	این	آرایة	ادبی	دیده	نمی	شود.

گزینه	ی	71
فروماندِن	)تعّجب	کردِن(	ماه،	آرایة	تشخیص	دارد.

گزینه	ی	83
نسبت	دادن	افعال	و	صفات	انسانی	به	غیرانسان	نام	آرایة	ادبی	

»تشخیص«	یا	شخصیت	بخشی	است

گزینه	ی	94
در	این	گزینه	واژه	یا	واژه	هایی	که	نشــانگر	آرایة	تشــخیص	

باشد،	وجود	ندارد.

گزینه	ی	102
نظاره	گربودن	کوه	ها،	گوش	نسیم	و	سرودن	ترانة	عشق	به	وسیله	

پرستوها	و	نفس	نفس	زدن	جاّده،	آرایة	تشخیص	دارند.

گزینه	ی	112
دانه	آرام	بر	زمین	غلتید،	رفت	و	انشای	کوچکش	را	خواند.

           جملۀ اّول              جملۀ دوم            جملۀ سوم

گزینه	ی	123
کل	بیت	دو	جمله	است:

باز	موضوع	تازه	ای	داریم	/	آرزوی	شما	در	آینده	)چیست؟(	
           جملۀ اّول                                جملۀ دوم

گزینه	های1و2	سه	جمله	اند	و	گزینة4	چهار	جمله	است.

گزینه	ی	134
می	خواهم؛	فعل	به		تنهایی	یک	جمله	است.

یک جملۀ

گزینه	ی	144
شــبنم	از	روی	برگ	گل	برخاســت	)جملة	اّول(،	گفت	)جملة	
دوم(،	می	خواهم	)جملة	ســوم(،	آفتاب	شــوم	)جملة	چهارم(،		
ذره	ذره	به	آسمان	بروم	)جملة	پنجم(،	ابر	باشم	)جملة	ششم(،	

دوباره	آب	شوم	)جملة	هفتم(.

گزینه	ی	151
چهار	جمله	اســت؛	برآشفت	عابد	که	خاموش	باش	/	تو	مرد	

                                   جملۀ اّول           جملۀ دوم       
زبان	نیستی،	گوش	باش
جملۀ سوم       جملۀ چهارم

گزینه	ی	)2(	دو	جمله	اســت،	گزینه	ی	)3(	ســه	جمله	است،	
گزینه	ی	)4(	دو	جمله	است.

گزینه	ی	163
		ای																همه	هستی	ز	تو	پیدا	شده	)است(	/

جملۀ اّول )ای خدایی که(        جملۀ دوم

	خاک	ضعیف	از	تو	توانا	شده	)است(
               جملۀ سوم

گزینه	ی	174
گفت:	جان	پدر!	تو	نیز	اگر	بخفتی،	به	از	آن		که	در	پوســتین	

جملۀ اّول  جملۀ دوم       جملۀ سوم     جملۀ چهارم      جملۀ پنجم
خلق	افتی		)بِه	:	بهتر	است(

پاسخ نامۀ تشریحی

28
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گزینه	ی	184

»قیـــد«	نقش	دستوری	مشّخصی	دارد	و	نمی	تواند	یک	جمله	
محسوب	شود.

گزینه	ی	192
جمله،	کلمه	یا	مجموعه	ای	از	کلمات	است	که	پیام	یا	مفهومی	

را	از	گوینده	به	شنونده	یا	از	نویسنده	به	خواننده	می	رساند.

گزینه	ی	201
فعل	مهم	تریــن	بخش	یک	جمله	اســت.	در	این	گزینه	فعل	

وجود	ندارد	)فعِل	محذوف،	»است«	می	باشد.(

گزینه	ی	212
زهی	همت	/	که	حافظ	راست	از	دینی	و	از	عقبی	/	مصرع	دوم	

هم	یک	جمله	دارد=	3	جمله

گزینه	ی	223
الف(	آمدی	/	جانم	به	قربانت	/	ولی	حاال	چرا	/	بی	وفا	/	حاال	

که	من	افتاده	ام	از	پا	چرا	)6	جمله(
ب(	مرا	آن	گوشــة	چشــم	دالویز	/	به	کشــتن	می	کند	گویی	

اشارات	)1جمله(
ج(	مگــر	ره	گم	کند	/	کو	را	گذار	افتد	به	ما	/	یا	رب	/	فراوان	

کن	/	گذار	آن	مه	گم	کرده	راه	اینجا	)5جمله(
د(	به	سوگند	گفتن	که	زر	مغربی	است	/	چه	حاجت؟	/	محک	

خود	بگوید	که	/	چیست	)4جمله(
ر(	وه	/	که	با	این	عمرهای	کوته	بی	اعتبار	/	اینهمه	غافل	شدن	

زر	چون	منی	شیدا	چرا	)2جمله(
بنابرایــن	ترتیب	جمله	ها	از	کم	به	زیاد	در	گزینه	3	درســت	

آمده	است.

پرسش های چهارگزینه ای ترکیبی ستایش و درس اّول

گزینه	ی	233
رهایی	و	آشنایی،	هم	قافیه	هستند.	)ام	ده	و	ام	ده	»ردیف«	هستند.(

گزینه	ی	244
شنیدن	شب،	آگاه		شدن	شب،	دست	به	دامن	شدِن	در،	همگی	

نشانگر	آرایة	تشخیص	هستند.

گزینه	ی	253
ـَ	ند«	در	پایان	واژة	درختان	»شناسة«	فعِل	محذوِف	»هستند«	 «

است	که	با	آن	جمله،	کامل	می	شود.

گزینه	ی	264
رحیم	از	ریشة	»رحم«	است،	درحالی	که	دیگر	گزینه	ها	از	ریشة	

»حرم«	هستند.

گزینه	ی	271
فعل	»رفت«	ماضی	اســت،	درحالی	کــه	دیگر	گزینه	ها	دارای	

فعل	مضارع	هستند:	»است،	برسید،	باشم،	شوم.«

گزینه	ی	282
گزینة	2،	دو	جمله	است	ولی	دیگر	گزینه	ها	همگی	سه	جمله	هستند.
قناعت	کن	که	آن	ملکی	است	جاوید	/	که	زیر	سایه	دارد	
  جملۀ اّول                 جملۀ دوم                        جملۀ سوم       

قرص	خورشید
مکن	در	کار	عالم،	عمر	ضایع	/	ز	دنیا	با	قلیلی	باش	قانع	

                جملۀ اّول                               جملۀ دوم

نام	نیکو	گر	بماند	ز	آدمی	/		به						کزو	ماند	سرای	زرنگار
             جملۀ اّول         جملۀ دوم )بهتراست(      جملۀ سوم

عمر	گران	مایه	در	این	صرف	شد	/		تا	چه	خورم	صیف	و
                   جملۀ اّول                                 جملۀ دوم

چه	پوشم	شتا
     جملۀ سوم

گزینه	ی	291
»مناجات	نامه«	اثر	خواجه	عبداهلل	انصاری	است.

گزینه	ی	304
غلط	های	امالیی:	»بگذارد،	اوفتی،	مســحف«	و	صحیح	آن	ها:	

»بگزارد،	اُفتی،	مصحف.«

گزینه	ی	312
فارغ	و	آسوده	»مترادف«	هستند،	درحالی	که	دیگر	گزینه	ها	با	

یکدیگر	»متضاد«	هستند.

گزینه	ی	323
»درپوســتین	خلق	افتادن«	کنایه	از	»غیبت	و	بدگویی	مردم	را	

کردن«	است.
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گزینه	ی	334
بگزارد:	بخواند	)گزاردن:	اداکردن،	خواندن،	به	جا		آوردن(.

گزینه	ی	341
سفر:	مســافرت	/	غریبی:	ناآشــنایی	/	غربت:	آشنا	نبودن	/	

غریب:	ناآشنا	/	قریب:	نزدیک.

گزینه	ی	353
مفعــول:	)گزینة	1 ← زنگ	تفریح(	/	)گزینة	2 ← انشــای	

کوچک(	/	)گزینة	4 ← موضوع	تازه(

گزینه	ی	364
اصلی	ترین	واژه	و	محور	تمام	بیت	ها	واژة	»نام«	است،	درحالی	که	

در	گزینة	4	اصاًل	به	نام	خدا	اشاره	نشده		است.

گزینه	ی	371
واژه	های	متضاد	در	دیگر	گزینه	ها:	ظلمت	≠	نور	/

پیدا	≠	پنهان	/	روز	≠	شب

گزینه	ی	384
دو	واژة	»احتیاط	و	حیاط«	هم	خانواده	هستند،	اّما	دیگر	گزینه	ها	

»هم	آوا«	هستند.

گزینه	ی	393
»یکی«	نهاد	آشکار	است،	ولی	نهاد	در	بقّیه	ی	گزینه	ها،	محذوف	

است.

گزینه	ی	402
آسمان،	صفت	نیست،	بلکه	»مضاٌف	الیه«	است.

گزینه	ی	413
معنی	و	مفهوم	صحیح:	هم	داســتانی	را	که	گفته	نشده		است،	

می	دانی.

گزینه	ی	421
معنای	کنایــی	گزینة	2	:	آگاهی	بده	که	از	راه	راســت	خارج	
نشویم	/	گزینة	3:	تمام	جهان	را	جلوه	گری	خداوند	در	آفرینش	
بدان	/	گزینة	4:	بینشی	بده	تا	در	چاه	نادانی	و	گمراهی	نیفتیم.

