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فصل یکم

ادبیات تعلیمی

ستایش: لطف خدا

z .با توجه به این بیت ها از آغاز مثنوى فرهاد و شیرین وحشى بافقى به پرسش هاى بعدى پاسخ دهید
1. به نام چاشنى بخِش زبان ها / حالوت سنج معنى در بَیان ها

2. بلند آن سر، که او خواهد بلندش / نژند آن دل، که او خواهد نژندش
3. دِر نابستۀ احسان گشاده ست / به هر کس آنچه مى بایست داده ست

4. به ترتیبى نهاده وضع عالم / که نى یک موى باشد بیش و نى کم

در کدام بیت واژه اى دیده مى شود که عالوه بر معناى قدیم خود، امروزه معنایى تازه یافته است و با «ساز و برگ» . 1
جنگى رابطۀ تضّمن پیدا کرده است؟

4( بیت چهارم 3( بیت سوم  2( بیت دوم  1( بیت نخست 

واژه هاى کدام گزینه به ترتیب براى کامل کردن بیت هاى زیر مناسب است؟. 2
«با تو این میوه تلخ اول کار / و آخر آرد ... بسیار»

«... سخن عشق، عاشقان دانند / نیافت چاشنى این نمک به جز دِل ریش»
«... شوق چه حاجت که سوز آتِش دل / توان شناخت ز سوزى که در سخن باشد»

4( حالوت، مالحت، زبان 3( مالحت، حالوت، بیان  2( مالحت، حالوت، زبان  1( حالوت، مالحت، بیان 

در کدام بیت یا بیت ها، حذف فعل به قرینۀ معنایى روى داده است؟. 3
4( بیت دوم و چهارم 3( بیت نخست و دوم  2( بیت دوم  1( بیت چهارم 

نقش دستورى کدام واژه دست مشخص نشده است؟. 4
ـَ ش« در هر دو مصراع بیت دوم، مفعول است. 1( ضمیر پیوستة »

2( »نابسته« در بیت سوم صفت است.
3( »گشاده« در بیت سوم مسند است.

4( هر دو »نی« در بیت چهارم، حرف ربط هم پایه سازند.

به ترتیب در بیت هاى نخست تا چهارم، نقش دستورى کدام دو واژه یکسان است؟. 5
4( »بیش« و »کم« 3( »احسان« و »آنچه«  2( »بلند« و »بلند«  1( »زبان ها« و »بیان ها« 



3 :م ی لص یمیبعت تایبدا

در این چهار بیت بر روى هم چند بار صفت پیشین به کار رفته است؟. 6
4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 

بیت «به شهدى داده خوبان را شکرخند / که دل با دل تواند داد پیوند» با کدام یک از بیت ها نزدیکى مفهومى دارد؟. 7
4( بیت چهارم 3( بیت سوم  2( بیت دوم  1( بیت نخست 

مفهوم دو بیت زیر با کدام بیت، هم راستا است؟. 8
«یکى را ساخت شیرین کار و طّناز / که شیرینى تو، شیرین، ناز کن ناز
یکى را تیشه اى بر سر فرستاد / که جان مى َکن که فرهادى تو، فرهاد»

4( بیت چهارم 3( بیت سوم  2( بیت دوم  1( بیت نخست 

مفهوم همۀ بیت هاى زیر به جز ..........، با بیت چهارم نزدیک است.. 9
1( ترتیب جهان چنان که بایست / کردی به َمثابتی که شایست

2( ای هست کِن اساِس هستی / کوته ز َدَرت درازدستی
3( حرفی به غلط رها نکردی / یک نکته در او خطا نکردی

4( در عالِم عالم آفریدن / به زین نتوان رقم کشیدن

کدام واژه در میان چهار بیت باال در معناى مجازى به کار رفته است؟. 10
4( عالم 3( دل  2( سر  1( زبان 

کدام آرایه در این چهار بیت پدید نیامده است؟. 11
4( متناقض نما 3( تضاد  2( استعاره  1( حس آمیزی 

z .با توجه به این بیت ها به تست هاى بعدى پاسخ دهید
5. اگر لطفش قرین حال گردد / همه ادبارها اقبال گردد

6. و گر توفیق او یک سو نهد پاى / نه از تدبیر کار آید نه از راى
7. خرد را گر نبخشد روشنایى / بماند تا ابد در تیره رایى

8. کمال عقل آن باشد در این راه / که گوید نیستم از هیچ آگاه

رابطۀ میان واژه ها در کدام گزینه درست مشخص نشده است؟. 12
4( ادبار و اقبال: تضاد 3( توفیق و احسان: تضّمن  2( توفیق و تدبیر: ترادف  1( قرین و غریب: تضاد 

در کدام بیت حذف فعل به قرینۀ لفظى دیده مى شود؟. 13
4( بیت هشتم 3( بیت هفتم  2( بیت ششم  1( بیت پنجم 

در کدام بیت دو جملۀ پایه دیده مى شود؟. 14
4( بیت هشتم 3( بیت هفتم  2( بیت ششم  1( بیت پنجم 



پرسش های چهارگزینه ای ادبیات یازدهم 4

در این چهار بیت، بر روى هم، چند صفت پیشین در گروه هاى اسمى به کار رفته است؟. 15
4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 

نقش دستورى کدام گزینه درست آمده است؟. 16
4( روشنایی: مفعول 3( کار: نهاد  2( او: نهاد  1( حال: مسند 

در بیت هاى پنجم تا هشتم کدام یک از آرایه هاى زیر دیده  نمى شود؟. 17
4( تضاد 3( کنایه  2( تشبیه  1( استعاره 

در بیت «کمال عقل آن باشد در این راه / که گوید نیستم از هیچ آگاه» کدام آرایۀ زیر دیده مى شود؟. 18
4( ایهام 3( تلمیح  2( کنایه  1( استعاره 

مفهوم بیت هفتم به کدام یک از بیت هاى زیر نزدیک است؟. 19
1( خرد در جستنش هشیار برخاست / چو دانستش نمی داند چپ از راست

2( ز هر شمعی که جویی روشنایی / به وحدانیتش یابی گوایی
3( جواهر بخش فکرت های باریک / به روز آرندة شب های تاریک

4( ُمراد دیدة باریک بینان / انیِس خاطر خلوت نشینان

کدام بیت با بیت هشتم هم نوا نیست؟. 20
1( ورای هرچه در گیتی اساس است / برون از هرچه در فکرت قیاس است

2( به جست وجوی او بر بام افالک / دریده َوهم را نعلین ادراک
3( شناساییش بر کس نیست دشوار / ولیکن هم به حیرت می کشد کار

4( خرد بخشید تا او را شناسیم / بصارت داد تا هم زو هراسیم

در میان هشت بیت نیایش وحشى بافقى، کدام مفهوم بیش از دیگر مفهوم ها تکرار شده است؟. 21
1( شاعران، زیبایی و گیرایِی سخنشان را وام دار خدایند.

2( چند و چون ذات و صفات خدا در حد درک و فهم انسان نیست.
3( پیروزی و خوشبختی یا شکست و ناکامی انسان ها در دست خداست.

4( خردمندان و دانشمندان خرد و دانش خود را از سرچشمة الهی وام گرفته اند.

مفهوم بیت «از در بخشـندگى و بنده نوازى / مرغ هوا را نصیب و ماهى دریا» به کدام بیت نیایش وحشى بافقى . 22
نزدیک تر است؟

4( بیت ششم 3( بیت پنجم  2( بیت سوم  1( بیت دوم 

مفهوم بیت «پرتو نور سرادقات (سراپرده هاى) جاللش / از عظمت ماوراى فکرِت دانا» با مفهوم کدام بیت نیایش . 23
وحشى بافقى نزدیکى بیش ترى دارد؟ 

4( بیت دوم 3( بیت چهارم  2( بیت هفتم  1( بیت هشتم 
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اگر بیت «فلک بر پاى دار و انجم افروز / خرد را بى میانجى حکمت آموز» در توصیف خداوند باشد، شیوة ساخت . 24
واژه ها در آن، با کدام یک از بیت هاى نیایش وحشى بافقى یکسان است؟

4( بیت هشتم 3( بیت هفتم  2( بیت سوم  1( بیت نخست 

مفهوم دو بیت در همۀ گزینه ها به جز .......... به هم نزدیک است.. 25
1( توفیق تو گر نه ره نماید / این عقده به عقل کی گشاید

خرد را گر نبخشد روشنایی / بماند تا ابد در تیره رایی
2( گنج تو به بذل کم نیاید / وز گنج کس این کرم نیاید

در نابستة احسان گشاده است / به هر کس آنچه می بایست داده است
3( گر لطف کنی و گر کنی قهر / پیش تو یکی ست نوش یا زهر

بلند آن سر که او خواهد بلندش / نژند آن دل که او خواهد نژندش
4( در صنع تو کامد از عدد بیش / عاجز شده عقل غایت ایدش

کمال عقل آن باشد در این راه / که گوید نیستم از هیچ آگاه

درس یکم: نیکی

z .با توجه به این بیت هاى بوستان سعدى، به پرسش هاى بعدى پاسخ دهید
1. یکى رو بهى دید بى دست و پاى / فروماند در لطف و ُصنع خداى

2. که چون زندگانى به سر مى برد؟ / بدین دست و پاى از کجا مى خورد؟
3. در این بود درویش شوریده رنگ / که شیرى برآمد، شغالى به چنگ

4. شغال نگون بخت را شیر خورد / بماند آنچه روباه از آن سیر خورد
5. دگر روز باز اتفاق اوفتاد / که روزى رسان قوت روزش بداد

در بیت هاى باال، همۀ گزینه هاى زیر یک واژه اند به جز ........... 26
4( روزی  رسان 3( دگر روز  2( شوریده رنگ  1( بی دست و پای 

کدام مصراع از دو جمله ساخته شده است؟. 27
2( فروماند در لطف و ُصنع خدای 1( یکی رو بهی دید بی دست و پای 

4( نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست 3( که شیری برآمد، شغالی به چنگ 

گاهى توجه به مکث (ویرگول) در خواندن و معنا کردن متن ها بسـیار نقـش کلیدى دارد؛ در بیت چهارم میان . 28
کدام دو واژه باید حتمًا مکث را رعایت کرد؟

4( روباه، از 3( آنچه، روباه  2( بماند، آنچه  1( شیر، خورد 
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گاهى «چون» را باید بر وزن «خون» خواند تا معناى «چگونه» از آن برداشـت شود؛ ماننِد «که چون زندگانى به . 29
سر مى برد؟» در کدام بیت زیر این نکته دیده مى شود؟

1( مپرس از دلم کز چه ای چون کبوتر / بگو زلف را کز چه چون چنِگ بازی
2( داستان او مپرس از من که من / چون بگویم آنچه ناید در سخن

3( در چه زمین و چه زمانم مپرس / چون نه زمین و نه زمان دیده ام
4( از این شهرها چون برفت آن سپاه / همی مرزبانان فرستاد شاه

در این پنج بیت، چند صفت پیشین به کار رفته است1؟. 30
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

در این پنج بیت، چند صفِت پسین (صفِت بیانى) به کار رفته است2؟. 31
4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 

z .با توجه به این بیت ها به پرسش هاى بعدى پاسخ دهید
6. یقین مرد را دیده بیننده کرد / شد و تکیه بر آفریننده کرد

7. کز این پس به ُکنجى نشینم چو مور / که روزى نخوردند پیالن به زور
8. ز نخدان فرو برد چندى به جیب / که بخشنده روزى فرستد ز غیب

9. نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست / چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست
10. چو صبرش نماند از ضعیفى و هوش / ز دیوار محرابش آمد به گوش

در کدام بیت، واژه اى در معنایى کامًال متفاوت با معناى امروزى اش به کار رفته است؟. 32
4( بیت دهم 3( بیت نهم  2( بیت هشتم  1( بیت هفتم 

معناى واژة «تیمار» در کدام گزینه متفاوت است؟. 33
1( سپهبد بدان آگهی شاد شد / ز تیمار و درد دل آزاد شد

2( بدو گفت خسرو که ای پهلوان / دلم پر ز تیمار شد زان جوان
3( می بچربد بر جهانی خوش دلی / در دل من ذره ای تیمار تو
4( بدو بسپرد دختر را که زنهار / ز من بپذیرش و تیمار می دار

میاِن دو واژة کدام بیت ها، تضاد معنایى دیده مى شود؟. 34
4( بیت های 8 و 10 3( بیت های7 و 9  2( بیت  های 9 و 10  1( بیت های 6 و 7 

رابطۀ واژه ها در کدام گزینه مانند سه گزینۀ دیگر نیست؟. 35
4( پیلـ  فیل 3( پارسیـ  فارسی  2( سپیدهـ  سفیده  1( پوالدـ  فوالد 

1. راهنمایی: دقت کنید که پس از صفت پیشین، باید موصوف مناسب آمده باشد.
2. راهنمایی: باید جمله ها را مرتب کنید و به کسره ها توجه کنید.
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در کدام واژه «دان» پس وند مکان است؟. 36
4( آداب دان 3( سنگدان  2( ناودان  1( زنخدان 

گاهى حرف «را» هم نشـانۀ مفعول است هم نقِش کسـره اضافه را بازى مى کند؛ مثًال جملۀ «یقین مرد را دیده . 37
بیننده کرد» به این شـکل مرتب مى شـود: یقین، دیدة مرد را بیننده کرد. در کدام یک از بیت هاى زیر «را» هر 

دو نقش نشانۀ مفعول و کسرة اضافه را بازى مى کند؟
2( چراغ فلک را فرو برده نور 1( مسیح را به فلک همت بلند رساند 

4( فلک را اختران بستند آذین 3( فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم 

گاهى «را» فقط نقِش کسـرة اضافه را بازى مى کند؛ مثًال مرا دل به مهر تو خو کرده است = دِل من به مهر تو خو . 38
کرده است. در کدام گزینه «را» چنین کاربردى ندارد؟

1( شتر را چو شور و طرب در سر است / اگر آدمی را نباشد خر است
2( تو را تا دهن باشد از حرص باز / نیاید به گوش دل از غیب راز

3( پدر در فراقش نخورد و نخفت / پسر را مالمت بکردند و، گفت ...
4( یکی را پسر گم شد از راحله )کاروان( / شبانگه بگردید در قافله

گاهى حرف «را» به جاى حرف هاى اضافۀ «براى، بـه، در، از و ...» به کار مى رود. در کدام گزینه «را» نقش حرف . 39
اضافه اى ندارد؟ 

1( مرا مگوی چه خواهی؟ مرا نباشد خواست / مرا مپرس که چونی؟ چنان که می داری
2( تو را قدر اگر کس نداند چه غم؟ / شب قدر را می ندانند هم
3( مرا باشد از درد طفالن خبر / که در ُخردی از سر برفتم پدر
4( مرا گفت کاین از پدر یادگار / بدار و ببین تا کی آید به کار

در بیت «تو را عشق هم چون خودى ز آب و گل / رباید همى صبر و آرام دل» حرف «را» چه نقشى دارد؟. 40
2( فقط نشانة مفعول است. 1( فقط نقش نمای اضافه است. 
4( فقط حرف اضافه است 3( هم نشانة مفعول است و هم فک اضافه 

در کدام بیت حذف فعل به قرینۀ لفظى رخ داده است؟. 41
4( بیت نهم 3( بیت هشتم  2( بیت هفتم  1( بیت ششم 

کدام واژه در بیت هاى باال، مضاف الیه نیست؟. 42
4( گوش 3( صبر  2( پوست  1( تیمار 

در بیت هاى باال کدام واژه نهاد نیست؟. 43
4( بخشنده 3( پیالن  2( مور  1( یقین 
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نهاد کدام فعل در بیت بعدى آمده است؟. 44
2( فعل »فرستد« در بیت هشتم 1( فعل »تکیه کرد« در بیت ششم 

4( فعل »آمد« در بیت دهم 3( فعل »ماند« در بیت نهم  

در کدام بیت آدم نمایى (تشخیص) دیده مى شود؟. 45
4( بیت دهم 3( بیت نهم  2( بیت هفتم  1( بیت ششم 

در کدام بیت جناس همسان دیده  نمى شود؟. 46
1( تیمار کشد هر که تو تیمار نداریش / غم خوار نبود آن که نباشیش تو غمخوار

2( پیران چنگ پشت و جوانان چنگ زلف / در چنگ جام باده و در گوش بانگ چنگ
3( تا کند مهر، جهان افروزی / هیچ روزی نبَود بی روزی

4( یکی هزار شود هوش من ز بادة ناب / مگر به جلوة ساقی مرا ز هوش برند

در کدام گزینه آرایۀ ایهام آفریده شده است؟. 47
1( بهر تو ای مستی غفلت فروش / خواب شعور آورد و مرگ هوش

2( چنگ در زلف او تواند زد / هر که از کافری حذر نکند
3( در نیم شب برآید مهر جهان فروزم / گر نیم شب درآید خورشید نیم روزی

4( صحبتی ز آویزِش اغیار دور / راحتی ز آمیزش تیمار دور

در بیت زیر کدام آرایه ها پدید آمده است؟. 48
«گفتى شبى که وصلم هم روزى تو باشد / اى روز وصل جانان آخر کدام روزى؟»

2( متناقض نما، ایهام، تشبیه، تکرار 1( تضاد، ایهام، مجاز، تشبیه 
4( تشبیه، جناس تام،  متناقض نما، تناسب 3( تکرار، جناس تام، تضاد، استعاره 

مفهـوم بیت «کز این پس به کنجى نشـینم چو مور / که روزى نخوردند پیالن بـه زور» به مفهوم کدام بیت زیر . 49
نزدیک تر است؟

1( مورچگان را چو بود اتفاق / شیر ژیان را بدرانند پوست
2( به مور آن دهد کان بود مورخوار / دهد پیل را طعمة پیل وار

3( شکر می گفت زان که روزی چند / بود در کنج عافیت خرسند
4( بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی / خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

مفهوم کدام بیت به حال و روز روباه در این حکایت بوستان ارتباطى ندارد؟. 50
1( مور اگر در خانة خود انس دارد با خدا / خانة ان مور از ملک سلیمان خوش تر است

2( حاجت موری به علم غیب بداند / در بِن چاهی به زیر صخرة َصّما
3( مهّیاکِن روزی مار و مور / اگر چند بی دست و پایند و زور

4( از گرفتاران خود صیاد می گیرد خبر / فکر روزی چند در کنج قفس باشد تو را؟



9 :م ی لص یمیبعت تایبدا

z .با توجه به این بیت هاى زیر به پرسش هاى بعدى پاسخ دهید
11. برو شیر درنده باش، اى دغل / مینداز خود را چو روباِه َشل

12. چنان سعى کن کز تو ماند چو شیر / چه باشى چو روبه به وامانده سیر؟
13. بخور تا توانى به بازوى خویش / که سعیت بود در ترازوى خویش

14. بگیر اى جوان دست درویش پیر / نه خود را بیفکن که دستم بگیر
15. خدا را بر آن بنده بخشایش است / که خلق از وجودش در آسایش است
16. کرم ورزد آن سر که مغزى در اوست / که دون همتانند بى مغز و پوست

17. کسى نیک بیند به هر دو سراى / که نیکى رساند به خلق خداى

«دغل» واژه اى است که از عربى وارد زبان ما شده است و در فارسى گاهى معناى اسمى دارد، گاهى معناى صفتى. . 51
کاربرد معنایى «دغل» در کدام بیت زیر متفاوت است؟

1( برو شیر درنده باش ای دغل / مینداز خود را چو روباِه َشل
2( معیار دوستان دغل روز حاجت است / قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب

3( این دغل دوستان که می بینی / مگسانند ِگرِد شیرینی
4( دل برهید از دغل روزگار / در بغل عشق خزیدن گرفت

کدام واژه بار معنایى منفى ندارد؟. 52
4( َشل 3( وامانده  2( دون هّمتی  1( نام و ننگ 

واژه هایى که با «ــة تأنیث» از عربى وارد زبان ما شدند به دو شکل درآمدند: یا «ــة تأنیث» به «ــه» تبدیل شد . 53
یا به «ت» که معموالً هر دو شـکل این واژه ها در ادبیات ما به کار مى رفته اسـت. شکل دوم کدام یک از واژه هاى 

زیر در ادبیات ما کاربرد ندارد؟
4( مجاهدت 3( فکرت  2( تجربت  1( وسیلت 

در خط فارسى گذاشتن یا نگذاشتن تشدید، معناى واژه را تغییر مى دهد؛ در کدام واژه تشدید چنین نقشى ندارد؟. 54
4( بّنا 3( ماّده  2( دّرنده  1( قّوت 

در میان واژه هاى زیر چند مورد رابطۀ ترادف و چند مورد رابطۀ تضاد پیدا مى شود؟. 55
 1( سه ترادفـ  سه تضاد 
 2( دو ترادفـ  دو تضاد
 3( سه ترادفـ  دو تضاد 

4( چهار ترادفـ  سه تضاد

فخر
رزق

عار

روزيهوشتوفیق

جیب
پیشانی

مرگ
ننگ

دغل
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معناى واژة «ماه» در کدام گزینه از راه رابطۀ معنایى «تضّمن» دریافت مى شود؟. 56
1( من به یک ماه می اندیشم / من به حرفی در شعر

2( ز خانه ماه به ماه آفتاب من به در آید / من آفتاب ندیدم که ماه به ماه برآید
3( آسمان در پیشگاه ماه من، ماه تو چیست؟ / ماه ما از هرچه پنداری به از ماه شماست

4( ستاره بامدادم، ماه روشن / چراغ کشور و خورشید برزن )کوی و محل(

معناى «سیر» در کدام گزینه متفاوت است؟. 57
1( شغال نگون بخت را شیر خورد / بماند آنچه روباه از آن سیر خورد
2( طالعم شیر است نقش شیر زن / جهد کن رنگ کبودی سیر زن

3( راه نزدیک و بماندم سخت دیر / سیر گشتم زین سواری، سیر، سیر
4( ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید / معشوق من آن است که نزدیک تو زشت است

در بیت «دسـت او گیرم به میدان اندرآیم پاى کوب / مى زنم زان دست با او دست و پایى سیر سیر» کدام گفته . 58
درست است؟

1( هر سه بار »دست« در یک معنا آمده است.
2( هر دو بار »پا« در یک معنا آمده است.

