
  

  

 

7 
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  كتاب كار

6847 

   
  
  

 ي آموزشي يك نكته

ي انتقـال مسـتقيم    ، وسيله»زبان«هاي زبان و ادبيات صحبت كرديم و ديديم  ي تفاوتهاي گذشته، درباره در سال

همچنين ديديم كه براي بيان علمي مطالـب،  . ي انتقال معنا همراه با عواطف و احساسات معناست و ادبيات، وسيله

در . كنـد  استفاده كنيم كه صراحتاً مطالب مد نظر ما را بيان مي غيرادبي است از زبانِنياز به ادبيات نداريم و بهتر 

تر و بهتر به مخاطب برسانيم؛ اما براي انتقال احساسات و عواطـف   خواهيم مطلب را هرچه سريع بيان علمي، ما مي

  . بيات استفاده كنيمبه مخاطب، براي بيان زيباتر، و براي تأثيرگزاري بيشتر، ما نياز داريم از اد

ايـم   هاي ادبي زيادي آشنا شده ما تاكنون با آرايه. هاي ادبي است ، استفاده از آرايهكردن متن ادبيهاي  راهيكي از 

بنـدي را   اين تقسـيم . بندي كنيم تقسيم» هاي بديع آرايه«و » هاي بيان آرايه«ي  ها را در دو دسته توانيم آن كه مي

  :بينيم در جدول زير مي

  ...، كنايه و بخشي جانتشبيه،   :هاي بيان آرايه 
  ... نظير، و  مراعات  تكرار، جناس،  :هاي بديع آرايه

  ي دوم را بيابيد؟  ها و دسته ي نخست آرايه توانيد تفاوت بين دسته مي

بيان يك مطلب بـه  ها براي  ي اول آرايه توانيم بگوييم دسته مي  و با اغماض صحبت كنيم،  اگر بخواهيم خيلي ساده

پـردازيِ ادبـي يـا     ي دوم، خيـال  پردازي وجود دارد؛ اما در دسته ها نوعي از خيال روند، به نحوي كه در آن كار مي

از   كـنم،  كبريت تشبيه مـي  ي چوب ي كوچك را به جعبهمثالً وقتي من يك خانه. تر است نيست و يا اگر هست، كم

  » .است كوچككبريت  ي چوب همچون يك جعبه  اين خانه«: ام كرده پردازي ادبي استفاده نوعي خيال
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اسـت كـه بـرخالف     وجـودآورده  را نيز بـه » تكرار حروف«ي آرايه» چ«ي چندباره از حرف در عبارت باال، استفاده

  . است هاي بديع جزء آرايه هاي بيان و تكرار حروف بنابراين، تشبيه جزء آرايه .پردازي ندارد خيال ي تشبيه  آرايه

كنايـه، عبـارتي   . هاي غيرانساني به انسان اسـت  دادن ويژگي ، نسبتبخشي جان  ايد، طور كه قبالً هم خوانده همان

هايي است كـه در يـك    نظير، استفاده از واژه مراعات. است كه عالوه بر معناي ظاهري، معنايي پنهان داشته باشد

  . ي شبيه به هم در كالم است دو واژهجناس نيز استفاده از  گنجند وي معنايي مي شبكه

هـاي بعـدي بـا     در درس. هاي ديگري هم براي زيباكردنِ سخن هسـت  هاي ديگر و راه ها، آرايه عالوه بر اين آرايه

  .  شويم هاي زيباتركردن سخن، آشنا مي ها و راه بعضي از اين آرايه

 

  ي يك هاي نكته پرسش
  

 . هاي زير را مشخّص كنيد و علّت آن را بنويسيد بودنِ هر يك از متن  ادبي يا غيرادبي - 1

اي است كه با نارنجك، خود را زير تانك دشمن انداخت و آن را منهدم كرد و خود نيز ساله رهبر ما آن طفل دوازده) الف

  .دشربت شهادت نوشي

اشت، در يكي از در حالي كه سنّ زيادي ند  احمدشاه قاجار، كسي كه از همان كودكي از سلطنت گريزان بود،) ب

  . ي پيريِ زودرس درگذشتكشورهاي اروپايي به دليل عارضه

يك شب بعد از آن هم، وقتي براي صعود به . ي طلوع خورشيد افتادموقتي چادر از روي صورتت كنار رفت، ياد لحظه) ج

  . روشن كرد جا را بودم، صورتت را ديدم كه از پشت قلّه آمد و همه ها از تهران خارج شدهيكي از قلّه

  . به قول آن دوست صميمي، خيال خال تو را به خود به خاك خواهم برد) د

 است؟ چرا؟تر استفاده كردهشعر از عناصر ادبيات بيش كدام قطعه - 2

  .          تر بود دستانش از ابتذال شكننده اگرچه/  ام دهيهرگز از مرگ نهراس  )الف

  .          افزون باشد/ ي آدم يِآزاد ياز بها/  مزد گوركن  كه/  ست ينيزمــ همه از مردن در سر يمن ــ بار هراسِ

 شاخ/  .به خواب ليم يآواز، مسافر، و كم باد،/  .غربت يعني جاده/  .دسته كالغ كيبرف، /  .پشت كاجستان، برف  )ب

