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  قلمرو زباني             

  :مب مرخّصفت فاعلي مركّ
  

  .از آخر آن حذف شده باشد) َ نده-(ي صفت فاعلي  بي است كه نشانهصفت مركّ
  ها معني در بيان سنج حالوت      ها زبان بخش چاشنيبه نام               

  

  :در نظم و نثر» را«انواع حرف 

  :ي مفعول نهنشا - 1
  ز بامي كه برخاست مشكل نشيند     كه اين مرغ وحشي رامرنجان دلم            

   :»از«و » براي«، »بر«، »به«ي  به جاي حرف اضافه - 2
  )به خرد= خرد را (يي  را بماند تا ابد در تيره      وشناييگر نبخشد ر راخرد                     
  :گيرد جايي صورت مي و مضاف اليه، جابه ان مضافيحالت م كه در اين :ي فك اضافه نشانه -3

  لت كرده از سير و تماشا فارغ استخو به عز  دود دل از بهر تماشا مي راطبعان  طفل                     
  طبعان دلِ طفل ←طبعان را دل  طفل

  

  

 
  قلمرو ادبي             

  :قافيه
  
  
  
  

  .گيرند پايان ابيات قرار ميدر غالباً ند حرف آخرشان همانند است و ري هستند كه يك يا چكلمات نامكرّ
  نه از تدبير كار آيد نه از راي    وگر توفيق او يك سو نهد پاي               

  :رديف
   .تكرار مي شود، رديف نام داردو به يك معني كلمه يا كلماتي كه پس از قافيه عيناً  

  گرددهمه ادبارها اقبال       گرددل اگر لطفش قرين حا               
  

  :قالب مثنوي

  .سي و بوستان سعديوي فرد ها و مطالب طوالني مناسب است؛ مانند شاهنامه اي جداگانه دارد و براي سرودن داستان قالب شعري است كه هر بيت آن قافيه
  

  
 

  قلمرو فكري             

  .شود ها و معاني است و توفيق و عنايت الهي، موجب موفقيت و سربلندي انسان مي ي سخن كننده يرينكه خداوند ش ستايش پروردگار و اين :يمفهوم كلّ

یدی  قالب مثنويستايش عنايت و توفيق الهي  نظم جهان هستي   واژگان ک

با ی  گاد و   ای  قل

د ا   ف 

مثال

مثال

مثال

مثال

مثال
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   ها سنجِ معنــي در بيان حالوت  هــابخشِ زبانبه نام چاشني -1
  لپذيري، خوشاينديشيرين بودن، شيريني، د :حالوت/ اندكي از خوردني كه دهان را طعم دهد، مزه، قدري حالوت :چاشني  

  » سنج حالوت«و » بخش چاشني« :هاي فاعلي مركّب مرخّم صفت/ سنج بخش، حالوت چاشني :ي مركّب غير سادههاي  واژه
 .اندي معنوي حذف شدههاي هر دو مصراع به قرينه فعل

  »سخن«مجاز از » زبان« :مجاز  
  »زبان، بيان، معني« :)نظيرمراعات(تناسب

چنين خوشايند و  هاست و هم ي سخن كننده كنم كه نام و ياد او دلنواز و شيرين نام خداوندي آغاز مي با :معني  
  .ي معنيِ سخنان است كننده شيرين

  :قرابت معنايي
  آفرين حكيم سخن در زبان/ آفرين  به نام خداوند جان

  فتن آموختسبه انسان در معني/ا گفتن آموختكه در مبه نام آن
  

   نژند آن دل، كه او خواهد نژندش  شده او خواهد بلنـلند آن سر، كب -2
  ، افسرده، سهمگين، خشمگينغمناكاندوهگين، غمگين،  :نژند  

  . بيت از چهار جمله تشكيل شده است/ در هر دو مصراع » ش«ضمير  :مفعول
  .اشاره دارد» ن تشاءذلُّ ممن تشاء و تُ تُعزُّ«ي  به آيه :تلميح/ »انسان«مجاز از » دل« :مجاز  
كسي را اندوهگين بخواهد، افسرده و غمگين شود و هر د، عزيز و بلندمرتبه ميخداوند هركسي را عزيز و بلندقدر بخواه :معني  

  .شود مي
  . ها، به دست خداوند است ها و كاستي ي بيشي همه :مفهوم

  :قرابت معنايي
  كند خوار و زار و نژنديكي را / يكي را دهد تاج و تخت بلند 
  يكي را به خاك اندر آرد ز تخت/ يكي را به سر برنهد تاج بخت 

  نهي چو داغ مذلّت هميشه خوار بود/كه را دهي عزّتشود عزيز ابد آن
  

   ست داده ،بايستچه مي به هركس آن  ســـتگشادهساني اح در نابسته -3
  .)الزم بود: بايست مي( )بن ماضي از مصدر بايستن(ضروري  :بايست/ ي، بخششكردن، نيكوكار كردن، بخشش نيكي :احسان  

  )تركيب وصفي :درِ نابسته(نابسته  :ي وندي غيرسادهصفت 
بيت از سه / »بايست مي« :فعل ماضي استمراري/ » است داده«و » است گشاده« :هاي سوم شخص مفرد ماضي نقلي فعل

 .جمله تشكيل شده است
  )درِ احسان( ي احسان درِ نابسته ):ي استعاريافهاض(استعاره  
ها آن چيزي را كه الزم بوده،  ي انساناست و به همه خداوند بزرگ، درِ بخشش و نيكوكاري را به روي همگان باز كرده:معني  

  .داده است
  بخشش و نيكوكاري خداوند بزرگ  :مفهوم

  :قرابت معنايي
  . جا كشيده دريغش همه ه و خوان نعمت بيسيدحسابش همه را ر باران رحمت بي
  ين خوان يغما چه دشمن چه دوستا بر/ ي عام اوست  اديم زمين سفره

  ست و صال درداده خوان انداخته  در گشاده/ منع نيست ]اش لقمه[ي خوان نوالش  خانه در ضيافت 

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 

 زبانيقلمرو 

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 

ّی   اتر اد
. ي نظامي سروده است بر طريقهرا» ناظر و منظور«و  »برينخلد«هايشاعر قرن دهم هجري است و دو مثنوي شيرين به نام: وحشي بافقي

اقي است كه بعدها وصال شيرازي از او ب »فرهاد و شيرين«مرهون غزليات اوست و مثنوي ناتمامي به نام  ،ترين شهرت شاعري وحشي بيش
 .آن را با استادي كم مانندي تمام كرده است
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 در هر دو مصراع» ني«:ي نفينشانه)/ ي سادهواژه(»ترتيبي«در»ي«:نكره» ي«     مكه ني يك موي باشد بيش و ني ك  به ترتيـبي نـــهاده وضـــع عالم -4
 »كموبيش«:تضاد/»هاي عالمپديده«زمجاز ا»عالم«:مجاز  

 ي يك موي چيزي كم يا اندازه به حتيچنان با نظم و ترتيب خاصي آفريده است كهجهان هستي را آن،خداوند بزرگ:معني  
  .زياد نيست

  نظم موجود در آفرينش جهان هستي :مفهوم
  : قرابت معنايي

  نيز به جز جبر ز نظم انتظار نيست /نظم كامل است ،صنع خداوند جهان *
 *خلل يابد همه عالم سراپاي/ه را برگيري از جاياگر يك ذر 

  
  روي آوردن، خوشبختي، بهروزي، بخت :اقبال/ روزيكردن، بدبختي، سيهپشت:ادبار/همدم، يار، نزديك:قرين     ــارها اقبـال گرددهمه ادب اگر لطفش قرين حـال گردد   - 5

  ، قرين حال)لطف او(لطفش  :تركيب اضافي/ همه ادبارها :تركيب وصفي
 )شود=گردد(.هر دو مصراع، سه جزئي گذرا به مسند است

 »اقبالادبار و«:تضاد  
بختي و بهروزي تبديل  ها به نيك روزيها و سيه بختي ي نگوناگر لطف و محبت الهي، همدم و يار انسان شود، همه:معني  

  . شود مي
  .موجب سعادت و خوشبختي است لطف و عنايت الهي :مفهوم

  :قرابت معنايي
 ي رحمت برساند سروشمژده/لطف الهي بكند كار خويش

  
/ جويي، تأمل و تفكّر بيني، چاره انديشيدن، پايان: تدبير/ يافتن، لطف و عنايت الهيمددكردن، موافق گردانيدن، دست:توفيق     ر كار آيد نه از رايـنه از تدبي  ايـوفيق او يك سو نهد پو گر ت -6

  انديشه، فكر، عقيده :رأي
 ]ار آيدك[نه از تدبير كار آيد نه از راي:ي لفظيحذف به قرينه

  »راي«و» پاي« ):ناقص(جناس ناهمسان /»پاي نهادن توفيق«):بخشيجان(تشخيص  
  » شامل حال نشدن عنايت الهي«كنايه از»سو نهادن پاييك«:كنايه

و ناتوان  ي بشر از انجام هر كاري عاجزانديشي و فكر و انديشهاگر لطف و عنايت الهي شامل حالِ انسان نشود، چاره:معني  
  .است

 ي انسان در برابر توفيق الهيناكار آمد بودنِ تدبير و رأ:مفهوم
  

  ناراستي و نادرستي، بدانديشي و بد فكري:راييتيره/ عقل، تدبير، فراست، هوش، دانش:خرد     رايي بماند تا ابد در تيره  خرد را گر نبخشد روشنايي -7
  »رايي تيره« :ي مركّب وندي واژه/ »روشنايي«:ي ونديواژه/.حرف اضافهيو نشانه»به«به معني:»را«

 »راييروشنايي و تيره«:تضاد  
  .ماند م در ناآگاهي و بدانديشي باقي ميدائ اگر خداوند بزرگ به عقل و خرد انسان، بينش و آگاهي نبخشد، هميشه و:معني  