گزینه	ی	433

روان	به	دو	معنی	روح	و	جان	/	جاری	است

در	گزینه	های	1	و	2	و	4	به	معنی	روح	و	جان	اســت	ولی	در	
گزینه	3	به	معنی	جاری	است.

30



3131

تشبیــه

مانند کردن چیزی به چیز دیگری است که به سبِب داشتن صفت یا صفاتی با هم مشترک باشند.

ارکان تشبیه:
هر تشبیه چهار رکن دارد که عبارتند از:

 مشّبه )طرف اّول تشبیه(      مشّبهٌ به )طرف دوم تشبیه             وجه شبه       ادات تشبیه 

1- مشّبه: واژه ای است که آن را به واژه ای دیگر مانند می کنیم.
2- مشّبهٌ به: واژه ای است که واژه ای دیگر را به آن مانند می کنیم.  طرفین تشبیه که مهم ترین ارکان تشبیه هستند وحذف نمی شوند.

3- وجه شبه: صفت یا ویژگی مشترک بین مشّبه  و مشّبهٌ به است.
4- اَدات تشبیه: واژه یا واژه هایی هستند که نقش وسیله را در تشبیه دارند و در واقع پیوند شباهت را می رسانند و عبارتند از: 

مثل، مانند، بسان، نظیر، همچون، شبیه، همانند و...

 مثـال: 
)چهره ی مادرم ماه است ← تشبیه( چهره ی مادرم   همچون   ماه    می درخشد  

       مشّبه         ادات تشبیه  مشّبهٌ به  درخشیدن: وجه شبه          مشّبه       مشّبهٌ به

پیش تر گفتیم که »وجه شبه و ادات تشبیه« می توانند حذف بشوند.

نکتۀ مهم
وقتی در تشــبیه »وجه شبه« و »ادات تشــبیه« حذف بشوند باز هم تشبیه وجود دارد که 
به این نوع تشــبیه، اصطالحاً »تشــبیه بلیغ« می گویند. تشــبیه بلیغ، زیباترین و رســاترین 

تشبیه است.
مثال:  قلبش  سنگ است ← تشبیه بلیغ          علی،   شیر است ← تشبیه بلیغ

          مشّبه   مشّبهٌ به                                        مشّبه  مشّبهٌ به      

اضافة تشبیهی:
هــرگاه مضاف و مضافٌ الیه)ترکیب اضافی(، تشــبیه بلیغ بســازد به آن »اضافۀ تشــبیهی« می گویند. در ایــن نوع ترکیب اغلب 

مضافٌ الیه، مشّبه است و مضاف هم مشّبه به است.

 مثـال:
درخت  دوستی چراغِ  دانش  
مضاف  مضافٌ الیه                           مضاف   مضافٌ الیه

)مشّبهٌ به( )مشّبه(                         )مشّبهٌ به(  )مشّبه(     

ِ

دانش های ادبی و زبانی  )درس 2(
ل 1

ص
ف

ش
رین

 آف
یی

یبا
ز



ی
فارس

تیزهوشان هفتم

32

ی
فارس

تیزهوشان هشتم

32

پرسش های چهارگزینه ای آرایۀ ادبی )تشبیه( 

	در	کدام	یک	از	ترکیب	های	اضافی	داده	شده،	تشبیه	دیده	نمی	شود؟ 1
4(	گِل	باغ 3(	قافلة	عمر	 2(	نسیم	مهربانی	 1(	خورشید	عشق	

	کدام	یک	از	ترکیب	های	زیر	آرایه	ی	تشبیه	دارد؟ 2
4(	طراوت	بهار 3(	نهال	دشمنی	 2(	خار	گل	 1(	نور	ماه		

	در	همۀ	گزینه	ها،	آرایۀ	تشبیه	به	کار	رفته	است	مگر	گزینه	ی... 3
1(	با	هر	یک	از	آنان	آشنایی	دیرینه	دارم.

2(	آب	های	زالل،	سرد	و	گواراِی	فهم	و	دانایی	در	من	خواهد	جوشید.

3(	با	نگاه	های	کنجکاوانه	و	تشنه	به	درس	بزرگ	طبیعت	می	نگریستم.
4(	کودکان	پرنشاِط	گل	بوته	ها	در	گوش	نسیم	آمین	می	گفتند.

	همه	ترکیب	های	زیر	اضافۀ	تشبیهی	هستند	به	جز... 4
4(	آب	های	فهم	و	دانایی 3(	مشعِل	علم	 2(	طبیعِت	روستا	 1(	درخِت	دوستی		

	در	کدام	گزینه	آرایه	ی	تشبیه	به	چشم	می	خورد؟ 5
1(	یک	نفس	بودن	و	نابودشدن	/	در	خور	این	غم	و	این	ماتم	نیست
2(	آشکار	است،	ستم	کاری	دهر	/	زخم	بس	هست،	ولی	مرهم	نیست
3(	هر	چه	خواندیم،	نگشتیم	آگه	/	درس	تقدیر	به	جز	مبهم	نیست
4(	گفت:	فکر	کم	و	بسیار	مکن	/	سرنوشت	همه	کس	با	هم	نیست

	همۀ	گزینه	ها	آرایۀ	تشبیه	دارند	به	جز	گزینۀ	........ 6
1(	نوجوانان	امیدوار	ذّرت	ها	در	گوش	نسیم،	آمین	می	گفتند.

2(	هم	اکنون	چشمه	های	معرفت	از	درون	من	سرباز	خواهند	زد.
3(	در	کالس	شگفت	آفرینش،	عظمت	خالق	را	با	تمام	وجودم	لمس	می	کردم.

4(	غرقه	شکوه	و	اعجاز	زیبایی	خلقت	بودم.

	کدام	یک	از	ترکیب	های	زیر	»تشبیه	بلیغ«	نیست؟ 7
4(	سحاب	رحمت 3(	دانة	شکر	 2(		نسیم	بهار	 1(	دریای	عشق		

	در	کدام	گزینه	آرایۀ	تشبیه	نمایان	است؟ 8
1(	شادان	و	خندان	می	روم	تا	حشرگاه	/	چون	نبی	بگرفت	ما	را	در	پناه
2(	چه	گویم	من،	ثنای	او	خدا	گفت	/	که	نام	اوست	با	نام	خدا	جفت

3(	سعدی	اگر	عاشقی	کنی	و	جوانی	/	عشق	محّمد	بس	است	و	آل	محّمد
4(	همچو	زمین	خواهد	آسمان	که	بیفتد	/	تا	بدهد	بوسه	بر	نعال	محّمد

	در	بیت	زیر	چند	تشبیه	به	چشم	می	خورد؟ 9
»نور	تویی،	سور	تویی،	دولت	منصور	تویی														مرغ	ُکه	طور	تویی،	خسته	به	منقار	مرا«
4(	چهار	تشبیه 3(	سه	تشبیه	 2(	دو	تشبیه	 1(	یک	تشبیه		 32



3333 	کدام	گزینه	دربارۀ	تشبیه	به	کاررفته	در	بیت	زیر	نادرست	است؟ 10
»بگذار	تا	بگریم	چون	ابر	در	بهاران														کز	سنگ	ناله	خیزد	روز	وداع	یاران«

4(	چون:	ادات	تشبیه 3(	گریستن:	وجه	شبه	 2(	ابر: مشبّهٌ به	 1(	مشّبه:	سنگ		

لحن و آهنگ جمالت

جمالت از لحاظ لحن و آهنگ )یا پیام و محتوا( به چهارنوع تقسیم می شوند: 
ج( جملۀ امری   د( جملۀ عاطفی ب( جملۀ پرسشی   الف( جملۀ خبری  

الف(جمله خبری: جمله ای اســت کــه در آن از انجام دادن کار یا انجــام ندادن آن و پذیرش حالت یــا نپذیرفتن حالت خبر 
می دهند. 

 مثـال 2:  مثـال 1:     
امروز هوا ابری نیست. دیشب هوا بارانی بود.    

در پایــان جمالت خبری، نشــانه ی » . « می گذاریم. اگر جمالت خبری را با لحــن و آهنگ دیگری مطرح کنیم نوع جمله عوض 
می شود مثال جملۀ »دیشب هوا بارانی بود« را اگر با لحن سؤالی بپرسیم نوع جمله، سؤالی می شود)دیشب هوا بارانی بود؟(

ب(جملة پرسشی: جمله ای است که در آن از انجام دادن کار یا انجام ندادن آن و پذیرفتن حالت یا نپذیرفتن حالت سؤال شود. 

 مثـال 2:  مثـال 1:     
چرا برای تماشای زیبایی های طبیعت بیرون نمی آیی؟ آیا درختان سرسبز باغ و صحرا را دیده ای ؟   

در پایان جمالت پرسشی، نشانۀ » ؟ « می گذاریم.
ج(جملة امری: جمله ای است که در آن انجام دادن کار یا پذیرفتن حالتی درخواست یا امر شود.

 مثـال 2:  مثـال 1:      
به خالق این زیبایی ها بیندیش. در انجام کارهای خیر، مرد باش.   

در پایان جمالت امری، نشانه ی » . « می آید. اگر جمالت امری، منفی بشوند به آن جمله »امر منفی« یا »نهی« گفته  می شود.

 مثـال 1:
بیرون نرو)مرو( ← نهی  بیرون برو ← امر   

 مثـال 2:
جهان با این فراخی تنگت آیو مکن کاری که بر پا سنگت آیو 

جملۀ امر منفی)نهی(

د( جملة عاطفی: جمله ای است که در آن عواطف و احساسات یا حاالت انسانی بیان می شود.

