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  1درس 

  

  راهبردهاي آموزشي  
  .به خاطر بسپاريد را »براعت استهالل« و »نعت«، »تحميديه«: تعريف

  .آثار خواجوي كرماني را به خاطر بسپاريد
 اين درس معاني واژه هاي مهم:  
بيابان : تيه) (بزرگ دانستن، بزرگ شمردن   : تبجيل) (ها، جمع فوه    دهان: افواه(،  )آوازه، شهرت : صيت(،  )گر  نگارگر، صورت : بند  نقش(،  )به كنايه سخن گفتن   : تعريض(

  )جاي فرود آمدن: مهبط) (بيرون كشيد: ختآه بر) (آب و علف   بي
  هاي مهم اماليي   واژه

  صيتش، تيه قربت: مهبط جبرئيل، براعت استهالل، سدره
 هاي زير دقّت كنيد  به مفهوم جمله:  

  .يابد ضعف و بيماري به وجود او راه نمي:  در ذاتش علل نيست-1  
  .منسوخ كردي اديان را  آثار همه: ي چند ملّت بشست خانه  كتب-2  
  اشاره به تولّد پيامبر و شكاف برداشتن ايوان كسرا:  تزلزل در ايوان كسرا فتاد-3  
  القمر اشاره به شق:  به معجز ميان قمر زد دو نيم-4  
  هاي ادبي آرايه

 رفته در ابيات زير دقّت كنيد كار هاي به به آرايه:  
  )تلميح و جناس(گذشت  ر به تمكين و جاه از ملك ب/نشست از فلك برگذشت  شبي بر

  )نظير و جناس مراعات( عطارد را دوات و خامه داده /قمر را روشنايي نامه داده 

  

  

  )80 - انسانيسراسري(  ؟شود نمي دريافت  » تزلزل در ايوان كسرا فتاد  /چو صيتش در افواه دنيا فتاد    « كدام آرايه از بيت  .1
  تلميح   تشبيه   تشخيص   استعاره   

  )88 -  انسانيسراسري(  ؟نداردي جناس و تضاد وجود   ، هر دو آرايه   در كدام بيت .2
  ام طوق وفا به گردنم  داغ جفا به سينه/قمري باغ او منم تا بشناسيم ببين     دهد از نيش نوش و خيري از خار/ در مار  نهد در نار، نور و مهره   
  داري كه در ملكش خلل نيست  جهان/خداوندي كه در ذاتش علل نيست     نماند هيچ كس او ماند و بس/كسي با او نه و او با همه كس    

  

  )80 -  انسانيسراسري(  . اشاره شده است ) ص(، به معراج رسول اكرم   .  .  . بيت جز  به ي ابيات زير،  در همه .3
   به تمكين و جاه از ملَك برگذشت/گذشت  نشست از فلَك بر شبي بر   ماند  كه در سِدره جبريل از او باز/چنان گرم در تيه قربت براند    
   رسانده»اَدني اَو« ز اَدنايش به /يتيمي را حبيب خويش خوانده     نه با چون و چرايش عقل را كار/نه در ايوانِ قُربش وهم را بار    

  )83و 82 -  انسانيسراسري(   در كدام بيت آمده است؟ »ال يدركه بعد الهمم و اليناله غوص الفطن   «: مفهوم . 4
   نه با چون و چرايش عقل را كار/نه در ايوان قربش وهم را بار     نماند هيچ كس، او ماند و بس/كسي با او نه و او با همه كس    
   راه تو دل دانَد، دل را شناس/دور شو از راهزنان حواس    داري كه در ملكش خلل نيست  جهان/خداوندي كه در ذاتش علل نيست    

 )92 - انسانيسراسري (   با كدام بيت تناسب دارد؟» مقبول طبع مردم صاحب نظر شود  /ي غير حسن ببايد كه تا كسي    ته بس نك«: مفهوم بيت .5
  كه نام آن نه لب لعل و خطّ زنگاري است / اي است نهاني كه عشق ازو خيزد  لطيفه  
 اند هكان به ديوان خط سبز تو تضمين كرد / گوي ازل بيتي است نغز لعلت از طبع سخن   
  كه بار عشق تو پشت فلك دوتا بكند /  چگونه دعوي عشقت كنم به يكتايي  
 گيرد مگر ابر سيه، خورشيد را در بر نمي / سرزلفش چرا در بر نگيرد روي ماهش را   
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  )80 –آزاد (  :  يعني»وري« .6

  دور    رو  روبه   پشت    مردم    

  )81  –آزاد(   است؟غلطمعناي كدام واژه  .7
  ميل و اراده: طوع   بردبار: حليم   تحمله و شد: صيت   رنج: عنا   

  )81 –آزاد (  كنند؟  اي استفاده مي  از چه واژه »تبجيل«زبانان به جاي  امروزه فارسي . 8
 جليل    تجليل    ترجيل    تعجيل    

  )87 –آزاد (   است؟»تعريض«ي  كدام لغت از لحاظ معني متضاد كلمه   .9
  تضريب    تعويض    تصريح    تكميل    

  )85 –آزمايشي سنجش (   كدام است؟ »خدايت ثنا گفت و تبجيل كرد  « در  مصراع »تبجيل«ي  معناي واژه .10
  اهتمام    تعريف    احترام    تجلّي    

  
  

