
ستایش
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»ماه شــرف خانم« فرزند ابوالحسن مستوره کردستانی متولّد 1220 قمری در 
شهر سنندج دیده به جهان گشــود. او شاعری است که به دو زبان فارسی و 
کردی شعر سروده است. او را نخستین زن تاریخ نویس ُکرد در ایران شمرده اند 

و »دیوان شعر« و »تاریخ اردالن« از آثار اوست.

معنـی و مفهـوم

واناه دهع�ن �ن�ت ىݭݭݭݭݔ و،�ن
�وی�ت واناهویطلع�ت د�ݭݭݭݔ و،سر

کوی�ت
ام�ن ای�ن

ایخداییکهاسمخوبتو،آغازگرتمامکتابهایشعراست/واِیخداییکهروشناییچهرۀتو،زیباکنندۀدیباچۀکتابهاست)کارخودراآغازمیکنم(.

 تو و تو )تکرار(

 بیت، چهار جمله دارد: ای )خدايی كه( نام نکوی تو سردفتر ديوان ها )است(  / و ای )خدايی كه( طلعت روی تو، زينت ده عنوان ها )است(.
                                         جملۀ اّول                      جملۀ دوم                               جملۀ سوم                          جملۀ چهارم

واژه شناســـی

مخّفف نیکو، خوبنکو

كتاب شعردیوان

مخّفف َو ایوی

روشنايی، ديدنطلعت

آراينده، آرايش كنندهزینت ده

ديباچه، سرآغاز كتاب يا نامهعنوان
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دانش های ادبی  )ستایش(
تلمیح

اگر شاعر يا نويسنده ای در بین شعر يا نوشتۀ خود به طور غیرمستقیم به داستانی تاريخی، واقعه ای مهم، حديث، َمَثل، آيۀ قرآن و... 
اشاره كند، به اين اشاره، »آرايۀ تلمیح« می گويند. تلمیح در لغت به معنی »به گوشۀ چشم، اشاره كردن« است.

در بسیاری از موارد در آرایۀ تلمیح »تناسب یا مراعات نظیر« وجود دارد.

 مثـال 1:
گلستان	ُکند	آتشی	بر	خلیل									گروهی	بر	آتش	بََرد	ز	آب	نیل

مصراع اّول: به داستان در آتش افکندن حضرت ابراهیم)ع( تلمیح دارد كه آتش برای او به امر خدا، سرد و به گلستان تبديل شد.
مصراع دوم: به داستان حضرت موسی)ع( و رد شدن آنها از رود نیل و غرق شدن سربازان فرعون تلمیح دارد.

 مثـال 2:
وطن	خواه	و	ایران	پرستنده	ایم									که	با	عشق	ایران	زمین،	زنده	ایم

كّل بیت تلمیح به حديث »ُحّب الوطِن ِمن األيماِن« دارد؛ میهن دوستی از نشانه های ايمان است.

جناس 

دو واژه يا واژه هايی را كه حروف مشــترک، يکســان، هماهنگ و هم جنس دارند »جناس« می نامند. ارزش جناس به موســیقی و 
آهنگی است كه در كالم ايجاد می كند. در واقع جناس، شعر و نثر را زيباتر و خوش آهنگ تر می سازد. )در درس دهم به طور كامل 

به جناس خواهیم پرداخت(.

جناس هم در شعر و هم در نثر به کار می رود.

 مثـال 1:
بشر،	ماورای	جاللش	نیافت										بصر،	منتهای	جمالش	نیافت

بشر و بصر: جناس )اختالف در صامت ش، ص(/ جالل و جمال: جناس )اختالف در صامت ل، م(
 مثـال 2:

دل	من	هست	از	این	بازار،	بیزار									قسم	خواهی	به	دادار	و	به	دیدار
بازار و بیزار: جناس )اختالف در مصّوت ا، ی(/ دادار و ديدار: جناس )اختالف در مصّوت ا، ی(
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پرسش های چهارگزینه ای دانش های ادبی

	کدام	بیت	آرایۀ	»تلمیح«	دارد؟ 1

1(	سعدی	حجاب	نیست،	تو	آیینه	پاک	دار	/	زنگارخورده،	چون	بنماید	جمال	دوست
2(	چشم	آلوده	نظر	از	رخ	جانان	دور	است	/	بر	رخ	او	نظر	از	آیینۀ	پاک	انداز
3(	ای	دل،	مدار	خویشتن	اندر	هوای	زر	/	چون	خاک،	پایمال	مشو	از	برای	زر

4(	یوسف	گم	گشته	بازآید	به	کنعان،	غم	مخور	/	کلبۀ	احزان	شود	روزی	گلستان،	غم	مخور

	کدام	بیت	به	داستان	حضرت	ابراهیم	تلمیح	ندارد؟ 2

1(	گلستان	کند	آتشی	برخلیل	/	گروهی	بر	آتش	برد	ز	آب	نیل	
2(	ورنه	دور	از	نظرت	کشته	ی	هجران	بودم	/	به	تولّی	تو	در	آتش	محنت	چو	خلیل
3(	شد	چمان	در	چمن	حسن	و	لطافت	لیکن	/	در	گلستان	وصالش	نچمیدیم	و	برفت

4(	ای	برادر	غم	آتش	نمرود	انگار	/	بر	من	این	شعله	چنان	است	که	بر	ابراهیم

	کدام	بیت	»آرایۀ	جناس«	ندارد؟ 3

1(	چون	مرا	با	آب	افتاده	است	کار	/	از	میان	آب	چون	گیرم	کنار؟
2(	من	نیابم	در	جهان	بی	آب،	سود	/	ز	آن	که	زاد	و	بود	من	در	آب	بود

3(	زنده	از	آب	است،	دایم	هرچه	هست	/	این	چنین	از	آب،	نتْوان	شست	دست
4(	بط	به	صد	پاکی	برون	آمد	ز	آب	/	در	میان	جمع	با	خیرالّثیاب

	همۀ	گزینه	ها	از	داشتن	»آرایۀ	جناس«	بی	بهره	اند	به	غیر	از	... 4

1(	پرستار	امرش	همه	چیز	و	کس	/	بنی	آدم	و	مرغ	و	مور	و	مگس
2(	تأّمل	در	آیینۀ	دل	کنی	/	صفایی	به	تدریج	حاصل	کنی

3(	یکی	را	به	سر	بر	نهد	تاج	بخت	/	یکی	را	به	خاک	اندر	آرد	ز	تخت
4(	محال	است	سعدی	که	راه	صفا	/	توان	رفت	جز	بر	پی	مصطفی

	کدام	یک	از	واژه	های	زیر،	نمی	توانند	در	شعر	یا	نثر	»آرایۀ	جناس«	بسازند؟ 5

4(	سرما،	گرما 3(	درود،	ورود	 2(	کوشش،	پوشش	 1(	سرمایه،	بی	مایه	

	در	کدام	گزینه	»آرایۀ	جناس«	به	چشم	می	خورد؟ 6

1(	الهی،	بر	تارک	ما	خاک	خجالت،	نثار	مکن	و	ما	را	به	بالی	خود	گرفتار	مکن.
2(	هرچه	نپاید،	عاشق	آن	را	نیابد.

3(	طالب	دنیا	رنجور	است	و	طالب	عقبی	مزدور	است	و	طالب	مولی	مسرور.
4(	خداوندا،	مرا	آن	ِده	که	آن	بِه.

	در	کدام	گزینه،	واژه	ای	دیده	نمی	شود	که	با	کلمه	های	مصرع		شعر	زیر	»جناس«	داشته	باشد؟ 7

»سرش	مدام	ز	شور	شراب	عشق	خراب«
1(	قرار	و	خواب	ز	حافظ	طمع	مدار	ای	دوست	/	قرار	چیست	صبوری	کدام	و	خواب	کجا؟
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2(	آن	کس	است	اهل	بشارت	که	اشارت	داند	/	نکته	ها	هست	بسی	محرم	اسرار	کجاست؟
3(	او	را	مگر	ز	رحمت	محض	آفریده	اند	/	کارام	جان	و	اُنس	دل	و	نور	دیده	اند
4(	میان	عاشق	و	معشوق	دوستی	برجاست	/	غالم	قامت	آن	لعبت	قباپوشم

	کدام	گزینه	در	توضیح	»جناس«	نادرست	است؟ 8

1(	جناس	را	از	این	جهت	که	از	یک	جنس	هستند	جناس	می	نامند.
2(	به	دو	واژه	یا	واژه	هایی	که	حروف	مشترک	و	یکسان		دارند،	جناس	می	گویند.

3(	ارزش	جناس	به	موسیقی	و	آهنگی	است	که	در	کالم	ایجاد	می	کند.
4(	آرایۀ	جناس	فقط	مخصوص	شعر	)نظم(	است.

	در	هیچ	گزینه	ای،	آرایۀ	»تلمیح«	وجود	ندارد؛	بجز	گزینۀ	... 9

1(	باران	همه	بر	جای	عرق	می	چکد	از	ابر	/	پیداست	که	از	روی	لطیف	تو	حیا	کرد
2(	ذّره	را	تا	نبود	هّمت	عالی،	حافظ	/	طالب	چشمۀ	خورشید	درخشان	نشود

3(	چون	جامه	ها	به	وقت	مصیبت	سیه	کنند	/	من	موی	از	مصیبت	پیری	کنم	سیاه
4(	فیض	روح	القدس	ار	باز	مدد	فرماید	/	دیگران	هم	بکنند	آنچه	مسیحا	می	کرد

	همۀ	گزینه	ها	»	آرایۀ	جناس«	دارند؛	بجز	گزینۀ	... 10

1(	عمر	در	اوج	فلک	برده	به	سر	/	دم	زده	در	نفس	باد	سحر
2(	گفت:	خوانی	که	چنین	اَلوان	است	/	الیِق	حضرِت	این	مهمان	است

3(	بارها	آمده	شادان	ز	سفر	/	به	رهش	بسته	فلک،	طاق	ظفر
4(	اینک	افتاده	بر	این	الشه	و	گند	/	باید	از	زاغ	بیاموزد	پند
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به نام خدایی که جان آفرید

شیخ مصلح الّدین سعدی شیرازی از بزرگ ترین شاعران و نویسندگان ایران در قرن هفتم هجری است. 
آموزش های مقّدماتی را در زادگاه خود، شیراز فراگرفت. برای اتمام تحصیالت به بغداد - از مراکز بزرگ 
علمی عصر خود - رفت. پس از 35 ســال به شیراز برگشت. بوستان به شعر و گلستان به نثر همراه با 

شعر و دیوان اشعار از او برجای مانده است. مجموعۀ این آثار »کلّیات سعدی« نامیده می شود.
بوستان سعدی )سعدی نامه(: منظومه ای در قالب مثنوی از سعدی شیرازی است که ده باب دارد. 
بوستان سعدی منظومه ای اخالقی، اجتماعی و عرفانی است. این کتاب در سال 655 هـ .ق نگاشته 

شده اســت و تاکنون به زبان های مختلف از جمله التین، انگلیسی، فرانسوی، 
آلمانی و ترکی ترجمه شده است.

گلستان سعدی: کتابی است که سعدی آن را به نظم و نثر در سال 656 هـ .ق 
نگاشته است. 

گلستان هشت باب دارد. اســاس این کتاب بر بیان حکایت است و هدف آن 
تربیت انسان هاست.

 این کتاب آن قدر ارزشمند است که کتاب های مهّمی به پیروی از آن 
نوشته شده اند؛

 از جمله: 1- پریشان )قاآنی شیرازی( 2- منشآت )قائم مقام فراهانی( 
3- نگارســتان )جوینی( 4- بهارســتان )جامی( 5- روضۀ خلد 

)مجدخوافی(

14

قالب شعر: مثنوی
معنـی و مفهـوم

ر�ݔد
ن
�
آ
�بانا

د��ن نݣݣا�ن
ت
�
نگ�ن

ن
ر�ݔدس�

ن
�
آ
انا یکه�ب دا�ݔ

ام�ن به�ن �

بهنامخداوندیکهروحانسانراخلقکردوتواناییسخنگفتنراازراهزبانآفرید)کارخودراآغازمیکنم(.

 سخن گفتن و زبان )تناسب يا مراعات نظیر(

 بیت، سه جمله دارد. / جان و سخن گفتن )مفعول( / اندر )حرف اضافه( / زبان )متّمم(.
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ر �ݔ �پدن
ش

� و�ن �پ ِ
ش

�
�ن طا�ب �ن

ِ
م رکر�ݔ گ�ݔ

دس�ت دهۀ �ن ݡسش
ن

� ِد�ب داو�ن �ن

خداوندیکهبخشندۀنعمتهاویاریرسانانساناست.بخشندهای)خداوندی(کهاشتباهانسانرامیبخشدوعذرخواهیاورامیپذیرد.

ـِـ(  بخشنده و كريم )تناسب( / خطابخش و پوزش پذير )تناسب( / دستگیر )كنايه از ياری رسان( / كّل بیت: نغمۀ حروف )تکرار مصّوتـ 

ومو�ومگ� دمومر�ن
آ
یا

ن
� وک��ب رن �ݔ مه�پ �ه

ش
ا�امر� رس�ت �پ

تمامموجوداتازجملهانسان)فرزندانحضرتآدم)ع((،پرنده،مورچهومگس)ازبزرگتاکوچک(مطیعوفرمانبرداردستورخداوندهستند.

 بنی آدم، مرغ، مور و مگس )تناسب(

 كّل بیت يک جمله است: همه چیز و كس، بنی آدم و مرغ و مور و مگس پرستار امرش )هستند( فعِل »هستند«: محذوف.

 �ت
�ن
�ت �د�ن

آ
د�ا اکا�ن به�ن ݭݭݭݭݭݭݔکی�ا�

� �ت
�ن �ب ِ ݫ ݫ ݫ ا�بݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ݡهد�ت

ر�ن بهسر�ݬݬݬݬݬݬب ݭݭݭݭݭݭݔکی�ا�
�

خداوند،خوشبختیراهمانندتاجپادشاهیبرسرانسانیمیگذارد)یعنیاوراگرامیوبزرگمیداردوعّزتمیبخشد(وانسانیرااز
رویتختپادشاهیبهزمینمیاندازد)یعنیاوراکوچکوپستمیکندوذلّتمیبخشد(.

 يکی و يکی )تکرار(/ سر و تاج و تخت )تناسب(/ تاج بر سر كسی نهادن )كنايه از گرامی و بزرگ شمردن( / يکی را به خاک اندر آوردن )كنايه از كوچک 
و پست شمردن(/ تاج بخت )اضافۀ تشبیهی است كه در آن» بخت: مشّبه«  و » تاج: مشّبهٌ به« است(/ مصراع اّول تلمیح به آيۀ قرآن »تعزُّ َمن تشاء« به 
 معنی )خداوند هركس را بخواهد، عّزت می بخشد( و مصراع دوم تلمیح به آيۀ قرآن »و تذلُّ َمن تشاء« به معنی )خداوند هر كسی را بخواهد، ذلیل می كند.(

/ بخت و تخت )جناس( / سر و بر )جناس(.

�ݔل
ىن �ب

آ
ا َرد�ن َ

�ب
ش

�
�ت راآ ی�ب لگرو�ه ل�ݔ

�ن
ݢ رݢ ی�ب

ش
�

�ت
آ
دا انک�ن گلݡس�ت

خداوندآتشرابرایحضرتابراهیم)ع(بهگلستانتبدیلمیکندوسربازانفرعونراباغرقکردندرآبرودنیلبهجهنّممیبرد.

 گلســتان، آتش و خلیل )مراعات نظیر(/ كّل مصراع اّول به داستان در آتش افکندن حضرت ابراهیم)ع( و به گلستان تبديل شدن 
آن، تلمیح دارد/ آب و آتش: تضاد/ كّل مصراع دوم به داستان حضرت موسی)ع( و رد شدن آن ها از رودخانۀ نیل و غرق شدن سربازان 

فرعون »تلمیح« دارد/ منظور از آتش جهنم است. / خلیل اهلل لقب حضرت ابراهیم)ع( است.

 آتشی و گروهی )مفعول( / ُكَند )می كند(، بََرد )می بََرد(: فعل های مضارع اخباری  هستند.

ݡسر �گی�ن رن �گان�نهاده�ب رن ر�ب �ب
ش

ݔ� �گ� رن و�ب بهدرگاهلط�ن �

تمامبزرگان)ثروتمندان،قدرتمندانو...(دربرابربارگاهمهربانیوبزرگیخداوند،بزرگیوتکبّرخودراکنارگذاشتهاندوبندگیکردهاند.

 بزرگی و بزرگان )تناســب( / بر و ســر )جناس۱( / بزرگی ز سر نهادن )كنايه از فروتنی كردن و بندگی كردن است.( / از سر نهادن 
)كنايه از فراموش كردن( / بزرگی و بزرگی )تکرار(.

 بزرگان )نهاد( / بزرگی در مصرع دوم )مفعول( / از ســر نهاده  اند )عبارت فعلی و فعل غیراســنادی( / بر )در آخر مصراع اّول حرف 
اضافه است و برای تأكید آمده است( / »به و بر« دو حرف اضافه برای »درگاه« است.

۱/ توضیح كامل اين آرايه در درس دهم آمده است.
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ش
�

�ت �ݔ ک�نِهما�ه دها�ن روما�ن
ن
�

ش
�

�ت راله�ݔ �ب �ت ڡݩݩݩݩݩݩن
�بهان،ُم�تَّ

تمامموجوداتجهاندرخدایِیخدا،همعقیدهوهمفکرندو)تمامموجوداتجهان(ازدرکحقیقتوجودخداوندسرگشتهوناتوانشدهاند.

 منظور از جهان موجودات جهان است( / فروماندن )كنايه از سرگشته شدن و تعّجب كردن يا ناتوان شدن( / كنه و ماهیت )تناسب(.

ـَـ ش« در »الهیتش و ماهیتش« )مضافٌ الیه(  جهان )نهاد( / مّتفق )مسند( / »ـ

�ت
ا�ن �ݔ

ىن
ش

مال� ٮݩݩݩݩݩتهای�ب صر،م�ن �ب �ت
ا�ن �ݔ

ىن
ش

الل� ر،ماو�ای�ب �ب�ش

انســان،فراترازبزرگیخداوندچیزیپیدانکرد)یعنیبزرگیوعظمتیباالترازعظمتوبزرگیخداوندوجودندارد(/چشــمانســان،
پایانزیباییخداوندچیزیپیدانکرد)یعنیانسانباچشمشنمیتواندزیباییهایعالمهستیرادرککند(.

 بشر و بصر )جناس( / جالل و جمال )جناس( / نیافتن بصر )تشخیص(

ـَـ ش )مضافٌ الیه( / ماورا و ُمنتها )مفعول(  بشر و بصر )نهاد( / ـ

ی
ن
�اصلک� حݭݭݪݪݪب ݢ�ݬݬݬݬݬݬݪݬݔ ݢ ݢ ݢ ݢ دݣݣݣݣ�ݢ به�ت ی� ا�ݔ یص�ن

ن
دلک� لدر

ّ
ݡم أ

ا �ت

اگربهقلبتکههمانندآیینه،صافوپاکاستفکرکنی،کمکمخلوصوپاکیبهدستمیآوری.

 آيینۀ دل )اضافۀ تشبیهی است و در آن دل: مشّبه و آيینه: مشّبهٌ به است(

 آيینۀ دل )تركیب اضافی است كه در آن آيینه: مضاف و دل: مضافٌ الیه است(/آيینه )متمم(

ی
ن
یمصط� ر�پ �ب

رن �ب �ت
وان��ن

ا�ت سعدیکه�اهص�ن ُمحالاس�ت

ایسعدی،غیرممکناستکهبتوانیراهپاکیواخالص)اسالم(رابدونپیرویازپیامبراکرم)ص(طیکنی.

