
زها�یی دار یـم؟ ان چه چ�یی در کتاب کنکور فاریس منت�رش

از  کتاب  این  تست های 
سراسری،  کنکور  تست های 
و  آموزش  فرهنگی  کانون 

تألیفی تشکیل شده است.

به کمک این تیترها، تست های 
موضوع محور  را  درس  هر 
واژگان،  کرده ایم.  طبقه بندی 
آرایه های  ادبیات،  تاریخ  امال، 
ادبی و قرابت معنایی موضوعاتی 
هستند که هر درس تست هایی 
کتاب  در  مباحث  این  از 

می بینید.

در بخش تسـت، هر درس با 
یک سردرس شروع می شود 
که در آن شماره و اسم درس 
و هم چنیـن یک کادر راهنما 
پاسـخ  آدرس دهـی  بـرای 

تست ها وجود دارد. 

پاسـخ تسـت های درس های 
مختلـف با این تیترهـا از هم 
جـدا شـده اند. در این تیترها 
پایه، شـمارءه درس و نام درس 

قرار گرفته است. 

هر جا الزم باشـد، نکاتی هم 
درون پاسـخ ها گفته ایم که با 
آن ها به فرایند یادگیری شما 

کمک کرده باشیم.

از آن جایی که در بخش واژگان، 
بیشـتر تسـت های کنکـور از 
واژه هایی طرح می شـود که در 
واژه نامه آمده است، تست هایی 
که از واژه هـای غیرواژه نامه ای 
طرح کرده ایم را با عالمت  

متمایز کرده ایم.

کنار  در  را  عالمت   هرگاه 
آن  که  بدانید  دیدید،  تستی 
تست مباحثی از مطالب مربوط 
شامل  را  قبل تر  درس های  به 

می شود.

کتـاب  دوم  بخـش 
تشـریحی  پاسـخ نامءه 
تست ها است. در پاسخ 
تسـت ها، به تمام نکات 
مورد نیاز اشـاره شـده 
اسـت و هر جا کـه نیاز 
بـوده، دلیـل نادرسـتی 
سایر گزینه ها هم بررسی 

شده است. 

اول  بخـش  تسـت ها، 
ایـن کتـاب را تشـکیل 
می دهنـد. در این کتاب 
تسـت های  بیـان  از 
پرهیـز  غیراسـتاندارد 
کرده ایم. به همین خاطر 
شـما بـا کتابـی مواجه 
هستید که حجم کم تری 
نسـبت بـه کتاب هـای 
دیگـر  فارسـی  تسـت 
دارد اما کتاب درسـی و 
کنکور را به بهترین شکل 

پوشش داده است. 



بـه  را  واژگان  درس  هـر  در 
و  واژه نامـه ای  دسـتءه  دو 
دسـته بندی  غیرواژه نامـه ای 
واژه نامه ای و  واژگان  کرده ایـم. 
معانی آن ها دقیقاً همان چیزی 
اسـت که در انتهای کتاب های 
درسـی تان آمـده اسـت؛ اکثر 
تست های کنکور از این واژه ها 

طرح می شوند. 

دومیـن بخـش از درس نامـه به 
مبحث امـال اختصـاص دارد. در 
ایـن بخش ابتدا نـکات کنکوری 
دربارءه امال و رسـم الخط فارسـی 
را بیان کرده ایم. سپس مهم ترین 
را  مختلـف  کلمـات درس هـای 
از نظـر اهمیـت امالیـی برایتان 
آورده ایـم. در آخر این قسـمت 
هم جدولـی از کلمات هم آوا قرار 
داده ایم تا هیچ چیزی برای امالی 

کنکور کم نداشته باشید.

اولیـن قسـمت درس نامـه بـه 
واژگان اختصـاص دارد. واژگان را 
درس به درس طبقه بندی کرده ایم.

سـومین بخش این کتاب، 
بخـش درس نامـه اسـت. 
درس نامه هـای این کتاب را 
موضوعی نوشته ایم که هر 
موضوعی را می خواسـتید 
بخوانید ، بتوانید به راحتی به 
آن دسترسی داشته باشید. 



همان طور کـه می دانید، قرابت 
معنایی را نمی شـود درس داد؛ 
بایـد در آن با تمرین و تسـت 
مهـارت کسـب کرد؛ اما شـما 
باید با مهم ترین مفاهیم کتاب 
درسی آشنا باشید تا بتوانید در 
کنکور موفق باشـید. به همین 
خاطر برایتان تمام مفاهیم مهم 
کتاب درسی را در جدول هایی 
ماننـد آن چه در شـکل روبه رو 

می بینید، آورده ایم.

آرایه هـای  مشـابه درس نامـءه 
ادبـی کتاب کنکور منتشـران 
را هیچ جایـی نمی توانید پیدا 
کنید. حتماً همان اول سال این 
درس نامـه را کامل بخوانید و با 
تست هایی که در کتاب برایتان 
قـرار داده ایـم، در آرایـءه ادبی 

حرفه ای شوید. 

دسـتور زبان از آن قسمت هایی 
اسـت که اگـر درس نامـءه خوبی 
بـرای آن نداشـته باشـید، بـه 
در  خـورد.  خواهیـد  مشـکل 
درس نامءه دسـتور سـعی کردیم 
که با استفاده از نکته ها، مثال ها 
و نمونه های فراوان همءه آن چه را 
که نیاز دارید، به شما یاد بدهیم. 
پیشـنهاد ما به شما این است که 
همان اول سـال کامالً درس نامءه 
دستور را بخوانید و در طول سال 
با تست های این کتاب، مطالب را 
بارها و بارها تمرین و تکرار کنید. 

برای تاریخ ادبیـات چند جدول 
آماده کرده ایم که هر آن چه الزم 
داریـد در آن هسـت. کل تاریخ 
ادبیات فقط در چند جدول! چی 

از این جذاب تر؟! 
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تست زیر تست 7 کنکور سراسری تجربی 99 است )مشابه این تست در رشته های دیگر هم بود(.

برای این که بتوانید تسـت باال را پاسـخ دهید، باید بدانید سـرایندءه بیت هایی که در »کارگاه متن پژوهی« و »گنج 
حکمت« هر درس آمده است، چه فردی است. ما برای شما این کار را با درس نامءه سراینده شناسی راحت تر کرده ایم. 
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113 ُب یضست  اات 2  شیاتس تش

پاسـخ نامۀ این درس را 
در صفحۀ 349 بخوانید.

در کدام گزینه معنی تمام واژه ها درست است؟0 860
2( )روضه: گلزار(، )ندیم: همنشین(، )لختی: اندکی( 1( )ایزد: آفریدگار(، )چاشتگاه: نزدیک عصر(، )دربایست: نیاز( 

4( )افگار: زخم(، )بی شبهت: بی تردید(، )درست: سالم(  3( )رقعت: یادداشت(، )مؤّکد: استوار(، )مقرون: همراهی(  
معنی مقابل کدام واژه نادرست است؟0 861

4( کافی: کفایت، الیق، کارآمد 3( همایون: خجسته، مبارک، فرخنده  2( محجوب: پنهان، مستور، پوشیده  1( وبال: سختی و عذاب، گناه 
معنای درست واژه های »فراخ تر، فراغ، کراهیت، کوشک« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟0 862

4( آسوده تر، آسودگی، زشت، کاخ  3( راحت تر، آسودگی، ناپسندی، قصر  2( راحت تر، آسوده، ناپسندی، کاخ  1( آسوده تر، آسایش، ناصواب، قصر 
در کدام گزینه، معنی واژه ای غلط آمده است؟0 863

2( )زایل شدن: برطرف شدن( )زر پاره: زر سّکه شده( 1( )دربایست: ضرورت( )یک دوال: یک الیه( 
4( )رقعت: امضای پادشاه( )صلت: پاداش(  3( )شراع: سایه بان ( )ناو: کشتی(  

معنی کدام واژه در مقابل بیت نادرست آمده است؟0 864
محتشم ای  خرام  بیرون  حشم  و  خیل  درت  بر   1( ای 
ح��ج��از راه  ب���ه  پ���ی���ری  ک���ه   2( ش���ن���ی���دم 
اوی ک���م���رب���ن���د  دوال   3( گ����رف����ت����م 
حبل المتین ت��و  توقیع  را  ملک  مظالم  4( در 

دلربا مست  چشم  زان  خوشم  و  سرمست  که   زی��را 
ن��م��از رک���ع���ت  دو  ک�����ردی  خ���ط���وه  ه���ر   ب���ه 

اوی  پ���ی���ون���د  س���خ���ت   ب����ی����ف����ش����اردم 
حسن المآب ت��و  اح��س��ان  را  خ��ل��ق  ض��ی��اف��ت  در 

)خدمتکاران(
)قدم(
)چرم(

)سفارش(
از میان واژگان زیر چند واژه نادرست معنی شده است؟0 865

)اطّبا: پزشکان(، )زر پاره: قراضه و خردءه زر(، )خطوات: گام ها(، )متقارب: در کنار هم(، )مطرب: موسیقی(، )ُمؤکَّد: تأکیدکردن(، )مخنقه: گردن بند(، )مبّشر: 
مژده رسان(، )نماز پیشین: نماز عصر(، )غزو: جنگ کردن با کافران(، )خیلتاش: هر یک از سپاهیانی که از یک دسته باشند(

4( چهار 3( سه   2( دو  1( یک 
معنای مقابل کدام واژه نادرست است؟0 866

1( فرود سرای: اندرونی، اتاقی در خانه که پشت اتاقی دیگر واقع شده باشد، مخصوص زن و فرزند و خدمتگزاران
2( مرغزار: زمینی که دارای سبزه و گل های خودرو است.

3( یوز: جانوری شکاری، کوچک  تر از پلنگ که با آن به شکار می روند.
4( سرسام: سردرد و سرگیجه که موجب تب و تهّوع می شود.

در تمام گزینه ها، معنی واژه ای غلط آمده است، به جز ............... .0 867

1( )ستدن: یافتن(، )صعب: دشوار(، )نُکت: نکته ها(، )هللا درُکما: خدا شما را خیر بسیار دهاد(
2( )خیرخیر: نگاه گستاخانه(، )راغ: دامنءه سبز کوه(، )شبگیر: پیش از صبح(، )وزر: گناه(
3( )عّلت: بیماری(، )عقد: گردن بند(، )ضیعت: زراعت(، )مهّمات: کارهای مهم و خطیر(

4( )عارضه: حادثه(، )سور: جشن(، )گداختن: ذوب کردن(، )غرامت زده: تاوان زده(
معنی چند واژه در مقابل آن غلط است؟0 868

)مقرون: همراه و پیوسته(، )سبحان اهللا: شگفتا(، )قضا: سرنوشت(، )شبگیر: اّول شب(، )کران: ساحل(، )عّلت: حادثه(، )وزر: بار سنگین(، )فیروزه فام: به رنگ 

فیروزه(، )عّزوجّل: عزیز است و بزرگ و ارجمند(، )فارغ شدن: آسوده شدن از کار(

4( چهار 3( سه   2( دو  1( یک 
در کدام گزینه معنی بعضی واژه ها نادرست است؟0 869

2( )مثال دادن: نمونه آوردن( )شماردادن: حساب پس دادن( )عرصه: میدان( 1( )هزاهز: آشوب( )عمید: بزرگ و سرور( )گسیل کردن: روانه کردن( 
4( )عرضه ِده: نمایانگر( )توقیع کردن: ُمهرزدن( )اعیان: بزرگان( 3( )شاهد: زیبارو( )غریو: فریاد( )تشویش: بی قراری( 



تست114

فعل از مصدر »برنشستن« در کدام بیت معنی متفاوتی دارد؟0 870
برنشینی ک��ه  خ��واه��م  پ��ادش��اه��ان  چ��و   1( روزی 
برنشین ت��و  ده  م��ن  ب��ه  ح��ج��ره  کلید   2( گ��ف��ت��م 
 3( ب����ی����ا ت����ا ب����اد پ����ای����ان ب��ر ن��ش��ی��ن��ی��م
4( ی�����ک�����ی ب�������ارءه گ���������ام زن ب��رن��ش��ی��ن

 ت���ا ب��ش��ن��وی ز ه���ر س���و ف���ری���اد دادخ���واه���ی
ب��ی��ار آه��س��ت��گ��ی  ب���ه  ت���و  را  م���رده ری���گ   ای���ن 
ب��ی��ن��ی��م ب�����از  را  جَ�����م  اح�������وال   روی������م 
م���ب���اش ای�����چ ای���م���ن ب����ه ت���وران زم���ی���ن

)اکنون فرهنیگ آموزش(0 871 در همءه گزینه ها به جز گزینءه ............... واژءه »بار« معنای یکسانی دارد. 
نوش بهر  از  اس��ت  واج��ب  نیش  ک��ردن   1( احتمال 
نیست ب���ار  را  ب��وری��ا  پ��اک��ب��ازان  ح��ری��م   2( در 
بارگاه کاین  را  مشتاق  محفلش  در  ره   3( نیست 
حیا و  ش���رم  پ���ردءه  در  او  روی  خ��ی��ال  4( ب���ا 

نیست ب��ار  شیرین  ی��اد  ب��ر  بیستون  ک��وه   حمل 
نیست ک���ار  ت��ع��ّل��ق  ن��ق��ش ب��ن��دان  ب���ا  را   ف��ق��ر 
نیست ب���ار  را  گ���دا  ای��ن ج��ا  ب���ود  ش��ه   ب���ارگ���اه 
نیست ب���ار  را  پ��ی��ره��ن  ب���وی  ک��ه  دارم  خ��ل��وت��ی 

معنی درست این واژه ها »ادبار، حمّیت، شوریده رنگ، زنخدان« به ترتیب، کدام است؟0 872
2( بدبختی، یاری رساندن، شیفتگی، چالءه چانه 1( خوشبختی، مردانگی، خسته، چالءه چانه 

4( خوشبختی، سعی کردن، بدحال، چانه 3( سیه روزی، جوانمردی، آشفته حال، چانه 
واژءه »محجوب« در کدام گزینه می تواند معنی متفاوتی داشته باشد؟0 873

را تو  بی جایی  است  کرده  نظر  از  محجوب   1( گرچه 
را دل  غنچءه  سپردم  محجوبی  طفل  دس��ت   2( ب��ه 
خودیم هستّی  محجوب  ما  پیداست  او   3( حسن 
باشی بی خبر  تو  و  بی خود  تو  از  من  کی  تا  4( چنین 

را ت��و  تماشایی  ج��ای��ی  ه��ر  ز  ج��وی��د   ه��م چ��ن��ان 
بیرون حیا  از  ن��ی��ارد  هرگز  آستین  از  دس��ت   ک��ه 
ما پ���ن���دار  پ����ردءه  ج���ان���ان  روی  ح��ج��اب   ش���د 
باشم لقا  آرزوم��ن��د  م��ن  و  م��ن  از  محجوب  ت��و 

در گروه کلمات زیر، چند غلط امالیی وجود دارد؟0 874
)ندیمان و مطربان(، )غرقه و فرورفته(، )هزاهز و قریو(، )تشویش و اضطراب(، )وزیر و اعیان(، )صدقه و تحفه(، )سعب و دشوار(، )پیراهن توزی(، )ناپسندی و 

کراهّیت(، )مهم و خطیر(
4( چهار 3( سه   2( دو  1( یک 

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟0 875
قاضی خ���ورد  م��ی  ک��ه  ن��ت��وان��د  خویشتن   1( چ���و 
روش���ن ن���ه���اد ای  اس����ت  م����رگ   2( ک����اف����ری 
ف��ت��وی ش��رع ب��ده��د  دو ش��اه��د  ب��ه   3( ق���اض���ی 
گریختیم ح��اج��ت  ق��اض��ی  ب��ه  ق��ض��ا  از  4( م����ا 

 ض����رورت اس���ت ک��ه ب��ر دی��گ��ران ب��گ��ی��رد سخت
ج��ه��اد را  ق���اض���ی  م������رده  ب����ا  س�����زد   ک����ی 
ب��اش��د ب���س  ش���اه���دی  ع��ش��ق  م���ذه���ب   در 
ببرد ق��ض��ا  ط��ال��ب  ب��ه  رس��ی��د  ق��ض��ا  از  ک��ان��چ 

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟0 876

1( از خوارق عادات روزگار که از پس پردءه قضا بازی های نادر آرد ایمن نتوان بود.
2( سپاس خداوندی را که بپیراست اشباح ما را به سجود وصل و در ما پوشید ُحّلءه زندگی و بر ما کشید رقم زندگی.

