
فصل 

است  خواسته  نویسنده،  یا  شاعر  آن ها  در  که  می خوانیم  را  متن هایی  فصل،  این  در 
موضوع و مفهومی رفتاری، اخالقی یا مسئله ای اجتماعی و پندآموز را به شیوۀ اندرز 
بازگو کند؛ برای این کار از داستان یا حکایت در قالب شعر و نثر بهره گرفته است؛ به 

این گونه آثار ادبی، »ادبیات تعلیمی« می گویند. 
اثر تعلیمی، اثری است که با هدف آموزش و تعلیم، موضوع هایی از حکمت، اخالق، 
مذهب یا دانشی از معارف بشری را بیان می کند. آثار تعلیمی می توانند تخیلی ـ ادبی 
باشند تا مسئله ای را به صورت روایی یا نمایشی با جّذابیت بیشتر ارائه دهند. از این 
گونه آثار ادبی، به ویژه در کتاب های درسی و ادبیات کودک و نوجوان بهره می گیرند. 
بسیاری از شاهکارهای ادبی )قابوس نامه، کلیله و دمنه، گلستان، بوستان، مثنوی معنوی( 

و آثار طنز، جنبهٔ تعلیمی دارند.

1



 ردس
1

ستایش/چشمهوسنگ/گنجحکمت)خالصۀدانشها(

جریان درس یکم با یک »ستایش« و دو حکایت به  نام های »چشمه و سنگ« و 
»خالصۀ دانش ها« آغاز می شود. معّرفی هر کدام را در قالب یک گفتار کوتاه ببین:1

به نام کردگار
»به نام کردگار« عنواِن شعری است از »عطّار نیشابوری«، شاعر و عارف نامداِر 
شمردن  بر  و  خداوند  عظمت  به  اشاره  با  مثنوی،  این  در  عطّار  کشورمان. 
نعمت های بی شماِر او، توّجه مخاطب را به موضوِع بسیار مهمِّ »تجّلِی وجوِد 
پروردگار در همۀ پدیده های هستی« که در اصطالح عرفانی »وحدت وجود« 
گاهی بندگان، خداوند  نام دارد، جلب می کند و در پایان، با اقرار به ناتوانی و ناآ

گاه و صاحب اختیار در جهان هستی معّرفی می کند. را تنها حقیقِت آ

چشمه و سنگ
»عاقبِت  نمادین،  و  تمثیلی  بیانی  با  که  یوشیج«  »نیما  از  زیبایی ست  شعر 
وخیمِ غرور و خودپسندی« را گوشزد می کند. نیما مخاطب را با خود به دِل 

طبیعِت سرسبز می برد و قّصۀ چشمه ای را روایت می کند که شیفته و فریفتۀ 
زیبایی خود است و با فخرفروشی به دشت و سبزه و ماه و ابر و باران و باغ 
زیبای بی همتای جهان هستی تصّور  را  و گل و خالصه، همه و همه، خود 
می کند، تا این که، در مسیر حرکت خود، به دریای خروشان و بی کران می رسد. 
این جاست که مجالی برای حرکت و جلوه گری نمی بیند و به حقارت خود پی 

کت و خاموش می مانَد. می برد و با آن همه غرور و هیاهو، سا

خالصۀ دانش ها
عنــوان اّولیــن حکایــت از بخــِش »گنــج حکمــت« در کتــاب دهــم اســت. 
ــا عمــل  ــه ب ــد ک ــو می کن ــی را بازگ ــدِی اشــتهاردی« داســتاِن چوپان »محّم
ــه جــای  ــج اصــِل »راســت گویی، کســِب روزِی حــالل، خودســازی ب ــه پن ب
عیب جویــی، درخواســت نکــردِن روزی از غیــرِ خــدا و هشــیارِی همیشــگی 

در برابــرِ فریــِب نفــس« راِه حکمــت و ســعادت را یافتــه اســت.

زیر نظر

هنگام مطالعه و مرور درس یکم، در قلمروهای سه گانۀ تحلیل متن، این موارد 
را زیر نظر بگیر:

  در قلمرو زبانی: توّجه به واژه های چندمعنایی و به خاطر سپردن معانِی 
مختلف آن ها، همین طور، شناخت نقش کلمات در جمله.

  در قلمرو ادبی: کار با آرایه ها، به ویژه »تشخیص، تشبیه، نماد و کنایه« و بعد 

از این ها آرایۀ »حس آمیزی« که به عنوان آرایه ای »نو« معّرفی و آموزش داده شده.
این  به  آن ها،  از  حاصل  اخالقِی  پیام  و  متون  نتیجۀ  فکری:  قلمرو  در   
ترتیب: در شعرِ »به نام کردگار«، مفهوم »ستایش خداوند و تجّلی خداوند در 
پدیده ها«، در شعرِ »چشمه و سنگ«، مفهوم »نکوهش غرور و خودپسندی« 

و در حکایِت »خالصۀ دانش ها« مفهوم »دعوت به برخی فضایل اخالقی«.

ابیات و عبارات مهم

ک ــاکبــه نــام کــردگاِر هفــت افــا ــی خ ــرد آدم از کف ــدا ک ــه پی ک
ک / عنایت خدا  عظمت و نیرومندی خدا / آفرینش انسان از خا

موجب کمال یافتن پدیده هاست.

ــا کــن ــار م طلب عنایت از خداوندز رحمــت، یــک نظــر در کار مــا کــنالهــی، فضــِل خــود را ی

ــادانتویــی رّزاِق هــر پیــدا و پنهــان ــا و ن ــر دان ــّاِق ه ــی خ روزی رسانی و آفرینندگی خداوندتوی

ــمزهــی گویــا ز تــو، کام و زبانــم ــم نهان ــکارا، ه ــم آش ــی ه توی
گاهی خداوند از احوال  خداوند عامل هر جنبشی در جهان است / آ

و اعمال انسان ها / تنها دارایی حقیقِی انسان خداوند است.
ــدار ــی پدی ــار آی ــت ِ به ــو در وق تجّلی خداوند در پدیده هاحقیقــت، پرده بــرداری ز ُرخســارچ

تجّلی خداوند در پدیده ها / آفرینندگی خداوندعجایـب نقش هـا سـازی سـوی خاکفــروِغ رویــت انــدازی ســوی خــاک

ــتُگل از شــوِق تــو خندان در بهار اســت ــمار اس ــای بی ش ــش رنگ ه همۀ پدیده ها عاشق خداوندند.از آن

عجز انسان از درک و وصف خداوندیقیـن دانـم که بی شـک، جـانِ  جانیهـر آن وصفی کـه گویم، بیـش از آنی

الهـــی نمی دانـــم،  اقرار بنده به عجز و نادانی خود و آگاهی و اختیار مطلق خداوندتــو دانی و تــو دانــی، آن چــه خواهینمی دانـــم، 

در جریان درس

1- برای ساماندهِی مطالب و گنجاندِن همۀ اطاّلعات در قالِب طبقه بندِی فصلی و درس به درس، »ستایِش« ابتدای کتاب، با عنواِن »به نام کردگار« را هم، به این دو حکایت اضافه کردیم.

به نام کردگار
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ــم ــا من ــه، یکت ــن معرک ــت: در ای غرور و خودشیفتگیتــاج ســِر ُگلبــن و صحــرا، منــمگف

ــَدَوم، ســبزه در آغــوش مــن ــنچــون بِ ــر دوش م ــر و ب ــر س ــد ب ــه زن غرور و خودشیفتگیبوس

ــَکن ــو، ِش ــر م ــایم ز س ــون بگش غرور و خودشیفتگیمــاه ببینــد رخ خــود را بــه مــنچ

تابنــاکقطــرۀ بــاران کــه درافتــد بــه خــاک ُگهــر  بــس  بدمــد  باران، موجب نعمت و برکت است.زو 

ــرد ــان ب ــه پای ــن، ره چــو ب ــر م غرور و خودشیفتگیاز خجلــی ســر بــه گریبــان بــرددر ب

ــد ــرمایه ش ــل س ــن، حام ــر ز م غرور و خودشیفتگیبــاغ ز مــن صاحــب پیرایــه شــداب

زندگــیُگل بــه همــه رنــگ و برازندگــی مــن  پرتــو  از  غرور و خودشیفتگیمی  کنــد 

نیلوفــری پــردۀ  ایــن  بُــِن  غرور و خودشیفتگیکیســت کنــد بــا چــو منــی، همســری؟در 

چشــمۀ کوچــک چو بــه آن جا رســید
خواســت کــز آن ورطــه، قدم درکشــد
لیــک چنــان خیــره و خامــوش مانــد

بدیــد دریــا  هنگامــۀ  همــه  وان 
برتــر کشــد از حادثــه  خویشــتن 
ــد ــز همــه شیرین ســخنی گــوش مان ک

عاقبت وخیم تکّبر / دست باالی دست بسیار است.

تا راست تمام نشده، دروغ نگویم: توصیه به صداقت و نکوهش دروغ گویی

تا مال حال تمام نشده، حرام نخورم: توصیه به کسب روزِی حالل و نکوهش حرام خواری

کِی درون( و نکوهش عیب جویی تا از عیب و گناه خود پاک نگردم، عیب مردم نگویم: توصیه به تهذیِب نفس )پا

تا روزِی خدا تمام نشده، به دِر خانۀ دیگری نروم: نکوهش درخواست از غیرِ خدا

تا قدم به بهشت نگذاشته ام، از هوای نفس و شیطان غافل نباشم: لزوم هشیاری و پرهیز همیشگی از هوای نفس

ــد ــری چکی ــاران ز اب ــره ب ــی قط ــدیک ــا بدی احساس حقارت در برابر پدیده های عظیم تر از خودخجــل شــد چــو پهنــای دری

ــتم کــه جایی کــه دریاســت من کیســتم؟ ــن نیس ــه م ــا ک ــت حّق ــر او هس تواضع و فروتنیگ

ــدچــو خــود را بــه چشــم حقــارت بدید ــان پروری ــه ج ــارش ب ــدف در کن تواضع موجب ارزشمندی و کمال است.ص

ــت کاو پســت شــد ــدبلنــدی از آن یاف ــت ش ــا هس ــت ت ــتی کوف تواضع موجب ارزشمندی و کمال است.در نیس

معنی واژه

ک: ِج فلک، آسمان، چرخ  افا

رّزاق: روزی دهنده 

زهی: آفرین

فروغ: روشنایی، پرتو 

َعلَیِه اَفَضَل الّصلوات*: نیکوترین درودها بر او باد.