 ني، و چندواري، و دو دسمينو يم .و فضا سم،ينو يم .سيخ يشهيش ني، دلتنگ، و امن/  .اطيو ح دن،يو رس چكيپ

  .          نفر دلتنگ است كي/ . گنجشك
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از  تـا حـدود زيـادي   ي كدام يك، ارزشِ ادبيِ خود را  ترجمه. فرض كنيد ابيات زير را به زبانِ ديگري ترجمه كنيم - 3

 دهد؟ چرا؟ مي دست 

  كه از خوى بدش فرسوده گردى/ يي رومبر حاجت به نزد ترش) الف

  يكه از رويش به نقد آسوده گرد/ ي دل با كسى گواگر گويى غم 

  طالب نوروز را ديبر زمستان صبر با/  ستيچاره ن دنيچش يرا ز ناكام انيكامجو  )ب

  

  

  
  . هاي ادبي ابيات زير بيابيد و توضيح دهيد آرايه - 4

  ت وصل تو فراموش مراتا كند لذّ/  ديتر از زهر فراقت باتلخ يشربت  )الف

  

  
  را شيخو ارياخت ميديما قلم در سر كش/ ي آشت يجنگ و خواه يتوست خواه يار يرا  )ب

  

  
 

  ي آموزشي دو نكته
  

  ـَ ، ـِ، ـُ، ـا، ـو، ـي؛ 

  ...ب، پ، ت، ث،، 

ها، واحدهايي از زبـان   واج. ناميم مي» واج«اين حروف را . ايم از كالس اول دبستان با حروف زبان فارسي آشنا شده

جـاي   ، اگـر بـه  »در«ي  در كلمه  مثالً. شود ها هم عوض مي معناي واژه  يشان را با هم عوض كنيم،هستند كه اگر جا

  . هر كدام يك واج هستند» خ«و » د«شود؛ پس  درست مي» خَر«ي  م، واژهيرا بگذار» خ«، »د«

، يـا معنـايي   »در«همـين   مثل تكواژها يا به تنهايي معنا دارند. سازند مي» تكواژ«گيرند و  ها كنار هم قرار مي واج

   . »ستمگر«ي  در واژه» گر«مثل  ندارند

را » سـتمگر «كـه  » گـر «و » ستم«سازند، مثل  ها را مي شوند و واژه بعد از اين مرحله، تكواژها هم با هم تركيب مي
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  . سازند ها را مي گيرند و جمله ها كنار هم قرار مي بعد از اين مرحله هم واژه. اند ساخته

  : دهد هاي زبان را ـ خيلي ساده ـ نشان مي قع، جدولِ زير، چگونگي تشكيلِ جملهدر وا
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  ي آموزشي دو هاي نكته پرسش

 
  .  شوند؟ با استفاده از تعريف واج اين مسئله را بررسي كنيدهر كدام يك واج محسوب مي» ث«و » ص«آيا  - 1

  
  

 . را مانند نمونه مشخّص كنيد» تكرار«و » بخشي جان«، »تشبيه«هاي هاي واژهواج - 2

  : تشبيه     ن+ ا + ب + ـَ   +ز : زبان

  
  : تكرار    :بخشي جان

  
 . هاي زير را مانند نمونه مشخّص كنيدتكواژهاي واژه - 3

  : ... + ...نوجوان    خانه+ كتاب : كتابخانه

  
  : ... + ... بيمارستان    + ...دار : ... + شهرداري

  
  + ....ـِش : ... + ورزشگاه    .: ... + ... + ..راهنمايي

  
يعني ـَ ، ـِ، ـُ، ـا، ـو، ـي ـ معنايشان تغيير         واج معنادار مثال بزنيد كه با تغيير يك» انعام«اَنعام و «واژه مثل  دو - 4

 . كند

  
  

  

 واج

+ 

 واج

+ 

 واج

+  
  واج

 تكواژ

+ 

 تكواژ

+ 

 تكواژ

+  
 تكواژ

 واژه

+ 

 واژه

+ 

 واژه

+  
 واژه

  
 جمله

 
 جمله

  
 جمله 
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 . هاي زير را معنا كنيدواژه - 1

  نهار) 5  ليل) 4  فروزنده) 3  سپهر) 2  ستايش) 1

  خشت) 10  بصر) 9  اللج) 8  ماورا) 7  اقرار) 6

  

  
 . ها را مشخّص كنيدآن معنا. آورد، معناي متفاوتي به وجود مي»ملك«هاي مختلف خوانش - 2

  ملك) 4  ملك) 3  ملَك) 2  ملك) ا

  
  

  در مصراع اول بيت به چه معناست؟» كه«در بيت زير چيست؟ » خدا«و » پاك«هاي نقش دستوريِ واژه - 3
  »نروم جز به همان ره كه تو ام پادشاهي/ پاكي و خدايي  ملكا ذكر تو گويم، كه تو«

  
  

 به چه معناست؟» بينندگان»  در بيت زير، - 4

  »را نندهيمرنجان دو ب ينينب/  را نندهيآفر نندگانيب به«

  
  