3( ایجاز سخن را به مصلحت دید تا بر این روضءه غنا چون بهشت به هشت باب اتفاق افتاد.
4( اگر جان و نفس فدای ذات و فراق او نگردانیم به کفران نعمت منسوب شویم، و به نزدیک اهل مرّوت بی قدر گردیم.

در کدام گروه از واژه ها غلط امالیی وجود ندارد؟0 877

1( )خیمه و شراع(، )سور و شادی(، )لشکر و رئیت(، )توقیع و امضا(
2( )مقرون و پیوسته(، )درویش و مستحق(، )تب و سرصام(، )تشت و تاس(

3( )محجوب و پنهان(، )بیماری و عارضه(، )کراهیت و ناپسندی(، )مخنقه و گردن بند(
4( )آقاجی خادم(، )نامه و رقعت(، )زمین و ضیعت(، )هدیه و صلت(

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟0 878

»هنگام فراغت از مشغولی و به وقت عّز توانگری از ذّل درویشی و در صحت مزاج تن از عوارض بیماری یاد آر تا حق هر کسی پیش از فوات فرصت و صناع 

وقت گذارده شود. به صحبت دوستان مناز که صور آن از شیون قاصر است و اندوه بر شادی راجح، و با این همه درد فراق بر اثر و سوز هجر منتظر.«

4( چهار 3( سه   2( دو  1( یک 
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)اکنون فرهنیگ آموزش(0 879 در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟ 
1( حّق همسایءه دل آن است که معرفت و دانش خود را از شائبءه بدعت و آالیش فتنت پاک گردانی و به لباس شریعت آراسته فرمایی.

2( چگونه نیامدمی و به چه تأویل روا داشتی و از آن زندگانی که در فراق دوستان گذرد چه لذت توان یافت؟
3( و اصحاب حزم گناه ظاهر را عقوبت مسطور و جرم مسطور را عقوبت ظاهر جایز نشمرند.

4( جایی که کار به جان افتد اگر از روی دین و حمّیت کوششی پیوسته آید، برکات آن را صورت نبندد و هم از ادراک غایت آن قاصر باشد.
کدام بیت فاقد غلط امالیی است؟0 880

خلق در  ب��ر  ح��ت��ام  ب���رای  ک��ه  ن��ی��م  آن   1( م���ن 
بزه و  وذر  غیبت  در  خ��ان��ه ه��ا  را  گ��ره   2( ی���ک 
دوخته مستی  ز  را  ن��ازش  ز  پ��ر  چشم   3( روض���ه، 
عمل و  ب���أس  درخ���ت  از  ق��ض��ا  م���رغ���زار  4( ب���ه 

روی���م در  ه��س��ت  ک���ه  آب���ی  ای���ن ق���در   ب���ری���زد 
ماند اه��م��ال  و  ط��اع��ت  ب��ر  گنج ها  را  گ��ره   ی��ک 
ان��داخ��ت��ه ع��ط��اب  از  را  ل��ب��ش  ل��ع��ل  ح��ق   ذک���ر 
آب و  آت��ش  از  ب��ار  و  ب��رگ  دم��د  ط��رف��ه  ش��اخ  دو 

در کدام گزینه، غلط امالیی وجود دارد؟0 881
1( آن گاه آگاه شدند که غرقه خواست شد. بانگ و هزاهز و غریو خواست. امیر برخاست.

2( در هر سفری ما را از این بیارند تا صدقه ای که خواهیم کرد حالل بی شبهت باشد.
3( دوات خواست و توقیع کرد. تا نزدیک نماز پیشین از این مهّمات فارغ شده بود و خیلتاشان را گسیل کرده.

4( خطوه اش در قرب هم در آن مرغزار گام برمی داشت و روزی سه چار بر این قاعده می رفت.

با توجه به متن زیر کدام گزینه درست است؟0 882
»قاضی بست از کتاب ............... انتخاب شده که نویسندءه آن ............... است، و زاغ و کبک از مثنوی ............... که سرایندءه آن ............... است.«

2( تاریخ بیهقی � ابوالفضل بیهقی � جوامع الحکایات � عوفی 1( تاریخ بیهق � بوالحسن بوالنی � تحفة االحرار � جامی 
4( کلیله و دمنه � ابوالمعالی نصراهللا منشی � روضءه خلد � مجد خوافی  3( تاریخ بیهقی � ابوالفضل بیهقی � تحفة االحرار � جامی  

در کدام موارد واژءه مشّخص شده، »مجاز« است؟0 883
الف(

ب(
ج(
د(
ه(

قرار را  گوهر  نیست  کریمان  دست  کف   در 
 ب���ه ای�����ران ف��رس��ت��م ف��رس��ت��اده ای
 گ��ف��ت خ��رد پ��ی��ش��ه ک��ه خ��ام��وش ب��اش
گشادند تو  ب��رای  شمشیر  به  ُملک   ای��ن 
تو ت��خ��ت  س��پ��س  زی���ن  بُ����َود  را  ک��س��ی 

ابر سیماب  می کند  ب��ی ق��راری  از  را   قطره 
آزاده ای و  پ����اک  و   ج���ه���ان دی���ده 
ب��اش گ���وش  س��خ��ن  دو  ی��ک  ده���م   ش���رح 
نهادند تو  بهر  ز  خاصه  شهی  و  ُملک   خ��ود 
تو ب��خ��ت  و  س��ر  آرد  ان����در  خ���اک  ب��ه 

4( ب � ج � ه 3( الف � د � ه  2( ج � د � ه  1( ب � ج � د 
)اکنون فرهنیگ آموزش(0 884 در همءه گزینه ها آرایءه »مجاز« یافت می شود؛ به جز ............... . 

نیکوان مهر  ز  خ��ال��ی  دل��م  انگشتر  چ��و   1( ش���د 
بکش م��ی  واع���ظ،  خویش  ب��رای  حرفی   2( م��ی زن��د 
 3( پ���س از وف���ات ب��ه خ��اک��م خ���رام ب��ه��ر خ��دای
آب ک��ن��ار  ب��ر  م���ی گ���ذری  ک��ه  م��ّدع��ی  4( ای 

گرفت ب��ر  ان���در  م��ه��رش  نگین  انگشتر  چ��و   ت��ا 
بنوش س��اغ��ر  محتسب،  ک��اله  در  پشمی   نیست 
نگرم دام��ن��ت  ب��ه  نشسته  خ��وی��ش  گ���رد   ک��ه 
م��ا را ک��ه غ��رق��ه ای��م ن��دان��ی چ��ه ح��ال��ت اس��ت!

)اکنون فرهنیگ آموزش(0 885 آرایه های مقابل کدام بیت »همگی« درست هستند؟ 
 1( ب�����ه گ���وش���ش ن���ال���ءه ب��ل��ب��ل خ����وش آم��د
آوردن����د دوش ب������ه دوش  م���را  خ���راب���ات   2( در 
نشانی ی��اف��ت  رخ���ت  م��ه��ر  اث���ر  از   3( م�����اه 
ببین اح����وال  و  ای��ن��ک  ب��گ��رد  ب����ازار  4( گ����رد 

 ب���ه چ��ش��م��ش رن���گ و ب���وی گ���ل خ���وش آم��د
آوردن����د ب����اده ف����روش  آن  در  ب���ر   ب���ی خ���ودم 
شد ن��گ��ران  ج��م��ال��ش  ب��ه  ج��ه��ان��ی  روی   زان 
دراز ق��ّص��ه   نکنم  م��ن  م��ی ن��گ��ری  خ���ود  ت��و  چ��و 

)مراعات نظیر � ایهام(
)جناس همسان � حسن تعلیل(

)ایهام � مجاز(
)تشبیه � استعاره(

)انساین 91(0 886 آرایه های بیت زیر، کدام اند؟ 
باغ ای��ن  در  فکندیم  گ��وش  گل  چو  نشنیدیم«»هرچند  ج��ای��ی،  ب��ه  راه  بَ���َرد  ک��ه  حرفی 

2( تشبیه � تشخیص � جناس � حس آ میزی 1( تشبیه � مجاز � کنایه � استعاره  
4( مجاز � ایهام � حس آمیزی � مراعات نظیر  3( استعاره � مراعات نظیر � تشخیص � ایهام  
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)خارج 9۲(0 887 ترتیب قرارگرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های »تناقض، مجاز، ایهام و استعاره« کدام است؟ 

الف(
ب(
ج(
د(

ب��رس��ان��ی��د ک���ه من  ب���ه س��ل��ی��م��ان 
گلستان آن  به  راه��ی  هست  پر  زیر  ز  را   ما 
است من  آشنای  بیگانه  معنی  که   منم 
م��ی��وه دار درخ��ت��ان  دی��ده ای��م  بسیار 

َددم و  دی���و  ه��ر  ک��ف  در  نگین   چ���ون 
 ه��رچ��ن��د س��خ��ت ب��ن��دد ص��ّی��اد ب���ال م��ا را
است من  دلگشای  باغ  من  قلم(   =( خامءه   نهال 
توست بوستان  در  ک��ه  ن��دی��ده ای��م  بِ��ْه  زی��ن 

4( ج � د � الف � ب 3( ب � ج � د � الف   2( ج � الف � د � ب  1( ب � ج � الف � د 
)زبان 90(0 888 در همءه ابیات به جز بیت ............... همءه آرایه های »تشبیه، جناس، مراعات نظیر و کنایه« یافت می شود؟ 

ج��ه��ان آزار  و  ب��ن��گ��ر  ج��ه��ان  ب�����ازار   1( ن���ق���د 
م���دار ب���از  روان  ط���وط���ّی  ز  ُش��ک��ر   2( ِش���ک���ر 
شهباز س��دره ن��ش��ی��ن  آن  منم  بلبل،  چ��و   3( ن���ه 
بس را  م��ا  ج��ه��ان  گ��ل��س��ت��ان  ز  4( گ���ل ع���ذاری 

بس را  م��ا  زی���ان،  و  س��ود  ای��ن  ب��س  ن��ه  را  شما   گ��ر 
تیره قفس ای��ن  در  اس��ت  بمانده  که  روزی  سه   دو 
 ک��ز ه����وای م��ل��ک��وت آم����دم ای��ن ج��ا ب��ه ه��وس
بس را  م��ا  روان  س���رو  آن  س��ای��ءه  چ��م��ن  زی���ن 

)خارج 9۶(0 889 در کدام ابیات »تشبیه و استعاره« هر دو به کار رفته است؟ 
الف(

ب(
ج(
د(

 ش��ب وص��ال ت��و چ��ون ب��اد ب��ی وص��ال بود
نبیند خ���واب  ب��ه  خ��وب ت��ر  ت��و  ز   روح 
مشک بیز ب��اد  ای��ن  می کند  روح   پیوند 
می فشاند خاک  بر  چو  زلف  دام  ز  جان ها 

 غ��م ف����راق ت��و گ��وی��ی ه����زار س���ال ب��ود
نبیند آف��ت��اب  ت��و  چ���ون  ف��ل��ک   چ��ش��م 
خیز ن��دی��م  ای  اس��ت  سحر  ن��وب��ت   هنگام 
بگو صبا  ای  گذشت  چ��ه  م��ا  غریب  آن  ب��ر 

4( ج � د 3( ب � د   2( الف � ج  1( الف � ب 
)ریایض 9۲(0 890 در مصراع اّول بیتی که تلمیح یا تمثیل ندارد، چند استعاره به کار رفته است؟ 

 1( چ���ن���ی���ن گ���ف���ت پ��ی��غ��م��ب��ر راس���ت���گ���وی
پ��اس��خ ن��ی��وش س��خ��ن��گ��وی  آن  گ��ف��ت   2( چ����ه 
 3( ب���گ���س���ت���رد ک����اف����ور ب����ر ج�����ای م��ش��ک
کشید ن��ت��وان��س��ت  ام���ان���ت  ب����ار  4( آس����م����ان 

ب��ج��وی دان�������ش  گ�����ور  ت����ا  گ�����ه�����واره   ز 
گ���وش گ���ف���ت���ار  ب����ه  دارد  دی�������وار   ک����ه 
خشک پ��ال��ی��ز  ب���ه  ش���د  ارغ�������وان  و   گ���ل 
ق���رع���ءه ک����ار ب���ه ن����ام م���ن دی����وان����ه زدن���د