  شهخداوند به خرد و اندي بخشيِ روشنايي :مفهوم
  : قرابت معنايي

  ي تاريك عقل دهــروشني ديي باريـــك عقل                    كش رشته مهره
  علم دادش تا شناسايي گرفته بينايي گرفت                   عقل را چون ديد

  
  كمالِ عقل:تركيب اضافي/اين راه:صفيتركيب و/انديشه، خرد:عقل     كه گويد نيستم از هيچ آگاه  كمال عقل آن باشد در اين راه -8

 »آگاه«و » آن« :مسند/ هاي اول و سومجمله:هاي سه جزئي گذرا به مسندجمله
 »انسان«مجاز از»عقل«:مجاز  
 كمال و نهايت عقل و خرد آدمي در راه خداشناسي آن است كه در برابر عظمت خداوند به ناتواني خود اقرار نمايد و:معني  

  .بگويد كه از اسرار جهانِ هستي، هيچ آگاهي ندارم
  پروردگار و اسرار جهان هستي ناتواني انسان از شناخت :مفهوم

  :قرابت معنايي
  نه در ذيلِ وصفش رسد دست فهم/ نه بر اوج ذاتش پرد مرغِ وهم 
  نه فكرت به غورِ صفاتش رسد / نه ادراك در كُنه ذاتش رسد 

  كس آگاه نيست وز صفاتت هيچ/ ت راه نيست عقل و جان را گرد ذات
  عقل حيران گشت و جان مبهوت شد/در جاللش عقل و جان فرتوت شد

 ادبيقلمرو 

 

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكري قلمرو

 فكريقلمرو 

 زبانيقلمرو 
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 فصل يكم

یات ی  اد  ع

ی:س یکم  ی
ت ت: ج حک ّ   ھ

ت: س دوم   ی 
ی بک:وا  زاغ و 
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  قلمرو زباني             

  :در گذشته و حال» چند«و » ديگر«هاي مبهم  اربرد صفتك 
 ي پيشين مبهم نيز بوده است رود، در گذشته، گاه، وابسته به كار مي) صفت مبهم(ي پسين  وابسته عنوان به كه امروزه» ديگر«ي  واژه:  

  ر جايـــي گيــبه نزد وصي و نب      سراي ديگراگر چشم داري به                    
  درختان به سال گرديفزون زانكه       به يك ماه باال گرفت آن نهال                  

  .روز برنشست و به صحرا آمد ديگرامير                
 »ديگر«، مخفف »دگر«:  
  رسان قوت روزش بداد كه روزي      فـــتادفاق اوــروز باز اتّ دگر               
 ي پسين مبهم نيز بوده است هرود، در گذشته، گاه، وابست به كار مي) صفت مبهم(ي پيشين  به عنوان وابسته هكه امروز» چند«ي  واژه: 

 مارــت شــفرص چند دمياري ـــو بــت    چـو مـــا را به غفلـــت بشد روزگــار     
     چندمحرمي كو كه فرستم به تو پيغامي     چندامي حسب حالي ننوشتيم و شد اي  

  نيز كاربرد فراواني داشته » گذشتن«و » رفتن«ر گذشته به معناي رود، د كار مي فقط به عنوان فعل اسنادي به ،كه در زبان فارسي معيار» شدن«فعل
 :است

  )فعل اسنادي= شد ( شدگداي شهر نگه كن كه مير مجلس    
  )گذشت= شد (رفتند  كه اهل نظر بر كناره مي آن شد   

  )رفت= شد ( شدنشين دوش به ميخانه  زاهد خلوت      
  

  هاي معنايي رابطه
 ي سخن قرار گيرند و با يا زنجيرهتنهايي خود را بشناسانند و الزم است در جمله  توانند به تنهايي معنا و پيام روشني ندارند و نمي ها به برخي از واژه - 1

  :شود ها شناخته مي ي زير معناي آن از دو شيوه هاستفاد
  :قرار دادن در جمله -1

  

  .شير، سلطان جنگل است            
  

  .وزادان بهترين غذاستشير، براي ن            
2- ترادف، تضاد، تضمن و تناسب(هاي معنايي  ه به رابطهتوج(:  

  :توجه
  .ي ترادف دارند اگر دو يا چند واژه در ساختار جمله به جاي هم به كارروند و معنا و تصوير واحدي در ذهن ايجاد كنند، رابطه :ترادف) الف

  سريع= تند / گلّه= هرم/ حيا= شرم / آرزو= آرمان                
  .ي تضاد معنايي دارند هرگاه دو واژه، عكس يكديگر باشند، رابطه :تضاد) ب
  »سير و گرسنه«/ »گذشته و آينده«/ »زيبا و زشت«/ » شجاع و ترسو«             
  .ي تضمن دارند هاي ديگر را نيز دربرگيرد، رابطه هرگاه معناي يك واژه، معناي واژه :تضمن) ج
  .»حيوان و اسب« ي ميان رابطه چنين گيرد و هم كه پدر و مادر را دربرمي» والدين«               
     :ه كنيدهاي زير توج به جمله. هم تناسب داشته باشند، باي معنايي اجزاي جمله واژگاني هستند كه در رابطه :تناسب) د

  .ماه طوالني بود -1            
  .بود ماه تابناك - 2           

فهميم كه منظور از ماه نخست، يكي از دوازده ماه سال و  مي» تابناك و ماه«چنين  و هم» طوالني و ماه«هاي  هاي تناسب ميان واژه ه به رابطهبا توج
  .منظور از دومين ماه، ماه آسماني است

  

یدی  »ديگر«صفت مبهم روزي رساني خداوند نيكوكاري  هاي معناييرابطه   واژگان ک

با ی  گاد و   ای  قل

  )درس يكم(

مثال

     مثال

مثال

مثال

مثال

مثال

مثال

  تشبيه، جناس، كنايه

مثال

مثال

ی  ی
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  قلمرو ادبي             

  )تام(جناس همسان 
  
  
  
  

  .شود و آن است كه دو واژه، در گفتار و نوشتار يكسان و از نظر معني متفاوت باشند ي جناس شمرده مي آرايه ي ترين گونه هنريجناس تام،  
  يـانـزم شيرينِو ـه تـوبان كــسرو خــاي خ    يمنده كه گوتر از آني به شكرخ شيرين

  .دوم، اسم است» شيرين«و » خوشمزه«ل به معني او» شيرين«
  دوشامشب اي دوست چه تدبير كه بگذشت ز     انو بود  ز تا به سر مسيالب غم دوش

 .است» كتف و شانه«دوم به معناي » دوش«و » ديشب«اول به معناي » دوش«

  )ناقص(جناس ناهمسان    
ت يا حرف يا زيادشدن يك حرف با هم اختالف داشته باشندآن است كه دو واژه، در يك مصو.  

 

 )ياد و باد(چه به من گفت استاد  آن ياد باد      يادگفت استاد مبر درس از 

  )ساز و باز(و ) سوز و ساز(گويي  مي بازدل چه شنيدي كه  سازز     گويي مي سازدل من به  سوزبزن كه 
  

  :تشبيه
  

 اند از اركان تشبيه عبارت. عاي همانندي ميان دو يا چند چيز استاد :  
 مقصد مانند كردن آن را داريچيزي يا كسي است كه : همشب .  

به همشب :شود ه، به آن مانند ميچيزي يا كسي است كه مشب.  
  ...كردار، مثل، مانند  سان، به ون، بهچ: ي پيوند شباهت است؛ مثال دهنده كه نشاناي است  واژه: ادات تشبيه

  .به است هه و مشبهاي مشترك، ميان مشب ويژگي يا ويژگي: شبه وجه
  به نرمي بر سر كارون همي رفت    بار آرام چون قويي سبك )نوعي قايق(=  بلم                

  به نرمي رفتن: شبه وجه/ چون: ادات تشبيه/ بار قويي سبك: به مشبه/ بلم: مشبه               

  نماد   
  .شود گفته مي» نماد«نشانه و مظهر معاني ديگري قرار گيرد، به آن  ني اصلي،اي، جز مع هرگاه كلمه
  »پاكي و زايندگي« دنما» چشمه«/ »عظمت و بخشندگي«ي  نشانه» دريا«/ »پايداري«مظهر » كوه«                

  كنايه
الح با دو معناي دور و نزديك است؛ مقصود نويسنده، معناي دور آن طاست و در اصطالح ادبي، بيان يك مطلب يا اص» پوشيده سخن گفتن«در لغت به معني 

  .رساند ، مقصود نويسنده را نمياست و معاني نزديك و واقعي
  داشت، در چاشني شكر را طوطي اگر نمي    برد  وگوي شيرين، دل از جهان نمي از گفت               

  »كردن عاشق و شيفته«كنايه از » دل بردن«
  

 

  قلمرو فكري             

تواند به افراد درمانده و ناتوان نيكي  ه روزي خود تالش و كوشش كند و تا ميرسان است، اما انسان بايد براي رسيدن ب گمان روزي خداوند بي :مفهوم كلي
  .و بخشش نمايد

  
  
  

مثال

مثال

مثال

مثال

ّی   اتر اد
پس از بازگشت از سفر دور و . ق.هـ 655ي ايراني، سعدي شيرازي، است كه در سال اثر ارجمند شاعر و نويسنده :»نامه يا بوستانسعدي«

  .دننك سعدي را ترسيم مي ي لهي فاض ه است كه اين ده باب، مدينهبوستان در ده باب تنظيم شد. درازش آن را سرود

مثال
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   فروماند در لطف و صنع خداي  بهي ديد بي دست و پاييكي رو -1

ن، احسان، آفريد :صنع/ رگرديدنيعاجز شدن، درماندن، متح :روماندنف/ شَل، چالق :دست و پايبي/ مخفّف روباه  :روبه  
  نيكي
  ).نقش نهادي دارد(اسم مبهم،  :يكي