 را چه كسي و با چه مضموني نوشته است؟» اسرارالتّوحيد«كتاب  - 5

  
 اند؟ نايي داشتهدر گذر زمان چه مع» تماشا«و » تنبيه«هاي واژه - 6

  
هـاي  ، واژه»دل نـدارد كـه نـدارد بـه خداونـد اقـرار      / آفرينش همه تنبيه خداوند دل است «در بازگردانيِ بيت  - 7

 شوند؟هايي تبديل ميبه چه واژه» دل«و » خداوند«

  
  

  

 :سؤاالت تشريحي
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ي ادبـي  ، يـك آرايـه  »هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديـوار / اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود «در بيت  - 8

 . بيابيد

  
 قرابت معنايي دارند؟» كه او برتر از نام و از جايگاه/ نيابد بدو نيز انديشه راه «كدام ابيات زير با بيت  - 9

  ستيكس آگاه ن چيوز صفاتت ه/  ستيعقل و جان را گرد ذاتت راه ن

  ييآشكارا بر تن و جان هم تو/ يي در جان گنج پنهان هم تو گرچه

  بر خاك راهت جان فشان ايانب/   نشان يب جانها ز كنهت يهجمل

  ؟برد يهرگز ره به كنهت ك كيل/  برد يپ ياگر از تو وجود عقل

  
 روند؟ هر يك به چه معناهايي به كار مي» مهر«و » مهر« -10

  
 ي غيرساده وجود دارد؟، چند واژه»يده رهنمايخداوند روز/ ي نام و خداوند جا خداوند«در بيت  -11

  
 . اعر كدام قرن است؟ سه اثر از او نام ببريدسنايي غزنوي ش -12

  
 ي خداوند در هر كدام از ابيات زير به چه معناست؟واژه -13

  يخداوند كشت و سرا يگروه/ ي خداوند بر چارپا يگروه) الف

  به خاك انيو گر چانيگشت پ يهم/  خداوند پاك شيبه پ امديب) ب

  
هاي ديگري به كار براي اين اجرام در زبان فارسي، چه واژه. د، اجرامي آسماني هستن»مهر«و  »ناهيد«و  »كيوان« -14

 رود؟مي

  
 شود؟در هر يك از ابيات زير، به چه شكل خوانده مي» خرد« -15

  است يو دم يو غبار يميو نس يگرد/  با اهل خرد باش كه اصل تن تو  )الف

  از بد روزگار يبترسم هم/  دشمن خرد خوار يندارم هم  )ب
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چـه چيـزي اسـت؟ نقـش     » ايـن «، منظـور از  »برنگذرد شهيبرتر اند نيكز/  نام خداوند جان و خرد به«در بيت  -16

 در اين بيت چيست؟» انديشه«ي دستوري واژه

  
  

به اين تركيـب، تركيـبِ وصـفيِ مقلـوب     . ي خود آمده است، صفت بياني قبل از هسته»گردان سپهر«در تركيب  -17

 . مثال بزنيد دو تركيب وصفي مقلوب ديگر. گوييم مي

  
  

 .  فعل اسنادي باشد، و در ديگري فعل اسنادي نباشد» نيست«بنويسيد كه در يكي » نيست«دو جمله با فعل  -18

  
  

چيست؟ در اين » انديشه«ي ، نقش دستوري واژه»گاهيكه او برتر از نام و از جا/  راه شهياند زيبدو ن ابدين«در بيت  -19

 كيست؟ »او«بيت، مرجع ضماير 

  

  
 عبارت زير نياز به ويرايش دارد؟ چرا؟ هاي يا بخش بخشدام ك -20

كردن نيست، هر كاري آدابي دارد و باادب، كسي است كه آدابِ كارهاي مختلف را  صحبت بودن فقط به خوب باادب«

، هر هار و شام در جايي و حتّي كوهنورديوگو، خوردنِ نوگو، پايان گفتواردشدن به جايي، آغاز گفت. كند رعايت مي

  ».بودن انسان باشد ادب بودن يا بي ي باادب دهنده كدام ممكن است نشان

  
  
  

در اين بيت، واژه هـاي  . اني كنيدرا بازگرد» بست دتيرا ببا يبندگ انيم/  نداند كس او را چو هست ستودن«بيت  -21

 آمده است؟» بايد«چرا پس از » ت«به چه معناست؟ ضمير » چو«و » ميان«
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 ها در بيت زير، چه معنايي دارند؟ »كه«از  هر كدام -22

  »كه كه خوب است و كه زشت يتو پس پرده چه دان/  لطف ازل يمكن از سابقه دميناام«

  
  

 مفهوم ابيات زير چيست؟ -23

  از دهانت دمينشن يجز از سخن نشان هب/  انتياز م ييسر مو دميز از كمر ندج هب«

  انتيب ام دهيكه هرگز نشن يتيتو چه آ/  ت كنهه ب ام دهيكه هرگز نرس اي يچه معن تو

  انتيشه آچه كنم كه مرغ فكرت نرسد ب/  منيكه ندانمت نش يكدام شاهباز تو

  
  
  

ي غيرسـاده  صفي و اضافي و چنـد واژه چند تركيب و» ز دانش دل پير برنا بود/ توانا بود هر كه دانا بود «در بيت  -24

  هست؟

  
  

   .كامل كنيد هاي درون كمانك با استفاده از واژه متن زير را -25
 زادگان و دهقانان توساز نجيباو . به دنيا آمد) سيستان/ خراسان (توس ي هفردوسي در روستاي باژ، واقع در منطق«