3( واژة »سیر« در دو معنای متفاوت آمده است.
4( رابطه های تضاد و تضّمن باعث شناساندن معنای واژه های چند معنایی شده است.

در بیت «آسان به چنگ ما نفتاده است شمع طور / صد دست، پنجه با ید بیضا گرفته ایم» کدام گفته درست است؟. 59
1( معنای »چنگ« و »دست« از رابطة ترادِف میان آن ها دریافت می شود.

2( معنای »دست« فقط با قرار گرفتن در جملة دوم دریافت می شود.
3( معنای »پنجه« از رابطة ترادفش با »چنگ« دریافت می شود.
4( معنای »طور« از رابطة تضمن با »ید بیضا« دریافت می شود.

در کدام گزینه استفهام انکارى (پرسشى منفى) دیده مى شود؟. 60
1( که چون زندگانی به سر می برد / بدین دست و پای از کجا می خورد؟

2( چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر / چه باشی چو روبه به وامانده سیر
3( دانی که چنگ و عود چه تقدیر می کنند؟ / پنهان خورید باده که تعزیر می کنند

4( بدو گفت رستم که نام تو چیست؟ / تِن بی سرت را خواهد گریست؟

در کدام گزینه فقط صفت فاعلى آمده است؟. 61
2( دّرنده، غّرنده، آفریننده، وامانده 1( بیننده، آفریننده، بخشنده، دّرنده، بنده 

4( ُسراینده، پرنده، پراکنده، زاینده رود 3( روزی رسان، رزمنده، آفریننده، زننده 
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 در کدام گزینه حرف اضافۀ «بى» به قرینۀ لفظى و براى جلوگیرى از تکرار، حذف نشده است؟. 62
1( مهیاکِن روزِی مار و مور / اگرچند بی دست و پایند و زو

2( نیست، می دانم تو را انبار و توش )توشه(/ پس چه خواهی خوردن ای بی عقل و هوش
3( در او هنگامه های بی خروش است / در او رنگ و صدا بی چشم و گوش است

4( َکَرم ورزد آن سر که مغزی در اوست / که دون هّمتانند بی مغز و پوست

در بیت هاى 14 تا 17، چند صفت پیشین در گروه هاى اسمى به کار رفته است؟. 63
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

نمودار کدام گروه اسمى درست کشیده نشده است؟. 64
گروه اسمی

صفت پسینمضاف الیههسته

1( دست درویش پیر:

گروه اسمی

هستهصفت پسینصفت پیشین

2( هر دو سرای:

گروه اسمی

مضاف الیههستههسته

3( لطف و صنع خدای:

گروه اسمی

هستههستهوابسته پیشین

4( این دست و پا:

در بیت هاى 11 تا 17 چند مورد فعل امر به کار رفته است؟. 65
4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 

در بیت هاى 11 تا 17 چند مورد آرایۀ تضاد بین واژه ها دیده مى شود؟. 66
4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 

در کدام گزینه هر چهار پایۀ تشبیه نیامده است؟. 67
2( برو شیر دّرنده باش ای دغل 1( چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست 

4( چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر 3( مپندار خود را چو روباِه شل 
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در کدام گزینه هر چهار رکن تشبیه آمده است؟. 68
1( روز َمصاف و گِه ناموس و ننگ / هر یکی از ما چو یکی اژدهاست

2( کمر بر میان بست رستم چو باد / بیامد شتابان بِر کی قباد
3( دل آن یار نه اندر خوِر سیمین  بِر اوست / سخن او نه ز جنِس لِب چون شّکِر اوست

4( بر تِن هیچ کس از هیچ ستم گر نبود / آن ستم کز کف بخشندة او بر زِر اوست

.واژة مشخص شده در کدام گزینه آرایۀ «مجاز» دارد؟. 69
2( بخور تا توانی به بازوی خویش 1( بگیر ای جوان دست درویش پیر 
4( ز دیوار محرابش آمد به گوش 3( که سعیت بود در ترازوی خویش 

در بیت شانزدهم کدام واژه ایهام تناسب دارد؟. 70
4( پوست 3( بی مغز  2( سر  1( کرم 

در کدام بیت جناس همسان پدید نیامده است؟. 71
1( تا ز درگاه تو جدا گشتم / هر زمانی مرا غمی ست جدا

2( هوا هزار فزون است و خود مرا دو هواست / و از آن دو دور ندانم شدن به هیچ سبب
3( زیر گردون خویش را یابم غریب / ز آن سوی گردون مگر خویشی بَُود

4( تشنه ای سیراب شد، سیراب شد / رهرویی در خواب شد، در خواب شد

در بیت زیر کدام واژه ایهام دارد؟. 72
غریب نیست اگر شد ز خویش بیگانه / همان غریب که گشته ست آشناى شما

4( غریب در مصراع دوم 3( بیگانه  1( غریب در مصراع نخست  2( خویش 

در بیت «از ریاضت دامن مقصود مى آید به چنگ / گوشـمال آخر شود، دسـِت نوازش ساز را» ایهام تناسب به . 73
دلیل وجود کدام رابطۀ معنایى میان واژه ها به وجود آمده است؟

4( تناسب 3( تضّمن  2( تضاد  1( ترادف 

در همۀ گزینه ها، دو بیت داراى مفهوم مشترکى هستند، به جز ... .. 74
1( »که را دانش و جود و تقوا نبود / به صورت درش هیچ معنا نبود« و بیت 16

2( »کسی ُخسبد آسوده در زیر گل / که ُخسبند از او مردم آسوده دل« و بیت 17
3( »غم خویش در زندگی خور که خویش / به مرده نپردازد از حرص خویش« و بیت 13

4( »که چشم از تو دارند مردم بسی / نه تو چشم داری به دست کسی« و بیت 12
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پیام داستان «نیکى» با کدام یک از ضرب المثل هاى زیر به ترتیب تضاد و همانندى دارد؟. 75
آـ تو نیکى مى کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز

بـ  هر آنکس که دندان دهد، نان دهد
پـ  از تو حرکت از خدا برکت

تـ  آنچه شیران را کند رو به مزاج / احتیاج است احتیاج است احتیاج
4( بـ  پ 3( ب و ت  2( آـ  پ  1( آـ  ت 

پیام اصلى داستان «نیکى» از ارتباط و مقایسۀ سه شخصیت در این داستان برداشت مى شود. کدام گزینه این . 76
مثلث شخصیت ها را درست نشان مى دهد؟

مرد بیننده

شغالروباه  )4  

شیر

شغالروباه  )3  

مرد بیننده

شیرروباه  )2  

آفریننده

شیرروباه  )1

پیـام ضرب المثل «تو نیکى مى کن و در دجلـه انداز / که ایزد در بیابانت دهد بـاز» در همۀ بیت هاى زیر به جز . 77
..........، تکرار شده است.

1( درون فروماندگان شاد کن / ز روز فروماندگی یاد کن
2( به حاِل دِل خستگان درنگر / که روزی دلی خسته باشی مگر )خستن: آزرده کردن(

3( بزرگی رساند به محتاج خیر / که ترسد که محتاج گرد به غیر
4( مگردان غریب از درت بی نصیب / مبادا که گردی به درها غریب

مفهوم عبارت «دولت نه به کوشیدن است؛ چاره کم جوشیدن است» در کدام بیت زیر تکرار شده است؟. 78
1( رزق هرچند بی گمان برسد / شرط عقل است ُجستن از درها

2( گرچه کس به اجل نخواهد مرد / تو مرو در دهان اژدرها )اژدها(
3( کس نتواند گرفت دامن دولت به زور / کوشش بی فایده است سرمه بر ابروی کور

4( با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام / نی َگَرت زخمی رسد، آیی چو چنگ اندر خروش

گاهى در ادبیات فارسـى، دو حرف اضافۀ «به» و «با» به جاى یکدیگر به کار مى روند؛ در کدام بیت این اتفاق رخ . 79
نداده است؟

1( با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی / کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست
2( بخور تا توانی به بازوی خویش / که سعیت بود در ترازوی خویش

3( وه که من گر باز بینم روی یار خویش را / مرده ای بینی که با دنیا دگر بار آمده است
4( به نو کردن ماه / بر بام برشدم / با عقیق و سبزه و آینه
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با توجه به دو بیت زیر، «ارغوان» با کدام شخصیت حکایت سعدى نزدیکى دارد؟. 80
«سحر دیدم درخت ارغوانى / کشیده سر به بام خسته جانى

به گوش ارغوان آهسته گفتم / بهارت خوش که فکر دیگرانى!»
4( شغال 3( روباه  2( مرد  1( شیر 

گنج حکمت: هّمت

گاهى «چون» معناى «چگونه» مى دهد و بایـد آن را بر وزن «خون» خواند. در کدام گزینه، «چون» چنین معنا . 81
و آوایى ندارد؟

1( این مور را ببینید که بار به این گرانی چون می کشد!
2( ای ُمحال اندیش میان من و تو صحبت چون درگیرد و همراهی چون صورت پذیرد؟

3( کفتار چون این گفتار شنیع بشنود دهان بگشا که این چه سخن بیهوده است؟
4( کبوتر را گفتند چون است که تو دو بچه بیش برنیاری و چون مرغ خانگی بر بیش تر قدرت نداری؟

«چون» در کدام گزینه قید پرسشى است؟. 82
1( چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت / نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت )فراموش(

2( اصل چون روی نماید ز پِس پردة فرع / فرع را بازگذار و به سر اصل برو
3( چون روی راه اجل زین سان که می بینم تو را / در قفا از بار حرص و آز اشتروارها

4( چون شیر به خود سپه شکن باش / فرزند خصال خویشتن باش

با توجه به معناى بیت زیر، بگویید نقش دستورى «چون» چیست؟. 83
«چون کس غم زلیخا یوسف ندیده داند / دست شکسته حالش دست شکسته داند1»

4( صفت پرسشی 3( حرف ربط  2( حرف اضافه  1( قید پرسشی 

در کدام گزینه «را» کارکرد متفاوتى دارد؟. 84
2( مردان بار را به نیروی هّمت کشند. 1( موری را دیدند که به زورمندی کمربسته بود. 

4( روباه گفت که مرا حیله ای بیاموز 3( ملخی را ده برابر خود برداشته بود. 

1. این بیت در میان یکی از چهار گزینة یک تست آزمون سراسری در چند سال اخیر مطرح شده بود.
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در حکایت زیر کارکرد حرف «را» به ترتیب کدام است؟. 85
»سرخ زنبوری بر مگِس عسل )زنبور عسل( زور آورد تا وی را طعمة خود سازد. ]مگس عسل[ به زاری درآمد 

که با وجود این همه شهد و عسل مرا چه قدر و محل که آن را بگذاری و به من رغبت آری؟ زنبور ]سرخ[ گفت: 
اگر آن شهد است تو شهد را کانی و اگر آن عسل، تو سِر چشمة آنی.«

1( حرف اضافه، نشانة مفعول، نشانة مفعول، حرف اضافه
2( حرف اضافه، حرف اضافه، نشانة مفعول، جانشین کسره )فک اضافه(

3( نشانة مفعول، حرف اضافه، نشانة مفعول، جانشین کسره )فک اضافه(
4( نشانة مفعول، نشانة مفعول، نشانة مفعول، حرف اضافه

گاهى صفت از موصوف جدا و کسـرة میان آن دو از سـخن حذف مى شـود؛ کدام گزینه نمونه اى از این فرآیند . 86
دستورى است؟

1( سگی بر دروازة شهر ایستاده بود بس گرسنه، دید که قرص نانی گردان گردان از شهر بیرون آمد.
2( موری را دیدند که به زورمندی کمربسته و ملخی را ده برابر خود برداشته.

3( در همسایگی من ماری ست جور پیشه که هر سال بچگان مرا قوت خود سازد.
4( این بگفت و راه قعر دریا برداشت و غوک را بر ساحل تنها گذاشت.

گاهى مجموعۀ «حرف اضافه + متمم» نقش صفت را براى یک اسم بازى مى کند؛ مثًال «کشورهاِى در حال توسعه» . 87
یا «انساِن در تب و تاب عشق»؛ در کدام گزینۀ زیر چنین ساختى از صفت در گروه اسمى به چشم مى خورد؟

1( موری را دیدند که به زورمندی کمر بسته بود.
2( ملخی را ده برابر خود برداشته بود.

3( مور بار به این گرانی چون می کشد؟
4( بار را به نیروی هّمت و بازوی حمّیت کشند.

آرایۀ برداشت شده از کدام ترکیب درست نیست؟. 88
4( قّوِت تن: مجاز 3( بازوی حمّیت: استعاره  2( نیروی هّمت: تشبیه  1( کمر بستن مور: کنایه 

جامى در پایان این حکایِت (موِر با هّمت) این بیت را مى آورند: «بارى که آسمان و زمین سرکشد از آن / مشکل . 89
توان به یاورى جسم و جان کشید» منظور جامى از این بار چیست؟

4( به خود متکی بودن 3( عشق  2( دوری از گناه  1( گناه 

مفهوم کدام بیت در راستاى سه بیت دیگر نیست؟. 90
1( همت بلند دار که پرواز در هوا / عاشق به باِل هّمت و عنقا )سیمرغ( به پر کند

2( بر خسرو بیچاره نه اندوه دل خویش / بر مورچه گر کوه گران بار توان کرد
3( سنگ گران خود به ترازوی همت آر / هر دو جهان به وزن دو خشخاش دانه گیر

4( شبنم از همت به خورشید بلند اختر رسید / چون بلند افتاد همت کار بال و پر کند
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درس دوم: قاضِی ُبست

در کدام گزینه، واژة مشّخص شده، درست معنا نشده است؟. 91
1( به کران رود فرود آمدند و شراع ها زده بوند )شراع: خیمه(

2( ناوی ده بیاورند و جامه ها افگندند و شراعی بر وی کشیدند. )شراع: سایه بان(
3( کشتی پر شده، نشستن و دریدن گرفت. )نشستن: سوار شدن(

4( پای راست افگار شد و یک دوال گوشت و پوست بگسست. )دوال: پارة گوشت و پوست(

کدام واژه در گذشته، عالوه بر معناى امروزى خود، معناى دیگرى نیز داشته است؟. 92
4( جامه 3( نماز  2( شراب  1( نان 

میان «کْوشک» و کدام واژه رابطۀ تضّمن برقرار است؟. 93
4( فرودسرای 3( لشگرگاه  2( ناو  1( شراع 

معناى واژه هاى «توقیع» و «وبال» به ترتیب با کدام واژه هاى زیر تناسب دارد؟. 94
4( رقعهـ  وزر 3( رقعهـ  مخنقه  2( صلتـ  مثال  1( مثالـ  کوپال 

ترتیب زمانى اسم ها در کدام گزینه رعایت شده است؟. 95

2( شبگیر ← چاشتگاه ← نماز پیشین 1( شبگیر ← نماز پیشین← چاشتگاه 
4( نماز پیشین ← چاشتگاه ← شبگیر 3( چاشتگاه ← نماز پیشین ← شبگیر 

در کدام گزینه، واژة مشخص شده، درست معنا نشده است؟ . 96
1( چیزی که در آن کراهّیتی نبود، می فرستاد فرود سرای )کراهّیت: مورد ناپسند(

2( بار داده آید که علّت و تب تمامی زایل گشت )علّت: دلیل(
3( من بازگشتم و از این چه رفت، با بونصر بگفتم )رفت: پیش آمد(

4( دیگر روز، رقعتی نبشت به امیر و حال باز نمود )باز نمود: شرح داد(

در همۀ گزینه ها به جز ...، واژه اى دیده مى شود که امروزه کًال معنایش دگرگون شده است.. 97
1( در این دو سه روز بار داده آید
2( علّت و تب تمامی زایل گشت

3( مثال داد تا هزار هزار درم به غزنین دهند
4( بانگ و هزاهز و غریو خاست.
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در کدام گزینه واژه اى دیده مى شـود کـه از زمان بیهقى (قرن پنجم) تا کنون معنـا و کاربردش کامًال دگرگون . 98
شده است؟

1( حادثة بزرگ و صعب افتاد و سالمت بدان مقرون شد.
2( تب سوزان و سرسام افتاد و دل ها سخت متحّیر شد تا حال چون شود.

3( چون نامه ها گسیل کرده شود تو باز آی که پیغامی ست سوی بونصر دربابی
4( تا نزدیک نماز پیشین، از این مهّمات فارغ شده بود و خیلتاشان و سوار را گسیل کرده

اگر بخواهیم بین واژه هاى مترادف در مجموعۀ زیر یک خط و بین واژه هاى متضاد دو خط بکشـیم، در کل چند . 99
خط بین دو مجموعۀ زیر کشیده خواهدشد؟

حلمخنقهسرَوروزرصدقه

صلّتضیعتَعقدعمیدحطام
4( هفت 3( شش  2( چهار  1( سه 

در کدام گزینه رابطۀ تناسب میان همۀ واژه ها دیده نمى شود؟. 100
2( وزر، قیامت، وبال، حطام 1( رقعت، دوات، قلم، دبیر  

4( خیلتاش، حشم، لشکری، ندیمان 3( توز، غزنین،  بُست، هرات  

در عبارت «خانه یافتم تاریک کرده و پرده هاى کتان آویخته و تر کرده و بسیار شاخه ها نهاده و تاس هاى بزرگ . 101
پر یخ بر زبر آن و امیر را یافتم آن جا پیراهن توزى [بر تن]، مخنقه در گردن، عقدى همه کافور و بوالعالى طبیب 

آن جا زبر تخت نشسته دیدم.» کدام مورد به عنوان ماده اى درمانى به کار گرفته شده بود؟
4( عقدی همه کافور 3( پیراهن توزی  2( شاخه ها  1( پردة کتان 

در کدام گزینه غلط امالیى دیده مى شود؟. 102
1( چون برگذری درنگری دل ببری / چشمت مرساد سخت زیبا صوری

2( آن جا که از هزاهز حرب و نهیب چنگ / برخیزد از میانة ما و اجل، حجاب
3( منعش کنید از سفر و در میان منع / اغراق در سعوبت رنج سفر کنید

4( هیچ وازر وزر غیری برنداشت / من نی ام وازر، خدایم برفراشت

در کدام گزینه نقش دستورى «بدل» به کار گرفته شده است؟. 103
1( روز دوشنبه، امیر مسعود، شبگیر، برنشست و به کران رود هیرمند رفت.