  لطف خداي، صنع خداي :هاي اضافي تركيب/  .)نكره است» ي«، »روبهي«در » ي«(دست و پاي  روبهي بي :تركيب وصفي
  . دست و پاي ديد روبهي بي دست و پاي روبهي ديد بي :ي بالغي شيوه

  .در لطف و صنع خداي فروماند نع خدايفروماند در لطف و ص
  . المعاني است اين بيت با بيت بعدي موقوف: المعاني موقوف/  »دست و پاي« :)نظيرمراعات(تناسب  
احسان پروردگار دست و پايي را ديد و از آفرينش و بخشش خداوند سرگشته و متحير شد و در نيكي و  يكي، روباه بي :معني  

  .شك و ترديد كرد
  ناتواني انسان از درك حكمت آفرينش :مفهوم

  
   خورد؟بدين دست و پاي از كجا مي  كه چون زندگاني به سر مي برد؟ -2

  .)نقش قيدي دارد( چگونه :چون/ رساندن كردن، به پايان سپريگذراندن،  :به سربردن  
  )اني+ ه زند(زندگاني  :ي وندي غيرسادهي  واژه

  »دست و پاي« :)نظير مراعات(تناسب/  »...گذراندن و «كنايه از » سربردن به« :كنايه  
كند و با اين دست و پاي ناقصِ خود، از كجا روزي و غذاي خود را به  دست و پاي چگونه زندگي مي كه اين روباه بي :معني  

  آورد؟ دست مي

  
   ه شيري برآمد، شغالي به چنگك  رنگ در اين بود درويش شوريده -3

  پنجه و انگشتان مردم، دست: چنگ/ نشين فقير، تهيدست، صوفي، زاهد، گوشه :درويش/ پريده، آشفته  رنگ :رنگشوريده  
  رنگ شوريده :ي مركّب وندي غيرسادهي  واژه

  .) ساده هستند  ي هر دو واژه(» شغالي«و » شيري«در » ي«: نكره» ي«
  »شير و شغال« :)نظيراتمراع(تناسب  
  .كه شغالي را به دست گرفته بود، آمد رفته بود كه ناگهان يك شير در حاليحال در اين انديشه فرو ه و آشفتهپريد آن درويش رنگ :معني  

  
   بماند آنچه، روباه از آن سير خورد  بخت را شير خورد شغال نگون -4

  ، بخت برگشتهبخت بدبخت، بيچاره، سياه :بختنگون  
  .گروه مفعولي» بخت شغال نگون«ي مفعول و  نشانه» را«حرف  :مفعول/ بخت شغال نگونمقلوب  :تركيب وصفي

  »شير و سير« ):ناقص(جناس ناهمسان  
  .از آن باقي مانده بود، روباه سير و كامل از آن خورد را برگشته را خورد و هر آنچه شير، شغال بيچاره و بخت :معني  

  
   رسان قوت روزش بداد كه روزي دگر روز باز اتفاق اوفتاد     - 5

  رسان روزي :ي مركّب ونديغيرسادهيواژه/ خوردني، طعام  :قوت  
  .)پيشين مبهم است) صفت(ي  وابسته» دگر«(دگر روز  :تركيب وصفي

  )روزي او(قوت روز، روزش  :هاي اضافي تركيب
  . ي روباه را به او رساندرسان، طعام و غذاي روزانهفاق افتاد كه خداوند بخشنده و روزيتّروز ديگر دوباره چنان ا  

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريلمرو ق

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

 فكريقلمرو 
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   شد و تكيه بر آفريننده كرد  يقين، مرد را ديده، بيننده كرد -6

/ ، آگاه، هوشياربينا: بيننده/ چشم، نگاه، نظر :ديده/ تيروي تحقيق، اطمينان قلب به واقع گماني، بصيرت، علم از بي :يقين  
  آفريدگار :آفريننده

ي فك اضافه است و  نشانه» را«(ي مرد  ديده مرد را ديده/ ديده، بيننده، آفريننده :ي وندي غيرسادههاي  واژه
  .)اليه صورت گرفته است جايي مضاف و مضاف جابه
  لمصراع او :ي چهار جزئي گذرا به مفعول و مسند جمله
  اسنادي فعل :كرد/ مسند :بيننده)/ اليه مضاف :مرد/ مفعول :ديده(مفعولي  گروه :مرد را ديده/ نهاد  :يقين

  .است) ناگذر(، فعل دو جزئي »رفت«معني  به» شد«
  »آفريننده«و » بيننده« :قافيه/ »كرد«و » كرد« :رديف  
  .و رفت و به آفريدگار بزرگ تكيه كردبصيرت و يقين، درك و نظرِ آن مرد را بيناتر نمود  :معني  

  
   كه روزي نخوردند پيالن به زور كزين پس به كنجي نشينم چو مور      -7

  فيل :پيل/ خوراك روزانه، غذا، طعام، رزق :روزي/ گوشه، زاويه :كنج  
  )ي ساده واژه(» كنجي«در » ي« :ي نكره نشانه

  » مور و زور« ):ناقص(جناس ناهمسان/ چو مور :تشبيه  
ها نيز طعام و روزي خود را به  ؛ زيرا كه فيل)كنم نشيني اختيار مي گوشه(نشينم  اي مي اين پس مانند مور در گوشه از :معني  

  .آورند ي زور و توانايي به دست نمي واسطه

  
   كه بخشنده، روزي فرستد ز غيب  زنخدان فرو برد چندي به جيب -8

  پنهان، ناپيدا :غيب/ گريبان، يقه :جيب.)/ ي ساده است واژه(چانه  :نزنخدا  
  ) جانشين اسم است» ي وندي غيرساده« صفت(منظور خداوند بخشنده  :بخشنده

  جيب و غيب ):ناقص(جناس ناهمسان  
  »نشيني كردن عزلت گرفتن و گوشه«كنايه از » زنخدان به جيب فروبردن« :كنايه

  . نشيني اختيار كرد كه خداوند بخشنده، طعام و روزي او را از غيب خواهد فرستادعزلت و گوشهآن مرد مدتي  
  و انتظار روزي داشتن از خداوندبراي گذراندن زندگي تالش نكردن  :مفهوم
  :معنايي تقابل

  شرط عقل است جستن از درها/ گمان برسد  رزق هر چند بي
  دهان اژدرها و درتو مر/ اجل نخواهد مرد  گرچه كس بي

  
   چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست  نه بيگانه تيمار خوردش نه دوست -9

ن ديگر به معناي در متو(پنجه و مجموعه انگشتان انسان و ديگر جانوران  :چنگ/ غم خوردن: غم، اندوه؛ تيمار خوردن :تيمار  
  .)نيز هست »و خميده و منحني ساز مشهور نام «

  :وجود دارد ضمير) پرش( جهشمصراع  در هردو
تيمار خوردش :لمصراع او تيمارش را خورد.  

  .چو چنگ، رگ و استخوان و پوستش ماند چو چنگش :مصراع دوم
  نگچو چ :تشبيه/ »دوست و پوست« ):ناقص(جناس ناهمسان/ »دوست =بيگانه « :تضاد  

  »چنگ، رگ، استخوان، پوست« :)نظير مراعات(تناسب 
هي داشت؛ بسيار ضعيف و الغر شده بود و مانند انگشتان خورد و نه دوست به او توج نه بيگانه غم و اندوه او را مي :معني  

  .پوستش باقي مانده بود و دست، فقط رگ و استخوان
  رسيدنكردن به اميد روزي گيري  ي گوشه ضعيف و الغر شدن به واسطه: مفهوم

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 
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   :ز ديوار محرابش آمد به گوش چو صبرش نماند از ضعيفي و هوش    - 10

  / نماز قبله، جاي ايستادن پيش :محراب/ زيركي، آگاهي، عقل، فهم :هوش/ شكيبايي، بردباري، تاب، تحمل، طاقت :صبر  
  ).ساز است حرف ربط وابسته(» كه وقتي« :»چو«

ز ديوار : در مصراع دوم، جهش ضمير وجود دارد .اليه است در مصراع اول متمم و در مصراع دوم مضاف: »ش«ضمير 
  .ز ديوار محراب به گوشش آمد محرابش

  محراب :ي مهم اماليي واژه
  . است» موقوف المعاني«دي اين بيت با بيت بع :المعانيموقوف/ »هوش و گوش« ):ناقص(جناس ناهمسان  
گاه  ي ضعف و ناتواني و از دست دادن هوش و آگاهي، صبر و طاقتش را از دست داد، از ديوار محراب و قبلهوقتي كه به واسطه  

  .صدايي به گوشش رسيد

  
   مينداز خود را چو روباه شل  برو شير درنده باش، اي دغَل -11

كسي كه  :شَل/ گر تباهي، عيب، فساد، مكر، حيله، حيله :دغل)/ دريدنمصدر صفت فاعلي از (ده كنن وحشي، پاره :درنده  
  دست يا پايش ناقص باشد، چالق

  » دغل« :مناداو » اي« :حرف ندا/ »شير درنده، روباه شَل« :هاي وصفي تركيب/ درنده :ي وندي غيرسادهي  واژه
  .جمله تشكيل شده است بيت از چهار/ مينداز :ي مهم اماليي واژه

  »چو روباه«، »مانند شير درنده باش« :تشبيه  

  .اي نينداز دست و پا به گوشه مانند شير درنده و قوي باش و خودت را مانند روباه بي گر، برو غل و حيلهاي شخص د :معني  
  توانايي و قدرت و پرهيز از سستي و كاهلي استفاده از :مفهوم

  
   چه باشي چو روبه به وامانده سير؟  ن كز تو ماند چو شيرچنان سعي ك -12

  مانده خورده، باقيمانده، پس پس :وامانده/ مخفّف روباه :روبه/ كوشيدن، كوشش :سعي  
  » مانند«در هر دو مصراع به معني » چو« ي و  حرف اضافه» روبه«و » شير« :متمم

  »چو روبه«، »چو شير« :تشبيه  
خواهي كه  ي طعام و غذاي تو ديگران استفاده كنند، چرا مي نان سعي و كوشش كن كه مانند شير از باقيماندهچ آن :معني  

