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: شکر نعمت    کیدرس   
معنی 1
فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد.               2

کند، بر روی زمین سبزه و گیاهان برویاند.  ها را پهن میجواب: به باد صبا امر فرموده همچون کسی که فرش
 ی روزی به خطای منکر نبُرد.         فاحش ندرد و وظیفهی ناموس بندگان به گناه پرده 3

ها را با وجود خطاکار بودنشان قطع نمی کند. ریزد و روزی مقرر آنآبروی بندگان را با وجود گنهکاری آنان نمی 
و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.              4

شود.ی خرمایی با توجه و عنایت خداوند به نخلی بلند تبدیل میجواب: هسته  
 منت خدای را عزّوجلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.            5

شود و شکرگذاریش موجب جواب: سپاس مخصوص خداوندی است که اطاعت از فرامینش سبب نزدیکی به او می  

گردد.نعمت می فراوانی
 .      ی تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشتهعصاره 6

ی خرمایی با توجه و عنایت خداوند به است و هستهای گشتهجواب: آب انگور به سبب قدرت خداوند شیرینی برگزیده  

شود.نخلی بلند تبدیل می
درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته.              7

های سبز پوشانده است.جواب: به عنوان لباس عید نوروز بر تن درختان پوششی از برگ  
یکی از صاحب دالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود.                8

جواب: یکی از عارفان در حالت تأمل و تفکر عارفانه فرورفته بود.   
آید مفرح ذات              رود مُمّدِ حیات است. و چون بر میهر نفسی که فرو می 9

-ود موجب نشاط جان آدمی میششود و چون بازدم انجام میی زندگی میکشیم موجب ادامهجواب: هر نفسی که می  

شود.
دایه ابر بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در مهد زمین بپرورد.               10

خود پرورش دهد.ای دستور داده است تا گیاهان را بر روی زمین با باران جواب: به ابرهای بهاری چون دایه  
 ی اصحاب را. به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه 11

ها برای دوستان هدیه بیاورم؛ جواب: در ذهنم بود چون به عرفان و معارف الهی رسیدم از آن
 ان مست کرد که دامنم از دست برفتگلم چن یبو 12

خود شدم و همه چیز را فراموش کردم.بی خود بوی معارف الهی چنان مرا شیفته کرد که از
 ی جاللش به تقصیر عبادت معترف.عاکفان کعبه 13

کنند.جواب: عابدان حقیقی درگاه خداوند به کوتاهی کردن در عبادت اعتراف می
 ی جمالش در بحر مکاشفت مستغرق شده بودند.واصفان حیله 14

ی پی بردن به حقایق پروردگار فرورفته بودند.در اندیشه کنندگان زیبایی خداوندجواب: عرفان و وصف
اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده است. 15
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اند.های درختان پر از شکوفه شدهجواب: با آمدن فصل بهار شاخه
 : می،همه از فضل تو پو میهمه درگاه تو جو 16

و تالشم. هیکنم و به سبب لطف و کرم تو در پو یتو رو م یتنها به سو
و تالش هستم. هیبه سبب لطف و کرم تو در پو           :  میاز فضل تو پو همه17
شدن ها به دست توست ادی:   همة کم و ز ییتو فزا یهمه کمّ یتو بکاه یشیب همه 18
درک مطلب و خودآزمایی 19

           چیست؟« تقصیر»در بیت زیر منظور از 
«بنده همان به که ز تقصیر خویش           عذر به  درگاه  خدای  آورد»   

جواب: کوتاهی کردن در عبادت و انجام گناه   
کند؟ در عبارت زیر سعدی به کدام صفات خداوند اشاره می 20

«ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.جا کشیده. پردهدریغش همهخوان نعمت بی»

ستار العیوب بودن  –جواب: رزاق بودن    
«ی روزی به خطای منکر نبرد.وظیفه»با توجه به عبارت  21

چیست؟« ی روزیوظیفه»الف( عبارت به کدام صفت خداوند اشاره دارد؟                       ب( منظور از    

 جواب: الف( رزاق بودن خدا                ب( روزی مقرر و تعیین شده   
بر کدام صفات خداوند « ی روزی به خطای منکر نبردی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفهپرده»در عبارت 22

تأکید شده است؟             

ستار العیوب بودن    –جواب: رزاق بودن    
با کدام یک از ابیات زیر ارتباط معنایی دارد؟« یت نیست       مرغ تسبیح گوی و من خاموشگفتم این شرط آدم»بیت 23

 دل از بی نشان چه گوید باز؟الف( اگر کسی وصف او ز من پرسد              بی    

ب( همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار        شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری     

«ب»ی جواب: گزینه
در عبارت زیر بر چه صفاتی از خداوند تأکید شده است؟              24

«ی روزی به خطای منکر نبردی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفهپرده»  

رزاقیّت خداوند  -2ستار العیوب    -1جواب:   
در عبارت زیر چیست؟            « درخت گل»منظور از 25

«ی اصحاب رابه خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیه»گفت:   

حاالت عرفانی و معنوی –ای از جمال حق جواب: جلوه   
چیست؟ « پروانه»و « غ سحرمر»در بیت زیر مراد از 26

 «ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز       کان سوخته را جان شد و آواز نیامد»   

عی راه حقکند.           پروانه: عاشق واقجواب: مرغ سحر: کسی که در راه حق ادعای عشق و عاشقی می  
چیست؟ « فرش زمردین»مقصود از « فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد»در عبارت: 27

ها و گیاهانجواب: سبزه   
، عاکفان به چه امری اعتراف دارند؟  چرا؟ «ی جاللش به تقصیر عبادت معترف که: ما عَبَدناکَ حق عِبادتکَعاکفان کعبه»در عبارت 28

اند.کنند. چون معتقدند خداوند را آن گونه که شایسته است عبادت نکردهجواب: به کوتاهی در عبادت خداوند اعتراف می   
کدام گزینه مفهوم بیت: 29
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 کند؟       را بیان می« ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز   /   کان سوخته را جان شد و آواز نیامد»  

ادعایی                ج(اتحاد و همیاریالف( بیان عشق و شیدایی                   ب( پاک باختگی و بی  

«ب»جواب: گزینه ی 
«             خل باسق گشتهتخم خرمایی به تربیتش ن»در عبارت  30

به چه کسی بر میگردد؟ « ش»ب( مرجع ضمیر                                  الف( منظور از تربیت چیست؟            

خداوندب(                     جواب: الف( مورد عنایت و توجه بودن          
ی اصحاب را، چون برسیدم بوی گلم چنان به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیه»با توجه به عبارت  31

«مست کرد که دامنم از دست برفت.

 کنایه از چیست؟« دامنم از دست برفت»ب(     بیانگر کدام حال عرفانی است؟ « گل برسیدمبه درخت »الف(   

باشد.اهلل میخود شدن که بیانگر مقام فنای فیی وصال و رسیدن به حق                                ب( کنایه از خود بیجواب: الف( مرحله  
کدام گزینه با مفهوم بیت:  32

ارتباط معنایی دارد؟ « ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز  /  کان سوخته را جان شد و آواز نیامد»  

 اثر             از میان جمله او دارد خبرخبر هم بیالف( آن که شد هم بی 

وندیگفتم حدیث آرزومندی             خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداب( سحر با باد می   

«الف»ی جواب: گزینه
را بنویسید؟ « دل از بی نشان چه گوید بازبی           گر کسی وصف او ز من پرسد  »مفهوم قسمت مشخّص شده در بیت 33

 تأکید بر عجز و ناتوانی شاعر از شناخت خدا پاسخ:
شدن ها  به دست توست ادیکم و ز یهمه                      چیست؟« همه بیشی تو بکاهی همه کمّی تو فزایی» مفهوم مصراع34
الف :  پاسخ                 در کدام بیت آمده است؟« تعزّ مَن تشاء و تذلّ من تشاء» مفهوم آیه ی 35  

همه بیشی تو بکاهی ، همه کمی تو فزایی.    الف. همه غیبی تو بدانی ، همه عیبی تو بپوشی   

 همه نوری و سروری همه جودی و جزایی.     ب. همه عزّی و جاللی همه علمی و یقینی  
آرایه های ادبی 36

«آید مفرح ذات.رود ممد حیات است و چون بر میهر نفسی که فرو می»ی سجع در عبارت مقابل بیابید.         یک آرایه

«حیات و ذات»یا « آیدرود و بر میفرو می»جواب: 

.            ی ادبی مشخص کنیددر بیت زیر، دو آرایه -

چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتییبان؟          چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان    

 جواب: تلمیح؛ جناس؛ مراعات نظیر؛ تشبیه   

اریدرس دوم: مست و ُهش

 معنی

 .کنند مجازات را مست افراد هوشیار، مردم باید گفت« : را مست مردم، هشیار زند حد باید» : گفت

 . رویم می جا آن است، نزدیک حاکم خانه: گفت:  «.شویم جا آن سرای، را والی است نزدیک»:گفت

مجازات شرعی کند )شالق بزند(مردم)فردی(دانا و آگاه باید انسان مست را گفت: باید حَد زند هشیار مردم مست را.   

نیست : هموار ره ، نیست رفتن راه جرم:  گفت
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 (اجتماع  نابه سامان  است اوضاع) است ناهموار ، راه نیست من رفتن را از گناه:گفت 
 !؟ نیست خمّار ی خانه در کجا از والی:  گفت   شویم آنجا سرای را والی است نزدیک:  گفت
 .نباشد میخانه در خود حاکم که معلوم کجا از:گفت مست. رویم می جا آن ، به است نزدیک شهر حاکم خانه: گفت مامور

 نیست بسیار و کم حرف ، گو بیهوده ای:  شدی       گفت خود بی چنین زان ، خوردی بسیار می:  گفت
 !فرقی ندارد آن زیاد و کم و است حرام حرام، نادان کار ای: مست گفت .را از دست داده ای خوردی به این دلیل اختیارت شراب زیاد :گفت
 

 درک مطلب و خودآزمایی 

 « . حرف کم و بسیار نیستگفت:ای بیهوده گو           گفت: می بسیار خوردی زان چنین بی خود شدی»       با توجه به بیت: 1

 کار حرام، حرام است و کم و زیاد آن فرقی ندارد                                                                                                  مفهوم مشخص شده را بنویسید.

 پروین اعتصامی            فنّ مناظره در شعر کدام یک از شاعران معاصر به فراوانی یافت می شود؟ 2

 پروین اعتصامی        شیار از بهترین و زیباترین قطعات شاعر معاصر ............. است.مناظره ی مست و هو 3

 «ج»              در کدام گزینه آمده است؟« گفت: می بسیار خوردی زان چنین بی خود شدی» مصراع دوم شعر  4

 «است جز نقشی ز پود و تار نیست پوسیده» ب( گفت«             هشیاری بیار این جا کسی هشیار نیست» الف( گفت 

 «کار   شرع ، کار  درهم   و   دینار   نیست»  د( گفت «              ای بیهوده  گو  حرف  کم  و  بسیار  نیست» ج( گفت

 حافظ.       یاد آور طنز کدام شاعر است؟« مست و هشیار» طنز پروین اعتصامی در شعر  5

 فساد و ناهنجاری های جامعه) اوضاع نابه سامان اجتماع(                        ماعی اشاره دارد؟بیت زیر به کدام مسئله ی اجت 6

 «جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست» گفت: « /  مستی زان سبب افتان و خیزان می روی» گفت: 

 مسئله ی اجتماعی داللت می کند؟ناهمواری راه برکدام « جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست» گفت: » در مصراع 7

 اوضاع نا به سامان و فساد حاکم بر جامعه.   
 رشوه خواری.    به کدام پدیده ی اجتماعی زمان شاعر اشاره دارد؟«دیناری بده پنهان و خود را وارهان»درشعر پروین اعتصامی مصراع 8

 مناظره   است. در این حالت ارائه شده« پروین اعتصامی» نمونه اشعار تعلیمی  9

 گفت والی از کجا  «در خانه ی خمّار نیست» ............ گفت:«     نزدیک است والی را سرای آن جا شویم» گفت 10

 نمونه های شعر تعلیمی   شعر پروین اعتصامی از .................. معاصر محسوب می شود. 11

 از جهت مناظره   شعر پروین از چه جهت شاخص و ممتاز شده است؟  12

 انجام مجازات شرعی چیست؟« حد زدن » مقصود از .« گفت باید حد زند ُهشیار مردم ، مست را » درمصراع  13

 چه وظیفه ای داشت؟« محتسب » ؛ در جامعه ی زمان شاعر « محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت » در مصراع  14

 .بود دین احکام اجرای بر نظارت کارش
 یدرس سوم: آزاد 
 معنی 
 است الحَزَن بیت که خانه آن کُنَش ویران زاشک                    آباد اجانب دست از شود کاو ای خانه 1

شاد و  گریکه آن وطن، د (کرد و تأسّف خورد هیبه حال آن وطن گر دیبا)کرد  رانیبا اشک و دیآباد شود، آن را با گانگانیاگر وطن به دست ب

 است  ماتمکدهنست بلکه  آباد
 است من چو هم قفس، گرفتار مرغ مَسلک               است وطن بهر همه این اسیر مرغ ةنال 2

 .است یزندان شاعِر نالة مانند به قفس در گرفتار ةپرند دنِیوطن است. روش نال یبرا  قفس در گرفتار مرغ ةنال

 است چمن طرف به که رفیقی به من از خبر           ببرد گر طلبم می سحر باد از همّت 3
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 خواهم تا خبِر من گرفتار را به دوستان آزادم برساند و آنها را از حال من آگاه سازد. یم یاریاز باد سحر 
 بِدر آن جامه که ننگ تن و کم ازکفن است               کاو نشود غرقه به خون بهر وطن یجامه ا 4

 لباس آن، زیراکه انداخت دور و کرد پاره را آن باید نگردد، خون به غرقه وطن راه در اگر داریم تن بر که لباسی آن

 است کفن از تر ارزش وبی است رسوایی

 کرد که او اهرمن است نیقیملّت امروز                   میکرد مانیمُلک سل نیرا که در ا یکس آن 5

حاصل  نیقی رانیاکنون ملت ا م،یدانست یعادل م مانیو او را چون سل میرساند یکشور به پادشاه نیرا که در ا یآن کس

 بر تخت نشسته است. مانیسل یاست که به جا منیاهر (شاه یمحمدعل) یکرده اند که و

  نداشت قلم صاحب مردم که ملّتی هر                قلم از نامش فتد زمانه دفتر در 6

 .شود می فراموش روزگار و تاریخ طول در باشد نداشته اندیشمند که ملّتی هر

 نداشت جم جمشید که است فراغتی را ما            است تهی می و جام از من جام و جیب آنکه با 7

 نداشت. دیچون جمش یپادشاه یام که حت دهیرس یشیبه چنان آسا ،یندارم، اما به سبب وارستگ یبهره ا یاز امکانات زندگ نکهیبا ا

 خودآزماییدرک مطلب و  
 مَسلک مرغ گرفتار قفس، هم چو من است    همه بهر وطن است نیاراسی مرغ ةنالچیست؟     راسی مرغ ةنال منظور از 1

 شده است سروده ن طو زندان برای در ی که شعر
 کرد که او اهرمن است نیقیملّت امروز                   میکرد مانیمُلک سل نیرا که در ا یکس آن چیست؟ بیت زیر منظور از  2

 منیاهر یاست نه جا مانیچون حضرت سل یفرد یجا ران،یا یتخت پادشاه نیا
 است چمن طرف به که رفیقی به من از خبر           ببرد گر طلبم می سحر باد از همّتنماد چیست ؟  سحر باد 3

 پیک و خبررسانی نماد
 شاه یمحمدعل          یست؟ک در بیت زیر « اهریمن»منظور از  4

 کرد که او اهرمن است نیقیملّت امروز                   میکرد مانیمُلک سل نیرا که در ا یکس آن
 نداشت کم و بیش غم که غم نداشت آری   نداشت غم بیش و کم برای دلم هرگزمفهوم بیت زیر چیست؟      5

 دنیایی و مادی تعلّقات و ها وابستگی از وارستگی و آزادی

 دستور 

 دماوندیه :پنجم درس 

 معنی 
 :    اورند کبود یکی به بنشین    معجر سپید آن بکش سر از 1

 بده نشان را خود شکوه و فرّ و بردار سرت روی از را(  برف) سپید روسری آن
 کمربند یکی میان به آهن ز                           خود کُله یکی سر به سیم از 2

 .ای بسته کمر به که است رنگ تیره کمربند مثل( ها صخره)کوه دامنه و است برف ات قله روی
 ( بده نشان را خود شکوه و فر. )بنشین قدرت تخت براورند :    کبود یکی به بنشین 3
 چند یک نموده درد ، ورم از   زمینی فسرده قلب تو 4

 . ای کرده ورم درد شدّت از که هستی زمین منجمد قلب تو دماوند ای
 ارغند شیر شرزه چو بخروش              گرزه اژدهای چو بگرای 5

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راِه مشاور



 برآور خروش و بانگ وقهرآلود خشمگین شیر مانند و شو ور حمله زهرآلود( مار) اژدهای مانند
 دماوند ای گیتی گنبد ای      بند در پای سپید دیو ای 6

 آسمان ، بلند و استوار ایستاده ای ..... مانند و هستی گرفتار سفید دیو همانند که دماوند ای 
 دلبند چهر ، ابر به بنهفته     روی نبیندت بشر چشم تا 7

 چهره ات را در میان ابرها پنهان کرده ای تا انسانها چهره ات را نبینند
 پیوند کرده سعد اختر با      پیمان بسته سپهر شیر با 8

 نشین شده ای( هم  مشتری و خورشید پیوند بسته ای .) با  مشتری با شده و پیمان هم خورشید با
 کردند ضماد آن بر کافور          نشیند فرو ورم و درد تا 9

 .اند گذاشته آن روی برف )کافور( بر  از مرهمی ورم و کاهش درد برای
10 
 
 
 

 افکند پس ها قرن گردشِ از            روزگاری درشتِ مشتِ تو
  )به ما ارث رسیده ای( یا مانده یکه بر اثر گذشت روزگاران به جا یمردم زمانه هست نیدماوند تو مشت سنگ یا

 درک مطلب و خودآزمایی 

 با توجه به ابیات زیر به سؤاالت داده شده پاسخ دهید: 1

 ای دیو سپید پای در بـند             ای گنبد گیـتی ای دمـاونـد

 سـتوران             وین مردم نحـس دیـو مانندتا  وا رهی از دم 

 با شیر سپهر بسته پیمان               با اخـتـر سـعد کرده پیوند

 تو مشت درشت روزگاری              از گردش قرن ها پس افکند.  

 بلندی وند اشاره شده است؟ب. در بیت سوم به کدام صفت کوه دما             مردمچیست؟    « دماوند» الف .مقصود شاعر از 

 میراث در بیت آخر ، به چه معناست؟« پس افکند» ت. ترکیب            انسان های نادان) فرومایه( چیست؟  « ستوران» پ. منظور از 

 قصیده      به سرودن کدام قالب شعری است؟« محمد تقی بهار» دلیل عمده ی شهرت  2

 به سواالت زیر پاسخ دهید:« فرو نشیند/ کافور بر آن ضماد کردندتا درد و ورم » با توجه به بیت 3

 قلّه) بر آمدگی کوه( ، برف     به ترتیب استعاره از چیست؟ « کافور» و « ورم» الف. 

 مراعات نظیر کدام آرایه را به وجود آورده است؟« درد ، ورم، کافور و ضماد» ب. واژگان 

 مخاطب خود را به چه امری دعوت می کند؟«را/زین سوخته جان، شنو یکی پند پنهان مکن آتش درون»شاعر در بیت  4

 اعتراض) اظهار نارضایتی و خشم( 
 چیست؟« از سر بکش آن سپید معجر/  بنشین به یکی کبود اورند» مفهوم کنایی به کار رفته در مصراع دوم بیت  5

 قدرت و توانایی را در دست بگیر 
 مشبه به کدام پایه از تشبیه است؟« قلب فسرده » ، « ی زمینی / از درد ورم نموده یک چند تو قلب فسرده» در بیت  6

  چیست؟« سیاه بخت فرزند»و«مادر سر سپید»منظور از« ای مادر سر سپید بشنو/ این پند سیاه بخت فرزند»در بیت  7

 کوه دماوند. خود شاعر) ملک الشعرای بهار(    
 با توجه به ابیات زیر به سؤاالت داده شده پاسخ دهید:     8

 از سر بکش آن  سپید  معجر        بنشین  به  یکی کبود  اورند

 تو  مشت   درشت   روزگاری        از گردش قرن ها پس افکند

 «زین بی خردان سفله بستان         داد   دل   مردم    خردمند

@rahemoshaver99
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 برف نوک قلهچیست؟  « سپید معجر» از الف. در بیت اول مقصود شاعر 

 بیت دوم  ب. در کدام بیت تشبیه دیده می شود؟ 

 حاکمان نادان چه کسانی هستند؟« بی خردان سفله» پ. در بیت سوم منظور از 

  به کدام صفت کوه دماوند اشاره دارد؟« تا چشم بشر نبیندت روی / بنهفته به ابر ، چهر دلبند» بیت 9

 ارتفاع) بلندی(     
 قصیده       ملک الشعرای بهار ، در چه قالبی سروده شده است؟« دماوندیه» شعر  10

 

 با توجه به ابیات زیر به پرسش ها پاسخ دهید: 11

 تا چشم بشر نبیندت روی          بنهفته به ابر ، چهر دلبند

 مانندتا وا رهی از دم ستوران             وین مردم نحس دیو 

 با شیر سپهر بسته پیمان           با اختر سعد  کرده  پیمان

 رهایی از دست مردمان بد روزگار.)حسن تعلیل(      الف. شاعر چه دلیلی برای پنهان کردن چهره ی دماوند آورده است؟ 

 آفتاب در بیت آخر اشاره به چیست؟« شیر سپهر » ب.  