2( روز پنج شنبه، امیر را تب گرفت، تِب سوزان و سرسامی افتاد چنان که بار نتوانست داد.
3( و می شنوم که قاضی بُست بوالحسن بوالنی و پسرش بوبکر سخت تنگ دست اند.

4( این مرد بزرگ و دبیر کافی، به نشاط قلم در نهاد تا نزدیک نماز پیشین
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در عبارت «امیر را یافتم آن جا بر زبر تخت نشسته، مخنقه در گردن، عقدى همه کافور و بوالعالى طبیب آن جا . 104
زبِر تخت (کناِر تخت) نشسته دیدم» کدام گزاره دیده نمى شود؟

 1( »نشسته« در هر دو مورد یک نقش دستوری دارد.
2( یک بدل در عبارت دیده می شود.

 3( نقش دستوری »امیر« و »بوالعالی طبیب« یکسان است.
4( نقش دستوری »تخت« و »توزی« یکسان است.

در کدام گزینه فعل مجهول دیده مى شود؟. 105
2( او از سخنان ما آزرده شده بود. 1( او از رنج روزگار آسوده شد.  

4( برق امید دیگر بار در دلهایمان زنده خواهدشد. 3( او برای رفتن آماده شده است. 

در کدام گزینه فعل مجهول به کار گرفته نشده است؟. 106
1( زری که سلطان محمود به غزو از بت خانه بیاورده باشد، آن قاضی هم نستاند؟

2( در این دو سه روز بار داده آید که علت و تب تمامی زایل شد.
3( توقیع کرد و گفت: چون نامه ها گسیل کرده شود تو باز آی.

4( پیغامی ست سوی بونصر دربابی تا داده آید.

در کدام گزینه فعل ماضى نقلى دیده مى شود؟. 107
1( بر من پوشیده است که آن غزوها بر طریق سّنت مصطفی هست یا نه.

2( زری که سلطان محمود به غزو از بت خانه ها بیاورده باشد، آن قاضی هم نستاند؟
3( از قضای آمده پس از نماز امیر کشتی ها بخواست و ناوی ده بیاورند.
4( من نیز فرزند این پدرم که این سخن گفت و علم از وی آموخته ام.

در ادبیات گذشته، گاهى «ى» نشانۀ استمرار یا شرط بود؛ در کدام گزینه «ى استمرار» دیده نمى شود؟. 108
1( خیر خیر جواب می آوردم و امیر را هیچ ندیدمی

2( اگر وی را یک روز دیده بودمی و احوال و عادت او بدانسته ...
3( بر من واجب کردی که در مدت عمر پیروی وی بکردمی.

4( اگر تو نپذیری، به شاگرداِن خویش و مستحقان ده.

در عبارت «آن گاه آگاه شـدند که غرقه خواست شد» «خواست شـد» برابر با کدام زمان فعل در فارسى امروز . 109
به کار رفته است؟

4( ماضی ساده 3( آینده  2( مضارع مستمر  1( مضارع اخباری 
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در کدام گزینه صفت اشاره دیده نمى شود؟. 110
1( امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد.

2( سوری و شادی ای به آن بسیاری تیره شد.
3( نامه ها فرمود به جملة مملکت بر این حادثة بزرگ و صعب که افتاد.

4( زری که امیرالمؤمنین می روادارد ستدن، آن قاضی هم نستاند؟!

در عبارت «از قضاى آمده، پس از نماز، امیر کشتى ها بخواست و ناوى ده بیاوردند یکى بزرگ تر، از جهت نشست . 111
او» نقش دستورى کدام گزینه درست مشخص شده است؟

4( نشست: مضاف الیه 3( یکی: نهاد  2( امیر: شاخص  1( پس از نماز: بدل 

در کدام گزینه شاخص دیده مى شود؟. 112
1( امیر نامه ها بخواند و گفت: نیک آمد و آغاجی خادم را گفت کیسه ها بیاور.

2( می شنوم که قاضی بست بوالحسن بوالنی و پسرش بوبکر سخت تنگ دست اند.
3( زری که سلطان محمود به غزو از بت خانه ها بیاورده باشد آن، قاضی هم نستاند؟

4( زندگانی خداوند دراز باد. حال خلیفه دیگر است و خواجه به غزوه ها بوده است و من نبوده ام.

در عبارت «تا این عارضه افتاده بود، بونصر نامه هاى رسیده را به خط خویش نُکت بیرون مى آورد» «نامه ها» ... است.. 113
4( هستة گروه اسمی 3( نهاد  2( مضاف الیه  1( مفعول  

کدام گزینه از ویژگى هاى برجستۀ سبک نوشتارى تاریخ بیهقى نیست؟. 114
2( به کار بردن جمله های کوتاه 1( به کار گرفتن دو حرف اضافه برای یک متمم 

4( به کارگیری حذف های لفظی و معنایی 3( به کار گرفتن فعل مجهول 

با توجه به عبارت «امیِر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمده و جامه بگردانید و تر و تباه شـده بود و برنشست . 115
و به زودى به کوْشک آمد که خبرى سخت ناخوش در لشکرگاه افتاده بود» علت بازگشِت سریع امیر به عمارت 

پادشاهى، در کدام گزینه درست بیان شده است؟
1( چون از اسرار آن جهان آگاه بود، دانست که در لشکرگاه اتّفاق بدی افتاده است.

2( می خواست لشکریان هرچه زودتر از سالمتیش آگاه شوند.
3( می خواست درستی یا نادرستِی خبر بدی را که در میان لشکریان شایع شده بود، بررسی کند.

4( می خواست جامه های خیِس خود را عوض کند و در کمال صّحت و سالمت در میان لشکریانش حاضر شود.

در عبارت «چون آب نیرو کرده بود و کشـتى پر شده، نشسـتن و دریدن گرفت ... و هنر آن بود که کشتى هاى . 116
دیگر به او نزدیک بودند... امیر را بگرفتند و بربودند و به کشتى هاى دیگر رسانیدند و نیک کوفته شد.» از کدام 

گزینه، معناى درستى برداشته نشده است؟
2( هنر آن بود: شگفت آور آن بود. 1( آب نیرو کرده بود: شدت جریان آب بیش تر شده بود. 

4( نیک کوفته شد: سخت آسیب دید. 3( بربودند: نجات دادند.  
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از عبارت «بونصر، نامه هاى رسـیده را به خط خویش، نُکت بیرون مى آورد ... و مى فرستاد فروِد سراى به دست . 117
من و من به آغاجى خادم مى دادم و خیر خیر جواب مى آوردم.» کدام موضوع درست برداشت شده است؟

2( اغلب نامه ها به خط »بونصر« بود. 1( اغلب نامه ها را خوِد »بونصر« جواب می داد. 
4( امیرمسعود به موارد مهم نامه ها جواب می گفت 3( جواب اغلب نامه ها منفی بود. 

از عبارت «بونصر را بگوى که زرهاست که پدر ما از غزو هندوستان آورده است ... و در هر سفرى ما را از این بیارند . 118
تا صدقه اى که خواهیم کرد حالل بى شبهت باشد، از این فرماییم.» کدام مورد، برداشت نمى شود؟

2( در هر سفر، از این زرها برای ما به هدیه می آورند. 1( صدقة ما از این زرهاست. 
4( صدقة ما از ماِل کاماًل حالل است. 3( این زرها کاماًل حالل است. 

«شنوده ام که بوالحسن و پسرش وقت باشد که به ده درم درمانده اند.» یعنى، شنیده ام که ابوالحسن و پسرش .... 119
2( گاهی پیش می آید که نیازمند ده درهم هستند. 1( دیرگاهی است که نیازمند ده درهم هستند. 

4( از قضای بد، اکنون نیازمند ده درهم هستند. 3( دیرگاهی است که از ده درهم بیش تر درآمد ندارند. 

از عبارت «نگویم که مرا سـخت دربایست نیست، اّما چون به آنچه دارم و اندك است قانعم، ِوزر و َوباِل این چه . 120
به کار آید؟» کدام مفهوم برداشت مى شود؟

2( تأمین نیازهای اّولیة زندگی، برای هر کسی الزم است. 1( فقر، زمینه ساِز گناه کاری است. 
4( ثروِت بسیار، عامل بی نیازی نیست. 3( قناعت، انسان را از گناه و عذاب ایمن می دارد. 

از عبارت «من هیچ مسـتحق نشناسم در بُست که زر بدیشان توان داد و مرا چه افتاده است که زر کسى دیگر . 121
بََرد و شماِر آن به قیامت مرا باید داد.» کدام موضوِع زیر دریافت مى شود؟

2( من برای ثواب آخرت این پول را به نیازمندان می بخشم 1( در شهِر بُست هیچ نیازمندی وجود ندارد. 
4( من از ترِس آخرت، حاضر به قبول این هدیه نیستم. 3( من در پِی پاداش اخروی هستم نه مال دنیوی. 

سبک تاریخ نگارى بیهقى در این عبارت، با کدام عبارت زیر در تضاد است؟. 122
« یافتم خانه تاریک کرده و پرده هاى کتان آویخته و تر کرده و بسـیار شاخه ها نهاده و تاس هاى بزرگ پر یخ بر 

زبِر آن و امیر را یافتم آن جا بر زبِر تخت نشسته، پیراهن توزى، مخنقه در گردن، عقدى همه کافور ...»
1( امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود و برنشست و زود به کوشک 

آمد.
2( ناوی ده بیاورند. یکی بزرگ تر از جهت نشست او و جامه ها افکندند و شراعی بر وی کشیدند.

3( و نیک کوفته شد و پای راست اَفگار )زخمی( شد؛ چنان که یک دوال پوست گوشت بگسست و هیچ نمانده 
بود از غرقه شدن.

4( چون روز شد کوس فرو کوفتند و بوق بدمیدند و نعره برآمد. خوارزمشاه برنشست و فرسنگی کنارة رود 
برفت. آب پایاب داشت و مخوف بود.
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«کاتولیک تر از پاپ!» نگاه .......... به .......... در میانۀ داستان است.. 123
2( بونصر مشکانن به قاضی بست 1( امیرمسعود به ابوالفضل بیهقی 

4( پسر قاضِی بست به بونصر مشکان 3( بونصر مشکان به پسر قاضی بست 

آمدن ماجراى «قاضى بست» در تاریخ بیهقى نشانۀ کدام مورد است؟. 124
2( راست گویی و شجاعت بیهقی 1( بی نیازی بیهقی از زور و زر امیر مسعود 

4( بی توجهی بیهقی به مسائل دنیوی 3( دور بودن نوشته های بیهقی از دسترس دیگران 

بیت «بهشـت و دوزِخ باریک بینان نقد مى باشد / حسـاب خود نینداز به فردا، خودحساب این جا» وصف حال . 125
کدام یک از شخصیت هاى زیر است؟

4( امیر مسعود 3( ابوالفضل بیهقی  2( بونصر مشکان  1( قاضی بُست 

دو بیت زیر مناسب براى کدام شخصیت این داستان است؟. 126
«در این گلزار کز تأثیر صحبت / مبدل مى شود خوارى به عزت

سعادت سایه بر نخلى که انداخت / ز دولت سر به اوج رفعت افراخت»
4( پسر قاضی بُست 3( قاضی بُست  2( بونصر مشکان  1( امیرمسعود 

حکایت «هارون اشارت کرد تا یک کیسه پیش زاهد نهادند، خلیفه گفت خواستیم تا تو را از حال تنگ برهانیم. . 127
زاهد گفت چهار دختر دارم و اگر غم ایشـان نیسـتى نپذیرفتمى، که مرا بدین حاجت نیسـت» با کدام عبارت 

زیر هم خوانى دارد؟
1( مرا چه افتاده است که زر کسی دیگر برد و شماِر آن به قیامت مرا باید داد؟
2( گفت: »اگر تو نپذیری، به شاگردان خویش و به مستحقان و درویشان ده«

3( نگویم که مرا سخت دربایست اما چون به آنچه دارم قانعم، وزر و وبال این چه به کار آید؟
4( آنچه دارم از اندک مایه ُحطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم.

در کدام گزینه «ا» تأکید و بسیارى (کثرت) را نشان نمى دهد؟. 128
2( صعبا فریبنده که این درم و دینار است 1( بزرگا که شما دو تنید  

4( زاهدا ما را پندی ده و به حال خود فرونگذار 3( مردا که از این رو می تواند گردانید 
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شعرخوانی: زاغ و کبک

z .با توجه به این بیت ها به پرسش هاى بعدى پاسخ دهید
1. زاغى از آن جا که فراغى گزید / رخت خود از باغ به راغى کشید
2. دید که یکى عرصه به دامان کوه / عرضه ده مخزن پنهان کوه

3. نادره کبکى به جمال تمام / شاهد آن روضۀ فیروزه فام
4. تیزرو و تیزدو و تیزگام / خوش روش و خوش پرش و خوش خرام

5. هم حرکاتش متناسب به هم / هم ُخَطواتش متقارب به هم
6. زاغ چو دید آن ره و رفتار را / وان روش و جنبش هموار را

7. با دلى از درد گرفتار او / رفت به شاگردى رفتار او

در کدام بیت ها، واژه اى به کار رفته است که امروزه از فرهنگ واژگان فارسى حذف شده است؟. 129
4( بیت های یک و پنج 3( بیت های چهار و پنج  2( بیت های سه و پنج  1( بیت های یک و چهار 

در کدام بیت واژه اى دیده مى شود که امروزه معنایش کامًال دگرگون شده است؟. 130
4( بیت هفتم 3( بیت سوم  2( بیت دوم  1( بیت نخست 

تمام واژه هاى کدام گزینه، امروزه در معنایى که جامى در قرن نهم آن ها را به کار گرفته است، کاربرد ندارند؟. 131
2( رفتار، هموار، شاهد 1( فراغ، عرصه، خوش خرام  

4( فراغ، نادره، خوش خرام 3( نادره، شاهد، رفتار  

در کدام گزینه غلط امالیى دیده نمى شود؟. 132
1( یک عمر به بند آز پا بسته شدیم / بر اهل هوس قاعد و سر دسته شویم

2( کس را چه شد که نقد مرادی نمی رسد / مانا )انگار( که خاذنان فلک بی نوا شدند
3( فرصت برگرد خود گشتن نمی باشد مرا / ساعتی از غم نمی یابم فراق خویشتن

4( دل چه کند باغ و تماشای داغ / تا به توام از همه دارم فراغ

در کدام بیت، فعل گذشته (ماضى) در معناى حال (مضارع) به  کار رفته است؟. 133
4( بیت هفتم 3( بیت ششم  2( بیت دوم  1( بیت نخست 

در کدام بیت صفت پسین، پیش از موصوف آمده است (ترکیب وصفِى مقلوب)؟. 134
4( بیت هفتم 3( بیت ششم  2( بیت پنجم  1( بیت سوم 

در کدام بیت فقط یک نقش دستورى دیده مى شود؟. 135
4( بیت هفتم 3( بیت پنجم  2( بیت چهارم  1( بیت سوم 
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در بیت چهارم به ترتیب چند واژة مرّکب و چند واژة وندىـ  مرّکب دیده مى شود؟. 136
4( دو، سه 3( دو، چهار  2( چهار، دو  1( سه، سه 

ساختار واژه ها در کدام گزینه یکسان است؟. 137
2( نادرهـ  گفتارـ  روش 1( عرضه دهـ  پر جنبشـ  خوش رفتار 

4( شاگردی، هموار، رفتار 3( فیروزه فامـ  خرامان، رفتار 

نمودار کدام گروه اسمى درست کشیده نشده است؟. 138
عرضه دهِ مخزن پنهان کوه

مضاف الیههسته

مضاف الیه مضاف الیهصفت  مضاف الیههسته  )1 
نادره کبکی

نشانه ي نکرههستهصفت پسین  )2 
شاهد آن روضه ي فیروزه فام

هستهصفت پیشین صفت پسینهسته  )3 
آن ره و رفتار

هستههستهصفت پیشین  )4

در بیت «زاغى از آن جا که فراغى گزید / رخت خود از باغ به راغى کشید» کدام آرایه وجودندارد؟. 139
4( جناس 3( کنایه  2( ایهام  1( واج آرایی 

در کدام بیت جناس هاى ناقص بیش ترى پدید آمده است؟. 140
4( بیت پنجم 3( بیت چهارم  2( بیت دوم  1( بیت نخست 

در کدام بیت ایهام دیده مى شود؟. 141
4( بیت چهارم 3( بیت سوم  2( بیت دوم  1( بیت نخست 

به کدام یک از واژه هاى زیر شخصیت انسانى بخشیده شده است؟. 142
4( رفتار 3( دل  2( روضه  1( زاغ 
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در کدام بیت، یکى از باورهاى گذشتگان مطرح شده است؟. 143
4( بیت هفتم 3( بیت سوم  2( بیت دوم  1( بیت نخست 

z .با توجه به این بیت ها به پرسش هاى بعدى پاسخ دهید
8. باز کشید از روش خویش پاى / در پى او کرد به تقلید جاى

9. بر قدم او قدمى مى کشید / وز قلِم او رقمى مى کشید
10. در پى اش القصه در آن َمرغزار / رفت بر این قاعده روزى سه چار

11. عاقبت از خامى خود سوخته / رهروى کبک نیاموخته
12. کرد فراُمش ره و رفتار خویش / ماند غرامت زده از کار خویش

در کدام گزینه با تغییر مصوت کوتاه (حرکت) معنا تغییر مى کند؟. 144
4( رقم 3( مرغ  2( فرامش  1( رهروی 

اگر بخواهیم بیت هشـتم را مرتّب کنیم جایگاه واژة «پاى» در مصراع نخسـت با جایـگاه کدام واژه در مصراع . 145
دوم یکسان است؟

4( جای 3( تقلید   2( او  1( پی 

اگر بخواهیم بیت دهم را مرتّب کنیم، جمله با کدام گزینه آغاز مى شود؟. 146
4( بر این قاعده 3( روزی سه چار  2( در آن مرغزار  1( القصه 

بیت هاى دهم تا دوازدهم بر روى هم از چند جملۀ ساده تشکیل شده است؟. 147
4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 

در بیت نهم کدام آرایه هاى زیر آفریده شده است؟. 148
2( مجاز، استعاره، جناس همسان، تکرار 1( ایهام، جناس ناهمسان، استعاره، کنایه 

4( جناس همسان، جناس ناقص، مجاز، کنایه 3( جناس همسان، ایهام، کنایه، تشبیه 

در کدام بیت آرایۀ «متناقض نما» شکل گرفته است؟. 149
4( بیت دوازدهم 3( بیت یازدهم  2( بیت دهم  1( بیت هشتم 

کدام مصراع بر تضاد شدید نوع راه رفتن کبک و کالغ تأکید دارد؟. 150
2( هم خطواتش متقارب به هم 1( تیزرو و تیزدو و تیزگام  

4( نادره کبکی به جمال تمام 3( هم حرکاتش متناسب به هم 

شاعر در کدام بیت خواسته است به کمک آهنگ بیت و واژه هاى آن، راه رفتن کبک را تداعى کند؟. 151
4( بیت دهم 3( بیت هشتم  2( بیت چهارم  1( بیت سوم 
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مفهوم کدام بیت به پیام داستان زاغ و کبک نزدیک تر است؟. 152
1( ای مگس عرصة سیمرغ نه جوال نگِه توست / ِعرض )آبرو( خود می بری و زحمِت ما می داری

2( ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز/ کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
3( کبک چون بشنید بوی عدل او بر کوهسار / آشیان از ایمنی در دیدة شاهین نهاد