  ي ديگران سير شوي؟ مانده و باقيمانده مانند روباه به پس
  تأمين معاش با سعي و كوشش خود و پرهيز از تكيه كردن به ديگران :مفهوم

  :قرابت معنايي
  منّت حاتم طايي نبرد/ خورد هر كه نان از عمل خويش  

  مرغ بر خوان اهل كرم از به/ جويني كه از سعي بازو خورم 

  
   ت بود در ترازوي خويشكه سعي  بخور تا تواني به بازوي خويش -13

كردن  ابزاري براي وزن: ترازو.)/ در متون ديگر به معناي قوم و خويشاوند نيز هست. (خود، ضمير مشترك است :خويش  
  اجسام
  »، ترازوي خويش)سعي تو(ات  بازوي خويش، سعي« :هاي اضافي تركيب

  »خويش«و » خويش« :تكرار  
ي سعي و تالش خودت  تواني با قدرت و توانايي خودت روزي خودت را فراهم كن، زيرا كه به اندازه تا جايي كه مي :معني  

  .)ي سعي و تالش خودت خواهد بود ندازهروزي و طعام تو به ا. (روزي و طعام به دست خواهي آورد
  به دست آوردن روزي با تكيه بر قدرت و توانايي خود: مفهوم

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 
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   نه خود را بيفكن كه دستم بگير  بگير اي جوان، دست درويش پير - 14

  .)ي نفي است ، نشانه»نه«(خودت را نيفكن : نانداختن؛ نه خود را بيفك :ندنافك/ فقير، تهيدست :درويش  

  .بيت از چهار جمله تشكيل شده است. / دارد اليه نقش مضاف» م«ضمير  ،»دستم« :گروه مفعولي/ جوان  :دامنا

  »مدد جستن«و  »مدد و ياري كردن«كنايه از » دست گرفتن« :كنايه/ »پيرجوان « :تضاد  

بيندازي و از  زمينو كمك كن، نه اين كه خودت را ناتوان و درمانده به اي جوان، به پيران فقير و تهيدست ياري  :معني  
  .ديگران ياري و مدد بخواهي

  و تكيه بر توانايي خويش در انجام امور رساني به فقيران و نيازمندان ياري :مفهوم

  :قرابت معنايي
  جاني كشيده سر به بام خسته/ سحر ديدم درخت ارغواني 
  بهارت خوش كه فكر ديگراني/ م به گوش ارغوان آهسته گفت

  
   كه خلق از وجودش در آسايش است خدا را بر آن بنده بخشايش است      - 15

  درگذشتن، عفو كردن، رأفت، رحمت :بخشايش.)/ ي ساده است واژه(مخلوق خداوند، عبد، غالم  :بنده  

  آسودن، راحت، آسودگي :آسايش/ مردم، مخلوق، آفريده، آفرينش :خلق

  وجودش: تركيب اضافي/ آن بنده :تركيب وصفي/ »بخشايش، آسايش« :ي وندي غيرسادههاي  واژه

  »آسايش«و » بخشايش«: قافيه/ »است«و » است« :رديف  

گذرد كه مردم از وجود او در آسايش و  كند و از گناهانش درمي خداوند بر آن انسان و مخلوقي بخشايش و رحمت مي :معني  
  .دراحتي باشن

 

   مغز و پوست همتانند بي كه دون   كرم ورزد آن سر كه مغزي در اوست -16
  عقل و فكر: مغز/ مردي، سخاوت، بزرگي، بخشش جوان :كرم  

  سر آن  :تركيب وصفي

  » عقل و انديشه«مجاز از  »مغز«/ »وجود انسان«مجاز از » سر« :مجاز  

بدون همت و فرومايه،  اشخاص كم. نمايد مردي و بخشش مي انديشه باشد به ديگران جوانانساني كه صاحب عقل و  :معني  
  .باشند مي  خرد و انديشه

  هاي عاقل و خردمند و بخشنده بودن انسان يمرد جوان :مفهوم

  
   كه نيكي رساند به خلقِ خداي  كسي نيك بيند به هر دو سراي -17

  ه، مخلوقمردم، آفريد :خلق/ خانه :سراي  

  »خداي«و » سراي«: واژگان ساده/ نيكي :ي وندي غيرسادهي  واژه

  »دنيا و جهان آخرت«مجاز از » هر دو سراي« :مجاز/ »نيك و نيكي« ):ناقص(جناس ناهمسان  

  .ساندهاي خداوند نيكي و خير ر بيند كه به مردم و آفريده آن كسي در اين دنيا و جهان آخرت نيكي و خوبي مي :معني  

  هاي نيكوكار در هر دو جهان سعادتمندي انسان :مفهوم

 
 
 

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

 يادبقلمرو 

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

 فكريقلمرو 
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اين  به ]بار[اين مور را ببينيد كه «: به تعجب گفتند. ديدند كه به زورمندي كمر بسته و ملخي را ده برابر خود برداشته راموري 

  »كشد؟ چون مي گراني

ديگر  متوندر (سنگيني، مقابل سبكي در وزن  :يگران/ نيرومندي، توانايي :يمندزور/ كوشش، اراده، شجاعت سعي، :همت  

  .)ي نيز به كار رفته استربها و سختي و دشوا معني گران به

  موري، زورمندي، ملخي، گراني: هاي وندي واژه/ »ملخي«و » موري«در » ي« :نكره» ي«

  .، قيد است»چگونه«ناي به مع» چون«ده برابر، اين مور، اين گراني  :هاي وصفي تركيب

  .حذف شده است» برداشته«و » كمر بسته«در » است«فعل كمكي  :ي معنوي حذف به قرينه

  .كنايه از آماده و مهيا شدن براي انجام كاري است» كمر بستن« :كنايه  

با تعجب . وزن خود برداشته استي ده برابر  يك مور را ديدند كه با توانايي آماده و مهيا شده و ملخي را به اندازه :معني  

  ؟برد اين مور را نگاه كنيد كه بارِ به اين سنگيني را چگونه مي :گفتند

  
  ».مردان، بار را به نيروي همت و بازوي حميت كشند، نه به قوت تن«:مور چون اين بشنيد، بخنديد و گفت

  بدن، جسم، جثّه، اندام :تن/ توانايي، قدرت:قوت/ دالوري، جوانمردي، غيرت: حميت  

  .، ضمير اشاره است و نقش مفعولي دارد»چون اين بشنيد« :»اين«

گين را با قدرت سعي و اراده هاي شجاع و دالور، بار سن انسان: مور وقتي كه اين سخن را شنيد، خنديد و گفت :معني  

  .د نه با توانايي و قدرت جسم و بدنكشن مي

  اراده بر توانايي جسمي و بدنيبرتري داشتن سعي و  :مفهوم

  :قرابت معنايي

  مناند             غافل مباش از سپه ناپديد  مردان هزار فوج ز همت شكسته

 قلمرو زباني

 ادبيقلمرو 

ت ّ  ھ

 فكريقلمرو 

 قلمرو زباني

ّی   اتر اد
د، بهارستان را به تقليد از گلستان سعدي او مشهورترين اثر خو. ي بزرگ قرن نهم است شاعر و نويسنده: عبدالرحمن جامي

  .، يك مقدمه و يك خاتمه است»روضه«بهارستان آميخته به نظم و نثر و داراي هشت بخش يا فصل با نام . نوشته است

 فكريقلمرو 
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  )كتاب درسي، 8، 5، 3، 1، ابيات 12ي  صفحه(   .هاي مشخّص شده را بنويسيد معناي واژه - 1
گـــاي در فرن ــزا كردهتــو هــرگز غ  رنگشــوريدهـي گـفـتـش اي يـارــكس  

راخدا صنعبيند و عارف قلم خـط همي  انـنظران بر ورق صورت خوب چشــم كوته  

ردـدل خــون جگر ك  وتــقيكـــي را  يكي را طوطـــي شــهد و شــكر كــرد  

دندـريـــآفـ زنــخـداناز آن ســيــب   هــاي عــالــم گـرد كردند لــطــافــت  

 )كتاب درسي، 2، مشابه تمرين 14ي  صفحه(  .بيات زير بررسي كنيدرا در ا» ديگر«ي صفت مبهم  گذشتهامروزي و  كاربردتفاوت  - 2

  رـــديگ ي گنجينههر غنچه ز اسرار تو       ي ديــگر اي هــر ورق گـــل ز تو آيــينه 
  تـــسقــيـامـت از قــيامش باز برخا      چـــهــارم روز، ديـــگــر مجلس آراست 
 ي دگري ديگر كنم و رأ هر شب انديشه      ي دگــر بـا تو بگويم فردا گفــت صــد رأ 

 )كتاب درسي، 3، مشابه تمرين 14ي  صفحه(  .را در ابيات زير توضيح دهيد» شد«معاني فعل  - 3

  دـقضاي آسمانست اين و ديگرگون نخواهد ش       چشمان ز سر بيرون نخواهد شد مرا مهر سيه 
  پيــشين تا روز پسين باشد ي ســابقهكــاين       را رندي بشد از خاطر حافظ سـت كه آن نيــ 
  ست شد سوي گلستــان رســيـدبلبل جان م      ست شد عاشق از دست شد نيست شد و هـ 

 )كتاب درسي، 4كمل تمرين ، م14ي  صفحه(  .هاي زير را كامل كنيد تعيين شده، جمله) تضمن و تناسب ،ترادف، تضاد(هاي معنايي  براساس رابطه - 4

  )ي تضاد رابطه. (شد مي …هوا گاه روشن و گاه  
  )ي تضمن رابطه. (بود روشن …كيف سارا،  
  )ي ترادف رابطه. (است …دبيرمان شخصي روشن و  
  )تناسب. (روشن شده بود و خورشيد در حال طلوع كردن بود … 
 )ي ترادف رابطه. (بود... و  اتاق درس روشن 

  
 
  

  

 )كتاب درسي، 1، مكمل تمرين 15ي  صفحه(  .ها را بنويسيد ها را مشخّص كنيد و معني آن در عبارت و بيت زير، كنايه - 5

  دالن سر به جيب مراقبت فرو برده بود يكي از صاحب. 