 اين بیت، بیت تخلّص است چون عنوان شعری شاعر يعنی سعدی در آن آمده است/ راه صفا )كنايه از دين اسالم(

 بیت، سه جمله دارد: محال است    /  سعدی  /       كه راه صفا، توان رفت جز بر پی مصطفی
                                       جملۀ اّول        جملۀ دوم)منادا(                     جملۀ  سوم

واژه شناســـی

دراندر

كنايه از ياری كننده، كمک كنندهدستگیر

بخشندهکریم

اشتباهخطا

پذيرندۀ پوزش و خطا، توبه پذيرپوزش پذیر

پرستنده، خدمتکار، مطیع، فرمانبردارپرستار

دستور، فرمانامر

فرزندان حضرت آدم)ع(، انسانبنی آدم

پرندهمرغ

مورچهمور

قرار دادننهادن

اقبال، خوشبختی، بهره، قسمتبخت

دوست خالص، در اينجا لقب حضرت ابراهیم)ع( خلیل
است؛ خلیل اهلل

مجاز از جهّنم، دوزخآتش

بارگاه، پیشگاه، آستانۀ دردرگاه

مهربانی، محّبتلطف
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ثروتمندان، قدرتمندانبزرگان

هم عقیده، هم رأی، وحدت نظر داشتنمّتفق

خداوندی، خدايیالهیت

كنايه از تعّجب كردن، ناتوان شدنفروماندن

پايان و حقیقت چیزی، ذاتُکنه

حقیقت، ذات، چیستیماهیت

انسانبشر

پشــت سر، آن ســوی، در پی، آنچه در پشت ماورا
چیزی می آيد، فراتر

بزرگی، عظمتجالل

چشم، بینايی، بینشبصر

به پايان رساننده، آخرُمنتها)منتهی(

زيبايی، نیکويیجمال

انديشیدن، درنگ كردنتأّمل

پاكی، خلوص، پاكدلی، پاكیزگیصفا

كم كمبه تدریج

به دست آوردنحاصل کردن

غیرممکن، ناشدنیُمحال

دنبال، پیروپی

برگزيده شده، لقب پیامبر اكرم)ص(مصطفی

طلعت:	طلوع،	ُمّطلع،	طلیعه،	اّطالع،	َمطلَع
کریم:	کرم،	مکّرم،	تکریم،	اکرام،	کرامت،	مکارم

پرستار:	پرستیدن،	پرستیدنی،	پرستش،	پرستنده،	پرستاری
لطف:	الطاف،	مالطفت،	لطایف،	لطیفه،	ملطوف

متّفق:	اتّفاق،	موافق،	توافق،	موافقت،	توفیق

جالل:	تجلیل،	مجلّل،	اجّل،	جلیل،	اجالل
بصر:	ابصار،	بصیرت،	مبصر،	باصره

حاصل:	حصول،	محصول،	محّصل،	تحصیل،	ماحصل
زینت:	تزئین،	مزیّن

خطا:	خاطی

واژه اهی هم خانواده

برنهد،	 مرغ،	 بنی	آدم،	 پرستار،	 پوزش	پذیر،	 خطابخش،	 دستگیر،	 بخشندۀ	 عنوان	ها،	 زینت	ده،	 طلعت،	 دیوان	ها،	
گلستان،	ز	آب	نیل،	درگاه،	لطف،	بزرگیش،	نهاده،	متّفق،	الهیتش،	فرومانده،	ُکنه	ماهیتش،	ماورای	جاللش،	بصر،	

منتهای	جمالش،	تأّمل،	آیینۀ	دل،	صفا،	به	تدریج،	حاصل،	ُمحال،	سعدی،	توان	رفت،	جز،	پی،	مصطفیَْ	.

واژه اهی مهّم امالیی

گذاشــتن یا نگذاشــتن تشــدید برای واژه ها و سرهم نویســی یــا جدانویســی واژه ها در 
آزمون های چهارگزینه ای جزء غلط های امالیی محســوب نمی شــود. برای مثال کلمۀ »اهّمیّت« 
دو تشــدید دارد؛ اگر این واژه یک تشدید داشته باشد یا اصالً تشدید نداشته باشد، غلط 

امالیی محسوب نمی شود )فقط در آزمون های چهارگزینه ای(.
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پرسش های چهارگزینه ای ترکیبی ستایش

	در	کدام	گزینه	غلط	امالیی	دیده	می	شود؟ 11 

1(	بشر،	ماورای	جاللش	نیافت	/	بصر،	منتهای	جمالش	نیافت
2(	تأّمل	در	آیینۀ	دل	کنی	/	صفایی	به	تدریج	حاصل	کنی
3(	جهان	ُمّتِفق	بر	الهیت	اش	/	فرومانده	از	کنه	ماهیت	اش

4(	محال	است	سعدی	که	راه	صفا	/	توان	رفت	جز	بر	پی	مصطفی	

	معنی	واژه	های	»صفا،	ُکنه،	بصر	و	تأّمل«	به	ترتیب	در	کدام	گزینه	آمده	است؟ 12 

2(	خلوص،	ذات،	چشم،	آرزو 1(	پاکی،	ذات،	بینایی،	اندیشیدن	
4(	پاک،	پایان،	چشم،	درنگ	کردن 3(	خلوص،	تنه،	بصیرت،	اندیشیدن	

	کدام	گزینه	دربارۀ	سعدی	نادرست	است؟ 13 

2(	»گلستان«	اثر	اوست	و	هشت	باب	دارد. 1(	»بوستان«	اثر	اوست	و	ده	باب	دارد.	
4(	»گلستان«	به	نظم	است	و	در	سال	655	ه.ق	نوشته	شده	است. 3(	بوستان	منظومه	ای	است	اخالقی،	اجتماعی	و	عرفانی.	

	نقش	دستوری،	واژه	های	مشّخص	شده	در	کدام	گزینه	آمده	است؟ 14 

»به	نام	خدایی	که	جان	آفرید										سخن	گفتن	اندر	زبان	آفرید«
2(	مضاٌف		الیه،	مفعول،	مفعول،	متّمم 1(	مضافٌ 	الیه،	مفعول،	نهاد،	متّمم	

4(	مضاٌف		الیه،	مفعول،	مفعول،	مضاٌف		الیه 3(		صفت،	مفعول،	مصدر،	متّمم	

	همۀ	گزینه	ها	آرایه	های	ادبی	موجود	در	بیت	زیر	را	دارند؛	بجز	... 15 

»یکی	را	به	سر	برنهد	تاج	بخت										یکی	را	به	خاک	اندر	آرد	ز	تخت«
4(	کنایه،	تشبیه 3(	جناس،	تکرار	 2(	تکرار،	کنایه	 1(	تشبیه،	تشخیص	

	مفهوم	کدام	بیت	به	درستی	ذکر	نشده	است؟ 16 

1(	محال	است	سعدی	که	راه	صفا/	توان	رفت	جز	بر	پی	مصطفی	)رسیدن	به	هدف	با	پیروی	از	پیامبر)ص(	امکان	پذیر	است.(
2(	جهان	مّتفق	بر	الهیتش/	فرومانده	از	کنه	ماهیتش	)انسان	از	درک	حقیقت	و	ذات	خداوند	عاجز	است.(

3(	به	درگاه	لطف	و	بزرگیش	بر/	بزرگان	نهاده	بزرگی	ز	سر	)ثروتمندان	و	قدرتمندان	همیشه	اّدعای	بزرگی	می	کنند.(
4(	تأّمل	در	آیینۀ	دل	کنی/	صفایی	به	تدریج	حاصل	کنی	)با	پاک	کردن	باطن،	انسان	به	خلوص	و	پاکی	کامل	می	رسد.(

	در	کدام	گزینه	واژه	ای	را	می	توان	یافت	که	»هم	خانوادۀ«	واژه	های	دیگر	نیست؟ 17 

2(	محصول،	تحصیل،	محّصل،	ماحصل 1(	پرستیدنی،	پرستار،	خودپرست،	پرستنده	
4(	تجلیل،	تجّمل،	جلیل،	جالل 3(	باصره،	بصیرت،	ابصار،	مبصر	

	در	همۀ	گزینه	ها	اّولین	واژه،	نقش	نهادی	دارد؛	بجز	... 18 

2(	بشر	ماورای	جاللش	نیافت 	 1(	جهان	ُمّتِفق	بر	الهیتش	
4(	بصر	منتهای	جمالش	نیافت 3(	ُگلستان	کند	آتشی	بر	خلیل	
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	کدام	گزینه،	از	زیبایی	ادبی	»تلمیح«	بهره	مند	است؟ 19 

1(	خداونِد	تدبیر	و	فرهنگ	و	هوش	/	نگوید	سخن	تا	نبیند	خموش
2(	گنج	قارون	که	فرو	می	شود	از	قهر	هنوز	/	خوانده	باشی	که	هم	از	غیرت	درویشان	است

3(	ریاست	به	دست	کسانی	خطاست	/	که	از	دستشان	دست	ها	بر	خداست
4(	چو	مرغ	در	قفس	از	بهر	آشیان	ُمردم		/	هواِی	از	قفِس	تن	گریختن	دارم

	در	گروه	واژگان	زیر،	چند	غلط	امالیی	وجود	دارد؟ 20 

»بخشندۀ	دستگیر،	منتهای	جمالش،	تعّمل	و	اندیشیدن،	آیینۀ	دل،	راه	صفا،	پی	مصطفا،	پوزش	پذیر،	ُکنح	ماهیتش،	بشر	و	بسر،	
توان	رفت«

4(	پنج 3(	چهار	 2(	سه	 1(	دو	

	معنی	واژه	در	کدام	گزینه	به	درستی	نوشته	نشده	است؟ 21 

2(	ماهیت:	چیستی/	منتها:	به	پایان	رساننده 1(	پرستار:	فرمانبردار/	امر:	دستور	
4(	جمال:	زیبایی/	درگاه:	آستانۀ	در 3(	محال:	ناشدنی/	مصطفی:	فرستاده	شده	

	نقش	دستوری	ضمیر	»	 َ  ش«	در	کدام	گزینه	متفاوت	است؟ 22 

2(	پرستار	امرش	همه	چیز	و	کس 1(	بصر	منتهای	جمالش	نیافت	
4(	گفتمش	جانا	که	او	هم	دشمن	است 3(	آن	که	جانش	ز	محّبت	اثری	یافت،	نمرد	

	در	کدام	گزینه،	تمام	فعل	ها	نیازمند	»مفعول«	هستند؟ 23 

2(	سروده	ایم،	می	چرخانید،	رساندی 1(	لغزید،	رسیده	است،	شسته	باشم	
4(	چرخیدند،	شنیده	اید،	نالیدند 3(	می	افتادید،	ایستاده	ای،	گرفته	بودیم	

	مفهوم	کدام	گزینه	با	سایر	گزینه	ها	تفاوت	دارد؟ 24 

1(	گرت	صورت	حال	بد	یا	نکوست	/	نگارندۀ	دست	تقدیر	اوست
2(	بر	من	از	صد	هزار	عّزت	بیش	/	آن	که	باشم	ذلیل	و	خوار	تو	من
3(	عزیزی	و	خواری	تو	بخشی	و	بس	/	عزیز	تو	خواری	نبیند	ز	کس
4(	یکی	را	به	سر	برنهد	تاج	بخت	/	یکی	را	به	خاک	اندر	آرد	ز	تخت

	تاریخ	ادبیّات	در	کدام	گزینه	نادرست	است؟	 25 

1(	مستوره	کردستانی	را	نخستین	زن	تاریخ	نویس	ُکرد	در	ایران	شمرده	اند.
2(	»دیوان	شعر«	و	»تاریخ	اردالن«	از	آثار	مستوره	کردستانی	است.

3(	»سعدی	نامه«	نام	دیگر	کتاب	گلستان	است.
4(	بوستان	به	نظم	و	گلستان	به	نظم	و	نثر،	از	آثار	ارزشمند	سعدی	شیرازی	است.	

	در	بیت	های	زیر	چه	آرایه	های	ادبی		به	کار	رفته	است؟ 26 

»ابلهـی	دید	اشتـری	بـه	چرا										گفت:	نقشت	همه	کژ	است	چرا؟
گفت	اشتر	که	اندر	این	پیکار										عیب	نّقـاش	می	کنـی،	هشــدار«

4(	تشخیص،	تکرار 3(	تشبیه،	تناسب	 2(	تضاد،	تناسب	 1(	تلمیح،	تکرار	
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کدام	یک	از	مصراع	زیر	ازنظر	مفهوم	با	شعر	داده	شده	در	سوال	16	تناسب	معنایی		دارد؟ 27 

2(	سعدی	بشوی	لوح	دل	از	نقش	غیر	او 1(	در	دایره	ی	قسمت،	اوضاع	چنین	باشد	
4(	پیر	ما	گفت	خطا	بر	قلم	صنع	نرفت 3(	صورت	خوب	آفرید	و	سیرت	زیبا	

	کدام	گزینه	دارای	دو	ترکیب	»اضافۀ	تشبیهی«	است؟ 28 

2(	درگاه	لطف،	راه	صفا،	طلعت	روی 1(	خداوند	بخشنده،	ماورای	جالل،	آب	نیل	
4(	آیینۀ	دل،	منتهای	جمال،	تاج	بخت 3(	کنه	ماهیت،	نام	نکو،	کریم	خطابخش	

	فعل	در	کدام	گزینه	»اسنادی«	است؟ 29 

2(	یک	گل	از	صد	گل	تو	نشکفته	است 1(	طایر	فکرش	به	دام	اشتیاق	افتاده	بود	
4(	زان	که	کنج	اهل	دل	باید	که	نورانی	بود 3(	من	گذشتم	به	شتاب	از	در	و	دشت	

	در	کدام	گزینه	»بن	مضارع«	فعل	ها	به	درستی	ذکر	شده	است؟ 30 

2(	گفت	)گوی(،	می	بیند	)ببین( 1(	نیافت	)یاب(،	آمدند	)آی(	
4(	شناسانند	)شناس(،	گذاشت	)گذار( 3(	پرید	)پر(،	نمی	داند	)داند(	

	ساختمان	کدام	واژه،	دارای	اجزای	بیشتری	است؟	 31 

4(	دستگیر 3(	بخشنده	 2(	فرومانده	 1(	خطابخش	

	تعداد	جمله	ها	در	کدام	گزینه	بیشتر	است؟ 32 

1(عقل	دیوانه	شد	آن	سلسلۀ	مشکین	کو	/	دل	ز	ما	گوشه	گرفت	آبروی	دلدار	کجاست
2(	ز	من	ضایع	شد	اندر	کوی	جانان	/چه	دامنگیر	یارب	منزلی	بود

3(	خود	را	بکش	ای	بلبل	از	این	رشک	که	گل	را	/	با	باد	صبا	وقت	سحر	جلوه	گری	بود
4(	مجلس	انس	و	بهار	و	بحث	شعر	اندر	میان	/	نستدن	جام	می	از	جانان	گرانجانی	بود		
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پرسش های چهارگزینه ای دانش های ادبی

گزینۀ	14
تلمیح	به	داستان	حضرت	یوســف)ع(	و	حضرت	یعقوب)ع(	
دارد؛	حضــرت	یعقوب)ع(در	فراق	فرزنــدش	کلبۀ	احزان	را	

ساخت	و	در	آنجا	گریه	می	کرد	و	...	.

گزینۀ	23
بــه	غیر	از	این	گزینــه،	تمامی	گزینه	ها	به	داســتان	حضرت	

ابراهیم	)ع(	تلمیح	دارد.
گزینۀ	34

ایــن	گزینه	جناس	ندارد.	در	گزینــۀ	1(	کار	و	کنار	گزینۀ	2(	
سود	و	بود	گزینۀ	3(	است،	هست	و	دست	»جناس«	دارند.

گزینۀ	43
»بخت	و	تخت«	آرایۀ	جناس	دارند.

گزینۀ	51
»ســرمایه	و	بی	مایه«	در	دو	حرف	اختالف	دارند	اّما	ســایر	

واژه	ها	فقط	در	یک	حرف	اختالف	دارند.

گزینۀ	64
»ِده	و	بِه«	جناس	و	سجع	دارند.	واژه	هایی	ماننِد	»نثار،	گرفتار«،	
»نباید	و	نیابد«	و	»رنجور،	مزدور	و	مسرور«	فقط	سجع	دارند.

گزینۀ	72
کلمه	های	»کدام	با	مدام«	در	گزینه	1،	کلمه	»نور	با	شــور«	در	
گزینه	ی	3	و	کلمه	ی	»عاشق	با	عشق«	در	گزینه	4	جناس	دارند.

گزینۀ	84
جناس	هم	در	شعر	و	هم	در	نثر	به	کار	می	رود	و	شعر	و	نثر	را	

زیباتر	و	خوش	آهنگ	تر	می	کند.

گزینۀ	94
تلمیح	به	معجزات	حضرت	عیسی)ع(	دارد.

گزینۀ	102
در	این	گزینه	جناس	وجود	ندارد.	»جناس«	در	سایر	گزینه	ها:	

1(	سر	و	سحر	3(	سفر	و	ظفر	4(	گند	و	پند

پرسش های چهارگزینه ای ترکیبی ستایش 

گزینۀ	113
صورت	صحیح	امالیی	موارد	غلط		»الهیتش،	ماهیتش«	است.

گزینۀ	121
صفا	)پاکی،	خلوص،	پاکدلی(	/	ُکنه	)پایان	و	حقیقت	چیزی،	ذات(	
/	بصر	)بینایی،	بینش،	چشم(	/	تأّمل:	)اندیشیدن،	درنگ	کردن(

گزینۀ	134
»گلستان«	کتابی	است	آمیخته	به	نظم	و	نثر	که	در	سال	656	

ه.ق.	نوشته	شده	است.

گزینۀ	142
جان	)مفعول(	/	ســخن	گفتن	)مفعول(	/	اندر	)حرف	اضافه(	/	

زبان	)متّمم(

گزینۀ	151
بیت	تشخیص	ندارد.

بخت	و	تخت	)جناس(/	تاج	بر	ســر	کســی	نهادن	)کنایه	از	
گرامی	و	بزرگ	داشــتن(	/	یکی	را	به	خاک	اندرآوردن	)کنایه	
از	کوچک	و	پست	شــمردن(	/	تاج	بخت	)اضافۀ	تشبیهی(	/	

یکی	و	یکی	)تکرار(

گزینۀ	163
مفهوم	بیت،	بر	تواضع	و	فروتنی	بزرگان	در	برابر	خدا	و	اظهار	

بندگی	آنان	اشاره	دارد.

گزینۀ	174
»تجّمل«	از	ریشۀ	»َجَمَل«	است؛	اّما	»تجلیل،	جلیل	و	جالل«	از	

ریشۀ	»َجلََل«	هستند.

گزینۀ	183
نهاد:	او	)خدا(	محذوف	است؛	نهادها		در	سایر	گزینه	ها	عبارت	اند	

از:	جهان،	بشر،	بصر.

گزینۀ	192
به	داســتان	قارون	و	گنج	او	تلمیح	دارد	که	گنج	و	ثروتش	سبب	

نابودی	او	شد.

پاسخ نامۀ تشریحی
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گزینۀ	203
صورت	صحیح	امالیی	موارد	غلط	»تأّمل،	مصطفی،	ُکنه،	بصر«	

است.

گزینۀ	213
مصطفی:	برگزیده	شده،	لقب	پیامبر	اکرم)ص(

گزینۀ	224
ـَـ	ش«	در	»گفتمش«	نقش	متّممی	دارد	)به	او	گفتم(.	در	سایر	 »ـ

گزینه	ها	نقش	مضافٌ	الیه	دارد.

گزینۀ	232
فعل	های	»سروده	ایم،	می		چرخانید	و	رساندی«	نیازمند	مفعول	اند.

گزینۀ	242
سایر	گزینه	ها	به	غیر	از	این	گزینه	بر	این	نکته	تأکید	دارند	که،	

بزرگی	و	عّزت	و	خواری	و	ذلّت	دست	خداوند	است.

گزینۀ	253
»سعدی	نامه«	نام	دیگر	بوستان	است.

گزینۀ	264
گفتن	اشــتر	)تشخیص(	/	اشتر	و	اشتر	)تکرار(	/	نّقاش	و	نقش	

)تناسب(.

گزینۀ	274

ایــن	گزینه	به	این	معنا	اســت	که	»هیــچ	خطایی	در	خلقت	
خداوند	وجود	ندارد«.

گزینۀ	284
»آیینۀ	دل«	و	»تاج	بخت«	دو	ترکیب	اضافۀ	تشبیهی	اند.

گزینۀ	294
»بود«	فعل	اســنادی	اســت.	در	دیگر	گزینه	هــا	همۀ	افعال	

غیراسنادی	اند:	»افتاده	بود،	نشکفته	است،	گذشتم«

گزینۀ	301
بن	مضارع	ســایر	فعل	هــا:	می	بینید	)بیــن(،	نمی	داند	)دان(،	

بشناسانند	)شناسان(.