)یکی(
)یکی(
)دوتا(
)دوتا(

)ریایض 97(0 891 آرایه های بیت زیر کدام است؟ 

آرد عشق  خورشید  بر  که  را  آن  است  الزم  ماند«»قضای  هوا  گرفتار  مهرش  در  ذّره  همچون  که 

2( تشبیه � استعاره � ایهام تناسب 1( تشبیه � ایهام � مجاز  
4( استعاره � ایهام تناسب � جناس 3( استعاره � کنایه � مجاز   

)انساین 98(0 892 هر دو آرایءه مقابل کدام بیت درست است؟ 
 1( پ��ی��م��ان��ءه ح��ی��ات��م پ��ر ش��د ف��غ��ان ک��ه ن��ت��وان
رستخیز روز  ش���ود  پ���ای  ب���ه  ت���ا   2( ب��رخ��ی��ز 
پ��ن��داری خ��وش��ش  ب��وی  از  انجمن  چمن   3( ش���د 
4( اس���ب���اب پ��ری��ش��ان��ی، ج��م��ع اس���ت ب���رای من

ب��ری��دن او  از  پ��ی��ون��د  گ��رف��ت��ن  او  از   پ��ی��م��ان 
است ح��ال��ت  چ��ه  در  غمت  شهید  ببین   وان گ���ه 
دارد گ��ری��ب��ان  ب��ه  گ��ل  و  ب��غ��ل  در  س��م��ن   ک��ه 
باش پ��ری��ش��ان  طُ���ّره  زان  خ��واه��ی  اگ��ر  جمعّیت 

)حسن تعلیل � جناس(
)تلمیح � ایهام(

)جناس � حس آمیزی(
)پارادوکس � مجاز(

)اکنون فرهنیگ آموزش(0 893 در همءه گزینه ها به جز گزینءه ............... رابطءه معنایی »تناسب« وجود دارد. 
شد ی��ک��ی  دو  ه��ر  م���را  ت��و  ق��ب��ول  و   1( ان���ک���ار 
 2( ب���ه ش��ف��اخ��ان��ه ب��ری��دش ک��ه س��رای��د ه��ذی��ان
غزنین ب��ه  ت��ا  ش��ام  از  اس��ت  ع��زی��ز  ت��و   3( ت��وق��ی��ع 
کارند در  فلک  و  خورشید  و  م��ه  و  ب��اد  و  4( اب���ر 

 ب��ی��ه��وده ه��م��ی گ��وی��ی زی����ن ص��ع��ب ت��ری را
س��رس��ام دارد  ک���ه  ن��م��ای��ی��د  پ��زش��ک��انْ��ْش   ب���ه 
صنعا ب��ه  ت��ا  ه��ن��د  از  اس���ت  روان  ت��و   ف��رم��ان 
نخوری غفلت  ب��ه  و  آرّی  ک��ف  ب��ه  ن��ان��ی  ت��و  ت��ا 

در هر یک از ابیات زیر، به استثنای بیت ............... واژه ای آمده که با کلمءه »دبیر« رابطءه معنایی »تناسب« دارد.0 894
رواق ب��ل��ن��د  ای���ن  ب���ر  س���ع���ادت   1( م���ب���ّش���ران 
ن���ب���رده اس���ت م��را  2( اگ�����ر ز گ��وش��ءه خ��اط��ر 
ت��وس��ت دوات  ظ��ل��م��ات  در  ح��ی��ات   3( آب 
قاصدی یعنی  چیست؟  دان��ی  قّصه  ای��ن  4( ص��ورت 

آف����اق م���م���ال���ک  در  ن������دا،   ه��م��ی ک��ن��ن��د 
 چ����را ب���ه گ��وش��ءه م��ک��ت��وب م����ی بَ����َرد ن��ام��م؟
 ای����ن چ��ش��م��ه س��ار، زن���دگ���ی ج������اودان ده��د
م��ی بَ��َرد سلطان  ب��ه  دروی��ش��ی  ح��ال  از  رق��ع��ه ای 
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کدام گزینه دربردارندءه واژه ای است که با کلمءه »عّلت« در بیت زیر، رابطءه معنایی »تناسب« دارد؟0 895
او از  ک��ه  کیمیایی  ز  م��ک��ن  ی��ک ج��رع��ه خ���وری، ه���زار ع��ّل��ت ب��َب��َرد«»پ��ره��ی��ز 

گفتا و  ب��پ��رس��ی��د  م���ن  از  دوش   1( خ������رد، 
زن���دگ���ان���ی ام س��ب��ب  ت���و  خ����وب  روی   2( ای 
م��ددی را  خ���دا  گمگشته،  دل  دل��ی��ل   3( ای 
ف��رم��ود ی���ارم  ل��ب  از  گ���الب  و  ق��ن��د  4( ش���رب���ت 

ف��س��ان��ه م��ن��ط��ق،  ت���و  ن��ط��ق  پ���ی���ِش  ای   ک���ه 
 ی�������ک روزه وص����ل ت����و، ط����رب ج����اودان����ی ام
ب���رود دالل����ت  ب���ه  ره،  نَ���بَ���رد  ار  غ��ری��ب   ک���ه 
اس��ت م��ن  ب��ی��م��ار  دل  ط��ب��ی��ب  ک��ه  او  ن��رگ��س 

در کدام گزینه »جملءه مجهول« دیده می شود؟0 896
1( چون به آن چه دارم و اندک است قانعم، ِوزر و وبال این، چه به کار آید؟

2( دوات خواست و توقیع کرد و گفت: چون نامه ها گسیل کرده شود، تو بازآی.
3( امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تَر و تباه شده بود.

4( ایزد رحمت کرد پس از نمودِن قدرت. و سوری و شادی ای به آن بسیاری تیره شد.
در کدام عبارات، »جملءه مجهول« آمده است؟0 897

الف( در این دو سه روز، بار داده آید که علّت و تب تمامی زایل شد.
ب( یک دوال پوست و گوشت بگسست و هیچ نمانده بود از غرقه شدن.
ج( سجدءه شکر کرد خدای را عّزوجّل بر سالمت امیر و نامه نبشته آمد.

د( پس، از اسب تازی پیاده شد و بر مرکب پارسی سوار گشت.
4( ج � د 3( الف � ج  2( ب � د  1( الف � ب 

)اکنون فرهنیگ آموزش(0 898 در کدام بیت، »فعل مجهول« به کار رفته است؟ 
ن��ه��ان خ��واه��د شد دی���ده ه���ا  ز  ک��ه   1( اف���ض���ل 
شد خسته  و  رف��ت  او  قامت  ب��ه  دل��م   2( مسکین 
شد ح��ی��ران  و  سرگشته  او،  عشق  ز   3( ع��طّ��ار 
دس��ت��ش ب��ش��س��ت  م����ن  ز  4( ب����رگ����ش����ت 

شد خ���واه���د  ع���ی���ان  دل  اه����ل  دی�����دءه   در 
ه��م��ی  رود ب���اال  ب��ه  ک��ه  م��ی ش��ود  خ��س��ت��ه   زان 
ترسایی ب��ه  داد  دی���ن  ش���د؛  مقیمی  دی���ر   در 
دس��ت��م ه������واش  از  ش����د  ش��س��ت��ه  چ�����ون 

)اکنون فرهنیگ آموزش(0 899 در کدام بیت »فعل مجهول« به کار نرفته است؟ 
ک��رد م��ی ف��روش  گ���رو  ش���د،  شکفته  گ��ل   1( ت���ا 
 2( ب�����زرگ�����ا، گ����ر خ���ط���ای���ی ک������رده آم���د
ش��ود دی�����ده  چ���و  دل  ج��م��ل��ه  را   3( م������رد 
ن��ش��د دروده  چ���م���ن  ای�����ن  4( س�����ب�����زءه 

رس��ال��ه ای و  ک��ت��اب  ک��ه  ه��ر  داش���ت  خ��ان��ه   در 
آن ب������زرگ  ب���اش���د  اگ�����ر  م����ن  از   م��گ��ی��ر 
ش����ود؟ ش���ن���ی���ده  ک���ج���ا  از  ق�����ال  و   ق���ی���ل 
ن��ش��د رب����������وده  گ����ل����ی  ب�����ه�����ارش  وز 

در کدام بیت »فعل مجهول« به کار رفته است؟0 900
م��ن��ّور ش����ود  دی����ده  او  ط��ل��ع��ت  ن����ور   1( از 
م��ی آی��د نشسته  خ���ون  در  م���ِن  پ��رس��ش   2( ب���ه 
گسست پ��روی��ن  رشتءه  ش��د  خنده  در  ت��و   3( ل��ع��ل 
4( ج��ه��ان��ج��وی اگ����ر ک��ش��ت��ه گ����ردد ب���ه ن��ام

ن��ق��ش خ��ی��ال روی��ش آی���د   در چ��ش��م م��ن چ��و 
 چ�����راغ ط����ور ب���ه ب��ال��ی��ن خ��س��ت��ه م��ی آی��د
شکست عبهر  س��اغ��ر  گشت  سرمست  ت��و   ج��زع 
ش���ادک���ام ب�����دو  دش���م���ن  زن������ده  از  ب����ه 

نقش دستوری واژه  های مشّخص شده در همءه ابیات زیر، به جز بیت ............... یکسان است.0 901
را ب�������اغ  آی����ن����ءه  زدود   1( زن����������گ 
 2( ن����ادره ک����ب����ک����ی ب����ه ج����م����اِل ت��م��ام
 3( ه������م ح���رک���ات���ش م��ت��ن��اس��ب ب����ه ه��م
خ��وی��ش رف���ت���ار  و  ره  ف���رام���ش  4( ک������رد 

را راغ  رخ  گ����ش����ت  س����ی����ه   خ�������ال 
ف�����ی�����روزه ف�����ام روض��������ءه  آن   ش����اه����د 
 ه����م ُخ����ط����وات����ش ُم����ت����ق����ارب ب����ه ه��م
خ��وی��ش ک�����ار  از  غ������رام������ت زده  م���ان���د 

)هنر 97 ـ با تغییر(0 902 جملءه هسته )پایه( در کدام بیت دارای »مفعول« است؟ 
ف��ان��وس س��ت��انَ��د  ب���اج  چ��ی��ن  پ��ری خ��ان��ءه   1( از 
 2( گ���ری���ءه ش����ادی م���ا ت��ل��خ ن���گ���ردد »ص��ائ��ب«
هنگامه ایم ص��د  آش���وب  ان��ج��م��ن،  ص��د   3( ف��ت��ن��ءه 
گ��رم��ش  دل  ن���گ���ردد  س���رد  خ����زان  ب���اد  4( از 

ما پ��ر  و  ب���ال  ت��و  ش��م��ع  ق���دم  در  ت��ا   ری��خ��ت 
 آس��م��ان ش��ی��ش��ءه خ���ود گ��ر ش��ک��ن��د ب��ر س��ر ما
ما خاموشیم  کهنه  ش���راب  چ��ون  ظ��اه��ر،  ب��ه   گ��ر 
ما ق��ف��س  روی  ب���ه  خ��ن��دی��د  ک���ه  غ��ن��چ��ه  ه���ر 

در جملءه پایانی عبارت »اگر وی را یک روز دیده بودمی و احوال و عادات وی بدانسته، واجب کردی که در مدت عمر، پیروی او کردمی؛ پس چه جاِی آن که 0 903
سال ها دیده ام« کدام اجزای جمله به »قرینءه لفظی« حذف گردیده است؟

4( متّمم � فعل  3( مفعول � مسند   2( نهاد جدا � مفعول  1( نهاد جدا � متّمم 
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)ریایض 8۲(0 904 هدف از به جای آوردن تدابیر زیر با توجه به داستان »قاضی بست« بیهقی چه بوده است؟ 
»یافتم خانه تاریک کرده و پرده های کتان آویخته و تر کرده و امیر را یافته آن جا بر زبر تخت نشسته پیراهن توزی، مخنقه در گردن،  عقدی همه کافور و 

بوالعالی طبیب آن جا َزبَر تخت نشسته دیدم.«
2( آماده کردن امیر جهت جّراحی و شکافتن جراحت 1( تخفیف میزان تب و اعتدال دمای بدن امیر 

4( کاهش خشم امیر و ایجاد مکانی مناسب جهت آرامش روانی 3( مساعد کردن محیط برای اقدام به زخم بندی  
)هنر 87(0 905 عبارت »آن چه دارم از اندک مایه حطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم« با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟ 

را ک��ه م��ل��ک ق��ن��اع��ت م��س��ّل��م اس��ت  1( دروی�����ش 
باقی ست ق��ن��اع��ت  ک��ن��ج  ن��ب��ود  گ��ر  زر   2( گ��ن��ج 
اس��ت دس���ت���رس  را  ت���و  ک���ه  ق��ن��اع��ت   3( در 
نمی یابم درم��ان  چ��ون  درد  با  می کنم  4( قناعت 

اس��ت ع��ال��م  س��ل��ط��ان  و  دارد  ن���ام   دروی�����ش 
داد ای��ن  گ��دای��ان  ب��ه  ش��اه��ان،  ب��ه  داد  آن  ک��ه   آن  

 گ���ر ه��م��ی��ن ع�����ّزت ن��ف��س اس����ت ب���س اس��ت 
نمی بینم م��ره��م  چ��ون  زخ��م  ب��ا  می کنم  تحّمل 

)تجریب 91(0 906 دلیل »پرهیز از تنّعم و عدم پذیرش صله« در کدام عبارت متفاوت است؟ 
1( چون به آن چه دارم و اندک است قانعم، وزر و وبال این، به چه کار آید؟

2( به زندگی درویشانه قناعت کرده بود، نه از بخل بلکه از آن جهت که بیشتر از آن احتیاج نداشت.
3( آن چه دارم از اندک مایه حطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم.