ُغلغله زن: شور و غوغا کنان 

ک، خوردنی، غذا   قوت*: خورا

گلُبن: بوتۀ گل، گل سرخ، بیخ بوتۀ گل 

چشمه و سنگ

خالصۀ دانش ها

کارگاه متن پژوهی

واژه نامه
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فضل: بخشش، َکَرم، نیکویی

کام: سقف دهان، مجازاً دهان، زبان

برازندگی: شایستگی، لیاقت 

پیرایه: زیور 

تعّلل*: بهانه آوردن، درنگ کردن

تیزپا: شتابنده، سریع

خاییدن*: جویدن، به دندان نرم کردن 

خیره: سرگشته، حیران، فرومانده، لجوج، بیهوده

شکن: پیچ و خم زلف

معرکه: میدان جنگ، جای نبرد

نادره: بی مانند، بی نظیر 

نمط: روش، نوع

نیلوفری: صفت نسبی، منسوب به نیلوفر، به رنگ نیلوفر، الجوردی )در متن 

درس، مقصود از »پردۀ نیلوفری«، آسمان الجوردی است.(
کت  َورطه: زمین پست، مهلکه، هال

هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی، جمعّیت مردم 

یله: رها، آزاد

خّاق: آفریننده، مبدع

یکتا: بی نظیر، بی مانند

تابناک: روشن، درخشان، تابدار

بُن: ریشه، بنیاد، پایان، آخر

همسری: برابری

گریبان: یقه

نعره: بانگ، فریاد

ک، ترس آور  سهمگن: خوفنا

سهم: ترس

ک، وحشت آور َزهره در: ترسنا

َزهره: کیسۀ صفرا یا مایع زردرنگ و تلخ موجود در آن

حقارت: خواری، پستی، زبونی

چهره نما: همراه با جلوه گری و خودنمایی

واژه های چندمعنایی

گانه و متفاوت هستند؛ بنابراین، برای درِک معنِی درسِت آن ها در متن، الزم است به واژه های دور و بر توّجه کنیم و  برخی واژه ها دارای چند معنِی کامالً جدا

اصطالحاً از روی »رابطۀ هم نشینی« به معنِی درست برسیم. این طور واژه ها، »واژه های چندمعنایی« نامیده می شوند. ببین:

راست )1- مقابل چپ 2- به درستی، کامالً 3- بی انحراف(

سهم )1- بهره 2- ترس(

قوت )1- ُقّوت: توان 2- قوت: غذا(

همسری )1- برابری و مساوات 2- زوج برگزیدن و ازدواج(

خیره )1- مات 2- بیهوده 3- سرکش و لجوج 4- حیران(

زهره )1- َزهره: کیسۀ صفرا، جرأت 2- ُزهره: سّیارۀ ناهید(

امال

خواستن )طلب کردن( ~ خاستن )بلند شدن(بحر )دریا( ~ بهر )برای(

فضل )بخشش(  فاضل

رّزاق )روزی دهنده(  رزق

ر حقارت )خواری(  حقیر، ُمحقَّ

فروغ )روشنایی(

غلغله )شور و غوغا(

معرکه )میدان جنگ و رزمگاه(
نََمط )روش(

َزهره )کیسۀ صفرا، جرأت(

ورطه )مهلکه(

متن درس

واژگان هم آوا و متشابه

واژگان تک امال
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پرسش های چهارگزینه ای
قلمرو زبانی

در کدام گزینه به معنی درست واژه های »َورطه ـ نادره ـ خیره ـ نمط« اشاره شده است؟-11
2( مهلکه ـ شگفت انگیز ـ حیران ـ پالس 1( مهلکه ـ بی مانند ـ سرگشته ـ زیرانداز 

کت ـ گوشه ـ لجوج ـ نوع  4( هال 3( زمین پست ـ بی نظیر ـ فرومانده ـ روش  
معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ -21

ک )چرخ( / خّاق )مبدع( / زهی  )افسوس( / فضل )نیکویی( / فروغ )پرتو( / رّزاق )روزی دهنده(  افا
4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 

معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ -31
تعلّل )درنگ کردن( / خاییدن )چاپلوسی( / معرکه )جای نبرد( / هنگامه )زمان دیدار( / یله )آزاد( / شکن )پیچ و خم زلف( / تیزپا )شتابنده( / برازندگی )الیق(

4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 
در معنی واژه های کدام گزینه اشتباه وجود دارد؟  -41

ک 2( حقارت: زبونی / پیرایه: زیور / قوت: خورا 1( نیلوفری: الجوردی / تحصیل: کسب کردن / بُن: ریشه 
ک: روشن / سهمگنی: ترس آور / ُغلغله زن: شور و غوغا کنان 4( تابنا 3( َزهره در: وحشت زده / یکتا: بی مانند / گلبُن: بیخ بوتۀ گل  

معنی و تلّفظ واژۀ »قوت« در کدام گزینه متفاوت است؟-51
1( تـوام جگـر مخـور ار زان که من خورم شـاید 
2( پـای در گل مانـدگان را قـوت رفتـار نیسـت
3( از مـراد شـاه منصـور ای فلـک سـر برمتاب

4( بـــر مـــن خســـته بیـــن و تنـــد مران 

کــه قــوت خســته دالن جــز جگر نمی باشــد
یــاد دریــا می کند ســیالب و از خــود می رود
ــن ــازو ببی ــوت ب ــر ق ــیر بنگ ــزی شمش تی
نیست ــدن  ــ ــ دوی ــوت  ــ ق ــرا  ــ م ــه  کـ

معنی و تلّفظ واژۀ »قوت« در کدام گزینه متفاوت است؟-61
ــد  ــرزیر شـ ــری سـ ــم کافـ ــرص و وهـ 1( حـ
خوش گـــوار  قـــوت  و  اهلل  طعـــام  2( از 
3( ضـرورت اسـت کـه پیش تـو پنجه نگشـایم 
جـان بـرادر  مخـور  اّمـا  فطـره ام  4( بگیـر 

اژدهـــا از قـــوت مـــوری ســـیر شـــد
سـوار شـو  کشـتی  چـو  دریـا  چنـان  بـر 
مـرا کـه قـوت بـازوی زورمنـد تـو نیسـت
کـه مـن در این رمضـان قوت غالبـم غم بود

معنی و تلّفظ واژۀ »زهره« در کدام گزینه متفاوت است؟-71
1( تـن مـا بـه مـاه مانـد که ز عشـق می گـدازد 
2( زهره  سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت

3( ز وصـف کـوی تـو گـر شـّمه ای نسـیم بهـار 
تـو  مـاه  ز  بگیـرد  نـور  چـو  زمیـن  4( روی 

دل مـا چو چنـگ زهره کـه گسسـته تار بادا 
کس ندارد ذوق مسـتی میگساران را چه شد
بـاغ عرضـه دهـد، زهـرۀ چمـن بـدرد  بـه 
گویـی هـزار زهـره و خورشـید بر سماسـت 

معنی و تلّفظ واژۀ »زهره« در کدام گزینه متفاوت است؟-81
بی تـــو  ندانـــد  راه  خـــرد  کـــه  1( حّقـــا 
ــرد  ــوی بـ ــی ز دردت بـ ــی طوطـ 2( آن یکـ
3( در آسـمان نـه عجـب گـر بـه گفتـه حافـظ
نبینـــد گـــر  او  زهـــرۀ  4( بـــدّرد 

جــان زهــره نــدارد کــه بمانــد بی تــو
بمـــرد و  لرزیـــد  و  بدریـــد  زهـــره اش 
ــیحا را ــص آورد مس ــه رق ــره ب ــرود زه س
درون را کاو بـه زشـتی شـکل چـون اسـت

معنی و تلّفظ واژۀ »زهره« در کدام گزینه متفاوت است؟-91
ــگ دوش  ــی زد چنـ ــدم همـ ــره را دیـ 1( زهـ
ـــود  ـــار نب ـــرۀ گفت ـــرم زه ـــه گ ـــاد آن ک ـــاد ب 2( ی
او  مّریـــخ  چـــون  چشـــم  هـــوای  3( در 
4( ز شـــوق مجلـــس مســـتان نگـــر بـــه بـــزم افـــق 

ای همـــه چـــون دوش مـــا شـــب های چـــرخ
ـــرا ـــود م ـــر ب ـــو هـــر روز خب آخـــر از حـــال ت
ســـاز ده ای زهـــره بـــاز آن چنـــگ را
که زهره نغمه ســرای اســت و مشــتری رّقاص
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معنی واژۀ »کام« در کدام گزینه متفاوت است؟-101
ـــم ـــل بدخوی ـــام را آن طف ـــادر ایّ ـــار م 1( کن
2( خشک گردید و نشد طفلی از او شیرین کام
ــتی ــخ نگش ــی تل ــر کام کس ــون جگ 3( از خ
4( حـالوت سـخنش کام جـان کنـد شـیرین

که نتواند به کام هر دو عالم کرد خاموشـم
خجلـت از نخـل دل بی ثمـر خـود داریـم
گــر در خــور این بــاده مــرا حوصلــه بودی
ــان آرد ــه در بی ــر ک ــش ه ــی ز لب عبارت

معنی واژۀ »کام« در کدام گزینه متفاوت است؟-111
1( هیــچ کامــی ز دهــان تــو نکــردم حاصــل 
ــن  ــت ولیک ــته دهان اس ــم آن پس 2( کام دل
ــّکر ــچ و ز ش ــو هی ــد مگ ــنی قن 3( از چاش
ــر گشــت ــون زه ــم چ ــّی غ ــم از تلخ 4( کام

چه کنم؟ کز تو مرا یک سر مو حاصل نیست
ــرد ــا نتــوان ک زان پســته دهان هیــچ تمّن
زان رو کــه مرا از لب شــیرین تو کام اســت
ــاد ــاد بـ ــادخواران یـ ــوش شـ ــگ نـ بانـ

معنی واژۀ »خیره« در کدام گزینه متفاوت است؟-121
ــک آمد آن ــد  آم و  ــت  ــت آن کــه رف 1( رفـ
زیــنــهــار را  مـــرگ  ــشــو  م 2( پـــذیـــره 
ــرد ــازگ ب رو  ــفــت  گ را  3( فـــرســـتـــاده 
ــود؟ وج ز  کنی  ــرا  چ شـــادی  ــره  ــی 4( خ

ــم داری ــه غ ــره چ ــود خی ــه ب ــود آن ک ب
ــه غــم هــوش  دار مــده خیــره جــان را ب
ک مــرد بگویــش کــه ای خیــره ناپــا
عــدم؟ ز  خــوری  چــرا  غــم  بیهــده 

معنی واژۀ »خیره« در کدام گزینه متفاوت است؟-131
بـــود تیـــره  مشـــتری  او  دیـــدار  1( ز 
2( برآمـــد یکـــی نعـــره زان سرکشـــان

ــاه  ــادمان گشـــت فرخنـــده شـ 3( از آن شـ
ـــدر ـــدو ســـپرد پ ـــزاف ســـپه را ب ـــر گ ـــه ب 4( ن

ــود ــره ب ــان خی ــش هم ــش روی خــرد پی
ــون بیُهشــان ــاه چ ــد ش ــره ش در آن خی
ــپاه ــدان س ــره ز چن ــت خی ــش گش دل
نــه خیره گفت که لشــکر نگه کن و بشــمار

معنی واژۀ »خیره« در کدام گزینه متفاوت است؟-141
1( چه فسون کردی بر من که به تو دادم دل؟
2( ای خفته همه عمر و شده خیره و مدهوش
او می کـرد از عشـق روی  3( کسـی مالمتـم 
ک سـر کویت؟ 4( خیـره چـه سـراندازم بر خا

دل چـرا دادم خیـره به  فسـون تـو به باد؟
وز عمـر جهـان بهرۀ خـود کـرده فراموش
که خیره چند شتابی به خون خود خوردن؟
گـر بوسـه زنـم پایـت سـر برنکنـی دانـم!