در سال داشت،  80رنج كشيد و در حالي كه نزديك به سال ) پانزده/ بيست و پنج (حداقل براي سرودن شاهنامه كه بود 

   ».رگذشتد) پنج/ چهار (قرن 

  
 . خانواده بيابيد، سه هم»ملك«ي  براي واژه -26

  
-گيرد؟ نقش دستوريِ كدام واژه يا واژهكدام جمله در بيت زير با دو خوانش مختلف، دو معناي مختلف به خود مي -27

 كند؟هاي بيت در اين دو نوع خوانش تغيير مي

  »كه تو ام پادشاهي نروم جز به همان ره/ ملكا ذكر تو گويم، كه تو پاكي و خدايي «
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 مفهوم كلّيِ بيت چيست؟  .ها را بيابيدهاي آنهاي اسمي و هسته و وابستهدر بيت زير، گروه -28

 »نيست گوشي كه همي نشنود آواي تو را/ اي نيست نبيند رخ زيباي تو را ديده«

  
  

هـر  . د، يا ظاهرِ تقريباً يكسان دارنديا دو واژه ظاهر يكسان و معناي متفاوتي دارن. بر دو نوع است ي جناس آرايه -29

  . توضيح دهيد بيابيد و را در بيت زيرنوع  دو
  »؟آشنا مپرس چهي يهگرد و قص گانهيب/ ؟ جانا تو را كه گفت كه احوال ما مپرس«

  
  

» آخر اي خفته سـر از خـواب جهالـت بـردار    / گويند خبرت هست كه مرغان سحر مي«اركان تشبيه را در بيت  -30

 جمله دارد؟ بيت چند جمله و شبه. بيابيد

  
  

چـه  » حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار/ تا كي آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش «در بيت » سر غفلت« -31

 .هاي اضافي است؟ اركان تشبيه بيت را توضيح دهيدمعنايي دارد و چه نوعي از تركيب

  
  

» اق بـود گفت بر هر خوان كه بنشسـتم خـدا رز  /  در كار كرد يا هنكت ييبر در شاهم گدا«كدام ابيات زير با بيت  -32

  .معناي باقي ابيات را بنويسيد قرابت معنايي دارد؟
توانا يصانع پروردگار ح/  دانا زديل دفتر به نام ااو  

  بايز رتيو س ديصورت خوب آفر/  عالم و آدم يو اعظم خدا اكبر

  ايدر يو ماه بيصمرغ هوا را ن/ ي و بنده نواز يدر بخشندگ از

  پشه و عنقا برند يخود م يروز/  شيمنعم و درو خورند يخود م قسمت

  صما يصخره ريبه ز يدر بن چاه/  بداند بيبه علم غ يمور حاجت
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  . هاي آن بررسي كنيد زبان متن زير را همراه با آرايه -33
- زرد و نارنجي و سرخِ آتشين در باد، شعله ميهاي شوند و گويي با اهتزاز برگدرختان از پوشش سبز خود عريان مي«

ها با وزش نسيم، دست از در پاييز برگ. آميزي بديع در فصل خزان، سرزنده و شاداب استزيبايي اين همه رنگ. كشند

  »...نشينندكنند و رقصان در باد به زمين ميها رها ميدامن شاخه

  
  
  

  مارند؟ش هاي خداوند را برمي ابيات زير كدام ويژگي -34
  )دو جهان: كونين( يكرمت خاشاك شيبه پ نيكون/  يكه به كنهت نرسد ادراك آن يا

  يتو مشت خاك شيشود پ دهيبخش / همه را  يكرم اگر ببخش يرو از

  
  
  

 زيستند؟ فردوسي و سعدي، هر كدام در چه قرني مي. ها نام ببريد هاي آن آثار سعدي را همراه با قالب -35

  
  
  

 .اي هر يك از ابيات زير را ـ از رهي معيري ـ همراه با اركان آن مشخّص كنيدهتعداد تشبيه -36

  ناله گرم بود محفلي كه من دارمه ب/  سينه خروشد دلي كه من دارمه چو ني ب) الف

   پوشي به تار پرنيان مانم ز عشق پرنيان/  به دشواري توان ديدن وجود ناتوانم را) ب

  ت آشنا خواهمدلي چون الله با داغ محب/  درديخندم ز بي خواهم كه با سردي چو گل نمي) ج

  بار بايد و نيستبه سان شبنم گل اشك/ تو  يكجا به صحبت پاكان رسي كه ديده) د

  
  
  



  

  

 

17 

  )ي اول متوسطه دوره(ي  نهم  پايه
  كتاب كار

6847 

  
 جمله دارد؟ بيت كدام گزينه شبه - 1

   مرا ينآ قبله از دياز تو به جانم رس/  و فهم دستيآن چه نبردست وهم عقل ند) 1

  مرا يشها دولت فان بديبفر يك/ در بقا  نگرم يرمت من به ناز مك از ) 2

  مرا يبود به ز اغان يگرچه به خواب/  تو آورد يآن كس كه او مژده متغن ) 3

  مرا يدالنسنگ يو سرور يمهتر/  گنه كافران رحم و شفاعت تو راست در) 4
 
 