4( بر من پوشیده است که آن غزوها بر طریق مصطفی هست یا نه. من این نپذیرم و در عهدءه این نشوم.
عبارت »قاضی بسیار دعا کرد و گفت این صلت فخر است. پذیرفتم و بازدادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است، حساب این نتوانم داد.« با 0 907

)تجریب 9۲( همءه ابیات به  جز ............... تناسب مفهومی دارد. 
ب��م��ی��رد ب���ی ب���رگ���ی  ز  ع���ن���ق���ا   1( اگ��������ر 
 2( م���ک���ن ب�����اور ک���ه ه���رگ���ز ت���ر ک��ن��د ک��ام
ب��اش��د پ������رواز  در  ک���ه  آن ج�����ا   3( ع����ق����اب 
4( ب���ا ع��ق��اب ت��ی��ز چ��ن��گ و ب��ا ه��م��ای خ��وب پ��ر

ن��گ��ی��رد گ��ن��ج��ش��ک��ان  دس�����ت  از   ش���ک���ار 
دری���ا( آش���ام )م��ی��ان  ُل��ّج��ه  نهنگ  ج��و  آب   ز 
باشد کوچک( صید انداز  )پ��رن��ده ای  صعوه  از   کجا 
اب��ل��ه��ی ب��اش��د ک��ه رق��اص��ی ک��ن��د ک��ب��ک دری

)هنر 9۳(0 908 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ 
ان���دک���ی ب����ر  ن���ف���س  ای  ک����ن   1( ق���ن���اع���ت 
گ���وش���ه ای در  ک���ه  ن��ی��ک ب��خ��ت��ی   2( خ���ن���ک 
ه��وش م����رد  ای  س�����راف�����رازد   3( ق���ن���اع���ت 
خ���واه���دت دل  چ���ه  ه���ر  پ���ی  در  4( م������رو 

ی��ک��ی ب��ی��ن��ی  دروی�������ش  و  س���ل���ط���ان   ک����ه 
ت���وش���ه ای م���ع���رف���ت  از  آرد  دس�����ت   ب����ه 
دوش ز  ب���ر ن���ی���ای���د  پ���ر ط���م���ع   س�����ر 
ک����ه ت��م��ک��ی��ن ت����ن ن�����ور ج�����ان ک���اه���دت

)ریایض خارج 97(0 909 عبارت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  
»نگویم که مرا سخت دربایست نیست اما چون به آن چه دارم و اندک است قانعم وزر و وبال این، به چه کار آید؟«

جنگ ب����از،  خ���وی  و  ص��ل��ح  ک��ب��ک،   1( خ����وی 
راض���ی م��ش��و  خ����ود  ق����در  از  ک���م   2( ب�����ه 
 3( م����ا درخ�����ور ص��ی��د ت���و ن��ب��اش��ی��م ول��ی��ک��ن
4( اگ�������ر پ�����رّ  ط�������اووس ب���اش���د ب����ه ب���اغ

درن����گ ف���رش���ت���ه  و  دی�����و  اس�����ت   ش���ت���اب 
 ب���ی���ن ک����ه گ��ن��ج��ش��ک م���ی ن���گ���ی���رد ب���از
پ��ری��ده ب���از  از  بِ���هْ  اس���ت  دس���ت  ب��ه   گنجشک 
زاغ؟ دی������دار  ب���ه  دل  م��ی ک��ش��د  را  ک���ه 

)زبان 98(0 910 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟ 
کن قناعت  خوردن  دل  به  خواهی  ج��اودان   1( بهشت 
نیست م��ع��ق��ول  ق����ول  ک���ای���ن   2( م���پ���ن���دار 
زن��دگ��ی ک���رد  ص���دف  م��ح��ی��ط  در   3( ل��ب ب��س��ت��ه 
است خسی  ق��ن��اع��ت،  ک��رد  خ��س  ب��ه  ک��ه  4( ه���ر 

را آدم  ان��داخ��ت  ب��ال  دام  در  دان���ه  ح���رص   ک��ه 
اس��ت ی��ک��ی  سیمت  و  س��ن��گ  ش���دی  ق��ان��ع   چ��و 
 ق���ان���ع ره���ی���ن م���ّن���ت ح���ات���م ن��م��ی ش��ود
اس��ت ب��س��ی  بِ����هْ  از  بِ����هْ  بِ��هْ ط��ل��ب��ی ک���ن ک���ه 

)عمویم خارج 98(0 911 مفهوم کلی همءه ابیات با یکدیگر تناسب دارند به جز ............... . 
هستی تیرءه  ک��ان  به  گوهر  یک  بهر  کوشی   1( چ��ه 
بخروشی؟ درد  از  هست  داروی��ی��ت  و  زّر  تا   2( چ��را 
 3( چو زرع و خوشه داری از چه معنی خوشه چین استی؟
سیه رایی؟ با  ستردن  دل  از  می توان  زنگی  4( چ��ه 

کانی هم  و  یابی  تربیت  گر  گوهری  هم  خ��ود   تو 
وام��ان��ی؟ ک��ار  از  هست  بازوییت  و  دس��ت  ت��ا   چ��را 
حیرانی؟ راه  ان��در  چه  از  داری  توشه  و  اس��ب   چو 
تن آسانی؟ ب��ا  ب��ردن  پیش  از  م��ی ت��وان  ک��اری  چ��ه 

کدام بیت با بیت »عاقبت از خامی خود سوخته/ رهروی کبک نیاموخته« ارتباط معنایی ندارد؟0 912
نگشتیم گ���رف���ت���ار  ت��ق��ل��ی��د  ح��ل��ق��ءه   1( در 
پ��ی��م��ودن؟ ت����وان  تقلید  ب��ه  راه   2( چ���ه ق���در 
ماند تقلید  حلقءه  در  غلط  پ��اس  از   3( ق��م��ری 
عقل پ��ی��ش��ءه  ب���ود  ت��ق��ل��ی��د  4( ری���س���م���ان ب���ازی 

رس��ان��دی��م خ��ورش��ی��د  س���راپ���ردءه  ب���ه  را   خ���ود 
 رش���ت���ه ک���وت���اه ب�����َود م����رغ ن��وآم��وخ��ت��ه را
نیست ت��و  ان���دام  ب��ه  س��روی  زمین  روی  در   ورن��ه 
عشق با ُسبحه )تسبیح( و زّنار )=کمربند مسیحیان( نمی پردازد
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کدام بیت با سایر ابیات تقابل مفهومی دارد؟0 913
ح����واس و  دان  ع���ق���ل  ام��������ارات   1( ب������ه 
گفت وگوست دام��گ��اه  یکسر  تقلید   2( ع��ال��م 
گرفت ع����ّزت  ب��ه��رءه  ن��ت��وان  تقلید  ره   3( از 
تحقیق؟ ج��ل��وه گ��اه  در  ب��ای��د  چ��ن��د  4( ت��ق��ل��ی��د 

 ی�����ا ب�����ه ت���ق���ل���ی���د م������رد راه ش�����ن�����اس
یافتن ن���ت���وان  زن��ج��ی��ر  خ��ان��ءه  در  ص���دا   ج���ز 
 ن��ش��ئ��ءه ج��م��ع��ی��ت گ���وه���ر ن��ب��اش��د ژال�����ه را
نرگس ل��ق��ای  رن���گ  اس���ت  ش��م��ع  ن���ور  پ��ا م��ال 

)زبان 85(0 914 همءه ابیات به جز بیت ............... به »عدم تقلید کورکورانه« توصیه می کند. 
 1( چ����ن����د م���ن���ق���اد ه����ر ک���س���ی ب���اش���ی؟
 2( ه�����م ز خ����ود ج����وی ه���ر چ���ه م��ی ج��وی��ی
 3( خ���ودپ���س���ن���دی م���ک���ن ک����ه اه�����ل ن��ظ��ر
اس��ت ک�����وری  از  رف���ت���ن  ت��ق��ل��ی��د  4( پ�����ی 

 ج���ه���د ک����ن ت����ا ک����ه خ�����ود ک���س���ی ب��اش��ی
نیست ک���س  ج��ه��ان  در  ت���و  از  غ��ی��ر  ب���ه   ک���ه 
را خ����ودپ����رس����ت����ان  پ���رس���ت���ن���د   ک�����م 
اس���ت ب����ی ن����وری  ز  زدن  ک����س  ه����ر  دِر 

)ریایض 84(0 915 مفهوم همءه ابیات به جز بیت ............... »دعوت به ابداع و نوآوری و پرهیز از تقلید نابه جاست.« 
 1( م��ش��و م��ق��ّی��د ه��م��راه اگ��رچ��ه ت��وف��ی��ق اس��ت
داش��ت��ه ان��د ط��وط��ی ص��ف��ت��م  آی��ن��ه  پ���س   2( در 
کن ت��ازه  کنی  چ��ه  ه��ر  نیک  خ��واه  و  ب��د   3( خ���واه 
کمال کسب  ش��ود  ح��اص��ل  اگ��ر  تقلید  ره  4( از 

رف��ت ب����اال  م��ه��ر  ک����ار  ج����ری����ده روی  از   ک���ه 
م��ی گ��وی��م ب��گ��و  گ��ف��ت  ازل  اس���ت���اد   آن چ����ه 
 ت���ن ب���ه ت��ت��ّب��ع م����ده م��خ��ت��رع ک����ار ب��اش
شود اف��الط��ون  ک��ه  باید  خم نشین  گ��ردد  ک��ه  ه��ر 

)ریایض 90(0 916 سفارش کدام بیت به »اتّکای به نفس و عدم وابستگی به غیر« است؟ 
ماه بکاهد  آن  از  ن���دارد  م��ای��ه  چ��و  خ��ود   1( ز 

 2( ب���ه دس���ت خ��واج��ه ده��ن��د آس��ت��ی��ن دول���ت را 
 3( ب��خ��ر ب��ه ج���ان گ��ران م��ای��ه وص���ل ج��ان��ان را
است ب��ی��رون  کعبه  و  دی��ر  از  دل  اه��ل  4( م���راد 

باش زراف��ش��ان  گ��ل  چ��و  خ��ود  گهر  از   همیشه 
باش ن���االن  خ���واه  داده،  ای��ن  از  راض���ی  خ���واه   ت��و 
 وگ���رن���ه ت���ا ب���ه اب���د م��س��ت��ع��ّد ه���ج���ران ب��اش
ب��اش م��س��ل��م��ان  و  ک���اف���ر  دای������رءه  ز  ب�����رون 

)ریایض 88(0 917 مفهوم ابیات زیر با کدام بیت تناسب ندارد؟ 
س��وخ��ت��ه خ����ود  خ��ام��ی  از   »ع��اق��ب��ت 
خ��وی��ش رف���ت���ار  و  ره  ف���رام���ش  ک����رد 

 ره���������روی ک���ب���ک ن��ی��ام��وخ��ت��ه
خ��وی��ش« ک���ار  از  غ����رام����ت زده  م��ان��د 

کرد گ��وش  در  دوی��دن( ک��ب��ک   =( ت��ِک   1( ک��الغ��ی 
پ�����روری ب���ه���ت���ر  ه���رچ���ن���د  را   2( م��������ار 
ک���رد ُدم  آرزوی   3( م���س���ک���ی���ن خ���رک 
مار شکل  ب��ه  ت��ن  کند  م��ار چ��وب��ه  ک��ه  4( گ��ی��رم 

ک���رد ف�����رام�����وش  را  خ���وی���ش���ت���ن   ت����ک 
ب���ری ک��ی��ف��ر  آورد  خ���ش���م  ی���ک���ی   چ�����ون 
ک���رد گ����م  گ�����وش  دو  ُدم،   ن���ای���اف���ت���ه 
دوس��ت؟ بهر  م��ه��ره  ک��و  و  دش��م��ن  بهر  زه��ر  ک��و 

)اکنون فرهنیگ آموزش(0 918 کدام گزینه با عبارت زیر قرابت مفهومی ندارد؟ 
»ایزد رحمت کرد پس از نمودن قدرت.«

بنمود رح��م��ت  ق���درت،  از  پ��س   1( م��ل��ک ال��ع��رش 
بشری ن��وع  خلقت  کند  خ��واس��ت  خ��دا   2( چ���ون 
رح��م��ت در  ب��گ��ش��ای��د  ب��خ��واه��د  چ���و   3( ای�����زد 
خویش حکمت  ز  دری  ببندد  خ��دای  چ��ون  4( ک��ه 

است عبر  را  ج��ه��ان  خلق  او  رح��م��ت  و   ق���درت 
 ق����درت خ��وی��ش ک��ن��د ج��ل��وه گ��ر ه���ر ن��ظ��ری
م��ی��ّس��ر ص���ع���ب،  و  ش����ود  آس�����ان   دش������واری 
بگشاید ف��ض��ل  ز  در  دو ص����د  ب��ن��ده  روی  ب��ه 

)اکنون فرهنیگ آموزش(0 919 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟ 
فارغ اند  محشر  دی��وان  از  »صائب«   1( خود حسابان 
»سعدی« خلق  عتاب  نه  کن  خویشتن  حساب   2( تو 
کرد م��ن  دل  ب��ا  ک��ه  لطف ها  غمت  ف��راق   3( ش��ب 
ف��ردا را  ام����روز خ��وی��ش  ک��اه��ل��ی  ب��ه  4( م��ک��ن 

را ق��ی��ام��ت دی��ده  ن��ب��ود  ان��دی��ش��ه ای  ح��س��اب   از 
داری ت���ب���اه  ع��م��ل  ق��ی��ام��ت،  ب��ض��اع��ت   ک���ه 
قیامت روز  ب��ه  ت��ا  ک���رد  ن��ت��وان  آن   ح��س��اب 
ز رس��ت��اخ��ی��ز ن�����دارد ح���ذر  ک���ه خ���وْدح���س���اب 

)اکنون فرهنیگ آموزش(0 920 پیام داستان »زاغ و کبک« با مفهوم کدام گزینه تناسب ندارد؟ 
نرسد ن��ی��ک��ان  ب��ه  تقلید  ره  از  دون   1( ط��ب��ع 
ذات در  ث��ب��ات��ی  ن���دارن���د  ت��ق��ل��ی��د   2( اه�����ل 

ذوق  ب��ه��رءه  ن��ب��رد  ن��ع��م��ت  ز  ت��ق��ل��ی��د   3( ک�����ام 
سفر  ای��ن  در  دستت  ب��ه  عصاست  چ��ون  4( تقلید 

را آن  ن��گ��وی��ن��د  چ��ش��م  ک��ن��د  خ���واب  اگ���ر   پ���ای 
تحقیق ک��ن  خ���ود  س��ای��ءه  از  واق��ع��ه  ای���ن   ص���دق 
 غ��ی��ر ری�����زش ن���ب���ود ب���ه���رءه دن������دان ص��دف
ذوال��ف��ق��ار ت��ی��غ  ش����ود  ع���ص���ات  ره  ف����ّر  وز 

)اکنون فرهنیگ آموزش(0 921 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ 
شد ق��ان��ع  گ��ل  ز  دی����دار  ب��ه  ک��ه  را   1( ب��ل��ب��ل��ی 
»صائب« قناعت  ب��ه  م���ردان  چ��و  خرسند   2( ب���اش 
ن��ی ام دون���ان  خ��رم��ن  خوشه چین  ام��ا   3( م����ورم 
مستغنی اس��ت  کریمان  اح��س��ان  ز  قانع  4( دِل 