معنی واژۀ »همسری« در کدام گزینه متفاوت است؟-151
همسری دعـــوی  از  آرش  1( بــــرون 
ــادرش مـ از  شــاهــنــشــه  2( پــذیــرفــت 
خویش استاد  با  که  گردی  شا 3( نحس 
ــا بــرداشــتــنــد ــی ــب ــری بـــا ان ــس ــم 4( ه

کـــز ایـــن پایـــه دارا کنـــد ســـروری
ــرش ــر سـ ــری بـ ــر همسـ ــاد افسـ نهـ
ــش ــه پیـ ــد بـ ــازد و آیـ ــری آغـ همسـ
اولیـــا را هم چـــو خـــود پنداشـــتند

معنی واژۀ »راست« در کدام گزینه متفاوت است؟-161
1( سـرو آزاد بـه بـاالی تـو می مانـد راسـت 
2( معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر
3( کـّف جـواد تـو چون ابر بهار اسـت راسـت
مـــرا بـــاد  و  ابـــر  ماننـــد  4( راســـت 

رفتـاری نشـود  میّسـر  تـو  بـا  لیکنـش 
کبـر رها نمی کنـد کز پس و پیـش بنگری
زو زده بـر شـوره زار اللـه چـو بر کشـتمند
بـر بـه  و  بحـر  بـه  همـی  بایـد  رفـت 

معنی واژۀ »راست« در کدام گزینه متفاوت است؟-171
ــا مــن کــرد راســت  ــا تــو کــه ب 1( آن کنــد ب
آراســت  تــو  بهــر  آســمان  و  2( زمیــن 
3( هّمتش آن اسـت تا غالب شود بر دشمنان 
4( بـه نهاد و خو و صورت به پدر ماند راسـت 

پیـــش مـــن بنشـــین و نیکـــو بنگـــرم
از ایـــن برخاســـتی بـــا قامـــت راســـت
راست چون بر دشمنان غالب شود غافر شود
پسـر آن اسـت پـدر را کـه بمانـد بـه پدر
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معنی واژۀ »راست« در کدام گزینه با بیت »راست به مانند یکی زلزله / داده تنش بر تن ساحل یله« یکسان است؟-181
1( راســـت زهـــری اســـت شـــّکرین انجـــام 
2( ســـیه رنـــگ بهـــزاد را پیـــش خواســـت 
3( چـو در ره مـی روی منگـر چـپ و راسـت 
4( گل بخندیـد کـه از راسـت نرنجیـم ولـی 

کـــج نباتـــی کـــه تلـــخ ســـازد کام
ـــت ـــت راس ـــتون اس ـــِهِ بیس ـــی ُک ـــو گفت ت
نظـر بر خویش کن کاین سـخت زیباسـت
هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

معنی واژۀ »سهم« در کدام گزینه متفاوت است؟-191
1( تیـــغ تـــو گـــر بـــه جانـــب دریـــا گـــذر کنـــد
2( می شـــوی ســـهم شـــعله، خـــار مشـــو
ـــو ـــدوی ت ـــزد ع ـــره گری ـــبان تی 3( زآن در ش
ـــن ـــردان پیلت ـــه ُگ ـــرزه ب ـــم، ل ـــد ز بی 4( افت

ـــار ـــه کوهس ـــزد ب ـــگ گری ـــهم او نهن از س
می شـــوی صیـــد گربـــه مـــوش مبـــاش
کــز ســهم تــو ز ســایۀ خــود می کنــد حذر
گـــردد ز ســـهم، خـــون دل خســـروان روان

در کدام گزینه غلط امایی وجود دارد؟-201
زاهـد مالمـت  خـار  مـا  ره  در  نهـد  1( ور 
2( قـدر وقـت ار نشناسـد دل و کاری نکنـد
3( شـرممان بـاد ز پشـمینۀ آلـودۀ خویـش
4( در بیابـان فنـا گـم شـدن آخـر تـا کـی؟

بریـم مکافـات  زنـدان  بـه  گلسـتانْش  از 
بس خجالت کـه از این حاصل اوقات بریم
گـر بدیـن فظـل و هنـر نـام کرامـات بریم
ره بپرسـیم مگـر پـی بـه مهّمـات بریـم

در کدام گزینه غلط امایی وجود دارد؟-211
ــود بی ثمــری دســت حمایــت 1( از ســنگ ب
2( از عالــم پرشــور مجــو گوهــر راحــت
3( بیهـوده مسـوزان نفس خویـش چو غّواص
4( خرسـند بـه فرمان قضـا باش کـه این تیغ

نـدارد هیـچ  ثمـر  کـه  درختـی  آسـوده 
کایـن بهـر به جـز مـوج خطر هیـچ ندارد
کایـن نـه صـدف پـوچ، گهـر هیـچ نـدارد
نـدارد هیـچ  تسـلیم، سـپر  از سـر  غیـر 

در کدام بیت غلط امایی وجود دارد؟-221
1( هـر آن کـه راز دو عالم ز خّط سـاغر خواند
2( ورای طاعـــت دیوانـــگان ز مـــا مطلـــب
3( دلـم ز نرگـس سـاقی امان نخاسـت بـه  جان
4( ز جـور کوکـب طالـع سـحرگهان چشـمم

ک ره دانسـت رمـوز جـام جـم از نقش خا
کـه شـیخ مذهب مـا عاقلـی گنه دانسـت

چـرا کـه شـیوۀ آن ترک دل سـیه دانسـت 
چنان گریسـت که ناهید دید و مه دانسـت

در کدام گزینه غلط امایی وجود دارد؟-231
1( زهــرۀ مردان نــداری خدمت ســلطان مکن

2( عمـــر بـــه شـــادی چـــو ســـنایی گـــذار 
ـــد  ـــیار ش ـــط بس ـــن نم ـــردن زی ـــه ک 3( توب
گـــر نـــه عقـــل بـــه مســـتی فروکشـــد لنگـــر 4( ا

پنجۀ شـیران نداری عـزم این میدان مکن
کار بـــه سســـتّی و حقـــارت مکـــن
شـــد بیـــزار  او  توبـــه  از  عاقبـــت 
ببـرد بـال  ورتـه  ایـن  از  کشـتی  چگونـه 

در متن زیر چند غلط امایی وجود دارد؟-241
»پسر گفت: ای پدر، قول حکما را چگونه مخالفت کنیم که گفته اند: رذق ارچه مقسوم است، به اسباب حصول تعّلق شرط است و با اگرچه مقدور، از 

ابواب دخول آن اجتناب واجب.«
4( یک 3( دو  2( سه  1( چهار 

در متن زیر چند غلط امایی وجود دارد؟-251
»واجب است بر تو که حّق نعمت او بگزاری، مگر خود را از این ورطۀ با برهانی و نیز نصرت مظلوم، و یاری او در بیان حّجت در حال مرگ و زندگانی، 
اهل مرّوت فرض شناسد؛ چه، هرکه حّجت مرده پوشیده گرداند، روز قیامت حّجت خویش فراموش کند و از این نمت فصلی بر او دمید تا وی را در 

میانۀ معرکه بازانداخت.«
4( یک 3( دو  2( سه  1( چهار 
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واژه های مشّخص شده در همۀ گزینه ها »نقش مفعولی« دارند، به جز .......... .-261