گزینۀ	312
فرومانــده:	فرو	+	ماند	)بن	ماضی(	+	ه	)3	جزء(	/	بقیۀ	واژه	ها	2	
جزء	دارند.		خطابخش:	خطا	+	بخش	)بن	مضارع(/	بخشنده:	
ـَ  نده/	دستگیر:	دست	+	گیر	)بن	مضارع(. بخش	)بن	مضارع(	+	

گزینۀ	322

	1گزینه	ها:	گزینه	بررسی
عقل	دیوانه	شد		/		آن	سلسلۀ	مشکین	کو	/																

2																								1										
دل	ز	ما	گوشه	گرفت	/			ابروی	دلدارکجاست

4																								3												

 	2گزینه
ز	من	ضایع	شد	اندر	کوی	جانان																						

1																			
چه	دامنگیر	منزلی	بود	/		یارب
4																				3											

	3	گزینه
3(	خود	را	بکش	/		ای	بلبل	/	

		2																1										
	از	این	رشک	که	گل	را		با		باد	صبا	وقت	سحر	جلوه	گری	بود

3																								
	گزینه	4		مصرع	اول	)یک	جمله(	مصرع	دوم	)یک	جمله(		



فصل اّول

فرینش آ یی  یبا ز
درس اّول: پیش از اينها

حکايت: به خدا چه بگويم؟

درس دوم: خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر

روان خوانی: جوانه و سنگ
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ســّید احمد هاتف اصفهانی از شــاعران دورۀ 
افشاریه و زندیه است و در سرودن غزل از سعدی 
و حافظ پیروی می کرد. »ترجیع بند« عرفانی وی 

نیز مشهور است.

ی
ن
� �ݭݭݭݭݭݭݭݭݔ ن�ب

آ
،ا یاس�ت

ن
اد�ݔد�

�په�ن
�ن آ
یا

ن
� �ݭݭݭݭݭݭݭݭݔ ان�ب کنکه�ب مدل�با�ن

�ش �پ

قلبترامانندچشمتبازکن)بصیرتداشتهباش(تاحقیقترادرککنیوآنچهراکهباچشمسرقابلدیدننیست،آنراببینی.

  چشم دل: اضافه تشبیهی )دل: مشبه، چشم: مشبه به(        / جان و آن )جناس( / چشم دل )تشخیص( / چشم دل باز كن )كنايه 
از بصیرت يافتن و آگاه شدن( / چشم و دل و جان )تناسب( / كّل بیت نغمۀ حروف )تکرار صامت ن(

 چشم دل، جان، كّل جملۀ »آنچه ناديدنی است« و آن )مفعول(
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ترکیب

در ساختار زبان فارسی دونوع تركیب پركاربرد وجود دارد:
الف( تركیب اضافی    ب( تركیب وصفی.

الف( ترکیب اضافی: مضاف + مضاٌف الیه

 مثـال:
كتاِب  آفرينش / دفتِر من، شیِر بیشه

مضاف   مضافٌ الیه

ب( ترکیب وصفی: موصوف + صفت 

 مثـال:
انسان هاِی خوب / دوسِت مهربان، خانۀ بزرگ

   موصوف     صفت

روش تشــخیص ترکیب های اضافی و وصفی از یکدیگر: برای تشخیص تركیب های اضافی و وصفی از يکديگر، به كلمۀ اّول 
تركیب »ی« اضافه می كنیم، اگر تركیب ما، معنا داد »وصفی« است و اگر معنا نداد »اضافی« است. 

 مثـال 1:
معنی نمی دهد اضافی روش  كتابی آفرينش   كتاِب آفرينش  

 مثـال 2:
معنی می دهد وصفی روش  انسان هايی خوب  انسان های خوب 

اگــر جای موصــوف و صفت یا مضــاف و مضافٌ الیه در ترکیبی عوض شــود بــه این ترکیب 
»ترکیب مقلوب« می گویند. 

مثال 1: »پیرمرد« ترکیب وصفی مقلوب است که در آن مرد، موصوف و پیر، صفت است.
مثــال 2: »گلخانــه« ترکیب اضافی مقلوب اســت که در آن خانه، مضــاف و گل، مضافٌ الیه 
اســت. به همین ترتیب نیز »گالب« ترکیب اضافی مقلوب اســت و در آن آب، مضاف و گل، 

مضافٌ الیه است.

ساختار
واژه ها و جمله های زبان، مانند ظرف هايی  هستند كه فکر ما را در خود جای می دهند. بايد با درنگ و تأّمل، هنگام خواندن هر اثر 
و شنیدن گفتار هر شخص، نحوۀ گزينش واژه ها و زمینۀ فکری آن را جست وجو كنیم. پس برای درک بهتِر هر اثر، بايد به ساختار 

و محتوای آن توّجه كرد. هر نوشته ، عالوه بر معنی و محتوا، دارای شکلی بیرونی است كه به آن »ساختار« می گويند.
بررسی ساختار: برای بررسی ساختار )شکل بیرونی( هر اثر می توانیم از پرسش های زير استفاده كنیم:

۱- متن اثر به نثر است يا به نظم؟ ۲- شیوۀ بیان نوشته، زبانی است يا ادبی؟ ۳-  واژه های متن، ساده و قابل فهم اند يا دشوار و ديرياب؟
 مثـال:

شعر ستايش: ۱- نظم است؛ ۲- شیوۀ بیان آن ادبی است چون آرايه های ادبی بسیاری دارد؛ ۳- بیشتر واژه های متن، دشوار و ديرياب  هستند 
چون واژه های قديمی بسیاری مانند مّتفق، الهیت، فرومانده، كنه، ماهیت و ... در آن يافت می شود كه در زبان امروزی كاربرد كم تری دارند.

دانش های زبانی و ادبی )درس ا(
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پرسش های چهارگزینه ای دانش های زبانی و ادبی

	کدام	گزینه	»ترکیب	وصفی«	است؟	 1

4(	قصد	سفر 3(	دل	آیینه	 2(	نعرۀ	توفنده	 1(	قصر	پادشاه	

	کدام	گزینه	»ترکیب	اضافی«	است؟	 2

4(	طنین	خنده 3(	کار	خطا	 2(	خانۀ	بی	ریا	 1(	خدای	خشمگین	

	در	هیچ	گزینه	ای	ترکیب	وصفی	دیده	نمی	شود	اّل	گزینۀ	... 3

1(	مکن	خیره	بر	زیردستان	ستم	/	که	دستی	است	باالی	دست	تو	هم
2(	کجا	دولت	وصلش	آرم	به	دست	/	که	جز	باد	چیزی	ندارم	به	دست

3(	ای	شکمِ		خیره	به	نانی	بساز	/	تا	نکنی	پشت	به	خدمت	دوتا
4(	سود	و	زیان	و	مایه	چو	خواهد	شدن	ز	دست	/	از	بهر	این	معامله	غمگین	مباش	و	شاد

	در	هیچ	گزینه	ای	ترکیب	اضافی	دیده	نمی	شود،	بجز	گزینۀ... 4

1(	قناعت،	توانگر	کند	مرد	را	/	خبر	کن	حریص	جهانگرد	را
2(	شاهی	که	بر	رعّیت	خود	می	کند	ستم		/	مستی	بُود	که	می	کند	از	ران	خود،	کباب

3(	خداونِد	بخشندِۀ	دستگیر	/	کریِم	خطابخِش	پوزش	پذیر
4(	سود	و	زیان	و	مایه	چو	خواهد	شدن	ِز	دست	/	از	بهر	این	معامله	غمگین	مباش	و	شاد

	در	گروه	واژگان	زیر،	به	ترتیب	چند	ترکیب	وصفی	و	چند	ترکیب	اضافی	وجود	دارد؟ 5

»محتوای	آثار،	ویژگی	های	برجسته،	ساختمان	زبان،	شناخت	خداوند،	انسان	آگاه،	عاِج	سفید،	فرش	طبیعت«
4(	سه،	چهار 3(	دو،	پنج	 2(	پنج،	دو	 1(	چهار،	سه	

	نام	دیگر	ساختار	چیست؟ 6

4(	اصطالح 3(	معنی	و	مفهوم	 2(	محتوا	 1(	شکل	بیرونی	

	کدام	گزینه	نمی	تواند	پرسشی	مناسب	برای	بررسی	ساختار	اثر	باشد؟ 7

2(	تعداد	فعل	ها	و	جمله	های	آن	چند	تا	است؟ 1(	متن	اثر	به	نظم	است	یا	به	نثر؟	
4(	واژه	های	متن،	ساده	و	قابل	فهم	اند	یا	دشوار	و	دیریاب؟ 3(	شیوۀ	بیان	نوشته	زبانی	است	یا	ادبی؟	

	در	هیچ	گزینه	ای	به	اندازۀ	گزینۀ	.................................	ترکیب	اضافی	به	چشم	نمی	خورد. 8

1(	نّیت	من	در	نماز	و	در	دعا	/	ترس	بود	و	وحشت	از	خشم	خدا
2(	گفت	آری	خانۀ	او	بی	ریاست	/	فرش	هایش	از	گلیم	و	بوریاست

3(	رعد	و	برق	شب،	طنین	خنده	اش	/	سیل	و	طوفان	نعرۀ	توفنده	اش
4(	در	دل	او	دوستی		جایی	نداشت	/	مهربانی	هیچ	معنایی	نداشت

	کدام	ترکیب	)موصوف	و	صفت(	از	نظر	ساخت	با	دیگر	ترکیب	ها	متفاوت	است؟ 9

4(	نیک	سرشت 3(	بدذات	 2(	مرد	منجی	 1(	بلند	آسمان	

	کدام	یک	از	ترکیب	های	زیر	»اضافۀ	تشبیهی«	است؟ 10

4(	چشمۀ	معرفت 3(	کردگار	هستی	 2(	جوشش	چشمه	 1(	شناخت	عام	
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قالب شعر: مثنوی
معنـی و مفهـوم
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پیشازاینهافکرمیکردمکهخداوندمیانابرهازندگیمیکند.

 خدا )نهاد( / خانه ای )مفعول(
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ّصهاه�
اِه�ت صِر�پادݡسش

ِل�ت
م�ش

)خانۀخدا(مانندکاخپادشاهقّصههااستکهیکآجرآنازالماسوآجردیگرآنازطالست.

 مثل قصر پادشاه قّصه ها )تشبیه( / خشتی و خشتی )تکرار( / الماس و طال )مراعات نظیر يا تناسب( / قصر و خشت )تناسب( / در 
ـِـ( وجود دارد. مصراع اّول نغمۀ حروف )تکرار مصّوت ـ

 مثل )حرف اضافه( / قصر )متّمم( / پادشاه )مضافٌ الیه( / قصه ها )مضافٌ الیه(

ادات  تشبیه، غالباً حرف اضافه اند.

استاد دانشگاه و شــاعر معاصر است. او از شاعران موّفق پس از 
انقالب به شــمار می آید. از آثار او می تــوان »در کوچۀ آفتاب«، 
»تنّفس صبح«، »مثل چشــمه مثل رود«، »به قول پرســتو« و 

»آینه های ناگهان« را نام برد.
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رو� ه�با�ن
س�ت
�ش ی�ن

ت
�

ن
�

�ت
رسر و�بلو��ب عا�ب ا�ن

ش
ر�ب� ُ

ݔهاهی�ب �پا�

پایههایبرجآن)کاخ(،ازعاجفیلوبلوراست)یعنیسفیدوباارزشاست(و)خداوند(باغروررویتختپادشاهینشستهاست.

 از عاج و بلور بودن )كنايه از سفید و باارزش بودن(

 بیت، دو جمله اســت. هر مصراع يک جمله اســت. / پايه ها )نهاد( / از عاج و بلور )مسند است و فعل اسنادِی »است« حذف شده 
است.(/ سرتختی: متمم / با غرور: قید

او ا�ب �ت ولکیا�ن ا�ه،�پ رس�ت او�ه ا�ب �ت کیا�ن کو�پ ِ
ر�ت ماه،�ب

ماهمانندنورکوچکیازرویتاجاوستوهرستارههم؛مانندپولکیازرویتاجاوست.

 مصراع اّول تشبیه دارد و در آن ماه: مشّبه و برق: مشبهٌ به است. / مصراع دوم تشبیه دارد و در آن هر ستاره: مشّبه و پولکی: مشّبهٌ به 
است. / ماه و ستاره )تناسب(

 بیت دو جمله دارد. ماه )نهاد( / برِق كوچکی: مسند / از تاج او: متمم/ ستاره: نهاد

ش
دها� �ن و�ن

�ت عرهۀ
ان،�ن لوطو�ن س�ݔ

ش
دها� �ن ن�ن �ݔ

،ط�ن �ب
سش ر�ت �عدو�ب

رعدوبرقترسناِکشب،صدایخندۀاو)خدا(است.سیلوطوفانهمفریادخروشاناوست.

 رعد و برق )نهاد( / طنین )مسند( / سیل و طوفان )نهاد( / نعره )مسند( / طنین خنده )تركیب اضافی( / نعرۀ توفنده )تركیب وصفی(

ݔس�ت �
�اه�ن

ش
و�� ک��ادر��ن حپ �ݔ �ه ݔس�ت �

گاه�ن ݩݩآ
ݩ
ایاوا �ب ک�ا�ن حپ �ݔ �ه

هیچکسازجایگاهخداوندباخبرنیستوهیچکساجازۀحضوریافتندرمقابلخداوندراندارد.

 هیچ كس و هیچ كس )تکرار( / راه نداشتن )كنايه از اجازه نداشتن( / را و راه )جناس( 

 »هیچ كس« مصراع اول: نهاد / آگاه )مسند( / »نیست« مصراع اّول )فعل اسنادی( و »نیسِت« مصراع دوم )فعل غیراسنادی به معنی 
»وجود ندارد« است.( / را: نشانه مفعول نیست

ن م�ݔ �ن سمان،دو�ا�ن
آ
درا

ش
نها� ا� ن�ن گ�ݔ

م ش سݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ �ن
ودو ی�حم�ب دا�ب

ن�ن
آ
ا

آنخدا)درذهنمن(سنگدلوخشمگینبودوخانهاشدرآسمانودوراززمینبود.

 آسمان و زمین )تضاد و تناسب(

 كّل بیت، سه جمله دارد: آن خدا بی رحم بود    و    خشمگین )بود( / خانه اش در آسمان، دور از زمین )بود(
                                                   جملۀ اول       حرف ربط    جملۀ دوم                        جملۀ سوم

»و« حــرف ربــط، بین دو جمله قرار می گیرد؛ اّما »و« عطف بین دو کلمه قرار می گیرد. هرگاه 
»و« حرف ربط بعد از فعل قرار بگیرد حتماً بعد از آن یک جمله وجود دارد.
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�بود

اىن �ب ىݔ
�بودمهر�بانوسادهو�ن

انماىن ادرم�ݔ
ود،امّ �ب

)آنخدا(وجودداشت،اّمادربینماحضورنداشت.)آنخدا(مهربانوسادهوزیبانبود.
 فعل های »بود و نبود« در مصراع اّول فعل های غیراســنادی اند، چون در معنی »وجود داشتن و نداشتن« به كار رفته اند. / فعل 

»نبود« در مصراع دوم )فعل اسنادی( / مهربان و ساده و زيبا )مسند(

 بود و نبود:  تضاد / واج آرايی حرف » ا«

�ت
داسش ی�ن ا�ݔ

مع�ن حپ �ݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪݪݬݬݪݬݪݔ ی�ه
ن
مهر�با� �ت

داسش ی�ن ا�ݔ ی�ب
ت
دردلاودوس�

درقلباو)خدا(دوستی،جایگاهوارزشینداشت،مهربانیکردنهمبیاهّمیّتوبیارزشبود.

 دوستی و مهربانی )تناسب( 

 دوستی )نهاد( / جايی )مفعول( / مهربانی )نهاد( / هیچ معنايی )مفعول(

راه ا�ب سمانا�ن
آ
ا نا�ن م�ݔ �ن داا�ن �ن ودا�ن

�ن دما�ن رس�ݔ همی�ݭݭݭݭݭݭپ ر�پ �ه

 زمین و آسمان )تضاد( / زمین، آسمان و ابرها )تناسب( / بیت نغمۀ حروف )تکرار صامِت ز( دارد.

 هر پنج »از« )حرف اضافه( / اين بیت موقوف المعانی است. )زيرا معنی بیت به بیت ديگر موقوف يا وابسته است.(

» طاس�ت کا�اوکا�ی�ن وا�ن ر�و�ب �پ داس�ت ن،کا��ن :»ا�ݔ ود �ن

زودمیگفتند:اینکارها،مربوطبهخداستوپرسوجودربارهیکاراو،اشتباهاست

 كار و كار )تکرار( / كّل بیت نغمۀ حروف )تکرار صامت ک ، ر( / خطا و خدا: جناس 

 اين بیت با بیت قبل موقوف المعانی است./ خدا و خطا: قافیه/ ست و ست: رديف / پرس و جو: نهاد

دا م�ن
�ش �ن ا�ن ودوو�سش�ت ر��ب ودردعا�ت ما�ن مندر�ن ݩݩݩّ�ت ݧ ݧ ݔݩݩݩݧ �

ىن

قصدمنازنمازخواندنودعاکردنفقطترسووحشتازخشمخداوندبود.

 نّیت، نماز و دعا )تناسب( / ترس و وحشت )تناسب(

 نّیت: نهاد/ ترس و وحشت: مسند

ود ر�ب �و�ݭݭݔ
ن�ت ما�ݔ

�ن �ه دادردن �ن ودا�ن ر�ب اطرمدلگ�ݔ ٮنها�ن اىݔ ا�ن
ش

ݭݭݭݔ� � �ݬݬݬݪݪݪݪݬݬݬپ

پیشازاینها،ذهنوفکرم،ناراحتبودوازخداونددرذهنمچنینبرداشتوتصّوریراداشتم.

 دلگیر بودن )كنايه از ناراحت بودن( / خاطر و ذهن )تناسب(

ر صد�ݔکس�ن
به�ت ادم� �ت

�پد��اها�ن دردس�ت ،دس�ت �ب
اکه�ݔکسش

�ت

تااینکهشب،دستمرادردستپدرمگذاشتموباهدفیکمسافرتحرکتکردم.
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 دست و دست )تکرار( / در و پدر )جناس(

 »تا كه« )حرف ربط( 
ا �ن سش آ

وا و�ب
م،�ن نهاید�ݔد�ݔ ا� ا�ن ان�اه،در�ݔک�وس�ت درم�ݔ

 روستا و خانه )تناسب( / خانه )كنايه از مسجد(

 بیت، يک جمله است / خانه ای )مفعول(

داس�ت �ن و�ب
�ن نهۀ ا� ا�ن حب

�ن :ا�ݔ �ت
؟گ�ن اس�ت اکحب حب

�ن دم�پد�ا�ݔ رس�ݔ ود�پ
�ن

 اينجا و اينجا )تکرار( / خانۀ خوب خدا )كنايه از مسجد(

 بیت، پنج جمله دارد. زود پرسیدم،   پدر،     اينجا كجاست؟       گفت:     اينجا خانۀ خوب خداست
                                         جملۀ اول    جملۀ دوم      جملۀ سوم            جملۀ چهارم            جملۀ پنجم

د وا�ن
یساده�ن ما�ن ،�ن لو�ت

های�ن دگو�ش هما�ن
ن
ود�ݔکلح�

امی�ش حب
�ن :»ا�ݔ �ت

گ�ن

پدرمگفت:»اینجامیتوانیکلحظهتوّقفکردودرگوشهایتنها،نمازیساده)باحضورقلب(خواند«.

 كّل بیت، چهار جمله است./ به غیر از »گفت« بقیۀ بیت »مفعوِل« فعِل »گفت« است.

فعل »گفت« نیاز به مفعول دارد و معموالً جمله های بعد از آن، مفعول این فعل هستند.

هکرد« ا�ن ی�ت وگو�ݔ �ت
ودگ�ن

هکرد�بادل�ن
ا�ن ی�ت و�و�ݔ یدس�ت و�ݔ

�باو�ن

باوضوگرفتن،دستوصورتراباطراوتکردوباقلبخودحرفهاوگفتههایجدیدیراباخدامطرحکرد.

 دست، رو و دل )تناسب( / گفت وگو با دل )تشخیص(.

ن؟« م�ݔ ادر�ن حب
�ن ؟ا�ݔ اس�ت حب

�ن ا�ݔ
ش

نها� ا� ن�ن گ�ݔ
م سش �ن

دای ن�ن
آ
:»�پ�ا

ش
م�

�ت گ�ن

بهاو)پدرم(گفتم:»پسخانۀآنخدایخشمگین،اینجارویزمیناست؟!«

 اينجا و اينجا )تکرار(

ـَـ ش« در »گفتمش« )متّمم: به او گفتم(/ »اش« در »خانه اش« )مضافٌ الیه(  » ـ

و��ݔاس�ت مو�ب ل�ݔ
گ
 ا�ن

ش
اه�ݔ�

ش
ر�

ن
� ی��ݔاس�ت او�ب هۀ

ن ا� �ی�ن
آ
:»ا �ت

گ�ن

پدرمگفت:»بله،خانۀخداازنفاقودوروییدوراســت)خالصوپاکاســت(،فرشهایخانهاشهمازگلیموبوریاســت)یعنی
سادهاست(.