4( نیارد َزَغن )زاغ( لحن بلبل سرود / به تقلید نتوان هنرمند بود

مفهـوم کدام بیت با مفهوم ضرب المثل «کالغ رفت راه رفتن کبـک را یاد بگیرد، راه رفتن خودش هم از یادش . 153
رفت» در تقابل است؟

1( کبک آمد در خرامش، کرکس از رفتار ماند / بلبل آمد در ترنّم زاغ افتاد از فغان
2( به گوش زاغ نواهای زاغ دلخواه است / به چشم خویش زغن بلبل سحرگاه است

3( زاغ با طوطی و بلبل با جغد / در صف باغ هم آواز شدند
4( در کام زاغ لقمة طوطی مکن »حزین« / بشناس قدر کلِک )قلِم( شکربار خویش را

پیام داستان زاغ و کبک جامى مى تواند در نقطۀ مقابل پیام کدام داستان زیر درنظر گرفته شود؟. 154
2( دیو و دلبر  1( مورچه و سلیمان  

4( سیر و پیاز پروین اعتصامی 3( جوجه اردک زشت  
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فصل یکم: ادبیات تعلیمی

پاسخ تشریحی به همراه درس نامه

ستایش: لطف خدا

 گزینه 1 . 1

زبانزندهاسـت؛پیوسـتهواژههاینودرآنبهدنیامیآیندوبرخیواژههایكهنازیادمیروند؛""
دسـتهایدیگرازواژههاباتغییرمعنایاگسـترشمعنابهزندگیخودادامهمیدهندوعدهاینیز
اكسـیرجوانیخوردهاند!بدونتغییرمعنا،قرنهاوهزارههادرگفتارونوشـتارمردمیکسرزمین

حضوردارند؛
نمونـه: واژه هایی مانند رایانه، خودپرداز، مردم سـاالری، گذرواژه، افشـانه )اسـِپِری( نمونه هایی برای 
دسـتة اول هسـتند. واژه هایی مانند َنَژند )اندوهگین و پسـت(، ُدَژم )افسـرده یا خشـمگین(، سـوفار 
)شـکاِف ته تیر(، کوپال )گرز پوالدین( از زبان امروز ما رخت بربسـته اند و فقط در آثار گذشـتگان به 

آن ها برمی خوریم.
واژه های »مّلت« و »عّلت« به ترتیب معنی »دین1« و »بیماری2« می دادند. اما امروزه معناشان کاماًل 

دگرگون شده است.
واژه هایـی ماننـد فرمان و دنده )در خودرو( یا زیـن و رکاب )در دوچرخه( یا ملخ و پروانه )در هواپیما( 
نمونه هایی از گسترش معنایی واژه ها در طول زمان هستند. یعنی این واژه ها، هم معنای قدیم خود را 

حفظ کرده اند هم معنایی تازه برای خود دست و پا کرده اند.
یـزدان، ایـران، کوه، دماوند، پدر، مـادر و ... بدون دگرگونی معنا در زبان فارسـی پایـدار و ماندگار 
مانده اند! )سایه شـان از سـر ما کم نشـود!( حاال لطفًا دوباره با چشـم خریدار! به واژه های این چهار بیت نگاه 

کنید و به تست نخست پاسخ دهید.

M .رابطٔه تضّمن همان رابطٔه مجموعه و زیرمجموعه است
مثاًل فشـنگ با سـاز و برگ جنگی رابطٔه تضمن دارد، زیرا فشـنگ جزئی )زیرمجموعه ای( از سـاز و 

1. در گذشته هم دین بودن مهم ترین پایة جمع شدن مردم یک سرزمین در کنار هم بود )امروزه هم زبانی مهم ترین نشانة هم میهنی است.(
2. به معنی »معلولین« توجه کنید.
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برگ جنگی است.

»چاشـنی« هم معنای قدیم خود را ـ که با »خوراکی« تضّمن دارد ـ حفظ کرده اسـت، هم در میان سـاز و برگ جنگی 
جایـی بـرای خودش باز کرده: چاشـنی فشـنگ یا خمپاره یا موشـک به مقـداری باروت یا مادة آتـش زای دیگری گفته 

می شود که برای آغاز انفجار این جنگ افزارها الزم است و در آن ها جاسازی می شود.

 گزینه 1 . 2

حالوت )هم ریشـة »حلوا«(: شـیرین بودن // مالحت )هم ریشـة ِملْح و اَمالح(: شـوری، نمکین بودن // بیان: روشـن 

کردن، پیدا شدن، شرح و تفسیر

 گزینه  . 3

M  ابتـدا بـه پایـان جمله ها توجه کنیـد و هرجا که مطمئنید جملـه بدون فعل کامل نیسـت، آن فعل را
بنویسید. حاال اگر عین آن فعل در جملٔه قبل یا بعد به چشمتان می خورد، حذف فعل به قرینٔه لفظی 
 است ـ زیرا حذف به دلیل پرهیز از تکرار یک لفظ رخ داده ـ اما اگر آن فعل، قبل یا بعد از آن جمله 
به چشم نمی خورد، شما از روی معنا متوجه حذف آن شده اید و حذف فعل به قرینٔه معنایی )معنوی( 
اسـت. درمورد دیگر اجزای جمله نیز ماجرای حذف لفظی و معنایی از همین قرار اسـت. )اگر تکرار 

شده بود، لفظی اگر نشده بود، معنایی(

جمله های بیت نخست فعل ندارند و باید فکری به حالشان کرد!
به نام چاشنی بخشِ زبان ها و حالوت سنجِ معنی بیان ها ]سخنم را[ ]آغاز می کنم[

حذف فعل »است« در بیت دوم آشکارتر است:
بلند آن سر ]است[ که او خواهد بلندش / نژند آن دل ]است[ که او خواهد نژندش )گزینة سوم(

)در پایان بیت چهارم فعل »باشد« به قرینة لفظی حذف شده است.(

 گزینه 3 . 4

ـَ ش: مفعول است آن سری بلند است که او )خدا( بلند بخواهدش = بخواهد آن را ⇐ 
ـَ ش: مفعول است. )خودتان پر کنید.( آن دلی نژند است که او )خدا( ...................... = ...................... 

]خدا[ درِ نابستة احسان را گشاده است.

حذفمفعول
بهقرینةمعنایی

حذففعل
بهقرینةمعنایی

حذفبهقرینةمعنایی حذفبهقرینةمعنایی

فعِلماضینقلی مفعول نهاد
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در گروه اسمی »دِر نابستة احسان«، »در« هستة گروه است، »نابسته« صفِت آن و احسان مضاف الیِه آن.

این بیت ها در وصف خداوند اسـت پس بهتر اسـت که نهاد بیت سـوم را خداوند بدانیم و ]خداوند[ درِ نابسـتة احسان را 

گشاده است.

درزبانفارسیبرایهمپایهكردندوجمله،تعدادیحرف ریط موتعیاداریمكهخیلیهممعروفند:""
نه...نه.../هم...هم.../یا...یا.../خواه...خواه...؛نمونه:

نه خودت درس می خوانی نه می   گذاری من درس بخوانم!

هم زندگی می کند هم درس می خواند.

»یا از پدر و مادرت کمک بخواه یا از دوستانت ]کمک بخواه[.
خواه بیایی خواه نیایی ما به مسافرت می رویم.

بازنویسـی بیت آخر: ]خدا[ وضع عالم را به ترتیبی نهاده ]اسـت[ که نه یک موی بیش )زیاد( باشـد و نه یک موی کم 
]باشد[

 گزینه 4 . 5

در بیت نخسـت، »زبان ها« پس از کسـره آمده اسـت، پس مضاف الیه است اما »بیان ها« پس از حرف اضافه آمده، پس 
متمم است.

در بیت دوم، »بلند« ابتدا مسند است زیرا فعل »است« مسند می خواهد: آن سر بلند است

اما »بلند« دوم نمی تواند مسند باشد زیرا فعل می خواهد )خواستن( هرگز مسند نمی گیرد: »خواستن« در این جا مترادف 
ـَ ش« است  »پسندیدن« است و هر ایرانی می داند که »پسندیدن« مفعول می خواهد ← مفعول جمله ضمیر پیوستة »

← نهاد جمله »او« است ⇐ بنابراین »بلند« در این جمله از اجزای اصلی نیست و قید به شمار می آید.

F  .وقتـی اجـزای اصلی جملـه را پیدا کردید، هر گروهی که در جمله باقی می ماند یا قید اسـت یا متمم
متمم هـا بـا توجه به حـرف اضافه از قیدها جدا می شـوند. وقتی دیدید واژه  یا گروهـی در جمله هیچ 
نشـانه ای ندارد )مثاًل بعد از کسـره یا حرف اضافه نیامده اسـت.( سـریع در مورد آن تصمیم نگیرد 

مفعول نهاد

فعلماضينقلي،
گذرابهمفعول

فعلگذرا
بهمسند

مسند نهاد
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بلکه:
1ـ به فعل جمله توجه کنید و ببینید به چه اجزایی حتمًا نیاز دارد.

2ـ اجزای اصلی را پیدا کنید.
3ـ یا آن واژٔه جزء اجزای اصلی )نهاد، مسند و ...( است، یا قید و متمم است.

در بیت سـوم »احسـان« پس از کسـره آمده است و اسم اسـت، پس مضاف الیه به شمار می آید. پس از »آنچه« می توان 
»را« جایگذاری کرد، پس مفعول است.1

در بیت چهارم، »بیش« و »کم« نشـانه ای ندارند، بنابراین باید به سـراغ فعل جمله هایشـان برویم ← در هر دو مورد با 
فعل باشد )از مصدر »بودن«( روبه رو هستیم که به مسند نیاز دارند2.

پسازبازنویسیجملههایگذرابهمسند،اولینواژهیاگروهیكهنشانهنداردوپیشازفعلآمده،""
همانمسنِدجملهاست.

که نه یک موی بیش باشد نه یک موی کم ]باشد[

 گزینه 3 . 6

1ـ آن سر، 2ـ آن دل، 3ـ هر کس، 4ـ یک موی

 گزینه 3 . 7

معنای بیت صورت پرسـش: خداوند در ِشـَکرخندة زیبارویان )خوبان( شـیرینی و شـهدی نهاده است که بتوانند دل های 
عاشقان را پیوسته و گرفتار خود کنند ⇐ به هر کس آنچه می بایست داده است.

 گزینه 2 . 8

این خداست که تصمیم می گیرد چه کسی سربلند باشد و چه کسی دل نژند.

 گزینه 2 . 9

مفهوممحوریتست: جهانهستیبهبهترینشکلممکنآفریدهشدهاست.

 گزینه 1 . 10

خداوند به سخن ما چاشنی می بخشد تا دلنشین و گیرا شود نه به زباِن ما )قرار نیست کسی زبان ما را بخورد آن هم 

1. قابل توجه هم کاران محترم: »آنچه« جزئی از جملة پایه است. نهاد جملة پیرو به قرینة لفظی حذف شده است.
2. فعاًل با استثنائات کاری نداریم.

مسند نهاد مسند نهاد

صفتشماری صفتمبهم صفتاشاره صفتاشاره
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با فلفل و نمک و ادویه!( پس »زبان« در این جا مجاز از سخن است )رابطه: وسیله ای(
خوِد »سر« در بیت دوم معنای مجازی ندارد؛ بلکه »سربلند بودن« کنایه از بهروزی و افتخار است.

»دل« را گذشـتگان جایگاه غم و شـادی و دیگر احساسـات می دانسـتند، پس لزومی ندارد که در بیت دوم آن را مجاز 
بدانیم و معنای واقعی آن هم پذیرفتنی اسـت. »عالم« در بیت چهارم در معنای واقعی خود آمده اسـت و مجاز از مردم 

عالم نیست.

 گزینه ؟ . 11

M  در حس آمیزی: 1ـ ابتدا به دنبال صفت، فعل یا اسـمی باشـید که مسـتقیمًا به یکی از حواس بدنی
)بینایی، شـنوایی، چشـایی، بساوایی، بویایی، دما، وزن( ارتباط داشته باشـد. 2ـ ببینید آیا این واژه به 

واژه ای نسبت داده شده است که هیچ ربطی به آن حس ندارد.

در بیت نخسـت »چاشـنی« مربوط به حس چشـایی است. چاشنی داشتن به سخن نسبت داده شده است. سخن و گفتار 
چشیدنی نیست ⇐ حس چشایی در سخن آمیخته شده است و حس آمیزی داریم.

به همین ترتیب، نسبت دادن حالوت و شیرینی به بیان ها، حس آمیزی دوم این بیت را می آفریند.

ازانواعاسـتعارهآناستكهمایکیازویژگیهایمشـبهٌبهرابهمشبهنسبتبدهیموازخواننده""
انتظارداشتهباشیمكهمتوجهشوددرذهنماچهگذشتهاست.مثاًلاگربگوییم»بویشعرمیآید!«
بعیداسـتخوانندهمتوجهنشـودكهدرذهنمان،شـعررابهیکگلیاهرچیزخوشبویدیگری
مانندكردهایمامابهجایخوِدگل،یکیازویژگیهایآنرابهشعرنسبتدادهایم؛پساگربگوییم
»گلشعرتچهعطریمیافشاند!«آرایةتشبیهداریمچون»شعر«به»گل«مانندشدهاستوهر

دوركناصلیتشبیه،یعنیمشبه)شعر(ومشبهٌبه)گل(دركنارهمآمدهاند.
اما اگر بگوییم »باز بوی شعرت می آید« همان اتفاق در ذهن ما افتاده است اما به جای مشبٌه به )گل( 
فقـط یکی از قسـمت ها یـا ویژگی های آن را ذکر کرده ایم. به این شـکل از بیاِن فرآیند تشـبیه، دیگر 

تشبیه نمی گویم بلکه نام استعارة پوشیده )مکنیه( را بر آن می نهیم.

حاال بیایید در مورد ترکیب »در نابستة احسان« با هم فکر کنیم.
احسان که در ندارد! پس احتمااًل در ذهن ما »احسان« به چیزی مانند شده است؛ درست است؟ به چه چیزی؟

بله، به یک خانه که درش همیشه باز است ← آرایة تشبیه داریم یا استعارة پوشیده؟
اسـتعارة مکنیه، زیرا اگر می گفتیم »خانة احسـان«، مشـبه و مشـبهٌ به در کنار هم آمده بودند و تشـبیه )به شـکِل اضافة 
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تشـبیهی( داشـتیم اما حاال که از کِل خانه، فقط یکی از اجزای آن )در( را به احسـان نسـبت داده ایم استعارة پوشیده )به 
شکل اضافة استعاری( داریم.

چند نمونه از اضافه های تشبیهی و اضافه های استعاری ساخته شده از آن ها:

یضع ة یستاعرِی ماعمِل آنیضع ة تشببها

امواجعشقدریایعشق

پرتومهربانیخورشیدمهربانی

میوةدوستیدرختدوستی

آغوشزمینمادرزمین

)پس در بیت سوم استعارة مکنیه دیده می شود.(
تضـاد بیـن »بیش« و »کم« در بیت چهارم آشـکار اسـت. امـا در هیچ بیتی دو مفهوم ضِد هم به یک چیز نسـبت داده 

نشده است؛ بنابراین متناقض نما نداریم.

 گزینه 2 . 12

قرین:نزدیک، همانند // توفیق: این که خدا اسـباب و پدیده ها را موافق خواسـتة بنده کند // تدبیر: این که انسـان به 

پایان کارها بیندیشد و سنجیده عمل کند // احسان: نیکی کردن در حق کسی // اِدبار: پشت کردن. این که بخت به 
کسی پشت کند، بدبختی // اقبال: روی آوردن )هم  ریشة مقابل(، این که بخت به کسی رو بیاورد، خوش بختی

 گزینه 2 . 13

نه از تدبیر کار آید نه از رای ]کار آید[

 گزینه 2 . 14

جملةپایهنشـانةویژهایندارد؛بنابراین،نخستبایدجملهیاجملههایپیروراپیداكرد.آنچهدر""
پایان،باقیمیماندجملةپایهاست.

نشـانة جملة پیرو این اسـت که با حرف های ربط وابسته سـاز )پیوندهای وابسته ساز( آغاز می شوند1 
مهم ترین حرف های ربط وابسته ساز عبارتند از:

1ـ که 2ـ تا 3ـ اگر 4ـ زیرا 5ـ وقتی که 6ـ اگرچه

1. فعاًل با موارد استثنا کاری نداریم.

حذفبهقرینةلفظی
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و هم معنی های این ها.

در بیت 5، مصراع نخست با »اگر« آغاز شده است، پس جملة پیرو است و مصراع دوم جملة پایه.
در بیت 6 نیز مصراع نخسـت جملة پیرو اسـت و مصراع دوم پایه؛ اما مصراع دوم از دو جمله تشـکیل شده اسـت که به 

کمک حروف »نه ... نه...« هم پایه شده اند، پس در این جا یک پیرو داریم )مصراع نخست( و دو پایه )مصراع دوم(.
در بیت 7 باز هم به دلیل وجود حرف »گر« مصراع نخست پیرو است و مصراع دوم پایه.

در بیت 8 مصراع دوم جملة پیرو است زیرا با »که« آغاز شده است؛ بنابراین مصراع نخست جملة پایه است.
مجموعةجملههایپایهوپیرو،بررویهم،یکجملةمستقلمرّكبرامیسازند.نکته:

 گزینه 3 . 15

M !وقتی شک کردید واژه ای صفت هست یا نه، ببینید می توانید موصوفی کنارش پیدا کنید یا نه

1ـ همه ادبارها 2ـ یک سو 3ـ این راه ⇐ گزینة 3

G  .در جملٔه »کماِل عقل آن باشـد«، »آن« نمی تواند صفِت پیشین باشد زیرا پس از آن موصوفی نیامده
»هیچ« هم در جملٔه »از هیچ آگاه نیسـتم« نمی تواند صفت باشـد چون بعدش موصوفی نیامده است. 

)نمی خواهید بگویید که »هیچ« صفت »آگاه« است که؟!! مگر بین هیچ و آگاه، مکث نمی کنید؟(
هیچ وقـت بین صفت پیشـین و موصوفش مکـث نمی کنیم، مثل همین »هیچ وقت« در اول ایـن جمله! »هیچ وقت« را 

گاه« مقایسه کنید تا متوجه شوید این نکته ها برای یک فارسی زبان بدیهی است و نیازی به آموزش ندارد. با »هیچ آ

16 .

M .به نشانه های دستوری )نقش نماها( خوب توجه کنید و از آن ها کمک بگیرید

»حال« و »او« پس از نقش نمای کسره آمده اند پس مضاف الیه هستند! )»قریِن حال« مسند است؛ یعنی »قرین« مسند 
است و »حال« مضاف الیِه مسند. »توفیِق او« نهاد است؛ یعنی »توفیق« نهاد است و »او« مضاف الیه نهاد.(

در جمله های »نه از توفیق کار آید نه از رای کار آید« نقِش »کار« روشـن نیسـت چون نقش نما ندارد، پس باید برویم 
سراغ فعل جمله ← »آید« فعل جمله است )اگر »کارآید« را فعل بگیرید به زودی خودتان متوجه اشتباهتان می شوید، 
چـون دیگـر در جمله نهادی پیدا نمی شـود!( ← این فعل فقط نهـاد می خواهد ← چه چیزی آید؟ کار ⇐ »کار« نهاد 

است.
خرد را گر نبخشـد روشـنایی = اگر ]خدا[ به خرد، روشـنایی نبخشد ← »روشنایی« نقش نما ندارد، پس می رویم سراغ 

صفتاشاره صفتشمارشی صفتمبهم
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فعل جمله ← نبخشد، بخشیدن همیشه مفعول می خواهد ← چه چیزی را نبخشد؟ روشنایی را ← روشنایی مفعول 
است. )گزینة 4(

 گزینه 2 . 17

»روشنایی« همانند آگاهی است و به جای آن آمده است ⇐ »روشنایی« استعاره از آگاهی است.
»پا به یک سو نهادن« نشانة خارج شدن از مسیر و همراهی نکردن است ⇐ کنایه دارد.

تضاِد میان »ادبار« و »اقبال« هم آشکار است.

