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 ستایش 

دا�یی �ن و  �پاکی  و 
ق

� که  م  گو�ی و 
ق

� ک�  دن ما�یی ملکا  �ن را�ه وام 
ق

� که  ره  ما�ن  �ه ه  �ب رن  �ب �وم 
 �ن

معنی: ای پادشاه عالم ذکر تو را بر زبان دارم، زیرا تو پاکی و خدا هستی؛ جز به آن راهی که مرا به آن راه نمایی می کنی نمی روم.

مفهوم: تنها خدا شایستة ستایش است و تنها مسیر خدایی، مسیر درست است.

قرابت معنایی: کسانی کزین راه برگشته اند / برفتند بسیار و سرگشته اند )سعدی(     

آرایه: »ره« با »راه« جناس دارد. 

دستور: بیت از شش جمله تشکیل شده است؛ مصراع اول یک شبه جمله و سه جمله و مصراع دوم دو جمله دارد. »ی« در »پاکی« و »خدایی« 

شناسة جانشین فعل اسنادی است؛ بنابراین »پاک« و »خدا« مسند هستند.

با توجه به رسم الخط کتاب که »راه نمایی« را جدا نوشته است، می توان نتیجه گرفت که »راه« مفعول و »نمایی« فعل مضارع از مصدر »نمایاندن« است.  

رد
�ن و  ا�ن  �ب د  داو�ن �ن ام  �ن ه  رد �ب گدن

��ن �ب ه  د�ی�ش
ا�ن  �

��ق �ب �ن  �ی  ک�ن

معنی: به نام خدایی که صاحب جان و دانایی است. اندیشة آدمی چیزی باالتر از این را درنمی یابد. 

آرایه: »خرد« و »اندیشه« تناسب دارند. 

ای �ب د  داو�ن �ن و  ام  �ن د  داو�ن مای �ن �ن ر�ه ده  ی  رورن د  داو�ن  �ن

معنی: خدایی که صاحب نام ها و صاحب مکان هاست و روزی دهنده و راهنماست.

مفهوم: صاحب نام و جای بودن یعنی صاحب همه چیز بودن. زیرا هر چیزی پس از اینکه نامی بر آن قرار می گیرد موجودیت می یابد و سپس در 

مکانی متصور می شود. در مصرع دوم به دو صفت رّزاق و هادی بودن خداوند اشاره شده است.
آرایه: در این بیت، »خداوند« تکرار شده است.

دستور زبان: »روزی ده« و »رهنمای« هر دو صفت بیانی و وابستة پسین برای »خداوند« هستند. 

د ک�یوا�ن و گ�دا�ن س�پهر داو�ن مهر �ن و  د  �ی ا�ه �ن و  ماه  ده  �ن رورن
 �ن

معنی: خداوند سیارة زحل و آسمان گردنده. خدایی که روشن کنندة ماه، زهره و خورشید است. 

مفهوم: در ستاره شناسی قدیم، باالترین سیاره، زحل بوده است و اشارة فردوسی به »خداوند کیوان« دربردارندة همین معناست که خدا صاحب 

حتی دورترین و باالترین سیاره است؛ پس صاحب همه چیز است. »سپهر گردان« نیز باز به ستاره شناسی قدیم مربوط است که زمین را ثابت و 
آسمان را گردنده به دور آن می دانستند. تأکید کلی بیت بر این است که خدا صاحب ارادة همه چیز است. 

آرایه: تناسب میان کلمات »کیوان«، »سپهر«، »ماه«، »ناهید« و »مهر«. 

را ده  �ن
ر�ی�ن

�ن آ
ا داگ�ن  �ن �ب�ی�ن ه  را �ب ده  �ن �ب�ی�ن دو  ا�ن  �ب

مر�ن ی 
�ن �ب�ی

 �ن

معنی: با دو چشمت نمی توانی خدا را ببینی پس بیهوده دو چشمت را آزار نده. 

مفهوم: خدا را نمی توان با چشم دید. )این نظر براساس دیدگاه کالمی فردوسی است؛ بسیاری از شاعران دیگر همچون نظامی، مولوی و ... در این 

باره نظرات متفاوتی دارند.( 
قرابت معنایی: دیدن روی تو را دیدة جان بین باید/ وین کجا مرتبة چشم جهان بین من است؟ )حافظ(

آرایه: واج آرایی صدای »ن« در بیت وجود دارد. تکرار »بیننده« هم آرایة تکرار را ساخته است. همچنین تلمیح دارد به آیة »ال تدرکه االبصار و 

هو یدرک االبصار«. )چشم ها او را نمی بینند درحالی که او چشم ها را می بیند.(
دستور: بیت از دو جمله تشکیل شده که نهاد هر دو جمله پنهان است )تو(. در مصراع اول، حرف اضافة »به« معنای »با« دارد. 
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راه ه  د�ی�ش
ا�ن �یرن 

�ن �بدو  ا�بد  �ی
گاه �ن ا�ی ام و ارن �ب � ارن �ن

��ق  که او �ب

معنی: اندیشه هم قدرت درک و شناخت او را ندارد؛ زیرا او برتر از نام ها و مکان هاست. 

مفهوم: فکر انسان قدرت درک خدا را ندارد به آن دلیل که او از همه چیز برتر است. 

قرابت معنایی: نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی /  نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی )سنایی( 

»فردوسی« در اندیشة سخته کی گنجد اوی؟خرد را و جان را همی سنجد اوی

ذاتش رسد کنه  بر  ادراک  »سعدی« نه فکرت به غور صفاتش رسدنه 

»سعدی« نه در ذیل وصفش رسد دست فهمنه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم

آرایه: »راه نیافتن اندیشه بدو« تشخیص یا جان بخشی است. همچنین »راه یافتن« کنایه از رسیدن است. در ضمن این بیت 

تلمیح دارد به آیة: » إن اهلل ال یوَصف و ال یدَرک« )همانا خدا توصیف و درک نمی شود.(

دستور: فعل اسنادی مصراع دوم این بیت »است« بوده که حذف شده است؛ بنابراین »برتر« مسند است. 

س�ق د ک� او را �پ �ه دا�ن ود�ن �ن �بس�ق س�ق ا�ید�ق  �ب�ب را  دگی  �ب�ن ا�ن   م�ی

معنی: کسی نمی تواند آن گونه که شایسته است او را ستایش کند. تنها باید کمر به خدمت او بندی. 

مفهوم: ستایش خدا آن طورکه شایستة اوست در توانایی انسان نیست. 

قرابت معنایی: بدین آلت رای و جان و زبان/ ستود آفریننده را کی توان؟ )فردوسی(

»سعدی« کز عهدة شکرش به درآید؟ از دست و زبان که برآید؟

آرایه: »میان به انجام کاری بستن« کنایه است از آمادة انجام کاری شدن. هست و بست جناس دارد.

دستور: »ت« در »ببایدت« نقش نهادی دارد. همان گونه که در معنای بیت نیز به صورت نهادی معنی شد. 

ود �ب ا  دا�ن که  ر  �ه ود  �ب ا  وا�ن
ود �ق �ب ا  ��ن �ب �پ�یر  دل  �ش 

دا�ن  رن 

معنی: هرکسی که داناست توانا هم هست. دل پیر، با دانش جوان است. 

مفهوم: دانایی باعث توانایی است. 

قرابت معنایی: فرستاده گفت آن که دانا بود/ همیشه بزرگ و توانا بود )فردوسی( 

آرایه: بین »برنا« و »پیر« تضاد وجود دارد. همچنین »بود« تکرار شده است. )مقصود تکرار »بود« در جایگاه ردیف نیست.( 

دستور: در بیت سه فعل »بُود« وجود دارد که هر سه اسنادی هستند و کلمات »توانا«، »دانا« و »برنا« مسند هستند.  





زیبایی آفرینش
درس 1 آفرینش همه تنبیه خداونِد دل است

درس 2 عجایِب ُصنِع حق تعالی

اول فصل 
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   درس اول   

را و 
ق

� �ی�بای  رن ر�ن  د  �ن �ب�ی
�ن �یس�ق 

�ن را د�یده ای  و 
ق

� وای 
آ

ا ود  �ن سش
�ن �همی  که  ی 

گوسش �یس�ق 
 �ن

معنی: چشمی نیست که صورت زیبای تو را نبیند؛ گوشی نیست که صدای تو را نشنود. 

مفهوم: همه  جای هستی تجلیگاه خداست؛ پس هرجا بنگری و هر چیزی بشنوی جلوه ای از اوست. 

قرابت معنایی: گفتند که شش جهت همه نور خداست    /      فریاد ز حلق خاست کان نور کجاست؟ )مولوی( 

آرایه: واژه های »دیده«، » رخ« و »گوش« تناسب دارند. همچنین واژة »نیست« تکرار شده است. 

دستور: »همی نشنود« صورت تاریخی »نشنود« است که ما امروزه به کار می بریم؛ یعنی مضارع التزامی منفی است.

هار �ن و  ل�یل  د  ک�ن �ن او�ق  �ن
�ق که  هار �بامدادی  ای �ب

ش
ماس ود دام�ن ص�را و �ق  �ب

ش
س

ن
� 

معنی: صبحی که در آن طول روز و شب برابر است )اعتدال بهاری یا همان اول فروردین(، رفتن به دشت و تماشای زیبایی بهار لذت بخش است. 

این بیت را می توان به صورت هم معنی کرد: اول صبحی که به طور کامل شب نیست و کاماًل روز طلوع نکرده است... 
آرایه: »لیل« با »نهار« تضاد دارد./ »نهار« و »بهار« جناس دارند./ »بامداد«، »لیل« و »نهار« تناسب دارند. 

دستور: در مصراع اول »لیل« و در مصراع دوم» دامن صحرا« نهاد هستند. فعل مصراع دوم اسنادی است و مسند آن »خوش« است. 

د دل اس�ق داو�ن ه �ن �ی �ب
�ن �ش همه �ق

ر�ی�ن
�ن آ
رار ا

ا�ق د  داو�ن �ن ه  �ب دارد  �ن که  دارد  �ن  دل 

معنی: جهان یکسره باعث آگاهی انسان هوشیار است؛ آن کس که با دیدن جهان به خداوند ایمان نمی آورد احساس و درک ندارد. 

مفهوم: هرچه در آفرینش موجود است، راهی برای شناخت خداست. 