  )86 -آزاد(  .  . .   ي   گزينهمگرها غلط اماليي وجود دارد   ي مصراع در همه .11
  »چو عرق بر عذار شاهد قضبان مه«     »از او دور شد دانش و فرّحي«   
  »چنان گرم در تيه قربت براند«     »بيت نقضي به خاطرم قدسي«   

  )93 -كانون فرهنگي آموزش(   اماليي وجود دارد؟ غلطدر متن زير، چند    .12
ي كتاب، ضمن ستايش خدا و پيامبر از خطبهشود؛ بدين معنا كه نويسنده يا سراينده، در آغهاي زبان فارسي نوعي برائت استهالل ديده ميي تحميديهدر همه«
 ».كند پردازد كه با محتوا و مضمون كتاب پيوند دارد و به موضوعي كه در آن باب سخن خواهد گفت، به تعريض اشاره مي، به ذكر الفاظي مي)ص(
  چهار   سه   دو   يك   

  
  )80 –آزاد (  يابيد؟   را در كدام گزينه مي »تلميح«صنعت ادبي  .13

  دار يزدان پاك  بترس از جهان   يار ناپايدار دوست مدار    نشست از فلك برگذشت  شبي بر  نگفته است كس هرگز آنچه يومگ   

  )80 –آزمايشي سنجش (  ي جناس تام است؟   هاي قافيه در كدام بيت، داراي آرايه   واژه .14
   فروغ تجلي بسوزد پرم /ر مو فراتر پرم اگر يك س   بوس قدر تو جبريل كرد   زمين/خدايت ثنا گفت و تبجيل كرد    
   به معجز ميان قمر زد دو نيم /آهخت شمشير بيم  چو عزمش بر    بماندم كه نيروي بالم نماند /بگفتا فراتر مجالم نماند    

  
  )79 –آزمايشي سنجش (  ي كيست و در چه قالبي سروده شده است؟       سروده»گل و نوروز« .15

  صائب تبريزي، قصيده    ناصرخسرو قبادياني، قصيده    نظامي گنجوي، مثنوي    خواجوي كرماني، مثنوي    

  
  )81 -آزاد(  تري دارد؟  با كدام بيت قرابت معنايي بيش » نماند هيچ كس او ماند و بس  / كسي با او نه و او با همه كس  «بيت  .16

  راست  ملك تعالي و تقدس تو/ا بس تو راست ما همه فاني و بق    پس آن شدن نيست باز آمدن/اگر چند ماني ببايد شدن    
   ز مردي به گفتار جويد هنر/كسي را كه آيد زمانش به سر     كه شد پاك عمرت به خواب و به خور/گرد  تو اي خفته از خواب بيدار   

  )84 -آزاد(  ل بيت زير در كدام گزينه آمده است؟  تر مصراع او مفهوم نزديك .17
  » نه با چون و چرايش عقل را كار/ا بار نه در ايوان قربش وهم ر«  
  .ها او را در نخواهد يافت هرگز اهتمام و هوشمندي انسان   .دانند هرگز اهل خرد و عقل، خود را توانمند شناخت او نمي   
  .دانند نميهرگز كوشندگان اهل خرد خويشتن را به او نزديك    .رسد ها به سرمنزل مقصود نمي هرگز اهتمام و هوشياري انسان   

  )87 -آزاد(   با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟»آموز صد مدرس شد    به غمزه، مسئله /نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت    «بيت  .18
  ي چند ملّت بشست خانه  كتب/يتيمي كه ناكرده قرآن درست     به تمكين و جاه از ملك برگذشت/شبي برنشست از فلك برگذشت    
   دگر هر چه موجود شد فرع توست/تو اصل وجود آمدي از نخست    بوسِ قدر تو جبريل كرد  زمين/ت و تبجيل كرد خدايت ثنا گف   

  )88 –آزاد انساني (  مفهوم مصراع دوم در كدام گزينه دقيق بيان شده است؟   .19
  : با رسالت خود) ص( پيامبر »ي چند ملّت بشست خانه كتب/يتيمي كه ناكرده قرآن درست«
  اهل كتاب و دانش را هدايت فرمود   .رآن را به همگان ابالغ كردصداي ق   
  ها را صادر كرد فرمان شكستن بت     .ي اديان را منسوخ كرد آثار همه   
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  )89 –آزاد انساني (   با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟»آموز صد مدرس شد    به غمزه مسئله/نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت    «بيت  . 20

   به تمكين و جاه از ملك برگذشت/شبي برنشست از فلك برگذشت    امين خدا، مهبطِ جبرئيل/م رسل، پيشواي سبيل اما   
   كه اي حامل وحي برتر خرام/الحرام  بدو گفت ساالر بيت   ي چند ملّت بشست خانه  كتب/يتيمي كه ناكرده قرآن درست    

  )90 –آزاد انساني (  .  .  .  تر بيان شده است؟ هرگز    در كدام گزينه دقيق  »را بارنه در ايوان قربش وهم  «معني و مفهوم اين مصراع  .21

  . توانايي رسيدن به بارگاهش را ندارند ،ها با تالش انسان   .يابد زيركي و هوشياري مردم به بارگاهش دست نمي   
  .تواند ديدارش را ميسر سازد ا نميه نهايت انسان كوشش بي   .نخواهد يافت ها او را در اهتمام و هوشمندي انسان   