 گزینه ؟ . 18

»عقل« سـخن می گوید، پس آدم فرض شده اسـت ⇐ تشـخیص داریم اما از سویی می توان گفت که در ذهن ما عقل 
به یک انسـان مانند شـده اما به جای آمدِن خود انسـان، یکی از ویژگی های انسان به عقل نسبت داده شده ⇐ استعارة 

مکنیه )پوشیده( داریم.

هرتشـخیصینوعیاستعاره)ازنوعمکنیه(استزیرادرتشخیصهم،یکیازویژگیهایمشبهٌبه""
)انسان(بهمشبه)غیرانسان(نسبتدادهمیشود.

پس هرجا تشخیص پیدا کردید، حق دارید گزینة استعاره را درست بدانید.

 گزینه 3 . 19

مفهوم مشترک دو بیت: قدرت اندیشه را خداوند به ما بخشیده است )وگرنه در تاریک های نادانی غوطه می خوردیم.(
مفهوم گزینة نخست: ناتوانی خرد و اندیشة انسان در درک ذات خداوند

مفهوم گزینة دوم: نتیجة همة دانش ها و آگاهی ها، رسیدن به این معناست که هستی ای جز هستی خداوند وجود ندارد.
مفهوم گزینة چهارم: هم دانشـمندان و خردورزان در پی رسـیدن به خدا هسـتند هم عارفان و گوشه گیران دل به عشق 

خدا سپرده اند.

 گزینه 4 . 20

مفهوممحوریتست: شناخت ذات و ماهیت خدا در توان عقل و خرد انسان نیست.

 گزینه 3 . 21

این مفهوم در بیت های 2، 5 و 6 تکرار شده است.

 گزینه 2 . 22

 معنای بیت صورت پرسـش: خداوند از روی بخشـندگی و بنده نوازی، هم پرندگان را از روزی بهره مند سـاخته است هم 
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آبزیان را )به هرکس آنچه می بایست داده است.(

 گزینه 1 . 23

معنای بیِت صورت پرسش: نوری که از سراپرده و بارگاِه شکوه خداوند برون می درخشد، در حد درک و دریافت دانایان 
جهان هم نیست.

 گزینه 1 . 24

به متن پرسش دّقت کرده اید؟ این بیت در توصیف خداوند است، پس نهاد این جمله ها خداست:
]خدا[ فلک بر پای دار و انجم افروز ]است[ و خرد را بی میانجی حکمت آموز ]است[

در این مناجات صفت های طوالنِی فلکبرپایدار )برپادارندة آسمان(، انجمافروز )افروزندة ستارگان( و حکمتآموز 
َ نده« حذف شده اسـت: فلک بر پای دار = فلک بر پای دارنده  سـاخته شـده اند که از پایان همة آن ها پس وند فاعلِی »ـ
// اَنُجم افروز = اَنُجم افروزنده // حکمت آموز = حکمت آموزنده و به همین شـکل چاشـنی بخش = چاشـنی بخشنده // 

حالوت سنج = حالوت سنجنده
)پاسخ دادن به این تست که سطوح باالی یادگیری را می سنجد، نشانة درک ادبی باالی شماست!(

 گزینه 3 . 25

مفهوم بیت »گر لطف کنی ...«: هرچه از دوسـت می رسـد نیکوسـت )مهم این است که در کنار خدا باشیم و دیگر مهم 
نیست که او به ما نوش می دهد یا زهر(

درس یکم: نیکی

 گزینه 3 . 26

»دگر روز« یعنی روِز دیگر؛ پس »روز« هسـتة گروه اسـت و »دگر« صفِت مبهم »روز« اسـت؛ یعنی با دو واژة مسـتقل  
و دو نقش دسـتوری متفاوت روبه رو هسـتیم؛ اما »بی دست وپا« شـوریده رنگ )آشفته حال( و »روزی رسان« بر روی هم 

یک صفت هستند نه بیش تر.

 گزینه 4 . 27

در مصراع نخست »بی دست و پای« صفِت »روباه« است که از جای اصلی خودش به پایان جمله منتقل شده.
بازنویسی مصراع: یکی ]یک نفر[ روباهِ بی دست و پایی را دید.

در مصراع دوم، کافی اسـت فعل جمله را سـر جایش بگذاریم تا مطمئن شـویم که با یک جمله سر و کار داریم: ]او[ در 
لطف و ُصنع )آفرینش، بخشش( خدا فروماند.

صفِتپسین
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در مصراع سوم، »شغالی به چنگ« قید است و حالت »شیر« را هنگام برآمدن )ظاهر شدن( نشان می دهد.
بازنویسی مصراع: شیری، شغالی به چنگ برآمد.

نمونه ای دیگر: خروشان همی رفت نیزه به دست

در گزینة چهارم، حضور حرف ربط دوتایی »نه ... نه ...« نشانة خوبی است بر وجود دو جملة هم پایه:
می گفت گرفته حلقه در بر ... نه بیگانه تیمارش را می خورد نه دوست ]تیمارش را می خورد[

 گزینه 3 . 28

جملة نخست: آنچه بماند
جملة دوم: روباه از آن سیر خورد

 گزینه 2 . 29

1( مپـرس از دلـم کـه از چه )چـرا( چون )ماننِد( کبوتری! به زلفـت بگو که از چه چون )ماننِد( چنـِگ باز )پنجة عقاب( 
هستی؟!

2( داستان او را از من نپرس که من چون )چگونه( آنچه را در سخن نمی آید، بگویم؟
3( نپرس که در چه زمین و چه زمانی هستم، چون )زیرا که( نه زمین را دیده ام نه زمان را )عشق او مرا از زمین و زمان 

و حال و روز خودم بی خبر ساخته است.(
4( چون )وقتی که( آن سپاه از این شهرها رفت، شاه مرزبان ها را فرستاد و ...

 گزینه 2 . 30

»یکی« یعنی یک نفر و خودش نهاد جمله اسـت نه صفِت روباه. »این« در بیت دوم، صفِت »دسـت و پا« اسـت )بدین 
= به این( »این« در بیت سـوم، صفت نیسـت زیرا پس از آن موصوفی نیامده اسـت )خودش متمم است(. »آنچه« یک 

واژه است و »آن« صفِت »چه« نیست! »دگر« صفِت مبهم »روز« است.

 گزینه 2 . 31

دیدیم که »بی دست وپا« صفِت روباه است که به ضرورت سبک و وزن شعر جابه جا شده است و کسره اش پنهان مانده: 
یکی روباِه بی دست و پایی را دید.

کسره آشکار می کند که »شوریده رنگ« صفِت درویش است و »نگون بخت« صفِت شغال.

 گزینه 4 . 32

»هـوش« در گذشـته عـالوه بر معنای امـروزی، مترادف »مرگ« هم بوده اسـت که در این بیت سـعدی همین معنای 

عجیبش مورد نظر است؛ نمونه های دیگر از شاهنامه:

قیدحالت

قیدحالت

قیدحالت
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مبر پیش شیر ژیان هوش خویش
ِو را در جهان هوش بر دست کیست

»َزنَخدان« )= َزنَخ: چانه( و »َجیب« )یقه( امروزه به کار نمی روند. »تیمار« به معنای غم و اندوه هم همین طور

 گزینه 4  . 33

تیمـار دو معنـای اصلـی دارد: 1ـ غـم، اندوه کسـی را در دل داشـتن 2ـ نگهداری و مراقبت )»تیمارسـتان« یعنی جای 
مراقبت از بیماران روحی و روانی(

در گزینه های یک تا سه، تیمار در معنی »غم و اندوه« آمده اما در گزینة چهارم معنی مراقبت و نگهداری می دهد.
)معنای بیت سوم: ذره ای از غم عشق تو را با یک دنیا خوشی عوض نمی کنم.(

 گزینه 3 . 34

مور )مورچه( و پیل )فیل( در بیت هفتم در جایگاه متضاد هم قرار گرفته اند زیرا جثه و اندازة آن ها مورد نظر شاعر است. 
تضاد بیگانه و دوست در بیت نهم آشکار است.

 گزینه 2 . 35

»سـپیده« و »سـفیده« دو معنای متفاوت دارند، اما در سـه مورد دیگر تبدیل واج »پ« به »ف« باعث تفاوت معنایی 
نشده است.

 گزینه 3 . 36

سـنگدان اندامی با ماهیچه های قوی )بین چینه دان و معده( در برخی پرندگان اسـت برای ریز و آسـیا کردن دانه های 
سـخت. این دسـته از پرندگان هرازگاهی چند دانه سـنگ ریزه و شن نوش جان می کنند و آن را به سنگدان خود هدایت 
می نمایند تا در ریز کردن دانه هایی که می خورند به آن ها کمک کند! پس واقعًا سـنگ دان مرغ، محل گردآمدن سـنگ 

است!
»دان« در آداب دان )کسی که آداب و آیین ها را می داند( بن مضارع فعِل دانستن است نه پس وند مکان.

»دان« در پایان »زنخدان« و »ناودان« نه بن مضارع است نه پس وند مکان. این دو واژه ساده به شمار می آیند.

 گزینه 4 . 37

حالت مرتب شدة گزینة نخست: همت بلند، مسیح را به فلک )آسمان( رساند.
حالت مرتب شدة گزینة دوم: نور، چراغ فلک )خورشید( را فرو برده

حالت مرتب شدة گزینة سوم: اختران )ستارگان( فلک را آذین بستند.
همان طور که می بینید در هر سـه گزینه »را« فقط نشـانة مفعول اسـت؛ اما در گزینة چهارم »فلک را سقف بشکافیم = 

سقِف فلک را بشکافیم« یعنی هم نشانة مفعول است، هم کار کسره را کرده است.
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چند مثال دیگر از نقش دوگانة حرف »را«:
مرا دست بوسید و پوزش بخواست = دسِت مرا بوسید و پوزش بخواست

بداندیش را دل به نیکی ربود = با نیکی، دِل بدانیش را ربود
که خود را نگه داشتم آبروی = که آبروی خود را نگه داشتم

مرا بار لطفش دو تا )خم( کرد پشت = باِر لطفش پشِت مرا دو تا کرد

 گزینه 3 . 38

در جملة »پسر را مالمت کردند« روشن است که »پسر« مفعول جمله است و »را« نشانة مفعول.
شتر را چو شور و طرب در سر است = چو )وقتی که( شور و طرب در سِر شتر است

تو را تا دهن باشد از حرص باز = تا دهِن تو از حرص باز باشد
یکی را پسر گم شد از راحله = پسِر یکی از راحله گم شد

F .وقتی »را« به جای کسرٔه اضافه عمل کند، به آن رای فّک اضافه هم می گویند

 گزینه 2 . 39

در گزینة دوم »را« هم نشـانة مفعول اسـت هم به جای کسـره آمده اسـت: تو را قدر اگر کس نداند= اگر کسی قدِر تو را 
نداند

مرا مگوی= به من نگو // مرا نباشـد خواسـت= برای من خواسـت )خواسـته ای( نیست // مرا مپرس= از من نپرس // 
مرا باشد از درِد طفالن خبر= برای من از درد طفالن خبر هست // مرا گفت= به من گفت

 گزینه 3 . 40

این پرسـش خیلی سـخت بود و فقط خواسـتم چراغ های ذهن شـما را روشـن کنم تا ادامة این مسـیر را بهتر ببینید؛ به 
موقع آن را با هم می پیماییم.

حالت مرتّب شـدة بیت: عشـِق همچون خودی ز آب و گل )آدمی مانند خودت که از آب و گل سرشـته شده اسـت( صبر 
و آراِم دل تو را می رباید.

 گزینه 4 . 41

)خودتان فکر کنید لطفاً(

 گزینه 3 . 42

نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست= نه بیگانه تیمارش را خورد نه دوست ]تیمارش را خورد[
چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست= چو چنگ رگ و استخوانش ماند و پوستـ]ش ماند[
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َ ش« متمم  چـو صبـرش نمانـد از ضعیفی و هوش= چو از ضعیفـی و هوش صبر نماندش= صبر بـرای او نماند ⇐ »ـ
است نه مضاف الیه

ز دیوار محرابش آمد به گوش= ز دیوار محراب آمد به گوشش

 گزینه 2 . 43

یقین مرد را دیده بیننده = یقین دیده )چشم( مرد را بیننده کرد )= گرداند(

)معنا: ایمان و یقین به روزی رسانی خدا، چشم مرد را باز کرد و به او بینش تازه ای بخشید1(
در جملة »از این پس به کنجی نشینم چو مور« فعل جمله چندم شخص است؟

G .پیش از مشخص کردن نهاد، حتمًا به شخص فعل توجه کنید

نهاد این جمله ضمیِر »من« است که به قرینة لفظی شناسة فعل حذف شده است.
»چو« در معنِی ماننِد حرف اضافه به شمار می آید ⇐ مور: متمم است.

پیالن به زور روزی نخوردند / بخشنده خدا از غیب روزی بفرستد

 گزینه 4 . 44

چه کسی تکیه کرد؟ آن مرد ⇐ نهاد این فعل حذف شده است.
چه کسی بفرستد؟ بخشنده ⇐ »بخشنده« نهاد است.

چه چیزی مانْد؟ رگ و استخوان و پوست ⇐ هر سه نهاد هستند.
چه چیزی )به گوش( آمد؟ )خودتان جواب بدهید.(

بله این که: برو شـیر درنده باش ای َدَغل / مینداز خود را چو روباه شـل و ... یعنی نهاد این فعل به شـکل چند جمله در 
پی آن آمده است. به این جمله ها پیرِو نهادی می گوییم؛ نمونه ای دیگر:

»خوب نیست او را بی خبر بگذاریم و برویم«
چه چیزی خوب نیست؟ )این که( او را بی خبر بگذاریم و برویم

 گزینه 3 . 45

در این بیت، ساِز چنگ )هارپ( آدم درنظر گرفته شده است البته آدمی الغر که فقط پوست است و رگ و استخوان.
این که مورچه در کنجی بنشیند یا فیل ها روزی نخورند دلیل بر آدم پنداشتن آن ها نیست زیرا در عالم واقع این اتفاق ها 

می افتد.

1. که البته در این مورد راه را به خطا رفته بود و بینش تازه اش به کارش نیامد!

مسند مضافالیه مفعول نهاد

مفعولمتمم نهاد مفعول متمم نهاد

پیرِونهادی پیرِونهادی
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این که صدایی از دیوار محراب به گوش کسی برسد به این معنی نیست که دیوار دارد حرف می زند بلکه ندادهندة غیبی 
)سروش ایزدی( با مرد لب به سخن گشوده است و خدا به او پیغامی داده است نه در و دیوار!

 گزینه 4 . 46

رنج می ِکشد // هر که تو تیمار نداریش: هر که تو از او مراقبت نکنی
پیران چنگ پشت و جوانان چنگ زلف: پیرانی که پشتشان چون ساز چنگ خمیده است و جوانای که گیسوانشان چون 

تارهای ساز چنگ بلند و گره دار است.
در چنگ جام باده: در دست جام باده )معنای چنگ آخر هم که معلوم است.(

هیچ روزی نَُبَود بی روزی: هیچ روزی بدون رزق و روزی نیست.
در بیت چهارم »هوش« در یک معنا تکرار شده است.

معنای بیت: نوشیدن
می هوش و حواس مرا بیش تر سر جایش می آورد! مگر زیبایی ساقی بتواند هوش را از سرم بپراند!

 گزینه 2 . 47

در زلـف او می توانـد چنـگ بزنـد: 1ـ در زلف او می تواند دسـت ببـرد 2ـ با زلف او می تواند چنگ بزند )زلف یار به سـاز 
چنگ تشبیه شده است.(

معنای بیت نخسـت: ای مسـتی که فقط غفلت به بار می آوری، خواِب تو باعث بیداری شـعور می شـود و مرگ تو مایة 
برگشت هوش و خرد است. )»هوش« فقط یک معنا می دهد1.(

در بیت سـوم، »مهر« فقط معنای خورشـید می دهد. »خورشـید نیم روزی« هم یعنی خورشـید در میانة روز که بسـیار 
درخشان است.

در بیت چهارم، »تیمار« فقط معنای اندوه و رنج می دهد.

 گزینه 3 . 48

گزینه های 2 و 4 با متناقض نما رد می شـود ← »مجاز« در گزینة نخسـت کمی عجیب می نماید ← می رویم سـراغ 
گزینة سوم: »وصل« تکرار شده است. تضاِد روز و شب آشکار است. استعاره؟ بله قابل قبول است.

چون شاعر »روز وصِل جانان )معشوق(« را صدا زده است و با او به سخن نشسته است، پس او را آدم فرض کرده است؛ 
یعنی تشخیص داریم و هر تشخیص نوعی استعارة پوشیده است و اما جناس تام را فقط با دریافتن معنای بیت می شود 

پیدا کرد: شبی به من گفتی که وصال من رزق و روزی تو خواهدبود اما ای روِز وصاِل معشوق تو کدام روز هستی؟

1. البته معنای دوم هوش )مرگ( به دلیل آمدن واژة »مرگ« در کنار آن، به ذهن خطور می کند اما در بیت قابل جایگذاری در بیت نیست؛ پس 
ایهام تناسب داریم نه ایهام.
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پس »روزی« ابتدا به معنای رزق آمده است و سپس در معنی »روز + هستی«.

 گزینه 4 . 49

مفهوممحوریتست: نمیتوانروزیراکهخداتعیینکردهاست،کموزیادکرد.

مفهوم بیت نخست: قدرِت حاصل از یک پارچگی و اتّحاد
مفهوم بیت دوم: خداوند روزی هر موجودی را متناسب با نیازش تقدیر می کند

مفهوم بیت سوم: شکر سالمتی به جا آوردن

 گزینه 1 . 50

مفهوممحوریتست: خداروزِیآفریدههایکمتوانوناتوانخودرابرآوردهمیکند.
معنای بیت چهارم: شکارچی وقتی حیوانی را در قفس می کند، او را از یاد نمی برد و آب و غذای او را فراهم می کند، )ما 

هم زندانِی قفِس دنیا هستیم، پس خدا نیازهای ما را برآورده می کند و جای نگرانی نیست!(
مفهوم بیت نخست: خوش بخت ترین آفریده ها آنانی هستند که به خدا نزدیک ترند.

 گزینه 4 . 51

»دغل« در سه بیت اول صفت است و معنای فریبکار و ناراست از آن برمی آید، اما در بیت چهارم معنای اسمی دارد و 
برابر است با فریب و ناراستی.

 گزینه 1 . 52

»ناموننگ« به معنای آبرو اسـت و در واقع مترادف »نام« اسـت نه »ننگ«؛ از این ترکیب ها در زبان فارسـی باز هم 

داریم؛ برای نمونه »هسـت و نیسـت« مترادف »هسـتی« است نه نیستی یا »بگومگو« معنایش را از »بگو« می گیرد نه 
مگو. )اگر چیزی نمی گفتند که »بگومگو« درنمی گرفت!( می توانید خودتان یک نمونة دیگر پیدا کنید؟ )پاسخ هایتان را به 

رایانامه daryaft@gmail.com بفرستید و جایزه بگیرید.(

 گزینه 3 . 53

وسیلت = وسیله // تجربت = تجربه // مجاهدت = مجاهده // فکرت ≠ فکره!