هست دی�����واری  رخ��ن��ءه  ش���ود  ب��س��ت��ه  اگ���ر   در 
گ���ردد ت��وان��گ��ر  خ��رس��ن��د  دل  از  ف��ق��ی��ر   ک���ه 
 م��ی ک��ن��م ش��ّک��ر ب��ه اک��س��ی��ر ق��ن��اع��ت خ���اک را
را گ��وه��ر  نیست  اح��ت��ی��اج��ی  دری���ا  ت��ل��خ  آب  ب��ه 
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درس 2: قاضی ُبست
  چاشتگاه: نزدیک ظهر، هنگام چاشت  مقرون: پیوسته، 0 860

همراه  افگار: مجروح، خسته
 »کافی« به معنی »باکفایت« است نه کفایت، چون »کافی« 0 861

صفت است نه اسم.
 فراخ تر: آسوده تر، راحت تر/ فراغ: آسایش، آسودگی/ کراهیت: 0 862

ناپسندی/ کوشک: ساختمانی بلند، وسیع و زیبا که اغلب در میان باغ قرار گرفته 
است؛ قصر، کاخ

 »ُرقَْعت« به معنی رقعه، نامءه کوتاه و یادداشت است.0 863
 »توقیع« به معنی مهر یا امضای پادشاهان و بزرگان در ذیل 0 864

یا بر پشت فرمان یا نامه است.
 1- مطرب: آوازخوان، نوازنده 2- مؤّکد: تأکیدشده، استوار 0 865

3- نماز پیشین: نماز ظهر
 »سرسام« به معنی توّرم سر و مغز و پرده های آن که یکی از 0 866

نشانه های آن هذیان بوده است.
867 0 

 ستدن: ستاندن، دریافت کردن  خیرخیر: سریع  ضیعت: زمین زراعتی
 1- شبگیر: سحرگاه، پیش از صبح 2- عّلت: بیماری0 868
 مثال دادن: فرمان دادن0 869
اما در سایر 0 870 بر تخت بنشین  اّول »برنشین« یعنی   در بیت 

ابیات به معنی »سوارشدن« آمده است.
در 0 871 اما  است  »محموله«  معنای  به  »بار«  گزینه  این  در   

گزینه های دیگر به معنای »اجازءه ورود« است.
غیرت، 0 872 حمّیت:  اقبال/  متضاّد  سیه روزی،  بدبختی،  ادبار:   

جوانمردی، مردانگی/ شوریده رنگ: آشفته حال/ زنخدان: چانه
 »محجوب« در این گزینه می تواند به معنی »باحیا و باشرم« 0 873

معنی شود، اما در گزینه های دیگر این واژه قطعاً به معنی »در حجاب، در پرده و 
پوشیده« به کار رفته است.

 1- قریو ← غریو/ 2- سعب ← صعب0 874
حکم کننده، 0 875 یعنی   )4( و   )3(  ،)1( ابیات  در  »قاضی«   

قضاوت کننده، اما در بیت دوم، مقصود شاعر »غازی« است یعنی جنگجو، غزوکننده.
 در گزینءه )4( »فراق« )دوری( نادرست است و امالی صحیح 0 876

آن »فراغ« )آسودگی( است.
877 0 

 رئیت ← رعیت  سرصام ← سرسام  آقاجی ← آغاجی
 1- گذارده ← گزارده 2- صور به معنی شیپور ← سور 0 878

به معنی شادی
واژءه  معنی،  این  در  و  اداکردن حق  یعنی  آمده،  گزارده شود«  متن، »حق  این  در 

»گزاردن« صحیح است.
 واژءه »مستور« به معنی »پوشیده و پنهان« در هر دو مورد 0 879

در گزینءه )3( غلط نوشته شده است.

  حتام ← حطام به معنی مال دنیا  وذر ← وزر به 0 880

معنی گناه  روضه ← روزه به معنی روزه داری ماه رمضان/ عتاب

 غریو خواست ← غریو خاست )= برخاست(0 881
882 0
883 0 ← شمشیر  مجاز:  »د«:  شنونده/   ← گوش  مجاز:  »ج«:   

جنگ و قدرت و ستیز/ »ه«: مجاز: تخت ← پادشاهی
 در این بیت هیچ واژه ای در معنای مجازی به کار نرفته است.0 884

بررسی سایر گزینه ها:  مجاز: حرف ← سخنـ  ساغر ← شراب یا باده  مجاز: 
خاک ← از گور، قبر  مجاز: آب ← دریا، رودخانه

 ایهام: مهر: 1( مهربانی 2( خورشید/ »جهان«: مجاز از مردم جهان0 885

ایهام:  و گل«/  »بلبل  و  نظیر: »گوش و چشم«  مراعات  بررسی سایر گزینه ها:  
اّول به معنی دیشب و »دوش« دوم به معنی  ندارد.  جناس همسان: »دوش« 

کتف./ حسن تعلیل: ندارد.  استعاره: بازار ← دنیا/ تشبیه: ندارد.
از 0 886 ← سخن )»حرف« جزئی  تشبیه: چو گل/ مجاز: حرف   

سخن است و مجازاً به معنای سخن به کار رفته است.( ـ باغ )مجاز از نوع استعاره(/ 
باغ ← دنیا )با  کنایه: راه به جایی بردن ← به مقصد و مقصود رسیدن/ استعاره: 
توجه به آرایءه حس آمیزی به راحتی می توانستید گزینه های )2( و )4( را حذف کنید.(

استعاره: 0 887  ← انگشتری/ »ب«   ← نگین  مجاز:   ← »الف«   
گلستان ← عالم معنویت و عشق/ »ج« ← تناقض: معنی بیگانه، آشنای من است/ 

»د« ← ایهام: بِهْ: 1( بهتر 2( میوءه بِهْ.
ـ 0 888 چهره«(   = »ِعذار  گل؛  چون  )چهرءه  گل ِعذار  تشبیه:   

گلستاِن جهان/ مراعات نظیر: گل، گلستان، چمن و سرو
نظیر:  مراعات  آزار/  و  بازار  بازار جهان/ جناس:  تشبیه:  بررسی سایر گزینه ها:  
نقد، بازار، سود و زیان/ کنایه: بس بودِن سود و زیاِن چیزی ← رهاکردن آن چیز

 تشبیه: »ِشَکر ُشکر« و »طوطی روان«/ جناس: ِشَکر و ُشکر/ مراعات نظیر: ِشَکر، 
طوطی و قفس/ کنایه: ُشکر از روان بازنداشتن ← شکرگزار بودن و کنایه: دو سه 
روز ← زمان اندک  تشبیه: من ]مثل[ آن شهباز سدره نشین هستم/ جناس: هوا 
و هوس/ مراعات نظیر: سدره، ملکوت/ کنایه: سدره نشین بودن ← داشتن مقام واال 

و مقّرب بودن )»سدره« یا »ِسْدَرةُ الُمنَتهی« درختی در آسمان هفتم است.(
 »ب« ← تشبیه: آفتابی چون تو/ استعاره از نوع تشخیص: 0 889

نوع  از  استعاره  زلف/  دام  تشبیه:   ← »د«  فلک«/  »چشم  و  روح«  »خواب دیدِن 
تشخیص: ای صبا )شاعر با باد صبا سخن گفته است.(

بررسی سایر ابیات: »الف« ← تشبیه: شب وصال تو چون باد/ استعاره: ندارد. 
»ج« ← تشخیص و استعاره: »پیوندکردن به دست باد« و »بیختن و غربال کردن 

به دست باد«/ تشبیه: ندارد.
سیاه/ 0 890 موی   ← مشک  ـ  سپید  موی   ← کافور  استعاره:   

تلمیح یا تمثیل: ندارد.
بررسی سایر گزینه ها:  تلمیح به حدیث مشهور پیامبر اکرم ④: »اُطلُبُوا الِعلَم مَِن 
الَمهِد اِلَی اللَّحِد« )از گهواره تا گور علم و دانش بجویید.(/ استعاره: ندارد.  مصراع 
دوم تمثیل است اما در مصراع اّول استعاره وجود ندارد.  تلمیح به آیءه 72 سورءه  
مبارکءه احزاب که به آیءه »امانت« مشهور است و ترجمءه آن این است: »همانا ما امانت 
را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، آن ها از برداشتن آن، سر تافتند و از آن 

هراسیدند و انسان آن را بر دوش گرفت؛ به راستی که او بسیار ستمگر و نادان بود.«
استعاره: 0 891 و  تشخیص  ذّره/  همچون  )عاشق(  آن  تشبیه:   

گرفتارشدن ذّره/ ایهام تناسب: »مهر« در معنی »عشق« به کار رفته است، اما در 
معنی »آفتاب« با »خورشید« تناسب دارد.
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چیز 0 892 یک  از  را  خاطر(  آسودگی   =( جمعیت  پارادوکس:   
معنای  به  اصل  در  »طُّره«  )واژءه  زلف   ← طُّره  مجاز:  آوردن/  دست  به  پریشان 
»کناره و حاشیه« است؛ مویی را نیز که بر پیشانی ریخته می شده به »طُّره« تشبیه 
می کرده اند: در این بیت واژءه »طُّره« در معنای حقیقی خود نیست و موی ریخته شده 

بر پیشانی یا تمامی زلف مد نظر است.(
بررسی سایر گزینه ها:  جناس: پیمانه و پیمان/ حسن تعلیل: ندارد.  ایهام: 
حالت ← 1( چگونگی، وضع 2( خوشی، سرمستی/ تلمیح: ندارد.  جناس: چمن 

و سمن/ حس آمیزی: ندارد.
893 0

 انکار و قبول: رابطءه تضاّدی  شفاخانه، پزشکان، هذیان، سرسام: رابطءه تناسب
 شام، غزنین، هند، صنعا: رابطءه تناسب  ابر و باد/ ماه، خورشید، فلک: رابطءه تناسب

  »دبیر« به معنی نویسنده، به ترتیب با واژه های »مکتوب، 0 894
دوات، رقعه« رابطءه معنایی تناسب دارد.

 »علّت« به معنی بیماری با »شربت، طبیب و بیمار« تناسب دارد.0 895
 »گسیل کرده شود« فعل مجهول است.0 896

 در فعل مجهول، مفعول به جای نهاد قرار می گیرد.
 »الف«: بار داده آید )داده شود(/ »ج«: نامه نبشته آمد )نوشته شد(0 897

در عبارت »د«، چون »پیاده« صفت مفعولی نیست، فعل مجهول نداریم.

 فعل »شسته شد« مجهول است.0 898

گاهی صفت مفعولی نقش مسند می گیرد. در این صورت ممکن است 
با فعل مجهول و ... اشتباه شود. مثل »عّطار سرگشته شد«. در این جا 
به قرینءه »حیران« که معطوف به »سرگشته« است می توانیم پی ببریم 

که فعل مجهول نداریم.

899 0
 گل شکفته شد. )گل: نهاد/ شکفته: مسند/ شد: فعل اسنادی(

دارد،  وجود  جمله  در  نهاد  عنوان  به  فاعل(   =( کار  کنندءه  وقتی 
نمی توانیم فعل را مجهول بدانیم.

  گل  شکفته   شد. )عمل شکفتن را گل انجام می دهد.(
فعل اسنادیمسندنهاد

 کرده آمد )کرده شد(  شنیده شود  دروده نشد، ربوده نشد

نمی توانیم هر واژه ای را که ساختار صفت مفعولی »بن ماضی + ه« 
این  بدانیم.  مجهول  فعل  از  جزئی  می آید،  »شدن«  از  قبل  و  دارد 
کلمات ممکن است اسم باشند یا نقش اسم بگیرند. مثال: چو جملءه 

دل مرد، دیده )چشم( شود ... .

فعل 0 900  + مفعولی  است )صفت  فعل مجهول   »کشته گردد« 
معادل »شدن«(.

در گذشته برای مجهول کردن افعال عالوه بر »شدن« از »آمدن« و 
»گشتن و گردیدن« نیز استفاده می کردند.

بررسی ابیات دیگر:  دیده )چشم( از نور طلعت او منّور شود. )دیده به معنی چشم 
است(./  به پرسش مِن »در خون نشسته« می آید. )از یک سو »نشستن« گذرا به 
مفعول نیست تا به صیغءه مجهول درآید! از سوی دیگر »در خون نشسته« قید است.( 
 »خنده« صفت مفعولی نیست که ما »در خنده شد« را فعل مجهول بگیریم! و 

»سرمست« صفت مفعولی نیست که »سرمست گشت« را فعل مجهول بدانیم!
 »ره« در این بیت، مفعول است و سایر واژه ها نقش مسندی دارند.0 901

 رخ راغ: نهاد/ خاِل سیه: مسند/ گشت: فعل اسنادی
 نادره کبک: نهاد/ شاهِد آن روضه: مسند/ ]بود[: فعل اسنادی

 خطواتش: نهاد/ متقارب: مسند/ ]بود[: فعل اسنادی
 ره و رفتاِر خویش را: مفعول/ فراموش کرد: فعل/ ]زاغ[: نهاد

 جمله های هسته عبارت اند از:0 902
 از پری خانءه چین باج ستاند فانوس ← باج: مفعول

 گریءه شادی ما تلخ نگردد: فعل، اسنادی است.
 فتنءه صد انجمن، آشوب صد هنگامه هستیم: فعل، اسنادی است.

 از باد خزان سرد نگردد: فعل، اسنادی است.
 جملءه پایانی: پس چه جای آن که ]من[: )نهاد جدا(، سال ها، 0 903

]وی را[: )مفعول( دیده ام.
از 0 904 »گردن بندی  و  آویختن«  کّتان  تر  »پردءه  مانند  تدابیری   

کافور در گردن آویختن« کار پزشک امیر بود به جهت پایین آوردن تب پادشاه، یعنی 
این موارد خاصیت تب زدایی داشتند.

 مفهوم محوری تست: »توصیه به قناعت و بیان ارزش آن«. 0 905
مفهوم بیت  چون درمانی برای دردم وجود ندارد، به همین درد قناعت و بسنده 

می کنم.
 قاضی بست نمی دانست که این سکه ها )صله( از راه حالل به 0 906

دست آمده اند یا نه. )جنگ بر طریق مصطفی هست یا نه؟ آیا جنگ شما مشروع و 
به روش پیامبر بوده یا تجاوز به حریم دیگران بوده است؟(

زیاده خواهی  از  پرهیز  و  قناعت  صله،  پذیرش  عدم  دلیل  دیگر  گزینه های  در  اّما 
دانسته شده است.