 گير اي دست افتاده چو استاده            گير  مردان آزاده ره نيك 

 )كتاب درسي، 2، مكمل تمرين 15ي  صفحه(  .را تعيين كنيد) ناقص(اهمسان و ن) تام(هاي همسان  در ابيات زير جناس - 6

  ي مــا بــاج به ســلطـان ندهد هــنده ويــرا            دهد ـدل ما سلطــنت فـــقر به سامان ن 
 هر تو در دلاي م هــا تـو درجــان وي شور تو در سرها وي سرّ            ها بـهر تو بر لها وي م  
  چـــند گـــويي كه مرا پرده به چنگ تو دريد          اق بگردي عش اين پردهر اي مطرب از آخ 

 )كتاب درسي، 3، مكمل تمرين 15ي  صفحه(  .مشخص كنيد ،اع اول بيت زيرراركان تشبيه را در مص - 7

  »كه روزي نخوردند پيالن به زور      مور كزين پس به كنجي نشينم چو«

  هاي تشريحي پرسش

ی و زبا  قل

و   یاد قل
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 )كتاب درسي، 13ي  صفحه(  .را بنويسيد معني و مفهوم بيت زير - 8

  دايـقِ خكه نيكي رساند به خل  كسي نيك بيند به هر دو سراي
 )كتاب درسي، 3، مكمل تمرين 15ي  صفحه(  هاي زير، با كدام ابيات متن درس قرابت مفهومي دارند؟ بيت - 9

  ردگارـــت را كــرآرد حاجتــتا ب  تا تواني حاجت مسكين برآر  
  گر يقين داري تو اين معني ببين  رّ يقينـن يافتم سن مياز يق 

  )كتاب درسي، 12ي  صفحه(  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 10
  ورد؟ـخ بدين دست و پاي از كجا مي  برد؟ كه چون زندگاني به سر مي 
  دادــوت روزش بـان قــرس كه روزي  تادــاق اوفــفــّاز اتــر روز بــدگ 
  يب و ماهي درياـصـوا را نـــرغ هــم  نوازي ندهـندگي و بــخشــباز در  
  
  

  
  

  
  
 

 )كتاب درسي، 16و  14، 1هاي   صفحه(  به ترتيب چه معنايي دارند؟» ت، گران، حمياقبالننگ، «هاي  واژه - 11

  مردي، سبك ، جوانروي آوردنبدنامي، ) 2  ، مردانگي، سبكخوشبختيآبرو، ) 1
  ، شرك، سنگينبختي نيكآبرويي،  بي) 4  رت، سنگين، غيخوشبختيحرمت، ) 3

  )كتاب درسي، 10ي  صفحه(  معنا شده است؟ نادرست  واژهچند  - 12
: قوت/ فرومايه : همت دون /نياز : حاجت/ تمييز : هوش/ عبادتگاه  :محراب/ غم : تيمار/ آفرينش : صنع/ نزديك : قرين/ بلند : نژند/ سير : تفرّج/ چانه : زنخدان«

  »كخورا
  چهار ) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

  )كتاب درسي، 2، تمرين 14ي  صفحه(  اماليي وجود دارد؟ غلطدر كدام عبارت  - 13
  .ندارد زيان غربت و تنهايي را عاقل و نيايد، كم كسب را يرأ روشن همت صاحب و نگرداند، رنجور را اوقالباً  گران بار حمل باشد توانا و دانا مرد چون) 1
 كناد زيادت من ديوانگي اندر خداوند پس .غفلت غايت از شما صحت و است محبت شدت از من جنون. هشيار من نزديك به شما و ام  ديوانه شما نزديك به من) 2
  .گردد زيادت بعد بر بعدتان تا كناد زيادت شما هشياري در و شود زيادت قرب در قربم تا
  .يابد رياضت نفسش دارد نگاه خود غذاي هركه و گردد نيكو سيرتش بپرهيزد وي مناهي از هركه و شود، الحبه ص سرش كند بسنده تعالي خداي به هر كه) 3
 تا دود مي نشيب و فراز در رود و مي راست و چپ كشان، پاي و مدهوش و سرگردان و حيران ظاهر، وي افعال در عجز و غالب وي احوال بر غفلت كه  آن و) 4

  .شود گرفتار
  )كتاب درسي ،12ي  صفحه(  الخطي دارد؟ اماليي يا رسم طغلكدام بيت در  - 14

 تـــاس يدنيــرس درمان آمده طبيب كاينك  درد ز دل دازـانـــمي هجر دردمند اي) 1

 است رسيدني هجران شب در ديده شمع كان  تنــوخــــس بهر روم پيش وار پروانه) 2

 است يدنيــرس انــامخر سرو چو نازنين كان  شمــك گرـج ز خون لعل بساط ره در) 3

  تـــاس يــدنــرسي جان آرزوي كه دـآوري ياد  را  انهــرد خــك رها فراق از كه جاني) 4
  )كتاب درسي ،10ي  صفحه(  . در بيت زير يكسان است» ش«هاي دستوري ضمير  ، با نقش...ي  در بيت گزينه» م«هاي دستوري ضمير  نقش - 15

  »شنژند خواهد او هــك دل آن ژندـــن   شدــلنــب واهدــخ او كه رــس آن دــبلن«
  بنوازم نفسي يك ني چو خويش لب از  دلم  كام ندهي كناري به ار چنگ همچو) 1
  دل رگارــپ ي قطهـــن ابمـــكت نـــاي  دل  رارـــاس رـــتـــدف تابمـــك نـــاي )2
  رستادمـــف ودـــخ دانـــزن ويـــس  دادم  انـــونيـــخ دژخيم هـــب ســـپ )3
  بازآيد سرم پيرانه به گذشتهـــب رـــعم  بازآيد  درم ز دسيــق ايرــط آن رــــاگ )4

و   ی قل

  اي چهار گزينههايپرسش

ی و زبا  قل
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  )كتاب درسي، 6، بيت 12ي  صفحه(  در كدام بيت همان نقش دستوري را پذيرفته است كه در بيت زير دارد؟ » ديده«ي  واژه - 16

  »نده كردـــر آفرينـــكيه بــد و تـــش  رد ـيننده كــده بـــرد را ديـــن مـــيقي«
  ببندند مستانه نرگس آن از دهـــدي گر  مردم  سر از خمار رنج رودـــن رونـــبي )1
  آب ديده در ،آورد آتش سينه در ،افكند   بيت  بيت ز استماع آيد روازـــپ در روح) 2
  گنجد نمي جو و نهر در كه ديده خون ز  بگذشت  آسمان كز چه گويم ناله دود ز )3
  باشد شده شد نگران ار مهر و مه هر  بر  عشّاق  ي ديدهـغم ي دهــدي رخت ادي بر )4

 )كتاب درسي، دستور زبان(  شود؟  ديده مي» دست درويش پير«اسمي با ساختار گروه اسمي  گروهدر كدام بيت  - 17

  كرد عمارت اين كه آن دهاد خير خداش   است  خرابات ي گوشه اـــم ليـــاص قامـــم )1
  دميد بنفشه خط بستان عارض ردـــگ كه  امروز  بچين ليـگ وش هـــم اقيـــس روي ز )2
  شد خواهد رمضان عيد شب اـت ظرـــن از   خورشيد  اينـك قدح دست از منه شعبان ماه )3
  آمد نسرين و سنبل و سمن رـــب اش گريه  بهار  ابر ديد وـــچ امـــاي دعهديــــب رسم )4

  )كتاب درسي، 2، مكمل تمرين 14ي  صفحه(  ي پيشين مبهم است؟ وابسته در كدام بيت» ديگر«يا » دگر« - 18
  باشد ديگر ضربت وســــه سر بر ازـــب  را  مقتولش كه ريخت مرا ونــخ اتليـــق) 1
  را طوبي شاخ نباشد افرازي، سر برگ دگر  بردارد  سايه ز جنّت، افرازت، سر سرور وگر )2
  است بهتر روز دگر ز ما ارـــك روز رــــه  او  زگاررو در هـــك ادـــب دراز رشــــعم )3
  است تر پهلوان كس همه از عشق كه زيرا  مگوي  سخن مـرست هلوانيـــپ ز گرـــدي )4

 ؟نيستاي چنين  در كدام گزينه واژه. بگيرند سخن قراري  رهزم است در جمله يا زنجيند و الانتوانند خود را بشناس به تنهايي نميها  واژهخي بر - 19

 )، كتاب درسي4تمرين مكمل ، 14ي  صفحه(  

 ، گورسيرپروانه، ) 2    سپر، فرهنگ، فرمان) 1

 يخچال، چنگ، دستان) 4    ، سپيدارماهآبشار، ) 3

  )، كتاب درسي4، مكمل تمرين 14ي  صفحه(  .بين واژگان به درستي آمده استي معنايي  چهار رابطه …ي  ها به استثناي گزينه ي گزينه در همه - 20
  كشتي و بارانداز: تناسب/  پوپك، پرنده: تضمن / حيات، ممات: تضاد/  فرشته، ملك: رادفت) 1
  نرگس، نسرين: تناسب/  كيوان، سياره: تضمن/  هالل، قمر: تضاد/  سيمرغ، عنقا: ترادف) 2
  انجيل، زبور: تناسب/  سياه، لون: تضمن/  منعم، مفلس: تضاد/  صعب، سخت: ترادف) 3
  شاخ، برگ: تناسب/  فارسي، زبان: تضمن/  گنگ، گويا: تضاد/  سيمرغ، عنقا: دفترا) 4