 گزینه 2 . 54

ُقّوت ≠ قوت )خوراک( // ماّده ≠ ماده // بّنا ≠ بنا
اّما تشدید در واژة »دّرنده« فقط برای تأکید بر معنا )و آوای( آن آمده است و »دّرنده« و »درنده« تفاوت معنایی ندارند؛ 
در واژة »غّران« نیز تشدید برای تأکید آوایی و معنایی وارد شده است. می توانید چند نمونة دیگر پیدا کنید؟ )پاسخ هایتان 

را به رایانامه daryaft@gmail.com بفرستید و جایزه بگیرید.(
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 گزینه 2 . 55

خط های آبی نشانة ترادف و خط های مشکی نشانة تضاد است.
»َجیب« یعنی گریبان )یقه( یا کیسـه ای که در جامه می دوختند و در آن چیزی 

پنهان می کردند که امروز »جیب« تلفظ می شود! )جبین: پیشانی(

 گزینه 3 . 56

در گزینة نخسـت، هیچ واژه ای نداریم که ما را به منظور شـاعر از واژة »ماه« راهنمایی کند )احتمااًل باید شـعر را ادامه 
دهیم تا به معنایی که منظور شاعر بوده است برسیم.(

در گزینـة دوم، »مـاه بـه مـاه« یک اصطالح اسـت و می دانیم که در این اصطـالح »ماه« یعنی سـه روز )معنای بیت: 
معشـوِق خورشیدرخسـار من ماهی یک بار از خانه بیرون می آید و چهره اش زندگی مرا روشـن می کند! چرا خورشید من 

ماهی یک بار طلوع می کند؟!(
در گزینة سوم، با آمدن واژة »آسمان« متوجه می شویم که منظور شاعر از »ماه« ماِه آسمان است )البته ماِه آسمان ابتدا 
اسـتعاره از چهرة تابان معشـوق اسـت و سـپس معنای واقعی اش مورد نظر اسـت.( رابطة میان آسمان و ماه هم تضّمن 

است؛ یعنی »ماه« زیرمجموعة آسمان است.
در گزینة چهارم معنای »ماه« از تناسبی که با »بامداد«، »روشن« و »خورشید« دارد، دریافت می شود.

 گزینه 2 . 57

در گزینة نخسـت و چهارم »سـیر« معنای رایج خود )متضاِد گرسـنه( را می دهد. معنای بیت چهارم: ای آدِم سیر، معلوم 
اسـت که نان جو برایت اشـتهابرانگیز نیسـت، چون سیری، اما برای یک فرد گرسنه، همان ناِن ُجوین بسیار دلچسب و 

لذیذ می نماید ... .
در گزینة سـوم »سـیر« به معنی »بی میل« اسـت و نزدیک به همین معناست؛ کسی که از غذایی سیر شده دیگر به آن 

میلی ندارد.
در گزینة دوم معنای سـیر از تناسـبش با معنای »رنگ« دریافت می شـود. در این جا »سیر« یعنی پررنگ )سبز سیر، آبِی 

سیر و ...( که دیگر می شود آن را معنایی متفاوت با سیر )متضاِد گرسنه( درنظر گرفت.

 گزینه 2 . 58

معنای بیت: دسـت او را بگیرم و پایکوبان وارد میدان رقصش کنم و از آن دسـت )بدان گونه( با او سـیِر سیر )هرچه دلم 
بخواهد( دست وپایی بزنم )برقصم(.

فخر
رزق

عار

روزيهوشتوفیق

جیب
پیشانی

مرگ
ننگ

دغل



پرسش های چهارگزینه ای ادبیات یازدهم 42

 گزینه 2 . 59

معنای بیت: شـمِع کوه طور )کوهی که در آن نور خدا بر حضرت موسـی متجلی شـد( آسـان به چنگ ما نیفتاده اسـت. 
صد دست )دور( با ید بیضای حضرت موسی پنجه به پنجه شدیم )تا بر او پیروز گشتیم و نور خدا را از آن خود کردیم!(

»به چنگ افتادن« اصطالح روشنی است و دو معنا ندارد.
»پنجـه« نیـز دو معنایـی نیسـت و برای دریافتن معنایش نیازی به قرار گرفتن در جمله یـا توجه به روابط معنایی اش با 
سـایر واژه ها نیسـت. »دسـت« در این بیت معنایی خاص و استثنایی می دهد )یک دور از بازی( که فقط با نشستنش در 

میان دیگر واژه های این بیت، به ذهن خطور می کند.

60 .

F  در اسـتفهام انکاری فقط ظاهر جمله پرسشـی اسـت اما منظور گوینده طرح پرسـش و شنیدن پاسخ
نیست، بلکه می خواهد خبری یا دستوری را با تأکید بیش تر بیان کند؛ چند نمونه: مگر به تو نگفتم؟ 

= حتمًا به تو گفتم. چرا گوش نمی کنی؟: باید گوش کنی.

در بیت های نخسـت و چهارم واقعًا گوینده پرسشـی را مطرح می کند و در پی یافتن پاسـخ آن اسـت. در بیت سـوم که 
خودش به سؤالش پاسخ هم داده است. فقط در بیت دوم است که منظور گوینده از طرح پرسش، رسیدن به پاسخ نیست: 

چه )چرا( باشی چو روبه به وامانده سیر= نباید مانند روباه به وامانده )پس مانده( سیر باشی. )گزینة دوم(

 گزینه 3 . 61

مهمترینالگویساختصفتفاعلیدرزبانفارسیایناست:""
ـَ نده: آفریننده  ـَ نده: بیننده // آفریدن ← آفرین +  »بن مضارع + َـ نده«، نمونه: دیدن ← بین + 

ـَ نده: زننده // پریدن: َپر  ـَ نده: غّرنده // زدن: زن +  ـَ نده: درنده // غریّدن: ُغر +  // دریدن: در + 
ـَ نده: آینده )زمانی که در حال آمدن اسـت اما هنوز فرانرسیده اسـت.(  ـَ نده: پرنده // آمدن: آ +   +

ـَ نده: سراینده و ... // ُسرودن ← ُسرا + 

I :ـَ نده( از پایان آن می افتد؛ چند نمونه اگر صفت فاعلی دو یا چند جزئی باشد، معموالً پس وند »

روزی رسـاننده ← روزی رسـان // دامن کشـاننده ← دامن کشان // آتش نشـاننده ← آتش نشان // 
قطـره چکاننـده ← قطره چکان // آزای خواهنده ← آزادی خواه // داسـتان گوینده ← داسـتان گو // 
دانش پژوهنده ← دانش پژوه // جنگ جوینده ← جنگ جو // هواپیماینده ← هواپیما // قطب نماینده 

← قطب نما و ...

F :صفت مفعولی با این الگو ساخته می شود
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بن ماضی فعل + ه؛ نمونه: خورده، کشته، مرده، سروده، گذشته، آمیخته، آموخته، شایسته )از مصدر 

شایستن(، آراسته، ویراسته )از مصدر ویراستن(، آزموده، آفریده و ...

»وامانده« و »پراکنده« صفت مفعولی هستند! )خودتان فکر کنید.(
»بنده« از »بند + ه« تشکیل شده است اما »بند« نه بن ماضی است نه بن مضارع. )»بنده« یعنی کسی که در بند فرد 

دیگری است.(
»زنده« اصاًل تجزیه نمی شود زیرا »زند« در فارسی امروز معنایی ندارد.

 گزینه 1 . 62

... اگر چند بی دست و پایند و ]بی[ زور ]اند[.
... پس چه خواهی خوردن ای بی عقل و ]بی[ هوش

... در او رنگ و صدا بی چشم و ]بی[ گوش ]است[
که دون همتانند بی مغز و پوست ≠ که دون همتای بی مغز و ]بی[ پوست هستند!

بچه ها به معنا دّقت کنید! سعدی می گوید کسی که صاحب مغز و خرد است بخشنده و بزرگوار است اما کسی که دون 
هّمت و پسـت اسـت، فقط پوسـتی است بدون مغز؛ یعنی جمله این گونه مرتّب می شـود: دون هّمتان بی مغزند و ]فقط[ 

پوست اند. )ظاهرشان مانند انسان است اما از درون تهی از مغز و انسانیت هستند.(

 گزینه 3 . 63

3ـ هر دو سرای 2ـ آن سر  1ـ آن بنده 

 گزینه 1  . 64

I  در هر گروه اسـمی فقط یک هسـته داریم مگر آن که حروف »و، یا« دو یا چند هسته را هم پایه کرده باشند. )مانند

گزینه های 3 و 4(

مضافالیهمیتواندخودشبهراحتیصفتیامضافالیه""
بگیرد؛مثاًلدرگروه»درخـتجنگل«جنگلمضافالیِه
درختاستكهخودشمیتواندبهراحتیصفتبگیرد:
»درخِتجنگلانبوه«دراینجا»انبوه«صفِتمضافالیه
اسـتیعنیوابستةوابستهاستونمودارآنبایدبهاین

شکلكشیدهشود:
اگر »درخـت« بخواهد صفت بگیرد، باید صفتش پیش از 

صفتشمارشی صفتمبهم صفتاشاره صفتاشاره

گروه اسمی

هسته

درخت

مضاف الیه

مضاف الیه

جنگل

صفت مضاف الیه

انبوه
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مضاف الیه اش بیاید؛ زیرا در زبان فارسـی نخسـت صفتِ یک اسـم می آید و سـپس مضاف الیه آن1؛ 
نمونه: درخِت سرسبز جنگل

حاالشکلدرستنمودارگروهاسمی»دستدرویش""
پیر«راخودتانبکشید.

 گزینه 4 . 65

1ـ برو 2ـ باش 3ـ کن 4ـ بخور 5ـ بگیر 6ـ بگیر
بچه هـای خـوب توجـه کنید که »مینداز« فعل نهی اسـت. »نه خـود را بیفکن« هم یعنی خـود را »نیفکن«، پس فعل 

نهی است.

 گزینه 3 . 66
1ـ شیر درنده و روباه شل 2ـ شیر و روباه 3ـ جوان و پیر 4ـ مغز و بی مغز 5ـ کرم و دون هّمت2

 گزینه 2 . 67

ـَ ش )او( // مشبهٌ به: چنگ // وجه شبه: فقط رگ و پوست و استخوان ماندن )الغری شدید( // ادات تشبیه:  1: مشبه: 
چو

2: مشبه: دغل // مشبهٌ به: شیر دّرنده )وجه شبه: به دیگران خیر رساندن(
3: مشبه: خود // مشبهٌ به: روباِه شل // وجه شبه: شل بودن )ناتوانی( // ادات تشبیه: چو

4: مشبه: تو // مشبهٌ به: شیر // وجه شبه: به دیگران خیر رساندن )از غذایمان برای دیگران هم ماندن( // ادات تشبیه: 
چو

 گزینه 2 . 68

1( مشبه: هر یکی از ما // مشبهٌ به: اژدها // ادات تشبیه: چو )وجه شبه: سهمناکی و پرخاشجویی3(
2( مشبه: رستم // مشبهٌ به: باد // وجه شبه: شتابان بودن // ادات تشبیه: چو

3( مشبه: لب // مشبهٌ به: شکر // ادات تشبیه: چون )وجه شبه: شیرینی و دل نشینی(
4( مشبه: ... // مشبهٌ به: ... // وجه شبه: آزار دادن و ستم کردن )ادات تشبیه نیامده است.(

1. آیا در زبان عربی هم همین قاعده دیده می شود؟
2. البته می توان میان صفت و اسـم تضاد را نپذیرفت؛ مثاًل گفت که »مغز« متضاِد »بی مغزی« اسـت و »کرم« متضاد »دون هّمتی« اما در آزمون 

سراسری سال های گذشته این نکته درنظر گرفته نشده است و اسم و صفت متضاد فرض شده است.
3. »ناموس و ننگ« همانند »نام و ننگ« یک واژه است که معنی آبرو می دهد. )خودتان به پاسخی نرسیدید تا حاال؟( 

گروه اسمی

مضاف الیهصفتهسته

جنگلسرسبزدرخت
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مفهوم کلی بیت: بسیار بخشنده است و اصاًل به مال و اموال خود رحم نمی کند! )حاال جاهای خالی را خودتان پر کنید.(

 گزینه 2 . 69

»بازو« مجازاً به جای »تالش« آمده است. اگر بازو شبیه تالش بود و به جای آن می آمد، می گفتیم که استعاره است اما 
این گونه نیست؛ »بازو« وسیلة تالش کردن است و هرگاه وسیلة یک پدیده، جایگزین آن پدیده شود، نمونة رایجی از 

آرایة مجاز است. حاال خودتان »قلم« و »زبان« را در دو جمله مجازاً به جای نوشته و سخن به کار ببرید.
در گزینة نخست، »دست کسی را گرفتن« درکل نشانة کمک کردن است و می دانیم که رابطة نشانه ای )و نمونه ای( 

روابط پدیدآورندة کنایه هستند.
در گزینة سـوم، منظور از »سـعی« نتیجه و دسـت یافته ها است. این که نتیجه و محصول کسی در ترازوی خوِد او باشد 

نشانة آن است که از دست رنج خودش بهره می برد و به دیگران وابسته نیست ⇐ کنایه دارد.

 گزینه 3 . 70

F  هـرگاه از دو معنـای یـک واژه، فقـط یکی در سـخن قابل جایگذاری باشـد اما معنـای دوم، به دلیل
رابطه ای که با واژه های دیگر دارد،  به ذهن خطور کند، ایهاِم تناسب شکل می گیرد.

فرق ایهام با ایهام تناسب این است که در ایهام هر دو معنای واژه در سخن قابل جاگذاری است.

در مصراع دوم، سعدی می گوید که آدم پَست و بی هّمت ماننِد پوستی است که مغزی ندارد )مثاًل گردو یا بادام بی مغز(؛ 
در این جا منظور از مغز، محتویات داخِل پوسـت دانه هاسـت نه مغِز سـر اما به دلیل آمدن واژة »سر« این معنای مغز نیز 

به ذهن خطور می کند؛ نمونه ای دیگر:
بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود / پستة بی مغز چون لب وا کند رسوا شود؟

)خودتان برای وجود ایهام تناسب استدالل کنید.(

 گزینه 2 . 71

1( جدا: 1ـ دور 2ـ جداگانه
2( هوا: آرزو )هزاران آرزو وجوددارد، اما من فقط دو آرزو دارم ...(

3( خویش: 1ـ خود 2ـ خویشاوند و نزدیک
4( شد: 1ـ گشت 2ـ رفت

 گزینه 2 . 72

»غریـب« هـم منعـای »عجیب« می دهد هم »غریبه و ناشـناس« اما در مصراع نخسـت تنها معنـای »عجیب« قابل 

جایگذاری و در مصراع دوم تنها معنای غریبه ⇐ جناس همسان )تام( دارد.
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اما هر دو معنای خویش در مصراع دوم قابل جاگذاری است )امتحان کنید.(

 گزینه 3 . 73

معنـای بیـت: با سختی کشـیدن سـرانجام می توان به آرزوها رسـید. گوشـمال دادن سـاز )کوک کردن آن بـا پیچاندِن 
اهرم هایی که بر روی دسـتة آن اسـت( ابتدا شـاید برای سـاز سخت و دردآور باشـد اما وقتی به صدای دلنشینش دست 

می یابد، درمی یابد که آن گوشمالی در واقع نوعی لطف و نوازش در حِق او بوده است.
ُخب کدام واژه در این بیت دو معنایی اسـت؟ بله، چنگ )و »سـاز« که خیلی کم مورد نظر شـاعران بوده اسـت( ← آیا 
هر دو معنای چنگ )1ـ پنجه 2ـ سـاز چنگ( در بیت قابل جاگذاری اسـت؟ خیر، فقط دسـت جاگذاری می شـود ← آیا 
معنای دیگر چنگ به ذهن خطور می کند؟ بله ← چرا؟ ← چون سـاِز چنگ با واژة »سـاز« رابطة تضّمن دارد. )چنگ 

زیر مجموعة سازها است.(

 گزینه 3 . 74

معنای بیت سوم: در زندگی به فکر خودت باش و دارایی هایت را صرف آسایش دنیا و ثواب آخرت کن، چون اگر آن ها 
را برای بستگان و وارثانت برجا بگذاری، آن را صرف خود خواهند کرد و یادی هم از تو نمی کنند1! مانند این بیت است:

تو با خود ببر توشة خویشتن / که شفقت نیاید ز فرزند و زن
اما بیت 13 می گوید که در زندگی وابستة دیگران نباش و به قول نظامی »چون شیر به خود سپه شکن باش«

معنای بیت نخسـت: کسـی که از دانش و تقوا و بخشـش بهره مند نبود چون صورت و ظاهری بود که در باطنش هیچ 
معنایی نهفته نبود. 

)به صورت َدَرش= در صورتش= دروِن ظاهرش(

 گزینه 4 . 75

مفهوم ضریب المثل آ: در روزی توانایی نیکی کن تا در روز ناتوانی خدا دستت را بگیرد.
مفهوم ضرب المثل ب: خداوند خودش روزی همة بندگانش را فراهم می کند.

مفهوم ضرب المثل پ: خداوند روزی بندگان را فراهم کرده اما باید برای رسیدن به آن تالش کرد.
مفهوم ضرب المثل ت: نیازمندی و فقر شخصیت انسان را در هم می شکند.

 گزینه 2 . 76

از شغاِل نگون بخت که در این داستان رفتاری سر نمی زند، فقط شکار می شود و می خورندش! خداوند آفریننده نیز رفتار 
ثابتی در این داستان دارد، روزی رسان است برای همه اما روش دست یافتن به روزی با توجه به شرایط و توانایی های 

هر فردی تقدیر می شود.

1. »خویش« در این بیت جناس تام )همسان( دارد.
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شـیر که تواناسـت، باید شـکار کند تا شـکم خود را سـیر کند و در کنارش روباه بی دست و پا نیز به روزی خود می رسد. 
این دو شـخصیت در دو سـوی یک طیف قرار دارند و حاال سـخن سـعدی این است که ای مرد بیننده چرا با دیدن این 
ماجرا به فکرت رسید که مثل روباِه بی دست و پا بشوی؟ تو که دست وپا داری! برو مانند شیر باش؛ هم روزی خودت را 
فراهم کن هم وسـیله ای باش برای رسـیدن ناتوانان به روزی شـان؛ پس پیام اصلی داستان از مقایسة رفتار شیر و روباه 

و تأثیر آن ها بر رفتار مرد بیننده برداشت می شود.

 گزینه 2 . 77

معنای بیت دوم: شاید تو روزی باعث آزار و رنجش کسی شده باشی، پس برای جبران گناهانت به درماندگان و خستگان 
یاری برسان.

مفهوممحوریسهبیتدیگر:اگردروقتدارندگیبهدیگرانیاریبرسانیمخداونددرهنگامنیازمندی
بهیاریمانمیرسد.

 گزینه 3 . 78

باوربهاینكهخداوندروزیهرموجودیراازقبلتعیینكردهاسـتمیتواندبهاینشـیوةفکری""
ورفتـاریبینجامدكـهجوشوخروشزیادیدرزندگینبایدزدچونروزیوكاًلسرنوشـتما
ازقبلبرسـِرمانوشتهشدهاستوهرچهازقبلتعیینشـدهازسِرماخواهدگذشت1.بهایننوع
بینشوروشجبرگرایییا»قضاوقدری«میگویند؛امابزرگانواندیشـمندانایرانوجهانیابه
كلایندیدگاهرانفیمیكنندیاحالتبینابینیبرایآندرنظرمیگیرندومیگویند»ازتوحركت

ازخدابركت«.

مفهوم بیت نخست و دوم همین حالت بینابینِی باور به قضا و قدر الهی است، اما مفهوم بیت سوم جبرگرایی کامل است.
مفوم بیت چهارم: شـکیبا و خویشـتن دار باش نه بی قرار و پرهیاهو )»زخم« در این بیت ایهام تناسـب دارد؛ با مراجعه به 

واژه نامة فارسی این ایهام تناسب را پیدا کنید و توضیحش را بفرستید و جایزه بگیرید.(

 گزینه 4 . 79

با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی= ای کسی که به من پند می دهی ]پند دادنت را[ به زمانی دیگر بینداز.
بخور تا توانی به بازوی خویش= تا می توانی با بازو )تالش( خودت روزی کسب کن.

مرده ای بینی که با دنیا دگر بار آمده است: مرده ای را می بینی که دیگر بار به دنیا آمده است.
در گزینة چهنارم »به« به معنی »برای« آمده است و »با« سر جای خودش درست نشسته است.

1. گرفتید دو واژة »سرنوشت« و »سرگذشت« از چه اندیشه ای سرچشمه گرفته است؟
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 گزینه ؟ . 80

این هم برای رفع خستگی شما بود؛ در زندگی چون شیر در زندگی به خود پاینده باشید و در زندگی دیگران زاینده!