 مضاف الیه      اول چیست؟در مصراع « ت»ج ( نقش دستوری ضمیر 

 « الف »  چه نوع فعلی است؟« بگرای » ، « بگرای چو اژدهای  گرزه/   بخروش چو شرزه شیر ارغند»در بیت  12

 الف. فعل امر.           ب. مضارع التزامی.          ج. ماضی التزامی.            د. مضارع اخباری.

 برف چیست؟« کافور » منظور از « کافور بر آن ضماد کردند تا درد و ورم فرو نشیند/» در بیت 13

 ابیات زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید: 14

 از سیم به سر یکی کله خود    ز آهن به میان یکی کمر بند» 

 «تا چشم بشر نبیندت روی         بنهفته به ابر چهره دل بند 

 تیرگی میانه ی کوه   - برف روی کوه  چیست؟« کمر بند آهنین »و « کله خود سیمین» الف( منظور شاعر از 

 بلندی و ارتفاع ؟ ب( شاعر در بیت دوم، به کدام صفت کوه دماوند اشاره می کند

 درشعر زیر ، مفهوم قسمت های مشخص شده را بنویسید: 15

 «کردند.ضماد کافور برآن            فرو نشیند ورمتا درد و » 

 مرهم نهادن ) بستن چیزی بر زخم(                       کوه برآمدگی قلّه ی 
 پست ، فرومایه.        بستان. سفلهزین بی خردان  16

 ای دماوند تو قلب یخ زده ی زمین هستی  که از شدّت درد ، ورم نموده ای. تو قلب فسرده ی زمینی    از درد ورم نموده یک چند. 17

 چیست ؟«  اخـتـر سـعد» و  « شیر سپهر» در بیت زیر منظور از    18

 کرده پیوند اخـتـر سـعدبا                                                 بسته پیمان            شیر سپهربا   

 .است«  اکبر سعد» که است مشترى                                  اوست (  یاسدخانه برج که آن اعتبار به )آفتاب 
 قدمت کوه دماوند           افکند پس ها قرن گردش از       روزگاری مشت درشت منظور از مصراع دوم چیست ؟  تو 19

 نامه یدرس ششم: ن 

 معنی 
 شود مى بیهوده و تباه روزگارش باشد، بهره بى عشق از هرکس         : شد دیر روزش است، روزی بی هر 1
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 برد می پایان به دل سوز با را روزها و است غمگین عمری ٬ عاشق شد : همراه سوزها با روزها   شد گاه بی روزها ما غَمِ در 2
 0 شد یار من با خود فهم حد در هرکسمن :           یار شد خود ظن از کسی هر 3
 کند می مجنون عشق های قصه.                       کند می پرخون راه حدیث نی 4

 .  آورد می میان به سخن –است رنج و درد سراسر که–مجنون چون عاشقانی عشق ةقص از و کند می بیان را عشق خونین نی،داستان راه
 من  ِ اَسرار نجُست من درون از  من یار شد خود  ِظنّ از هرکسی 5

 .نیافت در مرا حال حقیقت اما  شد یار و همراه من با خود، توان و فهم حد در هرکسی
 نیست  دستور دید جان را کس لیک            نیست مستور زتن جان و زجان تن 6

 .است نشده داده چشمی هیچ به جان دیدن توانایی اما نیست پوشیده دیگری بر یک هیچ و دارد آگاهی جان از تن و کند می ادراک را تن جان گرچه
 اشتیاق درد شرح بگویم تا      فراق از شرحه شرحه خواهم سینه 7

 .باشد سوخته فراق داغ و از درد دلش و کرده ادراک را حق از دورى که خواهم مى اى شنونده اشتیاق، درد بیان براى
 درید ما های پرده هایش پرده         برید یاری از که هر حریف نی 8

 از را ها حجاب و ها پرده است معرفت که جویاى کسى براى و کند مى فاش را او راز و است دیده هجران عاشق هر همدم نى، هاى نغمه
 .ببیند را حقیقى معشوق تا دارد برمى چشم مقابل

 ؟ دید که مشتاقی و دمساز نی همچو     ؟ دید که تریاقی و زهری نی همچو 9
 دارد( بستگى افراد ظرفیّت وجودى )به هست نیز بخش درمان آفرینى، درد عین در. پادزهر هم و است زهر هم نى

10 
 
 
 
 

 شد دیر روزش است روزی بی هرکه       شد سیر آبش ز ماهی جز هرکه
 و تباه روزگارش باشد، بهره بى عشق از هرکس. شود سیر نمى معرفت و عشق آب   در خوردن غوطه از که است )عاشق( حق دریاى ماهى   تنها

 .شود مى بیهوده

 نیست گوش جز مشتری را زبان مر      نیست بی هوش جز هوش این محرم 11
 مناسب ابزارى«  زبان» سخنان   ادراک براى«  گوش» طور که همان است، محرم هوش( )بى عاشق تنها، کند؛ نمى درک کسى هر را عشق حقیقت
 .است

  کند می شکایت ها جدایی از      کند می حکایت چون نی از بشنو 12
 ؟ کند می شکایت و گله معشوق   دوری از و گوید می سخن چگونه که کن گوش(  موالنا یا کامل انسان)  نی صدای به

 شدم حاالن خوش و بدحاالن جفت         شدم ناالن جمعیتی هر به من 13
 چه و حاالن( است)بد کنُد حق، سوى به آنها سلوک و سیر کسانی که آن ها، چه ةهم با و دادم را سر حق به عشق ةنال انسان ها ةهم برای من

 . شدم همراه اند حقّ  کسانی  که رهروان  راه
 باد نیست ، ندارد آتش این که هر/  باد نیست و نای بانگ این است آتش 14

  شود نابود است بهره ، بی عشق گداز و سوز این از که کسی هر امیدوارم. است عشق آتش باد و هوا نیست بلکه نی،  ةنال و بانگ این
 من دور نیست     لیک چشم و گوش را آن نور نیست ةسرّ من از نال 15

اسرار من در ناله های من نهفته است اما چشم و گوش ظاهری نمی توانند راز و حقیقت این ناله را دریابد . ) تنها با چشم و گوش دل می 
 توان آن را درک کرد . (

 .است خبر بى واصل عارف  حال از نسپرده، عشق راه که آن:  خام هیچ پخته حال درنیابد 16

 درک مطلب و خودآزمایی 
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 عالم معنا              چیست؟« نیستان» مقصود از « کز نیستان تا مرا ببریده اند / از نفیرم مرد و زن نالیده اند.:» در بیت   1

 با توجه به شعر زیر به سؤاالت پاسخ دهید: 2

 روزی است، روزش دیر شدهر که جز ماهی ز آبش سیر شد       هر بی » 

 «در نیابد حال پخته هیچ خام               پس سخن  کوتاه  باید ، والساّلم  

 عاشق واقعی.                                 چیست؟  « ماهی» الف. منظور از 

 ت.   آن که راه عشق نسپرده ، از حال عارف واصل بی خبر اس ب. مصراع اول بیت دوم به چه معنا است؟

به ترتیب به « دیر شدن روز» و « بی روزی» ؛ «هر که جز ماهی ز آبش سیر شد/ هر بی روزی است، روزش دیر شد.» با توجه به بیت  3

 ملول و خسته شدن.     -بی بهره از عشق          چه معناست؟

 با توجه به ابیات زیر: 4

 آتش ندارد نیست بادآتش است این بانگ نای و نیست باد      هر که این » 

 «نی حریف هر که از یاری برید                    پرده هایش پرده های ما درید

 مصراع دوم: نیست و نابود شود .    مصراع اول: تنها نفس و دمیدن نیست     در مصراع اول و دوم را بنویسید. « نیست باد » الف. معنای 

 . همدمدر بیت دوم به چه معنی به کار رفته است؟« حریف»ب. واژه ی  

 با توجه به شعر زیر به سؤاالت پاسخ دهید: 5

 هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش         باز  جوید   روزگار   وصل   خویش

 من به هر جمعّیتی  ناالن  شدم                    جفت بدحاالن و خوش حاالن شدم.

 بازگشت به سوی حقچیست؟   « اصل خویش» لف. منظور موالنا از ا

 چیست« بد حاالن » و  « خوش حاالن » ب. در بیت دوم منظور از  

 رهروان راه حق اند که از سیر به سوی حق شادمان اند:  خوش حاالن

 است کنُد حق، سوى به آنها سلوک و ریس که هستند کسانى:  حاالن بد 
 یا نغمه های نی /  راز بیان کنید.« نی حریف هر که از یاری برید  پرده هایش پرده های ما درید» را در بیت « پرده» تفاوت معنایی  6

 حجاب
  هرکسی در حد فهم خود یار من شد        هر کسی از ظنّ خود شد یار من. 7

 چیست؟« هوش و  بی هوش » منظور از « نیست محرم این هوش جز بی هوش نیست         مر زبان را مشتری جز گوش » در بیت  8

 عاشق :بی هوش     عشق  :هوش 

 بیت :     هرکسی کو دور ماند از اصل خویش / بازجوید روزگار وصل خویش 9

      « اصِلهِ الى یرجعُ شىٍء کُلّ »الف ( اشاره به کدام سخن مشهور است؟  

 خدا سوى به بازگشت          ب( منظور از اصل خویش چیست؟ 

 منظور از قسمت های مشخص شده چیست ؟  10

 روزش دیر شداست  بی روزیهرکه                                  سیر شد  آبشز  ماهیهرکه جز             

 شود مى بیهوده و تباه  روزگارش             عشق از بهره بى                                       معرفت و عشق آبِ     (  عاشق) حق دریاى ماهىِ 
    چیست ؟« بد حاالن و خوش حاالن»در بیت زیر منظور از  11

 جفت بدحاالن و خوش حاالن شدم                   من به هر جمعیتی ناالن شدم                                         

 است کنُد حق، سوى به آنها سلوک و ریس که هستند کسانى:  حاالن بد

 رهروان راه حق اند که از سیر به سوی حق شادمان اند :  خوش حاالن
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 پس سخن کوتاه باید والسالم      خامهیچ پخته حال درنیابد منظور از قسمت های مشخص شده چیست ؟  12

 نسپرده عشق راه که آن/   واصل عارفِ   /است خبر بى                                                                            
 های ما درید   پردههایش  پردهنی حریف هر که از یاری برید       در بیت زیر منظور از قسمت های مشخص شده چیست ؟ 13

 حجاب و راز        موسیقی و نوا   
 چیست ؟« نیست باد»در بیت زیر تقاوت معنایی  14

 نیست بادهر که این آتش ندارد ،        نیست بادآتش است این بانگ نای و 

 شود نابود و نیست                                              نیست هوا                                                      
 عشق قتیدرس هفتم: در حق 
 را مسلّم شود که با خود نباشد یدر عشق قدم نهادن کس 1

 عاشق شود که جسم و تعلقات را فراموش کندکسی می تواند 
 ننهد یگریعشق، آتش است، هرجا که باشد، جز او رخت، د 2

 دهد  یکس اجازه اقامت نم چیو ه زیچ چیعشق مانند آتش سوزنده است و هر جا که باشد جز خود به ه
 ستیبا جان بودن به عشق در سامان ن     ستیقدم نهد کِش جان ن یدر عشق کس 3

 توان هم باجانِ خود بود و هم عاشق بود. ی. نمدیکه ترک جان گو (عاشق باشد)عشق وارد شود  دانیتواند به م یم یکس
 طالبان کنزدی به باشد فرض رسند، خدا به آن ةفرض است و البد هرچه به واسط دنیبه خدا رس ز،یعز یا 4

راه  نیکند در ا کیکه بتواند انسان را به خدا نزد یزیواجب است و به ناچار در نزد عاشقان، هرچ دنیبه خدا رس زیعز یا

 واجب است.
 .  شناس یعشق م یشناس و ممات ب یاز عشق م اتیح 5

 زندگی با عشق سرچشمه می گیرد و بی عشق زندگی کردن مانند مرگ است
 جهان بهتر ارزد یِرکیعشق  از ز یسودا 6

 بهتر است. یجهان نیا یاریو هوش یرکیعشق از ز یوانگید
   است  ییکه عشق خوش سودا بادا عاشق     است  ییهرکجا برنا ر،یدر عالم پ 7

تواند  یم ییکاال نیو بهتر نیباتریکنم که عاشق باشد؛ که عشق ز یاست، آرزو م ییکویو ن یجهان، هرجا جوان نیدر ا

 .دیخر دیبا ایدن باشد که از بازار

 درک مطلب و خودآزمایی 
 « جمال »و یکی  « کمال  »ی کیحُسن   های نام ةبدان که از جملچیست ؟ « حُسن   های نام» در عبارت زیر منظور از  1

 (خداوند ینام ها) یاسماء الحُسن
 طالب کمال اند ،یجسمانو  یو هرچه موجودند، از روحانمنظور از عبارت زیر چیست؟   2

 یابند( خواهند به تکامل خود دست یم )دارند  یتکامل گام برم رمسی در موجودات ةهم
 با توجه به عبارت زیر :  3

 طالب کمال اند ،یجسمانو  یو هرچه موجودند، از روحان«  جمال »و یکی  « کمال  »ی کیحُسن   های نام ةبدان که از جمل
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حبّ  نش،یآفر ینه سود بردن خالق است و نه بهره رساندن به مخلوق بلکه سبب اصل نشیعلت آفرچیست؟   نشیعلت آفر

 است. حق به کمال
ب » بیت با کدام بیت ارتباط دارد؟  «  دیننما یرو دهیمأوا نکند و به هر د ییو همه جا ندهد را به خود راه یعشق هرکس» 4

» 

 زیبرخ انیحافظ از م یتو خود حجاب خود    ستیحائل ن چیعاشق و معشوق ه انیم الف(

 ستیصحبت بزم تو شدن آسان ن قیال   چون شمع  دیصبر بر داغِ دل سوخته باب( 
 آن را عشق خوانندرسد،  تیمحبّت چون به غانوع دستوری اجزای جمله چیست؟         5

 با مفعول و مسند یچهار جزئ
 «کند  عشق ثاریخود را او  را مسلّم شود که با خود نباشد یدر عشق قدم نهادن کس»  عبارت  6

 با ابیات زیر تناسب دارد.

 زیبرخ انیحافظ از م یتو خود حجاب خود      ستیحائل ن چیعاشق و معشوق ه انیمالف( 

 ییسنا یوان دگر بر در ودود نه ی                   قدم بر سر وجود نه کب( ی

 که منم دیایبا وجودش ز من آواز ن            شتنمیخبر از خو یخبر دارم از او ب تاج( 

 ستیبا جان بودن به عشق در سامان ن        ستیقدم نهد کِش جان ن یدر عشق کسد( 
 .دیبه سواالت پاسخ ده ریبا توجه به عبارات ز 7

آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه که آتش عشق او را چنان  یپروانه، قوت از عشق آتش خورد، ب ز،یعز یا 

آتش،  ریآتش و غ انیکردن م یزند. خود نداند فرق انیچون به آتش رسد، خود را بر م ند؛یگرداند که همه جهان آتش ب

 که عشق، همه خود آتش است. رایچرا ؟ ز

 کرده است ؟ سهیمقا یزیعشق را با چه چ سندهی؟              ب(نو ستی(  پروانه نماد چالف

 ب( آتش                 ی: الف ( عاشق واقع پاسخ
 .                  دیسیربنویرا از جمله ز شیخو افتیدرک و در 8

 « .  دیعشق بر همه عقل ها افزون آ یوانگیجهان بهتر ارزد و د یرکیعشق از ز یسودا »

 عشق بر عقل   ی: برتر پاسخ

 سیتا پار زیهشتم: از پاردرس  
 روشن کرد ینیموسول روم را یچراغ امپراتور نیآخر 1

 ی آخرین امپراتور مستبد و قدرتمند روم بودنیموسول
 می خواندند برید ترو ةخط از کران فرات،ی کرانه ها  2

 ساکنان فرات از روم فرمان می بردند .
 زد یبه روم چشم داشت و از آن چشم م ییایروز دن کی 3

 (.دیترس یاز آن م)برد یاز آن فرمان میک روز مردم دنیا امیدشان روم بود و 
  اش نام نهادند  یملک که بغداد و ر نیا      فانیشده از خون ضع نیاست که رنگ یخاک 4
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 راه از دست داده اند. نیجانشان را در ا بسیاری چارگانیب امدهیبه دست ن هوده،بیخوانند یم یکه آن را بغداد و ر نیسرزم نیا
 اش نام نهادند یخون دل شاهان که م     شد انیآمد و از تاک ع نیبا خاک عج 5

 ی )شراب( شدبه م لیتبد د،ییخونِ دل شاهان که با خاک سرشته شد و درخت انگور از آن رو

درخت انگور و  شده ختهیخونِ دل شاهان است که بر خاک ر قت،ی، در حقنامیده اند « می» آب مست کننده که آن را نیا

 ه استدییاز آن رو
 اش نام نهادند یو ن شیاز خو یتا شد ته     چوب یکی دیجفا بر سر و تن د غیصد ت 6

 یستم را بر سر و جسم خود تحمل کرد و از درون خال ریشمش ارینبوده است بلکه بس یشد به راحت دهینام ین یاگر تکه چوب

 شد. یشد تا ن
 اش نام نهادند یمردادمه و گاه د         یما بود که گاه یو دم سرد یدلگرم 7

 ما دارد و ماهِ)امیدواری(  خود را از نفس گرم شیبوده که ماه مرداد، گرما و رشد و زا لیدل نیبه ا یمرداد و د نامگذاری

 گرفته است ما یدیو ناام أسیخود را از  یو افسردگ یسرد ،ید
 اش نام نهادند یآن خضر که فرخنده پ     افتیمغان  ریاز نفس پ قیطر نییآ 8

 یافته است مغان  ریپ راه و رسم خداجویی را از همنشینی و دعای دندینام یپ خضر فرخنده که او را امبریخضر پ

 درک مطلب و خودآزمایی 
 سرپرزدن   .ندیگو یم......... توقف کوتاه را  نیا زد،یخ یو دوباره برم ندینش یم نیلحظه به زم کیاز اوج،  یمرغ یوقت 

 .دپوشان یبدن، کتف ها و پشت را م یو پودش از پنبه بود و باال شمیکه تار آن ابر نیو بدون آست میباالپوش ضخ ینوع 

 لسانیط
 منظور ار این عبارت چیست؟  1

 برده اندحکومت سرهنگ ها پناه  یةناچار شده به مار غاش ستم،یقرن ب دموکراسی ةجرّار عقرب  میاز ب
 اوضاع و از بدتر به بد پناه بردن ةوستیبدترشدن پ

یادآور « حکومت سرهنگ ها پناه برده اند ةیناچار شده به مار غاش ستم،یقرن ب یعقرب  جرّارة دموکراس میاز ب» عبارت  2

 است؟ ضرب المثل هاکدام 

ناودان  ریباران برخاستن و در ز ریچنگ رمّال افتادن / از ترس باران به آب چاه جَستن / از ز از چنگ دزد درآمدن و به

 )از چاله به چاه افتادن( نشستن / از چاه برون آمدن و در دام افتادن
 منظور ار این عبارت چیست؟ 3

 . دادند یم یرفتند و رأگ یم یآب خوردن در شهر هم، مردم رأ یبرا یسال قبل حتّ هشتصد آتن، که دو هزار و

 ی . مردم ساالری . دموکراس
 چرخد. یپاشنه نم کی یرو شهیدر هممعادل کدام ضرب المثل است؟ « ماند یرو نم کیبه  شهیهم ایدن» 4
 با توجه با ابیات زیر به سواالت پاسخ دهید. 5

 اش نام نهادند یبود؟ کجا بود؟ ک یک           اش نام نهادند یکه ک یانیکاووس ک (1

 اش نام نهادند   یملک که بغداد و ر نیا      فانیشده از خون ضع نیاست که رنگ یخاک (2
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 اش نام نهادند یخون دل شاهان که م       شد     انیآمد و از تاک ع نیخاک عج با (3

 اش نام نهادند یو ن شیاز خو یتا شد ته     چوب   یکی دیجفا بر سر و تن د غیت صد (4

 اش نام نهادند یمه و گاه د مرداد         یما بود که گاه یو دم سرد یدلگرم (5

 اش نام نهادند یآن خضر که فرخنده پ         افتیمغان  ریاز نفس پ قیطر نییآ (6

......................................................................................................................................................................... 