  )، كتاب درسي4تمرين مكمل ، 14ي  صفحه(. كند ما را دچار اشتباه مي... ي  گزينه بيتدر » ماه«ي  براي فهم معناي واژه» تناسب«ي معنايي  رابطهاستفاده از  - 21
  حاليست مشكل چه كه داني چه تو هجران حال  ست ا سالي چشمم به و رفت برون هفته اين ماهم )1
  شدم آن از پير گذرد مي عمر وـــچ نـــــم بر  وفاست  بي يار نيم اهــم و الــــس يرــــپ نــــم )2
  گردانند مي آينه همين ورشيدـــــخ و اهــــــم  نيست  تنها من ي دهـــــدي او رخ اهــــگ لوهــــج )3
  اريكـــب هالل دـــــش و دــــــآم رمـــــــش  را  انــــمــــآس اهــــــــــم وـــــــــت روي از )4

 )، كتاب درسي3، مكمل تمرين 14ي  صفحه(  است؟ متفاوتدر كدام بيت » رديف«كاربردمعنايي  - 22

  اين شــرار شــوخ، اول در دل آدم گـــرفت  عشـــق از خاكستر ما ريخت رنگ آسـمان) 1
  ديو از دســـــت سليمان عاقبت خاتم گرفت  كم گرفت فر لعل ســـيراب تو را كمخط كا) 2
  دامن گل را ز دســت بــلبالن شبــنم گرفت  برد از پيش كار خويش را شوخ چشمي مي )3
  دست خود بوسيد هر كس دامن پـاكان گرفت  ازوصال ماه مصر آخــر زليخا جــان گرفت) 4

 )، كتاب درسي3، مكمل تمرين 14ي  صفحه(  ي دارد؟معناي تفاوترديف در كدام بيت  - 23

  همان بهتر كه در ويرانه گردد  ـود خود بلرزدوجـ كســــي كاو بر) 1
  خانه گردد وجودش با عدم هم  دلي كز عشـــق او ديــــوانه گردد) 2
  ز نور شـــمع او ديـوانه گردد  رخش شمع است عقل از عقل دارد )3
 به كل خاكيـان بيــگانه گردد  اين بحـرچو ماهي آشنا جــويد در) 4
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  )، كتاب درسي10ي  صفحه(  هاي دستوري بيت زير كدام گزينه درست است؟ هاي اسمي و نقش ي گروه درباره - 24

  »گردد اقبال ادبارها همه    گردد  حال قرين لطفش اگر«
   .هستند» مسند« دو تاو » نهاد«گروه اسمي دارد كه دو تا  چهاربيت ) 1
  .گروه اسمي دارد كه يكي صفت بياني دارد و ديگري صفت مبهم بيت دو) 2
  .واقع شده است» مسند«و ديگري » نهاد«بيت دو گروه اسمي دارد كه يكي ) 3
  .دو گروه اسمي، صفت بياني و يك گروه اسمي، صفت مبهم استبيت سه گروه اسمي دارد كه   )4

 )، كتاب درسي12ي  صفحه(  است؟ نادرستي بيت زير، كدام گزينه  درباره - 25

  »چه باشي چو روبه به وامانده سير؟   چنان سعي كن كز تو ماند چو شير «
  .فعل مضارع و سوم شخص مفرد است كه مفعول ندارد» ماند«) 1
  . در انتهاي بيت، مسند است» سير«نقش دستوري ) 2
  . داردوجود در بيت جناس تام » چو«بين دو ) 3
  . شده است، نقش دستوري متمم گرفته است اسمي كه در بيت با وند ساخته) 4

 )، كتاب درسي2تمرين مكمل ، 15ي  صفحه(  ؟نيستي بيت زير كدام گزينه درست  درباره- 26

  »كاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست/ دهي  با زماني ديگر انداز اي كه پندم مي«
   .صفت پيشين ندارد) 4 .يك صفت مبهم دارد) 3  .جهش ضمير دارد)  2  .جناس تام دارد) 1

  )، كتاب درسي14ي  صفحه(  ؟وجود داردمركّب  - وندي  ي مركّب و چند واژه ي ، چند واژهوندي ي هاي زير به ترتيب چند واژه بين واژه - 27
  »رنگ بخت، شوريده سنج، نگون بخش، بخشنده، حالوت رسان، چاشني چهارپا، روزي«
    ، پنج، يكدو) 4  ج، يك، پنيك) 3  ، چهار، يكدو) 2  ، چهار، دويك) 1
  
  

  
  )، كتاب درسي2، مكمل تمرين 15ي  صفحه(  ؟ندارد »جناس تام«كدام بيت  - 28

  اگوييـــدع كمتر بود دعاگويت اين چون ولي  كمتر  همه از سلمان و بسيارند تو دعاگوي )1
  داييفر بود واهدـــنخ داريـــپن امروز از پس   وعده  دهي مي رداـــف به را كارم امروز چرا )2
  نكند سودا رـــــس در سر كه خيال است اين   سر  در دارد وــــت زلف سر سوداي كه هر) 3
  گفت بهتان گفت كه كس آن ام نگفته اين من  باز  دــــآم تو ي انديشه از حافظ گفت كه  )4

  )، كتاب درسي2، مكمل تمرين 15ي  صفحه(  ؟ندارد »جناس«كدام بيت  - 29
  دـكن خمار از انديشه كي مست اگرچه  خوردن  مي تو لب بي كندم يـم ارـــخم )1
  دــالحانن خوش طوطي ،شكرشكني گاه   خـواجو  ميرتـــض ستانـــگل عندليبان )2
  افكند پرستان مي ميان در را خويشتن   دركشد  جامي تو لعل از گر صافي صوفي )3
  وشندنخر چنين خسته جگر پرستان مي   نخراشــند  چنان چنگ جگر گر مطربان )4

  )، كتاب درسي3، مكمل تمرين 15ي  صفحه(  هاي كدام بيت بيشتر است؟ »تشبيه«تعداد  - 30
 اگزيرـن تو قهر آتش بر گذر آنگه و  بسي  بد عالــاف يزمــه ردهــك عـــجم من) 1

 گيرـآب چشم از و دارم دام دست از  دعــا  در وـــت وــــعف اهيـــم صيد بهر از) 2

 طيرــم كرم ابر و تشنه اميد كشت  هست  كه متتــــرح در ز مـــنيست نوميد) 3

  بمير اجل از پيش مجاهده بستر بر   حيات  از پس شهيدان چو خواهي زندگي گر) 4
  )، كتاب درسي3، مكمل تمرين 15ي  صفحه(  است؟ مشخّص شده نادرست» تشبيه«از ابيات زير ركني از  اركان  بيتدر چند  - 31

  )هوا: به مشبه(را  شبنم روي است نديده سبزه هيچ كه   است  گرم يـــغايت به محبت باغ هواي )الف
  )گوهر: به مشبه(را  زيان دوستم من باشم گفته هرچند   مهر  رــــگوه سود بي آخر فروشم كي تا )ب
  )شربت: به مشبه(را  نياز يــچاشن كند، بيان اگر عرفي  ان رـــــدلب كام به تلخ كند، را ناز شربت )ج
    )دام: بهــمش(شكار  آخر شديم خود و پايبند را ما كرد  خلق  دـصي بهر گسترديم كه تزويري دام )د
  چهار ) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

و یقل  اد
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  )، كتاب درسي3تا  1هاي  ، مكمل تمرين15ي  صفحه(  اي به اشتباه به بيتي نسبت داده شده است؟ آرايه  در كدام گزينه - 32
  )كنايه، جناس( گير نام كهــس از اين و گوـــــب زر ركـــت رو  برآر  سر جيب از اين و بگير سر ترك رو) 1
  )بخشي تشبيه، شخصيت(دار  هـــآين فلك ،عاشق تو خوب رخ بر  عـــذار  سيم صنم اي و دل سنگ بت اي )2
  )بخشي جناس تام، شخصيت(بگشايد  آل چتر او رخ گر الله چو   زود  نوردد در خويش علم گل غنچه چو )3
 )جناس تام، مجاز(بود  يانــــك آن از رــريـــپ و دي كه ملك   است  انـــــكي كزآن بين امروز و بنگر )4

  )، كتاب درسي3تا  1هاي  ، مكمل تمرين15ي  صفحه(  ي مقابل كدام بيت درست است؟ آرايه - 33
  )جناس تام( نيست شكيبايي و ميل تو به هست را بنده   هست  شكيبايي و ميل من به نيست را تو مر) 1
  )عارهــــتــاس( رواريدـــم شكر ز بنمايي بخندي چون   لعل  ي قهــــــح از گهر بفشاني بگويي چون) 2
  ) ناس تامـــج(در  جان از من قالب صدف در هست كه  ده  ونــــاكن خويش وصل گهر من دست به) 3
  )عارهــاست( اخيزــــرست روز به اندـــنم خفته مرده كه   فــــــرغاني  سيف زنده شد تو حسن عهد به) 4

 كند؟ مرتّب مي» بخشي تشبيه، استعاره، جناس تام، اغراق، شخصيت«هاي  كدام گزينه ابيات زير را بر اساس داشتن آرايه - 34

  )، كتاب درسي3تا  1هاي  ، مكمل تمرين15ي  صفحه(  
  متــاب رخ خواجو ز تابد مي ماه چون رخت   سرمپيــچ  مهرم ز پيچد مي مار چون دلم) الف
  عــنّاب وــچ اشك از تمــشرب روان داد مي   بـود  روان ديده از دلم خون كه ديد چون) ب
  مرا كنار در و وشـآغ در هـــرفتـــگ غمت  عمر  همه كودكان چو شادي ي فتنه بيم ز  )ج
  آب در سر دايم برده است فرو چشمم مردم   ــبـب س زان طوفان ز نينديشد دريا مردم) د
  جا نـاي هوا آيد مي سركرده بر خاك عبرت ز  گلشن   اين سير از دار شرم  ديدي صبح غبار )ـه
  ، جـب، د، الف، ه) 4  ـالف، ب، ج، د، ه) 3  ، ج، الفـب، د، ه) 2  ، د، ب، جـالف، ه) 1