 مفهوم محوری تست: »داشتن طبع و هّمت بلند«0 907
معنی  آدم ضعیف )کبک( توان برابری با انسان های قوی )عقاب و هما( را ندارد.

 مفهوم محوری تست: »قناعت مایءه سرافرازی است.«0 908
معنی  خوشا به حال کسی که در عزلت، توشه ای از معرفت به دست بیاورد.

 مفهوم محوری تست: »طبع و هّمت بلند داشتن/ حفظ عّزت نفس«0 909
مفهوم ابیات دیگر:  هر کسی، خوی و خصلت خود را دارد.  ما مناسب شکار 
تو )معشوق( نیستیم ولی در اختیار تو هستیم )بهتر از باز شکاری پریده هستیم(. 

 با وجود طاووس، کسی رغبت به دیدن زاغ سیاه ندارد.
 مفهوم محوری تست: »توصیه به قناعت«0 910

معنی  به هر چیزی قانع مباش، هر چه، بهتر طلب کنی به بهتر از آن دست 
می یابی./ توصیه به هّمت بلند داشتن

 مفهوم محوری تست: »توصیه به استفاده کردن از داشته های خود«0 911
معنی  »پرهیز از تنبلی و تن آسانی«

 مفهوم محوری تست: »پرهیز از تقلید و مذّمت آن«0 912
معنی  تقابل عقل و عشق

 ابیات )2(، )3( و )4( به »نکوهش تقلید« پرداخته اند اما در 0 913
بیت گزینءه )1(، تقلید را سبب شناخت می داند.



س35اات 3  شیاتس  اا وماوم  رد

 بیت گزینءه )3(، »خودپسندی و غرور« را مذّمت می کند.0 914
 بیت گزینه های )1( و )4(، به پرهیز از تقلید نابه  جا اشاره 0 915

می کند و در بیت گزینءه )3( نیز، سخن از اختراع و نوآوری به میان آمده است، اما 
در بیت دوم به »جبرگرایی و اختیار نداشتن« اشاره کرده است.

 ماه، چون از خود نوری ندارد، از آن جهت کاسته می شود و 0 916
به شکل هالل درمی آید، تو مثل ماه نباش بلکه مانند گل باش که چون خود، گوهر 

دارد همیشه زرافشانی می کند.
بررسی سایر گزینه ها:  دولت و اقبال را به سروران می دهند، چه تو راضی باشی 
ابد در  تا  بیاور وگرنه  با جان عزیزت، وصال معشوق را به دست  ناراضی.   چه 
هجران خواهی سوخت.  صاحباِن دل )عارفان(، مقصودشان تنها، خداوند است 

و هرگز در بند ظواهر امر نیستند.
دیگران شدن، 0 917 مثل  »آرزوی  ابیات:  تمامی  مفهوم مشترک   

خود بودن را نیز از آدمی می گیرد.« )سعی کن همیشه خودت باشی.(
بیت دوم: مار تربیت پذیر نیست و نیش او ذاتی است )نیش عقرب نه از ره کین 

است/ اقتضای طبیعتش این است(
مفهوم کلی بیت  بدذات تربیت پذیر نیست.

 مفهوم محوری تست: »رحمت و قدرت خداوند و آسان نمودن 0 918
دشواری ها«

معنی  زمانی که خداوند خواست انسان را خلق کند و قدرت خود را به همه 
نشان دهد ... .

 مفهوم محوری تست: »کسی که در این دنیا به حساب خود 0 919
برسد، از حساب قیامت نمی ترسد.«

معنی  لطفی که غم فراق تو به من کرد تا قیامت هم قابل حساب کردن نیست.
 ابیات )1(، )2( و )3(، تقلیدکردن را مذّمت می  کنند، اما در 0 920

گزینءه )4(، تقلید را همانند عصایی می  داند که به آدمی یاری می رساند.
 مفهوم محوری تست: »توصیه به قناعت«0 921

معنی  عاشق اگر به یک نگاه راضی شود به هر شکلی از معشوق بهره مند می شود.

 



ستایش و درس یکم

ستایش:
افالک: جمع فلک، آسمان ، چرخ

رّزاق: روزی دهنده
زهی: آفرین

فروغ: روشنایی، پرتو
فضل: بخشش، کرم، نیکویی، دانش
کام: سقف دهان، مجازاً دهان، زبان 

درس یکم:

برازندگی: شایستگی، لیاقت
پیرایه: زیور 

تعّلل: بهانه آوردن، درنگ کردن
تیزپا: شتابنده و سریع

خیره: سرگشته، حیران، فرومانده، لجوج، بیهوده
شکن: پیچ و خم زلف

غلغله زن: شور و غوغاکنان
َفَرج: گشایش، گشایش در کار و مشکل

قفا: پَِس گردن، پشت گردن، پشت
گلُبن: بوتءه گل، گل سرخ، بیخ بوتءه گل

معرکه: میدان جنگ، جای نبرد
مفتاح: کلید

نادره: بی مانند، بی نظیر
نََمط: روش، نوع

به  نیلوفر،  به  نیلوفری: صفت نسبی منسوب 
رنگ نیلوفر، الجوردی؛ در متن درس مقصود 

از »پردءه نیلوفری« آسمان الجوردی است.
ورطه: مهلکه، زمین پست، هالکت

هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی، جمعّیت مردم
یله: رها، آزاد؛ یله دادن: تکیه دادن

این جا  در  نّقاش،  چهره،  نمایشگر  چهره نما: 
کسی یا چیزی که به ظاهرِ خود مغرور است.

همسری: برابری
سهمگن: سهمگین، ترسناک

خصلت: خوی و صفت، جمِع آن ِخصال است.
حکمت: دانش

درس دوم

توجه؛  نگاهداشت،  و  حمایت  غم،  تیمار: 
از کسی  تیمارداشتن: غمخواری و محافظت 
که بیمار باشد یا به بال و رنجی گرفتار شده 

باشد؛ پرستاری و خدمت کردن
ضایع: تباه، تلف

َعَمله: جمع عامل، کارگران؛ در فارسی امروز 
کلمءه َعَمله به صورت مفرد، به معنی یک تَن 

کارگر زیردست بّنا به کار می رود.
قرابت: خویشی، خویشاوندی

محال: بی اصل، ناممکن، اندیشءه باطل
مستغنی: بی نیاز

مولع: شیفته، بسیار مشتاق، آزمند
نموده: نشان داده، ارائه کرده، آشکارکرده

بّراق: درخشان، تابنده
بِّر و بِر: خیره، نگاه ُزل زده

شخص  که  گلو  از  حالتی  دشمنی،  بغض: 
جلوی گریءه خود را بگیرد. 

به سزا: سزاوار، شایسته
تَّل: پشته، تّپه 
حرمت: احترام 

این  هم چنین  بخشش؛  انصاف،  عدل،  داد: 
معنی  به  »دادن«  مصدر  از  ماضی  بن  کلمه 

»سپردن« است. 
داور: قاضی 

دلهره: اضطراب، نگرانی 
َرستن: نجات یافتن، رها شدن )ُرستن: روییدن( 

رعشه: لرزیدن، لرزش
سراسیمه: مضطرب و حیران

نهاد: طبیعت و سرشت؛ هم چنین این کلمه 
بن ماضی از مصدر »نهادن« است که به معنی 

»گذاشتن« است. 

درس سوم

ادیب: بافرهنگ، دانشمند، بسیاردان
اهلیت: شایستگی، لیاقت

بهایم: جمع بهیمه، چارپایان، ستوران
بیشه: جنگل کوچک، نیزار

تسبیح: خدا را به پاکی یادکردن، سبحان اهللا 
گفتن

پالس: نوعی گلیم کم بها، جامه ای پشمینه و 
ستبر که درویشان پوشند.

تازی: عرب، زبان تازی: زبان عربی
جلَّ َجاللُه َو َعمَّ نَواُله: بزرگ است شکوه او و 

فراگیر است لطف او.
که  کیسه ای  کوچک،  خورجین  خورجینک: 
دو  شامل  و  می کنند  درست  پشم  از  معموالً 

جیب است، جامه دان
در حال: فوراً، بی درنگ

دّلک: کیسه کش حّمام، مشت و مال دهنده
ِدیْن: وام

ُرقعه: نامه
شوخ: چرک، آلودگی

شوریده: کسی که ظاهر آشفته دارد، عاشق 
و عارف

غوک: قورباغه
َفراغ: آسایش و آرامش، آسودگی

َفَرج: گشایش، رهایی
قّیم: سرپرست؛ در متن به معنی کیسه کش 

حّمام آمده است.
کِرای: کرایه

گُسیل کردن: روانه کردن، فرستادن کسی به جایی
مرّمت: اصالح و رسیدگی

مرّوت: جوانمردی، مردانگی
مغربی: متعّلق به کشور مغرب )مراکش(

مُکاری: کسی که اسب و شتر و االغ کرایه می دهد 
یا کرایه می کند. 

نیکومنظر: زیبارو، خوش چهره

ِاکرام: بزرگداشت، احترام کردن، احسان و نیکی
اِنعام: نعمت دادن، عطا و بخشش )اَنعام: چارپایان( 

اهل: شایسته و سزاوار، الیق 
باز شدن: رفتن 

بازگرفتن: مهمان کردن 
باشد که: شاید، کاشکی 

برنشستن: سوارشدن 
در رفتن: داخل شدن 

درمَک: پول نقره ای اندک 
دوران: چرخش 

دهاد: فعل دعایی )دهد ← دهاد/ دعایی( 

درس نامه418



435 امـلـا

 اغلب دانش آموزان هنوز در موضوع جدانویسی یا سرهم نویسی دچار 
تردید می شوند. اجازه بدهید مژده بدهم که جدانویسی یا سرهم نویسی 
واژه ها در کنکور، نه غلط امالیی به شمار می رود نه غلط رسم الخطی، 
مگر در موارد خاصی، مانند وقتی که واژه ای به »ه« یا »ـه« ختم شود 
و سپس پسوندی مانند »مند« به آن اضافه شود که در این صورت باید 

جدا نوشته شود؛ مانند: عالقه مند یا گله مند.
 رابطءه چهارگانءه »تضاد، ترادف، تضمن و تناسب« راه مناسبی است 
برای تشخیص دادن امالی درست یک واژه. در واقع با در نظر گرفتن 
مراعات نظیر در یک بیت یا یک عبارت، شما می توانید به شکل درست 

یک واژه که هم آوا یا هم آواهایی نیز دارد پی ببرید.
 نبود »تشدید« در واژه هایی که »تشدید« دارند، غلط امالیی نیست. 
اما اگر واژه ای احتیاج به تشدید نداشته باشد و طراح محترم تست برای 

آن تشدید در نظر گرفته باشد، قطعاً یک غلط فاحش امالیی است.
 در امالی فارسی چند صامت میانجی وجود دارد؛ از جمله »ا«، »ی«، 

»گ« »ک« و »ج«.
 راننده + ی = رانندگی

نیا + ان = نیاکان مسئله + ی = مسئله ای 
طال + ات = طالجات خدا + ان = خدایان  

این صامت های میانجی، همیشه در برخورد با »ه« یا »ـه« موجب حذف 
آن ها از واژه می شوند، به خصوص هنگامی که پای جمع بستن و افزودن 

اسم یا صفت به واژءه »ه«، »ـه« دار باشد.

)مانند  »بـ«  فعلی  پیشوندهای  افزودن  هنگام  که  نکنید  فراموش   
برفت(، »نـ« )مانند نرفت( و »مـ« )مانند مرو( به فعل هایی که بن ماضی 
یا مضارع آن ها با همزه )ء( آغاز می شود، »ی« جای همزه را می گیرد؛ 

به عنوان مثال شما به مصدر انگاشتن توجه کنید:
»بِـ« + آموز  بیاموز »بِـ« + اِنگاشت  بیانگاشت 

 بین گذاردن و گزاردن تفاوت وجود دارد.
از جمله: 1- قراردادن و نهادن )برای  گذاردن معناهای مختلف دارد؛ 
نهادن چیزی در جایی( 2- اجازه دادن 3- ایجادکردن 4- وضع کردن و 

تعیین کردن 5- رهاکردن چیزی یا ترک کردن موقعیتی
آوردن  جا  به  و  اداکردن   -1 مانند:  دارد؛  مختلف  معناهای  گزاردن 
 )مانند واجبات، شکر، حق و ...( 2- اجراکردن 3- پرداختن وام و قرض

4- تعبیرکردن خواب
مثال برای گذاردن:

برای قراردادن چیزی در جایی  بمب گذاری، لوله گذاری، نشانه گذاری، 
نقطه گذاری، میراث گذاری، تاج گذاری، کاله گذار )معنای مجازی(، لقب گذاری 
)معنای مجازی(، نمره گذاری، مین گذاری، نرخ گذاری، نام گذاری، پی گذاری
برای اجازه دادن  مگذار که غصه در میانت گیرد/ ما را که در حّمام گذارد؟

برای ایجادکردن  پایه  گذار، بنیان گذار، سرمایه گذار
برای وضع کردن  قانون گذار

برای تعیین قیمت  قیمت گذار
برای رهاکردن  فروگذار، واگذار، واگذاری

مثال برای گزاردن: برای اداکردن  نمازگزار، خدمت گزار
برای انجام دادن  کارگزار

برای پرداختن وام  وام گزار
برای تعبیر و ترجمه کردن، شرح دادن  خواب گزار

 در کاربرد واژه های دوامالیی، هر دو کاربرد درست به شمار می رود.
هلیم و حلیم/ باطری و باتری/ تاس و طاس/ طوسی و توسی

ستایش

فضل و فاضل ـ رّزاق و خاّلق ـ زهی و مرحبا 

درس اول

ـ  و محموله  ـ حامل  غلغله زن  ـ  قالب شعر 
لیاقت ـ نمط و شیوه ـ مبدأ و  برازندگی و 
پایان ـ بحر و یم ـ ورطه و مهلکه ـ حقارت 
و خواری ـ حالل و حرام ـ خصلت و خصال

درس دوم

مستغنی و بی نیاز ـ تیمار و مراقبت ـ ُمحال و 
ناممکن ـ ضایع و تضییع ـ تباه و تلف ـ قرابت 
و خویشی ـ حرمت و حریم ـ مولع و حریص ـ 