 در بیت اول کدام آرایه ها به کار رفته اند؟   تلمیح . جناس . واج آرایی  (1

 مفهوم بیت اول چیست؟                    ناپایداری قدرت (2

 اند ختهیرا ر فانیها، خون ضع نیسرزم نیدر ا خیدر طول تارمنظور از بیت دوم چیست؟                   (3

 حسن تعلیل . ها به کار رفته اند؟    هیکدام آرا سوم تیدر ب (4

می  یو عارفانه که با تحمل رنج ها و جفاها، از خود ته انهیصوفبیت چهارم به چه موضوعی اشاره دارد؟  ریاضت  (5

 شوند )ترک تعلقات با تحمل سختی ها(

 حسن تعلیل . مجاز . تشبیه . استعاره و تشخیص ها به کار رفته اند؟    هیکدام آرا چهارم تیدر ب (6

 چهارم شرط میان تهی شده )ترک تعلقات( را چه می داند؟ تیدر بشاعر  (7

 (تحمل رنج ها و جفاها)  و عارفانه انهیصوفریاضت  

 أسی . کنایه از یدَم سردی  و دواریام. کنایه از  یدلگرمی در بیت پنجم چیست؟     دَم سرد ی و دلگرممنظور از  (8

 یافسردگ ،یدیو ناام

 . کنایه . تضاد ریمراعات نظحسن تعلیل . مجاز .  ها به کار رفته اند؟    هیکدام آرا پنجم تیدر ب (9

 کامل انسانمراد،  خ،یشکیست ؟   « پیر مغان» دربیت ششم منظور از (10

 مفهوم بیت ششم چیست؟ لزوم وجود مربی در مسیر  عرفان ) مسیر خداجویی( (11
 رندیم یثروتمند، معموالًا ز سوء هاضمه م یبزرگ هم مانند آدم ها یها یامپراتور ست؟یچ ریاز عبارت ز سندهیمقصود نو 6

 زیاده خواهی و حرص دلیل مرگ و نابودی پادشاهان بزرگ است 
 دولت یول دیخوش درخش       یبواسحاق روزهیخاتم ف یراست  از حافظ است؟ تیکدام ب ادآوری«   دولت مستعجل»  7

 مستعجل بود

 ریدرس نهم: کو 

 درک مطلب و خودآزمایی 

 با توجه به عبارت زیر، به پرسش ها پاسخ دهید:  1

جاده ی روشن و خیال آن شب نیز ماه با تأللؤ پرشکوهش از راه رسید و گل های الماس شکفتند و قندیل زیبای پروین سرزد و آن » 

 «] نمایان شد[پیونددانگیزی که گویی، یک راست به ابدیّت می 

 ستارگان پدیدار شدند.    چیست؟   « گل های الماس شکفتند» الف. منظور از 

 کهکشان.    ب. قسمت خط کشیده شده به کدام پدیده ی آسمانی اشاره دارد؟   

 صحرا     در عبارت زیر، مرجع ضمیر مشخص شده را تعیین کنید: 2

 « به گوش می رسد.  شکه آواز پر جبرئیل همواره در زیر غرفه ی  بلند آسمانبرای شناختن محمّد] ص[ و دیدن صحرایی 

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راِه مشاور



ناله های گریه آلود آن روح دردمند و تنها را می شنوم . ناله های گریه آلود آن امام راستین و بزرگم را که هم چون این » در عبارت 3

 «شیعه ی گم نام و غریبش،سر درحلقوم چاه می برد و می گریست.

   چه کسی است و به چه حادثه ای اشاره دارد؟«امام راستین»د از مقصو

 امام علی) ع( ، گریه و درد دل کردن در چاه
 در متن زیر منظور از بخش های مشخص شده چیست؟ 4

 شکفتند و قندیل زیبای پروین سرزد  گل های الماسآن شب نیز ماه با تأللؤ پرشکوهش از راه رسید و » 

           کهکشان –ستارگان    «راه مکّه» ،«شاهراه علی» ی که گویی، یک راست به ابدیّت می پیوندد: و خیال انگیز آن جاده ی روشنو 

آری، این سکوت مرموز و هراس آمیز کویر است که در سایش بال های این پرنده ی شاعر ، » در عبارت« پرنده ی شاعر» مقصود از  5

 خیال «سخن می گوید.

 دریای سبز         از متن زیر به اعتقاد قدما اشاره کرده است؟کدام بخش  6

 «گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلّقی که بر آن مرغان الماس پر ، ستارگان زیبا و خاموش ، تک تک از غیب سر می زنند.» 

 با توجه به عبارت زیر، به پرسش ها پاسخ دهید: 7

آسمان کویر ، این نخلستان خاموش و پر مهتابی که هر گاه مشت خونین و بی تاب قلبم را در زیر باران های غیبی سکوتش می »  

 « گیرم  ناله های گریه آلود آن روح دردمند و تنها را می شنوم.

            حضرت علی)ع( چه کسی است؟« تنها آن روح دردمند و » ب. منظور از           آسمان استعاره از چیست؟  « مزرع سبز » الف. 

 با توجه به متن زیر به سؤاالت  پاسخ دهید: 8

ناله های گریه آلود آن روح دردمند و تنها را می شنوم . ناله های گریه آلود آن امام راستین و بزرگم را که هم چون این شیعه ی » 

 « ن کویر بی فریاد،  سر در حلقوم چاه می برد و می گریست.گم نام و غریبش ،در کنار آن دینه ی پلید و در قلب آ

 شهر کوفهکجاست؟ « مدینه ی پلید» ب. منظور از            حضرت علی)ع(چه کسی است؟  « امام راستین» الف. مقصود از 

 دکتر شریعتی در عبارت زیر ، به چه مفهمومی اشاره دارد؟ 9

انگیز طلوع خورشید را باید از دور دید. اگر نزدیکش رویم از دستش داده ایم! لطافت زیبای شکوه و تقوا و شگفتی و زیبایی شور » 

 عقل قادر به درک زیبایی ها نیست) تقابل عقل و عشق(  «گل در زیر انگشت های تشریح می پژمرد ! آه که عقل این ها را نمی فهمد.

 دریای سبز کدام بخش از متن زیر به اعتقاد قدما اشاره کرده است؟ 10

 «  گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلّقی که بر آن مرغان الماس پر،ستارگان زیبا و خاموش ، تک تک از غیب سر می زنند» 

 . عبارت زیر را بخوانید و جاهای خالی را کامل کنید 11

 « تک تک از غیب سر می زنندمرغان الماس پر ،  به نظاره آسمان رفته بودم . گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلقی که برآن ،»

 آسمان      . در معنای استعاری ...............به کار رفته است« دریای سبز معلق»الف(

 ستارگان یکی یکی نمایان می شوند.      ب(قسمت مشخص شده یعنی ...................................

 ی که قلب پاک کودکانه ام هم چون پروانه  گل های رنگین و معطّر شعر و خیال و الهام و احساسآن باغ پر از  »با توجه به عبارت  12

 «در سَمومِ سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد،   شوق در آن می پرید

 شوق     ی پروانه الف( دکتر شریعتی قلب خود را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

 دل    بی و درد بی شده است ؟ب( کدام ویژگی به عقل نسبت داده 

 منظور از عبارت زیر چیست ؟ و از کدام بیتحافظ برگرفته شده است؟   13

 « هنوز بر همان مهر و نشان است که بود شیاز هزار و صد سال پ نانیمز» 
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 مزینان مانند گذشته است و تغییری نکرده 

 بود که است نشان و مُهر بدان مِهر ةحقّ      گوهر مخزن اسرار همان است که بودبیت حافظ :     

 منظور از قسمت های مشخص شده چیست؟ 14

 چراغ علم و فلسفه و کالم را او روشن نگاه داردگرم و  او را حکمت ةحوز که بود او به ها چشم

 بودن: انتظار داشتن یچشم به کس

 داشتن و ارزشمند کردن از پر رونق نگه هیداشتن: کنا چراغ را روشن نگه

 ییدرس دهم: فصل شکوفا 

 معنی 
 بهار من و تو یاز باغ، بو دیآ یامروز م        دوست، غم برگ و بار من و تو یاگر سوخت ا روزید 1

به مشام  یروزیبهار پ یامروز بو، هراسی نیست چون  برگ و بار من و تو را سوزاند روزیدوست، اگر غم ظلم و ستم، د یا

 رسد یم
 چشمان تار من و تو؟  دید یچه م ایاز شب آ ریغ      غم و درد  یسرد در کوچه هاآنجا در آن برزخ  2

را  زیچ چیغم و درد ما بود، چشمان من و تو جز ظلم و ستم ه ادآوریکه  ییدرآن کوچه ها، همچون برزخ  نِیدر آن سرزم

  نمی دید .

 
  دار من و تو  نهییدر دشت، آ دیامروز خورش      چمن داغ  کیدر غربت باغ من بودم و  روزید 3

در دشت طلوع کرده که همه  یروزیپ دیباغ خزان زده بودم و پر از داغ و حسرت بودم امّا امروز خورش یبیدر غر روزید

 حضور ما خواهد بود. یدار من و تو و تجلّ نهییآ وطن یجا
 در انتظار من و تو نجا،یاست ا باریصد جو      سمت باران ایو غربت، با من ب میغرق غبار 4

 منتظر ماست. یاریبس بارانی. جومیکه خود را شست وشو ده میدار یبه باران ازین میپر از غربت و غبار باغ خزان زده هست
  بهار من و تو  نکیا میبا گل بخوان زیبرخ         ما  ییفصل فصل من و توست فصل شکوفا نیا 5

 دیآ یکه بهار من و تو م میکن ییبا گل نغمه سرا زی. برخمیانتظار بهار بوده امن و توست که به  ییدوره،فصل شکوفا نیا
  من و تو  ادگاریدوست، گل  یماند ا یدر باغ م             میاگر جان سپرد زیبرخ ز،یسحرخ مینس نیا با 6

دوست، گل به  ی. استین یهراس میراه مبارزه مرد نیو همراه شو. اگر در ا (کن امیق) زیبرخ یسحرگاه مینس نیهمراه با ا

 و تو خواهد ماند. من از ادگاری
  قرار من و تو  یجا ا،یدر یروم سو یمن م                قرارم یتابم و ب یب دوارم،یرود ام چون 7

 میوندیبپ گریکدیرا دارم که به  ایبه در دنیرس دیام زیرا دارد من ن ایبه در دنیرس دیمانند رود که ام

 مطلب و خودآزماییدرک  
 منظور از قسمت های مشخص شده چیست ؟ 1

 من و تو بهار ی، بوباغاز  دیآ یمن و تو        امروز مبرگ و بار  ، غم دوست یاگر سوخت ا روزید 
 و انقالب یروزیاستعاره از پ:  بهار : ایران . وطن    باغ       ها   دیو ام استعاره از آرزوها: برگ و بار    ظلم و ستم :  غم 

 منظور از قسمت های مشخص شده چیست ؟ 2
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 چشمان تار من و تو؟  دید یچه م ایآ شباز  ریغ         غم و درد  یسرد در کوچه ها برزخآنجا در آن 

 ظلم و ستمشب:                 دوران گذر یعنی ،یاسالم انقالب دوران طاغوت و انیم ةفاصلبرزخ: 
 مشخص شده چیست ؟منظور از قسمت های  3

 دار من و تو   نهیی، آدشتدر  دیخورشچمن داغ       امروز  کیمن بودم و  باغدر غربت  روزید

 دشت: استعاره از وطن     : استعاره از انقالب و حرکتدیخورشباغ: کشور ایران در دوران طاغوت  
 چیست ؟« ی خورشیددار نهییآ »منظور از  4

   دار من و تو نهییدر دشت، آ دیچمن داغ       امروز خورش کیدر غربت باغ من بودم و  روزید 
 مردم ایران است حضور ی گرتجلّیعنی خورشید     

 منظور از قسمت های مشخص شده چیست ؟ 5

 در انتظار من و تو نجا،یاست ا باریجوصد            باران سمت  ایو غربت، با من ب میغرق غبار

  : نماد حرکتباریجوی      و سبز شیباران : نماد رو
 مفهوم کلی بیت چیست؟   6

 در انتظار من و تو نجا،یاست ا باریصد جو           سمت باران  ایو غربت، با من ب میغرق غبار

 .میوندیوحدت بپ باریبه جو و باید  میهست یما دچار پراکندگ
 منظور از قسمت های مشخص شده چیست ؟ 7

 من و تو   ادگاری گل دوست، یماند ا یم باغدر              میجان سپرداگر  زیبرخ ز،یسحرخ مینس نیبا ا

 )آن اتیّگل: استعاره از انقالب و تجلباغ : کشور . ایران . وطن              از مردن هیجان سپردن: کنا   : نماد حرکتمینس

 ( خاطرات و مبارزه

 آن شب عزیزازدهم: یدرس  

 یمعن 
 در کار ریکردن و تأخ یکوتاه                                 :     دیرفت یطفره مو  دیآورد یبهانه م 1
 ی برای راز و نیاز بودخلوت یجا:                        خلوت کردن با خدا یراب بود یدنج یجا 2
 آمده بودند تنگ بهاز دست او   بچّه ها هم.               دست آن ذلّه شده بودند بچّه ها هم که انگار از 3
 که بروم :                                 با خشم به من پرخاش کردید که بروم دیدوباره به من تشر زد 4

 ییدرک مطلب و خودآزما 
 دبو آمده فراهم خاک در توپ ةگلول یکه از کنجکاو یگودالدر عبارت زیر چیست؟  «  توپ ةگلولی نجکاوک »منظور از  1

 خاک در توپ ةفرو رفتنِ گلول
 کند کسانیهم سطح و  توانست مرا با خاک یبود که م یحالت نیسجده بهتر     ایهام را بیابید و توضیح دهید . 2

 شدم ینم دهیشدم و د ی( من با سجده کردن با خاک هم سطح م1    

 شوم ی( من با سجده در برابر عظمت خالق، پست و کوچک م2   
 یخاموش نم ای لحظه هم آتشتانو کرد  یچشم و گوشتان همه جا کار م»کنایه را در عبارت زیر بیابید و توضیح کنید.    3

 «دیآورد یشد. معلوم نبود آن همه خشاب را از کجا م
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 د؟یآورد یو قدرت را از کجا م رویآن همه نکنایه :                 : دیآورد یآن همه خشاب را از کجا م

 از آتش اووشیدرس دوازدهم: گذر س 

 معنی 
 سبوی بر را سنگ زدن بباید گوی          و گفت کنی پیدا که خواهی چو 1

 یبپرداز (و سودابه اوشیس) شیو به آزما یریخطر را بپذ دیآشکار شود، با قتیحق یخواه یاگر م
 دل شاه را آزرده خواهد کرد. ی،بدگمان          گزند ابدی شهیدل شاه از اند 2
 کران گریبه د یگشت شهیپراند       دختر شاه هاماوران  نیوز 3

 شاه شده است.  یموجب نگران (سودابه)دختر شاه هاماوران  گر،ید یو از سو
 گذشت دیرا ببا یکیبر آتش    گونه گشت نیز هر در سخن چون بد 4

خود از آتش  یگناه یاثبات ب یبرا دیبا (اوشیس ایسودابه )از آن دو  یکینشد، ناچار  دایو مقصّر پ دیرس نجایچون کار به ا

 عبور کند
 گزند دیایگناهان ن یکه بر ب     است سوگند چرخ بلند نیچن 5

 سوزاند یگناهان را نم یرقم زده است که آتش ب نیسرنوشت چن
 نه گردد مرا دل ، نه روشن روان     از هردوان  منیسرانجام گفت ا 6

 گرددی نم منیآسوده و ا شما نسبت بهمن  دل و روان
 به گفتن نشاند اووشیبا س یهم      خواند  شیجهاندار ، سودابه را پ 7

 روب هرو کرد. اوشیخود فراخواند و او را با س شیکاووس شاه، سودابه را پ
 سخن گشت خوار نیکه دوزخ مرا ز       اریشهر یگفت کا نیچن اووشیس 8

 تهمت آسان تر است نیا دنیمن از شن یرفتن به دوزخ و تحمل آتش آن برا ار،یشهر یگفت: که ا نیچن اوشیس
 تنگِ خوار است اگر، بگذرم ن،یاز      اگر کوه آتش بود بسپرم  9

 من آسان است. یآتش باشد، برا انیگذارم و اگر قرار بر عبور از م یپا م ریاز آتش در برابرم باشد ز یاگر کوه
10 
 
 
 
 

   یپ کنی ةز فرزند و سوداب    یشد جان کاووس ک شهیپر اند

 نژاد خود به شدت نگران شد کیفرزند و همسر نسبت به  اووسک  

 ار؟یاز آن پس که خواند مرا شهر        گر شود نابکار یکیدو  نیکز 11

 ؟دیگو یبه من پادشاه م یچه کس نیپس از ا گریدو گناهکار شناخته شود، د نیاز ا یکیاگر 

 اعتبارم را از دست می دهم( نخواهم داشت. رای پادشاه اقتیل گریاز آن پس من د) 
 لگس دل ةکنم چار میبشو        زشت کردار، دل نیهمان به کز 12

 .ابمیب یتلخ چاره ا دادیرو نیا ینجات دهم و برا یبدگمان نیبهتر است خود را از ا
 آرد از دشت، صد کاروان ونیه      به دستور فرمود تا ساروان 13

 اوردیخود فرمان داد تا صدکاروان شتر از دشت ب ریکاووس به وز
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 شدند انیسراسر همه دشت بر 14

 و ناراحت بودند نیغمگ دشت در حاضر مردم ةهم
 فرود آمد از باره، بردش نماز 15

 )در مقابلش تعظیم کرد (به جا آورد میشد و رسم احترام و تعظ ادهیاسب پاز 
 نشد تنگ دل جنگِ آتش بساخت     بتاخت یرا به تند هیس اووشیس 16

 جنگ با آتش آماده کرد. یخود را برا ونبود  نیآتش راند؛ غمگ یرنگش را به سرعت به سو هایاسب س اوشیس
 سمن داشت اندر کنار یکه گفت       سوار یچنان آمد اسپ و قبا 17

 گلها گذشته است. انیآتش نگذشته، بلکه از م انیاو از م ییآنچنان سالم و پاک بود که گو اوشیاسب و لباس س
 سپاه  ادهیسپهبد پ ادهیپ     فرود آمد از اسپ کاووس شاه  18

 شدند. ادهپی اسپ از احترام نشانة به او همراه سپاه ةکاووس شاه و هم 

 درک مطلب و خودآزمایی 
 .دیسیمصرع اول را بنو یمفهوم اصل 1

 «شدند انیشدند      بر آن چهر خندانش گر انیهمه دشت بر سراسر»

 مردم ةهم غمگین شدن
 ؛ نماز بردن یعنی ... :« کاووس باز       فرو آمد از باره ، بردش نماز  شیبدان گه که شد پ»  2

 تعظیم و ستایش کردن
 اعتقاد بر این است که ...« گنه کرده را زود رسوا کند            مگر کاتش تیز پیدا کند »در بیت  3

 سوزند.       گناهان در آتش نمیبی
 چه کسی است؟« چنین گفت موبد به شاه جهان ... »در مصراع « موبد» 4

 روحانی مشاور در امور سلطنت     
 سیاوش  است ؟ یچه کس« شاه نو»منظور از « برخاست غو   که آمد ز آتش برون شاه نو  دندیچو او را بد»  تیباتوجه به ب 5
 به کار رفته است؟ ییبه چه معنا« مگر»واژه « کند    گنه کرده را زود رسوا کند  دایپ زیمگر آتش ت»  تیدر ب 6

 شاید )امید است(    
 «سپاه  ادهیسپهبد ، پ ادهیفرود آمد از اسب کاووس شاه    پ»  تیدر ب 7

 کاووسکی است؟ یمنظور از سپهبد چه کس الف(

 ب( مفهوم مصراع دوم چیست؟  احترام گذاشتن به سیاوش
 و کردرروبهیعنی ... :      ؛« همی با سیاوش به گفتن نشاند»در مصراع « به گفتن نشاندن» 8
  داند؟ یخود را در چه م ییرها اوشیس« مراست  ییگناهم رها یمراست    اگر ب ییایسَر پُر زشرم و ح» تیباتوجه به ب 9

 اثبات بی گناهی        در
10 
 
 
 

 ست؟یچ« سخن گشت خوار  نیکه دوزخ مرا ز» مفهوم مصراع 

 ارزش است یو ب زیمن ناچ یسخن )تهمت( برا نیآتش دوزخ در برابر ا
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  ست؟یمنظور از مصراع دوم چ 11

 یزدن سنگ را بر سبو دیببا          یگفت و گو یکن دایکه پ یخواه چو

 یبپرداز (و سودابه اوشیس) شیو به آزما یریخطر را بپذ دیبا

 آرایه های ادبی 

 ها را دارد؟کدام آرایه« ریخت آب و همی خست رویهمی کند سودابه از خشم موی / همی»بیت  -1 
 کنایه، جناس، مراعات نظیر      

 «  یکی تازی ای برنشسته سیاه     همی خاک نعلش برآمد به ماه» یک آرایه ادبی برای مصرع دوم بنویسید.  -2

 خاک نعلش برآمد به ماه : کنایه از سرعت زیاد )یک مورد کافیست( –ماه مجاز از آسمان  –اغراق 

 آرایه مشترک دو مصرع زیر را مشخص کنید.-3  

 کنایه        مان           ب( همی خاک نعلش برآمد به ماه الف( زمین گشت روشن تر از آس

 مفهوم کنایه ها را در ابیات زیر بنویسید. -4

 سنگ بر سبو زدن کنایه از آزمایش و امتحان     الف( چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوی    بباید زدن سنگ را بر سبو

 دل شستن کنایه از صرف نظر کردن ، رهاندن      کنم چارة دل گسلب(  همان به کزین زشت کردار ، دل            بشویم 

 هر یک از ابیات زیر بیانگر کدام یک از زمینه های حماسه است؟ -5

 خرق عادت                      الف( چنان آمد اسپ و قبای سوار          که گفتی سمن داشت اندر کنار

 قهرمانی                         ازین تنگ خوار است اگر بگذرم         ب( اگر کوه آتش بود بسپرم    

                       گنه کرده را زود رسوا کند             کند  دایپ زیمگر کآتش تج( 

 دانستند یآتش را پاک و مقدّس م انیرانیحماسه که ا یملّ نهیاشاره به زمملّی :        

 چنان چون بود رسم و ساز کفن              شتنیپراگنده کافور بر خود( 

 رسم کفن و دفن استملّی :      