)گلیم:نوعیفرشکهازپشممیبافند/بوریا:حصیریکهازنیمیسازند.(

 خانه، فرش، گلیم و بوريا )تناسب(
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 بیت: 4 جمله دارد. بی ريا )مسند( / از گلیم و بوريا )مسند( / »آری« يک جمله محسوب می شود./ بی ريا و بوريا: قافیه/ ست و ست: رديف

اس�ت و�یدردل
ل�ن

م�ش �نهاس�ت یک�ݔ مهر�بانوسادهو�ب

خداوند،مهربانوســادهاســتوازانتقامجوییودشــمنیدوراست.خداوندمانندنوریدروســطآیینهوجوددارد.)دراینجامیتواند
نمادیازانسانهمباشد(.

 مهربان و ســاده و بی كینه )چون صفات خدا هســتند بنابراين آرايۀ تناســب دارد( / مثل نوری )تشبیه( / دل آيینه )*استعاره و 
تشخیص، آيینه: مشّبه و مشّبهٌ به انساِن محذوف است۱( / چون آيینه، دل ندارد )تشخیص( / دل )كنايه از وسِط، میاِن(

 مهربان و ساده و بی كینه )مسند( / مثل نوری )مسند(

ی«
ن
�
،�وسش

ش
�

ا�ن �ش و�و�ن
اماو�ن ی�ن

ن
م�

مودسش
�ش �ن ݔس�ت �

او�ن عاد�ت

عادتاو)خداوند(خشــمگینبودنودشــمنیکردننیســت.خداوندنورآسمانهاوزمیناســتوراهروشنوراسترابهما
نشانمیدهد.

 نور و روشنی )تناسب( / مصراع دوم تلمیح به آيۀ قرآن »اهللُ نوُر الّسمَْواِت واالرْض« دارد. / بیت نغمۀ حروف )تکرار صامت »ش«( دارد.

 بیت، سه جمله است: عادت او نیست خشم و دشمنی/ نام او نور )است( و نشانش، روشنی )است( / عادِت او، نور، روشنی)مسند(
                                                       جملۀ اّول                         جملۀ دوم                    جملۀ سوم

اس�ت �ن سش آ
دایمهر�بانوا ن�ن ا�ݔ داس�ت ن�ن ما�ݔ دا�ݔ دم:�ن هم�ݔ

ه�ن ا�ن �ت

 خدا و خدا )تکرار( / اين و اين )تکرار( / خدای مهربان و آشنا )دو تركیب وصفی(
 خدا و آشنا: قافیه/ ست و ست: ردیف

ر د�ݔک�ت
رن بهمن�ن �گگردن� را�ن د�ݔک�ت

رن بهمن�ن من� یا�ن
ت
دوس�

)خدا(دوستیاستکهازخودمنبهمننزدیکتراست،حتّیازرگگردنهمبهمننزدیکتراست.

 من و من: )تکرار( / تلمیح به آيۀ قرآن »نَحُن اَقَرُب الیِه ِمن َحبِل الَوريد« دارد.
 نزدیک تر )در دو مصراع( )مسند( / هر سه کلمۀ من )متّمم( هستند. 

ی��ݔا ،�پاکو�ب مدوس�ت
�با�ش دادوس�ت ن�ن ن،�باا�ݔ ا�ݔ

م�بعدا�ن
وا�ن

می�ت

پسازاینمیتوانمبااینخدادوستباشم،دوستیپاکوخالص.

 اين و اين )تکرار( / دوست و دوست )تکرار(

۱ /  توضیح اين آرايه به عنوان »بیشتر بدانیم« در درس۲ آمده است و اين آرايه در مابقی كتاب با نشان »*« مشخص شده است.
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واژه شناســـی

كاخقصر

آجر، آجر خامخشت

سنگی گران بها كه درخشندگی خاّصی دارد و الماس
بسیار سخت و باارزش است.

محلّی برای ديده بانــی در كاخ ها، پادگان ها و بُرج
قلعه ها كه ارتفاع زيادی دارد.

استخوان دندان فیل كه سفید و گران بها است.عاج

نوعی شیشه كه بسیار شّفاف است.بلور

صدا، بانگ، انعکاس صداطنین

توفیــدن، پرخروش، خروشــان، توفنده از مصــدر 
غوغاكننده

سنگ دلبی رحم

اشتباه، غلطخطا

قصد، عزم، آهنگنّیت

ترس، بیموحشت

ياد، ذهنخاطر

كنايه از ناراحت، غمگیندلگیر

شکلتصویر

هدفقصد

تنهاخلوت

نفاق، دورويی )بی ريا: خالص، پاک(ریا

نوعی فرش كه از پشم می بافند.گلیم
حصیری كه از نی می سازند.بوریا

دشمنی، انتقام جويیکینه
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از عارفان معروف قرن پنجم هجری اســت. کتاب »رســالۀ قشیریّه« از 
اوست، اصل این کتاب به زبان عربی است و یکی از شاگردان قشیری آن 

را به فارسی برگردانده است.
موضوع این کتاب، معّرفی برخی از بزرگان عارف و شــرح اصطالحات و 

الفاظ رایج میان آن هاست.

معنـی و مفهـوم

با دیدن انبوه گوسفندان به سراغ آن غالم )چوپان( رفت:

بادیدنگوسفندانزیادبهطرفآنغالم)چوپان(رفت.

گوسفندان از آِن من نیست:

گوسفندانمالمننیستند)یامتعلّقبهمننیستند(.

 از آِن )مسند( / من )مضافٌ الیه(
خداوندش را بگوی که گرگ بُِبرد:

بهصاحبشبگوکهگرگآنرابُرد.

ـَـ ش« )مضافٌ الیه( / گرگ )نهاد(  »را« به معنی »به« )حرف اضافه( / خداوند )متّمم( / »ـ
غالم گفت: »به خدای چه بگویم؟«:

چوپان گفت: چه جوابی به خداونِد خالق بدهم؟! )یعنی صاحب گوســفندان نیســت؛ اّما خداوند خالق که هست و ما را می بیند 
پس نمی توانم به خدا دروغ بگویم(.
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واژه شناســـی

چوپان، نوكرغالم

جمــع رّب و بــه معنی خدايــان و دارندگان ارباب
است؛ اّما امروزه معنای مفرد می دهد و در اين 

حکايت به معنی صاحب و كارفرماست.
كنايه از مشغول بودنسرگرم بودن

چريدنَچرا

فراوان، بسیار، زياد انبوه

به طرف آن چوپان رفت.به سراغ آن غالم رفت

متعلّق به، ماِلاز آِن

صاحبخداوند

	»پیش	از	این	ها«
َچرا:	چریدن،	چریدنی،	چریده،	چراگاه رحم:	رحیم،	رحمت،	مرحوم	
تصویر:	مصّور،	صور،	صورت،	تصاویر قصد:	قاصد،	مقصود،	مقصد	

حضور:	حاضر،	محضر،	محضور،	احضار،	ُحّضار دعا:	دعی،	دعوی،	دعوت	
مسافر:	سفر،	مسافرت،	سفیر،	ُسفرا،	اسفار خنده:	خندیدن،	خندیدنی،	خندان،	لبخند	

ارباب:	رّب،	مربّی،	متربّی،	تربیت 	

واژه اهی هم خانواده
»به	خدا	چه	بگویم؟«

توفنده	≠	آرام	 خنده	≠	گریه،	مویه	 غرور	≠	تواضع،	فروتنی	
بی	رحم	≠	دلسوز،	مهربان حضور	≠ غیاب	 آگاه	≠	غافل،	بی	خبر	

زود	≠	دیر دوستی	≠ دشمنی،	عداوت	 آسمان	≠	زمین	
ریا	≠	خلوص ترس	و	وحشت	≠ شجاعت	و	دلیری	 خطا	≠	درست،	صحیح		

انبوه	≠ کم،	اندک

واژه اهی متضاد

»پیش	از	اینها«
مثل،	قصر،	پادشاِه	قّصه	ها،	الماس،	طال،	پایه	های	برجش،	عاج،	بلور،	غرور،	ماه،	ستاره،	رعد	و	برق،	طنین،	خنده	اش،	
پرس	وجو،	 معنایی،	 اّما،	 خانه	اش،	 بی	رحم،	خشمگین،	 هیچ	کس،	حضورش،	 آگاه،	 توفنده	اش،	 نعرۀ	 طوفان،	 سیل،	
خطاست،	نیّت،	دعا،	وحشت،	خاطرم،	دلگیر،	ذهنم،	تصویر،	قصد،	سفر،	لحظه،	گوشه	ای	خلوت،	خواند،	وضو،	دست	

و	رویی،	گفت	و	گویی،	بی	ریاست،	فرش	هایش،	گلیم،	بوریا،	بی	کینه،	آیینه،	عادت،	نشانش،	نزدیک	تر.
»به	خدا	چه	بگویم؟«

غالم،	اربابش،	صحرا،	سرگرم،	مسافر،	انبوه،	سراغ،	چوپان،	گوسفندانت.

واژه اهی مهّم امالیی

در زبان فارســی، بعضی حروف مانند »ذ، ز، ض، ظ« یا »س، ص، ث« تلّفظ یکســان دارند اّما 
شکل نوشتاری آنها متفاوت است؛ با دّقت در معنا، به امالی این گونه کلمات توّجه کنید.
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پرسش های چهارگزینه ای ترکیبی درس اّول

	در	گروه	واژگان	زیر،	چند	غلط	امالیی	وجود	دارد؟ 11

»پادشاه	غّصه	ها،	خشتی	از	طال،	آج	و	بلور،	نعرۀ	توفنده،	کاری	خطا،	ساده	و	بی	کینه،	گوسفندان،	ارباب	اش،	غالم«
4(	چهار 3(	سه	 2(	دو	 1(	یک	

	معنی	واژه	های	»خشت،	خاطر،	انبوه،	خداوند«	در	کدام	گزینه	درست	آمده	است؟ 12

2(	آجر	خام،	ذهن،	فراوان،	صاحب 1(	آجر،	در	یاد	مانده،	فراوان،	پروردگار	
4(	آجر	خام،	ذهن،	فراوان،	خالق 3(	آجر	گلی،	یاد،	نوعی	میوه،	صاحب	

	کدام	گزینه	دربردارندۀ	آرایه	های	بیت	زیر	است؟ 13

»با	وضویی	دست	و	رویی	تازه	کرد									با	دل	خود	گفت	وگویی	تازه	کرد«
2(	کنایه،	تشخیص 	 1(	تناسب،	تشخیص	
4(	تلمیح،	تناسب 	 3(	تناسب،	تکرار	

	کدام	گزینه،	نقش	دستوری	واژگان	مشخص	شده	در	جملۀ	زیر	را	درست	نشان	می	دهد؟ 14

»خداوند	ش		را	بگوی	که	گرگ	ببرد«.
2(	متّمم،	مضاٌف	الیه،	نشانۀ	مفعول،	مفعول 1(	مفعول،	مضاٌف	الیه،	نشانۀ	مفعول،	نهاد	
4(	متّمم،	مضاٌف	الیه،	حرف	اضافه،	نهاد 3(	مفعول،	مضاٌف	الیه،	حرف	اضافه،	مفعول	

	در	هیچ	گزینه		ای	ترکیب	وصفی	یافت	نمی	شود	به	جز	... 15

1(	در	میان	راه،	در	یک	روستا	/	خانه	ای	دیدیم،	خوب	و	آشنا
2(	مهربان	و	ساده	و	بی	کینه	است/	مثل	نوری	در	دل	آیینه	است

3(	بود،	اّما	در	میان	ما	نبود/	مهربان	و	ساده	و	زیبا	نبود
4(	آن	خدا	بی	رحم	بود	و	خشمگین/	خانه	اش	در	آسمان،	دور	از	زمین

	کدام	گزینه	با	دیگر	گزینه	ها	هم	خوانی	ندارد؟ 16

4(	تواضع	و	غرور 3(	خلوص	و	ریا	 2(	دشمنی	و	عداوت	 1(	ترس	و	دلیری	

	در	گروه	واژگان	کدام	گزینه	»هم	خانواده«	ناهماهنگ	است؟ 17

2(	تصویر،	مصّور،	تصاویر،	صور 1(	ُحّضار،	حاضر،	محضور،	احضار	
4(	ستاره،	مستور،	سّیاره،	مستتر 3(	ارباب،	متربّی،	تربیت،	رّب	

	مفهوم	کدام	گزینه	با	قسمت	مشخص	شده	در	بیت	زیر	بی	ارتباط	است؟ 18

»دوستی	از	من	به	من	نزدیک	تر										از	رگ	گردن	به	من	نزدیک	تر«
1(	اگرچه	از	رگ	گردن	تویی	نزدیک	تر	با	من/	تو	را	هر	لحظه	از	جایی،	مِن	سر	در	هوا	جویم

2(	هیچ	نتوانم	سر	از	فرمان	او	برتافتن/	کز	رگ	گردن	به	خود،	نزدیک	تر	می	یابمش
3(	اگرچه	از	رگ	گردن	به	بنده	نزدیک	است/	خدای	دور	بَود	از	بِر	خدا	دوران

4(	تسلیم	شو	وگرنه	برای	سبکسران/	تابیده	اند	از	رگ	گردن	طناب	ها
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	بن	ماضی،	بن	مضارع	و	شناسۀ	فعل	»بِبُرد«	در	کدام	گزینه	درست	آمده	است؟ 19

	د ـَ 2(	بُرد،	بَر،	ـ 	 	∅ 1(	بُرد،	بَر،

∅ 4(	بَر،	بُرد، 	 	د	 ـَ 3(	بُرد،	بِبَر،	ـ

	مناسب	ترین	واژه	ها،	برای	جاهای	خالی	کدام	گزینه	است؟ 20

»سیّداحمد	هاتف	اصفهانی	از	شاعران	دورۀ	.................................	و	.................................	است.	او	در	سرودن	غزل	از	.................................	و	.................................	پیروی	می	کرد«.
2(	افشاریه	و	زندیه،	سعدی	و	حافظ 1(	زندیه	و	صفویه،	سعدی	و	حافظ	
4(	افشاریه	و	زندیه،	حافظ	و	مولوی 3(	صفویه	و	قاجاریه،	سعدی	و	حافظ	

	همۀ	گزینه	ها	جزء	آرایه	های	ادبی	بیت	زیر	هستند،	مگر	... 21

»چشم	دل	باز	کن	که	جان	بینی										آنچه	نادیدنی	است،	آن	بینی«
4(	تکرار،	تناسب 3(	کنایه،	تشخیص	 2(	تشخیص،	جناس	 1(	جناس،	تشبیه	

	همۀ	گزینه	ها	با	»نهاد«	شروع	می	شوند،	بجز	گزینۀ	... 22

1(	ماه،	برق	کوچکی	از	تاج	او	/	هر	ستاره،	پولکی	از	تاج	او
2(	نّیت	من	در	نماز	و	در	دعا/	ترس	بود	و	وحشت	از	خشم	خدا
3(	مهربان	و	ساده	و	بی	کینه	است/	مثل	نوری	در	دل	آیینه	است

4(	هیچ	کس	از	جای	او	آگاه	نیست/	هیچ	کس	را	در	حضورش	راه	نیست

	در	همه	ی	گزینه	ها،	همه	ی	فعل	های	به	کار	رفته	سوم	شخص	اند،	به	جز	گزینه	ی	... 23

1(	زود	می	گفتند	این	کار	خداست	/	پرس	و	جو	از	کار	او	کاری	خطاست
2(	نّیت	من	در	نماز	و	در	دعا	/	ترس	بود	و	وحشت	از	خشم	خدا

3(	تا	که	یک	شب	دست	در	دست	پدر	/	راه	افتادم	به	قصد	یک	سفر
4(	پیش	از	این	ها	خاطرم	دلگیر	بود	/	از	خدا	در	ذهنم	این	تصویر	بود

	در	واژه	های	زیر	چند	غلط	امالیی	یافت	می	شود؟ 24

»پایه	های	برجش،	بلور،	رعد	و	برق	شب،	تنین	خنده	اش،	نعرۀ	طوفنده	اش،	حظورش،	قسد	سفر«
4(	چهار 3(	سه	 2(	دو	 1(	یک	

	کدام	گزینه،	از	داشتن	آرایه	های	ادبی	»تلمیح«	بهره	مند	است؟	 25

1(	عاشقان	را	بر	سر	خود،	حکم	نیست/	هرچه	فرماِن	تو	باشد،	آن	کنند
2(	وفا	و	عهد	نکو	باشد	ار	بیاموزی/	وگرنه	هرکه	تو	بینی،	ستمگری	داند
3(	پیراهنی	که	آید	از	او	بوی	یوسفم/	ترسم	برادران	غیورش	قبا	کنند

4(	دل	به	امید	روی	او،	همدم	جان	نمی	شود/	جان	به	هوای	کوی	او،	خدمت	تن	نمی	کند

	در	هیچ	گزینه	ای	)به	غیر	از	فعل(	»بن	ماضی	یا	مضارع«	وجود	ندارد،	مگر	گزینۀ	... 26

1(	در	دل	او	دوستی	جایی	نداشت/	مهربانی	هیچ	معنایی	نداشت
2(	در	میان	راه،	در	یک	روستا/	خانه	ای	دیدیم،	خوب	و	آشنا

3(	با	وضویی	دست	و	رویی	تازه	کرد/	با	دل	خود	گفت	وگویی	تازه	کرد
4(	می	توانم	بعد	از	این،	با	این	خدا/	دوست	باشم،	دوست	پاک	و	بی	ریا
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	کدام	گزینه،	بیشترین	»صفت«	را	در	خود	جای	داده	است؟ 27

1(	آن	خدا	بی	رحم	بود	و	خشمگین/	خانه	اش	در	آسمان،	دور	از	زمین
2(	مهربان	و	ساده	و	بی	کینه	است/	مثل	نوری	در	دل	آیینه	است

3(	رعد	و	برق	شب	طنین	خنده	اش/	سیل	و	طوفان،	نعرۀ	توفنده	اش
4(	در	میان	راه،	در	یک	روستا/	خانه	ای	دیدیم،	خوب	و	آشنا

		تاریخ	ادبیّات	کدام	گزینه	نادرست	است؟ 28

1(	»رسالۀ	قشیریه«	نوشتۀ	ابوالقاسم	قشیری	از	عارفان	قرن	ششم	هجری	است.
2(	اصل	کتاب	»رسالۀ	قشیریه«	به	زبان	عربی	است	و	بعد	به	فارسی	برگردانده	شده	است.

3(	قیصر	امین	پور	استاد	دانشگاه	و	شاعر	معاصر	است	و	از	شاعران	موفّق	پس	از	انقالب	به	شمار	می	آید.
4(	از	آثار	قیصر	امین	پور	می	توان	به	»به	قول	پرستو«،	»آیینه		های	ناگهان«	و	»تنفس	صبح«	اشاره	کرد.

	ترکیب	در	کدام	گزینه،	از	نوع	اضافۀ	تشبیهی	است؟ 29

1(	گفتمش:	پس	از	آن	خدای	خشمگین	/	خانه	اش	اینجاست؟	اینجا	در	زمین؟
2(	آدمی	از	خوی	نکو	خوش	بَود/	خس	همه	جا	در	خور	آتش	بَود

3(	درس	عبرت	خوانَد	از	اوراق	من	/	هر	که	سوی	من	به	فکرت	نگریست
4(	گر	راست	سخن	گویی،	در	بند	بمانی/	به	زان	که	دروغت	دهد	از	بند	رهایی

	کدام	گزینه،	در	مورد	بیت	زیر	نادرست	است؟ 30

»پیش	از	این	ها	خاطرم	دلگیر	بود										از	خدا	در	ذهنم	این	تصویر	بود«
2(	کّل	بیت،	دو	جمله	است. 1(	»خاطر«،	نقش	نهادی	دارد.	

ـَـ	م«	در	»ذهنم«	نقش	مسندی	دارد. 4(	»ـ 3(	»بود«	فعل	اسنادی	و	»دلگیر«	مسند	است.	