 مثـال 1: آرزوهایتان چه رنگین است!
 مثـال 2:

ناگهان نوازش لطیف و خنکی را در الی انگشتانم احساس کردم، آب، جوشش چشمه ها!
در پایان جمالت عاطفی، نشانه ی » ! « می آید.
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  در جمالت پرسشــی، نوعی جمله داریم که به آن »پرســش انکاری« یا »اســتفهام انکاری« 
می گویند. در این نوع جمالت، پرسشــی به قصد انکار به کار می رود. در واقع سؤالی مطرح 

می شود که ما جواب آن را می دانیم و آن را انکار می کنیم.
بی نام تو نامه کی کنم باز؟ مثال1:  ای نام تو بهترین سرآغاز   

                                                          پرسش انکاری)هیچ وقت بدون نام تو کتابی را باز نخواهم کرد(

مثال2:  کجا همتایی برای فردوسی و سعدی می توان یافت؟ )هیچ همتایی برای فردوسی و 
سعدی نمی توان یافت.(

واژه های هم خانواده 

ساختن واژه های هم خانواده در فارسی و عربی با یکدیگر متفاوت است.
الف( واژه های هم خانواده در زبان عربی: در زبان عربی به 3 یا 4 حرف اصلی واژه نگاه می کنیم. معموالً واژه های هم خانواده دارای 
معنای نزدیک به هم هستند. اگر ریشۀ واژه را به درستی بیابیم ساخِت هم خانوادۀ آن واژه کار آسانی است. مثاًل اگر بدانیم واژۀ »کتاب« 

از ریشۀ »َکَتَب« است می توانیم هم خانواده های دیگر آن را بسازیم: )کاتب، کتابت، ُمکاتبه، َمکاتیب، مکتب و ...(.
ب( واژه های هم خانواده در زبان فارسی: در زبان فارسی هم خانواده ها را از بن ماضی و بن مضارع می سازیم.

برای یافتن بن ماضی و بن مضارع به شیوۀ زیر عمل می کنیم.
 مصدر 1- بن ماضی: فقط »ن« مصدر را حذف می کنیم.

2- بن مضارع: ابتدا مصدر را به فعل امر تبدیل می کنیم، سپس حرف»ب« را از ابتدای آن برمی داریم.  

 مثـال:
شنیدن )مصدر(  1- بن ماضی: شنیدن ← شنید

          2- بن مضارع : بشنو ← شنو
هم خانواده های فارسی از مصدر »شنیدن«: شنیده، شنیدار، شنیداری، شنونده، شنوا، ناشنوا و...

پرسش های چهارگزینه ای دانش های زبانی

	تمام	گزینه	ها،	جملۀ	امری	محسوب	می	شوند	به	غیر	از	گزینۀ	......... 11
2(	طی	این	مرحله،	بی	همرهی	خضر	مکن 1(	به	درگاه	الهی،	چون	گدا	باش	

4(	درخت	دوستی	بنشان 	 3(	به	کجا	چنین	شتابان	

	کدام	گزینه،	پرسش	انکاری	است؟ 12
2(	چه	کنم	تا	به	برم	بازآیی؟ 1(	سعدیا،	چون	تو	کجا	نادره	گفتاری	هست؟	

4(	خواهد	به	سرآید	شب	هجران	تو	یا	نه؟ 3(	چرا	احوال	و	حال	من	ندانی؟	

	کدام	گزینه،	دارای	جملۀ	عاطفی	است؟ 13
2(		سری	به	طبیعت	روستا	زدم 1(	این	درختانند	همچون	خاکیان	

4(	عجب	هوای	خوبی 	 3(	بیا	توشه	ای	ساز	کن	

34
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	کدام	واژه	با	سایر	واژه	ها	هم	خانواده	نیست؟ 14

4(	آفتاب	پرست 3(	پرستیده	 2(	پرسشگر	 1(	پرستار	

	در	کدام	گزینه	همۀ	واژه	ها	»هم	خانواده«	هستند؟ 15
2(	توضیح،	موضع،	وضعّیت 	 1(	حفظ،	محفظه،	حافظ	

4(		اشعار،	شور،	شعور 	 3(	اختفا،	فخر،	مفتخر	

	نوع	جمله	های	بیت	زیر	در	کدام	گزینه	درست	آمده	است؟ 16
»تو	پیدا	مکن	راز	دل	بر	کسی													که	او	خود	نگوید	بِر	هر	کسی«

4(	امری،	نهی 3(	خبری،	امری	 2(	امری،	خبری	 1(	امری،	پرسشی	

	در	کدام	گزینه	»بُن	مضارع«	به	کاررفته	است؟ 17
4(	ساختگی 3(	خواستگاری	 2(	پروردگار	 1(	برگ	ریزان	

	همۀ	گزینه	ها	با	یکدیگر	»هم	خانواده«	هستند	به	جز	گزینۀ	........ 18
2(		مسلم،	تسلیم،	اسالم 	 1(	معلوم،	عمل،	تعلیم	

4(	نجم،	منّجم،	انجم 	 3(	مکّمل،	کمال،	تکمیل	

	کدام	گزینه	دارای	پرسش	از	نوع	»استفهام	انکاری«	است؟ 19
2(		چو	علی	ِکه	می	تواند	که	به	سر	بََرد	وفا	را؟ 1(	چوب	را	آب	فرو	می	نبرد،	حکمت	چیست؟	
4(	به	چه	سان	رنگ	ز	رخساره	برافروخته	ای؟ 3(	آمدی	جانم	به	قربانت	ولی	حاال	چرا؟	

	کدام	گزینه	هم	خانوادۀ	واژه	»مکاتیب«	نیست؟ 20
4(	کتابت	و	کتب 3(	مکاتب	و	مکتب	 2(	کتیبه	و	تکمله	 1(	کتاب	و	مکتوب	

	در	کدام	گزینه	برای	واژه	های	زیر	بیشترین	تعداد	هم	خانواده	وجود	دارد؟ 21

»استقبال	-	مؤثر	-	فّعالیّت«
1(	اقتدار	و	عزم	و	استقالل	رفت	/	اعتبار	و	عّزت	و	اقبال	رفت

2(	جرم	او	قابل	و	مقبولش	از	آن	سو	تأثیر	/	سیر	او	فاعل	و	مفعولش	از	این	سو	آثار
3(	از	من	اثری	نماند	این	عشق	چیست	/	چون	من	همه	معشوق	شدم	عاشق	کیست

4(	یا	رب	ز	نگاه	زشت	خود	منفعلم	/	وز	قول	بد	و	فعل	بد	خود	خجلم
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2درس دوم چشمةمعرفت

نویسنده و اندیشمند معاصر و فرزند استاد 
محّمدتقی شــریعتی بــود. وی در مزینان 
خراسان به دنیا آمد. در رشتۀ جامعه شناسی 
و تاریخ ادیـان به درجۀ دکتـرا دست یافت. 
کتاب هــای »فاطمه، فاطمه اســت، کویر و 

اسالم شناسی« از آثار اوست.

معنـی و مفهـوم 
سری به طبیعت روستا زدم:

برای دیدن طبیعت  روستا رفتم
 سرزدن کنایه از رفتن و مراجعه کردن است.

گوش می دادم، چشم می دادم، دل می دادم

با تمام وجودم دّقت می کردم. 
 کّل عبارت کنایه از این که با تمام وجودم دّقت می کردم / گوش و چشم و دل: تناسب

چشمه های معرفت از درون من سرباز خواهند کرد و آب های زالل و سرد و گوارای فهم و دانایی در من خواهد  جوشید:

شناخت باطنی من همانند چشمه هایی بیرون خواهند زد و درک و آگاهی در وجود من مانند آب های شّفاف، خنک و شیرین جاری خواهدشد.
 معرفت: مشّبه، چشمه، مشّبهٌ به. )تشبیه(/ فهم و دانایی: مشّبه، آب های زالل و سرد و گوارا: مشّبهٌ به)تشبیه(.

 آب های زالل و سرد و گواراِی فهم و دانایی: »نهاد«. 
کالس شگفت آفرینش و زیبایی طبیعت:

»تمام هستی مانند کالسی شگفت انگیز جلوه می کرد.«
36



3737  آفرینش و زیبایی طبیعت: مشّبه، کالس شگفت: مشّبهٌ به )تشبیه(.
غرقة شکوه و اعجاز زیبایی خلقت بودم: 

در عظمت و شگفت انگیز بودن زیبایی آفرینش غرق  شده  بودم.
آب، این روح مذاب امید و زندگی، تازه نفس، جوان، زالل و نیرومند با گام های اســتوار و امیدوار شتابان می رفت تا 
خود را به دهان خشــک زمین و صدها کشتزار سوخته و نگاه های پژمردة هزاران درخت تشنه برساند و در رگ های 

خشکیدة جوی های مزرعه و کوچه باغ های مرده جاری گردد:

آب همانند روحی ذوب شــده در امید و زندگی انســان ها، تازه نفس، جوان، شــّفاف و قدرتمند با قدم های محکم و امیدوار با عجله 
می رفت تا خودش را به زمین های خشکیده و صدها مزرعۀ سوخته و هزاران درخت تشنه ای که با ناامیدی نگاه می کردند برساند و 

در رودهای مزرعه ها و کوچه باغ های مرده که از تشنگی خشکیده بودند جاری بشود.
 آب: مشّبه، روح مذاب: مشّبهٌ به )تشبیه(/ دهان خشک زمین: تشخیص/ نگاه های پژمرده هزاران درخت تشنه: تشخیص/ زمین، 

کشتزار، درخت، مزرعه، کوچه باغ: تناسب
 آب: »نهاد«

کودکان پرنشاِط گل بوته ها و نوجوانان امیدوار ذّرت ها در گوش نسیم، آمین می گفتند:

بوته های گل همانند کودکان شاداب و ذّرت ها همانند نوجوانان امیدوار در گوش نسیم)بادخنک و مالیم( آمین می گفتند.