  )، كتاب درسي3تا  1هاي  ، مكمل تمرين15ي  صفحه(  ها همگي در بيت زير وجود دارد؟ كدام آرايه - 35
  »شما گوش در حلقه غالم باشد مشتري  مشتري  ،مه بود تا را شما گوش ي قهحل«
  بخشي، كنايه نظير، شخصيت جناس تام، مراعات) 2  استعاره، كنايه، مجاز، تلميح )1
 بخشي، تضاد، استعاره تشبيه، شخصيت) 4  نظير، كنايه ايهام، مراعات  تلميح،) 3

  )، كتاب درسي3تا  1هاي  ، مكمل تمرين15ي  صفحه(  است؟ تنادرسهاي مقابل كدام بيت،  يكي از آرايه - 36
 )ايهام، تلميح(ت ـديش نيســـــــه دورانــــك الم آنــــمن غ   اي دمـــــت عيــــســـي، دم از دوري من   )1

  )ظيرن بيه، مراعاتــتش(طبيب  گيرد نمي دستم ام، افتاده پا ز من   است  واجب طبيبان بر گرفتن، بيماران دست) 2
  )تلميح، جناس تام(آموخت  سامري و ضحاك به سحر كيد و كه   فتّانم  شمــچ و حاكــــض بــــل آن غالم )3
  )نظير، تشبيه راعاتــــم(ساز  و بسوز سودا آتش بر گو عود چون   آرزوست  وــــت فــــزل عنبر بوي كه را آن )4

  )كتاب درسي ،16و  10ي ها  صفحه(  ز آثار چه كساني است؟به ترتيب ا» بهارستان«و » شيرين و فرهاد«هاي  كتاب - 37
  نظامي گنجوي، اوحدي) 2  نظامي گنجوي، جامي) 1
  وحشي بافقي، اوحدي) 4    وحشي بافقي، جامي) 3
  

  

  
  

  )اب درسي، كت12ي  صفحه(  عنايي دارد؟مبا كدام گزينه ارتباط » كه سعيت بود در ترازوي خويش/ بخور تا تواني به بازوي خويش «بيت  - 38
  نيز توفيق و دــباي مي تو هدـــــــج   عزيز  المــع ي ملهــــج از ويـــش اـــت) 1
  نــم عبرــــم در دــــرســــن هرگز   كنـد  هدــــج گر كــــفل رخــــچ اين )2
  هـانداخت درگمان را ما فهم ها خودسري   نيست  كار در معرفت جا اين يكتاست عالم )3
  ندك مي تغيير كه ستا اي كارخانه كاين  دهر  ثبات بر كنــــم مادـــاعت الجمله في )4

و  ی قل
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  )، كتاب درسي10ي  صفحه(  ).ي ابيات از وحشي بافقي است همه(؟ ندارندبيت كدام گزينه با هم قرابت معنايي  جفت - 39
  پيش اش بنهاده و ردهـــــك هياـــم  وبيش  كم از ســـك هر اتــــضروري) 1
 كم ني و بيش باشد موي يك ني كه  عالم  عـــوض هادهــــن ييبـــرتــــت به

  دشوار كاري است شدن او وارــخ كه  خوار  كند را كس او كه  آن اداـــــمب) 2
  آگاه يچــه از تمــيســـن ويدـــگ كه   راه  اين در دــاشــــب آن قلــــع كمال

  است هيچ است، هيچ تدبيرها هــــهم   است  پيچ روي لطفش كه موقف آن در) 3
 راي از نه آيد ارـك يرـــدبــــت از هـــن   پاي  نهد سو كــــي او يقــــوفـــت وگر

  تاجداري اندــنش شـــاجـــت رـــب كه   اعتباري  آن سان بخشد گيـــــسن به) 4
  دشــژنـــن واهدـــخ او كه دل آن نژند  بلندش  واهدـــخ او هـــك رــــس آن بلند

  )، كتاب درسي10ي  صفحه(  يافت؟ توان نميبيت زير را در كدام بيت مفهوم  - 40
 »كم يـــن و يشـــب دـــباش ويــم يك ني كه  عـــالــــم  عــــوض هادهـــن يـــترتيب به«

  تـــش نيكوســويــــكه هر چيزي به جاي خ  ان چون چشم و خال و خط و ابروست جه) 1
   يهــــمه عـــالم خــــلل يـــابـــد ســراپـا  يري از جاي اگــــر يـــك ذره را بـــرگـ) 2
 تــوزن اسـتنگ دالن چشم س الم به چشمــع  م مجال نيست ـــدور از تو در جهان فراخ )3

  بيش نه يامدــن مـــك تنـــاخـــس آن زـــك  خويش  انداز به رچيزـــه اختـــس چنان) 4
  )كتاب درسي ،2تمرين  ،15ي  صفحه(  قرابت معنايي دارد؟» بيننده كرد ،ديدهرا  مرد ،يقين«مصراع كدام گزينه با مصراع  - 41

  هاي خيال  بدرد يقين پرده) 2  در يقين آمد علم شهر بر او كه )1
  مكن منزل يقين در جو پختگي )4  اليقينش علم هيچكس نداند )3

  )، كتاب درسي10ي  صفحه(  قرابت معنايي دارد؟» ها انسنج معني در بي حالوت/ ها  بخش زبان به نام چاشني«كدام بيت با بيت  - 42
  نبود رنگي و ورتـــص را مزه و چاشني   است  چاشني همه و جان است شيريني عشق )1
  است كام تو شيرين لب از مرا كه رو زان   شــكر  ز و يچــــه گوـــم دـــقن چاشني از )2
  خداداد است سخن فــلط و اطرخ قبول  حافظ  بر نظم سست اي بري يـــــم چه حسد) 3
  ان گوياييـندد زبـــبـــن بـــكمال حس  بــــيان تو نيست  ش درـــمرا مجال سخن بي )4

  )، كتاب درسي14ي  صفحه(  كدام ابيات با بيت زير قرابت معنايي دارند؟ - 43
  »تان طلبـــقرضي به رسم تجربه از دوس   تـــمعيار دوستانِ دغل روز حاجت اس«
 اشــب انــــگلست و گرمابه و خانه حريف  بـاش انــپيم درست شفيقي رفيق اگر )1

  اشــب سلطان و ما به كن رها كه را خداي  كـــردن  يـــبندگ ينـآي و خدمت طريق
 هست تركتازي و خطرناك رهيست اين كه  منــي يقـرف اگر اول نـك خويش وداع )2

  هست ترازيـــاح هم وحشي جانب ز گهي  همـــواره تـــاس بـــجان آن از احتراز نه
 واندگيــــــــرادرخــــب و اريـــــي الف  زند تـــنعم در هــك آن مشمار دوست) 3

  اندگيــــدرم و اليـــــح شانــــــپري در  دوســـــت دست گيرد كه دانم آن دوست
 ماميد مـــــچش بدوخت ندامت تير كه چرا  نيست كسم هيچ سوي به اميدي نگاه وگر )4

  نرسيدم مروتي و اــوف لـــاه به نــــم كه  ـانيبرس اـــم المـــس رسيدي تو اگر رفيق
  )كتاب درسي، 3تمرين مكمل ، 15ي  صفحه(  با ابيات زير از نيما يوشيج قرابت معنايي دارد؟ بيتكدام  - 44

 دويدن خس و ارـخ روي آن گه پس  پشت رـــــب وندـــــال ي قلّه كشيدن«

  »دنـــكشي دونان تــــــمنّ بار كه  زان بود تر وشــــــخ و تر انــــآس مرا
  نيست طوقدار تو منّت ز فاخته چون  او كه تو جود چمن در نماند تن يك )1
  است؟ دون آن و گرامي چرا خود اين  خو خوش سمن و خار است بدخو گر )2
  شــــمك تــــپس مردمان از منّت   ليــــك يـخواه هرآنچه كن بدي از) 3
  مرا دردسر دـص ز اندــــواره كه زيرا  است منّت بار صد تو تيغ ز بر گردنم )4

  )كتاب درسي، 3تمرين  مكمل ،15ي  صفحه(  ؟نداردكدام بيت با ساير ابيات قرابت معنايي  - 45
  ارزد نمي زر من دوصد دونان منّت جو يك كه  ربگذ دون دنيي از و كوش قناعت در حافظ چو) 1
  يستـــن انيـــــواره كه غريقي نفس، غريق  مفـــكن دون فســــن اببه گرد ضعيف، دل) 2
  در؟ هر به سوي نان بــــطل در روي هــــچ  ره؟ هر رـــه ســــب انــــدون منّت كشي چه) 3
  نيامدم دون رـه نّتــــم ارـــــب رـــــزي در  نبود گر و بود رــــاگ هـــك را دايــــخ منّت) 4
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  )كتاب درسي، 3، تمرين 15ي  صفحه(  با بيت زير قرابت معنايي دارد؟بيت كدام گزينه  - 46
  »دار عار فخر، آن از داري، ننگ و نام گر  رسد تيـــــهم دون لتـــوسي از كه فخري«
  ريمـب حاجات قاضي بر كه به آن حاجت  مريز سفله هر در رــــب خود رخ آب حافظ) 1
  ردــــك نتوان ما از رخ آب طلب مي بي  خواجو كه ديده دمــــده پيامي لحظه هر )2
  باشد چون تو اسرار همت دون دل اندر و  بـاشد دون تـــهم از بودن غم ي خانه در )3
  را دون تــهم باشد معراج نظر در تنزّل  اشكم زند مي پايي و دست چكيدن اميد به )4