 مصرع دوم بیت زیر بیانگر کدام ویژگی حماسی است؟-6

 خرق عادت             «چو بخشایش پاک یزدان بود     دم آتش و آب یکسان بود » 

 : خوان هشتمزدهمیدرس س 

 معنی 
 کرد:  می بیدادها دی سرمای سورت/   نیز شب آن ، گفتم می داشتم 1

      .بود زیاد بسیار ستم و ظلم شدت(  پهلوی ظلم از پر ةجامع)ظلمت آن در گفتم می داشتم
 .بود گم ، سنان و شمشیر زهرِ  آبش چاهِ این بُنِ در 2

  ( بود ناپیدا  بود، سرنیزه و شمشیر زهر آن آب که چاهی عمق در) 
 پایید :  می و دوید می را رخش 3

 داشت( نظر زیر) بود مراقب و دید می را رخش 
 کرد :  می بیدادها دی سرمای سورت 4

 . بود زیاد بسیار( زمستان سرمای) ستم و ظلم( تیزی و تندی) شدت
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 بود:  هشتم خان دهان و دام طعمة /خوان، اکنون هفت پهلوان 5
 . بود شده( مکر) چاه( شکار و خوراک)گرفتار و اسیر رستم اکنون

 است : نامرد و مرد وکین مهر عیار این 6

 . است ناجوانمرد و جوانمرد دشمنی و محبت سنجش ابراز شعر این 
 بود : خنجر مثل نگاهش/  بارید می ضجّه صدایش از نقال مرد 7

 کرد می نگاه تیز و تند و( داشت غمگینی بیان) بود پنهان غمی گو داستان مرد صدای در
   .بودند صمیمی همگی : . بود گرمی خونِ را همگنان 8
 . گوش سر تا پای /مروارید برگرد صدف کردار به ، گردش بر گرد /خاموش همگنان 9

 می  گوش وجود تمام با نقّال سخنان به و بودند، گرفته میان در را نقّال مرد بگیرد، میان در را مروارید که صدفی چون هم بودند، ساکت همه مردم
 . کردند

10 
 
 
 

 .بود گم ، سنان و شمشیر زهر آبش چاهِ این بُنِ در/  مند غیرت رخش با تهمتن اکنون آری
 . بود نیزه و شمشیر زهر آب، جای به آن در که چاهی. بود شده گرفتار چاه این ته در( رخش)خود مند غیرت اسب همراه تنومند رستم اکنون آری

گویی از تن حسّ و هوشش رفته بود و داشت می خوابید. /  او / از تن خود ــ بس بتر از رخش ــ /  بی خبر بود و نبودش  11

ــ که بسیار بدتر از بدن رخش)اسبش ( بود  ــرستم گویی تاب و توانش را از دست داده بود و در حال مرگ بود و از تن خوداعتنا با خویش : 

 به حال خود نداشتبی خبر بود و توجّهی 
 ) لبخند نمی زد(.شاید این اولین بار بود که رستم نخندید شد  :  گم او مروارید گنج کلید کان /بود شاید بار نخستین این 12

 درک مطلب و خودآزمایی 

 است.این شعر ابزار سنجش محّبت و دشمنی / جوانمرد و ناجوانمرد      این عیار مهر و کین مرد و نامرد است. 1

  مرد نقّال از صدایش ضّجه می بارید/ و نگاهش مثل خنجر بود. 2

 در صدای مرد داستان گو غمی پنهان بود) بیان غمگینی داشت( و تند و تیز نگاه می کرد.
 تندی و شدّت سرمای دی ماه بسیار بود) هوا خیلی سرد بود.( . سورت سرمای دی بیداد ها می کرد 3

 همگی صمیمی بودند.  گرمی بود.همگنان را خونِ  4

 آری اکنون تهمتن با رخش غیرت مند / در بُِن این چاهِ آبش زهر شمشیر و سنان ، گم بود. 5

آری اکنون رستم تنومند همراه اسب غیرت مند خود) رخش( در ته این چاه گرفتار شده بود. چاهی که در آن به جای آب، زهر شمشیر و نیزه 

 بود.
 ش/ گرد بر گردش ، به کردار صدف برگرد مروارید/ پای تا سر گوش.همگنان خامو 6

 گوش می کردند. مردم همه ساکت بودند، هم چون صدفی که مروارید را در میان بگیرد، مرد نقّال را در میان گرفته بودند، و به سخنان نقّال با تمام وجود
 شاید این اولین بار بود که رستم لبخند نمی زد. شد.این نخستین بار شاید بود/ کان کلید گنج مروارید او گم  7

 رستم ، مرد شجاع میدان های نبرد هول انگیز.   شیر مرد عرصه ی ناورد های هول. 8

 هراتی) اهل هرات(    روایت کرد.  -ی خوب و پاک آیین هریوهآن  9

                      ، شدّت اثر ، تیزی تندی سرمای دی بیداد ها می کرد. سورت 10

 را مشخص کنید.« مشبه به » و « مشبه» در شعر زیر ، به ترتیب،  11

 مشبه به: شرم           مشبه: قهوه خانه   «قهوه خانه گرم و روشن بود، هم چون شرم...» 
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 بنویسیدرا  مشخص شدهمعنی واژه ی  12

  محک() سنگ        مهر و کین مرد و نامرد است. عیاراین 

 داستان مرگ رستم که از شاهنامه ی فردوسی تعریف می کرد در عبارت زیرمنظور از قسمتی که زیر آن خط کشیده شده است، چیست؟ 13

 «گرم/ راه می رفت و سخن می گفت. حدیثش آشنایشآن سکوتش ساکت و گیرا/ و دَمش چونان » 

 دهید:با توجه به شعر زیر ، به سؤاالت داده شده پاسخ  14

 «بعد چندی که گشودش چشم / رخش خود را دید/ بس که خونش رفته بود از تن.» 

     چشم کدام واژه است؟« مضاف الیه » در گشودش ، « ش» الف. 

 ( ) رخش تن    در واژه ی خونش  چیست؟« ش » ب. مرجع ضمیر 

  را نام ببرید.« مهدی اخوان ثالث » یکی از مهمترین شاخصه های شعری  15

 عالقه ی ویژه ی او به احیای سنت های حماسی و اساطیری کهن، صالبت و سنگینی شعر خراسانی و شیوه ی روایت گری او.
 با توجه به شعر زیر به سؤاالت پاسخ دهید: 16

 «زنده.رخش را می دید و می پایید/ رخش، آن طاق عزیز، آن تای بی همتا/ رخش رخشنده/ با هزاران یاد های روشن و » 

 تک) یکتا ، یگانه(   به چه معناست؟    « طاق» الف. 

 خاطرات روشن و به یاد ماندنیچیست؟ « هزاران روشن و زنده» ب. منظور از 

 یاد های روشن ج. در متن باال یک حس آمیزی بیابید.    

 لبخند رستم ؟چیست« کلید گنج مروارید »منظور از « کان کلید گنج مروارید او گم شد.» در مصراع 17

قصه است این ، قصه، آری قصه ی درد است/ شعر نیست/ این عیار مهر و کین و مرد و نامرد است/ بی عیار و شعر :» با توجه به شعر  18

 شاعر چه تفاوتی بین شعر خود و دیگر سروده ها قائل شده است؟« محض خوب و خالی نیست

 بلکه محتوا و مفهوم آن را ارزشمند می داندشعر خود را فقط دارای ظاهر زیبا نمی داند 
 « الف»   در شعر زیر، کدام گزینه در باره ی واژه ی مشخص شده درست است؟ 19

 « روایت کرد. –ی خوب و پاک آیین  هریوهآن گرامی مرد/ آن « ماخ ساالر» هفت خوان را زاد سرو مرو/ یا به قولی » 

 .                ج( قید تشبیه.               د( صفت شمارشی.  الف( صفت نسبی.                 ب( اسم

 در شعر زیر دو آرایه ی ادبی بیابید: 20

   آن صدایش گرم ، نایش گرم/ آن سکوتش ساکت و گیرا/ و دَمش چونان حدیث آشنایش گرم/ راه می رفت و سخن –مرد نقّال»

 حس آمیزی، تشبیه، مجاز، استعاره، واج آرایی، اشتقاق، مراعات نظیر. «می گفت

 «پهلوان هفت خوان ، اکنون/ طعمه ی دام و دهان خوان هشتم بود.» در شعر زیر چیست؟  « خوان هشتم» منظور از  21

 چاهی که رستم با رخش در میان آن افتاد.  
 چه کسانی هستند؟« مروارید» و « صدف» ، منظور از « صدف بر گرد مروارید.گرد بر گردش به کردار » با توجه به مصراع  22

 صدف: افراد داخل قهوه خانه.      مروارید: نقّال.
 رخش را می دید و مراقب بود) زیر نظر داشت(      رخش را می دید و می پایید. 23

 با توجه به شعر زیر ، به پرسش ها پاسخ دهید: 24

راه می رفت و سخن  -صدایش گرم ، نایش گرم/ آن سکوتش ساکت و گیرا/ و دَمش ، چونان حدیث آشنایش گرمآن  -مرد نقال» 

 «می گفت.

 حدیث آشنا الف( شاعر صدای گرم و گیرای نقال را به چه چیزی تشبیه کرده است؟
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 داستان های شاهنامهچیست؟  « حدیث آشنا» ب( منظور از 

 بود در عمق چاهی که آب آن زهر شمشیر و سرنیزه بود ناپیدا یر سنان ، گم بود.در بُن این چاهِ آبش زهر شمش 25

 اکنون رستم اسیر و گرفتار ) خوراک و شکار( چاه) مکر( شده بود. پهلوان هفت خوان ، اکنون/ طعمه ی دام و دهانِ خوان هشتم بود. 26

 سیستانی، اهل سیستان      .سجستانیآری اکنون شیر ایران شهر/ تهمتن گُرد  27

 درست              عبارت زیردرست است یا نادرست؟ 28

 «نشانه ی تأکید بر ظلم است.« چه سرمایی چه سرمایی » تکرار !« سورت سرمای دی بیدادها می کرد/ و چه سرمایی ، چه سرمایی » در شعر » 

به ترتیب کدام پایه ی تشبیه « مروارید » و « صدف » ؛ « همگنان خاموش / گرد بر گردش به کردار صدف برگرد مروارید » در شعر  29

 .هستند به مشبه هردوهستند ؟      

 مرغیمرغ و س یدرس چهاردهم: س 

 معنی 
  شهریار از شهر هیچ خالی نیست 1

 و پادشاه باشد اریاز شهر یتواند خال ینم ی(کشور) یشهر چیه 
  بیش از این بی شاه بودن راه نیست.  2

 بیش از این بدون شاه بودن طبق رسم و قاعده نیست) درست نیست( 
 ستیشاه بودن راه ن یب نیاز ا شیب        ست؟یما را شاه ن میچون بوَد کاقل 3

 .ستیشاه بودن، درست ن یروزگار، ب نیدر اندارد؟ما شاه سرزمین چگونه است که 
 ژرفِ ژرف ایزانکه ره دور است و در         ره را شگرف نیا دیبا یمرد ریش 4

 زیرا این راه ، راهی طوالنی و پر از خطر است  برای پیمودن این راه ، فردی شجاع و شگفت آور الزم است 
 زوال ردیگ یحسن او در هفته ا       گل اگر چه هست بس صاحب جمال 5

 زودگذر است اریبس ،ییبایاست امّا آن ز یمانند یب ییبایگل اگرچه صاحب ز
 ذرّه باز؟ کیتواند ماند از  یک         راز  دیهر که داند گفت با خورش 6

تواند به درگاه با  یکه م یهر کس) ندارد یتوجّه یمجاز یبه عشق ها گریهرکه بتواند با خداوند ارتباط برقرار کند د

ارزش از وصول به حق باز  یو ب زینا چ یها زیبه چ یتواند به سبب دلبستگ یعظمت حق برسد و با او همراز شود/ چگونه م

   (ماند؟
 صد تعب یهر زمان دیآ شتیپ          طلب  یبه واد ییچون فرو آ 7

 هر لحظه با رنج و سختی های فراوانی رو برو می شوی .    وقتی که به مرحله طلب برسی
 باختن در بایدت اینجا مِلک       انداختن بایدت اینجا مُلک 8

 .یرها کن یهرچه را در تصرّف توست، همگ دیبا زیو ن یبگذر یاز قدرت و پادشاه دیبا
 نه بدو ره ، نه شکیبایی از او     صد هزاران خلق سودایی از او 9

 نه  به او می توان رسید و نه می توان دوری از او را تحمّل کرد صدها هزار نفر در آرزوی رسیدن به او هستند 
10 
 
 
 

 دیکانجا رس یغرق آتش شد کس

 ردیگ یسراسر وجودش را عشق فرا م برسد یواد نیآنکه بتواند به ا
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 شیصدر خو قتیدر حق ابدیباز       شیشود بر قدر خو نایب یکیهر  11

 برد یم یخود پ یشود و به آن مقام واال یخود آگاه م یواقع به قدر و ارزش یهرکس
 بر کنند بانیگر کیجمله سر از          در کنند ابانیب نیها چون ز یرو 12

 رسند یم یگانگیبگذرند، همه به وحدت و  (دیتوح) ابانیب نیاگر از ا
 تو د،یخورش کیز  ینیگم شده ب          تو د،یجاو یةصد هزاران سا 13

 به وجود آمده و گم شده اند دیخورش کیکه از  دید یصدهزاران موجود را خواه

 هستند دایوجود حق ، گم و ناپ دیکه به سبب خورش ینیب یرا م یدیجاو یها هیمرحله سا نیدر ا
 تمام مرغِ یس مرغ،یبود خود س     تمام  مرغِیس دندیرا د شیخو 14

بودند که به  یمرغ یهمان س قتیدرحق مرغ،یشدند و آن س یکامالً در وجود حضرت حق فان دند؛یتمام د مرغیخود را س

 بودند وستهیپ حق

 درک مطلب و خودآزمایی 
 مفهوم کلی بیت زیر را بنویسید: 1

 «روی ها چون زین بیابان درکنند     جمله سراز یک گریبان برکنند » 

 رسند یم یگانگی( بگذرند همه به وحدت و دی) توح ابانیب نیاگر از ا
 ؛ یعنی :  پیشت آید هر زمانی صد تَعَب 2

 ینیب یم یهر لحظه صدها رنج و سخت 
 چیست؟« شبنم » و « دریا» در بیت زیر، مقصود از  3

 «چون به دریا می توانی راه یافت      سوی یک شبنم چرا باید شتافت» 

 خدا رازیشبنم: هر چه غ           ی: حق تعالایدر
 « هشت جنّت نیز این جا مرده ای است     هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای است » در بیت  4

 چیست؟« هفت دوزخ» و « هشت جنّت » منظور از 

 جهنّم یهشت قسمت بهشت و درکات هفت گانه  بیبه ترت 
 چون فرو آیی به وادیّ طلب      پیشت آید هر زمانی صد تعب  5

 وقتی به مرحله ی جست و جوی حقیقت برسی صدها رنج و سختی می بینی
 وادی توحید اشاره به کدام وادی عرفان دارد؟ « گر بسی بینی عدد ، گر اندکی     آن یکی باشد در این ره در یکی» بیت  6
در اصطالح صوفیه چگونه منزلی « تفرید» منزل « این وادیّ توحید آیدت / منزل تفرید و تجزید آیدت بعد از» با توجه به بیت  7

 تحقق بنده است به حق ، به طوری که حق ، عین قوای بنده باشد      است؟ 
              ب( سیمرغ          الف( مرغان            تمثیل های زیر را از داستان منطق الطیر ) سی مرغ و سیمرغ ( رمزگشایی کنید:  8

 مرغان: سالکان راه حق                          سیمرغ: وجود حق تعالی
 ، چه نام دارد؟ « داستان تمثیلی بلندی که عمده ترین اندیشه های عرفانی تا عصر عطّار را در خود جای داده است»    9
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 منطق الطیر
10 
 
 

 را چگونه توصیف می کند؟« طلب» وادی « وادیّ طلب / پیشت آید هر زمانی صد تعبچون فرو آیی به » عطار در بیت 

 در وادی طلب ، رنج ها و سختی های زیادی به انسان روی می آورد.
    «باز یابد در حقیقت صدر خویش       هر یکی بینا شود بر قدر خویش    » بیت  11

 سوم ) معرفت ( یواد        عطّار اشاره دارد. از مراحل هفت گانه ی سیر و سلوک وادیکدام به  
 بیانگر چیست؟« منطق الطیر » عذر آوری مرغان در داستان  12

 وابستگی هایی که انسان را از توجه به خدا و تالش برای رسیدن به او باز می دارد
 امتممرغِ  یس مرغ،یخود سبود                 تمام  مرغِیس دندیرا د شیخوبیت زیر بیانگر چیست ؟       13

 وحدت در کثرت است انگریب
  د( بلبلهدهد بیت زیر را در پاسخ به عذرآوری کدام پرنده می گوید؟      جواب:    « منطق الطیر »توجه با داستان  14

 زوال ردیگ یحسن او در هفته ا          گل اگر چه هست بس صاحب جمال

 د( بلبل                     ج( جغد              ب( طاووس           الف( باز   
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 درک مطلب و خودآزمایی 
 .کاهدان که از خودمان است ست،یکاه از خودمان نمنظور از عبارت زیر چیست ؟     1

 (اندازه گذشت از در خوردن دینبا )  در خوردن، اندازه را نگه داشت دیبا نکهیاز ا هیناک

 منظور از قسمت مشخص شده چیست؟ 2

 ما بکن  را از سر شاخ و دُم یغول ب نینشده و شرّ ا داریهنوز از خواب ب یرا به خدا بگو فالنتو 

 یاستعاره از مصطف

 ریو فق زیچ یبکیست؟    از هیکنا«آسمان جُل» 3

  چیست؟  «از ماست که بر ماست» ضرب المثل مفهوم 4

 عملکرد خودمان است ةجیرسد نت یهر آنچه به ما م یعنی

 با ابیات زیر:ارتباط 

  کند  یشبان م دادیهمه ب نیا                   ستنی گرگ از گِله را ما ةگلّ

 دارم گله از چشم خود از درد ندارم               دل گرد ندارم  ةنییدرد بر آ از

 عبرت گرفتن، توبه کردنکنایه از چیست؟         « پشت دست را داغ کردن» 5

 ست؟یشده چ منظور از قسمت مشخص 6

به دست چالق  یحتویَمادوز خود را به انضمام  نو یلباس ها نیدست از بهتر کی روزیآن روز به خاطرم آمد که د یفردا

 .انداخته ام رونبی خانه از خودم ةشد

 خان یمصطف یاستاد یآقا

 درس هفدهم: خنده تو 

 درک مطلب و خودآزمایی 
 در شعر زیر نماد ها را بیابید . 1

 ات را نه خنده/   امّا ر،یرا از من بگ هوای   / خواه یاگر م ر،یرا از من بگنان 

 ی و نماد زندگ یو هوا مجاز از تنفس؛ و مجموعاً مجاز از زندگ ینان و هوا: نان، مجاز از خوردن

 است محبت و عشق نماد خنده 
 منظور از شعر زیر چیست ؟   2

 ندارد. ییبدون عشق معنا اتیح دیگو یم نجاینماد خنده است شاعر در اگل سرخ :        ریسرخ را از من مگ گل
 منظور از قسمت مشخص شده چیست؟  3

 شکفد یم لحظه ها نیتر کیتاردر تو /  ةعشق من، خند

 است ناامیدی های لحظه منظور
 منظور از قسمت مشخص شده چیست؟  4

  به ناگاه خون من یدیو اگر د

 است  یجار ابانیسنگ فرش خ بر
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 است آخته یریدستان من شمش یخنده تو برا رایبخند؛ ز

 کنم. یها غلبه م یاست که با آن بر دشوار یریمن مانند شمش برای تو ةخند
 با توجه به شعر زیر به سواالت پاسخ دهید 5

 و در بهاران ، عشق من،

 خواهم یخنده ات را م

 که در انتظارش بودم،  یگل چون

 خواند.  یگل سرخِ کشورم که مرا م ،یآب گل

 زمان ةنشاندر باران نشانة چیست؟       « ان» (1

 یلیشاره دارد به پرچم کشور شا به چه چیزی اشاره دارد؟  و گل سرخ یگل آب (2

 چیست؟ نمادرنگ آبی و قرمز  (3

 شیلی  استقالل کشور یشده برا ختهیر یآرام است و رنگ قرمز نماد خون ها انوسینماد آسمان و اق یرنگ آب 

    مفهوم این شعر را بنویسید . (4

 ابدی یوجود من با کشورم معنا م میمطلوب کی یمن و کشورم در پ

 تو ٔ  خنده ییِب ههنگام بهار منتظر شکوفا زیکند؛ من ن یم دایبهار، منتظر گل است، چون با آن معنا پمعنی شعر : 

 نقش بسته است و سرخ یدو گل آب با کشورم پرچم در که تو ةخند هستم،
 دیبه سواالت پاسخ ده ریبا توجه به شعر ز 6

 نبندم. ایچشم از دن تا/    خنده ات را هرگز اما/     ریاز من بگ/    را، بهار را یروشن/      نان را، هوا را