  )93 – كانون فرهنگي آموزش(   دارد؟» امينِ خدا، مهبطِ جبرئيل  /امامِ رسل، پيشواي سبيل «بيت كدام گزينه مفهومي مشابه بيت  .22
   چون كه صد آمد، نود هم پيش ماست/ نام احمد نام جمله انبياست   ماه چنان بخت يافت او كه كمينه گداست/از مه او مه شكافت، ديدن او برنتافت   
  نوردي است گونه سرشكي است اگر راه  گل/روان سفر عشق در اين دشت  از راه   جبرئيل امين ندارد بار/بار يابي به محفلي كان جا    

  )93 – كانون فرهنگي آموزش(  ؟ندارد اشاره »تُعِزُّ من تشاء و تُذلّ من تشاء  «ي ي شريفه بيت كدام گزينه به آيه  .23
   يكي را كند سوگوار و نژند/كسي را كه خواهد برآرد بلند    رسانده»اَو اَدني« ز ادنايش به /يتيمي را حبيب خويش خوانده   
   يكي را كند بنده و مستمند/يكي را دهد تاج و تخت بلند   ايم هاش گوينده  همه راستي/ايم توانايي او راست، ما بنده   

  )82 –آزمايشي سنجش  (   با كدام گزينه، متناسب است؟  » كريمي كĤخرش را انتها نيست / را ابتدا نيست  قديمي كاولش«مفهوم بيت  . 24

   هيچ بودي نبوده پيش از تو /ش از تو يديده بود خو اي جهان   افروز و انجمن پيوند   انجم/ي سپهر بلند  آرنده  اي بر   
   عاقالن جز چنين ندانندت /هستي و نيست مثل و مانندت     چيز نهايت، نهايتِ همه  در/در بدايت، بدايت همه چيز    

  )83 –آزمايشي سنجش (  ؟ نداردها ارتباط معنايي   كدام گزينه، با ديگر گزينه  .25

  ي افكار   پاي اوهام و پايه/نرسد   تا به جايي رسي كه مي    نه با چون و چرايش عقل را كار /نه در ايوان قربش وهم را بار    
   نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي /نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي    ايم اند و شنيديم و خوانده ز هر چه گفته  و/برتر از خيال و قياس و گمان و وهم اي    

  )84 –سنجش آزمايشي (   به كدام حادثه اشاره دارد؟   » كه اي حامل وحي، برتر خرام  /الحرام   بدو گفت ساالر بيت «مفهوم بيت  .26

  بعد از سدرة المنتهي در شب معراج ) ص(ناتواني جبرئيل از همراهي پيامبر    . به جبرئيل كه بر او پيشي نجويد) ص(خطاب پيامبر    
  رفتن در شب معراج  براي باال) ص(خطاب جبرئيل به پيامبر    . از جبرئيل كه در معراج شتاب كند) ص(دعوت پيامبر     

  

  آموزشي    راهبردهاي 
 را ياد بگيريد) طبيعي و مصنوع(عريف انواع حماسه ت.  
 به نظر شما اسفنديار از ديدگاه حماسي با كدام پهلوان اروپايي قابل مقايسه است؟  
 معاني واژه اين درسهاي مهم :  
  )خشمگين: دژم(، ) بند ترك: فتراك(، ) گرز آهني: كوپال(، ) تاخت و تاز: تك(، ) بوستان، كشتزار: پاليز(، )جا اين: ايدر(

  هاي مهم اماليي   واژه
  ب سهمگين، سنان، برخاستيمهلكه، دهشتناك، مصا

 »آمده است»مرگ« به معناي »ورا هوش در زاولستان بود« در مصراع »هوش .  
 هاي زير دقت كنيد به مفهوم جمله:  

  .دنيا پيش چشمش تاريك شد:  جهان پيش چشمش چو يك بيشه شد-1  
  ).تازم ات مي با رخش بر جنازه(كنم  پيكرت را مهمان سم رخش مي: تنت بر تك رخش مهمان كنم -2  
  . براي جنگ آماده باش؛رزم تو آمد هم:  هماوردت آمد برْآراي كار-3  
  . مخصوص را نيز پوشيدي عالوه بر زره، زره:  نگهبان تن كرد بر گبر، ببر-4  
  .ار رود عبور كرد و به سمت باال رفتاز كن:  گذشت از لب رود و باال گرفت-5  
  .، رستم است»جوي كهن شير پرخاش« منظور از -6  
  هاي ادبي     آرايه

   استعاره كدام است؟» دو شير سرافراز و دو پهلوان/چو نزديك گشتند پير و جوان «در بيت 
 »آماده شدن براي حمله و حركت« كنايه از »عنان گرد كردن«  
 »كار بيهوده كردن«كنايه از  »باد در قفس كردن«  
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  )80 آزاد -83سراسري انساني (   چيست؟ »ورا هوش در زاولستان بود « در مصراع »هوش«ي  معني واژه .27

  زندگي   معشوق   مرگ   عاشق   

  )84 –سراسري انساني (   چيست؟»جوي ي جنگ   همان تركش و نيزه /بفرمود تا جوشن و خود اوي  « در بيت »تركش«ي  معني واژه . 28
  تيردان   كمان   شمشير   كمربند   

  
  )80 –تجربي سراسري (  .ي جناس هست  آرايه...  ي   گزينهجز  بهها   ي گزينه در همه .29

  اي بر سرش  نهاد آن كاله كي/ببردند و پوشيد روشن برش    تو گفتي كه اندر جهان نيست بزم/بر اين گونه رفتند هر دو به رزم    
  پيكر نشست  ي پيل  بر آن باره/ببست   كمندي به فتراك زين بر    نگهبان تن كرد بر گبر ببر/بررستم بپوشيد گ چو شد روز   