  )رسيكتاب د، 13ي  صفحه(  بيت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ - 47
  »بگير دستم هــــــك گنــــبيف را خود نه   پير درويش تــــــدس وانــــج اي بگير«
  جواني نـــــدام در ريــــپي به زدم دستي  من از يامدـــن اريــــك جواني عالم در )1
  پيچ استوار كمرت  كشي مي ارــــــب رـــــگ  است تــراح مردانه همت به جهان رنج )2
  سانـك رنج تـــــدس وردـــخ) نامرد( مخنّث  رسان تـــــراح و رنج رـــبب نمردا چو) 3
  لرزد جوان و پير دل دستت از كه كاري مكن  بشنو خود پير غالم پند من جان جواني) 4

  )كتاب درسي، 3تمرين ، 14ي  صفحه(  بيت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ - 48
  »دـــش بر جانانه جان رفت، بر دلدار دل  ادشاستــــپ ارگهـــب ونـــكن حافظ منزل«
  يار به تنها داشتن صحبت بوده پادشاهي  ايم دانســـته نمي نعمت اين قدر گدايان ما) 1
  را مـــاقلي هفت سلطان نظر در نيارد مي  مغان رـــپي خدمت در كمر بندد بر كه آن )2
  نشد وارــــخ انــــــجهاني ظرن در كاو  نشــــد يار توكس داوتــــع هــــب شاها )3
  او عام فـــبه لط دارم مي اميد همچنان   نظر  در نيارد سلطان من چو را عامي گرچه )4

  )كتاب درسي، 3تمرين ، 15ي  صفحه(  كدام گزينه با ابيات زير قرابت معنايي دارد؟ - 49
   درها از جستن است عقل شرط    برسد انــــگم بي هرچند رزق«

  »اژدرها انــده در روـــــم تو    مرد نخواهد اجل بي كس گرچه
  .مردان بار را به نيروي همت و بازوي حميت كشند، نه به قوت تن) 1
   .ستا ق شرطاسباب حصول آن تعلّه ست با رزق اگر چه مقسوم) 2
  .مردن به علّت، به از زندگاني به مذلّت  )3
 .است اين نه بازي نيين است، خانه كه تو را گفت حكيمي .آموخت همي اندازي نفت هندوي) 4

 )كتاب درسي، 3تمرين ، 15ي  صفحه(  بيت با ابيات زير قرابت معنايي دارد؟كدام  - 50

  جاني خسته امـــــب به سر دهــــكشي   يـــوانــــارغ تـــدرخ دمـــــدي سحر«
  »ديگراني كرــف كه وشـــخ ارتــــبه  تمــــــگف هــــستــــآه ارغوان گوش به
  تنم بلرزد ينمـبب يـــشـــــري هـــــك  منم انـــــندرستــــت از اول يــــيك )1
  شدم قياس بي هاي غم ي نشانه نـم هــك  مكن ياســـق رانـــديگ غم به مرا غم  )2
  نكشد دگر گرانــــدي مـــــغ هــــــك  تـــاس چنان تو مـــغ در ارـــعطّ دل  )3
  اوفتد  رهمـم يـــيك اقــــاتّف كه باشد   دردناك ريش اين بر باش صبور سعدي ) 4

  )، كتاب درسي16ي  صفحه(  با كدام گزينه قرابت معنايي دارد؟ ».مردان، بار را به نيروي همت و بازوي حميت كشند، نه به قوت تن«عبارت  - 51
  دــــــاوفت دـــكمن اندر كم مرادش  اوفـــتد  دــلنـــب متـــه كه را كسي) 1
  عالي؟ همت و مــــحش و بلند جاه با  چاه  اين نــب اندر دلت شد چرا خرسند )2
  زور تــدس از هــــب همت بازوي كه  شور  هندهــــتيـــس از برآر تـــهم به) 3
  نيست بلند همت كه معين است را او  به راستي را قدت گفت سرو كه كس هر) 4

  )كتاب درسي، 16ي  مشابه مفهوم صفحه(  ؟نيست» بلندهمتي«كدام بيت در توصيه به - 52
  ودـــب ندـــارجم ارــك هـــهم در  ود ــــب دـــبلن چون مرد همت) 1
  دني ردمـــم نرسد مرتبت به هرگز   رسيد مرتبت بدين بلند همت از) 2
  بود لندـــــب متـــه ه راــــك هر  زود رددـــگ پست كه نداني مي) 3
ميل؟ چو قد و سود چه روشن روي  كن شنرو و دــبلن همت و دل) 4
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  قلمرو زباني             

  :معادل معنايي فعل
  

  :اند از اند، عبارت ها كه در متون گذشته كاربرد داشته معادل معنايي برخي از فعل
 فرمان داد: مثال داد 

  .مثال دادشير از اين سخن شاد شد و به آوردن او 
 .ي حضور داد اجازه: بار داد 

  .ه بوديمدهمگان ايستا بار دادديگر روز چون امير 
 .سوار شد: برنشست 

  .ي مرزبان شد پس برنشست و به خانه
 .آغاز كرد: ايستاد در 

  ...گاه كه  و رفتن به حج تا آن ادمتدر ايسامير پرسيد مرا از حديث حسنك، من 
 .كرد بازداشت كرد، از كار بركنار: فروگرفت 

 .فروگرفتمگاه الف زدي كه فالن را من  بزرگ بدين چاكر رسانيدي و آن المي

  :تفاوت كاربردي برخي از واژگان در جمله
  

 )جاري: روان(است و كاريزها  روانهاي  او را آب        

  )وحر: روان(، ديده را بينايي روانتن را توان، جان را         
  )رونده: روان(و غالمي در پي دوان  روانم از ايشان بر بادپايي يكي را ديد               

  :معلوم و مجهول
  

هاي  شود؛ مانند فعل اگر فعل جمله به نهاد نسبت داده شود، فعل معلوم و اگر به نهادي كه قبالً مفعول بوده است، نسبت داده شود، فعل مجهول ناميده مي
  :هاي زير معلوم و مجهول جمله

  )فعل معلوم. (نوشترا » بينوايان«هوگو  ويكتور) الف
  )فعل مجهول. (نوشته شد» بينوايان«) ب

  شود؟  جمله چگونه مجهول مي
  .ه كنيدتوج» هيئت داوران دانشجويان ممتاز را برگزيد«ي  به جمله

  :شويم ي معلوم آشنا مي ي مجهول كردن جمله ت در جدول زير، با ساخت و شيوهبا دقّ
  فعل  مفعول  نهاد  ي معلوم جملهمراحل مجهول ساختن 

  .كنيم نهاد را حذف مي -1
  .كنيم ي مفعول را حذف مي نشانه. دهيم مفعول جمله را نهاد قرار مي -2
  .كنيم فعل جمله را به صفت مفعولي تبديل مي -3
  .افزاييم فعلي متناسب با زمان اصلي به صفت مفعولي مي» شدن«از  -4
  .دهيم ت ميشناسه را با نهاد جديد مطابق -5

  Øبرگزيد   دانشجويان ممتاز را ___
  Øبرگزيد   ___  دانشجويان ممتاز
  برگزيده  ___  دانشجويان ممتاز
  برگزيده شد  ___  دانشجويان ممتاز
  برگزيده شدند  ___  دانشجويان ممتاز

  

  .شد نيز ساخته مي» گشتن«و » آمدن«گري مانند يهاي د شود اما در گذشته، با فعل ساخته مي» شدن«امروزه فعل مجهول به كمك مصدر             
  

  گفته آيد در حديث ديگران/ تر آن باشد كه سرّ دلبران  خوش            
  .ده تن بر دست سمك كشته گشتند            

  

  

یدی  معلوم و مجهول ورزيقناعت اعتقاد به پرسش قيامت  هاي نثر بيهقيويژگي   واژگان ک

با ی  گاد و   ای  قل

ت   ی  

مثال

مثال

مثال

مثال

نكته

مثال

مثال

مثال
مثال

  درس دوم

مثال

  مجاز و ترصيع 
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  قلمرو ادبي             

  

  :مجاز
  

  

  

گويند؛  ؛ به معناي اصلي واژه، معناي حقيقي و به معناي غير اصلي آن، معناي مجازي ميهر واژه، يك معناي اصلي و يك يا چند معناي غير اصلي دارد

  .شود ناميده مي» مجاز«اي كه در معناي غير حقيقي به كاررفته باشد،  كلمه

  هر ديو و ددم كفدر  نگينچون / به سليمان برسانيد كه من    

  »دست«مجاز از » كف«، »انگشتري«مجاز از » نگين«
  

  :يعترص

ي ترصيع ايجاد  انجامد و آرايه ها مي آهنگي آن در دو جمله يا دو مصراع شعر است كه به هم) ساني وزن و حروف آخر در دو واژه يك(هاي متوازي  تقابل سجع

  .كند مي

  هم حركاتش متناسب به هم             

             ↓      ↓         ↓       ↓  
  هم خطواتش متقارب به هم     

  :هاي نثر بيهقي هايي از ويژگي نمونه

 - هاي دقيق و روان توصيف - )كوتاه گفتن(و ايجاز ) عيي عناصر اصلي و فر بيان همه(ي مناسب از اطناب  استفاده -كثرت و تنوع افعال –كوتاهي جمالت 

  آهنگ و طنين خاص و موزون نثر

  

  قلمرو فكري             

انگيز و  ههبست و پسرش و پرهيز آنان از پذيرش مال شپيشگي قاضي ب دامني، آزادگي، وارستگي و قناعت پاك :بستترين مفاهيم درس قاضي  محوري

  .به ياد حساب و كتاب روز قيامت بودن

  زيان ديدن از تقليد و پيروي كوركورانه :ترين مفهوم درس زاغ و كبك محوري

  

  

  

  

  

  

مثال

مثال

ّی   اتر اد
موضوع . اثر ابوالفضل بيهقي در قرن چهارم و پنجم هجري است و از جمله آثار درخشان نثر فارسي است): تاريخ مسعودي(تاريخ بيهقي 

اي  برگزيده» قاضي بست«. نظير است زئيات وقايع، بياين كتاب در ذكر ج. اصلي اين كتاب، تاريخ سلطنت مسعود پسر محمود غزنوي است
  .از اين كتاب است