 قرار داده؟« خنده » را در برابر (بهار ،ینان، هوا، روشن )اتیعناصر حچرا شاعر، (1

 .ندارد ییمعنا عشقو خنده  یب اتیکه ح دیتا بگو

 مردنکنایه از چیست؟    « بستن ایچشم از دن» (2

 یدرس هجدهم: عشق جاودان 

 درک مطلب و خودآزمایی 
 منظور از شعر زیرچیست؟ 1

 گنجد، که قلم بتواند آن را بنگارد، یم یآدم  ةلیّدر مخ یزیچ ایآ

 نکرده باشد؟ میتو ترس یجان صادق من آن را برا امّا

 گفته ام. (عشق یا)منِ شاعر، همه را در حقّ تو  سد،یدر مورد عشق است و قلم توانسته آن را بنو یآدم الخیهرآنچه در 
 دیبه سواالت پاسخ ده ریبا توجه به شعر ز 2

 واحد را مکرّر بخوانم  یذکر دیهر روز با

 «و من از آنِ  ،یکه تو از آنِ من» ندانم :    یمیاست، قد یمیآنچه را قد و

 که مسبوق به زمان نباشد یموجود   چیست؟« قدیم»منظور از (  1         

 کنم یبودن خارج م میمن، عشق را از قد( منظور شاعر قسمت مشخص شده چیست؟      2         
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 ارتباط دارد؟« حافظ»با کدام بیت « ریشکسپ» شعر زیر از  3
 نوشتن، یبرا یتازه ا زیچه چ ایگفتن مانده است،  یبرا یچه حرف تازه ا

 ارزشمند تو را بازگو کند؟  یایسجا ایکه بتواند عشق مرا 

 واحد را مکرّر بخوانم یذکر دیروز با هر

 ندانم یمیاست، قد یمیو آنچه را قد

 حافظ        نامکرر است  شنوم  یکز هر زبان که م            عجب نیغم عشق و ستین شیقصه ب کی
 چیست؟ «گرد و غبار  »در شعرزیر ، منظور از  4

  ندیب یهمواره معشوق را جوان م یگونه است که عشق جاودان نیا

 دارد یریبه گرد و غبار و جراحات پ ینه توجّه و
 است یریو گذشت عمر و پ یمو یدیسف

 ست؟یچ شعر زیرمنظور از  5

 ندیب یهمواره معشوق را جوان م یعشق جاودان

 گرداند یشعر خود مة فیرا موضوع صح میعشق قد و

 است. یشعر و هست یةعشق بن ما
 ست؟یچ ریمنظور از شعر ز 6

 آمده است، ایکه خود در آنجا به دن دیجو یم ییاحساس عشق را در جا نیو نخست

 و صورت ظاهرش، مرده نشانش بدهند دست زمان نکیا دیجا که شا همان

 .یمیدهد امّا او جوان است و در طلب عشق قد یم یریو ظاهرش نشان از پ یمیاگرچه سن تقو

 شیاین 
 وان دل همه سوز یدل نهیدر آن س     ده آتش افروز  یا نهیس یاله 1

 کن که همه سوزوگداز عشق تو باشد.  تیبه من عنا یوجود، دل نیشعله ور از عشق عطا کن و در ا ی! به من وجودیاله

 عاشق کن. امرایمفهوم: خدا
 ستیاز آب و گل ن ریدل افسرده غ           ستیدل ن ستین یهر آن دل را که سوز 2

هم البتّه ب هظاهر دل است و  افسرده و افسرده و مرده است و دل ستیکه سوزوگداز عشق تو را نداشته باشد، دل ن یهر دل

 مرده است قتیدرحق
 درون درد و برون درد یدر و یدل               دردپرورد  یکرامت کن درون 3

 که ده قرار دلی درون، در این و سازد تر عاشق مرا و کند زیادتر مرا عشق درد لحظه هر که ببخش من به باطنی و درون

 .باشد عشق درد سراسر
 هد نیآتش یانیزبانم را ب           نه نیبر جب یدلم را داغ عشق 4

 ببخش تیو جذاب ییرایسوزوگداز عشق، گ منیخود قرار ده و زبانم را به  یشگیمرا عاشق هم
 گدایی دارم پرتوی لطفت ز        روشنایی فکرم راه ندارد 5
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 برد. ینم ییراه به جا وندد،یانسان به خدا نپ ةشیاگر اند

 ام ده ییآشنابا نور خود        ام ده  ییظلمت خود رها از             :  ینظام ارتباط با بیت 
 راز ةنیکجا فکر و کجا گنج             اگر لطف تو نبود پرتوانداز  6

از حکمت  ییتواند به رازها یفکر ما نم گرید ،یاگر لطف تو شامل حال ما نشود و از نور خود دل ما را روشن نگردان

 .ببرد یپ نشیآفر
 یچ    دگر ه د،یبا یمرا لطف تو م               چیدر پ چیپ دیام نیبه راه ا 7

 برم. انیتا آن را به پا ازمندمین تو تیراه سخت عشق، تنها به لطف و عنا نیدر ا 
 دربیت زیر چیست؟« را»نوع  8

 ده نیآتش یانیب رازبانم                نه نیبر جب یداغ عشق رادلم 

 بگذار(دلم  نِ یبر جب عشقی داغِ) اضافه فکّ ةنشاندر مصراع اول: 

 در مصراع دوم ؟ حرف اضافه  

  

 زبان  دستور                                                            
 هستند؟ مشخص کنید :« هم آوا » در جمله های زیر کدام واژه ها  1

 نغزونقض             را نقض کنددر گلستان سعدی سخنان نغز و دلکش فراوان است .  پیمان شکن کسی است که عهد و پیمان خود 
 از میان گروه کلمات ، کلمات هم آوا را مشخص کنید 2

 د  - الف                    (تهدید – تحدید)-د(  غرض – قرض) – ج(  فترت – فطرت) – ب(  صواب –الف ) ثواب  
 با ذکر معنی آن بنویسید .« هم آوا» یک واژ ه ی « حیاط » برای واژه ی  3

 حیات : به معنی زندگی
4 

 
 شده داده نسبت: منسوب شده گماشته: منصوب حال,  کننده شتاب: عاجل آینده: آجل
 شیرین دلکش،: نغز شکستن: نقض کار: عمل آرزو: امل
 ها ناحیه: نواحی شده نهی: نواهی کردن لغو: الغا آموختن: القا

 ترساندن: تهدید مرز و کردن حدّ مشخص: تحدید صحیح درست،: صواب اخروی پاداش: ثواب
 پرچم درفش،:عَلَم ورنج درد: اَلَم دریا آب رفت پس: جزر عددی ریشه ی دوم: جذر
 حقیر و کوچک:خوار گل تیغ: خار واسط: حایل ترسناک: هایل

  

 انواع حذف 

 « :می خواستم مطالب تو را بخوانم ، اما نتوانستم » در جمله ی  1

 حذف شده است ؟     ب ( حذف به چه قرینه ای صورت گرفته است ؟الف ( کدام قسمت 

 ب ( لفظی            ( مطالب تو را بخوانم الف

 «مور ، چه می داند که بر دیواره ی اهرام می گذرد / یا برخشتی خام  » در عبارت چه نوع حذفی دیده می شود؟ 2

 حذف به قرینه ی لفظی

 در عبارت ، چه بخشی حذف شده است و به چه قرینه ای ؟  3

 لفظیفعل .            بعد از ظهری بود و هوا آفتابی و بچّه ها سرشان گرم بود .» 
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 در عبارت ، کدام یک از اجزای جمله حذف شده است ؟ و به چه قرینه ای ؟  4

 معنوی ی قرینه به –فعل            «من گفتم : این چه بهتر که تو هم با ما همراه شوی » 

 اگر کلمات داخل کمانک از جمله ها حذف شوند چه نوع حذفی صورت گرفته است ؟ 5

 . ندیدم آنجا را شما که(  شد)  بهتر چه –.                    ب  است سرد( هوا)  –الف     

 معنوی -ب            معنوی –الف 

 معنوی)فعل می خورم (  «به جان شما » قرینه ای حذف شده است ؟ در عبارت زیر قسمت حذف شده به چه  6

 فعل اسنادی ) باشد و است (  چه بخش هایی حذف شده است ؟« هر چه ارزان تر بهتر » در جمله ی مرکب  7

 «چه بهتر که شما هم این کتاب را بخوانید » در عبارت مورد حذف و نوع آن را مشخص کنید .  8
 قرینه ی معنوی –حذف فعل اسنادی ) است ( 

 چه بخشی حذف شده است ؟ نوع حذف را بنویسید .« به جان شما من دروغ نمی گویم » در جمله ی  9

 فعل ) قسم می خورم( قرینه ی معنوی

 در هریک ازجمله های زیر نوع حذف را مشخّص کنید ) قرینه ی لفظی یا معنوی (  10

 تصمیم گرفته ودم که درس بخوانم ،اما نتوانستم .  -ت مهتر ، به قیمت بهتر .          ب قام به که هر نه –الف  
 الف ( حذف به قرینه ی معنوی  ب ( حذف به قرینه ی لفظی

 در جمالت زیر چیست؟« را»نوع    11

 حرف اضافه                                               دهیحسابش همه را رس یبارانِ رحمتِ ب (1

 حرف اضافه                                       بگسترد نیفرّاش باد صبا را گفته تافرش زُمُرّد (2

  حرف اضافه                    بپرورد نیرا فرموده تا بناتِ نبات در مهد زم یابر بهار ةیدا (3

  حرف اضافه                                                              اصحاب را ةیپرکنم هد یدامن (4

 فکّ اضافه                         برگرفته  سبز ورق در یقبا ینوروز درختان را به خِلعت (5

 فکّ اضافه                     کاله شکوفه بر سر نهاده ع،یاطفال شاخ را به قُدوم مَوْسِم رب  (6

 فکّ اضافه           امدیکان سوخته را جان شد و آواز ن      اموزیمرغ سحر، عشق ز پروانه ب یا (7

 فکّ اضافه«                                               میآنجا شو ،یرا سرا یاست وال کینزد» گفت :  (8

   حرف اضافه                                              « در مسجد بخواب م،ییرا گو تا داروغه » گفت :  (9

 فکّ اضافه                                                                      مانیخواه روز صلح و بسته مهر را پ (10

 فکّ اضافه                    پا و سر یب یا یمعرفت را واد               نظر  شیپ دتیبعد از آن بنما (11

 فکّ اضافه                                                                               نه نیبر جب یدلم را داغ عشق (12

 فکّ اضافه                نه گردد مرا دل ، نه روشن روان               از هردوان منیسرانجام گفت ا (13

 حرف اضافه                                                                   سخن گشت خوار نیکه دوزخ مرا ز (14

 حرف اضافه                          گنه دادگر یکه بخشود بر ب                را دگر یکیداد مژده  یهم (15
 و نقش واژه ها اجزای جمله 
 را نشان دهید .« خاطرات تلخ و شیرین زندگی ، پیمانه ی حیات آدمی را پر می سازند »  اجزای جمله ی  1

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راِه مشاور



 )فعل(   می سازند  )مسند(پر )مفعول(، پیمانه ی حیات آدمی را )نهاد(خاطرات تلخ و شیرین زندگی

 « رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید» عبارت زیر ، به شیوه ی بالغی است یا عادی ؟ چرا؟   2

 بالغی زیرا فعل در ابتدای جمله آمده است.
 تبدیل کنید .« چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند » را به جمله ی .« رزمندگان پیروز گردیدند » جمله ی  3

 توکل به خدا رزمندگان را پیروز گردانید
 .«ی نامند اهل بیابان چنین هوایی را گرگ و میش م» بنویسید :  جمله ی زیر را نام اجزای  4

 یمفعول  مسند جزئی )فعل(   چهارمی نامند  )مسند(گرگ و میش  )مفعول( ، چنین هوایی را )نهاد(اهل بیابان 
 گویندپهلوان می  به او مردم .    بنویسید  را ریز ینام اجزای جمله  5

 یمفعول  مسند جزئی گویند)فعل(   چهارمی  )مسند(پهلوان   به او)متمم( )نهاد(مردم 
 نقش واژه های  مشخص شده چیست؟  6

 مسند                                   می پنداری ؟ دانای کلدر بی کران هستی چگونه خودت را  (1

 مسند                                                                     می نامیدند لسان الغیبآن ها حافظ را  (2

 مسند                                                                    آوردند به شمار می  نابغهدوستانش او را  (3

 مسند                                                           خوانند عشقرسد، آن را  تیمحبّت چون به غا (4

 مسند                                                                                       است آتشعشق، همه خود  (5

 نهاد . متمم . مسند                                                           گفتند. یم  شمال مینس   اوبه  محل یاهال (6

   نهاد .  مسند                                                                          پندارند. یم وانهیدعاشق را  یبرخ (7

 نهاد . متمم . مسند                                                                  گفتند. یم  دهقان فداکار  اوبه   مردم (8

 مسند . متمم . مفعول                    پند یکی، شنو سوخته جان نیز                     مکن آتش درون را  پنهان (9

 مسند                   شیروزگار وصل خو دیباز جو       شیماند از اصل خو دورکاو  یهر کس  (10

 نهاد، نهاد ، مسند                       نهانسپهبد نماند  دردکه                    به شاه جهان موبدگفت  نیچن (11

 ، نهاد ، مسندمسند            ؟اریشهرمرا   خواند کهاز آن پس                  نابکار گر شود  یکیدو  نیکز  (12

    «بخواهد هم از تو پدر کین من » مصراع رو به رو به شیوه ی بالغی ساخته شده است یا به شیوه ی عادی؟  7

 شیوه ی بالغی           
             ساخت یراه را پنهان نم یها یدهد دشواره .  بنویسید  را ریز ینام اجزای جمله       8

 یمفعول  مسند جزئی نمی ساخت)فعل(   چهار )مسند(/ نهانپ / )مفعول( راه را یها یدشوار  / هدهد)نهاد(

 
 .«قدرت بیان فرزند بهاء ولد را شایسته ی تحسین دید  عطّار نیشابوری،»  اجزای جمله را بنویسید 9

 جزئی دید   )فعل( /  چهار / )مسند( شایسته ی تحسین )مفعول( /قدرت بیان فرزند بهاء ولد )نهاد(/ عطّار نیشابوری 10

 یمفعول  مسند
 در جاهای خالی ، واژ ه های مناسبی بنویسید که معنای فعل ها را تغییر دهد .  10
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 لوله -دستم را  –پایم  –دلم             ............ گرفت . -...........گرفت .           ب الف . 
 را در دو جمله با معنای مختلف بنویسید .« گشت» فعل 11

 خانه از گرد و غبار سیاه گشت .              .                  سعید تمام خانه را به دنبال او گشت 
 به کار ببرید .جمله با معنای مختلف  چندرا در « ساخت» فعل 12

 ( لشکر عظیمی ساخت4( آهنگش را ساخت    3(  او با دشمنش ساخت      2او خانه ای ساخت    (1
 با مصدر خوردن دو جمله بنویسید که هر معنای فعل در آن جمله ها تغییر کند . 13

 مریم حق دوستش را خورد –مریم به زمین خورد  –مریم غذارا خورد 
 در جمالت زیر ، نهاد را بیابید 

 هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت                                            محترم  ستیاهل خرد ن شگاهیدر پ (1

 بهار من و تو یبو ،  از باغ دیآ یامروز م           برگ و بار من و تو  غمدوست،  یاگر سوخت ا روزید (2

 باد ستی، ن آتش ندارد نیهر که ا                                      باد  ستیو ن یبانگ نا نیاآتش است  (3

 د؟ید که یدمساز و مشتاق یهمچو ن                                           د؟ید که یاقیو تر یزهر یهمچو ن (4

 با سوزها همراه شد روزها                                                       گاه شد یب روزهادر غم ما  (5

  والسالم  د،یپس سخن کوتاه با                                               خام  چیهحال پخته  ابدیدر ن (6
 فعل ها ی مشخص شده را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید . 

  ] غیر اسنادی : برویم  [ شویمآنجا  ،والی را سرای  فعل اسنادی[]  استگفت: نزدیک  (1

 [  غیر اسنادی : حضور ندارد ]نیستگفت: والی از کجا در خانه خّمار   (2

    ] فعل اسنادی[نیستافسار    ] فعل اسنادی[استاین پیراهن  ،مست گفت: ای دوست (3

 [  ندارد :  یاسناد ری] غ ستین چشم و گوش را آن نور کیل    ] فعل اسنادی[  ستنی دور ة منسرّ من از نال (4

 [  ندارد :  یاسناد ری] غ ستینجز گوش  یمر زبان را مشتر  ] فعل اسنادی[ ستینهوش  یهوش جز ب نیمحرم ا  (5

 ییکه عشق خوش سودا  ]  فعل دعایی [ بادا اشقع   [ وجود دارد:  یاسناد ری] غ است ییهرکجا برنا ر،یدر عالم پ (6

   فعل اسنادی[ ]است

 ...      نه دود نه آتش نه گرد و نه خاک           پاک اووشیس بازگشت . رفت  [:  یاسناد ریغ] شدپدر  شیچو پ (7

8)  
 وابسته های وابسته 
بیشه ظلمانی بود. بی هیچ اثر آن روشنایی های مبهم و خنک تابستان . چند دسته بته ی خاردار در نقاط بی درخت سوت »  1

ست ؟         دستها ممیّز کدام   « می زدند  

 نوع وابسته ی وابسته را در واژ ه های مشخص شده بنویسید : 2

     مهارت گروهی از شاعران در بدیهه سرایی نشانگر قریحه و ذوق بسیار باالی این افراد در شاعری است .

 بسیار : قید صفت                 این  : صفت مضاف الیه  
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دالوران این سرزمین شجاعانه مبارزه کردند تا نیاز به هم بستگی را به دیگران بیاموزند.» در جمله ی  3  

را بیابید ، نوع آن را بنویسید و برای آن نمودار پیکانی رسم کنید .« سته ی وابسته واب»    

دالوران این سرزمین –صفت مضاف الیه  –این   

 
 
 

 »... به تهران آمدم ولی روحم در ایل در میان کوه های سبز و سفید ، در چادر سیاه و کنار آن چشمه باقی ماند « 4

 

یک صفت مضاف الیه در متن پیدا کنید .    آن   یا   سبز و سفید     

استاد کمال الملک ،نقاش توانمند ایرانی ، با هنر آموزی به تصویر گران همه ی جهان ، نام خود را در تاریخ هنر »درجمله  5

.«ثبت کرد   

همة  جهانرامشخص کنید .        همه            تصویرگران « صفت مضاف الیه »   

 

را یک بار به عنوان هسته و بار دیگر به عنوان ممیّز  در یک گروه اسمی به کار ببرید .« توپ» واژه ی  -الف  6  

نمودار پیکانی گروه ممیّز دار را رسم کنید . -ب    

دو توپ پارچه    -تو پ فوتبال بچّه ها                  ب  -الف   

 
را رسم کنید « شهر نسبتاً بزرگ» می نمودار پیکانی گروه اس 7  

 

ممیز ،کدام است ؟   فرسخ«  روستای ما کالس ششم ابتدایی نداشت . می بایست ده فرسخ راه را پیموده، به شهر بروم.  8  

«پنج توپ پارچه » نمودار گروه اسمی مقابل را رسم کنید :   9  

 

، نمودار رسم کنید  « لبة دیوار  باغ » برای ترکیب 10  

 

 در جملة زیر شاخص و ممیز کدامند ؟ 11

سه جلد کتاب دایره المعارف فارسی به سرپرستی دکتر غالمحسین مصاحب به چاپ رسید .     شاخص:  دکتر    ممیز :  

 جلد

رنگ سبز روشن مرا متعجّب کرد .  صفت صفت: روشنرا بیابید . عالقه ی زیاد او به « صفت صفت » در جمله مقابل  12  

حکیم ابوالقاسم فردوسی ، برجسته ترین حماسه سرای ایران و جهان ، با خلق اثر عظیم خود ، پرچم افتخار را در سراسر »  13

است ؟ نمودار پیکانی آن را رسم کنید .« صفت مضاف الیه » کدام واژه .« جهان بر افراشت   
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الیه :  عظیم               خلق اثر عظیم خودصفت مضاف   

 
 وابسته ی وابسته ی جمله را بیابید و نوع آن را بنویسید .  14

 » گروهی از علمای اخالق ،تعبیر های بسیار زیبا و مناسبی برای تربیت دارند .«   وابسته ی وابسته : بسیار ) قید صفت(

 

 

 

 
را مشخص کنید و نمودار پیکانی آن را « وابسته ی وابسته .« » انوری در ستایشگری از شاعران زمان خود سبقت می گیرد »  15

 رسم نمایید .مضاف الیه مضاف الیه  : خود           شاعران زمان خود  

 
را رسم کنید .« لباس آبی آسمانی» نمودار پیکانی گروه اسمی  16  

 
را مشخص کنید : آن قدر عالقه ی او به کوهنوردی زیاد است که دیروز باالخره یک جفت کفش « ممیّز » یر  در عبارت ز 17

ممیّز : جفت      کوه خرید .  