گنج حکمت: هّمت

 گزینه 3 . 81

میان من و تو صحبت چون درگیرد: چگونه ممکن است )ممکن نیست ⇐ پرسشی منفی( که میان من و تو هم نشینی 
و رفاقت پیش بیاید. )»چون« بعدی هم از همین دست است.(

در گزینة سوم »چون« یعنی »وقتی که« و »ُچن« خوانده می شود. در این معنا »چون« حرف ربط وابسته ساز است.
در گزینة چهارم، »چون« ابتدا به معنی »چگونه« است و سپس به معنی »وقتی که«.

82 .

M .چون« اگر معنای »چگونه« بدهد یا قید پرسشی است، یا صفت پرسشی«

»چون« اگر معنای »وقتی که« یا »زیراکه« بدهد، حرف ربط )وابسته ساز(

»چون« اگر معنای »ماننِد« بدهد، حرف اضافه است.

در گزینة نخست و گزینة دوم، »چون« یعنی »وقتی که«، پس حرف ربط وابسته ساز است.
در گزینة سـوم، دریافتن معنای کلی بیت، ما را به سـوی معنای »چون« رهنمون می شـود؛ معنای بیت: چون می توانی 
در راه مرگ و اندوختن توشـة آخرت گام بزنی که پشـت تو را سـنگین از بار حرص و آز این دنیا می بینم )اُشـتروار ≠ 
خروار( ⇐ »چون« را باید »چگونه« معنا کرد و مصراع نخست را پرسشی منفی گرفت: چون روی= چگونه می روی= 

نمی توانی بروی )گزینة سوم(
در گزینة چهارم، »چون« معنای »ماننِد« می دهد؛ پس حرف اضافه است )»شیر« متمم است.(

83 .

M  مصراع دوم مثالی برای مصراع نخست است. از روی معنای مثال تالش کنید که مصراع نخست را
مرتب کنید و به معنای آن برسید.

معنای بیت: همان طور که فقط دسـتی که شکسـته باشـد، می داند که شکسـتن چه درد و رنجی دارد، کسـی که زیبایی 
یوسف را ندیده است نمی تواند دریابد که زلیخا از درد و دوری یوسف چه می کشد.
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حالت مرتّب شـدة مصراع نخسـت: کسـی، یوسـف ندیده چون غم زلیخا داند= کسـی یوسـف ندیده چگونه غم زلیخا را 
می داند= هرگز غم زلیخا را نمی داند ⇐ »چون« معنای چگونه می دهد و بیت پرسشی منفی است. )گزینة 1(

 گزینه 4 . 84

در سـه گزینة دیگر »را« پس از مفعول آمده و نقش نمای مفعول اسـت، اما در گزینة چهارم »حیله« مفعول جمله اسـت 
و »را« معنای »به« می دهد، پس حرف اضافه است.

 گزینه 3 . 85

وی را طعمة خود سازد )= گرداند(

مرا چه قدر است= برای من چه قدر )و ارزشی( هست )= وجوددارد(

آن را گذاری )= رها کنی(

تو شهد را کانـی= تو کاِن )معدِن( شهد هستی ⇐ »را« جانشین کسره است.

 گزینه 4 . 86

سگی بر دروازة شهر ایستاده بود بس گرسنه= سگی بس گرنه )سِگ بسیار گرسنه ای( بر دروازة شهر ایستاده بود.
ملخـی را ده برابـر خـود برداشـته= ملخـی ده برابر خـود را )ملِخ ده برابر خوش را( برداشـته بود. )گزینة سـوم به عهدة 

خودتان!(
غوک را بر ساحل تنها گذاشت= غوک را بر ساحل تنها1 گذاشت!

 گزینه 3 . 87

بارِ به این گرانی

 گزینه 4 . 88

در ایران باسـتان، کشـتی گیران پیش از ورود به میدان، کمربندی به نام »َکسـتی« می بسـتندـ  که نام امروز این ورزش 
هم تغییریافتة تلفظ همین کمربند اسـت ـ بنابراین »کمر بسـتن« نشـانة قصد انجام کاری بزرگ کردن اسـت و رابطة 

نشانه، مهم ترین رابطة میان لفظ و منظور در آرایة کنایه است.
»همت« یعنی قصد و خواسـته، پس جامی قصد کردن و خواسـتن را به نیرویی مانند کرده اسـت که می تواند مایة انجام 

1. البته می توان »تنها« را مسـند نیز داشـت اگر به مسـندخواه بودن دو فعل »ماندن« و »گذاشـتن« در برخی موارد، آگاه باشـیم که از حوصلة 
دستور دبیرستانی خارج است.

مسند مفعول

نهاد متمم

مفعول

فعل مسند نهاد

قید

صفت موصوف
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کارهای بزرگ باشد.
»حمیّت« یعنی غیرت و جوانمردی؛ پس جامی غیرت و جوانمردی را به انسـانی توانمند مانند کرده اسـت، اما چون به 

جای انسان )مشبهٌ به( فقط جزئی از او را آورده است، با استعارة مکنیه روبه رو هستیم نه آرایة تشبیه.
»قّوِت تن« واقعیت دارد و معنا و مفهومی مجازی نیست.

 گزینه 3 . 89

درواقع این حکایت مربوط به ادبیات عرفانی ایران است نه ادبیات تعلیمی. در قرآن آمده است که ما امانت )عشق( را به 
کوه ها و آسمان ها عرضه کردیم اما همة این پدیده ها از کشیدِن باِر سنگین عشق تن زدند و خودداری کردند به جز انسان 
که بر خود ستم کرد و جاهالنه به زیر بار عشق رفت؛ نتیجه این که تحمل کردن بار عشق به هیکل نیست به جگر است!

 گزینه 2 . 90

مفهوممحوریتست: خواستن،توانستناست.

در بیت نخسـت، شـاعر می گوید که هّمت عاشـق می تواند همان کاری را بکند که بال سـیمرغ می کند. در بیت چهارم 
نظیر همین معنا آفریده شده اسـت: هّمت و قصد شـبنم برای رسـیدن به خورشید به حدی زیاد بود که بدون داشتن بال 

و پر، پر کشید و به سوی خورشید رفت!
بیت سوم می گوید که در ترازوی هّمت و ارادة انسان، هر دو جهان بیش از یک خشخاش )ارزن( وزن ندارد و همه چیز 

در مشِت همت و ارادة انسان است.
معنای بیت دوم: )مهم این بود که »نه« را »َن« نخوانده باشید! این جا »نِه« فعل امر از مصدر »نهان« است.(

ای معشـوق اگر فکر می کنی که می توانی کوه را باِر مورچه کنی، بار غم عشـقت را بر دل خسـرو )امیر خسـرو دهلوی( 
بگذار! یعنی من اصاًل تحمل غم عشق تو را ندارم!

درس دوم: قاضی ُبست

 گزینه 3 . 91

»نشسـتن« در گزینة سـوم به معنای فرورفتن در آب اسـت. در گزینه های دوم، از نشستِن امیر سخن به میان آمده است 
و منطقی تر است که در این جمله »شراع« را به معنی سایه بانی بگیریم که بر فراز آن جامه ها کشیده بوند. »دوال« در 

اصل قطعه ای نوار مانند از چرم است که به عنوان تسمه یا کمربند یا شاّلق از آن استفاده می شد )و می شود!(

 گزینه 4 . 92

جامـه در عبـارت »نـاوی ده بیاوردنـد. یکی بزرگ تر از جهت نشسـِت او و جامه ها افکندند« به معنی گسـتردنی )پارچة 
ندوخته( آمده است. اما چند سطر پایین تر، در عبارت »امیِر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و 
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تباه شده بود« در معنای امروزی خود به کار رفته است.
»نماز« واژه ای پارسـی اسـت و پیش از اسـالم نیز به همین معنا به کار رفته اسـت. »شراب« هم در این درس به معنای 
امروز خود )نوشـیدنی مسـتی آور( به کار رفته اسـت. روش بسیاری از پادشـاهان ایران این بود که شراب نوشیدن را برای 
مردم عادیـ  که با می خواری عقلشان زایل می شدـ  حرام می دانستند، خودشان عاقل بودند، پس هم شراب می نوشیدند 
هم نماز می خواندند! )البته این موضوع ریشـه در فرهنگ ایران پیش از اسـالم دارد که نوشـیدن شـراب برای ایرانیان 
ممنوع نبود و برای زرتشـتیان و مسـیحیان پس از اسـالم نیز هم چنین( این می گسـاری به ویژه در بعدازظهرهای جمعه 

توصیه می شده است! منوچهری دامغانی شاعر درباِر مسعود غزنوی می گوید:
پس از نماِز دگِر )نماز عصر( روزگاِر آدینه )روِز جمعه(

نبید )شراب( خور که گناهانت عفو کند ایزد!

 گزینه 4 . 93

»کوشک« همان ویالی ایرانیان ثروتمند بود در گذشته ها، خانه ای عالی و کاخ مانند در خارج از شهر یا داخل باغی در 

درون شهر.
فروِد سرای: اتاقی خصوصی در خانه، اندرونی

 گزینه 4 . 94

توقیع یعنی امضا و با نامه )رقعه( تناسب روشنی دارد.
وبال یعنی عذاب و با وزر )باِر گناه( تناسب و همراهی دارد.

)وقتی می گوییم دسـِت شکسـته، وباِل گردن اسـت؛ منظورمان این اسـت که عذاِب شکسـتن دسـت را چرا باید گردن 
بکشد؟(

 گزینه 2 . 95

به واژه نامة کتابتان نگاهی بیندازید!

 گزینه 2 . 96

علّت در اصل به معنی بیماری بوده اسـت )علیل: بیمار و ناتوان؛ حرف علّه: حروفی که باعث بیماری فعل می شـوند و 
فعل به شیوة عاّدی صرف نمی شود(

 گزینه 4 . 97

»بار« در این جا معنی »اجازة ورود و دیدار با پادشاه« می دهد.
»مثال« در این جا معنای »دستور« می دهد.

)»هزاهز« امروزه اصاًل به کار نمی رود. »بانگ« و »غریو« هم که معنای خودشان را حفظ کرده اند.(
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 گزینه 4 . 98

»مّهمات« در این جا یعنی کارهای مهم، اما امروزه در جنگ ها به تیر و فشنگ می گوییم مهّمات!

 گزینه 1 . 99

»َعمید« و »َسرَور« مترادف هستند.
»حل« و »َعقد« )بستن( متضاد هستند. )»َعقد« را با »ِعقد« اشتباه نگیریم!(

 گزینه 2 . 100

»ُحطام« یعنی خاشاِک برجامانده از گیاهی خشک.
»توز«: نام شهری بود در نزدیکی شیراز که پیراهن کتان و تابستانة معروفی داشت!

دوات: مرّکب دان، جاِی جوهِر خوش نویسی )با خوِد مرّکب و جوهر خوش نویسی یکی نیست.(

بُسـت: شـهری بود در محل به هم پیوسـتن دو شاخة رود هیرمند از شـهرهای سیستان بزرگ که امروزه در افغانستان 

واقع شده است. این شهر محل خیزش یعقوب لیث صفار در برابر بیداد اعراِب غارت گر و عباسیان بود.

 گزینه 4 . 101

»کافور« ماّده ای سفید رنگ است که از درختی به همین نام به شکل صمغ بیرون می تراود. خاصیت گندزدایی و درمانی 
دارد. بوی بسـیاری از آن برمی خیزد که البته نسـبتًا خوشـایند هم هست؛ پس گاهی بویش مورد نظر است، گاهی رنگ 

سپیدش و گاهی ویژگی های درمانی اش.

G  شـاخه در این عبارت پایه هایی از جنس سـنگ یا فلز اسـت که جام یا ظرفی بر آن می گذاشـتند )نه

شـاخه های گیاهان دارویی! آخر شـاخٔه گیاهان دارویی را زیر دیگ پر یخ می گذاشـتند که چه شـود؟ 
منجمد بشود؟!!( نمونه:

شقایق بر یکی پای ایستاده / چو بر شاخ زمرد جام باده

 گزینه 3 . 102

سور: جشن و شادمانی // صور: )هم آوای »سور«(: عربی شدة »شیپور« // ُصَور: جمِع صورت، صورت ها
هزاهز: فتنه ها، خروش ها، جنبش ها // َحرب: جنگ // نهیب: ترس

صعوبت: َصعب بودن، دشواری

وازر: وزرکننده، گناه کار )معنای مصراع نخست: هیچ گناه کاری، گناِه شخص دیگری را بر دوش نمی کشد.(
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 گزینه 3 . 103

بدلپسازیکاسـممیآیدوهماناسـماسـت،یعنینامیدیگریاتعبیریدیگرازآناسماست""
)بدِلآناست(بدونآنكهبینآناسموبدلشكسرهیاحرفربطیبیاید.

نمونه: من عمویم آقا مصطفی را مثل پدرم دوست داشتم.

ما می توانیم کشورمان ایران را دوست بداریم اما با دنیا نیز دوست باشیم.

ایران کشور ماست. )»مسند« را با بدل اشتباه نگیرید.(

ایران کشور ما دارای توانمندی های بسیاری برای جذب گردشگر خارجی است.

امیر مسعود، همان روِز دوشنبه نیست! شبگیر هم همان امیرمسعود نیست!
»سرسام«1 همان »تب سوزان« است اما بینشان هم پایه ساز »و« آمده است پس این دو، هم پایه به شمار می آیند و هیچ 

کدام بدل دیگری نیست.
»بوالحسـن بوالنی« همان قاضی بسـت اسـت و بینشـان هیچ نقش نمایی )کسـره، حرف ربط و ...( نیامده اسـت، پس 

می شود پذیرفت که »بوالحسن بوالنی« نقش بدل دارد. به همین شکل »بوبکر« نیز بدِل »پسرش« است.

 گزینه 4 . 104

امیر را آن جا نشسته بر زبرِ تخت یافتم.

بوالعالی طبیب ]را[ آن جا نشسته زبرِ تخت دیدم.

»تخت« اسم است و پس از کسره آمده است ⇐ مضاف الیه است.
»توزی« صفت است و پس از کسره آمده است ⇐ صفت پسین است.

خب بچه ها، به نظرتان چند گردن بند در گردن امیر بود در آن حال نزار و رو به موت؟
بله یک گردن بند: مخنقه، عقدی همه کافور، در گردن ]داشت[

1. »سرسام« احتماالً همان مننژیت است که از عفونت مننژها )نرم شامه ها( یا همان بافت پیوندی دور مغز ناشی می شود و با تب سوزان، سر درد 
کشنده و هذیان همراه است.

بدل

بدل

مسند

بدل

فعلگذرابهمفعول قید قید مفعول

فعلگذرابهمفعول قید قید مفعول

بدل
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 گزینه ؟ . 105

فعلمجهولدرهمةزبانهاوجوددارد.درزبانفارسیچنینساختاریدارد:""
صفـت مفعولـی + یک سـاخت از فعل شـدن؛ نمونـه: پرداخته شـد // پرداخته می شـود // پرداخته 

خواهدشد.

I :در گذشته، گاهی »آمدن« به جای »شدن« به کار می رفته است. نمونه

گفته آمد که به دلجوِی ما می آیی / دل ندارم که به دلجوش نیازی باشد!

نه او کشته آید به جنگ و نه من / برآساید از گفت وگو انجمن

G  هر گردی گردو نیسـت! »صفت مفعولی + شـدن« فقط وقتی می تواند فعل مجهول به شـمار آید که
صفـت مفعولی از فعلی سـاخته شده باشـد که مفعول بخواهد؛ برای نمونـه: در جملٔه »او خیلی افتاده 
شده است« فعل جمله مجهول نداریم، زیرا »افتادن« مفعول نمی خواه که حاال بگوییم به شکل »افتاده 

شده است« درآمده تا مفعول از دست بدهد:
او خیلی افتاده شده است.

در گزینـة نخسـت، »آسـوده شـد« فعل مجهول نیسـت، زیرا »آسـودن« مفعول نمی خواهـد. )مثاًل نمی گوییم مـا او را 
آسودیم، پس او آسوده شد!( او از رنج روزگار آسوده شد.

در گزینة دوم، »آزرده شد« فعل مجهول است: سخنان ما او را آزرد ⇐ او از سخنان ما آزرده شد.

در گزینة سوم و چهارم اصاًل صفت مفعولی نداریم! )»آمادن« و »زندن« که امروزه مصدر نیستند! هستند؟(

 گزینه 1 . 106

)خودتان استدالل کنید.(

 گزینه 4 . 107

G »... هر گردی گردو نیست! »صفت مفعولی + ام / ای / است

معمواًل فعل ماضی نقلی است، نه همیشه، این دو جمله را با هم مقایسه کنید:
او لباس هایش را پوشیده است.

فعلمجهول

فعلمجهول

مسندفعلگذرابهمسند قید نهاد

فعلگذرابهمسند مسند متمم نهاد

فعلمجهولازمصدِرآزردن

فعلگذرابهمفعول مفعول نهاد
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خواستهٔ او برمن پوشیده است.

)بعدًا( در این مورد بیش تر با هم حرف می زنیم!(

بیاوردهباشد=آوردهباشد:معضا یلتزیما""
همی نستاند= نمی ستاند: مضارع اخباری

بخواست= خواست: ماضی ساده
بیاوردند= آوردند: ماضی ساده

ـَ م= هستم: مضارع اخباری

گفت: ماضی ساده
آموخته ام: ماضی نقلی

 گزینه 4 . 108

ندیدمی= نمی دیدم ⇐ فعل اول شخص است و »ی« شناسه نیست.
اگر دیدهبودمی= اگر دیده بودم )یا می دیده بودم( ⇐ فعل اول شخص است و »ی« شناسه نیست.

واجبکردی= واجب می کرد )واجب می شد( // بکردمی= می کردم

نپذیری: فعل دوم شخص است، پس »ی« شناسة فعل است.
)اگـر هـم »نپذیـری« را »نمی پذیری« معنی کرده ایـد، این »می« ربطی به »ی« ندارد؛ می بینید که سـر جای خودش 

باقی مانده است!(

 گزینه 2 . 109

داشت غرقه می شد 

فعل مضارع مستمر

غرقه خواست شد= 

فعل ماضی و مضارع مسـتمر، تازگی ها سـاخته شده است و در گذشتة زبان فارسی، گویندگان و نویسندگان در بیان این 
زمان دچار زحمت می شدند!

 گزینه 4 . 110

1( »آن« صفِت »جهان« است.
2( »آن« صفِت »بسیاری« است.
3( »این« صفِت »حادثه« است.

فعلگذرا
بهمسند

مسند متمم نهاد
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4( »آن« صفت قاضی نسـت، بلکه مفعول جمله اسـت: آن ]را[ قاضی همی نسـتاند؟ )به ویرگولی که کتاب بین »آن« 
و »قاضی« گذاشته توجه کنید!(

 گزینه 3 . 111

یکی ]از ناوها[ بزرگ تر بود.

G :هر واژه ای که مترادف »برای« باشد حرف اضافه است؛ نمونه
بهرِ، ازبرای، پِی، ازجهِت= برای ⇐ همگی حرف اضافه هستند.

از جهتِ نشستِ او= برایِ نشستنِ او // از جهتِ غرب

F .شاخص لقبی است که بی فاصله کنار اسم مناسبش بیاید

»امیر« می تواند شـاخص باشـد اما مطمئنًا در این جمله شـاخص نیست، چون لقب »کشتی« نیست و اصاًل کشتی لقب 
ندارد!

)در »امیرمسعود« یا »امیر ارسالن« و ... »امیر« شاخص است.(

 گزینه 3 . 112

1( »آغاجی« نمی تواند شـاخص خادم باشـد زیرا اواًل »خادم« اسـم کسـی نیسـت که لقب بگیرد، دوم این که نباید بین 
شاخص و اسمش کسره بیاید.

2( »قاضی« گاهی به عنوان لقب کنار اسـم می آید )مثاًل قاضی شـجاعی( اما در »قاضِی بُسـت« دیگر شـاخص نیست 
بلکه هستة گروه اسمی است.

3( »سلطان« لقب »محمود« است و بی فاصله )بدون کسره یا هر چیز دیگری( کنار آن آمده است.
4( »خداوند« و »خلیفه« و »خواجه« می توانند شاخص باشند، اما این جا نیستند. )خودتان بگویید چرا(

113 .