	در	کدام	گزینه	نقش	قافیه	با	بقیه	تفاوت	دارد؟ 31

1(	آن	خدا	بی	رحم	بود	و	خشمگین	/	خانه	اش	در	آسمان	دور	از	زمین
2(	بشر،	ماورای	جاللش	نیافت	/		بََصر	منتهای	جمالش	نیافت

3(	در	دل	او	دوستی	جایی	نداشت	/	مهربانی	هیچ	معنایی	نداشت
4(	زود	می	گفتند:	»	این	کار	خداست	/	پرس	و	جو	از	کار	او	کاری	خطاست

	در	کدام	گزینه	تعداد	ترکیبات	اضافی	بیشتر	است؟ 32

1(خوشش	باد	آن	نسیم	صبحگاهی	/	که	درد	شب	نشینان	را	دوا	کرد
2(	هر	که	را	باشد	دل	چون	آیینه	/	حق	همی	بیند	درون	آیینه

3(	ای	نام	نکوی	تو،	سر	دفتر	دیوان	ها	/	وی	طلعت	روی	تو،	زینت	ده	عنوان	ها
4(	سخن	کم	گفتن	و	اندیشه	کردن	/	به	از	بسیارگویی	پیشه	کردن

33	معنی	چند	واژه	در	کمانک	نادرست	است؟

»ریا	)نفاق(،	کینه	)دشمنی(،	از	آِن	)متعلّق	به(،	طنین	)لرزش(،	دلگیر	)ناراحت(،	توفنده	)سریع(،	عاج	)استخوان	دندان	فیل(،	
نیّت	)قصد(«

4(	چهار 3(	سه	 2(	دو	 1(	یک		
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پرسش های چهارگزینه ای دانش های زبانی و ادبی

گزینۀ	12
»نعرۀ	توفنده«	ترکیب	وصفی	است	و	در	آن	نعره،	موصوف	و	

توفنده،	صفت	است.

گزینۀ	24
»طنین	خنده«	ترکیب	اضافی	اســت	و	در	آن	طنین،	مضاف	و	

خنده،	مضاٌف	الیه	است.

گزینۀ	33
»شــکم	خیره«	ترکیب	وصفی	است	و	در	آن	شکم،	موصوف	و	

خیره،	صفت	است.

گزینۀ	42
»رعّیِت	خود«	و	»راِن	خود«	دو	ترکیب	اضافی	اند.

گزینۀ	54
ســه	ترکیب	وصفی:	ویژگی	های	برجســته،	انسان	آگاه،	عاج	
ســفید/	چهار	ترکیب	اضافی:	محتوای	آثار،	ســاختمان	زبان،	

شناخت	خداوند،	فرش	طبیعت.

گزینۀ	61
نام	دیگر	ساختار،	شکل	بیرونی	اثر	است.

گزینۀ	72
در	بررســی	ســاختار	یک	اثر،	تعداد	فعل	ها	و	جمله	ها	اهّمّیت	

چندانی	ندارد.

گزینۀ	83
»رعد	و	برق	شب،	طنین	خنده،	خنده	اش،	توفنده	اش«	ترکیب	های	
اضافــی	این	گزینه	انــد.	در	گزینۀ	)1(	نّیت	من	و	خشــم	خدا،	
در	گزینــۀ	)2(	خانۀ	او	و	فرش	هایــش	و	در	گزینۀ	)4(	دل	او،	

ترکیب	های	اضافی	اند.

گزینۀ	92
»مرد	منجی«	فقط	ترکیب	وصفی	اســت،	اّما	ســایر	گزینه	ها	

»ترکیب	وصفی	مقلوب«اند.	

گزینۀ	104
»چشمۀ	معرفت«	هم	ترکیب	اضافی	و	هم	تشبیه	است	)اضافۀ	

تشبیهی(.

پرسش های چهارگزینه ای ترکیبی درس اّول

گزینۀ	113
صورت	صحیح	امالیی	موارد	غلط	»قّصه	ها،	عاج،	اربابش«	است.

گزینۀ	122
خشــت	)آجر	خام(	/	خاطر	)ذهن(	/	انبوه	)فراوان(	/	خداوند	

)صاحب(.

گزینۀ	131
دست	و	رو	و	دل	)تناسب(	/	گفت	وگو	با	دل	)تشخیص(.

گزینۀ	144
ـَـ	ش«	 »را«	به	معنی	»به«	)حرف	اضافه(	/	»خداوند«	)متّمم(	/	»ـ

)مضافٌ	الیه(	/	گرگ	)نهاد(.

گزینۀ	151
»خانه	ای	خوب«	و	»خانه	ای	آشنا«	دو	ترکیب	وصفی	اند.

گزینۀ	162
»دشــمنی	و	عداوت«	مترادف	اند؛	اّما	دیگــر	واژه	های	به	کار	

رفته،	دو	به	دو	»متضاد«	هستند.

گزینۀ	174
»سّیاره«	از	ریشۀ	»َسیََر«	است	اّما	»ستاره،	مستور	و	مستتر«	از	

ریشۀ	»َستََر«	هستند.

گزینۀ	184
»رگ	گردن«	در	این	گزینه	کنایه	از	»غیرت	و	تعّصب«	است.

گزینۀ	191
∅	)شناســه	ندارد:	 بُبــرد:	بُرد	)بن	ماضی(،	بَر	)بن	مضارع(،	

سوم	شخص	مفرد	ماضی	ساده	است(.

پاسخ نامۀ تشریحی
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گزینۀ	202

سّیداحمد	هاتف	اصفهانی	از	شــاعران	دورۀ	افشاریه	و	زندیه	
است.	او	در	سرودن	غزل،	از	سعدی	و	حافظ	پیروی	می	کرد.

گزینۀ	214
آن	و	جان	)جناس(	/	چشــم	دل	)اضافۀ	تشبیهی(	/	چشم	دل	
)تشخیص(	/	چشــم	دل	باز	کردن	)کنایه	از	بصیرت	یافتن	و	
آگاه	شدن(	/	چشم	و	دل	و	جان	)تناسب(،	آرایه	تکرار	ندارد.

گزینۀ	223
مهربان	و	ســاده	و	بی	کینه	)مســند(	/	نهاد	)خداونِد	محذوف	

است(	/	نهادها	)ماه،	نّیت،	هیچ	کس(

گزینۀ	233
فعل	افتادم	در	این	گزینه	اّول	شخص	مفرد	است.

گزینۀ	244
صــورت	صحیح	امالیی	موارد	غلط	»طنین،	توفنده،	حضورش،	

قصد«	است.

گزینۀ	253
تلمیح	به	داســتان	حضرت	یوســف)ع(	کــه	برادرانش	او	را	
ناجوانمردانه	به	چاه	انداختند	و	پیراهن	او	که	حضرت	یعقوب	

از	دلتنگی	می	بویید	و	...

گزینۀ	263
گفت	)بن	ماضی(	و	گوی	)بن	مضارع(	از	مصدر	»گفتن«	است.	

گزینۀ	272
»مهربان	و	ســاده	و	بی	کینه«	هر	سه	صفت	اند.	در	گزینۀ	)1(	
بی	رحم	و	خشــمگین	)دو	صفت(،	در	گزینۀ	)3(	توفنده	)یک	

صفت(،	و	در	گزینۀ	)4(	خوب	و	آشنا	)دو	صفت(.

گزینۀ	281
ابوالقاسم	قشیری،	از	عارفان	قرن	پنجم	هجری	است.

گزینۀ	293
درس	عبرت	اضافۀ	تشــبیهی	است	و	در	آن	عبرت،	مشبه	به	

است..

گزینۀ	304
ـَـ	م«	در	»ذهنم«	نقش،	مضاٌف	الیه	دارد. »ـ

گزینۀ	311

واژه	های	قافیه	خشمگین	و	زمین	هستند	که	خشمگین	مسند	و	
زمین	متمم	است.

گزینۀ	323
	ناِم				نکوِی				تو			/					سر	دفتِر	دیوان	ها			/		

۱.تركیب   ۲.تركیب                  ۳. تركیب اضافی   
  اضافی      اضافی

	طلعِت	روِی	تو				/	زینت	دِه	عنوان	ها
 4.تركیب  ۵.تركیب         ۶.تركیب اضافی

 اضافی       اضافی

گزینۀ	332

طنین)	صدا،	بانگ(

توفنده)از	مصدر	توفیدن؛	پرخروش،	خروشان،	غوغا	کننده(
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تشبیه

مانند كردن چیزی به چیز ديگر است كه به جهت دارا بودن، صفت يا صفاتی با هم مشترک باشند.
ارکان تشبیه: هر تشبیه دارای چهار ركن )قسمت( است: 

۱- مشّبه: واژه ای است كه آن را به واژه ای ديگر مانند می كنیم.
۲- مشّبهٌ به: واژه ای كه واژه ای ديگر به آن، مانند می شود.           طرفین تشبیه كه مهم ترين اركان تشبیه اند و حذف نمی شوند.

۳- وجه شبه: صفت يا ويژگی  مشترک بیِن مشّبه و مشّبه به است.
4- ادات تشبیه: واژه يا واژه هايی كه نشان دهندۀ پیوند شباهت باشند كه عبارت اند از: مثل، مانند، به سان، همچون، چون، نظیر، 

شبیه، همانند و ...

 مثـال:
پرهای طاووس، ماننِد دسته گلی پر نقش و نگار، رنگارنگ است.

رکن اّول )مشّبه، طرف اّول تشبیه(: »پرهای طاووس« است كه به چیزی تشبیه شده است.
رکن دوم )مشّبهٌ به، طرف دوم تشبیه(: »دسته گلی پر نقش و نگار« است كه »پرهای طاووس« به آن مانند شده است.

رکن سوم )وجه شبه(: »رنگارنگ بودن« شباهتی است كه بین اين دو وجود دارد.
رکن چهارم )ادات تشبیه(: »مانند« كلمه ای است كه شباهت »پرهای طاووس« را به »دسته گل« برقرار می سازد.

گاهی وجه شبه و ادات تشبیه حذف می شوند.
مثال: چهرۀ مادرم همچون       ماه         می درخشد.

              مشبه    ادات تشبیه    مشّبهٌ به      وجه شبه )درخشیدن(

چهرۀ مادرم ماه است.
     مشّبه     مشّبهٌ به

هرگاه مضاف و مضافٌ الیه )تركیب اضافی(، تشــبیه بسازد، به آن »اضافۀ تشبیهی« می گويند. در اين نوع تركیب، غالباً مضافٌ الیه، 
مشّبه و مضاف، مشّبهٌ به است. 

 مثـال:
همچنان در آتش عشق تو سوزانم چو شمع           )مقراض: قیچی( رشته ی صبرم به مقراض غمت ببريده شد 

اضافه ی تشبیهی       اضافه ی تشبیهی     اضافه ی تشبیهی

»چو و چون« اگر معنی »مثل و مانند« بدهند، ادات تشبیه  است  و حرف اضافه هم محسوب می شود.
مثال:    سعدیا!  چون      تو   کجا نادره گفتاری هست؟

                  ادات تشبیه   مشبهٌ به
                و حرف اضافه   و متّمم

 یا    چو      شیرین سخنت نخل شکر باری هست؟
ادات تشبیه و  مشّبهٌ به و متّمم

 حرف اضافه     

دانش های ادبی )درس 2(
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»*استعاره« در لغت به معنی »عاریت گرفتن یا عاریت خواستن« است. اما در اصطالح، نوعی 
تشبیه بوده که همیشه یکی از طرفین آن )مشبّه یا مشبّه به( حذف شده است.

مثال 1: وقتی می گوییم »علی شــیر است«، »علی« مشبّه و »شیر« مشبّهٌ به است. حال اگر 
بگوییم »شیر آمد« و منظورمان از شیر »علی« باشد، در واقع »شیر« را *استعاره از »علی« 

گرفته ایم و در این صورت مشبّهٌ به ذکر شده؛ اّما مشبّه حذف شده است.
مثــال 2: وقتی می گوییم »دســِت اجل« یک ترکیب "اضافۀ اســتعاری" بیان کرده ایم؛ زیرا 

اجل، مشبّه است و مشبّهٌ به که یک »انسان« است حذف شده است.

نماد

واژه يا واژه هايی  هستند كه عالوه بر معنا و مفهوم خودشان، معنا و مفهوم ديگری هم دارند. مثاًل »شمع« همان شمع است؛ اّما در 
ادبّیات، بیشتر بر معنا و مفهوم »معشوق« داللت دارد. »رمز، سمبل، نشانه، مظهر« از ديگر اسامی »نماد« هستند.

مفهوم نمادهاواژه ها

شیر
طاووس
خّفاش
سرو
عقاب

شجاعت
زيبايی و غرور
كوری و تاريکی

آزادگی و جاودانگی
تیزبینی و اوج گرفتن

پرسش های چهارگزینه ای دانش های ادبی

	کدام	یک	از	ترکیب	های	زیر	»اضافه	تشبیهی«	است؟	 1

4(	زّر	ناب 	3(	درختان	بوستان	 2(	کاروان	عشق	 1(	نقش	و	نگار	طبیعت	

	همۀ	گزینه	ها	»اضافۀ	تشبیهی«	هستند،	مگر	گزینۀ	...	 2

4(	دست	اجل 3(	نهال	دشمنی	 2(	خورشید	عشق	 1(	درخت	دوستی	

	در	کدام	گزینه،	»اضافۀ	تشبیهی«	بیشتری	به	کار	رفته	است؟ 3

1(	صبح	امید	که	بُد	معتکف	پردۀ	غیب/	گو	برون	آی،	که	کار	شب	تار	آخر	شد
2(	علی	ای	همای	رحمت	تو	چه	آیتی	خدا	را؟/	که	به	ما	سوا	فکندی؛	همه	سایۀ	هما	را	

3(	یکی	را	به	سر	برنهد	تاج	بخت/	یکی	را	به	خاک	اندر	آرد	ز	تخت
4(	بی	مهر	رخت	روز	مرا	نور	نمانده		است/	وز	عمر	مرا	جز	شب	دیجور	نمانده	ا	ست

	در	همۀ	گزینه		ها،	ارکان	تشبیه	به	طور	کامل	دیده		می	شود	به	جز	گزینۀ	... 4

1(	خداوند	برای	ملخ	دو	چشم	سرخ	و	دو	حدقه	چونان	ماه	تابان	آفرید.
2(	پرهای	طاووس	چونان	دسته	گلی	پرنقش	و	نگار،	رنگارنگ	است.

3(		ملخ،	دو	پای	داس	مانند	دارد	که	اشیا	را	برمی	دارد.
4(	پروردگار	بال	هایی	برای	پرواز	خّفاشان	آفرید	که	همانند	الله	های	گوش	اند.
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	»چون«	در	کدام	گزینه	»ادات	تشبیه«	است؟ 5

2(	چون	شیر	به	خود	سپه	شکن	باش 1(	چون	نیک	نظر	کرد	پر	خویش	بر	او	دید	
4(	چون	برآید	این	همه	گل	های	نغِز	کامکار؟ 3(	چون	نپرسی	کاین	تماثیل	از	کجا	آمد	پدید؟	

	در	هیچ	گزینه	ای	»تشبیه«	وجود	ندارد،	مگر	گزینۀ	... 6

1(	ابروی	یار	در	نظر	و	خرقه	سوخته/	جامی	به	یاد	گوشۀ	محراب	می	زدم
2(	چشمم	به	روی	ساقی	و	گوشم	به	قول	چنگ/	فالی	به	چشم	و	گوش	در	این	باب	می	زدم

3(	هر	مرغ	فکر	کز	سرشاخ	سخن	بَجست/	بازش	ز	طّرۀ	تو	به	مضراب	می	زدم
4(	چون	این	دو	شوند	از	تو	خرسند	/	خرسند	شود	ز	تو	خداوند

	در	همه	ی	ابیات	»اضافه	ی	تشبیهی«	دیده	می	شود؛	به	جز... 7

1(	من	آزاده	از	خاک	آزادگانم	/	گل	صبر	می	پرورد	دامن	من	
2(	تأّمل	در	آیینه	ی	دل	کنی	/	صفایی	به	تدریج	حاصل	کنی

3(	بوی	گل	و	بانگ	مرغ	برخاست	/	هنگام	نشاط	و	روز	صحراست
4(	این	قافله	ی	عمر	عجب	می		گذرد	/	دریاب	دمی	که	با	طرب	می	گذرد

	»نماد«	و	»مفهوم	نماد«	در	کدام	گزینه	با	هم	مطابقت	ندارد؟ 8

4(	الله:	شهید 3(	شیر:	شجاعت	 2(	عقاب:	سرعت	شکار	 1(	سرو:	آزادگی	

	با	توّجه	به	بیت	»نور	خورشید	در	جهان	فاش	است/	آفت	از	ضعف	چشم	خّفاش	است«،	»خّفاش«	نماد	چیست؟ 9

4(	بینایی	و	دقّت 3(	پرواز	در	شب	تاریک	 2(	دقّت	در	شکار	کردن	 1(	کوری	و	تاریکی	

	با	توّجه	به	این	بیت	سعدی،	»طاووس«	مظهر	و	نماد	چیست؟ 10

»طاووس	را	به	نقش	و	نگاری	که	هست	خلق										تحسین	کنند	و	او	خجل	از	پای	زشت	خویش«
4(	غرور	و	زیبایی 3(	جنبش	و	تالش	 2(	آزادگی	و	جاودانی	 1(	پرواز	و	زیبایی	

	در	کدام	گزینه	هر	دو	ترکیب،	»اضافه	تشبیهی«	است؟ 11

2(	روی	ماه،	دست	ادب 1(	صفحۀ	هستی،	انگشتر	عقیق	
4(	دست	روزگار،	کالس	درس 	 3(	قافلۀ	عمر،	نسیم	شادی	
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از شگفتی های آفرینش خالق بی همتا، اسرار پیچیدۀ حکیمانه در آفریدن خّفاش هاست:

ازکارهایعجیبآفرینشخداوندیگانه،رازهایپیچیدۀخردمندانهدرآفریدنخّفاشهاست.
روشــنی روز که همه چیز را می گشاید، چشمانشان را می بندد؛ زیرا خّفاش از حرکت در نور درخشان ناتوان است و 

تاریکی شب که هر چیز را به خواب فرو می برد، چشمان آن ها را باز می کند:

روشناییروزکههمهچیزراروشنوقابلدیدنمیکند،چشمهایخّفاشرامیبندد)یعنیآنهارانابینامیکند(چونخّفاشازپروازدرنور
روشنناتواناستوتاریکیشب،کههمۀموجوداترابهخوابفرومیبرد،چشمهایخّفاشرابازمیکند)یعنیآنهارابینامیکند(.

 روشــنی، روز، نور و درخشــان )تناسب( / تاريکی و شب )تناسب( / می گشــايد و می بندد )تضاد( / شب و روز )تضاد( / روشنی و 
تاريکی )تضاد(

پس او در روز پلک ها را بر سیاهی دیده ها می اندازد و شب را چونان چراغی برمی گزیند تا در پرتو تاریکی آن، روزی 
خود را جست وجو کند:

بنابراینخّفاشدرروز،چشمهایخودرامیبنددوشبراهمانندِچراغیانتخابمیکندکهدرتاریکیآن)کهبرایخّفاشروشنایی
است(غذایخودشرابهدستبیاورد.

  روز و شب )تضاد( / پلک ها و ديده ها )تناسب( / شب را   چونان        چراغی،   برمی گزيند )تشبیه( / روز و پرتو )تناسب(
                                                                             مشبه      ادات تشبیه      مشّبهٌ به       وجه شبه )برگزيدن(

سیاهی، شب، تاريکی )تناسب(

گزیده ای از نامه ها، خطبه ها، سخنان و کلمات قصار امیرمؤمنان، 
حضرت علی)ع( است که عالم بزرگوار شیعی »سّیدرضی« آن 

را گردآوری کرده است.
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خداوند برای ملخ دو چشم سرخ و دو حدقه، چونان ماه تابان آفرید و به او گوش پنهان و دهانی متناسب اندامش بخشید:

خداوندبرایملخ،دوچشمقرمزرنگودومردمکهمانندماهدرخشانآفریدوبهآنگوشیمخفیشدهودهانیمناسببدنشبخشید.

 دو چشم سرخ و دو حدقه  چونان    ماه تابان    آفريد )تشبیه( / چشم، حدقه، گوش، دهان و اندام )تناسب(
                   مشّبه                 ادات تشبیه    مشّبهٌ به     وجه شبه )آفريدن(

ملخ، حواسی نیرومند و دو دندان پیشین دارد که گیاهان را می چیند و دو پای داس مانند که اشیا را برمی دارد:

ملخحسهاییقدرتمندودودندانجلوییداردکهگیاهانراقطعمیکندودوپامانندداسداردکههمهچیزرابرمیدارد.