 شاخص و ممیز را بیابید و بنویسید :  18

 چهار دستگاه تلوزیون را که بدنه ی آن ها آبی آسمانی بود، از فروشگاه شقایق خریدم و به خانه ی عمو حسین بردم . »     

 شاخص: عمو                ممیز:دستگاه

 .«مهندس احمدی ، دو دستگاه تلویزیون را تعمیر کرد » شاخص وممیز را در جمله  پیدا کنید و بنویسید :  19

مهندس                ممیز:دستگاه شاخص:   

 شاخص و ممیز کدامند ؟  ریز یدر جمله  20

 « در شرح حال موالنا نوشته است « پله پله تا مالقات خدا» دکتر عبدالحسین زرین کوب ، یک جلد کتاب تحت عنوان »     

:  دکتر          ممیز :  جلد شاخص  

 ممیز و صفت صفت را مشخص کنید « شمی خرید مریم یک دست لباس سبز ی» در جمله ی  21

 ممیز :  دست            یشمی: صفت صفت

رسم کنید .« کیف پسر همسایه » نمودار گرو ه اسمی  22  

 

 پیدا کنید .« کدخدا علی به تازگی برای مسجد روستا دو تخته فرش خریده است » شاخص و ممیز را در جمله  23

ممیز :   تخته شاخص :   کدخدا            

 نقش واژ ه های مشخص شده را در گروه اسمی بنویسید الف – کالس درس ریاضی   ب – لباس کامالً مناسب  24

 الف –  ریاضی :  مضاف الیه مضاف الیه         ب – کامالً : قید صفت
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صفت دینسبتاً : ق«      است  او دانش آموز نسبتاً دقیقی» در جمله وابسته ی وابسته و نوع آن را مشخص کنید .  25  

 نوع وابسته های وابسته را در گروه اسمی مقابل بنویسید :    26

              الف – کتاب بسیار آموزنده :   قید صفت         ب – کتاب سبز یشمی    : صفت صفت  

به سؤاالت پاسخ دهید : «  خاله مریم به خاطر عالقه به زهرا یک پیراهن آبی آسمانی برای او دوخت » با توجه به جمله ی  27  

خاله   کدام کلمه شاخص است ؟ –الف    

یک وابسته ی وابسته بیابید و نوع آن را بنویسید . آسمانی :  صفت صفت  -ب   

 
«ه کار موفقیت نسبتاً خوبی دارد عمو محسن به دلیل عالقه ب» در جمله  28  

یک وابسته ی وابسته بیابید و نوع آن را بنویسید  .  نسبتاً :  قید صفت          –الف    

کدام کلمه شاخص است  .      عمو –ب     

وابسته ی وابسته و نوع آن را مشخص و نمودار پیکانی آن را نیز رسم کنید « یک لیوان نوشیدنی خنک » در گروه اسمی  29  

 یک لیوان نوشیدنی خنک        لیوان : ممیز       

 

.«نگاه هرانسان به هم نوع خود، نمود راز آمیز و مبهم ازافکار پنهان اوست » در عبارت :  30  

را بیابید ، نام آن را بنویسید ؛ سپس نمودار پیکانی آن را رسم کنید .«وابسته ی وابسته        

 نگاه هرانسان   :           هر : صفت مضاف الیه  

 

 
رسم کنید . گروه های اسمی زیر را  نمودار پیکانی  31  

برگ کدام درخت؟              دو کیلومتر جاده                

 
چه نوع وابسته ای است ؟  ممیز« جلد .« » در جشن تولّد دوستم یک جلد رمان به او تقدیم کردم » در جمله ی  32  

« دادستان این اداره از طریق پرس و جو با خبرنگاران گوش به زنگ توانست با دادگری ، حکم منطقی بدهد:» در عبارت  33  

نویسید؛ نمودار پیکانی آن را رسم کنید .وابسته ی وابسته رابیابید، نام آن راب       

 دادستان این اداره             این : صفت  مضاف الیه

 

 در عبارت های زیر از نظر دستوری چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟« تخته » دو واژه ی  34

 الف ( یک تخته فرش                      ب ( بهترین تخته ی کالس  

 هسته«  ب» است و در گروه  زیمم«   الف» تخته در گروه
 .«دوست پدرم انسانی فاضل است که شجاعانه با مشکالت مبارزه می کند :»  درعبارت  35
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 را بیابید ،نوع آن را بنویسید و برای آن نمودار پیکانی رسم کنید .« وابسته ی وابسته »    

 پدرممضاف الیه  مضاف الیه                     دوست «  م » 

 
 هسته و نوع وابسته ها را مشخص کنید. 36

 آغوش آن مادر مهرباندر  ،اهیآن چادر س یتو ،ننازنی ةکنار آن چشمدر  ،دیسف و آن دو کوه سبز انیمدر 

 

 ) صفت مضاف الیه(  دیسف و سبز ) مضاف الیه(کوه ) صفت شمارشی(دو) صفت اشاره(آن )هسته(  انیم

 ) صفت مضاف الیه(ننازنی ) مضاف الیه(ةچشم) صفت اشاره(آن)هسته(کنار

 ) صفت مضاف الیه(اهیس ) مضاف الیه(چادر) صفت اشاره(آن )هسته(یتو 

 ) صفت مضاف الیه(مهربان ) مضاف الیه(مادر) صفت اشاره(آن)هسته(آغوش

 

 ما بکَن را از سر شاخ و دُم یغول ب نیشرّ ا

 ) صفت مضاف الیه(شاخ و دُم یب  ) مضاف الیه(غول ) صفت اشاره(نیا )هسته(شرّ

 .میالزم دار نیدو هزار تا م  منطقه نیا یگذار نمی برای

 )هسته(نیم  (ممّیز) تا  ) صفت شمارشی(دو هزار            ) مضاف الیه(  منطقه ) صفت مضاف الیه( نیا  )هسته( یگذار نمی

 
 در کتاب درسی مثال برای انواع وابستة وابسته          37
 ممیز: 

 ونیه کاروانصد  (1

 (زمیدو کوه ه) کوهدو  زمیه (2

 زد  قیچاه عم حلقهتوان چند  یم …نجایا (3

 داغ چمن کیدر غربت باغ من بودم و  روزید (4

 به چشمت نهفته است شکوهکربال  کی (5
 بود ... روشن  نوشته شده اریبسآن با خطّ درشت و  یبر باال        قیدِ صفت 
  مضاف الیهصفتِ 

 مانند یبآن خداوند و سوار رخش  (1

       دل یدرد و ب یبعقل  نیاسموم سرد  (2

      ) صفت مضاف الیه(دل یدرد و ب یب )مضاف الیه(عقل) صفت مضاف الیه(  نیا ) صفت بیانی (سرد )هسته(سموم        

 «  ستین   بدکارخوابگاه مردم  ،  مسجد»  گفت :  (3

 رسد یآسمانش به گوش م بلندغرفة  ریهمواره در ز  لیآواز پِر جبرئ (4

 نیب یآن را کهکشان م شهر،  نیآسفالت نشلوکس مردم  یشگفتا که نگاه ها (5
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 مضاف الیهِ مضاف الیه 

  توة نگاه نییآة نگاهت = نییآ ت در     صبح و ساحل وندی، پ تنگاه ةنییآ (1

 رسد می گوش به شآسمان بلند ةغرف ریدر ز همواره  لیجبرئآواز پِر  (2

 نیب ی، آن را کهکشان م شهر  نیلوکس مردم آسفالت نش یشگفتا که نگاه ها (3
  
 واژه های هم آوا 

 هستند؟ مشخص کنید :« هم آوا » در جمله های زیر کدام واژه ها  (1

 در گلستان سعدی سخنان نغز و دلکش فراوان است .  پیمان شکن کسی است که عهد و پیمان خود را نقض کند .
 نقض و  نغز      

 حیات : به معنی زندگی  با ذکر معنی آن بنویسید .« هم آوا» یک واژ ه ی « حیاط » برای واژه ی  (2

 یا خویش و خیش  یا خوان و خان  صوابو  ثواب    دو واژه ی هم آوا نام ببرید که از نظر نوشتاری با هم متفاوت باشند . (3

  باشند . کسانیو گفتار  که از نظر شکل نوشتار دیمثال بزن« هم آوا »  یدو واژه  (4

 گور ) گور خر ( ، گور ) قبر (  یا روان ) روح ( ؛ روان ) جاری (
 غرض (  – قرض) – جواب :  جنیستند ؟         کلمات ، هم آوا کدام (5

م  )– ب(  صواب –الف ) ثواب  
َ
 (تهدید – تحدید)-د(  غرض – قرض) – ج(  اَلَم –َعل

 
 «و» انواع  

 )حرف عطف و ربط( را مشخص کنید «  و » نوع  (1

 زدیم .« سرپری»دو شهر  نیها، در ا یرجندیبه قول ب و دیساعت طول نکش میاز ن شیآتن  ب وما در امّان توقف 

 حرف عطف                                 حرف ربط                      

  دی)حرف عطف و ربط( را مشخص کن«  و » نوع  (2

 حرف ربط             ییخداو  یّکه تو پاک میذکر تو گو ملکا

 حرف ربط       ییجزا و یهمه جود ،یسرور و یهمه نور        ینیقی و ی، همه علم یجالل و یهمه عزّ 

 یبه غفلت نخور و یبه کف آر یتا تو نان                   فلک در کارند و دیخورش ومه  وباد  وابر 

 حرف ربط حرف عطف 

 
 نوع و زمان فعل  

 «باد آرام آرام برگی را از شاخه انداخته بود. » در جمله ی :  (1

  ماضی بعیدالف:                                         فعل جمله را بررسی کنید . نوع و زمانالف ( 

 بیندازدب :           ب ( زمان فعل جمله را با حفظ شخص به مضارع التزامی تبدیل کنید.  

 فعل جمله را با حفظ شخص تبدیل به مضارع التزامی کنید . (2

 برهاند   «.است رهانده دنیوی ظواهر به توجّه از مارا عارفانه، –شاعر پر آوازه ی شیراز ، حافظ ، با بیان مضامین عاشقانه »  
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 زمان و نوع فعل مشخّص شده را بنویسید .  (3

 مضارع التزامی    «ای خود مغرور بشود،راه به جایی نمی برداگر انسان به دانش و توانمندی ه»

 مضارع اخباری بنویسید .« جامعه با تکرار نیرومند می شود » را در جمله ی « می شود » زمان و نوع فعل  (4

 «نمی برد ،راه به جاییبشوداگر انسان به دانش و توانمندی های خود مغرور »زمان و نوع فعل مشخّص شده را بنویسید .  (5

 مضارع التزامی
 ضمیر پیوسته)متصل( و گسسته )جدا( 
 روابط معنایی کلمات 

 ماه و دور و دراز با توجه به رابطه ی هم نشینی پی می بریم ؟«ماه »چگونه به معنای «ماه دور و دراز بود »در جمله ی  (1

 کنید.وصل «ب»رابه روابط معنایی خوددرگروه « الف »عبارات نوشته شده درگروه (2

 زیادی است.( «ب»)توجّه :یکی ازروابط معنایی درگروه

 بتناس – ترادف – تضاد–ب ( تضمّن         هنر و مجسّمه سازی  -3الله و شقایق  -2نغزو دلکش  -1الف ( 
 الله و شقایق : تناسب (2نغزو دلکش : ترادف   ( 1

 

 تضاد  به چه رابطه ای در می یابیم ؟ را با توجّه« سیر » معنای واژه ی « سیر و گرسنه » در ترکیب  (3

 تضاد -4    تناسب -3 –ترادف  -2   تضمّن -1        کدام رابطه ی معنایی بر قرار است ؟« خوراکی » و « سیر » میان دو واژه ی  (4

 در دوجمله ی زیر پی برد .« بوستان » از چه طریق می توان به معنای متفاوت  (5

 خواندن یا سعدی  هم نشینی با واژة        با خواندن بوستان درهای اندیشه سعدی به رویم گشوده شد .    الف( 

 یا بازی هم نشینی با واژة تفرّج     تواداش بازی به را خیالم کودک بوستان در تفرّج ب(  

 

 
 شیوه ی عادی و بالغی 

 .یبالغ ی وهیو ش یعاد ی وهی: شرندیگ یدر کنار هم قرار م وهیجمله به دو ش یسازنده  یگروه ها

 به ترتیب در جای خود قرار می گیرد  .  کالم یاجزا: یعاد ی وهیش

 ، غمناک گشت  دل و جان عقاب                    نهاد در ابتدا و فعل در انتهای جمله می آید ،مثال   

 شوند یسخن جابه جا م شتریب ریتاث یو برا سندهینو صیکالم برحسب تشخ یاجزا وه،یش نیدر ا:  یبالغ ی وهیش  
         دل و جان عقابگشت غمناک                                                                                                

 ؟ یعاد ی وهیبه ش ایساخته شده است  یبالغ ی وهیبه ش تیب (1

 یبالغ ی وهیش      یمور آموز رسم بردبار ز           یکامکار دیگرت همواره با  

 جمالت و ابیات  زیر به شیوة عادی است یا بالغی؟ (2

 بالغی           شباب امیچو ازو دور شد ا        گشت غمناک دل و جان عقاب الف(

 بالغی                                          فانیشده از خون ضع نیاست که رنگ یخاک ب(

 عادی  نداشت ییکالس ششم ابتدا زیپار ج(

 بالغی         یمیاست قد یشهر ا،یتالیا تختیرم، پاد( 
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 ) اجزای جمله ، به ترتیب درجای خود آمده اند (  د(         ؟نداردوجود  یبالغ وهیش نهیدر کدام گز(  3     

 که ساالر آن انجمن، گشت کم    چو آگاه شد دختر گژدهم  الف(               

 دیناور نیزمانه ز مادر، چن       «دیگردآفر»کجا نام او بود ب(                 

 ریکه شد الله رنگش به کردار ق         ریننگش آمد ز کار هج چنانج(               

 دیو لب را به دندان گز دیبخند       دیاو را بد راوژن،یسهراب ش چود(                

 
 ساختارهای نحوی زبان کهن و ها بیواژگان و ترکویژگی شعر اخوان       واژگان و ترکیب نوساخته         

 
   حروف ربط هم پایه ساز  و   وابسته ساز 

 و   پیرو ) وابسته(   جمله پایه)هسته( 

 از نظر کاربرد، دو گونه است: وندیپ ایحرف ربط 

 (وابسته) رویپو (هسته ) هیپا روند و شامل دو بخش یوابسته به کار م یوابسته ساز که همراه با جمله ها یوندهایپ (الف

 نکهیتا ا نکه،یکه، گرچه، با ا نیهم را،یاست؛ مانند: که، چون، تا، اگر، ز

 است وابستهجمله ای که حرف ربط وابسته ساز دارد، 

 رامشخص کنید و   پیرو ) وابسته(   پایه)هسته( در جمالت زیر جملة 

 همانیم یبرا   پایه)هسته( ةجمل میاوریامروز ب یها همانیم یغاز را برا نیا  (ساز   هیحرف ربط هم پا) اگر (1

 پیرو ) وابسته( جملةآورد؟  یفردا از کجا غاز خواه یها

 پیرو ) وابسته( جملة میحسابش را دستش بده (ساز هیپا حرف ربط هم)تا  پایه)هسته( ةجملاوریسگ را ب (2

             قیجز تصد پیرو ) وابسته( جملة به غاز دوخته شده بود شانیچشم ها  (ساز هیحرف ربط هم پا)گرچه (3

 پایه)هسته( ةجمل نداشتند یو بله و البتّه گفتن چاره ا یمصطف یحرف ها

 ...ایو،  کن،یل ،یرود؛ مانند: امّا، ول یبه کار م ههمپای ةدو جمل نیساز که ب هیهم پا یوندهایپ( ب

 این حروف جمله را به هسته و وابسته تقسیم نمی کنند
 شده است. دهیاز هر جهت د ییرایاست و تدارک پذ دیروز دوم ع نکیا            

 «ان » انواع  

 جمعنشانة              چه معنایی دارد ؟« پاکان » در واژه ی « ان » پسوند  (1

   در مفهوم قید ) زمان (             بر چه مفهومی داللت دارد ؟« بهاران» در « ان » نوع  (2

 در هریک از واژه های زیر بیانگر چه مفهومی است ؟« ان»پسوند  (3

 کوهان-دان             چسواران           ج شا -ت       پاییزان-پ                 سپاهان –ب        بامدادان –الف   (4

 شباهت  -چصفت فاعلی )قید حالت(     – ج      جمع عالمت – ت     زمان -پ     مکان –ب     زمان  -الف 

 بیانگر زمان باشد .« ان » که در آن پسوند  بنویسیدیک واژه  (5

 بامدادان، شامگاهان، سحرگاهان زان،ییپا
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 ندردمندا –بر مفهوم جمع داللت نمی کند ؟ مفهوم آن را بنویسید .پاییزان « ان » در کدام یک از واژه های زیر  (6

 پاییزان : زمان

 در کدام یک از کلمات زیر نشانه ی جمع نیست ؟ «ان » پسوند  (7

 بهاران وگیالن                      . چشمان – بهاران – زانوان –گیالن 

 یک از کلمات نشانه ی چیست ؟ مردان ، پاییزاندر هر « ان »  (8

 زمان: پاییزان              مردان : جمع 

 ؟ دارد مفهومی چه  باختران – شامگاهان – کوهساران –در هر یک از واژه های : برگ ریزان « ان » پسوند  (9

 مکانباختران :    – زمان:  شامگاهان    - مکان:  کوهساران   –برگ ریزان : زمان    

 نشانه ی جمع است ؟ دلیل خود را بنویسید .« کوهان » در واژه ی «  ان » آیا پسوند  (10

 (مانند کوه )خیر ،زیرا نشانه ی شباهت است 

 چیست؟  در کدام یک از کلمات زیر نشانه ی «ان » پسوند  (11

 خواهان  -چماهان         – ج           خندان – ت    بابکان -پ     النیگ –ب     انیکاو -الف 

  صفت فاعلی )قید حالت(   -چ    شباهت   – جصفت فاعلی )قید حالت(     – ت   نسبت -پ    مکان   –ب   نسبت -الف 
 (( است.ی))استفهام انکار دیایب یانکار موضوع یبا فعل مثبت برا یپرسش یاگر جمله (:ی)پرسش انکاریاستفهام انکار 

 است. دهیند ی( مانند نی)پادزهریاقیکس زهر و تر چیه یعنی  د؟یکه د یاقیو تر یزهر یهمچو ن مثال: 

 ها؟ دانند حالِ ما سبکباران ساحل کجا    لیحا نیچن یموج و گرداب میو ب کیتار شب

  فهمندیوجه نم چیها به هبوده که حال ما را سبکباران ساحل نیشاعر ا مقصود

 ( ی)سعد     کرد؟  یگذر توان قتیحق یبه کو کجا        رونیب یروینم عتیطب یکز سرا تو   : ای

 یکنی: معلوم است که گذر نمیعنی

 مثال از کتاب درسی :

 د؟یدرآ به شکرش ةکز عهد                                              دیاز دست و زبان که برآ (1

  ؟یراهبر شو یک ،ینباش تا راهرو                       یخبر! بکوش که صاحب خبر شو یب یا (2

 چشمان تار من و تو؟ دید یچه م ایاز شب آ ریغ           غم و درد یآنجا در آن برزخ سرد در کوچه ها (3

  ار؟یاز آن پس که خواند مرا شهر                                       گر شود نابکار یکیدو  نیکز (4

 نوشتن؟ یبرا یتازه ا زیچه چ ای   گفتن مانده است؟  یبرا یچه حرف تازه ا (5

 (( است.یدی))پرسش تأک دیایب یموضوع دیتأک یبرا یبا فعل منف یپرسش ی: اگر جمله (یدی)پرسش تأکیدیتأک استفهام

 مگر به تو نگفته بودم؟    مثال:

 که قبال این مطلب را به تو گفته بودم می گوید دیتأکبا  

 نگرد؟ یجبّاران به سخره نم یروزان به استحکام کاخ پوشال هیمگر اشک س   مثال:

 که اشک سیه روزان به کاخ ستمگران  به سخره می نگرد می گوید دیتأکبا  

 مثال از کتاب درسی :
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 ؟      یعنی  : والی، حتماً در میخانه است ستیر نخمّای از کجا در خانه یوالگفت :  (1

 گنجد، که قلم بتواند آن را بنگارد، یم یآدم ةلیّدر مخ یزیچ ایآ (2

 کرده است . میتو ترس یبرایعنی  : جان من همه چیز را       نکرده باشد؟ میتو ترس یجان صادق من آن را برا امّا        
 آرایه های ادبی  
 تشبیه 

بندگان به گناه فاحش ندرد  ناموس ةپرد. دهیهمه جا کش غشیدر یب خوان نعمتو  دهیحسابش همه را رس یب بارانِ رحمتِ  (1

بناتِ را فرموده تا  یبهار ابر یةدابگسترد  و  نیفرش زُمُرّد را گفته تا فرّاش باد صبا  مُنکَر نُبرَد.  یبه خطا یروز ةفیوظو 

 ع،یرا به قُدوم مَوْسِم رب اطفال شاخدربرگرفته  و  سبز ورق یقبا ینوروز بپرورد. درختان را به خِلعت نیمهد زمدر  نبات

 بر سر نهاده. کاله شکوفه

 بانیچه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشت               بان؟یرا که دارد چون تو پشت امّت واریدچه غم  (2

 که: ما عَرَفْناکَ حقَّ معِرِفتکَ.7منسوب  ریّبه تح جمالش یةحِلْواصفان  (3

 مستغرق شده مکاشفت بحرمراقبت فروبرده بود و در  بِیاز صاحب دالن سر به جَ یکی (4

 یزر شوو  یابیب عشق یایمیکتا  ی                     ، چو مردانِ ره بشومسِ وجوددست از  (5

 مَسلک مرغ گرفتار قفس، هم چو من است           همه بهر وطن است نیا راسی مرغ ةنال (6