قرینه و مقرون ـ سبک تقریر ـ نصاب الصبیان ـ 
لب حوضـ  حیاط و ایوانـ  شیری و بّراقـ  تلّی 
از آجر ـ ُخرده های گچ ـ قاش خربزه ـ اندوه 
و ُغّصه ـ بغض گلو ـ اصرار و مصّر ـ غریبه و 
غریبـ  تابیده و تابـ  غم زده و مغمومـ  جرئت 
و شجاعت ـ طاقت و توان ـ  قدر و مقادیر ـ 
وحشت و متوّحش ـ دلهره و هراس ـ طاس 
و کل ـ احتیاط و محتاط ـ رعشه و ارتعاش ـ 
جیغ و داد ـ سراسیمه و آسیمه سر ـ هق هق  

گریه

درس سوم

ـ غرض  اعتذار  و  عذر  ـ  اجازه دهد  و  بگذارد 
و مغرض ـ رقعه و نامه ـ متواضع و تواضع ـ 
ـ قرض و مقروض ـ  معّذب و عذاب )یا تعذیب( 
ـ دّلک و قیّم ـ  ـ بر پای خاستن  فراغ و آسایش 

مسلخ و ساّلخی ـ غوک و قورباغه ـ بهایم و 
ستوران ـ مخلص و خالص ـ تسبیح و سبحه

درس پنجم

پیچ و تاب اسلیمی ـ رقم و مرقوم ـ برخاستن 
آخره  ـ  گودی  و  وقب  ـ  ـ خلف صدق  صدا 
و  مخمصه  ـ  غارب  و  یال  ـ  گردن  قوس  و 
گرفتاری ـ حقیر و خوار ـ عَلَم و رایت ـ میز 
خطابه ـ معاشرت و معاشر ـ بیغوله و کنج ـ 
بحران بلوغ ـ مرفه و رفاه ـ شندرغاز حقوق ـ 
معیشت و معاش ـ تساّلی خاطر ـ غربت و 
ـ  اطوار  و  ادا  ـ  متالطم  و  تالطم  ـ  اغتراب 
حقارت و محّقر ـ اخت و وابسته ـ طمأنینه 
ـ  و مقدار  قدر  ـ  انگشت شست  ـ  و سکون 

خواست و خواهش



441  تایبد  خیرات

توضیحاتآثارشاعر، نویسنده، مترجمدرسفصلپایه
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ـــ

هـ
د

______الهی نامه )نظم، در قالب مثنوی(عطّار نیشابوریستایش

یکمتعلیمی
نیما یوشیج، تخلص علی اسفندیاری است.چشمه )مثنوی(نیما یوشیج

این کتاب را محّمدی اشتهاردی جمع آوری کرده و حکایت داستان های صاحبدالن )نثر(محّمد محّمدی اشتهاردی
»خالصءه دانش ها« از این کتاب است.

دوم تعلیمی
______قابوس نامه )نثر(عنصرالمعالی کیکاووس

______دیوار )نثر(جمال میرصادقی

سومسفر و زندگی
حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی، شاعر و نویسندءه قرن پنجم سفرنامه )نثر(ناصرخسرو

است. »سفر به بصره«، یکی از قسمت های این کتاب است.

حکایت »شبی در کاروان« از این کتاب است.گلستان )نظم + نثر(سعدی

پنجمسفر و زندگی

خاطره نگاری »کالس نقاشی« از این کتاب است.اتاق آبی )نثر(سهراب سپهری

»پیرمرد چشم ما بود« از این کتاب است و با زبانی صمیمی به ارزیابی شتاب زده )نثر(جالل آل احمد
بیان حس و حال عاطفِی آل احمد دربارءه نیما یوشیج است.

نام شناسنامه ای: علی اسفندیاریشعر »آی آدم ها«نیما یوشیج

ششمغنایی
غزل »مهر و وفا« یکی از غزلیات دیوان حافظ است.دیوان حافظ )غزل + نظم(حافظ

این کتاب را دربارءه جّد خود، ابوسعید ابوالخیر، نوشته است.اسرارالّتوحید )نثر(محّمد بن منّور

هفتمغنایی
تفسیر سورءه یوسف )نثر(احمد بن محّمد بن زید طوسی

)گلستان: نظم + نثر(سعدی
بوستان )نظم(

غزل »بوی گل و ریحان ها« از کلیات اشعار سعدی قسمت 
غزلیات است.

هشتمپایداری
گوشوارءه عرش )نظم(سّید علی موسوی گرمارودی

این کتاب مجموعءه کامل شعرهای آیینی است و شعر »پاسداری 
از حقیقت« از این کتاب دربارءه امام حسین ⒔ است.

حکایت »دیوار عدل« از این کتاب است.سیاست نامه )نثر(خواجه نظام الملک طوسی

نهمپایداری
غزل »بیداد ظالمان«سیف فَرغانی

او این شعر را در هنگامی که شهرهای ایران در آتش بیداد 
مغوالن می سوخت سرود و از رفتار ظالمانءه آن ها انتقاد کوبنده ای 

کرد. )سدءه هفتم هجری(

سّید محّمدحسین بهجت 
این شعر، دربارءه حضرت علی ⒔ است.غزل »همای رحمت«تبریزی )شهریار(

دهمانقالب اسالمی
این متن از مجلءه »ادبیات داستانی« نقل شده است.دریادالن صف شکن )نثر(مرتضی آوینی

حکایت »یک گام، فراتر« از این کتاب است.اسرارالتوحید )نثر(محّمد بن منّور

یازدهمانقالب اسالمی

سپیده کاشانی، تخلص خانم »ُسرور اعظم باکوچی« است.غزل »خاک آزادگان«سپیده کاشانی

من زنده ام )نثر(معصومه آباد
خاطرات زندگی و جنگ تحمیلی است و متن »شیرزنان 

ایران« از این کتاب است.
ضمناً رهبر انقالب بر این کتاب تقریظ نوشته اند.
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تشبیه: یعنی شبیه دانستن دو یا چند کس و دو یا چند چیز به یکدیگر که 
موجب زیبایی و خیال انگیزی می شود.

 صورتش مثل ماه می درخشد.
هر تشبیه دارای چهار بخش یا رکن است:

 مشّبه: کسی یا چیزی که می خواهیم آن را تشبیه کنیم: صورتش 
 مشّبهٌ به: کسی یا چیزی که مشّبه، به آن تشبیه شده است: ماه

از  معموالً  که  است  مشّبٌه به  و  مشّبه  میان  مشترک  ویژگی  وجه شبه:   
مشّبه به می گیریم: درخشیدن

 ادات تشبیه: واژه هایی که شباهت را بیان می کند:
مثل/ مانند/ چون/ همچون/ عیِن/ مثِل/ پنداری/ گویی/ چو و ...

 »ماندن« در معنای »شبیه بودن« می تواند ادات تشبیه باشد:
را ت��و  آیینه  ب��ه ج��ز  ب��گ��ردی  آف���اق  در  گ��ر 
می مانی ب���دو  ک��ه  ننماید  ک��س  ص��ورت��ی 
شبیه هسیت

واژه  دو  این  این که  دلیل  به  بود؛  و »چون«  مراقب »چو«  باید   
همیشه به معنای مثل و مانند نیستند؛ بلکه گاهی »چگونه« معنا می دهند 

و گاهی به معنی »وقتی که و زمانی که« است.
دور  ز  ب��ب��ی��ن��د  چ���ون  م���را  درف����ش   

هناگیم که
س��ور ه��ن��گ��ام  ب���ه  آرد  م��ات��م  دل����ش 
لّذتی یک  هر  دارن��د  خوش  آواز  و  خوش  روی   
را؟ خ��وش آواز  محبوب  بُ��َود،  چون  لّذت  که  بنگر 

                                      چگونه 

یا دست کم سه رکن هستند و  ارکان  بر تشبیهاتی که دارای همءه  عالوه 
تشخیص آن ها، دشوار نیست، باید چهار نوع تشبیه زیر را کامالً بشناسید:

 گاهی مشّبه و مشّبهٌ به با یک کسره )ــِ ( به هم اضافه 
شده و به صورت یک ترکیب اضافی می آیند، مانند: کوِه غم، دریای معرفت، 

بالی عشق، آتِش فراق، طوماِر دل
 در این نوع تشبیه، معموالً واژءه اول »مشّبهٌ به« و دومی »مشّبه« 
است. همءه مثال های باال از این نوع هستند، اما گاهی اولی »مشّبه« و دومی 

»مشّبهٌ به« است مانند: لِب لعل )لِب مانند لعل( و قِد سرو )قِد مانند سرو(
 گاهی تشبیه را در یک جمله با فعل اسنادی باید یافت 
مثالً: »وجودت گنج است« یعنی »وجود تو [مانند] گنج است«. در این نوع 

تشبیه گاه شکل کوتاه شدءه فعل های اسنادی نیز می آید، مانند این مصراع:
»دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی«

در این جا شاعر، معشوق را به »دانه، دام، باده و جام« تشبیه کرده است.
یک  خود  در  تنهایی  به  که  دارند  وجود  کلماتی   
تشبیه را جا داده اند؛ مثالً: گندمگون )مثل گندم(، سیم تن )دارای تنی مانند 
سیم یا نقره(، گلرخ )دارای رخی چون گل(، عقاب وار )مانند عقاب(، برق آسا 

)مانند برق(، مهسان )مانند ماه(، پری وش )مانند پری(

 گاه تشبیه در عبارت یا بیت پنهان شده و تنها با فهمیدن 
معنای دقیق آن می توان بدان پی برد. چند نمونه:

تو میان  ز  و  م��ن  ت��ن  از  خیزد  م��وی  ی��ک   
تو ده���ان  وز  م��ن  ل��ب  از  آی��د  نقطه  ی��ک 

تن من و میان تو مانند موی است و لب من و دهان تو مانند نقطه است.
چمنی بنفشءه  رش��ک  ب��اف��ت��ه،  زل���ِف  ب��ه   
سحری س��ت��ارءه  ش���رم  ت��اف��ت��ه،  روی  ب��ه 

زلف تو مانند بنفشه و روی تو مانند ستاره است.
رواست تو  ع��ارض  شرم  از  شد  سرخ  الله  چو   
من دی���دءه  ش��رم��س��ار  ش��ود  چشمه سار  ک��ه 

عارض )چهره( تو مانند الله و دیدءه من مانند چشمه سار است.
جیب در  سر  فکنده  مویت  بر  در  بنفشه   
پیراهن دری����ده  روی���ت  ن��ظ��ارءه  از  گ��ل 

مویت مانند بنفشه و حتی زیباتر از آن است و چهره ات همانند گل و حتی 
زیباتر از آن است.

گاهی شاعر یا نویسنده بین دو چیز مقایسه می کند و یکی را برتر از دیگری 
می داند، این هم یکی از انواع تشبیه پنهان است:

او ش���رم  ز  درآی����د  ب���اغ  ب��ه  ق��ام��ت��ت  ور   
اوف��ت��د در  خ��م��ی��دن  س���رو  ق��د  ب��ه  ح��ال��ی 

معنی: وقتی قامت تو به باغ وارد شود، از شرم قامت تو قّد سرو فوراً خمیده 
می شود؛ یعنی قامت تو بلندتر از قامت سرو است.

»استعاره« فرزند »تشبیه« است؛ پس خیلی سریع »تشبیه« را مرور می کنیم:
هر تشبیه دارای چهار رکن است:

مشبه و مشّبهٌ به یا وجه شبه و ادات تشبیه
اراکن غیراصیلاراکن اصیل

ارکان غیراصلی اگر حذف شوند، تأثیری در بر هم زدن »تشبیه« ندارند و تا 
زمانی که ارکان اصلی حاضر باشند، تشبیه نیز پابرجاست:

 »کوه   غم«  یا  »دنیا  زندان است«
مشبّهٌ بهمشبّهمشبّهمشبّهٌ به

استعاره،  ارکان اصلی موافقت می کند، یعنی  از  حضور یکی  با  فقط  استعاره  اما 
وقتی شکل می  گیرد که یا مشّبه داشته باشیم یا مشّبهٌ به.

وقتی شاعر می گوید:
گل ای  م��ف��ت��ون��م  ت���و  زل���ف  ب���وی  ز   
گل ای  دل��خ��ون��م  ت��و  روی  و  رن���گ  ز 

پیداست که منظورش از »گل«، »معشوق« است و او به جای آن که بگوید 
»ای معشوقی که مثل گل، زیبا هستی ...« همءه ارکان تشبیه را حذف کرده 
و با آوردن »گل« که »مشّبهٌ به« است، »استعاره« ساخته است. به این نوع 

استعاره، »استعارءه مصّرحه« می گوییم.
 پرتکرارترین »مشّبه و مشّبهٌ به« های ادب فارسی در جدول زیر 
بیایند  هم  با  مشّبهٌ به  و  مشّبه  متنی،  یا  شعر  در  اگر  کنید  دقت  آمده اند. 

»تشبیه« و اگر فقط مشّبهٌ به بیاید »استعاره« است:
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انواع کلمات عبارت اند از: اسم ـ فعل ـ حرف ـ صفت ـ قید ـ ضمیر ـ صوت

نقش کلمات در 
جمله )به غیر از 

فعل( عبارت اند از:

اصلی:  نهاد  مفعول  مسند  متّمم  منادا  قید
تبعی:  تکرار  بدل  معطوف

وابسته:  مضاٌف الیه  صفت
وابستءه وابسته:  مضاٌف الیه مضاٌف الیه  صفت مضاٌف الیه 

 صفت صفت  قید صفت  ممّیز

 جمله در زبان فارسی معیار به صورت زیر است:
نهاد + )مفعول, متّمم، مسند، قید، صفت و ...( + فعل

گزاره: خبر یا عبارتی است دربارءه نهاد.

 اغلب به تعداد فعل های موجود در یک بیت یا یک عبارت، جمله داریم.
شبه جمله ها نیز جمله محسوب می شوند.

 فرمول شناخت نهاد: چه چیزی یا چه کسی + فعل جمله = نهاد
علی به مدرسه رفت: چه کسی رفت  علی )نهاد(

 نهاد معموالً در ابتدای جمله قرار می گیرد. 
 معموالً شناسءه فعل از نظر جمع یا مفرد بودن با نهاد تطابق دارد.