1( آه از آن نرگــس جادو کــه چه بازی انگیخت

2( مشــکل خویــش بــر پیــر مغان بــردم دوش

3( مبـاش بی  می و مطرب که زیر طاق سـپهر

4( مژدگانــی بــده ای دل که دگر مطرب عشــق

آه از آن مسـت که با مردم هشـیار چه کرد

می کـرد معّمـا  حـل  نظـر  تأییـد  بـه  کاو 

بدیـن ترانـه غـم از دل بـه در توانـی کـرد

کـرد مخمـوری  چـارۀ  و  زد  مسـتانه  راه 

واژه های مشّخص شده در همۀ گزینه ها »نقش مفعولی« دارند، به جز .......... .-271

از بخـت شـکایت منمـا 1( ای عـروس هنـر 

2( جنـگ هفتـاد و دو مّلـت همـه را عـذر بنه

3( حسـب حالی ننوشـتّی و شـد ایّامـی چنـد

افسـونگری آیـت  بخوانـد  سـاقی  4( نرگـس 

آمـد دامـاد  کـه  بیـارای  حسـن  حجلـۀ 

افسـانه زدنـد ره  ندیدنـد حقیقـت  چـون 

محرمی کو که فرسـتم به تـو پیغامی چند؟

حلقــه اوراد مــا مجلــس افســانه شــد

واژه های مشّخص شده در همۀ گزینه ها »نقش مسندی« دارند، به جز .......... .-281

گیتـــی شـــیدای  نگشـــتی  1( حافـــظ 

اسـت کمان ابرویـی  هـوادار  بـاز  دل  2( مـرغ 

3( دل بیمـار شـد از دسـت رفیقـان مـددی

4( از بتان آن طلب ار حسـن شناسـی ای دل

ــد ادیـــبـــان ــن ــدی پ ــی ــن ــی ش ــر م گـ

ای کبوتـر نگـران بـاش کـه شـاهین آمـد

تـا طبیبـش به سـر آریـم و دوایـی بکنیم

کایـن کسـی گفت کـه در علم نظـر بینا بود

واژه های مشّخص شده در همۀ گزینه ها »نقش قیدی« دارند، به جز .......... .-291

چـه؟ یعنـی  برانداختـه ای  پـرده  گهـان  1( نا

رقص کنـان ذّره صفـت  او  هـواداری  2( بـه 

3( جـام مـی  گیـرم و از اهـل ریـا دور شـوم

4( سرایی را     که صاحب نیست، ویرانی است معمارش

مسـت از خانـه بـرون تاختـه ای یعنی چه؟

تـا لـب چشـمۀ خورشـید درخشـان بـروم

بگزینـم ک دلـی  پا اهـل جهـان  از  یعنـی 

دل بی عشـق، می گردد خراب آهسته آهسته

قافیه در کدام گزینه »نقش قیدی« دارد؟-301

1( مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت

2( پیـر پیمانه کـش من کـه روانش خـوش باد

می گفتـم اللـه سـحر  در چمـن  صبـا  3( بـا 

4( کمتـر از ذّره نـه ای پسـت مشـو مهـر بـورز

گفت ای چشـم و چراغ همه شیرین سخنان

گفـت پرهیز کـن از صحبت پیمان شـکنان

که شـهیدان که اند این همـه خونین کفنان؟

تـا بـه خلوتگـه خورشـید رسـی چرخ زنان

قلمرو ادبی

در کدام گزینه آرایۀ »تشبیه« وجود ندارد؟-311

1( درد عشـــق تـــو کـــه جـــان می ســـوزدم

2( ســـرو منـــی و از دل بســـتان خـــودت خوانـــم

ـــم ـــه جـــان ده، می ده ـــی ک ـــن! گفت ـــاه م 3( م

4( بـــی مـــه رخســـار و شـــب زلـــف او

گـر همـه زهر اسـت از جان خوش تر اسـت

درد منـی و از جـان درمـان خـودت خوانم

ــم؟! ــون کنـ ــی چـ ــر گرانـ ــقم، آخـ عاشـ

خاطـــرم از شـــمع شبســـتان گرفـــت

در کدام گزینه آرایۀ »تشبیه« به کار نرفته است؟-321

1( چشـــم دل بگشـــا و در جان هـــا نگـــر

2( این عشـق آتشی سـت که جان مرا بسوخت

3( شـــب ســـیاه بـــدان زلفـــکان تـــو مانـــد

ــی ــر نتوانـ ــر وگـ ــش نگـ ــید رخـ 4( خورشـ

چـون بیامـد، چـون شـد و چـون مـی رود

داغـی به دل نهـاد و دلم زآن نشـان گرفت

مانـد تـو  رخـان  کـی  پا بـه  روز  سـپید 

آن زلـف سـیه نگـر کـه همسـایۀ اوسـت
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پاسخ های تشریحی

معنی درست واژه ها:11  3
کت َورطه: زمین پست، مهلکه، هال

نادره: بی نظیر، بی مانند
خیره: فرومانده، سرگشته، حیران، لجوج، بیهوده 

نمط: روش، نوع 
معنی درست واژه: زهی: آفرین21  4
معنی درست واژه ها:31  2

خاییدن: جویدن، به دندان نرم کردن 
هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی، جمعّیت مردم 

برازندگی: شایستگی، لیاقت 
ک، وحشت آور 41 معنی درست واژه : َزهره در: ترسنا  3
واژۀ »قوت« در گزینۀ )1( با تلّفظ »قوت« )بر وزِن »سود«( و به 51  1

ک« به کار رفته است و در سایر گزینه ها با تلّفظ »قّوت« و به  معنی »خورا
معنی »نیرو و توان«.

با تلّفظ »قّوت« و به معنی »نیرو و 61 واژۀ »قوت« در گزینۀ )3(   3
ک« به کار رفته  توان« و در سایر گزینه ها با تلّفظ »قوت« و به معنی »خورا

است.
به معنی »کیسۀ 71 و  تلّفظ »َزهره«  با  گزینۀ )3(  واژۀ »زهره« در   3

صفرا« و در سایر گزینه ها با تلّفظ »ُزهره« و به معنی »سّیارۀ ناهید« به کار 
رفته است. این سّیاره مشهور است به »نوازندۀ فلک«!

به معنی »سّیارۀ 81 تلّفظ »ُزهره« و  با  واژۀ »زهره« در گزینۀ )3(   3
ناهید« و در سایر گزینه ها با تلّفظ »َزهره« و به معنی »کیسۀ صفرا« به کار 

رفته است.
به معنی »کیسۀ 91 و  تلّفظ »َزهره«  با  گزینۀ )2(  واژۀ »زهره« در   2

صفرا« و در سایر گزینه ها با تلّفظ »ُزهره« و به معنی »سّیارۀ ناهید« به کار 
رفته است.

واژۀ »کام« در این گزینه در معنی »آرزو و خواسته« و در سایر 101  1
گزینه ها در معنی »دهان« به کار رفته است.

واژۀ »کام« در این گزینه در معنی »دهان« و در سایر گزینه ها در 111  4
معنی »آرزو و خواسته« به کار رفته است.

واژۀ »خیره« در گزینۀ )3( در معنی »سرکش و  لجوج« و در سایر 121  3
گزینه ها در معنی »بیهوده« به کار رفته است.

واژۀ »خیره« در گزینۀ )4( در معنی »بیهوده« و در سایر گزینه ها 131  4
در معنی »حیران، سرگشته و فرومانده« به کار رفته است.

واژۀ »خیره« در گزینۀ )2( در معنی »حیران، سرگشته و فرومانده« 141  2
و در سایر گزینه ها در معنی »بیهوده« به کار رفته است.

واژۀ »همسری« در گزینۀ )2( در معنی »زوج برگزیدن« و در سایر 151  2
گزینه ها در معنی »برابری و مساوات« به کار رفته است.

واژۀ »راست« در گزینۀ )2( در معنی »مقابل چپ« و در سایر 161  2
گزینه ها در معنی »به درستی و کامالً« به کار رفته است.

واژۀ »راست« در گزینۀ )2( در معنی »بی انحراف و متعادل« و در 171  2
سایر گزینه ها در معنی »به درستی و کامالً« به کار رفته است.

واژۀ »راست« در بیت سؤال و گزینۀ )2( در معنی »به درستی و 181  2
کامالً«  به کار رفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

1( درست، مقابل دروغ
3( مقابل چپ

4( درست، مقابل دروغ
»سهم« در این گزینه به معنی »بهره و نصیب« آمده، اّما در سه 191  2

گزینۀ دیگر در معنی »ترس و بیم« است.
امای درست واژه: فضل: بخشش، َکَرم، نیکویی201  3
امای درست واژه: بحر: دریا )بهرِ: براِی(211  2
امای درست واژه: خواستن: طلب کردن )خاستن: بلند شدن(221  3
امای درست واژه: ورطه: گرداب231  4
امای درست واژه: رزق: روزی241  4
امای درست واژه  : نمط: روش، شیوه251  4
مطرب عشق )نهاد( راه مستانه زد.261  4

بررسی سایر گزینه ها:

1( ]آن مست[ با مردم هشیار چه )مفعول( کرد.
2( ]من[ دوش مشکل )مفعول( خویش برِ پیر مغان بردم.

3( بدین ترانه غم )مفعول( از دل توانی به در کرد.
نرگس ساقی آیت افسونگری )مضاف الیه( بخواند.271  4

بررسی سایر گزینه ها:

1( ]تو[ حجلۀ )مفعول( حسن بیارای.
2( ]آنان[ حقیقت )مفعول( ندیدند.

3( ]تو[ حسب حالی )مفعول( ننوشتی.
دل بیمار )صفت( از دست شد )فعل غیراسنادی(.281  3

»شد« در این گزینه در معنِی »رفت« آمده و فعل اسنادی نیست.
بررسی سایر گزینه ها:

1( حافظ شیدای گیتی )مسند( نگشتی )فعل اسنادی(.
2( ]تو[ نگران )مسند( باش )فعل اسنادی(.

4( ]او[ در علم نظر بینا )مسند( بود )فعل اسنادی(.
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ک دلی )مفعول( بگزینم.291 ]من[ پا  3
بررسی سایر گزینه ها:

1( ]تو[ از خانه مست )قید( برون تاخته ای.
2( ]من[ به هواداری او )گروه قیدی(، ذّره صفت )قید(، رقص کنان )قید( تا لب 

چشمۀ خورشید درخشان )قید( بروم.
4( دل بی عشق، آهسته آهسته )قید( خراب می گردد.

]تو[ چرخ زنان )قید( به خلوتگه خورشید رسی.301  4
بررسی سایر گزینه ها:

1( ای چشم و چراِغ همه شیرین سخنان )مضاف الیه( ]با تو سخن می گویم[.
2( از صحبت پیمان شکنان )مضاف الیه( پرهیز کن.

3( این همه خونین کفنان )نهاد( شهیداِن که اند؟
بررسی سایر گزینه ها:311  3

1( تشبیه درد عشق )مشّبه( به زهر )مشّبه به(
به  )مشّبه(  معشوق  تشبیه   / )مشّبه به(  سرو  به  )مشّبه(  معشوق  2( تشبیه 
بستان )مشّبه به( / تشبیه معشوق )مشّبه( به درد )مشّبه به( / تشبیه معشوق 

)مشّبه( به درمان )مشّبه به(
معشوق  زلف  تشبیه   / )مشّبه به(  ماه  به  )مشّبه(  معشوق  رخسار  4( تشبیه 

)مشّبه( به شب )مشّبه به(
واژۀ »چون« در این بیت در معنی »چگونه« به کار رفته و ادات 321  1

تشبیه نیست.
بررسی سایر گزینه ها:

2( تشبیه عشق )مشّبه( به آتش )مشّبه به( )وجه شبه: سوزانندگی(
3( تشبیه شب )مشّبه( به زلف یار )مشّبه به( )وجه شبه: سیاهی( / تشبیه روز 

)مشّبه( به رخ یار )مشّبه به( )وجه شبه: سپیدی(
4( تشبیه رخ یار )مشّبه( به خورشید )مشّبه به( )وجه شبه: نورانی بودن(

بررسی سایر گزینه ها:331  3
1( این که َغم، جامی از خون دلم نوشید و گفت: »این جام را به سالمتی کسی 

می نوشم که در این روزگار شاد است.« تشخیص است.
2( این که تصویر خیالی چهرۀ یار سخن بگوید، تشخیص است.

4( مخاطب قرار گرفتن باد صبا و این که سالم برساند و سخن بگوید، تشخیص است.
بررسی سایر گزینه ها:341  1

و  بلبل  به  نالیدن  فعل  هم چنین  گل،  به  تبّسم  و  بی وفایی  دادن  2( نسبت 
مخاطب قرار گرفتن بلبل، تشخیص به شمار می رود.

برخیزد،  تخت  آن  از  عقل  و  بنشیند  دل  تخت  بر  و  بیاید  عشق  3( این که 
پدید آورندۀ آرایۀ تشخیص است.