  )82 –سراسري انساني (   كدام يك از اركان تشبيه حذف شده است؟    » نشيند برانگيزد از گور شور/ به سان پلنگي كه بر پشت گور  «در بيت  . 30
  ادات تشبيه   شبه وجه   بهٌ مشبه   مشبه   

  

 
  )80 –آزاد (   در بيت زير به كدام معني به كار رفته است؟   »گر«حرف  .31

  » وگر جنگ ايران و كابلستان؟/چه بايد مرا جنگ زابلستان؟ «  
  گاه    يا   زيرا   براي   

  
  )81 -آزاد(  شود؟   چه صنعت ادبي ديده مي  » شود نزد شاهان مرا روي، زرد  / و گر كشته آيد به دشت نبرد    «در بيت  .32

  كنايه   آميزي حس   ايهام   ازمج   

  )90 –آزاد انساني  (  كار رفته است؟   مناسب به در بيت زير، كدام آرايه   .33

  » همان گردكرده عنان مرا/ببيني تو فردا سنان مرا «  
  تلميح   تشبيه   كنايه   استعاره   

  )82 –آزمايشي سنجش (   كنايه از چيست؟ » همان گِرد كرده عِنان مرا /ببيني تو فردا سِنان مرا « در بيت »عنان گرد كردن« . 34
  كارگيري ابزار نبرد  مهارت در به   تندي و تيزي در هدايت لشكر   آسودگي و استراحت بعد از جنگ   آمادگي براي حمله و حركت   

  )83  -آزمايشي سنجش (  وجود دارد؟   »آميزي حس«ي  ، آرايه   بيت در كدام .35
   هر دو مرد ي  آمد از باره خروش    تباه  و مردان  اسپان گشته غمي      آواز سخت  به  رستم  گفت چنين    اسفنديار   آوردش  پاسخ چنين    

  
  )89 –آزاد انساني (  توان با كدام قهرمان مقايسه كرد؟  را مي»اسفنديار«از ديدگاه حماسي  .36

  آشيل   ارجاسب   افراسياب   رستم   
  

  )74 –آزاد (   چيست؟»لب رود و باال گرفت   گذشت از « در مصراع »باال گرفت«معني  .37
  .به باال نگريست   .از بلندي گذشت   .به بلندي برآمد   .دست باال برد   

  )80 –آزاد (  :  المثل  معادل است با ضرب »باد در قفس كردن «، »به مردي مكن باد را در قفس « . 38
  ر تنور گرم بستن نان د   آب از سر گذشتن   گره از كار گشودن   آب در هاون ساييدن   

  )86 -آزاد پزشكي (  »  نگهبان تن كرد بر گبر ببر  / چو شد روز، رستم بپوشيد گبر       « مقابل چيست؟ ع دوم بيت  در مصرا»ببر«ي  منظور از كلمه . 39
  برگستوان   ترگ   زره مخصوص   پوست ببر   

  )82 –اني المپياد انس(   درست است؟ »به مردي مكن باد را در قفس«كدام برداشت از مصراع  . 40
  كوشي كردن سخت   انگاري كردن سهل   ناپذير زدن دست به كار امكان   كار بيهوده كردن   

  )82 –آزمايشي سنجش (  پيام دو بيت زير كه از زبان اسفنديار بيان شده است، چيست؟      .41
   سزا نيست اين كار در دين من/مبادا چنين هرگز آيين من   

  د اندر جهان، تاج بر سر نهم خو/كه ايرانيان را به كشتن دهم    
  .تر از حكومت است حفظ جان مردم، مهم   .تر از جان مردم است بقاي حكومت، مهم   
  . گذشتگي مردم، استوار است ي از جان اساس سلطنت بر پايه   .ي مردم است نگهباني از سلطنت، وظيفه   
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  )83 –آزمايشي سنجش (  ؟كند رستم در كدام بيت با لحني طنزآميز، اسفنديار را تهديد مي    . 42
   به گرز و به كوپال درمان كنم/تنت بر تك رخش مهمان كنم     ز بدها دل ديو رنجور دار /هاي ناخوش ز من دور دار سخن   
  جهان پيش چشمش چو يك بيشه شد /دل رستم از غم پرانديشه شد     به مردي مكن باد را در قفس/مگوي آن چه هرگز نگفته است كس   

  
  )86 –آزمايشي سنجش (  ترتيب، در بيت زير كيست؟     به،»تو« و »او«جع هر يك از ضماير   مر . 43

   » نيامد تو را هيچ از آن تخت ياد/چو او تخت ايران به گشتاسب داد «  
  خداوند ـ اسفنديار   رستم ـ اسفنديار   لهراسب ـ رستم   زرتشت ـ رستم    

  

  راهبردهاي آموزشي  
 معاني واژه اين درسهاي مهم :  
  .)افتد چين و شكني كه به سبب خشم، بيماري يا پيري بر چهره و ابرو و پيشاني مي: آژنگ(   
  )جو، شجاع جنگ: خر پرخاش) (اهل سيستان، سيستاني: سگزي) (دان، منقل آتش: مجمر) (مجازات، مكافات: بادافره) (التماس، تضرع: البه(    
 زير را به خاطر بسپاريدمفاهيم ابيات مهم :  