 فرمول یافتن مفعول: چه کسی را یا چه چیزی را + فعل جمله = مفعول
»را« نشانءه وجود مفعول در یک جمله است اما در بسیاری از این موارد »را« 

حذف می شود و ما باید به کمک فعل بتوانیم مفعول را تشخیص بدهیم.
)دربارءه مفعول در بخش گروه فعلی بیشتر خواهید خواند.(

 مسند تنها در جمالتی وجود دارد که فعل اسنادی داشته باشند.
خانه خراب شد.

گردانیدن   -2 هم خانواده هایشان.  و  گردید  و  گشت  شد،  بود،  است،   -1 دسته اند:  سه  اسنادی:  افعال 
بیاوریم.  را  »گردانیدن«  فعل،   3 این  جای  به  بتوانیم  آن که  شرط  به  ساختن  و  نمودن  کردن،  افعال  و 
کنیم. جایگزین  را  افعال  این  از  یکی  بتوانیم  که  افعالی  و  آوردن  حساب  به  نامیدن،  پنداشتن،   -3

)دربارءه مسند در گروه فعلی بیشتر خواهید خواند.(
 متّمم جزئی از جمله است که توسط یکی از حروف اضافه به 
جمله می پیوندد و توضیحی به مفهوم آن می افزاید. )دربارءه متّمم در بخش 

گروه فعلی بیشتر خواهید خواند.(
مهم ترین حروف اضافه: از ـ به ـ با ـ بر ـ در ـ برای ـ ماننِد ـ چون )مثل و 
ـ  اندر ـ اندرون ـ به وسیلءه ـ به واسطءه ـ به خاطرِ ـ به  مانند( جز ـ غیرِ ـ تا 
استثنای ـ بَرساِن ـ به عالوءه ـ در برابرِ ـ دربارءه ـ از نظَرِ ـ از لحاِظ ـ از روِی 
ـ به غیرِ ـ به علِت ـ به عنواِن ـ به کردارِ ـ به ماننِد ـ به منظورِ ـ در ضمِن ـ 

در مورِد و ...
 در یک جمله امکان وجود بیشتر از یک متّمم وجود دارد.

دو حرف اضافه برای یک متّمم:
گاهی اوقات در گذشته برای یک متّمم دو حرف اضافه می آمد، یکی پیش 

از متّمم و دیگری پس از آن؛ مانند:
شیر ک�����ردار  ب���ه  ب���ر  زم��ی��ن  ب���ر  زدش 
ب��دان��س��ت ک����او ه���م ن��م��ان��د ب���ه زی��ر

 منادا کلمه ای است که مورد خطاب قرار می گیرد و معموالً 
بعد از حروف ندا )ای، یا، ایا( می آید.

تنهای�ی غ�م  از  داد  خوب�ان  پادش�ه  ای  مانن�د: 
مناداحرف ندا

دل ب�ی  ت�و ب�ه ج�ان آم�د وق�ت اس�ت ک�ه بازآی�ی
 گاهی منادا، بدون حرف ندا می آید؛ مانند:

بگریی�م غریبان�ه  ک�ه  گ�و  دل  غ�م  نیم�ا، 
منادا

 منادا در شمارش تعداد جمله، یک جمله به شمار می آید.
از  ندا قرار می گیرد که پس   فقط دقت کنید گاهی »ا« حرف 

منادا می آید.
س��ع��دی��ا م���رد ن��ک��ون��ام ن��م��ی��رد ه��رگ��ز

ندا و منادا
یک جمله

 به یکی از عناصر زمان، مکان یا حالت متناسب با فعل اشاره می کند؛ 
در کتاب درسی 2 روش برای تشخیص »قید« آمده است: الف( قید گروهی 
است که فعل نباشد و از سوی دیگر نقش گروه اسمی )نهاد، مفعول، مسند، 
متّمم، منادا( نگیرد. )این روش بسیار آسان و کاربردی است.( ب( قید گروهی 
است که قابل حذف از جمله است. )این روش علمی است اّما چندان برای 

دانش آموز مناسب نیست.(
مثالً،  البته،  هنوز،  هرگز،  دارند:  قید  نقش  معموالً  که  قیدهایی  از  تعدادی 
احیاناً، اتفاقاً، حتماً )کلمات تنوین دار در زبان فارسی قید هستند(، همواره، 
اآلن، امروز، دیروز، دیشب، کم کم، آرام آرام، ساّلنه ساّلنه، لنگان لنگان )کلمات 
تکراری قید می سازند(، افتان و خیزان، افسوس، چگونه، آیا، شاید، خیلی، 

گاهی، متأسفانه و ...

واژه هایی هستند که از نظر نقش دستوری، تابع و پیرو گروه اسمی قبل از 
خود باشند که عبارت اند از:  معطوف  بدل  تکرار.

 یک اسم یا گروه اسمی است که پس از حرف عطف )و( می آید 
و با آن حرف عطف، به گروه اسمی قبل از خود می پیوندد و نقش دستوری 

آن گروه را به خود می گیرد.
 سارا و نگار را دیدم./ صدای آهن  و  تیشه را شنیدم.

معطوف به مضاٌف الیهمضاٌف الیهمعطوف به مفعولمفعول
)گاهی به جای واو عطف ویرگول و گاهی »یا« می آید.(

 یک اسم یا گروه اسمی است که اسم یا گروه اسمی قبل از خود 
را توضیح می دهد.

 غالمرضا تختی، اسطورءه ادب و پهلوانی، افتخارات زیادی را برای
بدل

کشورمان ایران کسب کرد.
بدل

 دو نوع بدل در کنکور بسیار رایج است:  خود، خویش، خویشتن
 او خود ...

بدل

 همه، همگی، جملگی:  آن ها، همه ...
بدل



درس نامه468

چشمه

مفهومبیت/ عبارت

پ���دی���دار آی�����ی  ب���ه���ار  وق�����ت  در  چ����و 
ف�����روغ روی�����ت ان�������دازی س����وی خ��اک

رخ��س��ار ز  ب�������رداری  پ�����رده  ح��ق��ی��ق��ت 
ع��ج��ای��ب ن��ق��ش ه��ا س�����ازی س����وی خ��اک

هر پدیده ای نشانی از خداست./ خدا را در همه جا 
و همه چیز می توان دید./ وحدت وجود

ب��ه��ارس��ت در  خ���ن���دان  ت���و  ش���وق  از  ب��ی ش��م��ارس��تگ���ل  رن����گ ه����ای  آن�����ش  از 
همءه  عاشق بودن  توست./  عاشق  و  مشتاق  گل 

پدیده های عالم

دار دی�����وار آن چ����ه گ��وی��ی ه���وش  گ���وشپ��ی��ش  دی�������وار  پ����س  در  ن���ب���اش���د  سفارش به گفتن سخنان سنجیدهت����ا 

من دل  در  روان  س��رو  ای  شد  ج��ای  را  تو  بودتا  ت��و  ج��ای  ب��ه  ک��ه  می نپسندم  ک��س  هیچ 
عاشق واقعی به هیچ چیز و هیچ کس جز یار خود 

نمی اندیشد.

ب��دی��د ح���ق���ارت  چ��ش��م  ب���ه  را  خ����ود  چ���و 
شد پ��س��ت  ک����او  ی��اف��ت  آن  از  ب��ل��ن��دی 

پ���روری���د ج����ان  ب���ه  ک���ن���ارش  در  ص����دف 
ش��د ه���س���ت  ت����ا  ک���وف���ت  ن��ی��س��ت��ی  در 

به کمال دست  باشد،  متواضع  و  فروتن  هر کس 
می یابد.

دعوت به راستگویی و پرهیز از دروغتا راست، تمام نشده، دروغ نگویم.

توصیه به حالل بودن مال و ترک مال حرامتا مال حالل تمام نشده، حرام نخورم.

تا از عیب و گناه خود، پاک نگردم، عیب مردم نگویم.
از  پرهیز  معصیت/  ترک  و  گناه  جبران  در  سعی 

عیب جویی از دیگران

تا روزی خدا تمام نشده، به در خانءه دیگری نروم.
قناعت به روزی خداداده و دست دراز نکردن نزد 
مخلوقات/ ترک حرص و طمع/ توکل به خدا/ حفظ 

عّزت نفس

مبارزه با نفس و مبارزه با شیطانتا قدم به بهشت نگذاشته ام، از هوای نفس و شیطان غافل نباشم.

، ننگ مدار ن از آموخ�ت

مفهومبیت/ عبارت

خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی به خالِف نموده، مباش.
انسان باید یکرنگ باشد و از ریاکاری پرهیز کند. 

به زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار، تا گندم نمای جوفروش نباشی.

أَْن  قَبَْل  »حاِسبوا  باشد/  مستغنی  داور  از  بدهد،  از خویشتن  داد  که  هر  که  بده،  از خویشتن  داد  کاری  همه  اندر 
تُحاَسبوا«.

توصیه به بررسی اعمال خود قبل از مردن و سعی 
در جبران خطاها و گناهان قبل از مردن/ هر کس 
تا زنده است اعمال خود را بررسی و اصالح کند، 

در آن دنیا عذاب نمی بیند.

نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی.
را  امید  جای  ناامیدی  موقعّیت ها/  ناپایداری 

می گیرد و امید جای ناامیدی را می گیرد.
غم و  ش����ادی  ک���ه  ب���زی  غ���م  ب���ی  و  م���ی گ���ذرن���دش���اد  زود  و  آی����ن����د  توصیه به شاد و خوش بودن/ زودگذر بودن موقعّیت هازود 

پیام داستان دیوار: بد دانستن جدایی و توصیه به با هم بودن
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در کنکورهای سال 99 شاهد اضافه شدن تیپ جدیدی از سؤال در ادبیات فارسی بودیم که طرح آن در نوع خود بی سابقه بود!
در این تست ها ُسرایندءه ابیات و عباراتی که در »کارگاه متن پژوهی« و »گنج حکمت« هر درس آورده شده، مورد سؤال قرار گرفته است، لذا کلیءه این ابیات 

و عبارات را در جدول زیر به ترتیب پایه و درس برای آسودگی خاطر شما عزیزان گردآوری کرده ایم.

سراینده یا نویسندهبیت/ عبارتدرس

گ��وشپ��ش��ت دی����وار آن چ����ه گ��وی��ی، ه���وش دار1 دی�������وار،  پ����ِس  در  ن��ب��اش��د  سعدیت���ا 

حافظدس���ت ب��ه ک����اری زن���م ک��ه غ��ص��ه س��ر آی��دب���ر س���ر آن����م ک����ه  گ���ر ز دس����ت ب��رآی��د1

سعدالّدین وراوینیکتابی که در او داد سخن آرایی توان داد.2

فخرالّدین عراقیعشق شوری در نهاِد ما نهاد2

غم2 و  ش����ادی  ک���ه  ب���زی  غ���م  ب���ی  و  م���ی گ���ذرن���دش���اد  زود  و  آی����ن����د  ابن حسام خوسفیزود 

بسی3 ب���گ���ذرد  م���ا  ب���ه  روزگ������ار  سعدیگ��اه��ی ش���ود ب��ه��ار دگ���رگ���ه خ����زان ش��وددوران 

نیست6 سؤال  زب����ان  و  ح��اج��ت��ی��م  اس��تارب����اب  ح��اج��ت  چ��ه  تمنا  ک��ری��م  ح��ض��رت  حافظدر 

م��ع��اش6 ام����ر  در  گ��ی��ر  اّره  ز  می پاشت��ع��ل��ی��م  نیمی  و  می کش  خ��ود  س��وی  ابوسعید ابوالخیرنیمی 

جویمت؟6 ک��ه  از  نشان  محض،  بی نشان  جویمت؟ای  که  از  جهان،  دو  هر  تو  در  گشت  عطّارگم 

کرد6 عالمم  گ��م��راه  زل��ف��ت  ب��وی  ک��ه  آی��دگفتم  ره��ب��ر  اوت  ه���م  ب���دان���ی  اگ���ر  حافظگ��ف��ت��ا 

نشنوی6 رم���زی  پ���رده  زی��ن  آش��ن��ا  ن��گ��ردی  س��روشت��ا  پیغام  ج��ای  نباشد  ن��ام��ح��رم  حافظگ��وش 

عطّارخ���دم���ت م���خ���ل���وق اف���ت���خ���ار ن�����داردخ��دم��ت ح��ق ک��ن ب��ه ه��ر م��ق��ام ک��ه باشی7

نیست7 ه��ی��چ  ظ���اه���ر  زی���ب���ای  ب��ی��ارص�����ورت  زی���ب���ا  س���ی���رت  ب���������رادر،  سعدیای 

نکرد8 ب��اال  س��ر  ع��م��ر،  ت��م��ام  در  مجنون  شرمندگیبید  ب��ه ج��ز  ن��ب��ود  بی حاصلی  صائبح��اص��ل 

آی���د9 ف��������رود  ب�����د  ب���خ���ت  در  ناصرخسروه���ر ک���ه گ���ی���رد ع���ن���ان م���رک���ب���ش، آزب�����ر 

خلق9 و  خ���دا  ن���زد  ک���ه  دار  ب��ل��ن��د  ابن یمینب���اش���د ب���ه ق����در ه��م��ت ت���و اع��ت��ب��ار توه��م��ت 

ب��ای��د 9 ب���ن���ا ک����ه  ای�����ن  ب����ن  ز  ک��ن��دب����ر ک����ن  بَ�����ر  ظ���ل���م  ب���ن���ای  ری���ش���ه  محمدتقی بهاراز 

ِخ��ذالنم��ا ب��ارگ��ه دادی����م، ای���ن رف���ت س��ت��م ب��ر ما9 رس��د  چ��ه  گویی  ستمکاران  قصر  خاقانیب��ر 

ت��ن��وم��ن��د11 درخ�����ت  ای  خ���اک���ی  َزبَ�����ر  پیوندت���ا  ری��ش��ءه  خ���اک  و  آب  ای���ن  از  ادیب الممالک فراهانیمگسل 

ت��ی��ره گ��ون گ��ش��ت روز12 ب���ر،  گ��ی��ت��ی ف��روزب���ه ج��م��ش��ی��د  ف�����ّر  زو،  فردوسیه���م���ی ک���اس���ت 

فردوسیاگ������ر ب���ش���ن���ود ن������ام اف����راس����ی����ابش�����ود ک�����وه آه�����ن چ����و دری�������ای آب12

ب��ری��د12 اّول  ه����م  ب���ای���د  گ�����رگ  سعدین���ه چ����ون گ���وس���ف���ن���داِن م�����ردم دری���دس����ر 
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