  
 دارد؟ متفاوتيعناي م در مصراع اول، »كه«كدام  - 2

1 (شياز انواع نوشدارو ن نشيدر آفر/  ام صنع قسمت كردبنوش باده كه قس  

  شيكم و ب يمشو بسان ترازو تو در پ/ ي نشو يكه منحن يسنگ تفرقه خواه ز  )2

  ستا ييزهر ده كه حلوا شتنميبه دست خو/ ؟ بيتو را كه گفت كه حلوا دهم به دست رق) 3

  ييازمايب ينظر ياگر چو سعد يبكن/  ل نكنم جمال خوبانتأم يا تو كه گفته) 4

  
 لقبِ شاعريِ ابوالمجد مجدود بن آدم در بيت كدام گزينه آمده است؟  - 3

  خوش باش ياگر نشست يرخبا ماه/  خوش باش ياگر ز باده مست اميخ) 1

  دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو/  اهمه كس ام شيپ ستياستاد سخن سعد) 2

  ار رابو دهد عطّ ايرو كند  ييدر سنا اي/  او خو كند ديزيسو كند با با نيكه رو ا يجان) 3

  كه رحمت بر آن تربت پاك باد/  زادكپا يچه خوش گفت فردوس) 4

  
  است؟ متفاوتها ساختمان كدام واژه با ساختمان ديگر واژه - 4

  گرمايش ) 4  ستايش) 3  فرمايش) 2  پردازش) 1

  
 است؟ برده كمتريي بهره حروف تكرار يآرايه از زير ابيات از يك كدام در شاعر - 5

   آيد دست به هنر و فضل به كان/ باشد  آن مراتب بهترينِ) 1

   عبيرآميز شود خاكم تو الخ ز تا كه /برد  خواهم خاك به خود با تو خال خيال) 2

   باد خنك از جانب خوارزم وزان است/ آريد كه هنگام خزان است  خيزيد و خز) 3

   بيني دوستان كه شب چنين است غنيمت/ شيريني  و شراب و شمع و شاهد و است شب) 4
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 كند؟ياست كه با دو خوانش مختلف، معناي حداقل بخشي از آن تغيير م در بيت كدام گزينه شعري آمده - 6

  را نوا يب شيكن درو يدتفقّ يروز/  سالمت يصاحب كرامت شكرانه يا) 1

  ت با دشمنان مدارابا دوستان مرو/  دو حرف است نيا ريتفس يتيدو گ شيآسا) 2

  كن قضا را رييتغ يپسند يگر تو نم/  ما را گذر ندادند ينامكين يكو در) 3

  قارون كند گدا را يهست يايميك نيكا/ ي كوش و مست شيدر ع يدستتنگ هنگام) 4

  
  اماليي دارد؟ نادرستيبيت كدام گزينه  - 7

   گدا سازد شتنيدو گدا خو كيز بهر /  چه پادشاست كه از خاك پادشا سازد) 1

  به درد درنگرد درد را دوا سازد/  دهد اتيرد مرده را حزمرده برگ به ) 2

  كه او به عاقبتش عالم بقا سازد/  ستا يجهان فان نيهان خوار كامكن به ج نظر) 3

  سازد ايمينگر كه به هر لحظه ك يمس/  كه زر كند مس را ديعجب آ ايميك ز  )4

  
  هاي بيت زير به ترتيب كدام است؟  جمله ها و شبه تعداد جمله - 8

  »نروم جز به همان ره كه تو ام پادشاهي/ ملكا ذكر تو گويم، كه تو پاكي و خدايي «

  صفر  چهار،  )4  پنج، صفر  )3  چهار، يك  )2  پنج، يك  )1

  
ي  هاي كـدام گزينـه هسـته   ، واژه»اي داردفردوسي در پاسداشت زبان فارسي، نقش بسيار برجسته«ي  در جمله - 9

  گروه اسمي خود هستند؟ 
  فارسي، برجسته  )4  فارسي، نقش  )3  پاسداشت، زبان  )2  ت، نقشپاسداش  )1

  
 در بيت كدام گزينه تركيب وصفي مقلوب ديده مي شود؟ -10

  ارينامور فرخ اسفند يكه ا/  به آواز گفت آن زمان گرگسار)  1

  گرفت ديز بخت تو اندازه با/  نباشد شگفت يبازگرد اگر) 2

  از روزگار نبرد شديندين/  فردا كه مرد ستا شيكار پ يكي) 3

  غيره جنگ و راه گر ندينه ب/  غينه ت ديآ اديگرز و كمان  نه) 4
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مي فهميم فردوسي پيـرو ايـن   ... از بيت گزينه ي . هاي اهل تسنّن اعتقاد دارند خدا را مي توان ديديكي از فرقه -11