آرایه: واژة »ندارد«، »دل« و »خداوند« تکرار شده است./ واج آرایی »د« در بیت وجود دارد.

دستور: واژة »همه« قید است و وابستة پیشین از نوع صفت مبهم نیست. / »تنبیه خداوند دل« مسند است.

د وار و�ب � در و د�ی �ش عحب�ب �ب
�ق

�ن همه �ن وار ا�ی د�ی  � �ب ود  �ب �ش 
�ق

�ن د  ک�ن �ن ک��ق 
�ن رکه   �ه

معنی: این همه نقش و نگار عجیب در آفرینش هست؛ هرکه در آن ها اندیشه نکند همچون نقش بر دیوار است که ظاهر انسانی دارد، ولی خرد 

آدمی را ندارد. 
مفهوم: همه جای هستی جلوة قدرت خداست که انسان هوشیار را به خود می آورد. 

آرایه: »در و دیوار وجود« اضافة تشبیهی است؛ وجود به در و دیوار تشبیه شده است که می توان روی آن نقشی نگاشت. / در مصراع دوم هم 

تشبیهی وجود دارد. کسی که به جلوه های قدرت خدا بی توجه است به نقش بر دیوار تشبیه شده است./ »در«، »دیوار« و »نقش« تناسب دارند./ 
»دیوار« و »نقش« تکرار شده اند.

دستور: »عجب« صفت بیانی ساده و شکل تغییریافتة »عجیب« است. 

د �یح ا�ن س�ب
�ق
در  همه  ا�ن  �ق در�ن و  در�یا  و  ا�رار کوه  �ن  ا�ی د  ک�ن هم  �ن معی  مس�ق همه  ه   �ن

معنی: کوه، دریا و درختان همه به ستایش خدا مشغولند، اما هر شنونده ای این راز و نیاز را نمی شنود.
مفهوم: هر چیزی در طبیعت به ستایش خدا مشغول است. 

قرابت معنایی: به ذکرش هرچه بینی در خروش است/ دلی داند در این معنی که گوش است )سعدی(
آرایه: »کوه«، »دریا«، و »درختان« تناسب دارند./ تسبیح گفتن کوه و دریا و درختان، تشخیص یا جان بخشی است. 

دستور: واژة »در تسبیح« در مصراع اول مسند است که خود به صورت حرف اضافه و متمم آمده است. / واژة »همه« در مصراع اول قید و در مصراع 

دوم وابستة پیشین از نوع صفت مبهم است که در معنای »هر« استفاده شده است.
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د ا�ن س�ر می گو�ی�ن س�ق که مرعن �بر�ق �ه
�دار؟ �ن هال�ق �ب ا�ب �ب

ن
ه �ر ارن � �ق �ن ر ای �ن

�ن آ
 ا

معنی: آگاه هستی که پرندگان سحری خطاب به تو می گویند: »ای خوابیده از خواب نادانی بیدار شو؟«

مفهوم: حتی پرندگان ستایشگر خدا هستند و انسان را به بیداری دعوت می کنند. 

قرابت معنایی: سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو/ جمال یار ز گلبرگ سبز تابان شد )امام خمینی( 

خواب  از  »سر  است./  شده  تشبیه  خواب  به  جهالت  است؛  تشبیهی  اضافة  جهالت«  »خواب  دارد./  تشخیص  می گویند«،  سحر  »مرغان  آرایه: 

برداشتن« کنایه از بیدار شدن است./ واج آرایی صدای »خ« در بیت وجود دارد. 

؟ ل�ق در �پ�ی�ش �ن ه �ر عن �ش
�ن ر �پ �ب�ن

�ن آ
ا کی ا دار �ق �گ� �ب�ی

ا�بی و �ن
ن

و در �
ق

د که �
ش

 �باس
ن

 ��ی�

معنی: تا کی مانند بنفشه سر خود را به نشان نادانی در پیش می اندازی؟ حیف است که تو به عنوان انسان در خواب باشی و گل نرگس بیدار باشد.

قرابت معنایی: تا کی می صبوح و شکر خواب بامداد؟/ هشیار گرد هان! که گذشت اختیار عمر )حافظ(

آرایه: واژة »خواب« و »بیدار« تضاد دارند./ »بیداری نرگس« تشخیص است./ »سر غفلت در پیش داشتن« کنایه از بی خبر بودن است./ در مصراع 

اول مخاطب به بنفشه تشبیه شده است؛ »سر غفلت در پیش داشتن« وجه شبه تشبیه است.
دستور: بیت از چهار جمله تشکیل شده است. / »بیدار« از نظر ساختمان واژه، ساده است./ »سر غفلت« از نظر نوع اضافه، اقترانی محسوب می شود؛ 

مثل : چشم ادب، کمر خدمت

؟ �ب د که د�هد م�یوه الوا�ن ارن �پ وا�ن
ار؟ که �ق �گ ارن �ن رد گل صد �ب

آ
�ا د که �ب  �یا که دا�ن

معنی: چه کسی می تواند میوه های رنگارنگ از درخت خشک پدید آورد؟ یا چه کسی می تواند گل های زیبا از خار به وجود آورد؟

مفهوم: خداوند قادر به انجام کارهای محالی است که هیچ کس جز او توان انجام آن را ندارد. 

آرایه: واج آرایی صدای »د« در بیت وجود دارد. تضاد بین گل و خار دیده می شود. / در هر مصراع یک استفهام انکاری )پرسش انکاری( است.

دستور: واژه های »میوة الوان« و »گل صد برگ« مفعول هستند./ »که« در مصراع اول نهاد است. 

�ب
�ن ��ن ر�ی ه رن �ش

ن
ود ارن �

ل ��یرا�ن �ش
ار ع�ق ا�ن و�ق  �یا�ق ه  ��ق ارن  ود 

�ش رن  عا�ب هم   �ن

معنی: عقل از خوشة طالیی انگور شگفت زده می شود و فهم از درک زیبایی انار ناتوان می شود. 

مفهوم: زیبایی آفریده های خدا به حدی است که عقل و فهم از درک آن ها ناتوان می شوند. 

قرابت معنایی: خود دست و پای فهم و بالغت کجا رسد   /    تا در بحار وصف جاللت کند شنا؟ )سعدی( 

آرایه: حیران شدن عقل و عاجز شدن فهم تشخیص یا جان بخشی دارد./ »حقة یاقوت انار« اضافة تشبیهی است؛ انار به یک جعبة پر از جواهر 

سرخ رنگ تشبیه شده است./  واژه های »عنب«، »انار« و »خوشه« تناسب دارند.
دستور: بیت از دو جمله با فعل های اسنادی تشکیل شده است. »عقل« و »فهم« نهاد و »حیران« و »عاجز« مسند هستند. 

�ن �ی �ن  � د�ی �ق
�ق ه  �ب که  دا�یی  �ن �بی ��ی�ب  و  �پاک 

هار  �ن و  ل�یل  و  د  ک�ن ر 
مس�نّ د  �ی

رسش
ن

� و   ماه 

معنی: خدای پاک و بی عیبی که بنابر ارادة ارجمندش، ماه و خورشید و شب و روز را رام کرده است. 

مفهوم: همه چیز تحت قدرت بی مانند خداست. 

قرابت معنایی: خاک به فرمان تو دارد سکون/ قبة خضرا تو کنی بی ستون )نظامی(
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آرایه: واژه های »ماه«، »خورشید«، »لیل« و واژه های »نهار« تناسب دارند./ واژه های »لیل« و »نهار« تضاد دارند./ تلمیح دارد به آیة 33 سورة 

ابراهیم: »سّخر لکم الشمَس و القمَر دائبین و سّخر لکم اللیَل و النهاَر« )خورشید و ماه را که با برنامة منظمی درکارند به تسخیر شما درآورد و 
شب و روز را نیز مسخر شما ساخت.(

دستور: »پاک و بی عیب خدایی« ترکیب وصفی مقلوب است؛ یعنی درواقع »خدا« هستة گروه اسمی است و »پاک« و »بی عیب« دو صفت بیانی 

هستند. صورت مرتب شدة این ترکیب چنین است: خدای پاک و بی عیبی که.../ بیت از سه جمله تشکیل شده است؛ پاک و بی عیب خدایی که به 
تقدیر عزیز ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار

در ک�م و ر�م�ق او �ن ا�ن
�یام�ق س�ن

�ق ا  ار �ق رن �ه رن  ا�ید  �ی
�ن ه  �ق گ�ن �یکی  و  د  گو�ی�ن  همه 

معنی: تا قیامت دربارة لطف و مهربانی او سخن گفته می شود و با این حال یکی از هزار مرحمت او بیان نخواهد شد.

مفهوم: لطف و کرم خدا بی حد است و قابل شمارش نیست.

آرایه: »یکی گفته نیاید ز هزار« کنایه از این است که اندکی از بسیار آن گفته نمی شود. / »یکی و هزار« و »همه و یکی« تضاد دارند.

دستور: واژة »اندر« صورت تاریخی »در« است؛ بنابراین »کرم« متمم است.

اس�ق �ب�یرو�ن  عدد  رن  دا�یا  �ن �بار  �ق 
عم�ق

ار�ن ک�گ�ن
سش د  ک�ن �ن رگ�ن  �ه و 

�ق عام 
ا�ن ِ ک� 

سش

معنی: خدایا نعمت های تو بی شمار است؛ هیچ شکرگزاری نمی تواند شکر همة نعمت های تو را به جا آورد.

مفهوم: شکرگزاری نعمت های بی پایان خدا محال است.

قرابت معنایی: بدین آلت رای و جان و زبان      /      ستود آفریننده را کی توان؟   )فردوسی(

                       از دست و زبان که برآید       / کز عهدة شکرش به در آید؟        )سعدی(
آرایه: »ز عدد بیرون است« کنایه از این است که غیرقابل شمارش است.

دستور: »شکرگزار« در مصراع دوم نهاد است که در پایان جمله قرار گرفته است. 

د �د�ن ار �عد�یا راس�ق روا�ن گوی �عاد�ق �ب �سد کحب ر�ن�ق
�ن ل  رن م�ن ه  �ب که  ی ک�ن 

 راس�ق

معنی: ای سعدی درست رفتاران به سعادت رسیدند؛ درست رفتار باش که بدرفتار به مقصد نمی رسد.

مفهوم: لزوم انجام رفتار صحیح برای رسیدن به خواسته.