 گل بوته ها به کودکان پرنشاط و ذّرت ها به نوجوانان امیدوار تشبیه شده اند.
         مشّبه                  مشّبهٌ به              مشّبه                مشّبهٌ به

گوش نسیم: تشخیص / آمین گفتن گل بوته ها و ذّرت ها: تشخیص.

ربگ ردختان ســبز رد نظر هوشیار                    ره ورقش دفتری است معرفت رکدگار
در نظر انسان باهوش و خردمند هر یک از برگ های سرسبز درختان مانند دفتری برای شناخت آفریدگار هستند.

 هر ورق)برگ درختان سبز( به دفتر تشبیه شده است.

 کل بیت یک جمله
این ردختانند همچون خاکیان                    دست اه رب رکده اند از خاکدان

این درختان همانند انسان هایی هستند که شاخه هایشان را مانند دست های انسان از زمین به سوی آسمان بلند کرده اند.

 این درختـان: مشّبه، خاکیان: مشّبه ٌبه / دست بلنـد کردن درختـان: تشخیص / »خاکیان«  مجاز از انسان ها و »خاکدان« مجاز از دنیا و زمین

ـَ ند« در »درختانند« شناسۀ فعل محذوِف »هستند« می باشد.  «  

ضمـــیر خاک می گویند راز
با زبان سبز و با دست رداز                   از 

با برگ های سرسبز و شاخه های کشیده یشان از باطن زمین رازها را برمال می کنند.
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کژال
روان خوانی

وی در شــیراز دیده به جهان گشود. 
او از نویســندگان معاصر است و در 
زمینۀ ادبّیات کودک و نوجوان دارای 
آثاری اســت.»باغچۀ توی گلدان« و 

»به هوای گل سرخ« از آثار اوست.

معنـی و مفهـوم

نیمة راه بود که خشکش زد:

وسط راه بود که مات و مبهوت ماند.

  خشکش زد کنایه از مبهوت ماند.
صدای زوزه اش، پوست بر تن کژال خراشید. روناک را تنگ به خود فشرد. گرگ آمادة خیز بود: 

صدای زوزه ی گرگ کژال را خیلی ترساند. روناک را محکم بغل کرد. گرگ آمادۀ حمله کردن بود.
به سمت نوک تّپه خیز کرد. تّپه قدکشیده بود:

 به طرف باالی تپّه حرکت کرد. )به خاطر ترسی که داشت( راه تپّه به نظرش طوالنی می آمد. 
تّپه انگار تیرکی شده بود، مستقیم به سوی آسمان:

تپّه مانند تیر چوبی مستقیم به طرف آسمان رفته بود.

  عبارت کنایه از این است که راه تّپه طوالنی شده بود.
دایه ات بمیره، رُولَه ! :

مادرت بمیرد، فرزندم.
دشت یک پارچه صدا شده  بود و ناله و مویه. باد صدای کژال را غلتاند و با خود برد: 

تمام صحرا پر از صدای زاری و شیون شده بود و باد، صدای کژال را همه جا پخش کرد. 38



3939 دندان بر دندان می سایید: 

 کنایه از این که خشمش را نشان می داد.
روناک خفه گریه می کرد و گرگ خرناسه می کشید: 

روناک بی صدا گریه می کرد و گرگ خُرخُر می کرد. 
نفس داغ گرگ، یک باره سرد شد: 

 کنایه از این که ناگهان، گرگ خفه شد.

واژه شناســـی

شناخت، دانشمعرفت

کنایه از توّجه کردندل دادن

برانگیخته  شدن، اضطرابهیجان

صاف و گوارازالل

مناسب برای گوارش، خوشمزه، شیرینگوارا

بزرگی، بزرگواریعظمت

بزرگی، شکوهجالل

کشش، گیراییجاذبه

آفریدگار)خدا(خالق

غرق شده، در آب فرورفتهغرقه

معجزه، کاری شگفت و عجیب انجام دادناعجاز

آفرینشخلقت

نرم و نازک، نیکولطیف

ذوب شده، گداختهمذاب

قدمگام

مزرعه، زمین زراعت  شدهکشتزار

کوچه ای که راهی به باغ داشــته باشــد یا از کنار کوچه باغ
باغ بگذرد.

چمن، علفسبزه

زمین کاشته شده، زراعت شدهِکشته

باالبردن )پرچم(برافراشتن

شادمانی، خوشی، سبکینشاط

بوتۀ گلگل بوته

باد خنک و مالیمنسیم

برآور، بپذیر، اجابت کنآمین

مثل این کهگویی

در اینجا معنی بیابــان نمی دهد، بلکه به معنای صحرا
جایــی بیرون از محدودۀ  مســکونی اســت که 

پوشش گیاهی دارد.
قدیمی، کهندیرینه

دوست، یاررفیق

فامیل، قوم و خویشخویشاوند

درخت جواننهال

خداحافظیوداع

محو، ناپیدا، پنهانناپدید

پر، لبریزسرشار

پاکیصفا

بی گناه، پاکمعصوم

نغمه، خواندن آرام و زیر لبزمزمه

کنندۀ کار)از القاب خداوند( آفریدگارکردگار

همان غزال است که در داستان، اسم مادر روناک کژال
است.

روشن، در داستان نام دختر کژال است.روناک

شادابسرحال

دورپیــچ کودک، ملحفه، پارچه ای که نوزاد را در قنداقه
آن می پیچند.
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فرزندروله

کبوتر، در داستان، نام یکی از اقوام کژال است.کابوک

شن، سنگ ریزهریگ

نوعی کفش الستیکیگالش

کوه سنگی، سنگ بزرگصخره

ده، روستاآبادی

بیچاره، تهی دست، در داستان نام شوهر کژال است.ِهه ژار

پریدنجهیدن

مثل اینکه، گویاانگار

حمله کنندهحمله ور

ابزاری در کشاورزی برای شخم زدن زمین، گاو آهنخیش

شیون و زاری، ناله و گریهمویه

گریه کردنزار زدن

مادردایه

ترسانهراسان

صدایی ناهنجار که از گلو یا بینی شخصی بیرون ُخرناسه
بیاید، ُخرُخرحیوان

بیکارمعّطل

زل زدنخیره

فرصت، اجازهمجال

نیرو، قدرتقّوه

کوشش، تالشتقاّل

ناگهان، یک دفعهیک باره

صدای گریههق هق

معرفت:	ُعرف،	معارف،	تعریف،	معّرف،	عرفان
کشف:	کاشف،	مکشوف،	مکشوفه،	اکتشاف،	مکاشفه

عظمت:	معّظم،	عظیم،	ُعظمی�،	اعظم،	تعظیم
جالل:	جلیل،	مجلّل،	اِجالل،	اَجل

لطیف:	لطف،	لطایف،	الطاف،	لطیفه
اعجاز:	معجزه،	عجز،	عاجز،	عجوزه

مزرعه:	زارع،	زراعت،	مزروع،	مزارع

وداع:	تودیع،	ودیعه،	ودایع
نظر:	ناظر،	منظور،	منظره،	مناظر،	انتظار
معصوم:	عصمت،	معصومّیت،	اعتصام

غرقه:	غرق،	مستغرق،	مغروق،	غریق،	اغراق
رفیق:	ُرفقا،	مرافقت،	رفاقت

احساس:	حّس،	محسوس،	حّساس،	حساسّیت
وسعت:	وسیع،	واسع،	توسعه

واژه اهی هم خانواده

جاذبه	≠	دافعه	 عظمت	≠	کوچکی	 یقین	≠	شک	
غرور	≠ تواضع	 شتابان	≠	آهسته	 خالق	≠	مخلوق		
ریز	≠	درشت خواب	≠	بیدار	 معصوم	≠	گناه	کار،	ناپاک		

	 	 تُند	≠ ُکند مویه	≠	شادی		

واژه اهی متضاد

40
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هیجان،	چشمۀ	معرفت،	خستگی	ناپذیر،	طبیعت،	کنجکاوانه،	هیجان،	زالل،	عظمت،جاذبۀ	خالق،	لمس،	غرقۀ	شکوه،	
اعجاز،	خلقت،	لطیف،	پاهای	برهنه	ام،روح	مذاب،	کشتزار،	رگ	های	خشکیده،	مزرعه،	سبزه	ها	و	کشته	های	سیراب،	
و	 رفیق	 سرسبز،	 ساقه	های	 دیرینه،	 خشنودی،	 آمین،	 نسیم،	 ذّرت	ها،	 بوته،	 گل	 نشاط،	 برافراشته،	 صحرا،	 و	 باغ	
خویشاوندم،	نهال،	نوزاد،نشانه	ی	احترام،	وداع،	صفا،معصوم،		زمزمه،	در	نظر	هوشیار،بغل،	عّمه	کابوک،	سرحال	تر،	
تپّه،	صخره،	گلّه،	صدای	زوزه	اش،	هه	ژار،	 لُپ	قرمز،کژال،	روناک،	قلقلک،	قنداقه،	رولۀ	شیرینم،	احوال	پرسی،	
هراسان،	 غلتاند،	 یک	پارچه،	 بمیره،	 دایه	ات	 بّره	ای،	 مویه،	 می	کشید،	 خیش	 جیغ،	 می	جهید،	 داس،	 تیغه	ی	 قروه،	
معّطل،	حمله	ور،	سرعت،	خیره،	داغ،	حلقه،	قّوه،	ساق	و	بازویش،	گریه	کنان،	لحظه،	خفه،	جیغ	زنان،	مویه	کنان،	چنگ	

بیندازد،	ُخرناسه	اش،	تّکه،	تقاّل،	یک	باره،	نفس	زنان	برخاست،	هق	هق،	طفل.