4( این که ابر گریه کنان به باغ بیاید، آرایۀ تشخیص را به وجود آورده است.
3  در این بیت چهار بار آرایۀ استعاره به کار رفته است؛ واژگان »عید، 351

بهار، ماه و نگار )به  معنی نقش و نگار(« همگی استعاره از معشوق اند. 

دقت کنیم! مورد خطاب قرار گرفتن عناصر بی   جان، تشخیص )جان بخشی( به  
شمار می رود، اّما در شناسایی تشخیص باید توّجه داشت که آن را با استعاره 
اشتباه نگیریم: ای روزگار )منظور: همان روزگار!(: آرایۀ تشخیص / ای ماِه من 

)منظور: معشوق(: آرایۀ استعاره
در گزینۀ )3(، در حقیقت، شاعر با یک انسان )یار( گفت وگو می کند و تشخیص 

وجود ندارد.
بررسی سایر گزینه ها:

به حال  بتواند فکری  روزگار  این که  نیز  و  روزگار  گرفتن  قرار  1( مورد خطاب 
خودش کند، بیانگر آرایۀ تشخیص )جان بخشی( است. 

مخصوصاً  است،  )جان بخشی(  تشخیص  آرایۀ  نشان  دهندۀ  گل  2( خندیدن 
این که با صدای بلند هم بخندد! 

کی از وجود آرایۀ تشخیص  4( ایستادن ابر و باران برای وداع و گریستن ابر، حا
)جان بخشی( در بیت است.

بررسی سایر گزینه ها:361  3
1( دهان کسی را دوختن: کنایه از باعث سکوِت کسی شدن / پرده دری کردن: 

کنایه از رسوا کردن
2( سر به مهر: معادل کنایه های دست نخورده و سربسته است.

4( دل ربودن: کنایه از شیفته و عاشق کردن
بررسی سایر گزینه ها:371  3

1( بوی شیر دادن دهان: کنایه از بی تجربگی و بّچه بودن
2( آب در هاون کوبیدن / ساییدن: کنایه از کار بیهوده کردن

4( باد در سر داشتن: کنایه از مغرور بودن
رنگ گفتار: آمیختگی دو حّس بینایی و شنوایی381  2
391  3

آرایۀ حس آمیزی در سایر گزینه ها: 
1( سالم خشک: آمیختگی دو حّس شنوایی و المسه

2( تلخ شنیدن: آمیختگی دو حّس چشایی و شنوایی 
4( صفیر گرم: آمیختگی دو حّس شنوایی و المسه / شنیدِن بو: آمیختگی دو 

حّس شنوایی و بویایی
آرایۀ حس آمیزی در سایر گزینه ها: 401  4

1( شعر تر شیرین: شعر تر: آمیختگی دو حّس شنوایی و المسه / شعر شیرین: 
آمیختگی دو حّس شنوایی و چشایی

2( ترانه ها ی شیرین: آمیختگی دو حّس شنوایی و چشایی 
بهانه های رنگین: آمیختگی دو حّس شنوایی و بینایی

3( شنیدن بو: آمیختگی دو حّس شنوایی و بویایی / شنیدن رنگ: آمیختگی 
دو حّس شنوایی و بینایی

آرایۀ حس آمیزی در سایر گزینه ها: 411  1
2( رنگینِی گفتار: آمیختگی دو حّس بینایی و شنوایی 

3( شیرین سخنی: آمیختگی دو حّس چشایی و شنوایی 
4( بویی ندیدن: آمیختگی دو حّس بویایی و بینایی
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ستایش / نیکی / گنج حکمت )هّمت(

در جریان درس

و  »نیکی«  نام های  به   حکایت  دو  و  »ستایش«  یک  با  یکم  درس  جریان 
»هّمت«  آغاز می شود. معّرفی هر کدام را در قالب یک گفتار کوتاه ببین:1

لطف خدا

»لطف خدا« عنوان بخشی ست از منظومۀ »فرهاد و شیرین« وحشی بافقی. 
شاعر در این مثنوی به ستایش خداوند می پردازد و ضمن یادآوری لطف و 
و  اوست  به دست  ذلّت  و  عّزت  که  می کند  اشاره  نکته  این  به  احسان خدا، 
جهانی که او آفریده، بی عیب و نقص است. در ابیات پایان این بخش، به نعمت 

»خرد« اشاره می کند و کمال خردمندی را در اقرار به نادانی می داند. 
نیکی

شعر آموزنده ای ست از سعدی شیرازی. شاعر در این شعر از کتاب بوستان، 

به ضرورت تالش و هّمت در راه رسیدن به مقصود می پردازد و سوءاستفاده 
با  تمثیل  قالب  در  شعر  می دهد.  قرار  نکوهش  مورد  در  را  توّکل  مفهوم  از 
حضور شخصّیت های شیر، شغال، روباه و مرد درویش روی می دهد. »روباه« 
نماد انسان های وابسته و ناتوان و »شیر« نماد انسان های باهّمت و تواناست. 
پایان بخش شعر هم، ابیاتی ست با توصیه به نیکوکاری و دست گیری از افتادگان. 

هّمت 

عنوان اّولین حکایت از بخش »گنج حکمت« در کتاب یازدهم است. جامی در 
این حکایت از کتاب بهارستان، ماجرای موری را روایت می کند که ملخی را با 
وزن زیاد حمل می کرد. به عقیدۀ نویسنده تحّمل دشواری ها با نیروی هّمت 

ممکن است و نه با زور بازو. 

زیر نظر

هنگام مطالعه و مرور درس یکم، در قلمروهای سه گانۀ تحلیل متن، این موارد 
را زیر نظر بگیر:

 در قلمرو زبانی: توّجه به رابطۀ هم نشینی واژه ها، توّجه به روابط معنایی 

واژه ها )ترادف، تضاد، تضّمن، تناسب(، توّجه به کاربرد فعل »شدن« در معنی 
غیراسنادی، آشنایی با واژۀ »دیگر« در نقش یک وابستۀ پیشین. 

 در قلمرو ادبی: یادآوری آرایۀ کنایه، بررسی آرایۀ جناس تام و نمونه هایی 

از آن، بررسی تشبیه و ارکان آن، بررسی نقش نمادین »شیر« و »روباه«. 
 در قلمرو فکری: آشنایی با مفاهیم مهّمی از قبیل »عّزت و ذلّت به دست 

خداست«، »نظم بی نقص نظام آفرینش«، »روزی رسانی خداوند« و »دعوت 
به تالش و بلندهّمتی« و »دعوت به نوع دوستی« 

ابیات و عبارات مهم

زبان هــا چاشــنی بخِش  بیان هــابه نــام  در  معنــی  خداوند سخن آفرین است.حاوت ســنِج 

ــه او خواهــد بلنــدش ــد آن ســر، ک ــدشبلن ــد نژن ــه او خواه ــد آن دل، ک عّزت و ذلت در دست خداست.نژن

گشاده ســت احســان  نابســتۀ  بخشندگی و عدل خداوندبـه هر کس آنچه می بایسـت، داده سـتدر 

نظم بی نقص نظام آفرینشکه نـی یک مـوی باشـد بیـش و نی کمبــه ترتیبــی نهــاده وضــع عالــم

گــر لطفــش قریــن حــال گــردد گــرددا اقبــال  ادبارهــا  همــه 
عنایت خداوند موجب تغییر احوال است. / عّزت و ذلت در 

دست خداست.
ــای ــد پ ــو نه ــک س ــق او ی ــر توفی از رایو گ کار آیــد نــه  از تدبیــر  همه چیز وابسته به خواست و توفیق خداوند است.نــه 

روشــنایی نبخشــد  گــر  را  تیره رایــیخــرد  در  ابــد  تــا  همه چیز وابسته به خواست خداوند است.بمانــد 

گاهکمــال عقــل آن باشــد در ایــن راه آ هیــچ  از  نیســتم  گویــد  عجز عقل از درک و شناخت خداوند و حقیقتکــه 

1- برای سامان دهِی مطالب و گنجاندِن همۀ اطاّلعات در قالِب طبقه بندِی فصلی و درس به درس، »ستایِش« ابتدای کتاب، با عنواِن »لطف خدا« را هم، به این دو حکایت اضافه کردیم.

ستایش
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اوفتـاد اتّفـاق  بـاز  روز  بــداددگـر  روزش  قــوت  روزی رســان  روزی رسانی خداوندکــه 
ــرد ــده ک ــده، بینن ــرد را دی ــن، م کــردیقی آفریننــده  بــر  تکیــه  و  امید به روزی رسانی خداوند / سوءاستفاده از مفهوم توّکلشــد 
زورکـز این پس بـه کنجی نشـینم چو مور بــه  پیــان  نخوردنــد  روزی  امید به روزی رسانی خداوند / سوءاستفاده از مفهوم توّکلکــه 
امید به روزی رسانی خداوند / سوءاستفاده از مفهوم توّکلکــه بخشــنده، روزی فرســتد ز غیــبزنخــدان فــرو بــرد چنــدی بــه جیب
ــل ــاش، ای َدَغ ــده ب ــیر دّرن ــرو ش َشــلب روبــاِه  چــو  را  خــود  دعوت به تالش و پرهیز از سستی در به دست آوردن روزیمََینــداز 
دعوت به بلندهّمتی و مناعت طبعچـه باشـی چـو روبـه بـه وامانـده سـیر؟چنان سـعی کن کـز تو ماند چو شـیر
ــشبخــور تــا توانــی بــه بــازوی خویــش ــرازوی خوی ــود در ت ــعَیت ب ــه س دعوت به تالش و بلندهّمتیک
ــربگیــر ای جــوان، دســت درویــش پیر ــتم بگی ــه دس ــن ک ــود را بیفگ ــه خ دستگیری از ناتوانان و دعوت به تالش / نکوهش وابستگین
دعوت به حسن خلق با مردم و یاری رسانی به آن هاکـه خلـق از وجـودش در آسـایش اسـتخــدا را بــر آن بنده بخشــایش اســت
ــتَکــَرم ورزد آن ســر که مغزی در اوســت ــز و پوس ــی مغ ــد ب ــه دون هّمتان ان نکوهش دون هّمتی و دعوت به یاری رسانیک
ــدایکســی نیــک بینــد به هــر دو ســرای ــِق خ ــه خل ــاند ب ــی رس ــه نیک دعوت به یاری رسانی به خالیق / نتیجۀ کارها به انسان باز می گردد.ک

ــن. ــّوت ت ــه ق ــه ب ــند، ن ــت کش ــازوی حمّی ــت و ب ــروی هّم ــه نی ــار را ب ــردان، ب دعوت به بلندهّمتی، تالش و مناعت طبعم