قرابت معنایی: تو راستی کن و با گردش زمانه بساز    /     که مکر هم به خداوند مکر برگردد      )سعدی(

آرایه: واژه های »راست« و »کج« تضاد دارند./ واژة »گوی سعادت« اضافة تشبیهی است؛ سعادت به گوی تشبیه شده است./ »کج رفتار« کنایه از 

کسی است که رفتار نادرستی دارد. / گوی بردن کنایه از پیروز شدن
دستور: بیت از چهار جمله تشکیل شده است./ واژة »کج رفتار« در مصراع دوم نهاد است. 

حکایت: »می دانید که این آسیاب چه می گوید؟« : تشخیص دارد. 

»پیوسته در خود سفر می کنم«: کنایه است از اینکه در باطن خود جست وجو می کنم. 
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واژگان

ــدام  ــب ک ــده به ترتی ــط کشیده ش ــای واژگان خ ــر« معن ــد و مه ــاه و ناهی ــدۀ م ــپهر / فروزن ــردان س ــوان و گ ــد کی ــت »خداون 1. در بی

اســت؟
4( زحل – خورشید 3( زحل – سیارة زهره  2( خورشید – سیارة زهره  1( سیارة زهره – زحل 

2. معنای کلمات »الوان – مستِمع – عنب – اِنعام« به ترتیب چیست؟
2( رنگ ها – شنونده – عسل – بخشش 1( خوش رنگ – شنونده – عسل – چهارپایان 
4( رنگ ها– شنونده – انگور – بخشش 3( خوش رنگ – نیازمند – انگور – چهارچایان 

3. معنای کلمة »انعام« در کدام گزینه، با معنی این واژه در بیت زیر تفاوت دارد؟

ــت ــرون اس ــدد بی ــا ز ع ــار خدای ــت ب ــکرگزار نعمت ــد ش ــز نکن ــو هرگ ــام ت ــکر انع  ش

یــار شماســت1( چند ای گدایــان خرابــات خــدا  انعامی  ز  مدارید  انعام   چشم 
افتاد هــر دمــش بــا مــن دلســوخته لطفی دگر اســت2( انعام   این گدا بین که چه شایستة 
بس بــه مّنــت دگــران خــو مکــن کــه در دو جهــان3( پادشاهت  انعام  و  ایزد   رضای 
یادآور که خدمتگار دیرینم چــو هر خاکی که بــاد آورد فیضی برد از انعامت4( بنده   ز حال 

4. معنای »که« در کدام بیت متفاوت است؟

اقرار آفرینــش همــه تنبیــه خداونــد دل اســت1( خداوند  به  ندارد  که  ندارد   دل 

 هرکــه فکــرت نکند، نقش بــود بر دیوار ایــن همه نقش عجب بــر در و دیوار وجود2(

 خــوش بود دامن صحرا و تماشــای بهار بامــدادی کــه تفــاوت نکنــد لیــل و نهــار3(

بــود4( دانــا  کــه  هــــر  بــود  بــود توانــا  برنــا  پیــر  دل  دانــش   ز 

5. معنای چند واژه در کمانک روبه رویش درست آمده است؟

اَنعام )چهارپایان(  معرفت )شناخت(  حّقه )جعبه(  برنا )دانا( 

تنبیه )شکنجه شدن( َمَلک )پادشاه(  مسّخر )رام و مطیع(  ستودن )ستایش کردن( 

4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 

6. کدام گروه از کلمات، هم خانواده نیستند؟
4( عاجز، عجوزه، معجزه 3( الوان، لون، ملّون  2( مستمع، سمع، سماع  1( سعادت، سعی، مسعود 
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امال

7. در کدام گزینه غلط امالیی دیده می شود؟
2( قصاید سعدی– افسار اسب– خوشة زّرین 1( تقدیر خداوند – حّقة یاقوت– لیل و نهار 

4( تسبیح خداوند – عبرت آموزی– ستودن خداوند 3( دامن صحرا– سورة اصراء– حیرانِی عقل 

8. در کدام بیت نادرستي امالیی وجود دارد؟
ــار خدایــا، ز عــدد بیــرون اســت1( ــکرگزار نعمتــت ب ــد ش ــز نکن ــو هرگ ــام ت ــکر انع  ش

 یــا که داند که بــرآرد گل صدبرگ از خوار؟ کــه توانــد کــه دهــد میــوة الــوان از چــوب؟2(

 نــه همــه مســتمعي فهــم کنــد این اســرار کــوه و دریــا و درختــان همــه در تســبیح اند3(

 آخر ای خفته، ســر از خواب جهالت بردار؟ خبــرت هســت که مرغــان ســحر مي گویند:4(

9. در کدام گزینه بیشترین غلط امالیی به چشم مي خورد؟
ــد لیــل و نحــار1(  خــوش بــود دامــن ســحرا و تماشــای بهــار بامــدادی کــه تفــاوت نکن
ــار عقــل هیــران شــود از خوشــة ذّریــن عنــب2( ــوت ان ــة یاق ــود از حّغ ــز ش ــم عاج  فه
 حیف باشــد که تو در خوابــی و نرگس بیدار تا کی آخر چو بنفشــه ســر قفلــت در پیش؟3(
ســپهر4( گــردان  و  کیهــان  مهــر خداونــد  و  ناهیــد  و  مــاه   فروذنــدة 

تاریخ ادبیات

10. کدام اثر متعّلق به »سنایی« نیست؟
2( مرصادالعباد في المبدأ الی المعاد  1( کارنامة بلخ  

4( سیرالعباد الی المعاد 3( حدیقه الحقیقه  

11. کدام موارد از نظر تاریخ ادبیات صحیح نیستند؟
الف( »سعدی«، شاعر و نویسندۀ قرن هفتم، ابتدا »گلستان« را تألیف نمود و سپس »بوستان« را به نظم درآورد.

ب( »فردوسی« بیست وپنج یا سی سال برای سرودن »شاهنامه« رنج کشید.
ج( کتاب »اسرارالّتوحید« را »ابوسعید ابوالخیر« )یکی از نوادگان محّمدبن منّور( نگاشته است.

د( »کلّیات سعدی« به مجموعه آثار سعدی گفته می شود که شامل گلستان، بوستان و...است که در یک جلد گرد آمده است.

4( الف و ج 3( ب و د  2( الف و د  1( ب و ج 

دانش ادبی

12. در بیت زیر بین کلمات »لیل« و »نهار« یک رابطة معنایی وجود دارد، چنین رابطه ای در کدام گزینه به کار نرفته است؟

ــار ــل و نه ــد لی ــاوت نکن ــه تف ــدادی ک  خــوش بــود دامــن صحــرا و تماشــای بهار بام

پلید من گوهر ناب و تو یک قطرة آب1( و  پست  تو  و  پاک  ازل  ز   من 

 از مه روی تو و اشــک چو پروین من اســت یار من باش که زیب فلک و زینت دهر2(
غني3( و  فقیر  نگردند  سعید دوست  و  شقي  نباشند   یار 
تاجدارانند4( تو  مست  نرگس  هوشیارانند غالم  تو  لعل  بادة   خراب 
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13. کدام گزینه دربارۀ بیت زیر صحیح است؟

ــار عقــل حیــران شــود از خوشــة زّریــن عنــب ــوت ان ــة یاق ــود از حّق ــز ش ــم عاج  فه

1( انگور به طال و انار به صندوقچه اي پر از یاقوت تشبیه شده است.
2( عنب به طال و انار به یاقوت تقلّبی تشبیه شده است.

3( انگور به طال و انار به یک یاقوت درشت تشبیه شده است.
4( عنب به نقره و دانه هاي انار به یاقوت تشبیه شده است.

14. در بیت زیر »بنفشه« و »نرگس« به ترتیب نماد ................... و ................... هستند.

حیــف باشــد که تــو در خوابــی و نرگــس بیدارتــا کی آخر چو بنفشــه ســر غفلــت در پیش؟

2( انسان سر به زیر، انسان آگاه  1( انسان غافل، خواب آلودگی  
3( انسان غافل، آگاه   4( انسان غافل، انسان بیمار 

15. کدام آرایه در بیت زیر وجود دارد؟

 هرکــه فکــرت نکنــد نقــش بــود بــر دیوار ایــن همــه نقــش عجب بــر در و دیــوار وجود

4( کنایه 3( تضاد   2( جان بخشی  1( تشبیه 

16. کدام آرایه  در بیت »خبرت هست که مرغان سحر می گویند / آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار« به کار نرفته است؟
4( نغمة حروف 3( تشخیص  1( جناس  2( کنایه 

17. در بیت زیر کدام آرایه هاي ادبي به چشم مي خورد؟

ماه و خورشید مسّخر کند و لیل و نهارپاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز
4( تشخیص و جناس 3( تضاد و تناسب  2( جان بخشي و تناسب   1( تضاد و تشبیه 

18. در کدام بیت هر دو آرایة ادبی »تشبیه« و »جان بخشی« دیده مي شود؟
 کــه رحــم اگــر نکنــد مّدعــی خــدا بکنــد تــو بــا خدای خود انــداز کار و دل خوش دار1(
ــاد2( ــو ب ــوی ت ــرد ب ــه نزهتگــه ارواح ب  عقــل و جان گوهر هســتی به نثار افشــانند گــر ب
 پنهــان خوریــد بــاده کــه تعزیــر می کننــد دانــی کــه چنگ و عــود چه تقریــر می کنند3(
 بــه یــک شــکر ز تــو دلخســته ای بیاســاید بــه البــه گفتمــش ای مــاه رخ چه باشــد اگر4(

معنی و مفهوم )قرابت معنایی(

19. بیت »ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی / نروم جز به همان ره که توام راه نمایی« با کدام بیت نزدیکي معنایی بیشتري دارد؟
ــم1( ــو می جوی ــاری ز ت ــم ی ــو می پوی  خالــق تویــی و باری جز تو کــه کند یاری؟ در راه ت
 ذکــر خیــر تــو بــود حاصــل تســبیح ملــک تویــی آن گوهــر پاکیــزه کــه در عالــم قدس2(
خــدای3( برتــر  پــاک  کای   بــه نیکــی تــو باشــی مــرا رهنمــای همی گفــت 
تویــی4( پناهــم  و  پشــت  کار  هــر  تویــی بــه  راهــم  و  رآی   نماینــدة 

20. مفهوم بیت »سعدیا راست روان گوی سعادت بردند / راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار« با کدام بیت تناسب ندارد؟
 جفت غم گردد شبان چون کج رود روزی نِهاز راســتی کن تا شــود جان تو شــاد از بهر آنک1(
بــاش2( ایمــن  و  پیشــه گیر  باشــد راســتی  بــس  تــو  رهاننــدة   کــه 
 خــدا این چــرخ کج رفتــار از گــردش دراندازد ندانم تا به کی گردون خالف طبع ما گردد3(
 کــه مکــر هــم بــه خداونــد مکــر گــردد باز تــو راســتی کــن و بــا گــردش زمانــه بســاز4(

)نهاز: بِز )پیشرو(
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21. بیت گزینة .............. به مفهوم آیة زیر از قرآن کریم اشاره می کند.