  »)جا در اين(مجازات نكن : مگير«به كيفر اين گناه مرا مجازات نكن :  به بادافره اين گناهم مگير-1     
   را راست به چـشم  تير تو و تقدير پردازي، اجل آن گاه كه با دلي خشمگين به اين كار مي:  بدان گه كه باشد دلت پر زخشم/ زمانه برد راست آن را به چشم    -2    
  .برد اسفنديار مي          

  .ام براي عذرخواهي و حفظ آبرو آمده:  پي پوزش و نام و ننگ آمدم-3    
  .برخالف عقل و احساس خود عمل مكن:  خرد را مكن با دل اندر مغاك-4    
 ها خط كشيده شده است پيدا كنيد معاني كلماتي را كه زير آن.  
  درستسان  ز نيرنگ زالي بدين)   ج    زار  مگر سر بپيچاند از كار/ كه اسفنديار بپيچمكه چندين )  ب       شستچو او از كمان تير بگشاد )  الف   
  چيست؟»چنين با خداوند بيگانه شد« مصراع در »خداوند«منظور از   
 نام پسر رستم در جنگ رستم و اسفنديار چه بود؟  
  چيست؟»خر سگزي و پرخاش« منظور از »خر  پرخاش كمان و بر مرد/فراموش كردي تو سگزي مگر«در بيت   

  هاي ادبي     آرايه
  كار رفته است؟ اي به  چه آرايه» بشد سست و لرزان كُه بيستون/به باال ز رستم همي رفت خون«در بيت 

  

  

  
  ) 80 –هنرسراسري (  كار رفته است؟   به»مجاز«ي   كدام واژه در ابيات زير، متناسب با آرايه   . 44

   كمان و بر مرد پرخاشخر/دي تو سگزي مگر فراموش كر«  
  » كزين پس نبيند تو را زنده زال/بكوبمت زين گونه امروز يال   
  يال    سگزي   زال   خر پرخاش   

  ) 80 –رياضيسراسري (  كار رفته است؟   به»كنايه«در كدام گزينه،  .45
   مرا يار هرگز نيايد به كار/مي يار بايد بيارتو را گر ه    سيه شد جهان پيش آن نامدار/بزد تير بر چشم اسفنديار   
   نهادند و بردند نزديك شاه /بفرمود تا زين بر اسب سياه     بر آن سان كه سيمرغ فرموده بود/تهمتن گز اندر كمان راند زود   

  
  ) 79 –رياضي ري سراس(   در كدام بيت آمده است؟  » كمان و بر مرد پرخاشخر /فراموش كردي تو سگزي مگر«غرض و مفهوم بيت  . 46

   پي پوزش و نام و ننگ آمدم/من امروز نز بهر جنگ آمدم     كزين پس نبيند تو را زنده زال /بكوبمت زين گونه امروز يال    
  ماند  از كار دستِ سران  فرو/همان دسته بشكست گرز گران    دو چشم خرد را بپوشي همي/تو با من به بيداد كوشي همي    

  ) 80 –تجربيسراسري (  شود؟ مي   رستم در مناجات پيش از تيراندازي به سوي اسفنديار گفته است، كدام گزينه دريافت     از بيت زير كه  . 47

   »ي ماه و تير  تويي آفريننده/افره اين گناهم مگير  به باد«  
  . سفنديار مرتكب شده است، عمل رستم مستوجب كيفر نيستبه خاطر گناهي كه ا   .رود زدن تير به چشم اسفنديار، گناهي است كه از رستم پهلوان انتظار نمي   
  .رستم با طيب خاطر و بدون عذاب وجدان، بدين عمل اقدام نموده است   .ي رستم، اصالً خشمگين نيست آفريدگار جهان از رفتار ناجوانمردانه   
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 )91 – انسانيسراسري (  .دكن مي تمسخر و  تحقير را رستم اي گونه به ، اسفنديار …بيت   جز به ابيات ي همه در . 48
 پرخاشخر مرد بر و  كمان/مگر  سگزي تو كردي فراموش    روز شمار پرسند كه نترسي /ز كردگار  و شرم ز من نداري   
 شدي؟ بريان تو تف تيغ از دد /شدي؟  گريان تو از ديو كه آني تو    گشت كوتاه دست چنين ز رزمت /گشت؟  روباه چو جنگي پيل چرا    

  
  ) 80 –رياضيسراسري (   در جايگاه اصلي خود به كار رفته است؟   »ت«ر كدام گزينه، ضمير متّصل   د . 49

  بند  بنهفته به ابر چهر دل/تا چشم بشر نبيندت روي     كزين پس نبيند تو را زنده زال/بكوبمت زين گونه امروز يال   
  كالهي عار نيست  بي،در سر عقل بايد:  گفت/آگه نيستي كز سر در افتادت كاله : گفت    هماوردت آمد بر آراي كار /خروشيد كاي فرخ اسفنديار    

  

  
  )84 -آزاد(   آمده است؟   در كدام گزينهترتيب به »سهي، طرايف، عتيق و نشاف  «معناي واژگان  .50

  زيستي ها و ساده ها، قرن بلندي، زيبايي   جنون دماغيها و  كشيده، غرايب، فرسوده   ايستاده، نوادر، ديرينه و ديوانگي   راست، كمياب، نادر و انديشمندي   

  )85 -آزاد رياضي صبح (   آمده است؟ ترتيب به »ستوه، بادافره« در كدام گزينه معناي درست واژگان   .51
  ملول، ناسازگاري   بازمانده، پاداش درست   نگران، شادكامي   درمانده، كيفر   