واژه اهی مّهم امالیی

نکتۀ امالیی
امال در دورة اّول متوسطه شامل دو بخش است:

1( متن امال به صورت تقریری )خواندنی(
2( فّعالیّت هایی که هدف از آن ها، تقویت امال و درست نویسی است.
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پرسش های چهارگزینه ای ترکیبی درس دوم

	در	گروه	واژگان	زیر	چند	غلط	امالیی	دیده	می	شود؟ 22
»پاهای	برهنه	ام،	قلقلک،	خوشنودی،	تیقۀ	داس،	قنداقۀ	روناک،	جازبۀ	خالق،	رفیق	و	خیشاوندم،	صدای	زوزه	اش«

4(	پنج	غلط 3(	چهار	غلط	 2(	سه	غلط	 	1(	دو	غلط		

	کدام	گزینه	دربارۀ	»طاهره	ایبُد«	نادرست	است؟ 23
2(	از	نویسندگان	معاصر	و	خالق	»به	هوای	گل	سرخ«	است. 1(	وی	در	شیراز	دیده	به	جهان	گشود.	

4(	»فاطمه،	فاطمه	است«	یکی	از	آثار	اوست. 3(	در	زمینة	ادبّیات	کودک	و	نوجوان	دارای	آثاری	است.	

	از	نظر	پیام	و	محتوا	کدام	گزینه	از	دیگر	گزینه	ها	متفاوت	است؟ 24
2(	آرام	گیر،	خواهرکم 1(	صدای	گرگ	لحظه	ای	خفه	شد	

4(	قنداقة	سفید	روناک	را	باز	کرد 3(	کژال	صورت	می	خراشید	و	زار	می	زد	

	همۀ	گزینه	ها،	آرایه	ی	»تشبیه«	دارند	به	جز...	 25
1(	تویی	آن	گوهر	پاکیزه	که	در	عالم	قدس	/	ذکر	خیر	تو	بَُود	حاصل	تسبیح	ملک

2(	این	جهان	کوه	است	و	فعل	ما	ندا	/	سوی	ما	آید	نداها	را	صدا	
3(	صحبت	حّکام	ظلمت	شب	یلداست	/	نور	ز	خورشید	جوی،	بو	که	برآید

4(	ترک	گدایی	مکن	که	گنج	بیابی	/	از	نظر	رهروی	که	در	گذر	آید

	معنی	واژگان	در	کدام	گزینه	نادرست	ذکر	شده		است؟ 26
2(	غرقه:	در	آب	فرورفته	/	آمین:	اجابت	کن 	1(	اعجاز:	معجزه	/	جاذبه:	گیرایی		

4(	مویه:	شیون	و	زاری	/	گالش:	نوعی	کفش	چرمی 3(	قنداقه:	دورپیچ	کودک	/	خیش:	گاوآهن	

	مفهوم	عبارت	»گوش	می	دادم،	چشم	می	دادم،	دل	می	دادم«	در	کدام	گزینه	آمده	است؟ 27
2(	با	تمام	وجودم	دقّت	می	کردم. 1(	به	همه	چیز	نگاه	می	کردم	و	می	فهمیدم.	

4(	با	گوش	دادن	و	دیدن،	همه	چیز	را	بررسی	می	کردم. 3(	می	شنیدم،	می	دیدم	و	عالقه	مند	می	شدم.	

	»هم	خانواده«	در	کدام	گزینه	صحیح	نیست؟ 28
4(	حّس،	احساس،	حّساسّیت 3(	رفیق،	ُرفقا،	مرافقت	 2(	عصمت،	اعتصام،	معصوم	 1(	نظریّه،	مناظره،	ناظم	

	کدام	گزینه	با	دیگر	گزینه	ها	متفاوت	است؟ 29
4(	جاذبه	و	دافعه 3(	مونس	و	همدم	 2(	شتابان	و	آهسته	 1(	مویه	و	شادی	

	با	توّجه	به	بیت	زیر	معنای	کنایی	»خاکیان«	و	»خاکدان«	به	ترتیب	در	کدام	گزینه	آمده	است؟ 30
	»این	درختانند	همچون	خاکیان										دست	ها	برکرده	اند	از	خاکدان«

4(	دفن	شدگان،	زمین 3(	انسان	ها،	قبر	 2(	دفن	شدگان،	خاکروبه	 1(	انسان	ها،	دنیا		

	»وجه	شبه«	در	عبارت	»تن	کژال	مثل	علفی	در	باد	می	لرزید«	کدام	است؟ 31
4(	سرد	شدن 3(	وجود	داشتن	 2(	لرزیدن	 1(	ترسیدن	

42



4343 	غلط	امالیی	در	کدام	گزینه	از	سایر	گزینه	ها	بیش	تر	است؟ 32
2(	قلتاند،	دایه	ات،	مویه	کنان،	تقاّل 1(	هژار،	قروه،	روناک،	قنداقه	

4(	هق	هق،	نفس	داغ،	صدای	زوزاش 3(	خروناسه	اش،	تّکه	تّکه،	جیق	زنان	

33	کدام	گزینه	دربارۀ	دکتر	علی	شریعتی	نادرست	است؟	
1(	نویسنده	و	اندیشمند	معاصر	و	فرزند	استاد	محّمدتقی	شریعتی	بود.

2(	او	در	رشتة	جامعه	شناسی	و	تاریخ	ادیان	به	درجة	دکترا	دست	یافت.
3(	کتاب	های	»باغچة	توی	گلدان«	و	»کویر«	از	آثار	اوست.

4(	کتاب	های	»فاطمه،	فاطمه	است«	و	»اسالم	شناسی«	از	اوست.

	»مترادف«	در	کدام	گزینه	نادرست	است؟ 34
4(	معصوم:	ناپاک 3(	نشاط:	طراوت	 2(	وداع:	خداحافظی	 	1(	عظمت:	جالل		

35	مفهوم	کدام	گزینه	به	درستی	ذکر	نشده		است؟
1(	نفس	داغ	گرگ،	یک	باره	سرد	شد:	نفس	گرم	گرگ	یک	دفعه	در	سرما	حس	شد.

2(	دندان	بر	دندان	می	سایید:	خشم	و	عصبانیتش	را	نشان	می	داد.
3(	دشت	یک	پارچه	صدا	شده	بود	و	ناله	و	مویه:	تمام	صحرا	پر	از	صدای	زاری	و	شیون	شده		بود.

4(	نیمه	ی	راه	بود	که	خشکش	زد:	وسط	راه	بود	که	مات	و	مبهوت	ماند.

	در	کدام	گزینه،	دو	نوع	جملۀ	خبری	و	عاطفی	به	چشم	می	خورد؟ 36
1(	جهان	جمله	فروغ	روی	حق	دان	/	حق	اندر	وی	ز	پیدایی	است	پنهان

2(	هم	قّصة	نانموده	دانی	/	هم	نامة	نانوشته	خوانی	
3(	با	خودش	زیر	لب	چنین	گفت	/	آرزوهایتان	چه	رنگین	است

4(	منتظران	بهار	فصل	شکفتن	رسید	/	مژده	به	گل	ها	برید	یار	به	گلشن	رسید

37	بیِت	»هم	تو	به	عنایت	الهی	آنجا	قدمم	رسان	که	خواهی«	چند	جمله	است؟
4(	چهار	جمله 3(	یک	جمله	 2(	سه	جمله	 1(	دو	جمله		

38	نوع	جملۀ	پرسشی	در	کدام	گزینه	متفاوت	است؟
1(	ابلهی	دید	اشتری	به	چرا	/	گفت	نقشت	همه	کژ	است	چرا؟

2(	ای	نام	تو	بهترین	سرآغاز	/	بی	نام	تو	نامه	کی	کنم	باز؟
3(	بر	دِر	ارباب	بی	مرّوت	دنیا	/	چند	نشینی	که	خواجه	کی	به	درآید؟

4(	تو	به	تقصیر	خود	افتادی	از	این	در	محروم	/	از	که	می	نالی	و	فریاد	که	را	می	داری؟  

	همۀ	گزینه	ها	دربردارندۀ	آرایۀ	»تشبیه«	هستند	به	غیر	از...	 39
1(	دانه	ها	چون	در	زمین	پنهان	شود	/	سّر	آن	سرسبزی	بُستان	شود

2(	ای	کارگشای	هر	چه	هستند	/	نام	تو	کلید	هر	چه	بستند
3(	غنچه	هم	گفت:	گرچه	دلتنگم	/	مثل	لبخند	باز	خواهم		شد

4(	این	درختان	اند	همچون	خاکیان	/	دست	ها	برکرده	اند	از	خاکدان
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	در	کدام	گزینه	واژۀ	جمع	به	چشم	می	خورد؟ 40
2(	در	کالس	شگفت	آفرینش،	عظمت	و	جالل	خالق	را	لمس	کردم. 1(	غرقة	شکوه	و	اعجاز	زیبایی	خلقت	بودم.	

4(	با	نگاه	های	کنجکاوانه	و	تشنه	به	درس	طبیعت	می	نگریستم. 3(	مادر	به	کودک	خویش	حق	شناسی	و	ادب	می	آموزد.	