»آسمان های هفتگانه و زمین و کسانی که در آن ها هستند، همه تسبیح او می گویند و هر موجودی، تسبیح و حمد او می گوید، ولی شما تسبیح 

آن ها را نمی فهمید، او بردبار و آمرزنده است.«
ــد دل اســت1( ــه خداون  دل نــدارد کــه نــدارد بــه خداونــد اقــرار آفرینــش همــه تنبی
 هرکــه فکــرت نکنــد نقش بــود بــر دیوار ایــن همــه نقش عجــب بر در و دیــوار وجود2(
 نــه همه مســتمعی فهــم کند این اســرار کــوه و دریــا و درختــان همــه در تســبیح اند3(
 آخر ای خفته ســر از خواب جهالت بردار خبرت هســت کــه مرغــان ســحر می گویند4(

22. کدام بیت با ابیات دیگر ارتباط معنایی ندارد؟
بســت ســتودن ندانــد کــس او را چــو هســت1( ببایــدت  را  بندگــی   میــان 
اوی2( همی ســنجد  را  جــان  و  را  ــد اوی؟ خــرد  ــی ُگنج ــخته ک ــة س  در اندیش
خــرد3( و  جــان  و  رأي  آلــت  تــوان؟ بدیــن  کــي  را  آفریننــده   ســتود 
برآیــد4( کــه  زبــان  و  دســت  درآیــد؟ از  بــه  شــکرش  عهــدة   کــز 

23. بیت »تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟ / حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار« با کدام ابیات قرابت معنایی مفهومي دارد؟

ــش تــو خفتــه ای و نشــد عشــق را کرانــه پدیــدالف( ــت پایان ــه نیس ــن ره ک ــارک اهلل ازی  تب
ــراب( ــت م ــواب، آب اس ــاي خ ــده به ج  زیراکــه بــه دیدنــت شــتاب اســت مــرا در دی
 هشــیار گــرد هــان کــه گذشــت اختیــار عمر تــا کــی مــي  صبــوح و شــکر خــواب بامداد؟ج(
 چندانت خواب هســت که آن نیســت در شمار دیگــر بســی مخســب کــه در تنگنــای گــورد(

4( ج و د 3( ب و ج  2( الف و ب  1( الف و د 

* حکایت زیر را بخوانید و به دو پرسش زیر پاسخ دهید.
»روزی پیر ما با جمعی از همراهان به دِر آسیابی رسید. سر اسب کشید و ساعتی درنگ کرد. پس به همراهان گفت: می دانی که این آسیاب چه 

می گوید؟ می گوید که: معرفت این است که من در آنم، گرد خویش می گردم و پیوسته در خود سفر می کنم تا هرچه نباید از خود دور کنم.« 

24. عبارت »معرفت این است که من در آنم« به چه معناست؟
1( معرفت و شناخت را در این آسیابی که من در آن هستم می توان یافت.

2( معرفت و شناخت همین خدمتی ا ست که من به مردم می کنم.
3( معرفت و شناخت کاری است که من مشغول آن هستم.

4( معرفت و شناخت کار ساده اي است.

25. مضمون این حکایت چیست؟
1( خودشناسی و تزکیة نفس  

2( گوشه نشینی و تدبّر در امور
3( ِسیر و سفر در اطراف خود و کشف حقایق 

4( شناخت خدا به کمک شناخت خود 
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پرسش های ترکیبی )1(

* ابیات زیر را از سعدي بخوانید و به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.

 بیــداد و داد و رّد و قبــول اختیــار اوســت یــار مــن آن کــه لطــف خداونــد یــار اوســت1(
 ور هســت پیــش اهــل حقیقــت کنــار اوســت دریــاي عشــق را بــه حقیقــت کنــار نیســت2(
 ویــن فتنــه برنخواســت کــه در روزگار اوســت در عهــد لیلــي ایــن همــه مجنــون نبوده انــد3(
ــرم4( ــک مي ب ــر او رش ــاک ب ــدام خ ــي ک  آن خــاک نیکبخــت کــه در رهگــذار اوســت دان
 عقــل مــن آن ببــرد کــه صــورت نــگار اوســت بــاور مکــن کــه صــورت او عقــل مــن ببــرد5(
ــت سعدي رضاي دوست طلب کن نه حّظ خویش6( ــدگار اوس ــه راي خداون ــد ک ــد آن کن  عب

26. کدام بیت نادرستي امالیي دارد؟
4( بیت ششم 3( بیت چهارم  2( بیت سوم  1( بیت اّول 

27. ابیات باال در چه قرني سروده شده است؟
4( هشتم 3( هفتم  2( ششم  1( پنجم 

28. در کدام بیت، »صفت پرسشي« وجود دارد؟
4( بیت پنجم 3( بیت چهارم  2( بیت سوم  1( بیت اّول 

29. کدام بیت »اضافة تشبیهي« دارد؟
4( بیت ششم 3( بیت چهارم  2( بیت سوم  1( بیت دوم 

30. کدام بیت با بیت ششم قرابت معنایی معنایي دارد؟
 رضــاي دوســت مقــّدم بــر اختیــار مــن اســت نــه اختیــار مــن اســت ایــن معاملــت لیکــن1(
 گرش به خواب ببینم که در اختیار من است بــه خــواب در نرود چشــم بخِت مــن همه عمر2(
ــن3( ــي رود دل م ــتان نم ــه زار و گلس ــه الل  کــه یــاد دوســت گلســتان و الله زار من اســت ب
درنمي گنجــد4( غیــر،  مــا،  خلــوت   بــرو کــه هرکــه نــه یــار َمَنســت بار من اســت درون 

واژگان 

1. گزینه ي 3
»کیوان« به معنای »زحل« و »ناهید« به معنای» سیارة )ستاره( زهره« است.

2. گزینة 4

3. گزینة 1
»اِنعام« در بیت اصلی و گزینه های »2«، »3« و »4«، به معنای »بخشش« است، در بیت گزینة »1« واژة اّول نیز ِ»انعام« و به معنای »بخشش« 

است، اّما واژة دوم »اَنعام« و در معنای »چارپایان« آمده است.

4. گزینة 3
در سایر گزینه ها »که« در معنای »کسی که« کاربرد دارد، اّما در بیت گزینة »3« حرف ربط است.
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5. گزینة 3
معنای درست واژه ها: برنا )جوان( – َملَک)فرشته( – تنبیه )هوشیار کردن،آگاه ساختن کسی بر کاری(

6. گزینة 1
»سعی« هم خانوادة »سعادت و مسعود« نیست.

امال 

7. گزینة 3
سورة اصراء ← سورة اسراء

8. گزینة 2
خوار ← خار

9. گزینة 2
بررسي ابیات: »1«: نهار و صحرا / »2«: حیران، زّرین و حّقه / »3«: غفلت / »4«: فروزنده

تاریخ ادبیات 

10. گزینة 2
»مرصادالعباد في المبدأ الی المعاد« اثر »سنایی« نیست.

11. گزینه ي 4
سعدی ابتدا »بوستان« را به  نظم درآورد و سپس در سال بعد »گلستان« را تألیف کرد.

کتاب »اسرارالتوحید« را »محّمدبن منّور« )یکی از نوادگان ابوسعید ابوالخیر( نگاشته است.

دانش ادبی 

12. گزینة 2
بین کلمات »لیل« و »نهار« به معنای روز و شب رابطة تضاد برقرار است. چنین رابطه ای در بیت »1« بین »پاک« و »پلید«، در بیت »3« بین 

»فقیر(« و »غني« و »شقي)بدبخت(« و »سعید« و در بیت »4« بین »مست« و »هوشیار« وجود دارد.

13. گزینة 1
 خوشة زّرین عنب = خوشة طالیی انگور، حّقة یاقوت انار = ظرفی پر از یاقوت )دانه های انار به یاقوت تشبیه شده است.(

14. گزینة 3

15. گزینة 4
»نقش دیوار بودن« کنایه از »بی روحی و نداشتن درک انسانی« است.

16. گزینة 1
مرغان سحر می گویند : تشخیص / سر از خواب جهالت برداشتن : کنایه از آگاه شدن / تکرار صامت »خ« : نغمة حروف

17. گزینة 3
ماه، خورشید، لیل و نهار: تناسب / لیل و نهار: تضاد 

18. گزینة 2
»هستی« به »گوهر« تشبیه شده است و »عقل و جان«، جاندار انگاشته شده اند.
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معنی و مفهوم )قرابت معنایی( 

19. گزینة 3
بیت صورت سؤال به پاکي خداوند و راهنما بودن او اشاره دارد و این دو مفهوم در بیت گزینة »3« نیز آمده است، اّما ابیات دیگر فقط به یک 

وجه اشاره دارند.

20. گزینة 3
در بیت سؤال و سه گزینة دیگر دعوت به راستی وجود دارد.

بیت »3« از اوضاع و شرایط شکایت دارد.

21. گزینة 3
هر دو عبارت بیان می کنند که همة پدیده های خلقت، در حال ستایش خداوند هستند، ولی اغلب مردم این موضوع را نمی دانند.

22. گزینة 2
مضمون گزینه های »1«، »3« و »4« عدم توانایی انسان برای تشّکر از نعمات الهی است.

23. گزینة 4
ابیات »ج« و »د« مانند بیت سؤال، به پرهیز از خواب غفلت و استفادة صحیح از عمر توصیه می کنند، مضمون بیت »الف« بی پایانی عشق و »ب« 

غم هجران است.

* حکایت زیر را بخوانید و به دو پرسش زیر پاسخ دهید.