 . است اعتقاد نبوده

  يده رهنما يخداوند روز/ ي نام و خداوند جا خداوند) 1

  و مهر ديفروزنده ماه و ناه/  و گردان سپهر وانيك خداوند) 2

  را نندهيمرنجان دو ب ينينب/  را نندهيآفر نندگانيب به) 3

  بست دتيرا ببا يبندگ انيم/  نداند كس او را چو هست ستودن  )4

  
  اماليي دارد؟  نادرستيكدام بيت  -12

  دهان توست وانيح يگفتا كه آب چشمه/  بيآن لب جان بخش دلفر ديچون خضر د) 1

  كه ملك مالحت از آن توست نيقيبودش /  انيكمر بسته بر م تيبه بندگ وسفي ) 2

  راه كه آن جا مكان توست افتيدر دل ن/  يكه در نظر آمد به دلبر يشاهد هر) 3

  توست نشان ياز دهن ب يكو را نشان/ ي ا دهيكوثر شن ينشان ز چشمه هرگز) 4

  
  ؟استنشدهي تشبيه استفاده در كدام گزينه از آرايه -13

    .كران را تو كبرياي و جالل درياي نه و زبان را تو ثناي نه خدايا )1

    مي شناسند را تو پريشان موج هاي/  مي شناسند را تو خروشان چشمه هاي )2

    .است نيازمند بدان انسانيت كه است آبشخوري و گنجينه) ص(پيامبر پيام )3

  است انسان وحس عقل نردبان/  است جان گلشن بام ، دين علم )4

  
  ي گروهي كه مفعول واقع شده است صفت شمارشي دارد؟در كدام مصراع هسته -14

  را نندهيمرنجان دو ب ينينب/  را نندهيآفر نندگانيب به  )1

  گاهيكه او برتر از نام و از جا/  راه شهياند زيبدو ن ابدين  )2

  بست دتيرا ببا يبندگ انيم/  نداند كس او را چو هست ستودن  )3

  برنا بود ريز دانش دل پ/  بود هر كه دانا بود توانا  )4
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 ... » زيباييِ آفرينش«عبارت  -15

  ي غيرسادهتركيب وصفي است با يك واژه) 2  ي غيرسادهتركيب وصفي است با دو واژه) 1

  ي غيرسادهتركيب اضافي است با دو واژه) 4  ي غيرسادهتركيب اضافي است با يك واژه) 3

  
 دارد؟ »بخشي جان«كدام بيت،  -16

    كه بود تردامن شد يروهر پاك/  هر دوست كه دم زد ز وفا دشمن شد) 1

  )بدرفتاران( رانيبدس تياز پرورش و ترب يتا ك/ ي رسميب نيفلك آخر مكن ا يشرم دار ا) 2

3 (دامن تر كنم ،ديخورش يگر به آب چشمه/  تمگرچه گردآلود فقرم شرم باد از هم  

  رديگ يحافظ را چرا در زر نم يكه سر تا پا/  ه عجب دارمز شاهنش نيريتر ش شعرِ نيبد) 4

  
  ؟كندميدر  بازگرداني كدام مصراع، جايگاه اجزاي سخن تغييري ن -17

  شكر انعام تو هرگز نكند شكرگزار) 2  نه همه مستمعي فهم كند اين اسرار) 1

  دانو دريا و درختان همه در تسبيحكوه ) 4  خوش بود دامن صحرا و تماشاي بهار) 3

  
 در كدام عبارت وجود دارد؟» گاهيكه او برتر از نام و از جا/  راه شهياند زيبدو ن ابدين«مفهوم بيت  -18

  خدايا نه شناخت تو را توان، نه ثناي تو را زبان، پس تو را مدح و ثنا چون توان؟ ) 1

  .ت تو زندگانيم و به نصرت تو شادانيم، به كرامت تو نازانيم، به عز تو عزيزانيمخدايا به شناخ) 2

  . ي آشكار و نهان استسپاس باد يزدان دانا را كه آفريدگار جهان است و داننده) 3

  .گزيدگان اوي، خلق را به راستي پند دادند و به يزدان راه نمودند و طريق مبطالن برنوشتند) 4

  
 دارد؟» جان بخشي«كدام بيت  -19

  كه با شير، زورآوري خواست كرد / ي آهنين راست كرد يكي پنجه) 1

  !اي، مرحبااز برِ يار آمده/ اي نفسِ خُرّمِ باد صبا  )2

  تر استتو را توبه زين گُفت، اولي! / مرا توبه فرمايي اي خودپرست )3

  روي، دل به طوفان سپارو گر مي/ ! به دريا مرو گفتمت زينهار )4

  
  



  

  

 

21 

  )ي اول متوسطه دوره(ي  نهم  پايه
  كتاب كار

6847 

 بيت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ -20

 »اسرار نيفهم كند ا ينه همه مستمع/  اند حيو درختان همه در تسب ايكوه و در«

    كردو نهار  ليو ماه و انجم و ل ديخورش/ ي و درختان و آدم و برّ ديبحر آفر) 1

  كه زمزمه بر شاخسار كرد يهر بلبل/  آدمند و بسياو نه بن يدگويتوح) 2

    زار كرد و چمن و الله وهيبستان م/  آفتاب ريخاك مرده، به تأث ياجزا) 3

  كرد ارياز بهر عبرت نظر هوش/  آسمان و طلوع ستارگان بيترك) 4

  
 هاي بيت زير برابر است؟ تعداد جملههاي كدام بيت با  تعداد جمله -21

 »نيست گوشي كه همي نشنود آواي تو را/ اي نيست نبيند رخ زيباي تو را ديده«

  من از هوش روم يو م ييآ يم/ فراموش  يشو يو نم يرفت) 1

  تا بناگوش دهيكش وستهيپ/  كمان ابروانت سحرست) 2

  وشبه آغ رسد يچون دست نم/  بگذار تا ببوسم تيپا) 3

  مخروش بيبه عندل نديگو/  بود كه در بهاران كار يب) 4

  
  اماليي دارد؟   نادرستيشده، كدام بخشِ مشخّص -22

شود از من بخواهي يك چه طور رويت مي! اسرار نكن«: االسرارِ ميبدي را از قفسه برداشت و رو به من گفتكتابِ كشف«