  ) 82 –آزمايشي سنجش (   به ترتيب، در كدام گزينه آمده است؟   ،»افره ، باددادار، هور، فر، مغاك «هاي   معاني درست واژه .52
  گري، توفان عادل، زيبا، جليل، جلوه   عادل، خورشيد، جليل، شكوه، كيفر   آفريدگار، زيبا، شكوه، قبر، توفان   آفريدگار، خورشيد، شكوه، گودال، كيفر   

  
  ) 83 –آزاد (  شود؟  ديده مي»جناس«ي  در كدام گزينه، آرايه   .53

   خرد را مكن با دل اندر مغاك/دار يزدان پاك بترس از جهان    پي پوزش و نام و ننگ آمدم/ من امروز نز بهر جنگ آمدم    
   از او دور شد دانش و فرّهي/خم آورد باالي سرو سهي    همي جنگ و مردي فروشد همي/تو داني كه بيداد كوشد همي    

  )87 –آزاد رياضي (  » سيه شد جهان پيش آن نامدار   / بزد تير بر چشم اسفنديار «كار رفته است؟  اي به  با چه آرايه »نجها«ي   واژه،در بيت زير  .54
  كنايه   تشبيه   ايهام   مجاز   

 )92 – كانون فرهنگي آموزش(   در كدام گزينه صحيح است؟  »مجاز ـ كنايه ـ جناس تام ـ ايهام «هاي   ترتيب ابيات زير به لحاظ داشتن آرايه   .55
  ي او ببالد همي  گُل از ناله/به پاليز بلبل بنالد همي ) الف  
   بيارش به بازو فكنده كمند/جا رسي دست رستم ببند   چو آن) ب  
   همان گِردكرده عِنان مرا/ببيني تو فردا سِنان مرا ) ج  
   همه دل پر از باد و لب پر ز پند/بيامد چنان تا لب هيرمند ) د  
   د ـ ج ـ ب ـ الف   ب ـ ج ـ د ـ الف   ج ـ الف ـ د ـ ب   د   ب ـ ج ـ الف ـ  

  ) 81 –آزمايشي سنجشي (   داراي كدام آرايه است؟ » بشد سست و لرزان، كُه بيستون  / به باال ز رستم همي رفت خون    « در بيت »كُه بيستون« .56
  استعاره   تشبيه   تضاد   تناسب   

  

  ) 82 –آزاد (  . .. ، يعني »زش و نام و ننگ آمدم   پي پو /من امروز نز بهر جنگ آمدم  «بيت  .57
  .ام ام، بلكه براي حفظ آبرو و عذرخواهي آمده من براي جنگ كردن نيامده   .ام نه براي عذرخواهي من براي جنگ كردن آمده   
  .  بروريزي آمدم و قصد عذرخواهي و جنگ ندارممن فقط به قصد آ   .ام كه آبروريزي كنم ام بلكه آمده من نه براي جنگ كردن و نه براي عذرخواهي آمده   

  )93 – كانون فرهنگي آموزش(  شود؟  به ترتيب از ابيات كدام گزينه استنباط مي »اعتنايي ي اسبان ـ بي  آمادگي جسماني ـ نبرد تن به تن ـ صداي شيهه   «مفاهيم  .58
   تو گفتي بدريد دشت نبرد/ي هر دو مرد خروش آمد از باره) الف  
   نباشد بر آن جنگ، فريادرس/ پيمان دو جنگي كه كسنهادند) ب  
   ز خاك سياه اندر آمد به زين/نهاد آن بن نيزه را بر زمين ) ج  
   نيامد تو را هيچ از آن تخت ياد/چو او شهر ايران به گشتاسب داد ) د  
  ج ـ ب ـ د ـ الف   الف ـ ب ـ ج ـ د    الف ـ د ـ ب ـ ج  ج ـ ب ـ الف ـ د   

  )82  -   سنجش آزمايشي(   . .. .. ... .   گويد كه ، مي  رستم   به   خطاب» گور جست   همي  پايت  كه  و گرنه /    درست  سان   بدين  زالي ز نيرنگ  «ر بيتِ اسفنديار د .59
  .  مردي  مي و اِال داشتي  ، بهبود يافتي  زال ي تو از مكر و حيله   .  شدي  نمي  كشيده  افالس  به ، چنين گشتي  نمي  زال هاي اگر گرفتار حيله    
 . كني  مي  خود بازي  با جان گونه  و اين اي  گشته  زال ي  تو فريفته همانا كه   .   بودي  باخته  جان ، اكنون خوردي  را مي  پير زال  آن  فريب چنانچه    

  )84  - آزمايشي سنجش(  ؟   است نشده   و دعوت   توصيه  موضوع  كدام  زير، به  اسفنديار در بيت . 60

  »  اندر مغاك  با دل  خرد را مكن/   پاك دار يزدان  از جهان بترس«   
   جنگ  هنگام  به  مرگ  به اعتنايي بي      انساني  و احساسات  عواطف  به توجه      و تأمل تعقّل      از خالق خوف    
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  ) 85 –جش آزمايشي سن(  شود؟   اعتقاد به تقدير و سرنوشت از كدام بيت، دريافت مي   .61
   بدان گه كه باشد دلت پر ز خشم/زمانه برد راست آن را به چشم     تن رستم و رخش جنگي بخست/چو او از كمان تير بگشاد شست   
   خرد را مكن با دل اندر مغاك/دار يزدان پاك  بترس از جهان    چنين با خداوند، بيگانه شد/همي رخش رخشان، سوي خانه شد    