»روزی پیر ما با جمعی از همراهان به دِر آسیابی رسید. سر اسب کشید و ساعتی درنگ کرد. پس به همراهان گفت: می دانی که این آسیاب چه می گوید؟ می گوید 
که: معرفت این است که من در آنم، گرد خویش می گردم و پیوسته در خود سفر می کنم تا هرچه نباید از خود دور کنم.« 

24. گزینة 3

25. گزینة 1 

پرسش های ترکیبی )1( 

26. گزینة 2
امالي »برنخاست« به همین شکل درست است.

27. گزینة 3
ابیات از سعدي شیرازي است که در قرن هفتم مي زیسته است.

28. گزینة 3
»کدام« در این بیت، صفت پرسشي است.

29. گزینة 1
عبارت »دریاي عشق« اضافه ي تشبیهي است.

30. گزینة 1
بیت گزینة »1« نیز مثل صورت سؤال، اعتقاد دارد عاشق باید رضاي معشوق را درنظر بگیرد، نه میل خودش را
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   درس دوم   

 ». عالی اس�ق
دای �ق ع �ن

د اس�ق همه ص�ن ه در و�ب ر�پ »�بدا�ن که �ه

قرابت معنایی: همه از صنع تو مکان و مکین/ همه در امر تو زمان و زمین )مکین:آنچه در مکان جای می گیرد( )سنایی(

آرایه: وجود، خدا، صنع تناسب دارد

»آنچه در بر و بحر است، از انواع حیوانات و آنچه میان آسمان و زمین است.« 

آرایه: »بر« با »بحر« جناس و تضاد دارد./ »آسمان« و »زمین« متضاد هستند. 

دستور: »است« فعل غیراسنادی است.

 ». ک� ک�ن
�نّ

�یا�ق �ق
آ

�ن ا در ا�ی ی. �پ� ا�ن
�ن ر ک

طن
ن

�ن �
آ

ا در ا رموده اس�ق �ق
و را �ن

ق
عالی اس�ق که �

�یا�ق ��ق �ق
آ

�ن همه ا »ا�ی

قرابت معنایی: برگ درختان سبز در نظر هوشیار/ هر ورقش دفتری است معرفت کردگار )سعدی(

یَُبیُِّن اهلُل لکم آیاته لعلّکم تَعِقلون« )این چنین خداوند آیات خود را برای شما تبیین می کند، شاید که  آرایه: تلمیح دارد به آیة 242 سورة بقره: »کذلک 

بیندیشید.( به این مفهوم در آیات دیگری از قرآن هم اشاره شده است. / آیات، حق، تفکر تناسب دارد.

»از زیر سنگ های سخت، آب های لطیف روان کرده، تا بر روی زمین می رود.« 

آرایه: »سخت« با »لطیف« تضاد دارد. 

ود.« 
گ �ش ار ر�ن رن گ گ�دد، �بلکه �ه �ق ر�ن

�ن ای �ه �ب �ن د�ی ود و �پ
ده �ش �ن ه رن گو�ن م�ی�ن �پ ک� ک�ن که رن

�نّ
گ� و �ق �ن هار �ب �ق �ب

»در و�ق

قرابت معنایی: آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب/ با صدهزار نُزهت و آرایش عجیب)نزهت: خّرمی( )رودکی(

آرایه: »زنده شدن زمین« تشخیص است./ »زمین در وقت بهار« به »دیبای هفت رنگ« تشبیه شده است./ »هزار رنگ شدن زمین« مبالغه است./ »هفت« با 

»هزار« تناسب دارد. »دیبا« با »رنگ« تناسب دارد.

دستور: »گردد« معادل »می گردد« امروزی و بنابراین مضارع اخباری است.

ه اکر �با�ید، داد.«  ه �ب �ن �پ
آ

ر   �یکی را ا »�ه

معنی: به هر موجودی آنچه نیاز دارد را داد.

مفهوم: هیچ خللی در آفرینش نیست. 

قرابت معنایی: دِر نابستة احسان گشاده ست/ به هرکس آنچه می بایست داده ست )وحشی بافقی(

دستور: »را« حرف اضافه ای و به معنای »به« و »هر یکی« متمم است. 

ی.« 
�ن ک �ب �ن عحب

�یحپ �ق ی، �ه دا�ی ه �ن ا�ن ه در �ن م�ی�ش ی و �ه
�ن �ب ک عحب

ی و �ق �ن گو�ی
آ

�ق ا
اگری درارن ص�ن د، رورن �ن اسش ده ک�ده �ب �ش و    گحپ   ک�ن

�ق
ه �ن وی که �ب

ه ای �ش ا�ن »اگ� در �ن

آرایه: »نقش«، »گچ« و »کنده« تناسب دارند./ »کنی« با »نکنی« تضاد دارد./ »کنده« با »کرده« جناس دارد.

مضارع  بنابراین  و  است  رفته  به کار  »نمی کنی«  و  به معنای »می گویی«، »می کنی«  »نکنی«  و  است./ »گویی«، »کنی«  زمان  قید  دراز«  »روزگاری  دستور: 

اخباری اند. 
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». اراگ�ن د�یل اهی وی س�ق ا�ب و �ق�ن �ن�ق آ
عله وی ا

 وی ماه اس�ق و �ش
ن

را� »�پ

آرایه: »ماه« به »چراغ«، »آفتاب« به »شعله« و »ستارگان« به »قندیل« تشبیه شده اند./ »چراغ«، »شعله«، »قندیل« و همچنین »ماه«، »آفتاب«، »ستارگان« 

با هم تناسب دارند./ تلمیح دارد به آیة 5 سورة ُملک: »لقد زیّنا السماء الدنیا بمصابیح...« )همانا ما آسمان دنیا را با چراغ  هایی آراستیم.( 

دستور: »شعله« و »قندیل« از نظر ساختمان واژه، ساده به شمار می  آیند. 

د.«  �ب
می گ�ن

صر و در وی �ن �ق و �ب� محن
ق

م �
�ش رگ اس�ق و �پ �ن ه �ب� �ب ا�ن »�ن

معنی: این دنیا بسیار با عظمت است و قدرت بینایی چشم تو بسیار کم؛ بنابراین عظمت این دنیا در کوچکی چشم تو جای نمی گیرد.

مفهوم: انسان در برابر عظمت آفرینش خدا، کوچک است.

قرابت معنایی: پشه کی داند که این باغ از ِکی است؟/ کو بهاران زاد و مرگش در دی است )مولوی(

آرایه: »بزرگ« با »مختصر« تضاد دارد.

دستور: »بس« قید است./ »بس مختصر« مسند است. / فعل جملة دوم به قرینه ی لفظی حذف شده است.

د.«  می �ب�ی�ن
ی �ن �یرن �ی�ش �پ

ن
�ی�ش و �یارا�ن �

ن
ای � دن رن عن ی دارد؛ �ب

صر َملکی �ورا�ن ه ای اس�ق که در �ق �ن مور�پ و �پ
ل �ق

»َم�ش

آرایه: »مثل تو« به »مورچه ای که در قصر ملکی سوراخی دارد« تشبیه شده است./ »خویش« تکرار شده است. 

دستور: »مورچه ای« مشتق است.

»راهت داده اند تا در بستان معرفت حق تعالی، تماشا کنی و بیرون آیی.« 
آرایه: »معرفت حق تعالی« به »بستان« تشبیه شده است.

دستور: »بستان« مخفف »بوستان« و ساده است. 

وی.«
وسش و م�قح�یّر �ش ی که مد�ه

ا�ی�ب �ب�ی�ن ا ع�ب م �بارن ک�ن �ق
�ش »�پ

قرابت معنایی: چشم دل باز کن که جان بینی/ آنچه نادیدنی است آن بینی )هاتف اصفهانی(



ی
فارس

تیزهوشان نهم

44

واژگان

1. معنای کدام موارد صحیح است؟
ب( قناعت: خرسند بودن به مقدار کم الف( تدریج: درجه بندی شده  

د( َرستن: نجات یافتن و رها شدن ج( دیبا: پارچة نخی رنگین  
4( ب و د 2( ج و د  3( ب و ج  1( الف و ب 

2. معنی کلمات »محبس- قوس قزح- ُصنع- سریر« به ترتیب کدام است؟
2( زندان - رنگین کمان - آفرینش - اورنگ 1( زندان - رنگین کمان - ساختن - شادمانی 

4( زندانی-کمان جنگی - احسان - تخت 3( زندانی - کمان جنگی - نیکویي کردن - شادمانی 
3. معنی چند واژه درست است؟

میغ )سحاب(، بساط)گسترده(، تعالي)بلندپایه(، آیات)نشانه(، قندیل)چراغ دان(، ُملک)فرمانروایی(، منزوی)گوشه نشین(، نباتات)گیاهان(
4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 

4. در کدام گزینه کلمات داخل کمانک هم خانواده نیستند؟
2( )سبقت، سابق، مسبوق( / )قاطع، متقاطع، تقطیع( 1( )جماعت، تجّمع، جمعه( / )تداخل، مداخلت، دخیل( 
4( )اصالت، اصل، اصیل( / )مشارکت، شریک، تشّکر( 3( )رحلت، رحیل، راحله( / )صابر، صبور، صبر( 

امال

5. در کدام گزینه غلط امالیی دیده می شود؟
1( تگرگ و رعد و برق و قوس  قزح از عالماتی است که در هوا پدید می آیند.

2( راحت داده اند تا در بُستان معرفت حق تعالی تماشا کنی و بیرون آیی.
3( چشمانت را باز کن تا عجایب بینی که مدهوش و متحّیر شوی.

4( لحن توصیفی با هدف شرح و توصیف پدیده ها به کار گرفته می شود.
6. کدام گزینه نادرستي امالیی بیشتری دارد؟

1( ستاره گان آسمان- بّر و بهر- تابران توس- مدهوش و سرگردان
2( قوص قزح- قندیل و چراغ دان- قنائت و توانگري- نصیحـة الملوک

ـّد قزالی- صریر و اورنگ- میغ و سحاب 3( احیاءالعلوم- امام محم
4( سنع و احسان- بساط و گستردني- منذوی و گوشه نشین- محبس و زندان
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7. درمتن زیر چند غلط امالیی و رسم الخطی به چشم مي خورد؟
در حبس و خلوتم تا وارهم به مرگ 

یا پر برآورم، بحر پریدنی
اینک تو را چه شد، کای مرغ خانگی

کوشش نمی کنی، پّری نمی زنی؟
4( سه 3( دو   2( یک   1( صفر 

تاریخ ادبیات

8. »کیمیای سعادت« کتابی است اخالقی و دینی تألیف .................... نویسنده، عمدۀ محتویات آن را از کتاب دیگر خود یعنی ................... که 
به ................... نوشته شده بود نقل کرده است.