 حواس، دندان، پا )تناسب( / دو پای    داس       مانند كه اشیا را برمی دارد )تشبیه(
                                                 مشّبه      مشّبهٌ به     ادات تشبیه               وجه شبه)برداشتن(

از شــگفت انگیزترین پرندگان در آفرینش، طاووس است که خداوند آن را در استوارترین شکل بیافرید؛ با بال های 
زیبا که پرهای آن به روی یکدیگر انباشته شده و ُدم کشیده اش که آن را چونان چتری گشوده است که طاووس آن 

را بر سر خود سایبان می سازد؛ گویی بادبان کشتی است که ناخدا آن را برافراشته است:

ازعجیبترینپرندههادرآفرینشخداوند،طاووساستکهخداوندآنرادرکاملترینشکلآفرید؛بابالهایزیباکهپرهایآن
برروییکدیگرجمعشدهاستودُمکشیدۀطاووسکهآنرامانندچتریبازکردهاستکهطاووسآنچتررابررویسرش،سایبان

قرارمیدهد.اینچترهماننِدبادبانکشتیاستکهگویافرماندۀکشتیآنراباالبردهاست.

 دم كشیده اش كه آن را چونان     چتری      گشوده است )تشبیه(،
           مشّبه                    ادات تشبیه     مشّبهٌ به      وجه شبه )گشودن(

)دم كشیده اش( گويی       بادبان كشتی است كه ناخدا آن را برافراشته است )تشبیه(
        مشبه          ادات تشبیه        مشّبهٌ به                               وجه شبه )برافراشتن(

اگر رنگ های پرهای طاووس را به روییدنی های زمین تشــبیه کنی، خواهی گفت: »دسته گلی است که از شکوفه های 
رنگارنگ گل های بهاری فراهم آمده است.«

 جمله دارای تشبیه است: پرهای طاووس )مشّبه(، دسته گل )مشّبهٌ به(، رنگارنگ بودن )وجه شبه(.
اگر آن )پرهای طاووس( را با پارچه های پوشیدنی همانند سازی، چون پارچه های زیبای پرنقش و نگار است.

 جمله دارای تشبیه است: پرهای طاووس )مشّبه(، چون )ادات تشبیه(، پارچه های زيبا )مشّبهٌ به(، پر نقش و نگار )وجه شبه(.
پرهای طاووس چونان برگ خزان دیده، می ریزد.

 جمله دارای تشبیه است: پرهای طاووس )مشّبه(، چونان )ادات تشبیه(، برگ خزان ديده )مشّبهٌ به(، می ريزد )وجه شبه(.
برفراز گردن طاووس، به جای یال، کاکلی ســبز رنگ و پرنقش و نگار روییده است. در اطراف گردنش، گویا چادری 

سیاه افکنده، پنداری با رنگ سبز تندی درهم آمیخته که در کنار شکاف گوشش، جلوۀ خاّصی دارد.

رویگردنطاووس،بهجایپرها،کاکلیسبزرنگوزیباروییدهاست.دراطرافگردنشانگارکهچادرسیاهرنگیانداختهاست.گویا
بارنگسبزتیرهایآمیختهشدهکهدرکنارفرورفتگیگوشش،شکلویژهایدارد.

 جمله دارای تشبیه است: كاكلی سبز رنگ و پر نقش و نگار )مشّبه(، گويا )ادات تشبیه(، چادری سیاه )مشّبهٌ به(، افکنده )وجه شبه(.
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واژه شناســـی

جمع دلیلدالیل

عجیب بودن، حیرت، تعّجبشگفتی

آفرينندهخالق

يگانه، بی مانند، بی نظیربی همتا

جمع سّر، رازهااسرار

همراه با حکمت، عالمانه خردمندانهحکیمانه

باز كردنگشودن

تابان، روشنی دهندهدرخشان

چشمدیده

مانند، مثلچونان

انتخاب كردنبرگزیدن

روشنايی، بازتاب نورپرتو

غذا، رزقروزی

از بین رفتندرهم شکستن

آن قدر، آن اندازهچندان

تن، بدناندام

مردمک چشم، كاسۀ چشمحدقه

مناسبمتناسب

جمع حّسحواس

ابزاری آهنی و سركج به شکل هالل ماه كه داس
بسیار تیز است و با آن محصوالت كشاورزی 

را درو می كنند.
جمع شیء، چیزهااشیا

گويا، انگارپنداری

دور كردن، راندندفع

يکپارچه، باهممّتحد

مزرعهکشتزار

بدن، پیکرجّثه

بزرگیعظمت

آفرينش، آفريدهخلقت

عجیب ترينشگفت انگیزترین

محکم ترين، كامل تريناستوارترین

پر شده، جمع شدهانباشته

انگار، مثل اين كهگویی

صاحب كشتی، كشتیبانناخدا )ناو خدا(

بلند كرده، برپا كردهبرافراشته

آنچه رشد می كند.روییدنی

پايیزخزان

دوبارهدیگر بار

طالی خالصزِرناب

ظاهر، پیدايی، شکلجلوه

باال، بلندیفراز

موهای بلند روی گردن اسب، یال
)در اينجا منظور پرهای گردن طاووس است(

موهای بلند میان سرکاکل

جمع طرفاطراف

انداختهافکنده
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قالب شعر: قصیده

معنـی و مفهـوم

؟ و
ش

�
�ت مه�ن ن�ه اگردد�پد�ݔدا�،ا�ݔ کحب

ها�ا�ن صل�ب
دکهد��ن میدا�ن

ی�اک��ن
ت
�اس�

کسیبهدرستینمیداندکهدرفصلبهار،اینهمه،شکلوتصویرزیباازکجاآشکارمیشود؟

میرزاحبیب اهلل شیرازی، متخّلص به »قاآنی« از شاعران دورۀ قاجار 
است. هنر او در قصیده ســرایی و انتخاب واژگان خوش آهنگ و 
توصیف های نیکوست. او کتاب »پریشــان« را به شیوۀ گلستان 
سعدی نوشت. آرامگاهش در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( 

در شهر ری است.

شــاعر و عارف بزرگ قرن پنج و ششم 
هجری است. او در ابتدا شاعری مدیحه سرا 
بود؛ اّما پس از مّدتی به ســرودن اشعار 
عرفانی و اخالقی روی آورد. »کارنامۀ بلخ« 

و » الحقیقه« از آثار اوست.
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 نقش و نگار )تناسب(

 گردد )فعل اسنادی( / پديدار )مسند(

؟  ِ رن
عن
مهگلاهی�ن ن�ه �ݔدا�ݔ

آ
را ون�ب د�پ �ن رشَ

ا��ݔِک�نَ
اِک�ت �ن ودکرن

ران�ش لاه��ݔ
ع�ت

عقلانسانهاتعجّبمیکندکهازخاکسردوبیروحچگونهاینهمهگلهایسرخرنگوزیبامیروید؟

ـِـ« و صامت   عقل ها حیران شود )تشخیص است چون عقل حیران نمی شود، انسان حیران می شود( / نغمۀ حروف )تکرار مصّوت »ـ
»ک«(

 شود )فعل اسنادی( / حیران )مسند( / چون يعنی چگونه، قید پرسش است / »خاِک تاريک« و »گل های نغز« )تركیب وصفی(.

؟ د اسش کحب
را�ن صاو�ݔ

ن�ت یکا�ݔ و�ݔ �ب
ون�ن مد�پد�ݔد؟�پ

آ
اا کحب

لا�ن �ݔ
ماىش ن�ت رسیکا�ݔ �پ

ون�ن �پ

چگونه)چرا(نمیپرسیکهاینشکلهاازکجاآشکارشد؟چگونه)چرا(جستوجونمیکنیکهاینتصویرهاازکجانمایانشد؟)منظوراز
تصاویروتماثیل،روییدنیهاییماننددرخت،گلوگیاهدرفصلبهاراست(.

 تماثیل و تصاوير )تناســب( / پديد و آشــکار )تناسب( / چون و چون، كاين و كاين، كجا و كجا )تکرار( / تماثیل و تصاوير )منظور 
رويیدنی های فصل بهار است.(

ا�؟ ا��ن نسان�ن رکهمیگر�ݔد�بد�ݔ �ب �ه را�ن اه؟ا�ب اه�ت نسان�ت دد�بد�ݔ
�ن کهمی�ن و�ت

�ش ا�ن ر�ت �ب

آذرخش)صاعقه(ازشوقدیدارچهکسیاینگونهباصدایبلندمیخندد؟ابرازدوریچهکسیاینگونهبانالهواندوهگریهمیکند؟
)مصراعدوماشارهبهبارشباراندارد.(

 برق از شــوق كه می خندد )تشــخیص( / ابر از هجر كه می گريد )تشخیص( / می خندد و می گريد )تضاد( / بدين سان و بدين سان 
)تکرار( / خنديدن برق )كنايه از صدای بلنِد رعد و برق( / گريۀ ا بر )كنايه از گرفتگی ابر و باريدن باران( / نغمۀ حروف )تکرار صامت 

»ق«(

بهکا�؟ ی�
ت
س� �هء�ه

رص�ن َرد�ب
َ
�ب مه�و��ت ن�ه را�ݔ �ݔ

د�ن ل�ݔ
�ت ی�ت رکه�ب گرما�ه

ن�و��ت
آ
ا ݔس�ت ک�

آننّقاشزبردستکهبدونپیرویازدیگران،اینهمهشکلوتصویر)زیبایی(رادرجهانآفرینشبهوجودآوردهچهکسیاست؟
)مّسلماًکسیجزخداوندنیست.(

 صورتگر، صورت )تناسب( / صفحۀ هستی: اضافۀ تشبیهی است و در آن هستی، مشّبه و صفحه، مشّبهٌ به است. / صورتگر )*استعاره 
از خداوند(/ صورت: كنايه از زيبايی های جهان

 كّل بیت، استفهام انکاری )پرسش تأكیدی( دارد. / صورتگر ماهر )تركیب وصفی(
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واژه شناســـی

نّقاش، پديد آورندۀ نقش )در اين درس منظور صورتگر
خداونِد خالق است(

زبردست، استادماهر

به درستی، به راستیراستی را

آشکار، نمايانپدیدار

متعّجب، سرگردانحیران

مخّفف »كه از«کز

سرد و بی روح، غمگین، اندوهگین، غمناکنََژند

چگونه، چراچون

خوب، نیکو، زيبانغز

نوعی گل بسیار سرخ و زيباگِل کامکار

مخّفف كه اينکاین

جمع تمثال، تصويرها، شکل هاتماثیل

جمع تصوير، شکل هاتصاویر

رعد و برق، صاعقهبرق

میل، رغبت، عالقهشوق

چه كسیِکه

به اين شکل، اين گونهبدین سان

صدای خندۀ بلند، قهقههقاه قاه

دوری، جدايی، فِراقهجر

با حالت زاری، با حالت ناله و اندوهزارزار

پیرویتقلید

شکل، تصويرصورت

جهان آفرينش، جهان هستیصفحۀ هستی
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معنـی و مفهـوم

)جوانه( آرام آرام سینۀ خاک را شکافت و سرش را بیرون آورد:

جوانهیواشیواشازدرونخاکبیرونآمد.

 آرام آرام )تکرار( / سینۀ خاک )تشخیص( / سینه و سر )تناسب(.

اندوه تشنگی و خستگی راه، او )جوانه( را از پای درآورده بود:

غّصۀتشنهبودنوخستگیراه،جوانهراضعیفوناتوانکردهبود.

 از پای در آمدن جوانه )تشخیص و كنايه( / از پای درآمدن )كنايه از ضعیف و ناتوان شدن(
)جوانه( ســنجاقک را تا زمانی که در افق از نظر ناپدید می شــد، نگاه کرد. بعد جوانه لبخند غمگینی زد، نور کم رنگ 

شادی، در قلبش جان گرفت:

جوانهسنجاقکراتاوقتیکهدرکرانۀآسمانغیرقابلدیدنشد،نگاهکرد.بعدجوانهلبخندناراحتکنندهایزدوخوشحالوامیدوارشد.

 نگاه كردن و لبخند زدن جوانه )تشخیص( / نور كم رنگ شادی در قلبش جان گرفت. )كنايه از اين كه خوشحال و امیدوار شد.(
)سنگ( دوباره به افق خیره شد:

سنگدوبارهبهکرانۀآسمانزلزد.

 خیره شدن سنگ )تشخیص(

سال هاست که خاک شور این دشت، طعم گوارای آب را نچشیده است:

سالهاستکهخاکشورزاراینصحرا،مزۀشیرینآبرانچشیدهاست.

 خاک، طعم گوارای آب را نچشیده است )تشخیص(

اندیشۀ مرگ جوانه، دلش را به درد آورد:

فکر مرگ جوانه، سنگ را بسیار ناراحت و غمگین كرد.

 فکر كردن به مرگ جوانه و به درد آمدن دل سنگ )تشخیص(

جوانه، ناگهان بر جای خود خشکش زد. سنگ شکافته شده بود و از قلب او، چشمۀ پاک و زاللی می جوشید:

جوانهیکدفعهمتعجّبشد،سنگترکبرداشتهبودوازوسطآن،چشمۀپاکوصافیجاریمیشد.

 جوانه بر جای خود خشــکش زد )تشــخیص( خشکش زد: كنايه از اين كه متعجب شد و بی حركت ماند/ قلب سنگ )تشخیص( / 
قلب سنگ )كنايه از وسط سنگ(.
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چون شخصیّت های این داستان )جوانۀ سنگ، مرداب و ...( نماد انسان ها هستند و از زبان 
آن ها حرف می زنند، در درس، آرایۀ تشــخیص یا شخصیت بخشــی فراوان دیده می شــود. 
 جوانه )نماد انســان های ضعیف و محتاج کمک(، مرداب )نماد انســان های بی تفاوت(، ســنگ 

)نماد انسان های فداکار(، سنجاقک )نماد انسان  های کمک کننده و خیرخواه( و...

واژه شناســـی

تالش، كوششجنب و جوش 

بعد از مّدتیپس از چندی

بی نتیجه، بی محصولبی حاصل

ناراحت، مضطربنگران

بی قرار، بی تحّملبی تاب

شادابی، تازگیطراوت

كنايه از ناتوان و ضعیف كردناز پای درآوردن

نازک و باريکظریف

حشره ای با چهار بال نازک و دراز سنجاقک
)سنجاقک: شبیه سنجاق(

اطرافدور و بر

كرانۀ آسمان، كنارۀ آسمان، آنجا كه آسمان افق
به زمین می پیوندد.

از نظر ناپدید 
شد

ديده نمی شد، غیرقابل ديدن بود.

چمنسبزه

بی پايان، فراوانبی شمار

نگاه عمیق، زل زدنخیره

يکسان، يک جوریک نواخت

خوشحال، خشنودراضی

هديه، سوغاتارمغان

عجله، سرعتشتاب

طعم

گوارا

مزه
شیرين، لّذت بخش 

كنايه از اين كه غمگین و ناراحت شد.قلبش فشرده شد

فرار كردهگریخته

روان، راهیجاری

تعّجب، شگفتیبهت وحیرت

دلپسند، پسنديدهدل پذیر

به جای خود 
خشکش زد

كنايه از اين كه بی حركت و متعّجب ماند.

صاف، شّفافزالل
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	»خوب	جهان	را	ببین!«
دفع:	مدافع،	دفاع،	تدافع،	دافع	 دلیل:	دلیل،	ادلّه،	داللت	

عظمت:	عظیم،	عظمی،	معّظم،	اعظم،	تعظیم خالق:	خلق،	مخلوق،	خالیق،	خلقت	
خوراک:	خوردن،	خوردنی،	خورشت،	خورده،	خوره متناسب:	مناسب،	نسبت،	تناسب،	منسوب،	انتساب		

تشبیه:	شبیه،	شبه،	مشابه،	اشتباه،	مشّبه حواس:	حّس،	محسوس،	احساس،	حساسّیت،	حّساس		
قدرت:	قدیر،	قادر،	مقدور،	اقتدار حکیمانه:	حکم،	حاکم،	حکومت،	محکوم،	محکم	
لحظه:	لحظات،	لحاظ،	مالحظه عظمت:	عظم،	عظیم،	عظمی،	تعظیم،	معّظم	

جلوه:	جلی،	جال،	تجلی،	متجلّی
»صورتگر	ماهر«

تصاویر:	صورت،	مصّور،	تصّور،	صور،تصویر عقل:	عاقل،	معقول،	ُعقال،	تعّقل،	عقول	
شوق:	اشتیاق،	مشّوق،	مشتاق،	تشویق حیران:	تحّیر،	متحّیر،	حیرت		

هجر:	هجران،	هجرت،	مهجور،	هاجر،	مهاجر،	مهاجرت تماثیل:	تمثال،	تمثیل،	مثال،	اَمثال،	مثل	
»جوانه	و	سنگ«

حرکت:	محّرک،	تحّرک،	تحریک،	متحّرک	 حاصل:	محصول،	محّصل،	حصول،	تحصیل،	ماحصل	
جاری:	جریان،	مجری،	اجرا،	مجاری	 انتظار:	نظر،	منظور،	نظریّه،	منتظر،	مناظر،	منظره	

افتاد:	افتادگی،	افتادن،	افتاده،	اُفت،	افتادنی راضی:	رضا،	رضایت،	راضیه،	مرضیه	

واژه اهی هم خانواده

»خوب	جهان	را	ببین!«
ناتوان	≠	توانا حکیمانه	≠	جاهالنه		 انباشته	≠	پراکنده	

محکم	≠	سست	 نازک	≠	ضخیم،	کلفت		 تاریکی	≠	روشنایی		
پنهان	≠	آشکار نیرومند	≠	ضعیف		 سنگینی	≠	سبکی		

استوارترین	≠	سست	ترین دفع	≠	جذب	 پیشین	≠	پسین		
	 	 	 فراز	≠	فرود،	نشیب		

»صورتگر	ماهر«
تاریک	≠	روشن عقل	≠	جهل		 پدیدار	≠	پنهان،	مخفی	

قاه	قاه	≠	زار	زار	 می	خندد	≠	می	گرید		
»جوانه	و	سنگ«

تیره	≠	روشن ریز	≠	درشت		 تشنه	≠	سیراب	
	امید	≠	یأس	 شادی	≠	غم،	غّصه	 نگرانی	≠	آرامش		

شتاب	≠	آهستگی ساکت	≠	شلوغ		 خواب	≠	بیدار		
پاک	≠	آلوده	 گوارا	≠	تلخ	 بی	حال	≠	سرحال،	سرزنده		

زالل	≠	کدر			

واژه اهی متضاد
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»خوب	جهان	را	ببین!«
اندیشه	ات،	به	کارگیری،	آفرینندۀ	مورچه،	شگفتی	های	آفرینش،	خالق	بی	همتا،	اسرار	پیچیدۀ	حکیمانه،	خّفاشان،	
سیاهی	دیده	ها،	می	اندازد،	چونان،	چراغی،	برمی	گزیند،	پرتِو	تاریکی،	جست	وجو،	همانند	لله	های	گوش	اند،	نشانه	ها،	
آن	قدر	نازک،	فرزندانشان،	چسبیده	اند،	مادرانشان،	اندامشان،	قدرت،	حدقه،	ماه	تابان،	دهانی	متناسب،	حواس،	
داس	مانند،	اشیا،	دفع،	حتّی،	متّحد،	ملخ	ها،	نیرومندانه،	کشتزار،	به	اندازۀ	جثّۀ	آن،	عظمت،	خلقت،	اندیشۀ	انسان،	
جایگاه،	فصل،	خوراک،	شگفت	انگیزترین،	طاووس،	استوارترین،	بیافرید،	یکدیگر،	انباشته،	ُدم	کشیده	اش،	چتری	
گشوده،	سایبان،	گویی،	ناخدا،	برافراشته،	روییدنی	ها،	تشبیه،	دسته	گل،	شکوفه	های	رنگارنگ،	فراهم،	پارچه	های	
پوشیدنی،	همانندسازی،	خزان،	بازیابد،	تماشا،	دّقت،	لحظه	ای،	زر	ناب،	فراز،	یال،	کاکلی،	روییده،	اطراف،	چادری	

سیاه	افکنده،	درهم،	آمیخته،	گوشش،	جلوۀ	خاّصی.	
»صورتگر	ماهر«

این	همه	نقش	و	نگار،	عقل	ها،	حیران،	کز،	نََژند،	گل	های	نغز	کامکار،	کاین،	تماثیل،	تصاویر،	نجویی،	برق،	شوق،	
بدین	سان،	قاه	قاه،	هجر،	زار	زار،	بی	تقلید	غیر،	صورت،	صفحۀ	هستی،	به	کار.