 که مردم صاحب قلم نداشت یهر ملّت            فتد نامش از قلم دفتر زمانهدر  (7

 مانند ویمردم نحس د نیو            از دَم ستوران  یتا واره (8

 دماوند یتو ا ییآن مشت تو               بنواخت ز خشم بر فلک مشت (9

 از گردشِ قرن ها پس افکند                ی تو مشتِ درشتِ روزگار (10

 برکند ظلم یبنا شه،یاز ر                 دیبنا که با نیبرکَن ز بن ا (11

 باد ستیآتش ندارد، ن نیهر که ا               باد ستیو ن ینا بانگ نیاست اآتش  (12

 فتاد یجوشش عشق است کاندر م                     فتاد یاست کاندر ن آتش عشق (13

 دیاین ادیبر من زند، مرا از خود    جمال آنآفتاب رسم و تاب  چون من در آن حضرت  (14

 ننهد یگریرخت، د، هرجا که باشد، جز او عشق، آتش است (15

 لبخند گاه گاهت، صبح ستاره باران            صبح و ساحل وندینگاهت، پ ةنییآ (16

  ادگارانیگونه  نیرا ز یزندگ وارِید          بودند و نقش بستند اریاز من و تو بس شیپ (17

 است آوازِ باد و باران باقی زمانه در تا ماند                  تو و من از بعد محبّت ةنغم نیو (18

 شده است. دوخته ترانهیمد یآب لسانیطبر    رنگارنگ یکوچک و بزرگ، مثل وصله ها یها رهیجز (19

 روشن کرد  ینیموسول روم را یچراغ امپراتور نیآخر (20

 اش نام نهادند یو ن شیاز خو یتا شد ته              چوب  یکی دیبر سر و تن د جفا غیتصد  (21

گردد، بر  دایپ یو چون طاعت . نمینش  مَرکب صبربر  د،یآ دیپد ییچون بال . نمینش   مَرکب شُکربر  د،یآ دیپد یچون نعمت (22

 نمینش  مَرکب اخالص

 را  روشن نگاه دارد چراغ علم و فلسفه و کالم که بود او به ها چشم ةهم (23

 منقلب شد. ناگهان بود، دهیاش  فرا رس یو اجتماع یعلم اتیبهار حدر آن هنگام که  (24

 . آمد یبخش و گرم و مهربان و نوازشگر م دی،  ام تابستان وصال (25
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 بُرد یم ریکوآزاد و دامن گسترمان،  هنیمبه  زندان شهرما را از غربت  (26

 آن استشمام کرده است زیاسرارآم یرا در فضا الهام عطر (27

 ... ینخلستان خاموش و پر مهتاب نیا ،ریآسمان کو (28

 رمیگ یم سکوتش یبیغی باران ها ریرا در ز  تاب قلبم یو ب نیمشت خونهرگاه  (29

 زنند یسر م بی، تک تک از غو خاموش بایمرغان الماس پَر، ستارگان زکه بر آن  یسبز معلّق یایدر نیا (30

 سر زد نیپرو یبایز لیقندالماس شکفتند و  یگل ها (31

در آن  کودکانه ام همچون پروانه شوققلب پاک که   و الهام و احساس الیمعطّر شعر و خ و نیرنگ یگل هاآن باغ پر از  (32

 .دل پژمرد  یدرد و ب یب عقل نیسرد ا سموم در  دیپر یم

 رگ گردنت گواه دادگاه عشقدر                  که در محضر آورند ستین ازیشاهد ن (33

 تنگِ خوار است اگر، بگذرم ن،یاز                  بود بسپرم  کوه آتشاگر  (34

 قهوه خانه گرم و روشن بود، همچون شرم...   /  بود و سرد، همچون ترس رهیت رونیبگرچه  (35

 گرم شیآشنا ثیدَمش، چونان حدو  (36

 در دستش مَنتشا مانند یچوب دست (37

 تا سر گوش یپاد،یگِرد بر گِردش، به کردار صدف بر گرد مروار /همگنان خاموش، (38

 شد از لبش لبخند ینم گم/  دیگنج مروار دیچون کلآن که هرگز   (39

 ذو شگفت آو زیناباور و غم انگ شیشرم یو پهناش، ب یچاه چونان ژرف (40

 بود تمهش خوان دهان و دام ةطعم پهلوان هفت خوان، اکنون (41

 دیچیپ یم چاه سار گوششوم و نامردانه اش در  یصدا (42

 نگاهش مثل خنجر بود و دیبار یضّجه م شیمرِد نقال از صدا (43

 هنیم یا هنیرا آزمودم م نیزم بایز نیمن ا           دیرو ینم تیگل روجز  یاهیگ دشت دلبه  (44

 بود گرم رو، سوزنده و سرکش            بود  آتش چونآن باشد که  عاشق (45

 ...صفت یره عال نیاز سپهر ا              آفتاب معرفتچون بتابد  (46

 مشغول کباب شدن بود گیدر د ساعت که در همان بود  یگردنش مثل گردن همان غاز مادرمرده ا (47

 آمد رونیب حلقوم چیپ یناز  دهیبر دهیبر شیصدا (48

 دیگرد دیناپد انیگورستان شکم آقاشده، در  جماعت کرکس صفت نای ةغاز گلگونم، طعم (49

 است آخته یریشمشدستان من  یبرا تو ةخند (50

 انداز لنگر جا نیمن ، هم الیتندرو خ یکشت یرا از پرواز بازدار و تو ا  تیعقاب آسا یبال هافکر دور پرواز من ،  یا (51
 

 جناس:  

  باد ستیآتش ندارد، ن نیهر که ا          باد  ستیو ن یبانگ نا نیآتش است ا (1

 نابود یاست و در مصراع دوم اسم در معن یاسناد یدر مصراع اول فعل منف ستنی ةجناس تام: واژ ستینو  ستین         

 است

 است ی دعاییو در مصراع دوم فعل اسناد است « هوا»در معنی  در مصراع اول باد ةواژ:     جناس تام باد و باد:                
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 مقام و آهنگ: اول ةپرد           دیما در یپرده ها شیپرده ها                      دیبر یاریهر که از  فیحر ،ین (2

 ستر و حجاب: دوم ةپرد ی/ قموسی

 اش نام نهادند یبود؟ کجا بود؟ ک یک           اش نام نهادند  یکه ک یانیکاووس ک (3

 پادشاه / چه وقت و چه زمانی            مصراع دوم: جناس تام یدر مصراع اول با ک یک  

 یی     اینتوان شبه تو گفتن که تو در وهم ن ی          نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنج (4

 یسان اختالففهم و وهم: جناس ناهم     

 بیو ع بی: غیجناس ناهمسان اختالفی           تو بپوش یبیهمه ع ،یتو بدان یبیهمه غ  (5

 ی        نماند که صاحب نظر شو یپس شک نیز         وجه خدا اگر شَوَدَت منظر نظر (6

 یشیمنظر نظر: جناس ناهمسان افزا       

     ارغند ریِبخروش چو شرزه ش                       گرزه یچو اژدها یبگرا (7

 یگرزه و شرزه: جناس ناهمسان اختالف              

    کند  یم تیها شکا ییاز جدا                    کند یم تیچون حکا  یبشنو از ن (8

 ی : جناس ناهمسان اختالفتیو شکا تیحکا    

           شیروزگار وصل خو دیباز جو              شیکاو دور ماند از اصل خو یهر کس (9

 یاختالف اصل و وصل : جناس ناهمسان       

        ستیجان دستور ن دیکس را د کیل                 ستیتن زجان و جان زتن مستور ن (10

 یمستور و دستور: جناس ناهمسان اختالف  

   ستیآن که جز تو پاک ن یتو بمان، ا              ستیروزها گر، رفت گو رو، باک ن  (11

 ی باک و پاک : جناس ناهمسان اختالف         

      است ییبادا که عشق خوش سودا عاشق              است ییهرکجا برنا ر،یدر عالم پ (12

 یشیعاشق و عشق: اشتقاق و جناس ناهمسان افزا     

 

 

  بهار من و تو  یاز باغ، بو دیآ یامروز م          دوست، غم برگ و بار من و تو یاگر سوخت ا روزید (13

 ی  شیبار و بهار: جناس ناهم سان افزا      

 چشمان تار من و تو  دید یچه م ایاز شب آ ریغ              غم و درد یآنجا در آن برزخ سرد در کوچه ها (14

 ی سرد و درد: جناس ناهمسان اختالف   

    راه دهیکه چشمت کش ستیک اقیاز اشت ی                    اشارت نبیدارد اسارت تو به ز (15

 یاسارت و اشارت: جناس ناهمسان اختالف         

 یجناس ناهمسان اختالف           نهانکه درد سپهبد نماند            جهانبه شاه   گفت موبد نیچن  (16

               آرد از دشت، صد کاروان ونیه                  به دستور فرمود تا ساروان  (17

 یکاروان و ساروان: جناس ناهمسان اختالف         
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         دیسخن گفتنش با پسر نرم د دید                رخ شاه کاووس پر شرم   (18

 یشرم و نرم: جناس ناهمسان اختالف                    

      آمد ز آتش برون شاه نو که                  برخاست غو  دندیچو او را بد (19

 ی غَوْ و نَوْ: جناس ناهمسان اختالف                       

         در باختن  دتیبا نجایمِلک ا                    انداختن دتیبا نجایمُلک ا (20

 یحرکت مُلک و مِلک: جناس ناهمسان                    

 

 حسن تعلیل 

 بنهفته به ابر، چهر دلبند ی            رو ندتیتا چشم بشر نب (1

 چند کیاز درد، ورم نموده  ی                نزمی ةتو قلب فسرد (2

 اش نام نهادند یخون دل شاهان که م              شد  انیآمد و از تاک ع نیبا خاک عج (3

 اش نام نهادند  یو ن شیاز خو یتا شد ته             چوب  یکی دیجفا بر سر و تن د غیصد ت (4

 اش نام نهادند یمردادمه و گاه د ی                  ما بود که گاه یو دم سرد یدلگرم (5

 برخاسته اند نجایهمه از ا امبرانیو از آن است که پ (6
 تناقض )متناقض نما . پارادوکس( 

 د؟یکه د یدمساز و مشتاق ینهمچو                   د؟یکه د یاقیو تر یزهر ینهمچو  (1

 از سنگ کوهساران ختیبرانگ ادهایفر                جنونم یخاموش تیبازآ که در هوا (2

 ...  ینخلستان خاموش و پر مهتاب نیا ر،یآسمان کو (3

 دل پژمرد  یدرد و ب یعقل ب نیا سموم سرددر  (4

 آورده مرگ گرم به آغوش تو پناه               آخرت یاست نفس ها یزندگ زیلبر (5

 نگردی خود را م رامونیو ثابت، پ رهیخ یبا نگاههاو  است ستادهیا شیخو یبرجا حرکتی که ب دمیدی معلم را م (6

 

 
 سجع 

 نعمت دیاست و به شکر اندرش مزقربت که طاعتش موجِبِ   عزّ و جلّ ،را  یمنّت خدا (1

 ذاتمفرّح  د،یآ یو چون برم  است  اتیحرود، مُمِدّ  یکه فرو م یهر نفس (2

 دهیکشهمه جا  غشیدر یو خوان نعمت ب دهیرسحسابش همه را  یبارانِ رحمتِ ب (3

 نبُرَدمُنکَر  یبه خطا یروز ةفوظی و ندرد فاحش گناه به بندگان ناموس ةپرد (4

 . کرده آغاز تیّکرده بود و جور و اذ دراز  تیّکنند که دست تطاول  به مال رع تیرا از ملوک عَجَم  حکا یکی (5
 

 ایهام و ایهام تناسب             
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 نباشد اریآن که هش(  2           مقابل خواب ( 1               ستین داریبشب  مهین یقاض یرو، صبح آگفت :  (1

 کنار، پهلو (2          سخن، بانگ( 1                  مانند ویمردم نحس د نیو                      ستوران  دَماز  یتا واره (2

 کوه انیم 2         کمر 1             کمربند یکی انیمز آهن به                کُلَه خُود یکیبه سر  میاز س (3

    افسرده 2زده و منجمد  خی 1                چند کیاز درد، ورم نموده                           ینزمی ةفسردتو قلب  (4

 دیآرزو و ام 2      حهیرا 1                                                            مدهوشم کرد. انیمول یجو یبو (5

 چشمان تار من و تو؟ دید یچه م ایاز شب آ ریغ     غم و درد  یآنجا در آن برزخ سرد در کوچه ها (6

 روح و افسرده یب 2   سرد 1   

 .  کند کسانیهم سطح و  مرا با خاکتوانست  یبود که م یحالت نیبهتر سجده (7

  شدم ینم دهیشدم و د یمن با سجده کردن با خاک هم سطح م(  1

 شوم یمن با سجده در برابر عظمت خالق، پست و کوچک م( 2  

      برون ز چاه دیاین چیبگو که ه وسف،ی                    کِشد یو شرمندگ ندیتو را بب ترسم (8

  واهمه دارم. 2     دارم. نیقی 1     

     نه دود نه آتش نه گرد و نه خاک            پاک اووشیپدر شد س شیچو پ (9

 گناه یب 2                  زیتم 1                         

      بود  یکانون گرم ،یراست/       و روشن بود، همچون شرمگرم قهوه خانه  (10

 بود. یمیبامهر و صم 2         مقابل سرد 1        

               ها اوشیسهراب و س داغ خون سِیخ/   هاست  یبخت رهیت میگل نیا (11

 خون داغ و گرم 2                درد و غصّه 1              

               بود نابرادرشغاد آن  او/   دیرا د یا هیسا ناگهان انگار/ بر لبِ آن چاه... (12

 ناجوانمرد 2 ی         برادر ناتن 1        

 ایهام تناسب          

 یی رها یرومگر از آتش دوزخ بودش          دیتو گو دیتوح همه  ییلب و دندان سنا (1

 افتنیامکان  2      چهره ،یرو 1 با لب و دندان    تناسب هامی: ایرو  

غبار آلود، به همان  یبه همان هوا ار،ی یب اری، به همان دمهر یو به همان شهر ب ییترک گو را تزانیعز دیبا (2

 که با هوا و آسمان تناسب دارد دیخورش 2     محبّت 1         تناسب دارد: هامیمهر ا     یبازگرد آسمان دودگرفته

  

 استعاره 

.                                                                                              بگسترد نیفرش زُمُرّدفرّاش باد صبا را گفته تا  (1

 و گیاه سبزهاستعاره از  

؟        بانیآن را که باشد نوح کشت موج بحرچه باک از                بان؟یامّت را که دارد چون تو پشت واریچه غم د (2

  اتفاقات ناموافقاستعاره از  
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  ی؟ما را چه تحفه کرامت کرد یکه بودبوستان  نیاز دوستان گفت: از ا یکی (3

 و مکاشفه یاستعاره از عالم معارف اله          

                                           . اصحاب را  یةپرکنم هد یرسم، دامندرخت گل به خاطر داشتم که چون به  (4

 جمال حقاز استعاره 

                                                  چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. مگلی بو دمیچون برس (5
 حق اتیاستعاره از تجلّ

ی                                تر شو ،یمو کیکز آب هفت بحر، به           شو، گمان مبر   بحر خدا قیدم غر کی (6

 استعاره از معرفت حق

  مَسلک مرغ گرفتار قفس، هم چو من است /  همه بهر وطن است نیا  راسی مرغ  ةنال (7

 : استعاره از خود شاعرریناله: استعاره از شعر شاعر/ مرغ اس    

                       الحَزَن است تیکه ب خانهکُنَش آن  رانیزاشک و           کاو شود از دست اجانب آباد یا خانه (8

 وطناستعاره از 

   دماوند یا یتیگنبد گ یا                           دربند یپا دیسپ وید یا (9

   از کوه دماوند استعاره: یتیو گنبد گ دیسپ وِید                 صیتشخ:  و گنبد  وید بای  «ای»آوردن  

 کمربند  یکی انیبه م آهنز                     کُلَه خُود یکیبه سر  میساز  (10

 کوه انیرنگ م رهیت ی: استعاره از صخره هایکمربند آهن                                 کوه یرو: استعاره از برف میس

 ستوران: استعاره از مردم نادان                   مانند ویمردم نحس د نیو            ستوراناز دَم  یتا واره   (11

 خورشید از استعاره   سپهر ریش                          وندیبا اختر سعد کرده پ                  مانی، بسته پسپهر ریشبا 

 کوه یاستعاره از برآمدگورم:                       چند کینموده  ورماز درد،                      ینزمی ةتو قلب فسرد (12

 برفاستعاره از : کافور                  بر آن ضماد کردند کافور                      ندیتا درد و ورم فرو نش (13

 آتش: استعاره از خشم و نفرت                       خود نهفته مپسند آتشوان                      دل زمانه  یشو منفجر ا (14

 خشم و نفرتآتش: استعاره از   پند یکیسوخته جان، شنو  نیز                 درون را آتشپنهان مکن 

 مادر: استعاره از دماوند                            بخت فرزند اهیپندِ س نیا                  بشنو ،دیمادرِ سر سپ یا (15

 معجر: استعاره از برف است دیسپ                     کبود اورند  یکیبه  نیبنش            معجر دیسپ نیبرکش ز سر ا (16

 استعاری ةاضاف                    وندینژاد و پ نیبگسل ز هم ا                 ریتزواساسِ  نیا یبفکن ز پ (17

بنا در مصراع اول: استعاره از                         ظلم برکند یبنا شه،یاز ر                       دیکه با بنا نیبرکَن ز بن ا (18

 ظلم

 عشقآتش: استعاره از              دیکانجا رس یشد کس آتشغرق              دیپد دیعشق آ یواد نیبعد از ا (19

   ما بکَن را از سر شاخ و دُم یغول ب نینشده و شرّ ا داریهنوز از خواب ب یتو را به خدا بگو فالن (20

 یاستعاره از مصطف           

      گره: استعاره از مشکل                     فقط به دست خودت گشوده خواهد شد گره نیا (21
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   .دیگشا یم میرو به/  را یزندگ یدرها یتمام/  شود یامّا خنده ات که رها م (22

 )اضافة استعاری(: استعارهیزندگ یدرها       

          شکفد یلحظه ها م نیتر کیدر تارتو /  ةخندعشق من،  (23

 می شکفد( شده است که هیتشب یخنده به گل)خنده: استعارهشکفتن                   

 داردکه بال  یباد: استعاره از پرنده ا.                         نمیبنش   باد یبال هاخواهد بر  یدلم م (24

 نشیکران: استعاره از جهان آفر یب یایدر                    رسم کران یب یایدر نیا انیپا به یمگر روز (25

   را از پرواز بازدار  تیعقاب آسا یمن ، بال هافکر دور پرواز  یا (26

 است. (استعاره) صیتشخ رد،یاگر مخاطب قرار گ رانسانی. غصیتشخ         

 و استعاره صیدل: تشخ نیجبه          د نیآتش یانیزبانم را ب                       نه نیجببر  یرا داغ عشق دلم (27

   بارانیستاره، در چشمِ جو یداریباران ب       یمهربان تر از برگ در بوسه ها یا (28

 ی: اضافه استعاربارانی/ چشم جو استعاری ةباران: برخورد قطرات باران با برگ؛ اضاف یبوسه ها  

 یشمالهای  کوه ة. از دامندیآ یم رونیبزرگ ب یخچالیاز دل  ییگو ر،یسرد که در تموز سوزان کو آبی ةچشم (29

دراز  یانیسال که یدرختان کهن نجایدارد. از ا یسر بر م نانیشود و از دل ارگ مز یم ریسراز ریکو ةنیبه س رانیا

 کنند یم عتیسر بر شانه هم داده اند، آب را تا باغستان و مزرعه مشا

 ندرختا دادن هم ةو سر بر شان نانیمز دل ارگ خچال،یدل  ر،یکو ةنی: سصیو تشخ همکنی ةاستعار

 .  را بر لب دارد یوح اتیاش آ زهیسنگرو  سنگش ةدرختش، غارش، کوهش، هر صخر (30

 همکنی ةاستعار ص،یرا بر لب دارد: تشخ یوح اتیآ    

     ستیگر یبرد و م یمسر در حلقوم چاه  اد،یفر یب ریو در قلب آن کو دیپل ةنیدر کنار آن مد (31

 صیو تشخ استعاری ةحلقوم چاه: اضاف /صیو تشخ استعاری ة: اضافریقلب کو 

    ما  ییفصل فصل من و توست فصل شکوفا نیا (32

 با گل می: بخوانهیو استعاره مکن صیتشخ    بهار من و تو نکیا میبا گل بخوان زیبرخ      

 صیدل: تشخ یدرد و ب یعقل ب             دل پژمرد یدرد و ب یعقل ب نیدر سموم سرد ا (33

   آلود شیمصلحت اند نیعلم عددب نیکرد، به ا یم ها که درونم را پر از خدا ییبایآن همه ز   (34

 هیمکن ةو استعار صی: تشخشیمصلح تاند نیعلم عددب

   شامگاه؟ دِیخورش ة دینه! سِر بر ای             ماه است در پگاه؟ ةدیسِر بر نیآه، ا (35

 صیو تشخ استعاری ة: اضافدیسر ماه و سِر خورش      

    گزند دیایگناهان ن یکه بر ب             است سوگند چرخ بلند نیچن (36

 : سوگند چرخ بلندصیتشخ           از آسمانچرخ بلند: استعاره     

      دبو هشتم خوان دهان و دام ةطعم/   پهلوان هفت خوان، اکنون (37

 : دهان خوان هشتمصیو تشخ یاضافة استعار           

 رتمندی: رخش غصیتشخ                  مانند ی/ رخش ب رتمندیرخش غ با،یرخش ز (38
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 لفّ و نشر 

 جم نداشت دیاست که جمش یما را فراغت               است یته یو جام من از جام و م بیبا آنکه ج (1

 یلفّ دوم: جام/ نشر اول: مال/ نشر دوم: م /بیلفّ و نشر مرتّب دارد: لفّ اول: ج

 (نامرد ةنیمهِر مرد و ک)  مرد و نامرد: لف و نشر مرتّب  نِ یمهر و ک     مرد و نامرد است نِیمهر و ک اریع نیا  (2