2( محّمد غزالی- احصاء العلوم- فارسی 1( احمد غزالی- احیاء العلوم- عربی 
4( احمد غزالی- احصاء العلوم- فارسی 3( محّمد غزالی- احیاء العلوم- عربی 

9. مؤلف کدام اثر متفاوت است؟ 
1( شهری در آسمان  2( ای شب  3( افسانه  4( قّصة رنگ پریده

11. »علی اسفندیاری« با بهره گیری از ................... و بیانی رمز گونه به ترسیم جامعة خود پرداخته است. از او به عنوان ................... یاد می شود.
2( تخّیل- پدر شعر نو 1( عناصر طبیعت- پدر داستان نویسی 

4( تخّیل- پدر داستان نویسی 3( عناصر طبیعت- پدر شعر نو  

دانش ادبی

12. آرایه های ذکرشده برای همة مصراع ها صحیح است، به جز 
2( در فکر رستنم- پاسخ بداد کرم- : تشخیص 1( در بسته تا به کی، در محبس تنی؟: تشبیه 

4( اینک تو را چه شد، کای مرغ خانگی: شخصّیت بخشي 3( در حبس و خلوتم، تا وارهم به مرگ: تشبیه 
13. در عبارت »در وقت بهار، بنگر و تفّکر کن که زمین، چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد، بلکه هزاررنگ شود.« کدام آرایه  

دیده نمی شود؟
4( تشبیه 1( تلمیح  2( تضاد  3( واج آرایي 

14. کدام گزینه، آرایه ای مشترک با متن زیر دارد؟
» و این عالم خانة خداست و فرش وی زمین است و چراغ وی ماه است و شعله ی وی آفتاب است.«

2( اینک تو را چه شد، کای مرغ خانگی 1( در فکر رستنم، پاسخ بداد کرم 
4( در بسته تا به کی، در محبس تنی؟ 3( پرسید کرم را، مرغ از فروتنی 

دانش زبانی

15. در همة گزینه ها، کلمات داده شده به صورت »هسته« در متن آمده است، به جز ........................... 
»و َمَثل تو چون مورچه ای است که در قصر ملکی سوراخی دارد. جز غذای خویش و یاران خویش چیزی نمی بیند و از جمال صورت قصر و 

بسیارِی غالمان و سریر ملک وی هیچ خبر ندارد.«
1( قصر- جمال  2( سریر- مثل  3( بسیاري- جمال  4( غالم- غذا

16. در کدام گزینه »صفت بیانی« وجود ندارد؟
2( در این فضای بی کران چگونه شناورند؟ 1( روزها هشیارتر و بیدارتر از من و دیگران درس را فرامی گیری. 

4( مرد فقیه مسئله را باز گفت و سپس از جای برخاست. 3( بستگانش با چشمانی اشک بار نگران حال وی بودند. 
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17. در کدام گزینه تعداد وابسته های پیشین کمتر است؟
1( در این مرحلة پرتب و تاب، نوجوان افزون بر رابطه با خود، نیازمند رابطه ای دیگر نیز هست، نیازمند دو چشم دیگر که نوجوان را ببیند.

2( آن ها مثل آیینه، هم خوبی ها را پیش چشم می آورند، هم عیب ها را به ما می نمایانند و مهم تر آنکه این همه را بی صدا و بی هیاهو باز می گویند.
3( وقت آن است که دست از این میل و آرزو برداری و درخت اعمال نیک در بهشت بنشانی، چه جای این حرص و هوس باطل است؟

4( قصد او تأکید بر انکار این موضوع است که دورة جوانی، قابل خرید و فروش نیست و چنانچه از این دوره به خوبی بهره نگیری، به هیچ روی، 
نمی توانی آن را جبران کنی.

18. در کدام گزینه تعداد وابسته های پسین بیشتر است؟
1( این ارتباط، وابسته به نیاز درونی است که به نوجوان کمک می کند تا به خودشناسی برسد.

2( باغبان پیر گفت: دیگران نشاندند ما خوردیم، اکنون ما بنشانیم تا دیگران خورند.
3( که تواند که دهد میوة الوان از چوب؟ / یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟

4( هر شب که روی به جامة خواب / کن نیک تأّمل اندر این باب
19. تمام گزینه ها جز گزینة .............. دارای وابستة پیشین هستند.
1( پند و اندرزهایش در دل سنِگ آن جوان زورمند کارگر نیست.
2( این حکایت سینه به سینه در میان نسل ها بر زبان ها روان شد.

3( به گمان آنکه با تالش خود فقط مگس را خواهد کشت.
4( هی بیا با من بران این خرس را / خرس را مگزین، مهل همجنس را

20. درکدام گزینه وابستة پیشین بیشتری به کار رفته است؟
1( ای ابوذر، مبادا با برادر مسلمانت قهر کنی. 

2( چون یک اندام را رنجی رسد، همة اندام ها آگاهی می یابند.
3( مردم گفتند: امیر است، آن خادم بترسید و در قدم وی افتاد.

4( سلمان گفت: این کار را از برای خودم کردم نه از بهر، تو اندیشه مدار.

معنی و مفهوم )قرابت معنایی معنایی(

21. بیت »در پیله تا به کی، برخویشتن تنی؟ / پرسید کرم را، مرغ از فروتنی« کدام ویژگی مرغ را بیان می کند؟
2( آزادگی  3( تواضع  4( غرور 1( محدود بودن 

22. مفهوم عبارت »اگر می خواهی به درجة مورچه قناعت کنی، می باش وگرنه راهت دادند تا در بستان معرفت حق تعالی تماشا کنی و بیرون 
آیی. چشم باز کن که عجایب بینی که مدهوش و متحّیر شوی.« کدام است؟

4( بصیرت  3( تالش   2( قناعت   1( صبر 
23. کدام گزینه با عبارت »در وقت بهار بنگر و تفّکر کن که زمین چگونه زنده می شود و چون دیبای هفت رنگ گردد، بلکه هزاررنگ شود.« 

قرابت معنایی ندارد؟
بهار1( باغ  چو  شد  جهان  فرش  پرنگار ز  زمین  و  ابر  ز  پر   هوا 
 تنور الله چنان برفروخت باد بهار درخت سبزه شد و مرغ در خروش آمد2(
دی3( رفتن  از  و  بهار  آمدن  پی از  همی گردد  ما  وجود   اوراق 
خّرمی4( آورد  و  خّرم  بهار   وز فّر بهار شد آراسته زمی)زمین( آمد 
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24. عبارت »بدان که هرچه در وجود است، همه صنع خدای تعالی است.«با کدام گزینه ارتباط کمتري دارد؟
سپهر1( گردان  و  کیوان  مهر خداوند  و  ناهید  و  ماه   فروزندة 
 هر ورقش دفتری است معرفت کردگار برگ درختان سبز در نظر هوشیار2(
انعام تو هرگز نکند شکرگزار نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است3(  شکر 
بینم به هرجا بنگرم کوه و در و دشت4( تو  رعنا  قامت  از   نشان 

25. هریک از مفاهیم آیة »اْعَلموا انَّ اهللَ یحیی ااْلَرَض بَعد موتِها قد بّینا لَُکم اآلیاِت لعّلکم تَعِقلون« در کدام عبارت متجّلی نیست؟
1( و این همه آیات حق تعالی است که تو را فرموده است تا در آن نظر کنی. پس اندر این آیات، تفّکر کن. 

2( در وقت بهار بنگر و تفکر کن که زمین چگونه زنده  شود و چون دیبای هفت رنگ گردد، بلکه هزاررنگ شود.
3( و َمَثل تو چون مورچه ای است که در قصر ملکی سوراخی دارد. جز غذای خویش و یاران خویش چیزی نمی بیند و از جمال صورت قصر و 

بسیاری غالمان و سریر ملک وی هیچ خبر ندارند.
4( هر آنچه بر زمین و آسمان است و هرچه در وجود است، آیتی است از آیات حق تعالی و تو راست بر تفّکر بر آنان.

26. مفهوم عبارت »و این عالَم، خانة خداست.« در چند مورد از ابیات زیر آمده است؟
 گو برون آی که کار شب تار آخر شد صبح امید که بُد معتکف پردة غیبالف( 
ببین گم مشو از حضرت و جان را ببینب( را  خدا  و  آر  حضور  به   دل 
 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار آفرینش همه تنبیه خداوند دل استج(
تا نیست غیبتی نبود لذت حضور از دست غیبت تو شکایت نمی کنمد(

4( چهار  3( سه   2( دو  1( یک 

پرسش های ترکیبی

* بیت هاي زیر را بخوانید و به پرسش ها، پاسخ دهید.
را1( را اي دل عبث مخور غم دنیا  فردا  نیامده  مکن   فکرت 
بیندیشي2( نیک  قفس چو   چون گلشن است مرغ شکیبا را کنج 
ببین آن گه3( و  را  را بشکاف خاک  رسوا  زمانة   بي مهري 
را این دشت، خوابگاه شهیدان است4( تماشا  وقت  شمار   فرصت 
 این تُند سیر گنبِد خضرا را در پرده صدهزار سیه کاري است5(
را پیوند او مجوي که گم کرده است6( دارا  و  هرمز  و   نوشیروان 
 بر کیش بد، برهمن و بودا را بت ساختیم در دل و خندیدیم7(

27. کدام بیت نادرستي امالیي یا رسم الخّطي دارد؟
4( بیت هفتم 3( بیت پنجم  2( بیت دوم  1( بیت اّول 

28. به ترتیب نقش دستوري »قفس« در بیت دوم و نقش دستوري »پیوند« در بیت ششم، کدام است؟
4( مضاف الیه، مفعول 3( مضاف الیه، نهاد  2( مفعول، مفعول  1( مفعول، نهاد 

29. کدام بیت صفت شمارشي پیشین دارد؟
4( بیت هفتم 3( بیت پنجم  2( بیت چهارم  1( بیت سوم 

30. به ترتیب کدام بیت »تشبیه آشکار« و کدام بیت »شخصّیت بخشي« دارد؟
4( بیت ششم، بیت پنجم 3( بیت ششم، بیت هفتم  2( بیت دوم، بیت هفتم  1( بیت دوم، بیت پنجم 
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31. کدام بیت با بیت نخست تشابه معنایي بیشتري دارد؟

که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینمجهان پیر است و بي بنیاد از این فرهادکش فریاد1(
رانصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند2( دانا  پیر  پند  سعادتمند  جوانان 
عمر3( مي گفت  عقربک  زبان  منبا  پاي  صداي  بشنو  مي روم، 
مکن4( بنیاد  گذشته  و  نامده  مکنبر  باد  بر  عمر  و  باش  خوش  حالي 

واژگان 

1. گزینه ي 4
تدریج: آهسته آهسته، درجه  به  درجه پیش رفتن- دیبا: پارچة ابریشمی رنگین

2. گزینة 2

3. گزینه ي 4
بساط: فرش، گستردنی- آیات: نشانه ها

4. گزینة 4
همة گزینه ها کلماتشان هم خانواده اند به جز گزینة »4« که کلمة »تشّکر« با »مشارکت و شریک« هم خانواده نیست، زیرا سه حرف اصلی مشارکت 

و شریک »ش.ر.ک« می باشد، اّما سه حرف اصلی تشّکر »ش.ک.ر« است.