»جوانه	و	سنگ«
ذّرات	ریز،	جابه	جا،	جنب	وجوش،	ناآشنا،	تیره،	موجود	تازه،	جوانه	ای،	بیرون	بیاورد،	دانه	ها،	سینۀ	خاک،	پایش،	
اخم	هایش،	عزیز،	خوش	آمدی،	سال	هاست،	نیاورده،	اطراف،	تشنه	ام،	بی	حاصل،	دوخت،	لب	های	خشکش،	بی	تاب،	
ظریف،	 بال	زنان،	 سنجاقک،	 بی	حال،	 سنگ،	 زانوی	 روی	 خستگی،	 اندوه،	 دعوت،	 نجات،	 بخشیده	ای،	 طراوات،	
لحظه،	جست	وجو،	سیراب،	مرداب،	عطر،	توری	اش،	افق،	نظر،	خوش	حالی،	بی	صبری،	انتظار،	چشم	هایش،	سبزه	ها،	
بی	شمار،	پهن،	بوته	های	خار،	صدای	خزیدن،	حشره	ای،	خیره،	آسوده،	داغ،	آن	طرف	تر،	یک	نواختش،	راضی،	بقیّۀ	
خواب	های	خوشم،	غم	و	اندوه،	قبول،	جویبار،	ارمغان،	زمینۀ	آبی،	نقطۀ	سیاه،	سخت	تر،	آزار،	تعّجب،	این	طور،	طعم	

گوارا،	چشمه	ای،	ریشه	ها،	خشنود،	سینۀ	آسمان،	گرم	تر،	رطوبت	دلپذیر،	بهت	وحیرت،	زلل.

واژه اهی مهّم امالیی

بیــن واژه ها، »فاصلۀ معیّنی« وجود دارد که به آن »فاصلۀ میان واژه ای« می گویند. رعایت 
نکردن فاصلۀ مناســب بین حرف های یک کلمه یا کلمات یک جمله، در خواندن آنها »ابهام« 

ایجاد می کند. 
ماننِد: او هر روزنامه ای می خواند / او هر روز نامه ای می خواند.
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پرسش های چهارگزینه ای ترکیبی درس دوم

	معنی	واژه	های	»پرتو،	افکنده،	نژند،	نغز«	به	ترتیب،	در	کدام	گزینه	آمده	است؟ 12

2(	روشنایی،	انداخته،	غمناک،	نیکو 1(	بازتاب	نور،	انداخته،	سرد	و	بی	روح،	ناقص	
4(	عکس،	افتاده،	سرد	و	بی	روح،	زیبا 3(	روشنایی،	افتاده،	غمگین،	نیکو	

	در	کدام	گزینه،	غلط	امالیی	به	چشم	نمی	خورد؟ 13

1(	از	شگفتی	های	آفرینش	خالق	بی	همتا،	اصرار	پیچیدۀ	حکیمانه	در	آفریدن	خّفاشان	است.
2(	از	آفرینش	ملخ	سخن	بگو	که	خدا	برای	او	دو	چشم	سرخ	و	دو	هدقه،	چونان	ماه	تابان	آفرید.

3(	از	شگفت	انگیزترین	پرندگان	در	آفرینش،	طاوس	است	که	خداوند	آن	را	در	استوارترین	شکل	بیافرید.
4(	اگر	همه	مّتحد	شوند،	ملخ	ها،	نیرومندانه	وارد	کشتزار	می	شوند	و	آنچه	میل	دارند؛	می	خورند.

	کدام	گزینه	مناسب	ترین	واژه	ها،	برای	متن	زیر	هستند؟ 14

»میرزا	حبیب	اهلل	شیرازی	متخلّص	به	»قاآنی«	از	شاعران	دورۀ	.................................	است.	هنر	او	در	.................................	و	انتخاب	واژگان	خوش	آهنگ	
و	.................................	های	نیکوست.	او	کتاب	.................................	را	به	شیوۀ	گلستان	سعدی	نوشت.«

2(	صفویه،	قصیده	سرایی،	توصیف،	منشآت 1(	قاجار،	غزل	سرایی،	جمله،	پریشان	
4(	قاجار،	قصیده	سرایی،	جمله،	منشآت 3(	قاجار،	قصیده	سرایی،	توصیف،	پریشان	

	با	در	نظر	گرفتن	معنا،	کدام	گزینه		با	سایر	گزینه	ها	تفاوت	دارد؟ 15

2(	نگرانی	و	آرامش/	بهت		و	حیرت 1(	حکیمانه	و	جاهالنه/	ناتوان	و	قدرتمند	
4(	زالل	و	کدر/	انباشته	و	پراکنده 3(	شتاب	و	آهستگی/	بی	حال	و	سرزنده	

	نقش	دستوری	واژه	های	مشّخص	شده،	در	کدام	گزینه	به	درستی	ذکر	شده	است؟ 16

»راستی	را	کس	نمی	داند	که	در	فصل	بهار										از	کجا	گردد	پدیدار	این	همه	نقش	و	نگار«
4(	نهاد،	مضاف،	مسند 3(	مفعول،	متّمم،	مسند	 2(	نهاد،	متّمم،	مفعول	 1(	نهاد،	متّمم،	مسند	

	در	تمام	گزینه	ها	کاربرد	آرایۀ	»تشخیص«	مشهود	است،	به	جز	... 17

1(	سنجاقک	زیبایی	بال	زنان	از	راه	رسید،	بال	های	ظریف	سنجاقک	در	روشنایی	روز	می	درخشید.
2(	تو	سنگ	مهربانی	هستی	ولی	سنگ	چطور	می	تواند	به	یک	گیاه	تشنه	کمک	کند؟!

3(	سنگ	آهی	کشید	و	به	آسمان	نگاه	کرد	بر	زمینۀ	آبی	آسمان،	پرنده	ای	در	پرواز	بود.
4(	جوانه	با	ناامیدی	سرش	را	پایین	انداخت.	اندوه	زیادی	در	قلب	کوچکش	النه	کرده	بود.

	در	گروه	واژگاِن	کدام	گزینه	»هم	خانواده«	مطابقت	ندارد؟ 18

2(	هاجر،	هجرت،	جهاد،	مهاجرت،	مهاجر 1(	عظمی،	معّظم،	اعظم،	عظیم	
4(	راضی،	رضا،	راضیه،	مرضیه،	رضایت 3(		اشتیاق،	مشّوق،	مشتاق،	تشویق،	شوق	

	در	بیت	زیر	کدام	آرایۀ	ادبی	به	کار	نرفته	است؟ 19

»برق	از	شوِق	که	می	خندد	بدین	سان	قاه	قاه؟										ابر	از	هجِر	که	می	گرید	بدین	سان	زار	زار؟«
4(	تشبیه،	تلمیح 3(	تشخیص،	تضاد	 2(	تضاد،	کنایه	 1(	نغمۀ	حروف،	تکرار	واژه	
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	در	هیچ	گزینه	ای	همه	واژه	ها	»جمع«	نیستند	به	جز	گزینه	...	 20

4(	خزان،	حیران،	اشکال 2(	اندام،	تصاویر،	اسرار	 2(	حواس،	اطراف،	تماثیل	 1(	احساسات،	ابزار،	دالیل	

	عبارت	زیر	توصیف	چه	چیزی	است؟ 21

»اگر	آن	را	با	پارچه	های	پوشیدنی	همانندسازی،	چون	پارچه	های	زیبای	پرنقش	و	نگار	است«
4(	برگ	های	رنگارنگ	پاییزی 3(	شگفتی	های	مختلف	خلقت	 2(	زیبایی	فصل	بهار	 1(	پرهای	رنگارنگ	طاووس	

	کدام	گزینه،	دربارۀ	این	بیت	سنایی	نادرست	است؟ 22

»نور	خورشید	در	جهان	فاش	است										آفت	از	ضعف	چشم	خّفاش	است«
2(	»خورشید«	نقش	مضاٌف	الیه	را	دارد. 1(	چشم	خّفاش	در	روز	ناتوان	است	

4(	»فاش«	نقش	صفت	را	دارد. 3(	خّفاش	»نماد«،	کوری	و	تاریکی	است.	

	نوع	سؤال	در	کدام	گزینه	با	سایر	گزینه	ها	متفاوت	است؟ 23

1(	عقل	ها	حیران	شود	کز	خاِک	تاریِک	نََژند	/	چون	برآید	این	همه	گل	های	نغِز	کامکار؟
2(	چون	نپرسی	کاین	تماثیل	از	کجا	آمد	پدید؟	/	چون	نجویی	کاین	تصاویر	از	کجا	شد	آشکار؟

3(	برق	از	شوِق	که	می	خندد	بدین	سان	قاه	قاه؟	/	ابر	از	هجر	که	می	گرید	بدین	سان	زار	زار؟
4(	کیست	آن	صورتگِر	ماهر	که	بی	تقلیِد	غیر	/	این	همه	صورت	برد	بر	صفحۀ	هستی	به	کار؟

	کدام	یک	از	گزینه	ها	به	»پدیده	های	خلقت«	که	بیانگر	عظمت	خداوند	هستند،	اشاره	ای	نکرده	است؟ 24

1(	جهان	جمله	فروغ	روی	حق	دان	/	حق	اندر	وی	ز	پیدایی	است	پنهان
2(	کیست	آن	صورتگر	ماهر	که	بی	تقلیِد	غیر	/	این	همه	صورت	بََرد	بر	صفحۀ	هستی	به	کار؟
3(	برق	از	شوق	که	می	خندد	بدین	سان	قاه	قاه؟	/	ابر	از	هجر	که	می	گرید	بدین	سان	زار	زار؟

4(	برگ	درختان	سبز،	در	نظر	هوشیار	/	هر	ورقش	دفتری	است،	معرفت	کردگار

	معنی	چند	واژه	نادرست	آمده	است؟ 25

»تماثیل:	اشکال/	هجر:	دوری/	خزان:	زمستان/	دفع:	دفن	کردن/	کشتزار:	مزرعه/	جثّه:	اندام/	چندان:	آن	قدر/	طراوت:	تازگی«
4(	چهار 3(	سه	 2(	دو	 1(	یک	

	در	گروه	واژگان	زیر	چند	غلط	امالیی	یافت	می	شود؟ 26

»جسۀ	مورچه،	برافراشته،	بیافرید،	فراض	گردن،	تماثیل	و	تصاویر،	صفحۀ	هستی،	بال	های	ضریف،	بحت	و	حیرت،	رطوبت	دلپذیر«
4(	پنج 3(	چهار	 2(	سه	 1(	دو	

		کدام	آرایۀ	ادبی	در	عبارت	زیر	دیده	نمی	شود؟ 27

»پس	او	در	روز،	پلک	ها	را	بر	سیاهی	دیده	ها	می	اندازد	و	شب	را	چونان	چراغی	برمی	گزیند	تا	در	پرتو	تاریکی	آن،	روزی	خود	
را	جست	وجو	کند«

4(	تشخیص 3(	تناسب	 2(	تضاد	 1(	تشبیه	

	پدید	آورنده	و	اثر	در	کدام	گزینه	مطابقت	ندارد؟ 28

2(	پریشان:	قاآنی	شیرازی 1(	نهج	البالغه:	حضرت	علی)ع(	
4(	کارنامۀ	بلخ:	سنایی	غزنوی :	سنایی	غزنوی	 	)3
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	در	بیت	زیر	به	ترتیب،	چند	ترکیب	وصفی	و	چند	ترکیب	اضافی	وجود	دارد؟ 29

»عقل	ها	حیران	شود	کز	خاک	تاریک	نژند										چون	برآید	این	همه	گل	های	نغز	کامکار؟«
2(	دو،	دو 	 1(	سه،	دو	

4(	چهار،	یک 	 3(	سه،	یک	

		منظور	از	»صورتگر	ماهر«،	»صورت«	و	»صفحۀ	هستی«	در	بیت	زیر	چیست؟ 30

»کیست	آن	صورتگر	ماهر	که	بی	تقلید	غیر										این	همه	صورت	بََرد	بر	صفحۀ	هستی	به	کار؟«
2(	خداوند،	نقش	و	نگارها،	زمین	و	آسمان 1(	نّقاش	زبردست،	زیبایی	های	جهان،	زمین	

4(	پروردگار،	نقش	و	نگارها،	جهان	آفرینش 3(خداوند،	زیبایی	های	جهان،	جهان	آفرینش	

	واژه	های	کدام	گزینه	در	متن	زیر	»هم	خانواده«	دارند؟ 31

»خّفاش	در	روز	پلک	ها	را	بر	سیاهی	دیده	ها	می	اندازد	و	شب	را	چونان	چراغی	برمی	گزیند	تا	در	پرتو	تاریکی	آن،	روزی	خود	
را	جست	وجو	کند.«

2(	پرنور،	انداخته،	روزه،	جوی 1(	روزها،	دیدگان،	گزنده،	جویا	
4(	بیننده،	اندازه،	گزینه،	جوینده 3(	سیه،	دیدگاه،	شبگرد،	افتاده	

پرسش های چهارگزینه ای ترکیبی ستایش و فصل اّول

	در	گروه	واژگان	زیر	چند	غلط	امالیی	وجود	دارد؟ 32

»منتهای	جمال،	مصطفی،	گلیم	و	بوریا،	سایه	بان،	برگ	خظان	دیده،	درهم	آمیخته،	تماصیل	و	تصاویر،	گل	های	نقض	کامکار،	
بال	های	ظریف«

4(	چهار 3(	دو	 2(	سه	 1(	پنج	

33	در	کدام	گزینه	»پدیده	آورنده	و	اثر	هماهنگ	نیست؟

1(	ابوالقاسم	قشیری	)رسالۀ	قشیریّه(	
2(	قیصر	امین	پور	)آینه	های	ناگهان(

3(	مستوره	کردستانی	)در	کوچۀ	آفتاب(
4(	قاآنی	شیرازی	)پریشان(

34	آرایۀ	تشخیص		در	کدام	گزینه	بیشتر	مشهود	است؟

1(	جوانه	با	بهت		و	حیرت	به	این	آب	دلپذیر	و	خنک	نگاه	کرده،	ریشه	اش	را	به	دست	جریان	آب	خنک	سپرد.
2(	جوانه	آرام	آرام	بر	زمین	افتاد،	انگار	چیزی	در	دل	سنگ	شکست،	قلبش	فشرده	شد.

3(	جوانه	با	نگرانی	به	اطراف	نگاه	کرد،	سنگ	پرسید:	»به	دنبال	چیزی	می	گردی؟«	جوانه	گفت:	»بله«
4(	جوانه	سرش	را	باال	آورد	و	به	آسمان	نگاه	کرد.	خورشید	نور	گرمش	را	به	سمت	او	پاشید.

35	معنی	واژه	های	»ناب،	بهت،	خزان،	جلوه«	به	ترتیب،	در	کدام	گزینه	آمده	است؟

2(	خالص،	حیرت،	ریزش	برگ،	شکل	ها 1(	خالص،	تعّجب،	پاییز،	پیدایی	
4(	تیرگی،	حیرت،	پاییز،	ظاهر 3(	خالص،	تعّجب،	زمستان،	پیدایی	
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	تعداد	جمالت	کدام	گزینه	با	بقیۀ	گزینه	ها	تفاوت	دارد؟ 36

1(	ُگلستان	کند	آتشی	بر	خلیل	/	گروهی	بر	آتش	بََرد	ز	آب	نیل
2(	به	درگاِه	لطف	و	بزرگیش	بر	/	بزرگان	نهاده	بزرگی	ز	سر

3(	یکی	را	به	سر	برنهد	تاج	بخت	/	یکی	را	به	خاک	اندر	آرد	ز	تخت
4(	تأّمل	در	آیینۀ	دل	کنی	/	صفایی	به	تدریج،	حاصل	کنی

37	مفهوم	کدام	مصراع	نادرست	نوشته	شده	است؟

1(	ابر	از	هجِر	که	می	گرید	بدین	سان	زار	زار؟	)گرفتگی	ابر	و	باریدن	باران(
2(	گروهی	بر	آتش	بََرد	ز	آب	نیل	)از	بین	رفتن	یاران	حضرت	موسی	)ع(	در	آب	نیل(

ـِق	بر	الهیتش	)وحدت	نظر	داشتن	در	یگانگی	خداوند( 3(	جهان	متّف
4(		نام	او	نور	و	نشانش	روشنی	)نور	بودن	خداوند	و	هدایت	گری	او(

38	در	کدام	گزینه	نقش	دستوری	»مسند«	وجود	ندارد؟

1(	نّیت	من	در	نماز	و	در	دعا	/	ترس	بود	و	وحشت	از	خشم	خدا
2(	در	دل	او	دوستی	جایی	نداشت	/	مهربانی	هیچ	معنایی	نداشت

3(	رعد	و	برق	شب،	طنین	خنده	اش	/	سیل	و	طوفان،	نعرۀ	توفنده	اش
4(	عادت	او	نیست	خشم	و	دشمنی	/	نام	او	نور	و	نشانش	روشنی

	همۀ	گزینه	ها	آرایۀ	»تلمیح«	دارند،	بجز	گزینۀ	... 39

1(	نی	حدیث	راه	پرخون	می	کند/	قّصه	های	عشق	مجنون	می	کند
2(	چه	فرهادها	مرده	در	کوه	ها/	چه	حاّلج	ها	رفته	بر	دارها

3(	بیستون	بر	سر	راه	است	مباد	از	شیرین/	خبری	گفته	و	غمگین،	دِل	فرهاد	کنید
4(	علی	ای	همای	رحمت	تو	چه	آیتی	خدا	را/	که	به	ما	سوا	فکندی	همه	سایۀ	هما	را

	مفهوم	عبارت	زیر	در	کدام	گزینه	یافت	نمی	شود؟ 40

»به	مورچه	و	کوچکی	جثۀ	آن	بنگر	که	چگونه	عظمت	خلقت	او	با	چشم	و	اندیشۀ	انسان	درک	نمی	شود.«
1(	درکنه	وصف	تو	نرسد	عقل	دوربین	/	بر	قدر	بام	تو	نرود	وهم	دورپای

2(	به	ذکرش	هرچه	بینی	در	خروش	است	/	دلی	داند	در	این	معنی	که	گوش	است
3(	نتوان	وصف	تو	گفتن	که	تو	در	فهم	نگنجی	/	نتوان	شبه	تو	گفتن	که	تو	در	وهم	نیایی

4(	ز	هر	کمال	خدایی	که	صد	هزار	عقول	/	ز	فهم	کردن	او	مانده	اند	سرگردان

	کدام	قسمت	مشّخص	شده	با	توضیح	داخل	کمانک	مطابقت	ندارد؟ 41

1(	پروردگار،	بال	هایی	برای	پرواز	آن	ها	آفرید.	)مفعول،	متّمم(
2(	گوسفندان	در	دشت	سرگرم	چرا	بودند.	)نهاد،	مضاٌف	الیه(

3(	ملخ،	حواسی	نیرومند	و	دو	دندان	پیشین	دارد.	)مفعول،	مفعول(
4(	اگر	اندیشه	کنی	از	آفرینش	مورچه	دچار	شگفتی	خواهی	شد.	)مضاٌف	الیه،	فعل	آینده(
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	در	هیچ	گزینه	ای	غلط	امالیی	دیده	نمی	شود،	مگر	در	گزینۀ	... 42

1(	لحظه	ای	به	سرخی	گل،	و	لحظه	ای	دیگر	به	سبزی	و	گاه	به	زردی	زر	ناب،	جلوه	می	کند.
2(	تنها	گاهی	بوته	های	خوار	تکانی	می	خوردند	یا	صدای	خزیدن	حشره	ای	به	گوش	می	رسید.
3(	رودخانۀ	قشنگی	بود	که	طراوت	و	سرسبزی	را	به	این	دشت	بی	حاصل	به	ارمغان	می	آورد.

4(	ناگهان	رطوبت	دلپذیر	و	گوارایی	را	در	ریشه	اش	احساس	کرد	سرش	را	باال	گرفت	و	فریاد	زد.