	کدام	گزینه	»اضافۀ	تشبیهی«	است؟ 41
4(	کتاب	گلستان 3(	خانة	دوست	داشتنی	 2(	درخت	علم	 1(	گل	های	باغ		

پرسش های چهارگزینه ای ترکیبی ستایش و فصل اّول )زیبایی آفرینش(

	کدام	گزینه	با	بقـیّه	»هم	خانواده«	نیست؟ 42
2(	خالق،	مخلوق،	خلقت،	خالیق 	 1(	حرم،	محرم،	رحیم،	حرام	

4(	عالم،	علیم،	عاّلمه،	علوم	 3(	شهید،	شاهد،	مشهود،	شهادت	

	بیت	زیر	چند	جمله	است؟ 43
»علی	ای	همای	رحمت	تو	چه	آیتی	خدا	را													که	به	ماسوا	فکندی	همۀ	سایۀ	هما	را«
4(	دو	جمله 3(	پنج	جمله	 2(	چهار	جمله	 1(	سه	جمله	

	نویسنده	و	اثر	در	کدام	گزینه	مطابقت	ندارد؟ 44
2(	مخزن	االسرار	)نظامی(	/	به	قول	پرستو	)قیصر	امین	پور( 1(	الهی	نامه	)خواجه	عبداهلل	انصاری(	/	گلستان	)سعدی(	

4(	کویر	)دکتر	علی	شریعتی(	/	مثنوی	)مولوی(  3(	اسکندرنامه	)نظامی(	/	گلشن	راز	)طاهره	ایبد(	

	در	عبارت	زیر	چه	آرایۀ	ادبی	دیده	می	شود؟ 45
»جان	پدر!	تو	نیز	اگر	بخفتی	بِه	از	آن	که	در	پوستین	خلق	افتی.«

4(	تضاد 3(	کنایه	 2(	تشخیص	 1(	تشبیه	

	با	توجه	به	متن	درس،	کدام	گزینه	دارای	مناسب	ترین	واژه	ها	برای	نقطه	چین	هاست؟ 46

»در	کالس	شگفت	..........	و	زیبایی	..........	عظمت	و	جالل	و	جاذبۀ	خالق	..........	را	با	همۀ	وجودم	لمس	می	کردم«
4(	آفرینش	/	طبیعت	/	درس	 3(	آفرینش	/	جهان	/	بی	همتا	 2(	درس	/	طبیعت	/	بی	همتا	 1(	آفرینش	/	جهان	/	درس	

	در	گروه	واژگان	زیر	چند	غلط	امالیی	وجود	دارد؟ 47
»غرق	فهمیدن،	چشمه	های	معرفت،	جاذبه	ی	خالق،	کشتزارهای	سوخته،	سبزهای	سیراب،	رفیق	و	خیشاوند،	آمین	گفتن	زّرت	ها،	

صفای	درون،	زمزمۀ	طبیعت«

4(	چهار 	 	 3(	دو	 	 	 2(	سه	 	 	 1(	یک	

	در	همه	گزینه	ها	آرایۀ	تشخیص	وجود	دارد	به	غیر	از... 48
1(	به	احساسات	خاموش	اّما	پاک	سبزه	های	معصوم	پاسخ	می	گفتم.

2(	چشمه	می	رفت	تا	خود	را	به	نگاه	های	پژمردة	درختان	تشنه	برساند.
3(	با	غرور	و	مهربانی،	درخت	ها	و	بوته	های	باطراوت	را	می	نگریستم.

4(	نسیم،	سرهای	نهال	های	جوان	را	به	نشانة	وداع	خم	کرده		بود.  44



4545 	معنی	واژه	های	»دایه،	هراسان،	زمزمه،	لطیف«	به	ترتیب	در	کدام	گزینه	آمده	است؟ 49
2(	مادربزرگ،	ترساننده،	نغمه،	نازک 1(	مادر،	ترساننده،	سخن	زیرلب،	نیکو	

4(	مادر،	ترسان،	خواندن	آرام	و	زیرلب،	نیکو 3(	مادر،	ترسان،	خواندن	آرام	و	زیرلب،	لطف	
	مفرد	و	جمع	در	کدام	گزینه	با	یکدیگر	مطابقت	ندارد؟ 50

4(	اطراف	)طرف(	 3(	اعجاز	)معجزه(	 2(	آداب	)ادب(	 1(	ایّام	)یوم(	

	کدام	گزینه	با	مفهوم	بیت	زیر	ارتباط	کم	تری	دارد؟ 51
»هم	تو	به	عنایت	الهی										آنجا	قدمم	رسان	که	خواهی«
2(	نعمت	بی	کرانت	را	دریغ	نکن. 1(	من	را	به	راه	راست	هدایت	کن.	

4(	من	را	به	مقامی	که	صالح	می	دانی	برسان.  3(	خدایا	به	من	توّجه	داشته	باش.	

	نوع	جمله	)از	نظر	پیام	و	محتوا(	در	کدام	گزینه	با	دیگر	گزینه	ها	متفاوت	است؟ 52
1(	با	خودش	زیرلب	چنین	می	گفت	/	آرزوهایتان	چه	رنگین	است

2(	تا	معلّم	ز	گرد	راه	رسید	/	گفت	با	چهره	ای	پر	از	خنده
3(	کاش	روزی	به	کام	خود	برسید	/	بّچه	ها	آرزوی	من	این	است

4(	جوجة	کوچک	پرستو	گفت	/	کاش	با	باد	رهسپار	شوم 

53	»نهاد«	در	کدام	گزینه	به	چشم	نمی	خورد؟
1(	شبنم	از	روی	برگ	گل	برخاست	/	گفت:	می	خواهم	آفتاب	شوم

2(	غنچه	هم	گفت:	گرچه	دل	تنگم	/	مثل	لبخند	بازخواهم		شد
3(	تا	معلّم	ز	گرد	راه	رسید	/	گفت	با	چهره	ای	پر	از	خنده
4(	با	نسیم	بهار	و	بلبل	باغ	/	گرم	راز	و	نیاز	خواهم		شد

	معنای	واژه	های	مقابل	به	ترتیب	در	کدام	گزینه	آمده	است؟	)متعبّد،	مصحف،	خلق،	اعجاز( 54
2(	شکرکردن،	کتاب	آسمانی،	آفریده،	معجزه 1(	عبادت	کردن،	کتاب	آسمانی،	مردم،	کاری	شگفت	

4(	شکرگزار،	قرآن	کریم،	مردم،	معجزه    3(	عبادت	کننده،	کتاب،	آفریده،	شگفت	زده		
 

	با	توّجه	به	بیت	زیر	در	کدام	گزینه	آرایۀ	ادبی	نادرست	ذکرشده	است؟ 55
»جهان،	جمله	فروغ	روی	حق	دان										حق	اندر	وی	ز	پیدایی	است	پنهان«

4(	تضاد	و	کنایه 3(	کنایه	و	تشبیه	 2(	کنایه	و	تکرار	 1(	تکرار	و	تضاد	

	کدام	یک	از	واژه	های	زیر	با	یکدیگر	»هم	خانواده«	نیست؟ 56
2(	عالم،	عاّلمه،	تعالیم،	علوم 1(	عصمت،	معصومّیت،	عاصی،	معصوم	

4(	معرفت،	تعریف،	عرفان،	عارف 3(	مجذوب،	جاذبه،	جذبه،	جذابّیت	

57	در	هیچ	گزینه	ای	»مفعول«	دیده	نمی	شود	به	غیر	از	گزینۀ	........
2(	از	اینان،	یکی	سر	بر	نمی	دارد. 1(	در	ایّام	طفولّیت،	متعّبد	و	شب	خیز	بودم.	

4(	اگر	بخفتی	بِه	از	آنکه	در	پوستین	خلق	افتی. 3(	شبی	در	خدمت	پدر،	نشسته	بودم.	
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58	تعداد	جمالت	در	کدام	گزینه	با	دیگر	گزینه	ها	متفاوت	است؟
2(	گفت	باغی	بزرگ	خواهم		شد	/	تا	ابد	سبز	سبز	خواهم		ماند 1(	غنچه	هم	گفت:	گرچه	دل	تنگم	/	مثل	لبخند	بازخواهم	شد	

4(	هم	تو	به	عنایت	الهی	/	آنجا	قدمم	رسان	که	خواهی  3(	ای	یاد	تو	مونس	روانم	/	جز	نام	تو	نیست	بر	زبانم	

	»شیوۀ	انسان	نمایی	پدیده	ها«	در	کدام	گزینه	دیده		نمی	شود؟ 59
1(	در	بیابان	گر	به	شوق	کعبه	خواهی	زد	قدم	/	سرزنش	ها	گر	ُکند	خار	مغیالن	غم	مخور

2(	گل	بخندید	و	باغ	شد،	پدرام	/	ای	خوشا	این	جهان	بدین	هنگام
3(	شب	ز	اسرار	علی	آگاه	است	/	دل	شب	محرم	سّراهلل	است

4(	هرکه	را	عشق	نباشد	نتوان	زنده	شمرد	/	و	آنکه	جانش	ز	محّبت	اثری	یافت	نمرد

	کدام	گزینه	دارای	مفهوم	کنایی	نیست؟ 60
4(	درچاه	افتادن   3(	گرم	کاری		شدن	 2(	به	سمت	دّره	رفتن	 1(	از	گرد	راه	رسیدن	

	زمان	فعل	در	کدام	گزینه	با	دیگر	گزینه	ها	فرق	دارد؟ 61
2(	کژال،	قنداقة	او	را	محکم	به	سینه	فشرد. 1(	روناک	انگشتش	را	به	دهان	گذاشته	بود.	