  »» .ام را فداي اميالِ نارواي تو كنم؟ من هرگز اسرارِ ديگران را براي تو فاش نخواهم كردعمر زندگيِ آبرومندانه

  كدام  هيچ) 4  بخش سوم )3  بخش دوم) 2  بخش نخست) 1

  
  است؟ متفاوتشده ي مشخّص نقش دستوري كدام واژه -23

  زهر ناب را يشربت شكر نخورچون /  نيگر از دست نازن ستين درست يدعو) 1

  محرمست اريور هست در مجاورت /  فاقدر همه عالم به اتّ ستين آرام  )2

  ستا درمان ستيداغ ن يو گر تو داغ نه/  ستا تيترب ستيجور ن يجور كن تواگر   )3

  هست ييكه چون تو به دالرا ستين يقامت/  در باغ و تأمل كردم دميسروها د  )4
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  ؟نداردبيت كدام گزينه با ساير ابيات قرابت معنايي  -24
  ستا ار بد يباشدت جا كياگر ن/  ستا زديسر و كار با ا يچو رفت) 1

  كرستپي ي برشده نگارنده/  نام و نشان و گمان برترست ز) 2

  بدو راه جان و خرد ابدين/  گوهران بگذرد نيهرچه ز سخن) 3

  يگنجد او يسخته ك يهشيدر اند/ ي سنجد او يا همرا و جان ر خرد) 4

  
 وجود دارد؟ » شبه جمله«در كدام مصراع،  -25

  هاي آزري بشكستخليلِ من همه بت) 2    هر كه بيفتاد به تيرت، نخاست) 1

  زمرد نكونام نميرد هرگ! سعديا) 4  ام نخواهم جستمن از كمند تو تا زنده) 3

  
 ؟ ي ادبي بارز استدر بيت زير كدام آرايه -26

  »بر سپهر او برد روانت را/ علم، بال است مرغ جانت را  «

  سجع )2    جناس )1

  .بيت هم سجع دارد و هم جناس) 4    تشبيه )3

  
 دومِ بيت زير دانست؟ توان مصداقِ مصراعِي كدام بيت را ميگوينده -27

 »هر كه فكرت نكند، نقش بود بر ديوار/ اين همه نقشِ عجب بر در و ديوارِ وجود «

  ؟ريچه تدب ،است نماز شيچون عشق توام پ/  نه درست است نماز از سر غفلت ييگو) 1

  من آن نظر ندارم كنيول يتو حاضر/  منم ز غفلت بيعالم پر است از تو غا) 2

  يشد حاصل يكه ب دانيم نيقيخود / ي گر ز من غافل شد ديعشق گو) 3

  غافل مبند چشم از منِ نيچن نيا يدر محلّ/  نگاه كي يمانده باق تيكز من به رو يغافل) 4

  
 دارد؟ »بخشي جان«كدام بيت  -28

   نم آرزوستنشود، آچه يافت ميگفت آن/ ايم ما نشود، گشتهگفتند يافت مي) 1

   !ها كردكه عشق روي گل با ما چه/ سحر بلبل حكايت با صبا كرد ) 2

   گلستان هميشه خوش باشد) و اين(وين/ گل همين پنج روز و  شش باشد ) 3

   جوانان سعادتمند پند پير دانا را/ تر دارند كه از جان دوست! نصيحت گوش كن جانا) 4
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   تشبيه است؟ يك »بهمشبه«كدام واژه در بيت زير،  -29
 »كشم بارتكشم نفس و ميمي/ ضعيف ) مورچه(طاقتم چو مورگرچه بي«

 )ذوفحم(من ) 4  نفس) 3  طاقتبي) 2  مور) 1

  

  بيت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ -30
  »بست دتيرا ببا يبندگ انيم/  نداند كس او را چو هست ستودن«
  در بارگاه؟ نديكه خلقش ستا/  ستوده شود پادشاه ين كبدا) 1
   شيزشت خو يكنند و او خجل از پا نيتحس/  كه هست خلق يوس را به نقش و نگاروطا) 2
  توان يرا ك نندهيستود آفر/  و جان و زبان يآلت را نيبد) 3
  شنو بتيچو حاتم اصم باش و ع/  چه مشو فرا شيبه حبل ستا) 4

  

  چيست؟ زير بيت دوم مصراع كنايي منظور. هاي ادبي است دانيم، كنايه يكي از آرايه طور كه مي همان -31
  »است گرفته باران يبهانه دل صحراي/  خفت بغض ابر من يسينه آسمان در«
  .ي ديدار توستدلم تشنه) 1
    .دارم گريستن به ميل) 2
  .كشددلم به سوي آسمان تو پر مي )3
  .دارم تازه هواي به ميل) 4