	معنی	واژه	های	مشّخص	شده	به	ترتیب	در	کدام	گزینه	آمده	است؟ 43

»پرستار	امرش	همه	چیز	و	کس										بنی	آدم	و	مرغ	و	مور	و	مگس«
1(	مطیع،	مهم،	انسان،	پرنده

2(	فرمانبردار،	دستور،	فرزندان	حضرت	آدم)ع(،	سیمرغ
3(	فرمانبردار،	دستور،	انسان،	پرنده

4(	مراقب،	کار،	فرزندان	حضرت	آدم)ع(،	پرنده

	در	کدام	گزینه،	واژه	ها	از	نظر	داشتن	ریشه	یا	بن	)هم	خانواده(	ناهماهنگ	اند؟ 44

2(	افتادگی،	اُفت،	اُفتان،	افتادنی،	افتاده 1(	جاری،	مجاری،	اجرا،	جریان،	مجری	
4(	عقال،	عقول،	حّداقل،	معقول،	عاقل 3(	منتسب،	انساب،	نسبت،	تناسب،	منسوب	

	همۀ	آرایه	های	به	کار	رفته	در	مقابل	ابیات	درست	اند،	مگر	گزینۀ	... 45

1(	بشر	ماورای	جالش	نیافت	/	بصر	منتهای	جمالش	نیافت	)تشبیه،	جناس(
2(	چشم	دل	باز	کن	که	جان	بینی	/	آنچه	نادیدنی	است	آن	بینی	)تشخیص،	جناس(

3(	ُگلستان	کند	آتشی	بر	خلیل	/	گروهی	بر	آتش	بََرد	ز	آب	نیل	)تلمیح،	تضاد(
4(	یکی	را	به	سر	برنهد	تاِج	بخت	/	یکی	را	به	خاک	اندر	آرد	ز	تخت	)کنایه،	جناس(

	توضیحات	عبارت	زیر	دربارۀ	چه	کسی	است؟ 46

»از	شاعران	دورۀ	افشاریه	و	زندیه	است.	در	سرودن	غزل	از	سعدی	و	حافظ	پیروی	می	کرد.	»ترجیع	بند«	عرفانی	وی	معروف	است«.
2(	سنایی	غزنوی 	 1(	هاتف	اصفهانی	
4(	قاآنی	شیرازی 	 3(	مستوره	کردستانی	

	در	همۀ	گزینه	ها	»ارکان	تشبیه«	کامل	ذکر	شده	است،	به	جز	گزینۀ	... 47

1(	این	بال	ها	همانند	الله	های	گوش	اند	بی	پر	و	بدون	رگ	های	اصلی.
2(	پرهای	طاووس	چونان	برگ	خزان	دیده	می	ریزد.

3(	ملخ	دو	پای	داس	مانند	دارد	که	اشیا	را	برمی	دارد.
4(	گویی	بادبان	کشتی	است	که	ناخدا	آن	را	برافراشته	است.

	با	در	نظر	گرفتن	معنا،	کدام	گزینه	ناهماهنگ	است؟ 48

2(	نازک	و	ضخیم/	فراز	و	فرود 1(	یأس	و	امید/	انباشته	و	پراکنده	
4(	بی	رحم	و	دلسوز/	مویه	و	خنده 3(	دشمنی	و	عداوت/	آگاه	و	غافل	
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	همۀ	گزینه	ها	با	بیت	زیر	ارتباط	معنایی	دارند،	به	جز	گزینۀ	... 49

ـِق	بر	الهیتش										فرومانده	از	ُکنِه	ماهیتش« »جهان	ُمتّف
1(	در	کُنه	وصف	تو	نرسد	فهم	چون	منی	/	حاشا	که	در	کمال	تو،	نقصان	اثر	کند

2(	نیابد	بدو	نیز	اندیشه	راه	/	که	او	برتر	از	نام	و	از	جایگاه
3(	نه	بر	اوج	ذاتش	پرد	مرغ	وهم	/	نه	در	ذیل	وصفش	رسد	دسِت	فهم

4(	قناعت	کن	که	آن	ملکی	است	جاوید	/	که	زیر	سایه	دارد	قرص	خورشید

	با	توّجه	به	متن	زیر،	نویسنده	در	چندمین	جمله	ها	از	شیوۀ	ادبی	بهره	برده	است؟ 50

»اکنون	اگر	می	خواهی	در	مورد	آفرینش	ملخ	سخن	بگو	که	خدا	برای	او	دو	چشم	سرخ	و	دو	حدقه	چونان	ماه	تابان	آفرید	و	
به	او	گوش	پنهان،	و	دهانی	متناسب	اندامش	بخشید«.

4(	دوم،	سوم،	چهارم 3(	سوم،	چهارم	 2(	اّول،	دوم،	چهارم	 1(	اّول،	سوم	

	نقش	دستوری	واژه	های	مشّخص	شده	در	بیت	زیر	به	ترتیب	در	کدام	گزینه	ذکر	شده	است؟ 51

»طاووس	را	به	نقش	و	نگاری	که	هست،	خلق										تحسین	کنند	و	او	خجل	از	پای	زشت	خویش«
2(	مفعول،	نهاد،	نهاد،	مفعول	 	 1(	مفعول،	نهاد،	نهاد،	مسند	
4(	نهاد،	نهاد،	مفعول،	مفعول	 3(	مفعول،	مفعول،	نهاد،	مسند		

	با	توّجه	به	درس	»جوانه	و	سنگ«	مفهوم	کدام	نماد	به	درستی	اشاره	نشده	است؟ 52

2(	سنجاقک:	انسان	های	فضول	و	مداخله	گر 1(	جوانه:	انسان	های	ضعیف	و	محتاج	کمک	
4(	سنگ:	انسان	های	فداکار	و	از	خودگذشته 3(	مرداب:	انسان	های	بی	تفاوت	و	بی	خیال	

53	»چو«	در	کدام	گزینه	»ادات	تشبیه«	نیست؟

2(	چو	باز	آمدم،	کشور	آسوده	دیدم. 1(	چو	فرهادم	آتش	به	سر	می	رود.	
4(	چو	علی	که	می	تواند	که	به	سر	بََرد	وفا	را؟ 3(	من	چو	تو	دربه	در	و	درویشم.	

	در	کدام	گزینه	هم	»ترکیب	وصفی«	و	هم	»ترکیب	اضافی«	وجود	دارد؟ 54

1(	کیست	آن	صوتگِر	ماهر	که	بی	تقلیِد	غیر	/	این	همه	صورت	بََرد	بر	صفحۀ	هستی	به	کار؟
2(	نّیت	من	در	نماز	و	در	دعا	/	ترس	بود	و	وحشت	از	خشم	خدا
3(	چشم	دل	باز	کن	که	جان	بینی	/	آنچه	نادیدنی	است	آن	بینی
4(	محال	است	سعدی	که	راه	صفا	/	توان	رفت	جز	بر	پی	مصطفی

	رابطۀ	واژه	ها،	در	کدام	گزینه	متفاوت	از	دیگر	گزینه	هاست؟ 55

4(	زالل	و	کدر 3(	فرود	و	نشیب	 2(	عقل	و	جهل	 1(	قاه	قاه	و	زار	و	زار	

	در	کدام	گزینه،	واژه	ای	می	توان	یافت،	که	»هم	خانواده«	را	ناهماهنگ	می	سازد؟ 56

2(	دفع،	مدافع،	تدافع،	دفاع 1(	حیران،	تحّیر،	متحّیر،	حیرت	
4(	انتظار،	منظوم،	نظریّه،	ناظر 	 3(ادلّه،	دلیل،	دالیل،	داللت	
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پاسخ نامۀ تشریحی

پرسش های چهارگزینه ای دانش های ادبی

گزینۀ	12
»کاروان	عشــق«	تشبیه	بلیغ	است	که	در	آن	عشق	)مشّبه(	و	

کاروان	)مشّبهٌ	به(	است.

گزینۀ	24
»دســت	اجل«	ترکیب	اضافۀ	استعاری	اســت.	اجل	)مشّبه(	

انسان	)مشّبهٌ	به	محذوف(

گزینۀ	31
این	گزینه	دو	ترکیب	اضافۀ	تشبیهی	دارد:	

	صبح			امید	/		پردۀ			غیب
مشّبهٌ به   مشّبه     مشّبهٌ به   مشّبه

گزینۀ	)2(	همای	رحمت/	گزینۀ	)3(	تاج	بخت/	گزینۀ	)4(	مهر	رخ.

گزینۀ	44
در	این	گزینه،	وجه	شبه	وجود	ندارد.	بال	ها	)مشّبه(،	الله	های	گوش	
)مشّبهٌ	به(،	همانند	)ادات	تشــبیه(،	وجه	شبه	که	»بی	پر	و	بدون	

رگ	های	اصلی«	است،	حذف	شده	است.

گزینۀ	52
»چــون«	یعنی	»ماننِد«،	ادات	تشــبیه	اســت.	در	گزینۀ	)1(	
»چون«	به	معنی	وقتی	که	)حرف	ربط(	است	و	در	گزینه	های	

)3(	و	)4(	»چون«،	چگونه	)قید	پرسشی(	است.

گزینۀ	63
»مرغ			فکر«	و	»شاخ			سخن«	اضافۀ	تشبیهی	اند.

مشّبهٌ به  مشّبه      مشّبهٌ به    مشّبه

گزینۀ	73
	»گل	صبــر،	آیینۀ	دل،	قافلۀ	عمر«	در	ســایر	گزینه	ها	اضافۀ	

تشبیهی	هستند.

گزینۀ	82
»عقاب«	نماد	و	سمبل	»تیزبینی	و	اوج	گرفتن«	است.

گزینۀ	91

»خّفاش«	نماد	»کوری	و	تاریکی«	است.

گزینۀ	104
»طاووس«	مظهر	و	نماد	»غرور	و	زیبایی«	است.

گزینۀ	113

قافلۀ			عمر	/		نسیم			شادی
مشّبهٌ به   مشّبه     مشّبهٌ به   مشّبه

در	گزینه	هــای	1	و2:	فقط	یک	اضافۀ	تشــبیهی	وجود	دارد:	
»صفحۀ	هستی،	روی	ماه«	گزینۀ	4	تشبیه	ندارد.

پرسش های چهارگزینه ای ترکیبی درس دوم

گزینۀ	122
پرتو	)روشنایی،	بازتاب	نور(	/	افکنده	)انداخته(	/	نژند	)سرد	و	

بی		روح،	غمگین،	غمناک(	/	نغز	)نیکو،	خوب،	زیبا(

گزینۀ	134
صورت	امالیی	صحیح	موارد	غلط	»اسرار،	حدقه،	طاووس«	است.

گزینۀ	143
قاجار،	قصیده	سرایی،	توصیف،	پریشان

گزینۀ	152
»بهت	و	حیرت«	مترادف	اند؛	اما	در	ســایر	گزینه	ها	واژه	ها	با	

یکدیگر	متضادند.

گزینۀ	161
کس	)نهاد(	/	فصل	)متّمم(	/	پدیدار	)مسند(.

گزینۀ	171
در	گزینۀ	)2(	»مهربان	بودن	سنگ	و	کمک	کردن	آن«،	در	گزینۀ	
)3(	»آه	کشیدن	و	نگاه	کردن	به	سنگ«،	در	گزینۀ	)4(	»ناامید	شدن	
و	پایین	انداختن	سر	و	قلب	داشتن	جوانه«	همگی	تشخیص	دارند.

گزینۀ	182
»جهاد«	از	ریشۀ	»َجَهَد«	اســت؛	اما	سایر	واژه	های،	گزینه	از	

ریشۀ	»هجر«	است.
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گزینۀ	194
در	این	گزینه	تشبیه	و	تلمیح	به	کار	نرفته	است./	برق	از	شوق	که	
می	خندد	)تشخیص(	/	ابر	از	هجر	که	می	گرید	)تشخیص(	/	می	خندد	
و	می	گرید	)تضاد(	/	بدین	ســان	و	بدین	سان	)تکرار(	/	»قاه	قاه«	و	
»زار	زار«	)تکرار(	/	خندیدن	برق	)کنایه	از	صدای	بلند	رعد	و	برق(	
/	گریۀ	ابر	)کنایه	از	گرفتگی	ابر	و	باریدن	باران(	/	نغمۀ	حروف	)با	

تکرار	مصّوت	»ق«	و	»ز«(	/	قاه	قاه	و	زار	زار	)تضاد(

گزینۀ	202
حواس	)جمع	حّس(،	اطراف	)جمع	طرف(،	تماثیل	)جمع	تمثال(

گزینۀ	211
اگر	پرهای	رنگارنگ	طاووس	را	با	پارچه	های	پوشیدنی	همانند	

سازی،	چون	پارچه	های	زیبای	پرنقش	و	نگار	است.

گزینۀ	224
»فاش«	مسند	جمله	است.

گزینۀ	234
ســؤال	مطرح	شــده	در	این	گزینه	از	نوع	پرسش	تأکیدی	یا	
اســتفهام	انکاری	اســت،	اّما	ســایر	گزینه		ها	از	نوع	پرسش	

عادی	اند.

گزینۀ	243
این	گزینه	به	پدیده	های	خلقت	که	بیانگر	عظمت	خداوندهستند،	

اشاره	ای	نکرده	است.

گزینۀ	252
»خزان«	)پاییز(	/	»دفع«	)دور	کردن،	راندن(.

گزینۀ	263
صورت	امالیی	صحیح	موارد	غلط	»جّثه،	فراز،	ظریف،	بهت«	است.

گزینۀ	274
تشخیص	ندارد.

شب	را		چونان					چراغی		برمی	گزیند	
مشّبه   ادات تشبیه      مشّبهٌ به     وجه شبه )برگزيده(

)تشبیه(	روز	و	شب	)تضاد(	پلک	ها	و	دیده	ها	)تناسب(

گزینۀ	281
نهج	البالغه،	از	سّیدرضی	است.

گزینۀ	293
ترکیب	های	وصفی:	»خاک	تاریک،	خاک	نژند،	گل	های	نغز«	و	
ترکیب	اضافی:	»گل	های	کامکار«،	)»کامکار«	در	اینجا	نام	گلی	

سرخ	رنگ	و	زیباست(.

گزینۀ	303
»صورتگر	ماهر«	یعنی	نّقاشــی	زبردســت؛	اّما	منظور	از	آن	
»خداوند«	اســت.	»صورت«	یعنی	نقــش	و	تصویر؛	اّما	منظور	
از	آن	»زیبایی	های	جهان«	است.	»صفحۀ	هستی«	یعنی	جهان	
همانند	صفحه	است	و	منظور	از	آن	»جهان	آفرینش«	است.

گزینۀ	314
»بیننده	با	دیده	ها«،	»اندازه	با	می	اندازد«،	»گزینه	با	برمی	گزیند«	

و	»جوینده	با	جست	وجو«،	هم	خانواده	اند.

پرسش های چهارگزینه ای ترکیبی ستایش و فصل اّول

گزینۀ	324
صورت	امالیی	صحیح	موارد	غلط	»سایبان،	برگ	خزان	دیده،	

تماثیل،	گل	های	نغز«	است.

گزینۀ	333
»در	کوچۀ	آفتاب«	از	آثار	قیصر	امین	پور	است.	»دیوان	شعر«	

و	»تاریخ	اردالن«	از	مستوره	کردستانی	است.

گزینۀ	323
در	این	گزینه	پنج	بار	تشخیص	به	کار	رفته	است	)نگران	شدن	
جوانه،	نگاه	کردن	او،	پرسیدن	سنگ،	به	دنبال	چیزی	گشتن	و	

گفتن	جوانه(.	در	سایر	گزینه	ها،	تشخیص	کمتر	است.

گزینۀ	351
ناب:	)خالص(	/	بهت	)تعّجب،	حیرت(	/	خزان	)پاییز(	/	جلوه	

)ظاهر	و	پیدایی(

گزینۀ	362
کّل	بیت،	یک	جمله	دارد.	)بزرگان،	بر	درگاه	لطف	و	بزرگیش،	
بزرگی	ز	ســر،	نهاده	)اند((	/	ســایر	بیت	ها	هر	کدام	دوجمله	

دارند	)در	واقع	هر	مصراع	یک	جمله	است(.

گزینۀ	372
مفهوم	این	مصراع	به	»از	بین	رفتن	ســربازان	فرعون	در	آب	
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گزینۀ	382
فعل	»نداشت«	غیراسنادی	است	و	نیازمند	مسند	نیست.	»مسند«	
در	گزینۀ		)1(	»ترس	و	وحشت«،	در	گزینۀ	)3(	»طنین	و	نعره«،	

و	در	گزینۀ	)4(	»خشم	و	دشمنی«	و	»نور«	و	»روشنی«	است.

گزینۀ	394
در	بیت	این	گزینه،	حضرت	علــی)ع(	مخاطب	قرار	گرفته	و	

تلمیح	وجود	ندارد.

گزینۀ	402
مفهوم	عبارت	این	است	که	عقل	انسان	توان	شناخت	خداوند	
و	پدیده	های	هســتی	را	ندارد.	در	گزینــۀ	)2(	این	مفهوم	به	

چشم	نمی	خورد.

گزینۀ	414
»دچار«	)مسند(	/	»خواهی	شد«	)فعل	آینده	و	اسنادی(.

گزینۀ	422
صورت	امالیی	صحیح	»خوار«	با	توّجه	به	معنا	»خار«	است.

گزینۀ	433
پرستار:	)فرمانبردار،	مطیع(	/	امر	)دستور(	/	بنی	آدم	)فرزندان	

حضرت	آدم	)ع(	یعنی	انسان(	/	مرغ	)پرنده(.

گزینۀ	444
حّداقل	از	ریشــۀ	»قَلََل«	است	ســایر	واژه	ها	همگی	از	ریشۀ	

»َعَقَل«	هستند.

گزینۀ	451
این	گزینه	تشــبیه	ندارد.	جــالل	و	جمال	)جناس	(	در	گزینۀ	)2(	چشــم	دل	
)تشخیص(،	جان	و	آن	)جناس(.	در	گزینۀ	)3(	مصراع	اّول	به	داستان	به	آتش	
افکندن	حضرت	ابراهیم)ع(	و	مصراع	دوم	به	داستان	حضرت	موسی	و	سربازان	
فرعون	و	...	تلمیح	دارند،	آب	و	آتش	)تضاد(.	در	گزینۀ	)4(	تاج	بر	ســر	کسی	

نهادن	و	کسی	را	از	تخت	به	خاک	آوردن	)کنایه(،	بخت	و	تخت	)جناس(.

گزینۀ	461
»هاتف	اصفهانی«	از	شاعران	دورۀ	افشاریه	و	زندیه	است.	او	در	
ســرودن	غزل	از	سعدی	و	حافظ	پیروی	می	کرد.	»ترجیع	بند«	

عرفانی	وی	معروف	است.

گزینۀ	474
در	این	گزینه	»دم	کشیدۀ	طاووس«	)مشّبه	محذوف(	/	گویی	)ادات	

تشبیه(	/	بادبان	کشتی	)مشّبهٌ	به(	/	برافراشتن	)وجه	شبه(	است.

گزینۀ	483
»دشــمنی	و	عداوت«	مترادف	اند؛	اّما	دیگــر	واژه	ها	دو	به	دو	

»متضاد«	هستند.

گزینۀ	494
تأکید	این	گزینه	بر	ساده		زیستی	و	قناعت	است.	اّما	سایر	گزینه	ها،	

بر	غیرقابل	توصیف	بودن	خداوند	و	درک	ذات	او	تأکید	دارد.

گزینۀ	503
در	جمله	های	ســوم	و	چهارم:	نویسنده	در	جملۀ	سوم	»تشبیه	
و	تناسب«	و	در	جملۀ	چهارم	هم	»تناسب«	به	کار	برده	است.

گزینۀ	511
طاووس	)مفعول(	/	خلق	)نهاد(	/	او	)نهاد(	/	خجل	)مســند(،		
فعل	اسنادِی	»است«	از	پایان	جمله	حذف	شده	است.	او	از	پای	

زشت	خویش	خجل	]است[.

گزینۀ	522
»سنجاقک«	نماد	انسان	های	کمک	کننده	و	خیرخواه	است.

گزینۀ	532
»چو«	به	معنی	»وقتی	که«	آمده	و	حرف	ربط	اســت.	در	سایر	
گزینه	ها	»ادات	تشبیه«	است	و	به	معنی	»مثل	و	مانند«	است.

گزینۀ	541
»صورتگر	ماهر«	ترکیب	وصفی	و	»صفحۀ		هستی«	ترکیبی	اضافی

   موصوف   صفت                            مضاف  مضافٌ الیه
است.	در	گزینۀ	)2(	»نّیِت	من	و	خشم	خدا«	هر	دو	ترکیب	اضافی		
هستند.	در	گزینۀ	)3(	»چشم	دل«،	ترکیب	اضافی	است.	در	گزینۀ	

)4(	»راه	صفا	و	پی	مصطفی«،	هر	دو	ترکیب	اضافی	اند.

گزینۀ	553
فرود	و	نشیب	»مترادف«اند؛	اّما	دیگر	واژه	ها	دو	به	دو	»متضاد«	هستند.

گزینۀ	564
»منظوم«	از	ریشــۀ	»نََظم«	است؛	اّما	»انتظار	و	نظریّه	و	ناظر«	

از	ریشۀ	»نََظَر«	هستند.
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تالش شــبانه روزی بیش از 80 طّراح، 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...!؟
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