4(	گرگ،	دندان	های	تیزش	را	به	کژال	نشان	داد. 3(	روناک....	روناک!	دایه	ات	بمیره،	رولَه!	

	معنی	چند	واژه	»صحیح«	نیست؟ 62

»معرفت:	شناخت	/	زالل:	گوارا	/	دیرینه:	کهن	/	کنجکاو:	یافتن	چیزی	/	معصوم:	پاک	/	غرقه:	غرق	شدن«
4(	هیچ	واژه 3(	سه	واژه	 2(	دو	واژه	 1(	یک	واژه	

	کدام	گزینه	دربارۀ	بیت	زیر	صحیح	است؟ 63
»برگ	درختان	سبز	در	نظر	هوشیار													هر	ورقش	دفتری	است	معرفت	کردگار«
2(	در	بیت	آرایة	تشخیص	به	چشم	می	خورد. 1(	شاعر	این	بیت	»حافظ	شیرازی«	است.	

4(	کّل	بیت	دو	جمله	است.     3(	این	بیت	دارای	»تشبیه«	است.	

	تفسیر	قرآِن	کدام	یک	از	شخصیّت	های	زیر،	اساس	کاررشیدالّدین	میبدی	در	تألیف	تفسیر	»کشف	االسرار«	قرارگرفته		است؟ 64
4(	دکتر	علی	شریعتی 3(	مولوی	 2(	سعدی	شیرازی	 1(	خواجه	عبداهلل		انصاری	

	با	توّجه	به	متن،	آرایۀ	تشخیص	)شخصیّت	بخشی(	در	کدام	گزینه	بیشتر	به	نظر	می	آید؟ 65

»آب	با	گام	های	استوار	و	امیدوار،	شتابان	می	رفت	تا	خود	را	به	دهان	خشک	زمین	و	صدها	کشتزار		سوخته	و	نگاه	های	پژمردۀ	
هزاران	درخت	تشنه	برساند«

2(	دهان	خشک	زمین	و	صدها	کشتزار	سوخته 1(	امیدوار	بودن	آب	و	شتابان	رفتن	آن	
4(	گام	های	استوار	و	صدها	کشتزار	سوخته 3(	نگاه	های	پژمرده	ی	هزاران	درخت	

	بیت	»ای	همه	هستی	ز	تو	پیدا	شده	/	خاک	ضعیف	از	تو	توانا	شده«	چند	جمله	است؟ 66
4(	چهار	جمله 3(	سه	جمله	 2(	دو	جمله	 1(	یک	جمله	
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پاسخ نامۀ تشریحی

پرسش های چهارگزینه ای دانش های ادبی و زبانی 

گزینه	ی	14
ترکیب	»گل	باغ«	فقط	مضاف	و	مضاٌف	الیه	است.	در	حالی	که	

دیگر	گزینه	ها	همگی	اضافة	تشبیهی	هستند.

گزینه	ی	23
ترکیب	»نهال	دشمنی«	اضافة	تشبیهـی	است	)دشمنی:	مشّبه	
/	نهال:	مشبهٌ	به(،	سـایر	گـزینه	ها	همـگی،	ترکیب		اضافی	ساده	

)مضاف	و	مضاٌف	الیه(	هستند.

گزینه	ی	31
آب	های	فهم	و	دانایی،	درس	طبیعــت	و	کودکان	گل	بوته	ها،	

اضافه	تشبیهی	هستند.

گزینه	ی	42
طبیعت:	مضاف	/		روستا:	مضاٌف	الیه

گزینه	ی	53
درس	تقدیر،	اضافة	تشبیهی	است.	)تقدیر:	مشّبه	/		درس:	مشبهٌ	به(

گزینه	ی	64
این	گزینه	تشــبیه	ندارد.	در	گزینة	)1(	ذّرت	ها	به	نوجوانان	
امیــدوار،	در	گزینه	ی2	معرفت	به	چشــمه	ها	و	در	گزینة	3	

آفرینش	به	کالس	تشبیه	شده		است.

گزینه	ی	72
در	سایر	گزینه	ها	واژه	های	دوم	مشّبه	و	واژه	های	اّول	مشّبهٌ	به	

هستند.)	هم	اضافة	تشبیهی	هستند	و	هم	تشبیه	بلیغ(

گزینه	ی	84
»آسمان«	به	»زمین«	تشبیه	شده		است.

گزینه	ی	94
چهار	تشبیه:	تو	مانند	نور	هستی،	تو	مانند	سور	هستی،	تو	مانند	

دولت	منصور	هستی،	تو	مانند	مرغ	کوه	طور	هستی.

گزینه	ی	101
مشّبه	»من«	است	که	از	شناسة	فعل	»بگریم«	به	دست	می	آید	

و	حذف	شده		است.

گزینه	ی	113

در	این	گزینه	»به	کجا	چنین	شتابان«	جملة	پرسشی	است.	اّما	سایر	
گزینه	ها	»امری«	هستند،	حّتی	فعل	»مکن«	که	»امرمنفی«	است.

گزینه	ی	121
اســتفهام	انکاری	)پرسش	انکاری(	اســت.	)ای	سعدی	نادره		

گفتاری	چون	تو	نیست(

گزینه	ی	134
در	لحن	و	آهنگ	جملــه،	تعّجب	وجود	دارد	که	از	عواطف	و	

احساسات	انسانی	است	پس	جمله،	عاطفی	است.

گزینه	ی	142
»پرسشــگر«	از	مصدر	»پرسیدن«	ســاخته	شده	در	حالی	که	

سایر	گزینه	ها	از	مصدر	»پرستیدن«	هستند.

گزینه	ی	151
َفَظ«	هستند.	در	گزینة2	»توضیح«	از	ریشة	 همگی	از	ریشه	»َحَ
»َوَضَح«	و»	موضع	و	وضعّیت«	از	ریشــة	»َوَضَع«	هستند.	در	
گزینة	3	»اختفا«	از	ریشــة	»َخَفَی«	و	»فخر	و	مفتخر«	از	ریشة	
»فََخَر«	هستند.	در	گزینة4	»اشعار	و	شعور«	از	ریشة	»َشَعَر«	و	

»شور«	از	ریشة	»َشَوَر«	هستند.

گزینه	ی	162
مکن:	نهی	است	یعنی	امر	منفی	/	نگوید:	منفی	»بگوید«	است،	

بنابراین	جملة	اّول	امری	و	جملة	دوم	خبری	است.

گزینه	ی	171
برگ	ریزان:	برگ	+	ریز)بــن	مضارع	از	مصدر	ریختن(	+	ان،	

سایر	گزینه	ها	همگی	»بن	ماضی«	دارند.
پــروردگار:	پرورد	)بــن	ماضی	از	مصدر	پــروردن(	+	گار	/	
خواستگاری:	خواست)بن	ماضی	از	مصدر	خواستن(	+	گار	+	ی
ساختگی:	ساخت	)بن	ماضی	از	مصدر	ساختن(	+	ه)گ(	+	ی

گزینه	ی	181
»معلوم	و	تعلیم«	از	ریشــة	»َعلََم«	هستند	اما	»عمل«	از	ریشة	

»َعَمَل«	می	باشد.
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گزینه	ی	192
چو	علی	ِکه	می	تواند	که	به	ســر	بََرد	وفا	را	»استفهام	انکاری«	

است:	هیچ	کس	مانند	حضرت	علی)ع(	وفادار	نیست.

گزینه	ی	202
همة	واژه	ها	و	مکاتیب	از	ریشة	»َکتََب«	هستند	اما	»تکمله«	از	

ریشة	»َکَمَل«	می	باشد.

گزینه	ی	212
در	این	گزینه	برای	واژة	استقالل	دو	هم	خانواده:	قابل	-مقبول/
برای	واژة	مؤثر	دو	هم	خانواده:	تأثیر،	آثار	/	برای	واژة	فّعالّیت	

دو	هم	خانواده:	فاعل	و	مفعول	آمده.	بررسی	گزینه	ها:
در	گزینة	1	:	برای	واژة	استقالل	تنها	یک	هم	خانواده:	اقبال

در	گزینه	3:	برای	واژة	مؤثر:	اثر
در	گزینه	4:	برای	واژة	فّعالّیت:	منفعل،	فعل	آمده	است.

پرسش های چهارگزینه ای ترکیبی درس دوم

گزینه	ی	223
غلط	های	امالیی:	»خوشــنودی،	تیقــه	ی	داس،	جازبه	ی	خالق،	

خیشاوندم«
	صحیــح	آن	ها:	»خشــنودی،	تیغــه	ی	داس،	جاذبه	ی	خالق،	

خویشاوندم«

گزینه	ی	234
»فاطمه،	فاطمه	است«	از	آثار	دکتر	شریعتی	است.

گزینه	ی	242
نوع	جمله	در	این	گزینه	»امری«	اســت،	اّمــا	دیگر	گزینه	ها	

همگی	»خبری«	هستند.

گزینه	ی	254
در	گزینة	1	»تو«	به	»گوهر«	تشــبیه	شده		است./	در	گزینة	2	
»جهان«	به	»کوه«	و	»فعل«	به	»ندا«	تشبیه	شده		است.	/	در	گزینة	
3	»صحبت	حّکام«	به	»ظلمت	شــب	یلدا«	تشبیه	شده	است.

گزینه	ی	264
گالش:	نوعی	کفش	الستیکی	است.