M  !جمله را مرّتب کنید
حالت مرتب شدهٔ جمله: ... بونصر، نکتِ نامه های رسیده را بیرون می آورد. )گزینٔه دوم(

فعلگذرابهمسند مسند نهاد

مضافالیه متمم مضافالیه متمم

صفِتمضافالیه

مفعول

مضافالیه هسته
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F .را« هم نشانٔه مفعول است هم جانشیِن کسره«

 گزینه 1 . 114

خودتان نگاه دوباره ای به متن درس بیندازید تا برای هر کدام از سه مورد 2 تا 4 چندین نمونه به چشمتان بخورد.

 گزینه 2 . 115

امیرمسعود می خواست سریع شایعة مرگش را که در میان مردم و لشکریان پیچیده بود با حضورش در کاخ شاهی خنثی 
کند تا کسی برای تاج و تختش خوابی نبیند و نقشه ای نکشد!

 گزینه 2 . 116

همان »خوبی اش آن بود« خودمانی است.

 گزینه 4 . 117

توضیح: »بونصر مشـکان« اسـتاد »ابوالفضل بیهقی« و رئیس دیوان رسـالت در دوران محمود و مسـعود غزنوی بود و 
وظیفة این دیوان )اداره(، تنظیم مکاتبات شاه با فرمانروایان در داخل و خارج کشور بود.

معنای عبارت: بونصر نامه هایی را که برای امیرمسـعود رسـیده بود می خواند و نکته های مهم آن ها را که خبری ناگوار 
هم در آن ها نباشـد، اسـتخراج می کرد و آن ها را می داد به من که در پایین دیوان رسـالت مشـغول انجام وظیفه بودم و 
من به کاخ پادشاهی می رفتم و آن یادداشت ها را به خادم مخصوص امیرمسعود می سپردم و او طبیعتًا آن ها را به دست 
مسعود می رساند و جواب می آورد و من سریع جواب ها را برای بونصر می بردم )تا براساس آن ها پاسخ نامه ها را بنویسد(

 گزینه 2 . 118

توضیح: ما را از این بیارند: همراه با ما از این زرها می آورند.
معنای عبارت: به بونصر بگو که این زرها را پدر ما )محمود غزنوی( در لشکرکشـی به هندوسـتان به دسـت آورده اسـت 
و در هـر سـفری ایـن زرها را )که از شکسـتن بت های طالیی هنُدوان حاصل شده اسـت( همراه با مـا می آورند تا وقتی 
می خواهیم صدقه ای بدهیم که هیچ شک و شبهه ای در حالل بودن آن نباشد، فرمان می دهیم از این زرها صدقه بدهند.

 گزینه 2 . 119

انتخاب گزینة دوم نشان آشنایی با ادبیات فارسی است.

گزینه 3. 120

معنا و مفهوم عبارت: این زرها بسیار به کار من می آید اّما چون من به همین مال اندکی که دارم قانعم، حاضر نمی شوم 
که مجازات اخروی پذیرفتن و به مصرف رساندن این زرها را ـ که در حالل بودن آن ها شک دارم ـ به جان بخرم.
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 گزینه 4 . 121

معنا و مفهوم عبارت: من در شـهِر بُسـت هیچ کسـی را نمی شناسم که مستحق گرفتن این زرها باشد و اصاًل برای من 
چه روی داده است )امروزه می گوییم »مگر سرم درد می کند« یا »مگر من عقلم را از دست داده ام«( که زر را به دیگری 

بدهم و او نفعش را ببرد و آن گاه در قیامت من بابت آن حساب پس بدهم.

 گزینه 1 . 122

از ویژگی های تاریخ بیهقی که آن را نسبت به دیگر کتاب های تاریخ خواندنی تر می کند، بیان جزئیات و تصویرسازی های 
دقیقـی اسـت کـه بیش تر این تاریخ را به داسـتانی زیبا نزدیک می کند تا کتابی خشـک و تاریخـی. این توصیف گری و 
نکته بینی در همة گزینه ها و متن پرسـش آشـکارا دیده می شـود اما در گزینة نخست اصاًل از آن خبری نیست؛ اگر قبول 
ندارید، پس لطفًا بفرمایید »خیمه کجا بود؟ چه اندازه بود؟ چه رنگی بود؟ جامه های خیس امیرمسـعود چه رنگی و چه 
جنسـی بودند؟ بعد که آن ها را عوض کرد چه لباس هایی به تن کرد؟ از چه راهی به سـمت کوشـک رفت؟ چقدر طول 

کشید و ...؟«

 گزینه 2 . 123

این طالها حاصل جنگ خانمان سـوز محمود غزنوی با هندوها و غارت و نابودی آثار هنری باسـتان اسـت. آن بت ها 
درواقع میراث فرهنگی تمدن هند باسـتان بوده اسـت که به دسـت آز و جهل محمود غزنوی و به بهانة مبارزه با کفر و 
گسـترش اسـالم نابود شـدند. ایشـان مجسمه های بودا و شـیوا و ... را شکسـتند، ذوب کردند و به شکل شمش و سکة 
طال )زِر پاره( درآوردند و آقازاده شان )جناِب امیرمسعود که از شدت فربگی در آب غرق نمی شد!( اعتقاد داشتند که این 
طالها حالل ترین پول های موجود در عالم است چون از بت شکنی ابوی بزرگوارشان در بالد کفر حاصل شده است! اما 
بزرگان و فرهیختگان ایرانی همیشـه آزادگی و مردمی خود را حفظ کرده اند و در برابر متجاوزان سـتمگر و ناخدا ترس 
از شـرافت ایرانی خود دفاع کرده اند. قاضِی یک القبای شـهر بُسـت، این طالها را برخالف نظِر امیرمسـعود بی شـبهه و 
حالل نمی داند و از پذیرفتن آن ها خودداری می کند. وزیر امیر مسـعود، خواجة عمید، بونصر مشـکان ـ که از بزرگان و 
دانشوران روزگار بودـ  از این سخت گیری قاضی بُست، نخست جا می خورد و می گوید خوِد امیرالمؤمنین )خلیفة عباسی( 
هم از این طالها دریافت فرمودند و شـکی در حالل بودن آن ها نداشـتند، حاال توی قاضی آن نسـتانی )کاتولیک تر از 
باب شـده ای؟!( اما بعد که می فهمند قاضی بُسـت و پسـرش، نه از سر کبر و خودپسندی که واقعًا به این دلیل که اموال 
حاصل از جنگ و غارت را روا نمی دارند، از پذیرفتن این هدیة شاهانه )صله( خودداری می کنند، به عمق بزرگی آنان و 
میزان همراه شدن خودش با ستم پیشگان پی می برد و نصف روز را به گریه و اندیشه می گذراند و طالهای آقا مسعود 

را برایش پس می فرستد! )به قول خودمانی مال بد می رود بیخ ریش صاحبش!(
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 گزینه 2 . 124

بیهقی دبیر )نویسنده( و تاریخ نگاِر دربار مسعود غزنوی بوده است و درآمدش از درباره بوده است و گردنش زیر شمشیر 
پادشـاه جبار! اما این ایرانی دلیر و آزاده هرجا که فرصت می شـد با زیرکی و هوشـیاری گوشـه ای از فساد و ستم دربار و 

درباریان را به کتاب تاریخ مسعود غزنوی می افزود!
احتمااًل مسـعود غزنوی هم به دلیل اعتبار بسـیار زیاِد اسـتاد و مقتدای بیهقی، بونصر مشـکان، که وزیر دیوان رسـائل 
)نامه نگاری هـای رسـمی و دربـاری( او بـود، این واقع نگاری های بیهقی را از زیر سـبیل شـاهانه اش رد می کـرد! اما ... 

)بگذارید امایش را بعدها برایتان بگویم.(

 گزینه 1 . 125

مفهوم بیت: فرِد خودحسـاب، همین دنیا به حالل و حرام مال و کارش رسـیدگی می کند و حساب رسـی اش را به فردای 
قیامت موکول نمی کند!

 گزینه 4 . 126

خودتان بررسی و تحلیل کنید.

 گزینه 2 . 127

در این جـا بـا زاهـدی روبه رو هسـتیم که می گوید به این طالها خـودم نیازی ندارم اما چهار دختِر مسـتحق دارم؛ برای 
آن ها برمی دارم!

 گزینه 4 . 128

بزرگا= بسیار بزرگ // صعبا: چه سخت // مردا: چه مرد بزرگی // زاهدا= ای زاهد

شعرخوانی: زاغ و کبک

 گزینه 4 . 129

راغ: دامنة سبز کوه، دشت و صحرا، َمرغزار
َخطوه: واژه ای عربی به معنای گام )ُخَطوات: گام ها(

متقارب: نزدیک به هم، هم گرا

 گزینه 3 . 130

»روضـه« در گذشـته بـه معنـی »گلزار و سـبزه زار« بوده اسـت؛ )مثـاًل »روضة ُخلد«( یعنـی باغ بهشـت. در قرن دهم 
»مالحسـین کاشـفی« کتابی نوشت به نام »روضة الشهدا« که شـامل مرثیه ها و نوحه هایی در سوگواری امام حسین و 
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شـهیدان کربـال بـود. از آن پس »روضه خوانی« معنای »نوحه خوانی« به خـود گرفت و معنای »روضه« کاماًل دگرگون 
شد!

 گزینه 2 . 131

َفراغ: آسایش، رهایی و خالص
عرصه: حیاط، میدان و رزمگاه، دشت، پهنه و گستره

خوشخرام: با ناز و وقار راه رونده، رعنا و خوش رفتار

نادره: نادر، کمیاب
»رفتار« در این سروده )و در اصل( به معنی »راه رفتن« بوده است که آرام آرام مجازاً به جای همة کردارهای ما به کار 

گرفته شده است.
»شاهد« به معنای »بیننده« بوده است؛ پس به کسی که ماجرایی را دیده است و می تواند گواهی بدهد هم گفتیم شاهد، 

سپس عارفان ما به هر زن و مرد زیبارو گفتند شاهد؛ می دانید چرا؟
چون در باور عارفان ایرانی هر انسان زیبایی شاهد و گواهی ست بر زیبایی آفرینندة انسان!

در این سروده نیز معنای اصلی »شاهد« همین یار زیبارو است.
»هموار« در این جا به معنای نرم و آهسته به کار رفته است.

 گزینه 4 . 132

قائـد: راهنمـا و رهبـر / قاعده: پایه، بنیـان، قانون و روش // خازن: خزانه دار، نگهبان )مخزن الکتریسـیته( // فراق: 
دوری از یار // فراغ = فراغت: آسـایش، آسـودگی خاطر // فراغداشـتن: آسـودگی داشتن، به فکر چیزی نبودن، 

بی نیازی داشتن
معنای بیت چهارم: هیچ میلی به باغ و گردش در دشـت و صحرا ندارم. از زمانی که با تو هسـتم از هر چیز و هر کس 

دیگری بی نیازم )فارغم(.

 گزینه 1 . 133

از آن جا که فراغی گزید )ماضی ساده(: برای آن که فراغی بگزیند )مضارع التزامی(

 گزینه 1 . 134

نادره کبکی= کبِک نادره ای

 گزینه 4 . 135

]کبک[ تیزرو و تیزدو و تیزگام و خوش روش و خوش پرش و خوش خرام ]بود[:

هسته صفتپسین

مسند مسند مسند مسند مسند مسند
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یک جمله با هفت مسنِد هم پایه و فعل حذف شده.

 گزینه 2 . 136

واژه های مرّکب: 1ـ تیزرو 2ـ تیزدو 3ـ تیزگام 4ـ خوش خرام
ـِ ش( ـِ ش( 2ـ خوش پرش )خوش + پَر +  واژه های وندی ـ مرّکب: 1ـ خوش روش )خوش + رو+ 

 گزینه 3 . 137

G  خوشبختانه در زبان فارسی میان دختر و پسر و زن و مرد تفاوتی نیست؛ بنابراین هرگز »ه« تأنیث زبان
عربی در زبان فارسی تجزیه نمی شود؛ نمونه:

الهه، مجموعه، جامعه، حلقه، محوطه، عرضه، نادره: همگی یک تکواژ دارند و واژٔه ساده به شمار می آیند.

واژه های ساده: نادره، هموار
واژه هـای ونـدی: گرفتار )گرفـت + ار(، روش، فیروزهفام )»فام« پس ونِد بیانگر رنـگ( خرامان )خرام1 + ان(، رفتار 

)رفت + ار(، شاگردی )شاگرد +  ی(
واژه های مرّکب: عرضهده

ـِ ش( واژه های وندی ـ مرّکب: پرجنبش )پر + ُجنب2 + 

 گزینه 3 . 138

گفتیـم کـه یک گروه اسـمی 
تنهـا یـک هسـته دارد )مگر 
هسـته  چنـد  یـا  دو  آن کـه 
هم پایه شده باشند، مانند آنچه 
رفتـار«  و  ره  »آن  گـروه  در 
رخ داده اسـت.( امـا در گـروه 
»شاهِد آن روضة فیروزه فام« 

حرف ربط هم پایه ساز دیده نمی شود. در این گروه »شاهد« هسته است و »روضه« مضاف الیه هسته است. »آن« صفِت 
پیشین برای مضاف الیه است. »فیروزه فام« هم صفِت پسیِن مضاف الیه است:

1. خرامیدن: با ناز و وقار راه رفتن.
2. ُجنب: بن مضارِع مصدِر »جنبیدن«.

شاهد آن روضه ي فیروزه فام

مضاف الیه

مضاف الیه صفت پسیِن مضاف الیهصفت پیشیِن مضاف الیه

هسته

فیروزه فامروضهآنشاهد
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 گزینه 2 . 139

»واج آرایی« از تکرار صامت / غ / و مصّوت / ا / حاصل شده اسـت. »رخت کشـیدن« کنایه از »نقل مکان کرن اسـت« 
جناِس میاِن »زاغ« و »راغ« و »باغ« آشکار است ←  باید گزینة دوم را انتخاب می کردید.

 گزینه 1 . 140

بیت نخست: 1ـ زاغ ـ باغ  2ـ زاغ ـ راغ  3ـ فراغ ـ راغ  4ـ باغ ـ راغ

G .ی« نکره ساز در جناس اهمیتی ندارد«
بیت دوم: 1ـ عرصه ـ عرضه

بیت چهارم: 1ـ تیزرو ـ تیزدو  2ـ خوش روش ـ خوش پرش
بیت پنجم: »حرکات« و »خطوات« در بیش از یک حرف تفاوت دارند ⇐ جناس ندارند. »متقارب« و »متناسب« هم 

جناس ندارند.

 گزینه 3 . 141

معنی اصلی »شـاهد« در این بیت زیبارو )ملکه( اسـت اما معنای »بیننده« نیز قابل جاگذاری اسـت )در ایهام کافی ست 
که هر دو معنا قابل جاگذاری باشد اما معمواًل یکی از دو معنا مورد نظر شاعر است.(

 گزینه 4 . 142

وقتی زاغ به شـاگردِی رفتار کبک می رود، یعنی رفتار کبک معلِم زاغ فرض شده اسـت و کسـی در انسـان بودن معلم ها 
شک ندارد! درست است؟

 گزینه 2 . 143

گذشـتگان باور داشـتند که روییدن گل های رنگارنگ از دامنة کوه، نشـانة وجود سنگ ها و گوهرهای رنگین و گران بها 
در دل آن کوه است!

 گزینه 3 . 144

َمرغ: علِف بلند // ُمرغ: پرنده )َرَقم: نشانه، خط(

 گزینه 4 . 145

]زاغ[ از روش خود پای باز کشید و به تقلید در پی او )کبک( ]خود را[ جای کرد.

 گزینه 1 . 146

القّصه )خالصه( ]زاغ[ سه چهار روزی بر این قاعده در آن مرغزار در پی اش رفت.
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 گزینه 2 . 147

بیت دهم که یک جمله بود. بیت یازدهم اصاًل جمله نیست بلکه کلش سه قید است برای جمله ای که در بیت دوازدهم 
به پایان می رسد.

عاقبت ]زاغ[ از خامی خود سوخته و رهروی کبک نیاموخته راه و رفتار خودش را هم فراموش کرد.

 گزینه 4 . 148

جناس ناقص )ناهمسان( میان »قدم« و »قلم« برقرار است.
»میکشید« در مصراع نخست یعنی حرکت می داد اما در مصراع دوم یعنی رسم می کرد.

G .به جناس تام )همسان( میان فعل ها همیشه توجه داشته باشید

»رقم کشـیدن« یعنی خط کشـیدن، نقاشـی کردن؛ پس در این جا منظور از »قلم« نوشـته است ⇐ قلم مجاز از نوشته 
است )رابطة وسیله ای(

بچه ها دقت کنید »نقاشـی کشـیدن از روی دسـت کسـی« نمونة آشکاری از تقلید کورکورانه اسـت )یعنی فرد تقلیدگر 
اصاًل خواندن و نوشتن نمی داند و دارد شکل حروف را نقاشی می کند!( ُخب، کالغ که در حال کپی برداری از دست خط 

کبک نبود! پس این معنا خود کنایه از تقلید کورکورانة کالغ از کبک است.

 گزینه 3 . 149

در معنای ظاهری، مصراع نخست این بیت متناقض است؛ قبول دارید؟
چیزی از خامی نمی سوزد؛ وقتی زیادی بپزد امکان دارد بسوزد!

G  در آرایٔه متناقض نما، فقط معنای لفظی و ظاهری سخن متناقض می نماید، و گرنه در الیه های عمیق تر
سخن تناقضی وجود ندارد و کالم بامعناست.

 گزینه 2 . 150

یـک لحظـه راه رفتـن کالغ را در ذهنتـان مجسـم کنید؛  دیدید چقـدر پاهایش را دور از هم می گـذارد و تلو تلو 
می خورد موقع راه رفتن )گشاد گشاد راه می رود( یا به قول موالنا، چون کشتی بی لنگر کز می شود و مژ می شود! درست 

برعکس کبک که پاهایش را با ناز و وقار نزدیک به هم برمی دارد!

 گزینه 2 . 151

یک بار این بیت را با ذوق و شـوق بخوانید و ببینید که آهنگش چقدر به ریتم سـریع گام برداشـتن های کبک نزدیک 

قید قید قید
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است!

 گزینه 4 . 152

مفهوم بیت نخست: نباید پا از گلیم خود فراتر نهیم و ادعای تو خالی کنیم.
مفهوم بیت دوم: عاشق واقعی می میرد اما لب به سخن و اعتراض نمی گشاید.

مفهوم بیت سوم: امنیت ناشی از حکومِت پادشاه به حدی است که دیگر ضعیف از قوی نمی ترسد.

 گزینه 2 . 153

در این جا کالغ دارد از صدای خودش و دوسـتانش لّذت می برد و خودش را کم تر از بلبل صبحگاهی نمی بیند و به هر 
چیزی که هست راضی است. تو نمی خواهد حتمًا مثل بلبل بخواند تا احساس خوش صدایی و خوش بختی کند. )برعکس 
اغلـب مـا انسـان های امروزی که صاحبـان صنایع بزرگ و بنگاه های اقتصادی چندملّیتی آن قدر چشـم و گوش ما را از 
یک سری لباس برند، ماشین برند، آدِم برند، فکِر برند، قیافة برند قد بند، وزن برند، شغل برند و ... پر کرده اند که به کل 
یادمان رفته آدم ها با هم تفاوت دارند و اگر همه بخواهند مثل ستاره های هالیوود زندگی کنند در واقع حکم کالغی را 
پیدا می کنند که می خواست کبک باشد، نه کبک شد نه دیگر کالغ بود، در جمع کبکان جای نداشت و در میان کالغ ها 

هم دیگر راهی نداشت چون با آن راه رفتن نه کبک و نه کالغش! موجب خندة کالغ ها هم می شد.(

 گزینه 3 . 154

)بروید بخوانید و بیندیشید و به پاسخ ها برسید زیرا برای یافتن راهی جز دریافتن وجودندارد؛ خسته نباشید!(