امال 

5. گزینه ي 2
راحت داده اند  ← راهت داده اند

6. گزینة 1
شکل درست غلط ها: ستارگان آسمان- بّر و بحر- طابران توس / نادرستي سایر گزینه ها به ترتیب:

قوس قزح- قناعت- غزالی- سریر- صنع- منزوی

7. گزینه ي 3
بحر ← بهر / خانه گی← خانگی

تاریخ ادبیات 

8. گزینة 3

9. گزینة 1
سه اثر دیگر از علي اسفندیاري )نیما یوشیج( است.

11. گزینة 3
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دانش ادبی 

12. گزینة 3
بررسي مصراع ها:

گزینة »1«: »محبس تن« اضافة تشبیهی است.
گزینة »2«: »پاسخ بداد کرم« تشخیص دارد.

گزینة »4«: منادا قرار دادن مرغ خانگی شخصّیت بخشي است.

13. گزینة 2

14. گزینة 4
در متن تشبیه وجود دارد و »محبس تن« نیز اضافة تشبیهی است.

دانش ادبی 

15. گزینة 4

16. گزینة 1
صفت بیاني سه گزینة دیگر: »2«: بی کران / »3«: اشک بار / »4«: فقیه

17. گزینة 2
این همه 

وابسته هاي پیشین سایر گزینه ها
»1«: این مرحلة پر تب و تاب / دو چشم

»3«: این میل/ این آرزو/ این حرص/ این هوس

»4«: این موضوع /این دوره/ هیچ روی

18. گزینة 3
میوة الوان، گل صدبرگ

تشریح سایر گزینه ها:

»1«: نیاز درونی / »2«: باغبان پیر / »4«: جامة خواب

19. گزینة 3
وابسته هاي پیشین سایر گزینه ها:

»1«: آن جوان / »2«: این حکایت / »3«: این خرس

20. گزینة 2
یک، همه 

تشریح گزینه ها:

»1«: ندارد / »2«: آن / »4«: این

معنی و مفهوم )قرابت معنایی( 

21. گزینة 3
فروتنی به معنای »تواضع«، ویژگِی مرغ در این بیت است.
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22. گزینة 4
»گذرا بودن عمر و زندگي« است که با ابیات دیگر بي ارتباط است.

24. گزینة 3
در سایر گزینه ها به مفهوم »آفریده های خداوند در جهان هستی« اشاره شده است، ولی در گزینة »3« به »ناتوانی در شکرگزاری خداوند« اشاره 

شده و از آن سخن به میان آمده است.

25. گزینة 3

26. گزینة 1
تنها بیت »ب« به مفهوم صورت سؤال اشاره دارد.

پرسش های ترکیبی )1( 

* بیت هاي زیر را بخوانید و به پرسش ها، پاسخ دهید.

را1( دنیــا  غــم  مخــور  عبــث  دل  را اي  فــردا  نیامــده  مکــن   فکــرت 
 چــون گلشــن اســت مــرغ شــکیبا را کنــج قفــس چــو نیــک بیندیشــي2(
آن گــه3( ببیــن  و  را  خــاک  را بشــکاف  رســوا  زمانــة   بي مهــري 
ــهیدان اســت4( ــگاه ش ــن دشــت، خواب را ای تماشــا  وقــت  شــمار   فرصــت 
را در پــرده صدهــزار ســیه کاري اســت5( خضــرا  گنبــِد  ســیر  تُنــد   ایــن 
را پیونــد او مجــوي کــه گــم کــرده اســت6( دارا  و  هرمــز  و   نوشــیروان 
خندیدیــم7( و  دل  در  ســاختیم  را بــت  بــودا  و  برهمــن  بــد،  کیــش   بــر 

27. گزینة 2
امالي »بیندیشي« به همین شکل درست است.

28. گزینة 4
در عبارت »کنج قفس«، قفس مضاف الیه است. در جملة »پیوند او مجوي.«، گروه اسمي »پیوند او« مفعول است.

29. گزینة 3
عبارت »صدهزار سیه کاري« در بیت پنجم، صفت شمارشي پیشین دارد.

30. گزینة 1
در بیت دوم، شاعر مي گوید »اگر نیک بیندیشي، کنج قفس براي مرغ شکیبا، همچون گلشن است.« این بیت تشبیه دارد.

31. گزینة 4
بیت گزینة »4« نیز مثل بیت نخست از ابیات مورد سؤال، اعتقاد دارد انسان باید در حال زندگي کند، نه گذشته و آینده.
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  1   با توجه به معنی واژه های جاافتاده، واژه های کدام گزینه به ترتیب برای جاهای خالی مناسب است؟ 

الف( هست بی حد و نهایت با تو ..................... خدای / تا جهان باشد تو بادی شاکر ..................... او 

ب( ..................... باید که اندر رزمگه لشکرشکن باشد / ..................... باید که اندر بزمگه گوهرفشان باشد.

2( اَنعام ـ اَنعام / ُملک ـ ُملک  1( اِنعام ـ اَنعام / َملِک ـ َملِک   
4( اَنعام ـ اِنعام / ُملک ـ ُملک  3( اِنعام ـ اِنعام / َملِک ـ َملِک   

  2   امالی واژه های مشخص شده در کدام گزینه درست است؟
آفریدی1( را  ما  خاک  مشتی  گذارم ز  نعمت  این  شکر   چگونه 
بود2( آشنایی  گل  با  را  بساز هرکه  خوار  جفای  با  برو   گو 
روحانی گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم3( در صفر  نبود  منزل   بعد 
تویی4( که  بود  چنین  این  خویش آفتاب  تابش  ز  نهان  و   آشکار 

  3   در جفت واژه های همة گزینه ها، هر سه رابطة »تضاد، ترادف و هم خانوادگی« دیده می شود به جز .....................

1( مرشد و مراد ـ منزوی و زاویه ـ لیل و نهار  
2( بّر و بحر ـ محرم و مرحمت ـ مّنحر و مطیح

3( منحنی و انحنا ـ میغ و سحاب ـ سخت ولطیف  
4( پیر و برنا ـ فراخ و گسترده ـ تنبیه و متنبه

  4   کدام آرایه در هیچ یک از ابیات زیر دیده نمی شود؟

 نه همه مستمعی فهم کند این اسرار کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اندالف(
انار عقل حیران شود از خوشة زمین عنبب( یاقوت  از حقة  عاجز شود   فهم 
سپهرپ( گردان  و  کیوان  مهر خداوند  و  ناهید  و  ماه   فروزندة 

4( شخصیت بخشی 3( تلمیح   2( تشبیه   1( جباس  

  5   در عبارت زیر کدام زمان فعل به کار نرفته است؟

»اگر خواهی به درجة مورچه قناعت کشی، می باش و اگر نه، راهت داده اند تا در بستان معرفت حق تعالی، تماشا کنی و بیرون آیی، چشم باز کن 

تا عجایب بینی که مدهوش و متحّیر شوی.«

4( ماضی نقلی 3( مضارع التزامی   2( ماضی استمراری  1( مضارع اخباری  

  6   کدام بیت با بیِت »در حبس و خلوتم تا وارهم به مرگ / یا پر برآوریم، بهر پریدنی« ارتباط معنایی بیشتری دارد؟

زندگی ست1( در  من  مرگ  پایندگی ست آزمودم  زندگی  زین  رهم   چون 
برگ2( و  شاخ  در  نهان  شیرین  مرگ میوة  زیر  در  جاودان   زندگی 
 کجاست مرگ که ما را ز زندگی برهاند به وصل اگر نرهم شهریار از غم هجران3(
 به عشق زنده شوم جاودان به جان مانم چو مردم از تن و جان وارهاندم از زندان4(

  7   در بیت زیر به ترتیب چند وابستة پیشین و پسین از نوع صفت به کار رفته است؟

»هیچ مژگان دراز و عشوۀ جادو نکرد/ آنچه آن زلف دراز و خال مشکین کرده اند«

4( چهار ـ چهار 3( سه ـ سه   2( سه ـ چهار   1( چهار ـ سه  
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  8   در کدام گزینه، عبارت یا بیت با آیة ذکرشده ارتباط معنایی ندارد؟

⇐ »اهلّلُ نور السّموات و األرض« 1( خداوند کیوان و گردان سپهر / فروزندة ماه و ناهید و مهر 

⇐ »ال تدرکه األبصاُر و هو یدرُک األبصاَر« 2( به بینندگان آفریننده را / نبینی مرنجان دو بیننده را 
 » بع و األرض و َمن فهینَّ وات السَّ ⇐تَُسبُِّح له السَّ 3( کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند / نه همه مستمعی فهم کند این اَسرار 

⇐ »اِعلموا أنَّ اهلّلَ یحیی األرض بعَد صوتها.«  4( در وقت بهار بنگر و تفّکر کن که زمین چگونه زنده شود. 