گزینه	ی	272
عبارت	کنایه	از	این	است	که	»با	تمام	وجودم	دقّت	می	کردم.«

گزینه	ی	281
»نظریّه	و	مناظره«	از	ریشــة	»نََظَر«	است	اّما	»ناظم«	از	ریشة	

»نََظَم«	است.

گزینه	ی	293
همة	گزینه	ها	دو	به	دو	متضاد	هستند	اّما	»مونس	و	همدم«	با	

یکدیگر	مترادف	هستند.

گزینه	ی	301
»خاکیان«	کنایه	از	انسان	ها	و	»خاکدان«	کنایه	از	دنیا	است.

گزینه	ی	312
در	اینجا	»لرزیدن«	وجه	شبه	است.

گزینه	ی	323
غلط	ها:	»خروناسه	اش	و	جیق	زنان«	،	صحیح	آن	ها:	»خرناسه	اش	

و	جیغ	زنان«.	
غلط	هــا	در	دیگر	گزینه	ها:	»هژار،	قلتانــد،	صدای	زوزاش«	،	

صحیح	آن	ها:	»هه	ژار،	غلتاند،	صدای	زوزه	اش«

گزینه	ی	333
کتاب	»باغچة	توی	گلدان«	از	آثار	»طاهره	ایُبد«	است.

گزینه	ی	344
معصوم	یعنی	پاک	و	بی	گناه

گزینه	ی	351
مفهوم	صحیح	عبارت:	ناگهان	گرگ	خفه	شد.

گزینه	ی	363
در	گزینة1	جملة	اّول	امری	و	جملة	دوم	خبری	است.	/	در	گزینة	
2	هر	دو	جمله	خبری	هستند.	/	در	گزینة	4	کّل	مصراع	اّول	خبری	
است.	در	مصراع	دوم	جملة		اّول،	امری	و	جملة		دوم،	خبری	است.

گزینه	ی	371
هم	تو	به	عنایت	الهی	/	آنجا	قدمم	رسان	که	خواهی

         جملۀ اّول                            جملۀ دوم

گزینه	ی	382
نوع	جمله	پرسشی،	استفهام	انکاری	یا	پرسش	انکاری	است	)سؤالی	

که	با	انکار	همراه	است(.	دیگر	گزینه	ها	پرسش	عادی	هستند.
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گزینه	ی	391

به	این	دلیل	که	واژة	»چون«	معنی	»اگر	یا	وقتی«	می	دهد	ادات	
تشبیه	نیست	و	تشبیهی	هم	وجود	ندارد.

گزینه	ی	404
نگاه	ها	جمع	نگاه	اســت.	)در	گزینة	1	واژة	اعجاز	مصدر	عربی	

است	و	جمع	نیست.(

گزینه	ی	412
درخت	علم	← علم:	مشّبه	،	درخت:	مشّبهٌ	به

پرسش های چهارگزینه ای ترکیبی ستایش و فصل اّول 
)زیبایی آفرینش(

گزینه	ی	421
»رحیم«	از	ریشــة	»َرَحَم«	است	اّما	ســه	واژة	دیگر	از	ریشة	
»َحَرَم«	هستند./	در	گزینة2	ریشه	»َخلََق«/	در	گزینة3	ریشه	

»َشَهَد«	/	در	گزینة	4	ریشه	»َعلََم«	است.

گزینه	ی	432
چهارجمله ← علی		ای	همای	رحمت	تو	چه	آیتی	خدا	را	/

                    جملۀ اّول      جملۀ دوم                جملۀ سوم

که	به	ما	سوا	فکندی	همه	سایة	هما	را	
                    جملۀ چهارم        

گزینه	ی	443
مثنوی	»گلشن	راز«	از	شیخ	محمود	شبستری	است.

گزینه	ی	453
»در	پوســتین	خلق	افتادن«	کنایــه	از	بدگویی	و	غیبت	کردن	

مردم	است.

	آفرینش	/	طبیعت	/	درس گزینه	ی	464

گزینه	ی	472
غلط	های	امالیی:	»سبزها،	خیشاوند،	زّرت	ها«	و	صحیح	آن	ها:	

»سبزه	ها،	خویشاوند،	ذّرت	ها«

گزینه	ی	483
در	گزینة	1	داشــتن	احســاس	و	معصوم	بودن	ویژگی	انسانی	
اســت،/	در	گزینة	2	رفتن	و	نگاه	کردن	و	تشنه		بودن	ویژگی	

انسانی	است./	در	گزینة	4	سرخم		کردن	و	خداحافظی	ویژگی	
انسانی	است/که	همگی	به	غیر	انسان	نسبت	داده		شده	اند.

	 گزینه	ی	494

مادر،	ترسان،	خواندن	آرام	و	زیر	لب،	نیکو

گزینه	ی	503
اِعجاز	مصدر	عربی	است	و	جمع	نیست.	جمِع	معجزه،	معجزات	

است.
	 گزینه	ی	512

نعمت	بی	کرانت	را	دریغ	نکن

گزینه	ی	522
در	ایــن	گزینه	هر	دو	جمله	»خبری«	اســت.	در	حالی	که	در	

دیگر	گزینه	ها	یک	جمله	خبری	و	جملة	دیگر	عاطفی	است.

گزینه	ی	534
»من«	نهاد	است	که	است،	نهاد	در	سایر	گزینه	ها:	شبنم،	غنچه،	

معلّم

	 گزینه	ی	544

شکرگزار،	قرآن	کریم،	مردم،	معجزه

گزینه	ی	553
»پیدا	و	پنهان«	تضاد	دارند.	»حق	و	حق«	تکرار	دارند.	»فروغ	
روی	حق«	کنایه	از	»جلوه	گری	خداوند	در	آفرینش	است«،	اّما	

تشبیه	وجود	ندارد.

گزینه	ی	561
ریشــة	واژة	عاصی	»َعَصَی«	اســت	در	حالی	که	ریشة	دیگر	
واژه	ها	»َعَصَم«	اســت.	ریشه	در	گزینة	2	»َعلََم«،	در	گزینة	3	

»َجَذَب«	و	در	گزینة	4	»َعَرَف«	می	باشد.

گزینه	ی	572
»مفعول«	فعِل	»برنمی	دارد«	واژة	»سر«	است.

گزینه	ی	584
کّل	بیت	دو	جمله	اســت.	)هم	تو	به	عنایت	الهی	/	آنجا	قدمم	

رسان	که	خواهی(																											جملۀ اّول
         جملۀ دوم

ل 1
ص

ف
ش

رین
 آف

یی
یبا

ز



ی
فارس

تیزهوشان هفتم

50

ی
فارس

تیزهوشان هشتم

50

در	حالی	که	دیگر	گزینه	ها	همگی	سه	جمله	هستند.
گزینة1:	غنچه	هم	گفت	گرچه	دل	تنگم	/	مثل	لبخند	بازخواهم	

شد											جملۀ اّول          جملۀ دوم                  جملۀ سوم
گزینة2:	گفت	باغی	بزرگ	خواهم		شد	/	تا	ابد	سبز	سبز	خواهم		

ماند				جملۀ اّول         جملۀ دوم                        جملۀ سوم
گزینة	3:	ای		یاد	تو	مونس	روانم	/	جز	نام	تو	نیست	بر	زبانم

          جملۀ اّول      جملۀ دوم                          جملۀ سوم

گزینه	ی	594
»شیوة	انســان	نمایی	پدیده	ها«	نام	دیگر	آرایة	تشخیص	است.	

در	این	گزینه	تشخیص	وجود	ندارد.	
در	گزینة	1:	سرزنش	کردن	خار	مغیالن.

در	گزینة	2:	خندیدن	گل	و	خوشحال		شدِن	باغ.
در	گزینة	3:	آگاه	و	محرم		شدن	شب،	نشانگر	آرایة	تشخیص	

است.

گزینه	ی	602
»از	گرد	راه	رســیدن«	کنایه	از	»تازه	از	راه	رســیدن«	است.	
»گرم	کاری		شدن«	کنایه	از	»مشغول	کاری		شدن«		است.	»در	

چاه		افتادن«	کنایه	از	»گمراه	شدن«	است.

گزینه	ی	613
زمان	فعل	بمیره	)بمیرد(	مضارع	است	اّما	زمان	فعل	در	دیگر	

گزینه	ها	ماضی	است.

گزینه	ی	622
کنجکاو:	جست	وجوگر،	یابنده	/	غرقه:	در	آب	فرورفته،	غرق	شده

گزینه	ی	633
در	نظر	انسان	باهوش	و	خردمند،	هر	یک	از	برگ	های	سبز

                                                                  مشّبه      
 درختان		مانند		دفتری	برای	شناخت	آفریدگار	است.

									ادات تشبیه مشّبهٌ به                  وجه شبه
شاعر	این	بیت	سعدی	است،	کّل	بیت	یک	جمله	است	و	آرایة	

تشخیص	ندارد.

	 گزینه	ی	641

خواجه	عبدا...	انصاری

گزینه	ی	651
در	گزینة	1،	دو	بار	آرایة	تشــخیص	به	کار	رفته	/		در	گزینة	
2،	خشک	شــدن	دهان	زمین	/	در	گزینة	3	نگاه	های	درختان،	
هرکدام	یک	بار	به	آرایة	تشخیص	اشاره	کرده	اند،/	در	گزینة	

4	هم	تشخیص	به	چشم	نمی	خورد.

گزینه	ی	663
ای					/					همه	هستی	ز	تو	پیدا	شده	)است(	/

)ای خدایی که(                  جملۀ دوم
   جملۀ اّول

خاک	ضعیف	از	تو	توانا	شده	)است(
                جملۀ سوم

50