 لفّ و نشر مرتّب         و خنجر زهین شیها هواریکِشته هر سو بر کف و د (3
 اسلوب معادله 

  ستیجز گوش ن یمر زبان را مشتر                   ستیهوش ن یهوش جز ب نیمحرم ا (1

 کشد اوّل چراغ خانه را  یدزد دانا م            برد هوش دل فرزانه را  دیعشق چون آ (2

 یز گرگ چوپان دیایکه ن ی                                     سلطان شهینکند جورپ (3

 
 تلمیح  

 ییاینتوان شبه تو گفتن که تو در وهم ن ی               نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنج (1

دور پرواز  یکه همّت ها یکس)غوص الِفطن نالهیَبُعدُ الهِمَم و ال درکهیُال   دارد: یاز حضرت عل یثیبه حد حیتلم

 (رسندنبه کُنه آن  رکیز یاو را درک نکنند و عقل ها

 ءیٍکَمثِله شَ سَیلَ یاهلل الذّ ة :    فیشر یةبه آ حیتلم زین

 ییتو فزا یهمه کمّ ،یتو بکاه یشیهمه ب ی               تو بپوش یبیهمه ع ،یتو بدان یبیهمه غ (2

 و الشّهاده بیعالم الغ: اهللُ یتو بدان یبی: همه غحیتلم

 تعزّمن تشاءو تذّل من تشاءیة: به آ حیمصراع دوم تلم                 

 نعمت دیکه طاعتش موجِبِ قربت است و به شکر اندرش مز  ، عزّ و جلّ  را  یمنّت خدا (3

 « دَنَّکُمْیلَئنْ شَکَرتُم لَز»  :    میبراها ةاز سور 7 یةدارد به آ حیتلم

 یو به غفلت نخور یبه کف آر یتا تو نان          و فلک در کارند دیو خورشابر و باد و مه  (4

 یشرط انصاف نباشد که تو فرمان نبر                   از بهر تو سرگشته و فرمانبردار  همه         

 «روَ سَخَّرَ لَکُمُ الشّمْسَ و القَمَ »:  دارد حیتلم ت،یمصراع اول هر دو ب                

 ... انیو صَفْوَتِ آدم انیو مَفخِر موجودات و رحمت عالم ناتیاز سَروَر کا  در خبر است  (5

 « نَیو ما اَرْسَلْناکَ الّ رَحْمةً للْعالَم:»    ایانب ةاز سور 106 یةدارد به آ حی: تلمانیرحمت عالم      

       بانیبحر آن را که باشد نوح کشتچه باک از موج           بان؟یامّت را که دارد چون تو پشت واریچه غم د (6

 دارد به داستان حضرت نوح . حیتلم             

 کرد که او اهرمن است نیقیملّت امروز                      میکرد مانیمُلک سل نیرا که در ا یآن کس (7

:  ندیگو یبود که م یو یدر انگشتر یو قدرت و ییدارد. راز فرمانروا مانیحضرت سل یبه ماجرا حیتلم تیب

بر تخت  مانیسل یآن را به دست آورد، به جا یبه ترفند منیپروردگار بر آن حک شده بود و چون اهر اسماء

 آواره شد. مانینشست و سل
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 جم نداشت دیاست که جمش یما را فراغت          است یته یو جام من از جام و م بیبا آنکه ج (8

 یشدادیادشاه پپ دیبه داستان جمش حیجم: تلم دیجمش

و جنگ با دیو  به هفت خان رستم حیتلم                    دماوند یا یتیگنبد گ یا           دربند یپا دیسپ وید یا (9

 سپید

 اش نام نهادند یو ن شیاز خو یتا شد ته         چوب یکی دیجفا بر سر و تن د غیصد ت (10

 شد یبا تحمل رنج ها و جفاها، از خود ته دیو عارفانه دارد که با انهیصوف« اضتیر»ی به حیتلم

خدا  یایرا بر لب دارد و زبان گو یوح اتیاش آ زهیسنگرو  سنگش ةدرختش، غارش، کوهش، هر صخر یحتّ (11

 شود یم

  االرض یالسّموات و ما ف یسبّح هلل ما فی : یقرآن یةبه آ حیتلم

که در  را و بزرگم  نیآلود آن امام راست هیگر یشنوم. ناله ها یآلود آن روح دردمند وتنها را م هیگر یناله ها (12

   .ستیگر یبرد و م یم سر در حلقوم چاه  اد،یفر یب ریو در قلب آن کو  دیپل ةنیکنار آن مد

 با چاه  ریام سخن گفتنِ حضرت یدارد به ماجرا حیتلم                 

  
 زنند یسر م بیو خاموش، تک تک از غ بایکه بر آن مرغان الماس پَر، ستارگان ز یسبز معلّق یایدر نیا  (13

 پنداشتند. یرنگ سبز م به  به باور گذشتگان که آسمان را حیتلم

 آمد و هنگام درو شیاز کشته خو ادمی           و داس مه نو  دمیسبز فلک د مزرع

        مدهوشم کرد انیمول یجو یبوشد؛  انیپرن یآمو گیفرو نشست؛ ر حونیآب ج  (14

 ی  به شعر رودک حیتلم           

 یهم دیمهربان آ اری ادی             یهم دیآ انیمول یجو یبو                  

 یهم دیآ انیپرن میپا ریز           راه او یو درشت یآمو گیر                

 )اسب(    خنگی  هم دیآ انیما را تا م خنگ    دوست یاز نشاط رو حونیج آب                

 یهم دیتو شادمان آ یز ریمی            ز ریبخارا شاد باش و د یا                

       راه دهیکه چشمت کش ستیک اقیاز اشت ی            اشارت نبیدارد اسارت تو به ز  (15

 نبیضرت زح اسارت و ةعاشورادارد به واقع حیتلم         

 نگاه؟  یکن یمسلم شرف، به کجا م یا ک؟یکدام پ ایرسد آ یاز دوردست م (16

 . انیکوف یبه سو)ع( نحسی امام ةفرستاد«  لیمسلم بن عق» یدارد به ماجرا حیتلم تیب

       برون ز چاه دیاین چیبگو که ه وسف،ی             کِشد  یو شرمندگ ندیترسم تو را بب (17

 وسفیدارد به داستان حضرت  حیتلم ت،یب           

       هقتلگا گودال مجسّمِ ةروض یا             کربال شکوه به چشمت نهفته است کی  (18

 در سوگ حضرت. یروضه خوانو نیز  ل قتلگاهگودا و عاشورا ةدارد به واقع حیتلم تیب       

                 سمن داشت اندر کنار یر که گفت                سوا یچنان آمد اسپ و قبا  (19

 میبه آتش افکندن ابراه یدارد به ماجرا حیتلم      

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راِه مشاور



  بود کسانیدم آتش و آب                     بود  زدانیپاک  شیبخشا چو

میبه آتش افکندن ابراه یدارد به ماجرا حیتلم  

 عجاب بودم ءُیو ش ابیمخلوق کم نیمشغول تماشا و ورانداز ا (20

رود. یبه کار م یشگفت انیب یبرا«  ءٌ عجاب یانّ هذا لَش » دارد 5 آیة ص، ةبه سور حیءٌ عجاب: تلم یش 

 هنوز بر همان مهر و نشان است که بود ش،یاز هزار و صد سال پ نانیمز (21

گوهر مخزن اسرار همان است که بود    حافظ: تیب نیضرب المثل است برگرفته از ا

دبو که است نشان و مُهر بدان مِهر ةحقّ 

بود «  مستعجلدولت »که میدان یراند امّا همه م شیپ زین قایو قلب افر 2تا حبشه  یچند صباح (22

دولت مستعجل بود یدرخشید ول خوشی            بواسحاق ةخاتم فیروز یراستاشاره به بیت حافظ:            

تضمین

«به روزگاران یتوان کرد حتّ  ینم رونیب» :                      گفتم« نشسته یبه روزگاران مهر »یگفت (1

کرده است نیرا تضم تیب کیاز  یینظر داشته و بخش ها یاز سعد ریشعر به غزل ز نیشاعر در سرودن ا

داده است  ییایرومان  سندةینو کیشهادت را  نیا« خدا حضور دارد ریدر کو»  (2

یرومان سندةینقل قول از نو  

کنایه

 از بدبخت هیروزگار کنا شانیپر (1

از تأمّل و تفکر عارفانه است هیمراقبت فروبردن: کنا بیسر به ج  (2

 کردم. فراموش شدم و خود را یزیرا از دست دادم؛ غرق چ اریاخت نکهیاز ا هیدامن از دست من برفت: کنا (3

و فضا نامساعد است، جامعه فسادزده است طیشرا یعنی . یاجتماع یاز نابسامان هیهموار نبودن راه: کنا (4

 جامه یاز نخ نما بودن و فرسودگ هیت: کناسیز پود و تار ن ینقش (5

به نظر انسان  یعالم ماد نیجزء ا نیو درخشنده تر نیباتریکه ز ییبه جا دنیاز رس هیاز آفتاب خوب تر شدن: کنا (6

 .دیاین

 و تضاد رنظی مراعات وجود، ةاز هم هیتا سر: کنا یاز پا (7

 نباش ییایدن یزندگ نینگران ا یعنی چ؛یدر دل مدار ه (8

شدن دیاز کشته و شه هیغرقه به خون شدن: کنا  (9

از فراموش شدن هیاز قلم افتادن: کنا  (10

سندهیو نو بیاد شمند،یاند هیقلم: به کنا صاحب  (11

گرفتار ،یاز زندان هیدربند: کنا یپا  (12

 کوه دماوند ی: ارتفاع و بلندهیکنا کردن  وندید پبستن و با اختر سع مانیسپهر پ ریبا ش   (13

دهیاز شاعر رنج د هیسوخته جان: کنا  (14
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یاز نابود هیسوزد جانت: کنا  (15

بدبخت هیبخت: به کنا اهیس  (16

ی و سست یاز ترک درماندگ هی: کنادنیمعجر از سر کش (17

 از به دست گرفتن قدرت هیبر اورند نشستن: کنا (18

یرانیو و ینابود  :هیکنا  برکندن  شهیاز بن برکندن و از ر  (19

 را انجام دادن یو عالقه کار لیاز با م هیمنّت: کنا ةدیبه د  (20

 را انجام دادن یاز کار دشوار هیراست باال رفتن: کنا واریاز د (21

 : کار ناممکن کردنهیکنا   میدوغ درست کن اچهیدر کی آب با ماست، ةکاس کبا ی (22

 حال. یو ب زانیآو یعنیاست؛  هیسلّنه سلّنه: آرام آرام. کنا (23

انجام دادن یسروصدا کار ی: آرام و بهیکنا     نشستن نیزم روی خر ة مثل بچ (24

ی آشکار هست ،یهست دیدر د نکهیاز ا هی: کنایتابلو هست یلیخ (25

 از زبان نفهم بودن هی: کناستین شیحال زادیزبان آدم (26

 خاص یتیدر موقع ینکردن عمل ینیب شی: پهیکنا       مینخوانده بود گریکار را د یجا نیا (27

 ندیخوشا یتحقّق امر یو انتظار برا یاز شادمان هی: کناستیدلمان ن یدل تو (28

 را شرح دادن یو مفصل امر قیدق اری: بسکنایه     دادن حیموبه مو توض (29

شگفت زده شدن اریفراوان، بس ی: تعجب وشگفت زدگهیکنا        از تعجّب شاخ درآوردن (30

از تعجّب شاخ درآوردن=  آب به دهان خشک شدن     از متعجّب شدن هیدهان خشک شدن: کناآب به  (31

 از آشکار کردن راز هی: کنادنیپرده در (32

 راه عشق یاز شدّت رنج و سخت هیراه پرخون: کنا (33

یزندگ یشدن روزها یاز سپر هیگاه شدن روز: کنا یب  (34

  از ملول و خسته شدن هیشدن: کنا ریروز د (35

 بردن کالم و سخن نگفتن انیاز پا هیکردن سخن: کناکوتاه  (36

ی متوسّل شدن به کس ه،یرا گرفتن: به کنا یدامن کس (37

 از اقامت کردن هیرخت نهادن: کنا (38

از عاشق شدن هیمهر بر دل نشستن: کنا  (39

بودن زیبدان چ ایبدان کس  دواریاز ام هی: کنایزیچ ای یچشم داشتن بر کس (40

 .دیترس یبرد، از آن م یرمان مزد: از آن ف یاز آن چشم م (41

ی افسردگ ،یدیو ناام أسی   از هی: کنای. / دَم سردیدواریاز ام هی: کنایدلگرم (42

 داشتن و ارزشمند کردن از پر رونق نگه هی: کنا داشتن داشتن و چراغ را روشن نگه گرم را یزیچ (43

 قهیاز دنبال کردن روش و طر هیگرفتن: کنا شیرا پ یراه کس (44

 دنیاز منتظر بودن، انتظار کش هیراه بودن: کناچشم به  (45
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 از مشغول وسرگرم بودن هیبودن: کنا یزیگرم چ (46

 شدن ستارگان داریاز پد هیالماس: کنا یشکفتن گل ها (47

 نبودن ریاز دلپذ هی: کنا بودن روح یسرد و ب (48

در خاطر داشتن  (غذا )از آن  یاز احساس خوب هیدندان داشتن: کنا ریرا ز یزچی ةمز  (49

 بودن فیاز کث هیباد و باران خورده: کنا  (50

داشتن یزیبه چ دیشد لیاز م هیقند در دل آب شدن: کنا  (51

از معروف بودن هیاسم و رسم داشتن: کنا (52

 از ناتوان هی: کناریگ نیزم (53

 ها: دو دل: مردد، شک دار هیکنا (54

 اند دهیگندم ها هنوز خوشه نبسته اند: هنوز نرس (55

رود: آرامش ندارد. ینم نییپا شیاز گلوآب خوش   (56

خال انداخته اند: بزرگ شده اند و جوجه کبک ها، خطّ  (57

 از حرکت کردن هیپا به رکاب گذاشتن: کنا (58

 خوشحال شدن اریاز بس هیبال و پر گشودن: کنا (59

 از سخاوت داشتن و بخشش کردن/ هی: کنایگشاده دست (60

 مغرور شدن یعنیبت ساختن؛  شتنی: از خوهیکنا (61

 کردن شیآزما خطرکردن و از هیزدن: کنا یسنگ را بر سبو (62

از نگران و مضطرب شدن هیگشتن: کنا شهیپراند (63

از روب هرو کرد. هیبه گفتن نشاند: کنا (64

است یو بدگمان افتنیاز آرامش ن هیکنا«           دل  دنِ ینگرد منیا»و  «روشن نگشتنِ روان  » (65

کردن دی، قطع امدل شستن: خود را رها کردن (66

شدن هوا کیاز تار هیشب آمد به روز: و کنا (67

شدند نیغمگ نکهیاز ا هیشدند: کنا انیبر (68

از سرعت و تاخت و تاز اسب هیکناه : خاک نعلش برآمد به ما یهم (69

کردن میاز تعظ هینماز بردن: کنا (70

کردن یاز مهربان هینرم سخن گفتن: کنا (71

دنیاز هراس هی: کناافتنیتپش  (72

از اندازه شیاز غم و اندوه ب هی: کناستنیخون گر (73

دنیند بیو آس یآرامش و تندرست از هیسمن در کنار داشتن: کنا (74

از شدت خشم و اندوه هیکندن: کنا یمو (75

دیشد یاز سرما هیو کنا صی: تشخید یکردن سرما دادیب (76
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بودن یمیاز شاد و صم هیخو نگرم بودن : کنا (77

از گرم و جذاب بودن کالم هی: کناغامیپ نیآتش (78

گفت. یسخن م اریبا عشق و حرارت بس نکهیاز ا هیمست شور و گرم گفتن بود: کنا (79

خندان بود شهیهم نکهیاز ا هیشد: کنا یلبخند از لبش گم نم (80

خود نبودن و گرفتار بودن ارِ یاز در اخت هیطعمه بودن: کنا (81

یاندگو درم یاز ضعف و ناتوان هیحس و هوش از تن رفتن: کنا (82

از مردن هی: کنادیخوابی داشت م (83

یتازه و فراموش نشدن هیزنده: به کنا ادی (84

)طناب(از بلند بودن کمند هیکمند شصت خم : کنا (85

.میاز رها کردنِ آنچه دار هیمِلک باختن: کنا           و قدرت را رها کردن یاز پادشاه هیمُلک انداختن: کنا (86

یو سرگردان رتی: اوج حهیکنا  گم کرده راه  (87

 از شما عمر داشته ام. شتریب نکهیاز ا هیام: کنا دهید ادیجهان از شما ز (88

مجاز:

لب و دندان مجاز از کل وجود              دیتو گو دیتوح همه  ییلب و دندان سنا (1

 عالم اجزای ةمجاز از هم در کارند             و فلک دیابر و باد و مه و خورش (2

ی  خواب و خور شو یکه ب شیبه خو یآنگه رس       ردک دور عشق ةمرتبخواب و خورت ز  (3

یمادّ یخواب و خور: مجاز از زندگ   

  و کم نداشت شینداشت غم که غم ب یآر     غم نداشت شیکم و ب یهرگز دلم برا  (4

یماد یازهایها؛ ن ی: مجازاً وابستگشیکم و ب       

که مردم صاحب قلم نداشت  یهر ملّت در دفتر زمانه فتد نامش از قلم  (5

شهیقلم: مجاز از اند  

را محترم نداشت جامعه هرکس که فکر    محترم ستیاهل خرد ن شگاهیپدر  (6

جامعه: مجازاً مردم جامعه  /و نظر دگاهی: مجاز از دشگاهیپ       

روزگار: مجازاً مردم روزگار  از گردشِ قرن ها پس افکند  ی  روزگارتو مشتِ درشتِ  (7

 : مجازاً مردمنیزم   چند یبنواز ضربت یشو بر و  بر آسمان نیزممشتِ  یا (8

سر یسر: مجازاً مو    بخت فرزند اهیپندِ س نیا بشنو  د،یمادرِ سر سپ یا  (9

اورند: مجازاً شأن و شوکت و تخت    کبود اورند یکیبه  نیبنش  معجر دیسپ نیبرکش ز سر ا  (10

یشاه

هستی  ةمجاز از هم  اند دهیمرد و زن نال رمیاز نف  اند دهیتا مرا ببر ستانیکز ن (11

: مجازاً دل عاشقنهیس   اقیشرح درد اشت میتا بگو  خواهم شرحه شرحه از فراق  نهیس (12
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 ستیجز گوش ن یمر زبان را مشتر      ستیهوش ن یهوش جز ب نیمحرم ا (13

 باخبر است ندهگوی آن ةاست که از درد و نال ییمجاز از سخن و کالم/ گوش: مجازاً شخص دردآشنا : زبان 

 مجازاً مردم روزگاردنیا:              زد یبه روم چشم داشت و از آن چشم م ییایروز دن کی (14

اش نام نهادند یو ن شیاز خو یتا شد ته              چوب یکی دیجفا بر سر و تن د غیصد ت  (15

یچوب: مجاز از درخت ن

  لسوفانیفلسفه: مجاز از ف           خواند یو مذهب بدان م دیگو یسخن م آن همواره فلسفه از (16

یمذهب یعلما ن،یمذهب: مجاز از اهل د  

دل: مجاز از وجود    گزند ابدی شهیدل شاه از اند   که هر چند فرزند، هست ارجمند (17

: مجاز از وجودی      جانپ کنی ةز فرزند و سوداب ی  شد جان کاووس ک شهیپر اند (18

انیمجاز از جهان :جهان   نظاره شده هم گروه یجهان   دو کوه زمینهادند بر دشت ه (19

دشت: مجاز از مردم    شدند انیبر آن چهر خندانش گر  شدند انیسراسر همه دشت بر (20

ماه: مجاز از آسمان   خاک نعلش برآمد به ماه یهم  اهیبرنشسته س یا یتاز یکی (21

: مجاز از وجودسر     مراست ییگناهم رها یاگر ب  مراست ییسِر پر ز شرم و بها (22

  آمد ز شهر و ز دشت دنیخروش      چو از کوه آتش به هامون گذشت  (23

شهر و دشت: مجاز از مردم حاضر در شهر و دشت     

شهیسر: مجاز از فکر و اند ی  ؟  ندار یمگر سر پادشاه (24

: مجاز از زمستانید    کرد یم دادهایب ید یسرما سَورتِ  (25

 صدا : گلو/ مجاز ازینا              گرم  شیگرم، نا شیمرد نقّال  آن صدا (26

ثیدَم: نفس مجازاً حرف و حد                     گرم  شیآشنا ثیو دَمش، چونان حد  (27

چشم: مجاز از نگاه   باز چشم او به رخش افتاد (28

    ریرا از من بگ هوا ،یخواه یاگر م ر،ینان را از من بگ  (29

یو نماد زندگ یاز از تنفس؛ و مجموعاً مجاز از زندگو هوا مج ینان و هوا: نان، مجاز از خوردن     

: مجاز از وجودنهیس          وان دل همه سوز یدل نهیدر آن س          ده آتش افروز یا نهیس یاله   (30

اغراق:

 دماوند یا یتیگنبد گ یا (1

نظاره شده هم گروه یجهان           دو کوه  زمینهادند بر دشت ه  (2

 شب آمد به روز یگفت دندیدم          دو صد مرد آتش فروز امدیب (3

 خاک نعلش برآمد به ماه یهم   اهیبرنشسته س یا یتاز یکی (4

یی کند آتش گدا یکزان گرم یی         ده کالمم را روا یبه سوز (5
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