  9   در کدام بیت نام اثری از آثار ادب فارسی به کار نرفته است؟ 

دارد1( بوستان  تمنای  کسی  آن  بوستانش هر  ز  تحمل  است   ضرورت 
معانی2( حدیقة  سرو  جهانی ای  لطیفة  و   جانی 
سعادت3( کیمیای  جدایی بیاموزمت  جدایی  بد  صحبت  زخم 
 نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا ده روز مهر گردون افسانه است و افسون4(

  10   نوع »را« در کدام گزینه با ابیات دیگر متضاد است؟

هست1( چو  را  او  کس  نداند  بست ستودن  ببایدت  را  بندگی   میان 
فروتنی در پیله تا به کسی بر خویشتن تنی؟2( از  مرغ  را،  کرم   پرسید 
نمی زنی اینک تو را چه شد کای مرغ خانگی3( پّری  نمی کنی   کوشش 
 عطار را به جز غم هجران نمی رسد چندان به بوی وصل که در خود سفر کند4(

ابیات زیر از الهی نامة عطار نیشابوری انتخاب شده است. آن ها را بخوانید.

چاه1( در  افکندند  در  را  یوسف  ناگاه چو  سدره  از  جبرئیل   درآمد 
جدایی2( درد  دارد  خوش  دل  رهایی که  زین چاهت  بود   که خواهد 
حق تعالی3( غم  از  برهاند  را  کمالی تو  مصرت  ملکت  از   دهد 
تو4( سر  بر  عّزت  ز  تاجی  تو نهد  در  بر  را  مصریان   فرستد 
پیوست5( افتادست  با خود  کارت   سفر در خویش کن بی پا و بی دست چو 
بگردی6( دم  یک  خویشتن  در   چو صد دل دان که در عالم بگردی اگر 
دیدن7( عیب  خود  در  ذره  یک  را  دیدن تو  غیب الغیب  نور  صدر  از   به 

* با توجه به بیت های باال به پرسش های 11 تا 15 پاسخ دهید.

  11   کدام مورد در ابیات باال دیده می شود؟

4( منادا 3( پرسش انکاری   2( واژة کوتاه شده   1( »را« از نوع گسست اضافه  

  12   در بیت های باال کدام آرایه یافت نمی شود؟

4( تلمیح  3( جناس   2( کنایه   1( تشبیه  

  13   در مصراع اول کدام بیت تمام نقش های دستوری »نهاد، مفعول و متمم« دیده می شود؟

4( بیت هفتم  3( بیت چهارم   2( بیت سوم   1( بیت اول  

  14   مفهوم ابیات پنجم تا هفتم به کدام عبارت از کتاب »اسرارالتوحید« نزدیک تر است؟

1( ما ابتدای خویش فراموش نکرده ایم که ما این بودیم.  
2( هر روز زندگی گذشتة خود را به یاد می آوریم تا خود به غلط نیفتم. 

3( پیوسته در خود سفر می کنم، تا هرچه نباید از خود دور گردانم.
4( معرفت این است که من در آنم. گرد خویش می گردم و پیوسته در خود سفر می کنم.
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  15   مفهوم ابیات باال با کدام یک از »مهارت های زندگی« در ارتباط است؟

1( خودآگاهی: شناخت توانایی ها، نیازها، استعدادها و ضعف های خود 

2( ارتباط مؤثر: ارتباط درست و سنجیده با دیگران 

3( تصمیم گیری: تدبیر مناسب در موقعیت های مهّم زندگی    

4( چیرگی بر احساسات و هیجانات: مهار احساسات گوناگون 

1. گزینة 1

گاهی تغییر در یک واج )صدا(، موجب تغییر معنای یک واژه می شود. واژه های موردنظر درصورت سؤال / زمین از این دست است: اِنعام   بخشش 
/ اَنعام   چهار پایان / َملِک   پادشاه / َملَک   فرشته / ُملک   پادشاهی / ِملک   زمین

با توجه به معنی واژه ها در بیت »الف« هر دو مورد در معنای »بخشش« است و به صورت »اِنعام« درست است. در بیت »ب« نیز هر دو مورد در 
معنی »پادشاه« است و به صورت »َملِک« درست است.

2. گزینة 4

در امالی واژه های هم آوا باید به معنی واژه دقت شود. 

← نهادن و قرار دادن ← ادا کردن / گذاردن  گزاردن 

← حقیر و کوچک  ← تیغ / خوار  خار 

← رفتن و مسافرت ← ماه دوم قمری / سفر  صفر 

← گاوآهن ← خود، آشنا / خیش  خویش 

با توجه به معنای واژه های هم آوا درصورت سؤال فقط گزینة »4« درست است. 

بررسی گزینه های دیگر:

گزینة »3« : سفر  گزینة »2« : خار   گزینة »1« : گزاردن  

3. گزینة 2

در جفت واژه های این گزینه رابطة هم خانوادگی دیده نمی شود. »مجرم« از ریشة »ح ر م« را با »مرحمت« از ریشة »ر ح م« هم خانواده نیست. 
← مترادف ← تضاد / مسّخر = مطیع  بّر  بحر 

بررسی گزینه های دیگر: 

گزینة »3«: هم خانواده ـ ترادف ـ تضاد  گزینة »1«: ترادف - هم خانواده ـ تضاد 

گزینة »4«: تضاد ـ ترادف ـ هم خانواده  

4. گزینة 1

آرایة جناس در ابیات صورت سؤال دیده نمی شود.

بررسی گزینه های دیگر: 

← انار به جعبة جواهر تشبیه شده است. )بیِت »ب«( ← حقة یاقوت انار  گزینة »2«: تشبیه 
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← بیت »الف« به آیة 44 سورة اِسرا« اشاره دارد. گزینة »3«: تلمیح 

←»ویژگی حیرانی برای عقل« یک ویژگی انسانی است. )بیت »ب«( گزینة »4«: شخصیت بخشی 

5. گزینة 2

زمان ماضی استمراری )می + بن ماضی + شناسه( در متن صورت سؤال به کار نرفته است.

بررسی گزینه های دیگر

←خواهی )می خواهی( گزینة »1«: مضارع اخباری )می + بن مضارع + شناسه(

←»کنی، آیی، بینی، شوی« »ب« حذف شده است. گزینة »3«: مضارع التزامی )ب + بن مضارع + شناسه(

←داده اند. گزینة »4«: ماضی نقلی )بن ماضی + ه + اَم، ای، است ...(

6. گزینة 4

در همة گزینه ها مرگ نوعی رهایی تلقی شده است، اما بیت گزینة »4« به مفهوم بیت صورت نزدیک تر است، زیرا در هر دو سخن از رهایی از 
زندان است و مرگ شیرین تر از زندان است و نوعی رهایی است. 

7. گزینة 4

وابسته های بیت صورت سؤال عبارتند از: 

 هیچ مژگاِن              دراز و              ]هیچ[ عشوة           جادو]انه[ نکرد
وابستة پیشین          وابستة پسین           وابستة پیشین             وابستة پسین

)صفت مبهم(          )صفت بیانی(             )صفت مبهم(             )صفت بیانی( 
)2(                          )2(                          )1(                    )1(      

آنچه آن زلف            دراز  و                  ]آن[            خال        مشکین   کرده اند
 وابستة پیشین       وابستة پسین             وابستة پیشین                   وابستة پسین

 )صفت اشاره(        )صفت بیانی(             )صفت اشاره(                    )صفت بیانی( 
)4(                               )4(                          )3(                    )3(      

8. گزینة 1 

در این گزینه بیت به آفرینندگی خداوند اشاره دارد که آسمان، ماه و ستارگان را آفریده است اما آیه به نام خداوند »نور« اشاره دارد و اینکه نور 
خداوند در همه جا آسمان و زمین جاری و ساری است. 

بررسی و ترجمة آیات گزینه های دیگر: 

گزینة »2«: چشم ها او را درک نمی کنند )نمی بینند( درحالی که او چشم ها را درمی یابد.« )آیة103سورة االنعام( 

گزینة »3«: آسمان های هفتگانه و زمین و هر موجودی در آن هاست، او را می ستاید.« )آیة 44 سورة اِسراء(

گزینة »4«: »بدانید که قطعاً خداوند زمین را پس از حرکتش زنده می کند.« 

9. گزینة 2 

»حدیقه الحقیقه« نام اثری از »سنایی غزنوی« است. در این بیت، نام هیچ یک از آثار ادبی دیده نمی شود. 

بررسی گزینه های دیگر: 

گزینة »1«: بوستان ← سعدی

 گزینة »3«: کیمیای سعادت ← امام محمد غزالی

 گزینة »4«: افسانه ← نیما یوشیج
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10. گزینة 1 

»را« در این گزینه نشانة مفعولی است، درحالی که در گزینه های دیگر حرف اضافه است. 

بررسی گزینه های دیگر: 

گزینة »2«: پرسید کرم را ← از کرم پرسید

گزینة »3«: اینک تو را چه شد← برای تو چه شد )اتفاقی افتاد( 

گزینة »4«: عطار را به جز غم نمی رسد← برای )به( عطار جز غم نمی رسد.

11. گزینة 2 

فقط واژة کوتاه شده در ابیات دیده می شود: زمین   از این / ز   از/

12. گزینة 4 

داستان دربارة زندگی یوسف پیامبر است، اما آرایة تلمیح در آن دیده نمی شود. 

بررسی گزینه های دیگر: 

گزینة »1«: تشبیه←تاجی ز عزت← تشبیه »عزت« به »تاجی« )بیت 4( 

گزینة »2«: کنایه←دل خوش دار← کنایه از امیدوار بودن )بیت 2(

گزینة »3«: جناس←عیب و غیب← جناس ناقص اختالفی )بیت 7(

13. گزینة 3  

در مصراع اول بیت چهارم تمام نقش های خواسته شده آمده است: 

  تو       را      برهاند     از غم        حق تعالی 

  مفعول                       متمم         نهاد

14. گزینة 3  

سه بیت پایانی حکایت بر این نکته تأکید دارد که انسان باید در درون خویش نظر و سفر کند و عیب های خویش را شناسایی کند تا بتواند آن ها 
را پاک کند )تزکیه( عبارت گزینة »3« نیز ضمن اشاره به سفر در خود بر شناخت عیب ها تأکید دارد و به تزکیة نفس توصیه می کند. 

15. گزینة 1 

مفهوم حکایت بر مهارت »خود آگاهی« تأکید دارد که آن شناخت توانایی ها، نیازها، استعدادها و صفت های خود است.