سنجیدن دوستان / شرط دوستی، یاری رساندن است.قرضـی بـه رسـم تجربـه از دوسـتان طلبمعیار دوسـتاِن دغل روز حاجت است
ــبصــورِت بــی صــورِت بــی حــّد غیب ــی ز جی ــر موس ــت ب ــۀ دل تاف دل محّل تجّلی خداست.ز آین
دعوت به بلندهّمتی و مناعت طبعگـر نـام و ننـگ داری، از آن فخـر، عـار دارفخری که از وسـیلت دون هّمتی رسد
ــدگریۀ شام و سحر شکر که ضایع نگشت ــه ش ــر یکدان ــا گوه ــاران م ــرۀ ب کامیابیقط
کامیابیدل بـر دلـدار رفـت، جـان بـر جانانـه شـدمنزل حافـظ، کنون بارگه پادشاسـت
پندناپذیری عاشقکاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیستبا زمانی دیگر انداز، ای که پندم می دهی
برســد بی گمــان  هرچنــد  دعوت به تالش و پرهیز از سستی در به دست آوردن روزیشــرط عقــل اســت ُجســتن از درهــارزق 
ســحر دیــدم درخــت ارغوانــی

ــم ــته گفت ــوان آهس ــوش ارغ ــه گ ب

خســته جانی بــام  بــه  ســر  کشــیده 

دیگرانــی فکــر  کــه  خــوش  بهــارت 
یاری رسانی به خلق

ــودن ــه در کار آزم ــه در کار و چ ــودنچ ــاج ب ــود محت ــه خ ــز ب ــد ج دعوت به بلندهّمتی، تالش و مناعت طبعنبای
دعوت به تالش و پرهیز از سستی در به دست آوردن روزیاز تــو حرکــت، از خــدا برکــت

معنی واژه

ادبار: نگون بختی، پشت کردن؛ متضاّد اقبال
اقبال: نیک بختی، روی آوردن

تا  کند  مهّیا  بنده،  موافق خواهش  را  اسباب  که خداوند،  توفیق: آن است 
خواهش او به نتیجه برسد؛ سازگار گردانیدن

تیره رایی: بداندیشی، ناراستی
چاشنی: مزه، طعم

حاوت: شیرینی
نژند: خوار و زبون، اندوهگین

جیب: گریبان، یقه
چنگ: نوعی ساز که سرِ آن خمیده است و تارها دارد.

حمّیت: غیرت، جوانمردی، مردانگی
َدَغل: مکر و ناراستی، در اینجا مّکار و تنبل

دون هّمت: کوتاه هّمت، دارای طبع پست، کوتاه اندیشه
َزنَخدان: چانه

ُشغال: جانور پستانداری است از تیرۀ سگان که جزو رستۀ گوشتخواران است.
َشل: دست و پای از کار افتاده

شوریده رنگ: آشفته حال
غیب: پنهان، نهان از چشم

فروماندن: متحّیر شدن
ُقوت: رزق روزانه، خورا ک، غذا

نیکی

واژه نامه

هّمت

کارگاه متن پژوهی
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قرین: همدم، همسر، یار، مصاحب

رای: اندیشه

صنع: آفرینش

دون: پست، سفله، فرومایه، خسیس

فخر: بالیدن

عار: ننگ

تفّرج: تماشا، سیر، گردش، گشادگی  خاطر

بارگه: کاخ و دربار پادشاه

رزق: روزی

کمر بستن: آماده شدن، هّمت کردن

گران: سنگین

»شدن« در معنی غیراسنادی 

در متن هـای قدیمـی، گاهـی فعـل »شـدن« در معنـی اسـنادی و گاه در معنی 

»رفتـن، گذشـتن و سـپری شـدن« بـه کار می رفتـه اسـت. بـه نمونه هـای زیـر 

نـگاه کن: 

گریۀ شام و سحر شکر که ضایع نگشت / قطرۀ باران ما گوهر یکدانه شد )اسنادی( 

منزل حافظ، کنون بارگه پادشاست / دل بر دلدار رفت، جان بر جانانه شد )رفت( 

روابط معنایی واژه ها 

معانـی برخـی واژه هـا تنهـا در جملـه یـا زنجیرۀ سـخن قابـل درک اسـت. با 

اسـتفاده از شـیوه های زیـر، بـه معنـای هـر یـک از واژه هـای مشّخص شـده، 

دقیق تـر می تـوان پـی بـرد: 

 قرار گرفتن واژه در جمله: 

ک بود. ـ ماه، طوالنی بود. / ماه، تابنا

 توّجه به رابطه های معنایی )ترادف، تضاد، تضّمن و تناسب( 

ترادف رابطه های معنایی
سیر و بیزار

سیر و گرسنهتضاد

سیر و گیاهتضّمن

سیر و پیازتناسب

امال

محراب )جای ایستادن پیش نماز( ~ مهراب )شخصّیتی در شاهنامه( َقرض )وام( ~ َغَرض )هدف(

حاوت )شیرینی(  حلوا

قرین )همنشین(  مقارن، قرینه

اقبال )خوشبختی(  ُمقبل

صنع )آفرینش(  صنعت، صنایع

حاجت )نیاز(  احتیاج

ضایع )تباه(  تضییع

تضّمن )زیرمجموعگی(  ضمن 

رزق )روزی(  رّزاق

حمّیت )غیرت( 

ادبار )بدبختی( 

شغال )نوعی حیوان( 

قوت )غذا( 

َزنَخدان )چانه( 

َدَغل )مّکار( 

عار )ننگ( 

ارغوان )نوعی گل( 

متن درس

واژگان هم آوا و متشابه

واژگان تک امال
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زبان فارسی

در متن های قدیمی، گاهی صفت پسین به صورت وابستۀ پیشین )و بالعکس( 

به کار می رفته است. به نمونه های زیر نگاه کن: 

 وابسته های پسینی که پیش از هسته می آمدند: 

در  می رود،  کار  به  مبهم  پسین  وابستۀ  عنوان  به  اغلب  امروزه  که  »دیگر«   

گذشته وابستۀ پیشین مبهم نیز بوده است: 

دیگر روز، برای تفّرج، به بوستان رفت.

دیگر روز از این سرای عاریتی رخت به سرای باقی کشید.
ــاد ــاق اوفتـ ــاز اّتفـ ــر روز بـ بداددگـ روزش  قوت  روزی رسان  که 

 وابسته های پیشینی که پس از هسته می آمدند: 

 »چند« امروزه به عنوان وابستۀ پیشین مبهم به کار می رود؛ در گذشته 

وابستۀ پسین مبهم نیز بوده است: 

سحرگاهی با تنی چند خاصان به بالین قاضی فراز آمد. 
بدیدچون که تا اقصای هندستان رسید چندی  طوطی  بیابان  در 

 صفت های شمارشی اصلی در گذشته گاهی پس از هسته می آمده اند. در 

این صورت بین هسته و وابسته »ی« نکره می آمده است: 

خصمان چیرگی کردند و سواری دویست برافکندند و رزمی صعب اّتفاق افتاد 

و از لشکر ما مردی پنج گرفتار آمدند. 

ـُم( نیز گاهی پیش از موصوف واقع   صفت های شمارشی ترتیبی )عدد + 

می شده اند: دوم روز، سوم بار

کار  به  تشدید  بدون  امروز(  گفتارِی  شکل  )برخالف  گذشته  در  واژه ها  این 

می رفته اند: 
بیاراســتش گونه گــون یک ســرهسـوم روز خـوان را بـه مـرغ و بره

آرایه های ادبی

کنایه
به کار بردن ترکیب یا عبارتی که دو معنی دارد: یکی معنای لفظی و ظاهری که مورد نظر نیست و دیگر، معنی باطنی که منظور گوینده است.

بر باد رفتن: کنایه از نابود شدنعاشــقی ها از دلــم دیوانگی هــا از ســرمتــار و پــود هســتی ام بــر بــاد رفــت اّمــا نرفــت

دست کوتاه کردن: کنایه از ترک تعّلق و دل بستگیکآن که کوته دست باشد در جهان سرور شوداز دو عالــم دســت کوتــه کن چــو ســرو آزاده وار

ســر در  بــاد  چنــدان  و  اندک عمــر  را؟گل  گلســتان  نایــد  خنــده  باد در سر داشتن: کنایه از مغرور بودنچگونــه 

ــرآورده ای ــت ب ــا دس ــویش م ــه تش ــه ب دست برآوردن: کنایه از اقدام کردنتیــغ چــرا می کشــی؟ مــا ســپر انداختیــمای ک
سپر انداختن: کنایه از تسلیم شدن

دست شستن: کنایه از قطع عالقه کردنزآن چــون خیــال گشــتم تــا در دلــم گذاریزآن دست شستم از خود تا دست من تو گیری
دست گرفتن: کنایه از یاری رساندن

جناس همسان )تام(
دو واژه با ظاهر یکسان و معنای متفاوت

مهر )خورشید( و مهر )محّبت(وز مهــر و کیــن تــو دو نشانه ســت خیــر و شــراز روی و رای تــو دو نمونه ســت مــاه و مهــر

برگیــر ره  زاد  و  ســاز  ســفر  بــرگ  و  زادبیــا  مــادر  ز  او  هرکــه  بــرود  عاقبــت  زاد )توشه( و زاد )زاده شد(کــه 

ــم ــوی آن صن ــر ک ــه س ــری ب ــر پ گ ــرغ ا پــریای م بــدان  برســانی  دوســتان  پری )پرواز کنی( و پری )فرشته(پیغــام 

ــت ــما را بگرف ــاه س ــنت م ــون رس ــف هم چ ماه )قمر( و ماه )سی روز(مــن ندانــم کــه در ایــن مــاه چه ها خواهد شــدزل

ــل ــم خلی ــوخته ای در غ ــل س ــون خلی ــر چ خلیل )حضرت ابراهیم )ع(( و خلیل در گلِســتان مگــرد و در آتــش قــرار گیــرگ
)دوست، معشوق(

کنایهنمونه ها

جناس همسان )تام( نمونه ها



| فارسی یازدهم 262

افزوده شدن »تکواژ های تصریفی« )مانند »ی« نکره و نشانه های جمع( یا »ضمایر مّتصل« به طرفین جناس، اشکالی در جناس ایجاد نمی کند. به این 

نمونه ها نگاه کن: 

نــدارد تــر  گلبــرگ  حســنت  حیــات  آب 

ده بــاد  بــه  را  طــّرۀ خــود  تارهــای  گــو 

طعــم دهــان تنگــــت تنگ شــکر نــدارد

تــا یــاد توســت مونــس شــب های تــار من

تنگ )متضاّد فراخ( و تنگ )یک لنگه از بار(

تار )دانۀ مو( و تار )تاریک(

کتفا کنیم. شرط اصلی در پیدا کردن جناس های تام، خواندن درست و درک صحیح بیت هاست. هرگز نباید به شباهت های ظاهری ا

تشبیه و ارکان آن   
تشبیه: اّدعای همانندی دو چیز در یک یا چند ویژگی مشترک

نمونه: چشم او در آبی بودن، همانند آسمان است.