  
  ) 80 –آزاد (   چه نقشي دارد؟»ت«، » كوبمت زين گونه امروز يالب«در مصراع  .62

  مسنداليه    ممتم   اليه مضاف   مفعول   

  

  راهبردهاي آموزشي  
 بدانيد»الفرج بعد الشدة«ي كتاب عربي  چه كه بايد درباره آن :  

   اين كتاب اثر كيست؟ چند جلد است؟-1  
  ترجمه كرده است؟ چه كسي و در چه قرني آن را به فارسي -2  

 اين درس معاني واژه هاي مهم:  
  )روي صحرا روبه: مالقي صحرا(، )جاي نوشيدن آب: مشرع(، )بقچه: رزمه(، )دزد: طرّار(    

  هاي اماليي   واژه
 ص، ملّاحيطرّار، رزمه، امارات، اضطراب، حل، تأنّي، فراست، مالقي، تفح  
 هاي زير دقّت كنيد به مفهوم جمله:  

  .جست دزدان را مي:  بحث احوال طرّاران كردي-1    
  .برايم كار مهمي پيش آمده است:  مرا در دكّان مهمي هست-2    
  .در مقابل خود قرار دادن:  فرا پيش نهادن-3    
  .پولي اندك به او داد: اي بدو داد  قراضه-4    
  .ي كوچك با كليدهايي كه براي بازكردن در دكّان آماده كرده بودشمع:  شمعكي خرد با مفاتيح كه براي گشادن در دكّان معد بود-5    
  .پاسبان تصور كرد كه مشغول حساب و كتاب است: كند اي مي  پاسبان را گمان چنان افتاد كه محاسبه-6    
  .با هوشياري فهميد كه چه اتفاقي افتاده است:  به فراست صادق دانست كه حال چيست-7    
  هاي ادبي   آرايه

 »است»كشف و شناسايي كردن« كنايه از »پي بيرون بردن .  

  

  
  ) 76 –انسانيسراسري (  گويند؟  روز اول هر ماه قمري را چه مي  .63

  لمحه    غُرّه   طليعه   سلخ   

  
  )81 - انسانيسراسري(  :  .  .  . . يعني. »اي بدو داد تا در اِخراجاتِ خود صرف كند   ي اَقمِشه را، قراضه حمل رزمه« . 64

  .ي ناچيزي به او داد تا خرج زندگي خود كند ها، سكّه ي پارچه خاطر بردن بقچه به   .هاي مانده و كهنه را به او بخشيد تا به نفع خود، بفروشد دكي از پارچهان   
  .طال به او داد تا از آن استفاده كندي  ي مندرس به جاي سكّه يك بار پارچه   .اش بپوشند هاي فرسوده را به او هديه كرد تا اهل خانواده مقداري از لباس   

  

 

  )81 و 80آزاد (   به كدام معني آمده است؟»بحث«ي   كلمه»بحث احوال طرّاران كردي«در عبارت   .65
  وگو گفت   يادداشت كردن   جو و جست   مجادله   

  )81 -آزاد(  معناي كدام لغت درست است؟  .66
  گمراه كردن: اذالل   نياز  بي:مغَنّي   ازدواج كردن: مكاوحت   زيركي: فراست   
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  ) 82 –آزمايشي سنجش (   به كدام معني است؟»اي كردندي، پاي در ميان نهادي و پي بيرون بردي  هر كجا سرقه  « در عبارت »پي بيرون بردن« .67
  گيري سخت   كشف و شناسايي   جو و كاوش و جست   گيري كناره   

  ) 85 –آزمايشي سنجش (   در كدام گزينه آمده است؟ »القيرِزمه، قراضه، اخراجات، م «هاي   معني درست واژه . 68
  كننده ي نقره ـ درآمدهاي زندگي ـ ديدار  خرده سكّه بقچه ـ   رو پارچه ـ مبلغ اندك ـ درآمدهاي زندگي ـ روبه   
  كننده ي طالـ مخارج زندگي ـ ديدار پارچه ـ خرده سكّه   رو بقچه ـ مبلغ اندك ـ مخارج زندگي ـ روبه   

  
  ) 77 –آزاد (  آورند؟  چه كساني حوادث داستان را پديد مي .69

  منتقدان داستان   خوانندگان داستان   هاي داستان تشخصي   راويان داستان   

  ) 82 –آزاد (    ».گويند ميهم  . .. . ...  ي روايت  دهد به اين شيوه   ها و قهرمانان را گزارش مي  در روايت سوم شخص، نويسنده بيرون از داستان قرار دارد و اعمال شخصيت   « . 70
  داناي كل   ناظر كل   آفرين تشخصي   گر اصلي روايت   

  ) 83 –آزاد (  .ي اثر است فكر اصلي و مسلّط بر همه  . ... .. . ايجاد فضا در كالم است و    ... .. ... ..   .71
  مايه ـ لحن   درون   مايه لحن ـ درون   راوي ـ هسته   هسته ـ طرح داستان   

  ) 83 –آزاد (   از عربي به فارسي كيست؟ »فرج بعد الشّدة ال«مترجم كتاب  .72
  قاضي محسن تنوخي   اسعد دهستاني بن حسين   شاهرخ مسكوب   خواجوي كرماني   