  

  قرابت معنايي دارد؟» بست دتيرا ببا يبندگ انيم/  نداند كس او را چو هست ستودن«بيت كدام گزينه با بيت  -32
  به جد و هزل طومار سخن يديگستران/  از بهر طمع كرانيرا ستودن ب انيناسزا) 1
   نتوانم به صد زبانش ستودن  يم/  كه صد قرن سرود يبخت ملك مطلع) 2
  نوان ششيشب و روز بودن به پ/  او را چنان چون توان مر ستودن) 3
  دييبستا ديشا دنيوان را كه نكوه/  ديستودن بنكوه دشيآن را كه ببا) 4

  

  .   . . .ي جز گزينهشود، بهمي» نظيرمراعات«ي آمدن آرايه ها موجب پديدي گزينهي همهزمان از سه واژهي هماستفاده - 33
  گُل، بوستان، بلبل) 1
  عاشق، يار، عشق) 2
  پادشاه، دريا، ساحل ) 3
 ابر، باد، خورشيد) 4

  

 ؟نداردكدام بيت با ساير ابيات قرابت معنايي  -34

  ه با چون و چرايش عقل را كارن/ نه در ايوانِ قربش وهم را بار ) 1
  كشدا نيقيو گمان جانب  اليكه آن خ/  وصال دهد يدوست تو را مژده اليخ) 2
  مياو خوانده ميدياند و شنوز هر چه گفته/  و گمان و وهم اسيو ق اليبرتر از خ يا) 3
  مياما همچنان در اول وصف تو مانده/  عمر ديمجلس تمام گشت و به آخر رس) 4
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  بيت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ -35
  ،»فهم صفش رسد دستو لِينه در ذ/  همو رغِد مرَش پذاتَ نه بر اوجِ«
  ييو خطا بياز ع يبر ياز صورت و رنگ يبر/ ي هياز شرك و شب ياز خوردن و خفتن بر يبر) 1
  يياينتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم ن/ ي فهم نگنجوصف تو گفتن كه تو در  نتوان) 2
  يينه فزا ينه بكاه ينه بگرد ينه بجنب/ ي نبود خلق و تو باش يخلق و تو بود نيا نبد) 3
  ييو جزا يهمه جود يو سرور يهمه نور/ ي نيقيو  يهمه علم يو جالل يعزّ همه) 4

  

 ي ادبي بارز است؟كدام آرايه ولي، اهللانعمتدر دوبيتي زير از شاه -36

  شتر ميان بزرگـان هـم از بزرگـان است/ چه بزرگي به شكل انسان است اگر چنان«  
  »قبول حضرت حق هركه شد، بزرگ آن است/ در اين مقام، بزرگي، به قدرِ قيمت نيست   
   بخشي جان )2    تشبيه) 1

  جان بخشيهم  بيت هم تشبيه دارد و) 4    تكرار )3
  

  

 قرابت معنايي دارد؟» چو بيراه گردي به راه آورد/ كه دانش ز تنگي پناه آورد «كدام يك از ابيات زير، با بيت  -37

    چون عمل در تو نيست، ناداني/ تر خوانيعلم چندان كه بيش) 1
    كشتيبگذري ز آب نيز بي/ چون تو با علم آشنا گشتي) 2
    كه علمِ عشق در دفتر نباشد/ اگر همدرسِ مايي) هاورق(بشوي اوراق ) 3
  عمل استعلما هم ز علم بي) رنج(ماللت / و بس) رنجور(نه من ز بي عملي درجهان ملولم ) 4

  
  

   ؟در كدام بيت وجود دارد» علم باشناخت خداوند «مفهوم  -38
    ز دانندگان بازجويند راه؟/ گاه ه بر تختنبيني ز شاهان ك )1
    راه جويد به آفريننده/ دل شود گر به علم، بيننده )2
    و دانش نگهبان تو جاودان/ نگهبان گنجي تو از دشمنان  )3
   چو دانا شوي زود واال شوي/ بدان كوش تا زود دانا شوي  )4

  

  است؟شده استفاده »بخشي جان«ي در كدام بيت، از آرايه -39
    چاره آن بينم كه در پايش بمالي روي را/ ياري نهاد سعديا گر بوسه بر دستش نمي) 1
    هاتا ياد تو افتادم، از ياد برفت آن/ گه نعره زدي بلبل، گه جامه دريدي گُل ) 2
    هاد به دورانگويم و بعد از من، گوينمي/ گويند مگو سعدي، چندين سخن از عشقش  )3
   گه كه بازگردي، گوييم ماجرا راآن/ نيايد حالِ نيازمندي، در وصف مي) 4

  

  دارد؟ متفاوتيدر كدام بيت معناي  »بيننده« -40
  امكه باريد خون از دو بيننده/  امگواه من است آفريننده) 1
  زبان استاسرار تو بس گنگ يندهيگو/  چشم استانوار تو بس دوخته ي نندهيب) 2
  كرد نندهيبر آفر هيشد و تك/  كرد نندهيب دهيمرد را د ن،يقي) 3
   يبصر يتن ندهد هرگز به ب نندهيب/  نكنم شتنيمن هرگز از تو نظر با خو )4

  