ارکان: تشبیه از چهار رکن )پایه( تشکیل می شود: 

 مشّبه: رکنی که می خواهیم آن را تشبیه کنیم.  چشم  

 مشّبه به: رکنی که مشّبه را به آن تشبیه می کنیم.  آسمان

 وجه شبه: ویژگی مشترک میان مشّبه و مشّبه به  آبی بودن

 ادات تشبیه: واژه ای که مفهوم مشابهت را می رساند.  همانند

برخی ادوات تشبیه: هماننِد، ماننِد، مثِل، عیِن، شبیِه، چون، چو، هم چون، 

...وار  با پسوند های  واژه هایی  به کرداِر،  بَرساِن،  به ساِن،  هم چو، چنان، چونان، 

)مردوار(، ...گون )الله گون(، ...گونه )دشمن گونه(، ...َوش )پریوش(، ...سا )مهسا(، 

...آسا )برق آسا(، ...صفت )روباه صفت(، فعل هایی از مصدر ماندن و مانستن )هر 

دو به معنِی شبیه بودن( و هر واژه ای که نشانه ای از مشابهت در خود داشته 

باشد؛ ماننِد گویی، تو گویی، گوییا، گفتی، تو گفتی، ...

ــاش آزاد گــرت ز دســت برآیــد چــو نخــل بــاش کریــم ــرو ب ــو س ــد چ ورت ز دســت نیای

گویــی کــه روز مــن بــود و روزگار مــناز بــس کــه کوتــه اســت و ســیه زلــف یــار مــن

کانــدر غمــت چــو بــرق بشــد روزگار عمــراز دیــده گــر سرشــک چو بــاران چکد رواســت

»چون« و »چو« به شرطی ادات تشبیه محسوب می شوند که معنی »ماننِد« داشته باشند. این دو واژه در معنِی »هنگامی که« ادات تشبیه نیستند. 

همین طور  واژه »چون« به معنای »چگونه« ادات تشبیه نیست. نمونه ها را ببین: چون است حال بستان ای باد نوبهاری / کز بلبالن برآمد فریاد بی قراری 

)چون: چگونه / ادات تشبیه نیست.( چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود / ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد )چو: هنگامی  که / 

ادات تشبیه نیست.(

مشّبه و مشّبه به دو رکن اصلی تشبیه اند که وجودشان برای تشخیص آرایۀ »تشبیه« ضروری ست، اّما دو رکن دیگر )وجه شبه و ادات تشبیه( ممکن است 

حذف شده باشند.

تاریخ ادبّیات

فرهاد و شیرین )منظوم(: وحشی بافقی

بوستان )منظوم(: سعدی

بهارستان )منثور(: جامی

نمونه ها
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پرسش های چهارگزینه ای
قلمرو زبانی

در کدام گزینه به معنی درست واژه های »نژند ـ ادبار ـ َدَغل ـ دون« اشاره شده است؟-11

2( افسرده ـ پشت کردن ـ مّکار ـ فرومایه 1( اندوهگین ـ اندیشیدن ـ ناراست ـ پست 

4( پژمرده ـ بدبختی ـ نوعی ساز ـ خسیس 3( سرگشته ـ درایت داشتن ـ حیله گر ـ سفله 

در کدام گزینه به معنی درست واژه های »حمّیت ـ َزنَخدان ـ قوت ـ اقبال« اشاره شده است؟-21

2( رشک ـ گریبان ـ غذا ـ سعادت 1( جوانمردی ـ خسیس ـ نیرو ـ خوشبختی 

4( مرّوت ـ رشتۀ تاب داده ـ توان ـ الیق بودن 3( غیرت ـ چانه ـ خورا ک ـ روی آوردن 

معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن، نادرست نوشته شده است؟ -31

نژند )دشوار( / اقبال )خوشبختی( / صنع )آفرینش( / دون )فرومایه( / بارگه )کاخ و دربار پادشاه( / گران )سنگین( / جیب )گریبان( 

4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 

معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن، نادرست نوشته شده است؟ -41

کمر بستن )هّمت کردن( / َزنَخدان )شانه( / شوریده )پریشان( / َدَغل )حیله گر( / حمّیت )غرور( / فخر )بالیدن( / تفّرج )گردش( / توفیق 

)همراهی( / حاوت )شیرینی( 

4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 

معنی واژۀ »سیر« در کدام گزینه متفاوت است؟-51
1( نـه پیـل و نـه تخـت و نـه بـار و بنـه
2( مدعی بسیار داری اندر این صنعت ولیک
3( یـک نیمـۀ گیتـی سـتد و سـیر نباشـد
4( ای سـیر تو را نان جویـن خوش ننماید

بـــه نانـــی تـــو ســـیری و هـــم گرســـنه
زیرکان دانند سیر از سوسن و خار از سمن
نباشـد دیـر  و  گـرد  دیگـر  نیمـۀ  تـا 
معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است

معنی فعل »شدن« در کدام گزینه متفاوت است؟-61
1( تو  نشسته به می و مطرب و ما مست و خراب
2( هم چو بید از غم هجران دل من می لرزید
3( در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز
4( ای که خواجو ز سـر زلف تو شد سودایی

مّدتـی بـر سـر کـوی تو سـتادیم و شـدیم
کان سـهی سـرو خرامـان متمایـل می شـد
ـــی دارد ـــر گمان ـــر حســـب فک ـــر کســـی ب ه
در سر زلف سیاه تو چه سوداست که نیست

معنی فعل »شدن« در کدام گزینه متفاوت است؟-71
1( تـا دلـم فتنـۀ آن نرگـس بیمـار تو شـد
2( افسـوس که شـد دلبـر و در دیدۀ گریان
3( بـا لبت گـر بـاده الف جانفزایـی می زند
4( تا بسته شد ز عشق تو بر دل طریق عقل

بر من این واقعه نوعی دگر از بیماری اسـت
تحریـر خیـال خـط او نقـش بـر آب اسـت
پیش ما روشن شد این ساعت که او را آب نیست
در شـهر کو کسی که کنون شـهربند نیست

معنی فعل »شدن« در کدام گزینه متفاوت است؟-81
1( دلخسـته ای که کشتۀ شمشیر عشق شد
2( که کند چاره ام این لحظه که بیچاره شدم؟
3( گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت
4( چــو شــد ســرگران از شــراب گــران

زخمش به جان رسید و ز مرهم خبر نداشت
کـه دهـد یاریَـم امـروز کـه آن یـار برفـت
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شـد
دگــر نرگســش مســتی از ســر گرفــت
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معنی واژۀ »ماه« در همۀ گزینه ها یکسان است، به جز ............. .-91
1( منگـر بـه مـاه، نـورش تیره شـود ز رشـک
گـر نیسـتیش زلف سـیاه 2( بـه مـاه مانـدی ا
رسید او  دندان  سیمین  میان  3( می  چون 
4( نگویمـت کـه همـه سـاله می پرسـتی کـن

بشـکنی ک  پـا بـاغ، سـرو سـهی  بـه  مگـذر 
گر نیسـتیش مشـکین خال بـه زهـره ماندی ا
پرویـن درون نشسـت بـه  مـاه  کـران  گویـی 
ســه مــاه می خــور و نــه مــاه پارســا می بــاش

معنی واژۀ »ماه« در همۀ گزینه ها یکسان است، به جز ............ .-101
1( کـه ایـن چـرخ و ماه اسـت یـا تـاج و گاه؟
2( چـون جـام می گرفـت نـگارم، زمانـه گفت:
گردان ســـپهر و  کیـــوان  3( خداونـــد 
قـّدش اسـت  سـیمین  سـرو  سـان  4( بـه 

سـپاه؟ یـا  انـدرش  پیـش  ستاره سـت 
»خورشـید بیـن کـه ماه محـّرم گرفته اسـت«
مهـــر و  ناهیـــد  و  مـــاه  فروزنـــدۀ 
منـــّور مـــاه  ســـرش  بـــر  ولیکـــن 

معنی و تلّفظ واژۀ »چون« در همۀ گزینه ها یکسان است، به جز ............ .-111
1( کجروی در کیش ما   کفر است صائب همچو تیر
عشق آیین  در  است  نامردی  قتل،  2( انتظار 
سیر تو  تماشای  ز  نمی شد  که  را  3( دیده ای 
4( نامۀ پیچیده را چون آب خواندن حّق ماست

کش چون کمان افتاده ایم؟ از چه دایم در کشـا
خـون خـود چون کوهکن مردانـه می ریزیم  ما 
بـی  تماشـای تـو، چـون سـیر توانـم کـردن؟
کــز ســخن فهمان آن لب هــای خاموشــیم مــا

معنی و تلّفظ واژۀ »چون« در کدام گزینه متفاوت است؟-121
خودم کار  درماندۀ  خودم،  اطوار  1( حیران 
2( از ما زبان خامۀ )= قلم( تکلیف کوته است
ندید من  برای  هیچ کس خوابی  عزیزان  3( از 
باش سرد  کین  ز  و  مهر  از  شو  4( گرم 

هـر لحظـه دارم نّیتـی، چـون قرعـۀ رّمال هـا
مـا؟  دیوانه ایـم  کـه  کنیـم  ایـن شـکر چـون 
گر چه عمری شد که چون یوسف به زندان مانده ام
ــاش ــرد بـ ــید جوانمـ ــه و خورشـ ــون مـ چـ

معنی واژۀ »تند« در کدام گزینه متفاوت است؟-131
تنـد خصـم  بـا  دوسـت  ای  کـن  1( تواضـع 
2( نـه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشسـت
3( فرصـت نمی دهد که بشـویم ز دیده خواب
4( ز بهـــر درم تنـــد و بدخـــو مبـــاش

کـــه نرمـــی کنـــد تیـــغ بّرنـــده، کنـــد
دانـــد ســـروری  آییـــن  و  کالهـــداری 
عمـر روزگار  می گـذرد  تنـد  کـه  بـس  از 
ــاش ــو مبـ ــی، درم گـ ــه باشـ ــد کـ ــو بایـ تـ

تلّفظ و معنی واژۀ »جستن« در کدام گزینه متفاوت است؟-141
نهنــگ کام  ز  ســالمت  جســتی  1( کــه 
مســت بودنــد  کــه  آن  2( پرســتندگان 
ارجمنــد همــی  جســتم  کار  3( یکــی 
بــود خســته  نامــور  چهــل  و  4( هــزار 

درنـــگ نکـــردی  گریـــزش  گاه  بـــه 
نجســت ایشــان  دســت  از  زنــده  یکــی 
بلنــد گیتــی  بــه  زو  شــود  نامــم  کــه 
کــه از پــای پیــالن بــرون جســته بــود

معنی واژۀ »گران« در کدام گزینه متفاوت است؟-151
گــران گــرز  بــه  بکوبــم  1( چنانــش 
2( آن کایــن ســوی او بی بهــا و خــوار اســت
گنـــاه بـــار  چیـــز  هـــر  ز  3( گران تـــر 
4( نگــه کــن کــه چــون کرد بــی هیــچ حاجب

آهنگـــران کوبنـــد  فـــوالد  کـــه 
فـــردا ســـوی ایـــزد گـــران از آن اســـت
او جـــان دژم گـــردد و دل ســـیاه کـــز 
بـــه جان ســـبک جفـــت جســـم گرانت

معنی واژۀ »گران« در همۀ گزینه ها یکسان است، به جز ............ .-161
1( پدر را به عّلت او سلسله در نای است و بند گران بر پای. 

2( آسیاسنگ زیرین متحّرک نیست؛ الجرم تحّمل بار گران همی کند. 
3( فرمود تا آن صلۀ گران را پیش نهادند. 

4( چون مرد توانا و دانا باشد، مباشرت کار بزرگ و حمل بار گران او را رنجور نگرداند. 
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در کدام گزینه غلط امایی وجود دارد؟ -171
1( بر خردمند واجب است که به قضاهای آسمانی ایمان آرد و جانب احتیاط را مهمل نگذارد.

2( چندان که شایانی قبول حیات از جّثه زایل گشت، برفور متالشی گردد.
3( به میمنت معاونت از چندین ورطۀ  هایل خالص یافتند.

4( و این بدان که هر که وحشت غفلت نچشیده باشد، هالوت انس نیابد.
در کدام گزینه غلط امایی وجود دارد؟-181

1( و هر که در حفظ آن اهمال نماید و فراغت جوید، در سوز ندامت افتد و به غرامت مأخوذ گردد.
2( با کمال شّدت و صالبت که داشت، در قیاس با سابقین و اسالف خود قلبی رئوف و خاطری رحیم داشت.

3( و امیر او را صله ها داد و او چند بیت مناسب حال در کمال فصاحت و چیره زبانی بر بدیهه انشا کرد.
ک نداشت. 4( و این از غایت علّو هّمت او بود که ملکی عظیم از برای همّیت دین به وی داد و با

در کدام عبارت غلط امایی وجود دارد؟-191
گر به کمال حلم و رأفت ملکانه ثقت محکم نداشتی، هرگز آن تأّمل نیارستی کرد. 1( ا

2( در افراشتن منزلت وی شیر را عیب و آری نمی شناسم که از خلق بزرگان، چنین حزمی بسزاست.
3( چون طمع او در من وفا نشد و دیانت من میان او و غرض او حایل آمد، این رنگ آمیخت.

4( و چون دریافتم که تنّعم نه شرط طریق است، جامه های زمخت اختیار کردم و از لّذات دوری جستم.
در متن زیر چند غلط امایی وجود دارد؟-201

گرچه قول از آن قاصر باشد، در عاقبت   »و هنر در نیکوفعلی است که به سخن نیکو آن مزیّت نتوان یافت، برای آن که اثر فعل نیک، ا
کارها به آزمایش هرچه آراسته تر پیدا آید. باز آن که قول او بر عمل رجحان دارد، ناکردنی ها را در چشم مردمان به هاوت زبان بیاراید، 

اّما عواقب آن به مذمّت و مامت کشد.«
4( یک 3( دو  2( سه  1( چهار 

در متن زیر چند غلط امایی وجود دارد؟  -211
گر امر مَِلک بر پای داشت و سهوی نیفتاد، او را به والیت آن دیار بگمار وگر ابا نمود و طریق انصاف و مرّوت نپیمود، او را در بند کن تا   »ا

وقیحان نابکار مجال خدعه نیابند که چون رشتۀ َدَقل دراز گردد و ما ئدۀ امل باز، حریصان تاب امتناع ندارند.«
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک  

در متن زیر چند غلط امایی وجود دارد؟  -221
 »چون چشم از دیدار این عجوز فروبندی و ریسمان حرص و املت بگسلد، تو را گویند: آن چه هشتی فروگذار و آن چه کشتی برآر و چون 
نیک بنگری، آن چه خوار داشتی تو را به کار آید و از آن چه بدو پرداختی تو را آر آید و پشت دست می گزی که دریغا غرین کبر بودم و بر 

طریق افتادگی نرفتم و از مکافات کار نیندیشیدم.«
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

در عبارت »با این که درویشی، زایع کنندۀ زور و همّیت است و حجاِب حیا از میان برگیرد و حاجتمند نزد اقران و کهتران خود خوار گردد، اّما -231
علما گویند که ِسَمت کندزبانی، اولی تر از فصاحت به فحش و مذلّت درویشی، نیکوتر از عّز توانگری به کسب حرام.« چند غلط امایی هست؟

4( چهار  3( سه  2( دو   1( یک 
در همۀ گزینه ها صفت مبهمی وجود دارد که امروزه در جایگاه وابستۀ پسین به کار می رود، اّما در بیت به صورت وابستۀ پیشین آمده -241

است، به جز ............ .
1( نـه بـوی مهر می شـنویم از تو ای عجب
2( در میکـده ام دگـر کسـی این جا نیسـت
3( چون دگر روز بپرسد که فالن خواجه کجاست
4( دگر روز سواری آمد و شد وقت آن »وحشی«

نـه روی آن کـه مهـر دگـر کـس بپروریـم
نیسـت صهبـا  نمـی  دگـر  جامـم  وانـدر 
بگرایـد ادا  بـه  پـس  و  بگـرود  بـدو  تـا 
کـه او تازد بـه صحرا من بـه راه انتظار افتم
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پاسخ های تشریحی

معنی درست واژه ها: 11  2
نژند: اندوهگین، افسرده، پژمرده، سرگشته

ادبار: پشت کردن، بدبختی
َدَغل: حیله گر، ناراست، مّکار

دون: پست، سفله، فرومایه، خسیس
معنی درست واژه ها: 21  3

حمّیت: مرّوت، جوانمردی، غیرت، رشک
َزنَخدان: چانه

قوت: غذا، خورا ک )قّوت: توان، نیرو(
اقبال: روی آوردن، خوشبختی

معنی درست واژه ها : 31  4
نژند: اندوهگین، افسرده، پژمرده، سرگشته

معنی درست واژه ها : 41  2
َزنَخدان: چانه

حمّیت: 1- مروت، جوانمردی 2- غیرت، رشک
توفیق: 1- موافق گردانیدن 2- مددکردن 3- دست یافتن

واژۀ »سیر« در این گزینه در معنی »نوعی گیاه« به کار رفته است 51  2
و در بیت سؤال و سایر گزینه ها در معنی »متضاّد گرسنه«.

فعل »شدن« در این گزینه در معنی »رفتن« به کار رفته است و 61  1
در سایر گزینه ها در معنی »اسنادی«.

فعل »شدن« در این گزینه در معنی »رفتن« به کار رفته است و 71  2
در سایر گزینه ها در معنی »اسنادی«.

فعل »شدن« در این گزینه در معنی »رفتن« به کار رفته است و 81  3
در سایر گزینه ها در معنی »اسنادی«.

واژۀ »ماه« در این گزینه در معنی »ماه سی روزه« به کار رفته است 91  4
و در سایر گزینه ها در معنی »قمر«.

واژۀ »ماه« در این گزینه در معنی »ماه سی روزه« به کار رفته است 101  2
و در سایر گزینه ها در معنی »قمر«.

واژۀ »چون« در این گزینه در معنی »چگونه« به کار رفته است و 111  3
در سایر گزینه ها در معنی »مانند«.

واژۀ »چون« در این گزینه در معنی »چگونه« به کار رفته است و 121  2
در سایر گزینه ها در معنی »مانند«.

واژۀ »تند« در این گزینه در معنی »سریع« به کار رفته است و در 131  3
سایر گزینه ها در معنی »خشمگین«.

واژۀ »جستن« در این گزینه با تلّفظ »ُجستن« و در معنی »یافتن« 141  3
به کار رفته است و در سایر گزینه ها با تلّفظ »جَستن« در معنی »رها شدن«.

واژۀ »گران« در این گزینه در معنی »قیمتی« به کار رفته است و 151  2
در سایر گزینه ها در معنی »سنگین«.

واژۀ »گران« در این گزینه در معنی »قیمتی« به کار رفته است و 161  3
در سایر گزینه ها در معنی »سنگین«.

امای درست واژه: حالوت: شیرینی، شیرین بودن171  4
امای درست واژه: حمّیت: مرّوت، مردانگی، غیرت181  4
امای درست واژه: عار: ننگ، رسوایی191  2
امای درست واژه : حالوت: شیرینی201  4
امای درست واژه : دغل: مکر، حیله 211  1
امای درست واژه ها: 221  2

عار: ننگ، رسوایی 
قرین: هم نشین

امای درست واژه ها: 231  2
ضایع: تباه

حمّیت: 1- مرّوت، جوانمردی 2- ِعّزت، رشک
بررسی سایر گزینه ها: 241  2

1( دگر کس 
3( دگر روز 
4( دگر روز 

در این بیت واژۀ »عهد« به معنی پیمان تکرار شده است.251  2
آرایۀ جناس تام در سایر گزینه ها: 

1( باد )فعل دعایی(، باد )جریان هوا( 
3( روان )روح(، روان )جاری( 

4( گور )قبر(، گور )گورخر( 
واژۀ »چنگ« در هر دو مصراع به معنای ابزار موسیقی است و 261  4

جناس تام ندارد.
آرایۀ جناس تام در سایر گزینه ها: 

1( تنگ )متضاّد فراخ(، تنگ )یک لنگه از بار( 
2( نای )نی(، نای )نام قلعه و زندانی که مسعود سعد در آن زندانی بود.( 

3( داد )حق(، داد )بن ماضی فعل( 
واژۀ »زاد« در هر دو مصراع، فعل از مصدر »زادن« است و جناس 271  4

تام ندارد.
آرایۀ جناس تام در سایر گزینه ها: 

1( چنگ )سرپنجه(، چنگ )از ابزار موسیقی( 
2( تار )دانۀ مو(، تار )تاریک( 

3( مدام )همواره، همیشه(، مدام )شراب( 
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