  ) 81 –آزمايشي سنجش (   به ترتيب، در كدام گزينه، درست است؟  »ي سال نو هديه« و »كباب غاز«هاي   ي ديد داستان زاويه .73
  داناي كل ـ سوم شخص   ل شخص ـ داناي كلاو   ل شخصداناي كل ـ او   لسوم شخص ـ داناي ك   

  ) 85 –آزمايشي سنجش (   را چه كسي به فارسي ترجمه كرده است و موضوع و محتواي آن چيست؟   »الفَرَج بعد الشّدة« . 74
  كمال الدين عبدالرزاق ـ آيين دوستي     هندوشاه نخجواني ـ تاريخ خلفا   
   اسعد دهستاني ـ عشق، اميد، ترس از خدا و ابتالي پيامبران بن حسين   ن تنوخي ـ عشق، اميد و ابتالي پيامبرانقاضي محس  

  
  )88 -آزاد انساني(  :  . .  .  . ي دوم يعني  جمله».پاي در ميان نهادي و پي بيرون بردي « آمده است كه  »بازرگان و طرّار «در  .75

  .كشف و شناسايي كردي   دنيا را پرمعنا ديدي   الم وجود را خوب دريافتيع   .كردي به بيرون از معركه نگاه مي   

  

  راهبردهاي آموزشي  
 را به خاطر بسپاريد»صادقي جمال مير«هاي  كتاب .  
 »ي نقد داستان چه آثاري بر جاي گذاشته است؟  در زمينه»جمال ميرصادقي  
 اين درس معاني واژه هاي مهم:  
  )غمگين: ملول) (چاق: خپله) (چهره: عارض) (موي جلوي پيشاني: رّهطُ) (خيره: و بر برّ(

  هاي مهم اماليي   واژه
 دقّت كنيدندست هآوا  هم كه»حيات« و »حياط«ي ها  به امالي كلمه ،.  
  ِنماد چيست؟»ديوار«، »ديوار«در داستان   

  هاي ادبي   آرايه
 »كنايه از چيست؟»پرده دريدن   

  يابيد؟ هاي ادبي مي  چه آرايه»سراي تو كالم شد، مرغِ سخن  حافظ خوش/ت عارضت خاصه كه در بهار حسن خوش چمني اس«در بيت 

  

  

  )82 –انسانيسراسري (   با كدام گزينه تناسب معنايي دارد؟ ». .. .در دلِ دوست به هر حيله رهي بايد كرد     «مصراع معروف  .76
  تو مباد جاي تو شاه من بي جاي دعاست /گِه خيال توست  شاه نشين چشم من تكيه   
   كاين سر پر هوس شود خاك درِ سراي تو/شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر    
  زنم از جهتِ رضاي تو  اين همه نقش مي/اند  خور هم  گر چه نه در ي زهد و جام مي خرقه   
 ي توسرا كالم شد، مرغ سخن  حافظِ خوش/خوش چمني است عارضت خاصه كه در بهار حسن    
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  )83 -انسانيسراسري (    با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟ »زنم از جهت رضاي تو   اين همه نقش مي / اند  خور هم  گر چه نه در    ي زهد و جام مي   خرقه«بيت  .77
  ي هر كس نبريدند كاين جامه به اندازه /كوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است      در دلِ دوست به هر حيله رهي بايد كرد/طاعت از دست نيايد گنهي بايد كرد    
 كشد خار در اين باديه دامان از من  مي/رمد آن نوگل خندان از من نه همين مي    كه ببخشم بود ار ملك سليمان از من/گرچه مورم ولي آن حوصله با خود دارم   

  

  

  
  )  84 –آزمايشي سنجش (  شود؟   مشاهده مي»نما متناقض«ي  در كدام گزينه آرايه  . 78

   جاي دعاست شاه من، بي تو مباد جاي تو/گه خيال توست  نشين چشم من، تكيه شاه   شكند گداي تو ي تاج سلطنت مي  گوشه/دولت عشق بين كه چون از سر فقر و افتخار    
  كند، شب همه شب دعاي تو   كز سر صدق مي/خويش را مسوز اي گل خوش نسيم من، بلبل     كاين سر پر هوس شود، خاك در سراي تو/شور شراب عشق تو، آن نفسم رود ز سر    

  
هاي گچ، روي هم      هاي خشت و خرده     به جاي ديوار، تلّي از آجرهاي شكسته و پاره        . هايشان يكي شده بود     ها سر به هم آورده و خانه        حياط«مفهوم مخالف عبارت     .79

 )92 – كانون فرهنگي آموزش(  شود؟  در كدام بيت ديده مي  ».ريخته بود 
  ي دردمند   بر سر ديوار تشنه/بر لب جو بود ديواري بلند     روزگاران در ميان يارها/كِشد ديوارها   اندك اندك مي  
  رساني دستِ ياري را به يار   مي/هاي اين حصار  بركني گر پايه    ديو را چون پروري در اندرون؟/از دل ديوار ديو آيد برون    

  ) 81 –آزمايشي سنجش (   كدام است؟» كاين سر پر هوس شود، خاك در سراي تو   / تو، آن نفسم رود ز سر شور شراب عشق  «: مفهوم بيت . 80

  .تا پاي جان به تو وفا دارم   .بينم ام از تو جور و جفا مي تا وقتي كه زنده   
 .از عطر خاك آستان تو سرمستم   .كند اختيار مي ي محبت تو، محبوب را بي باده   

  ) 83 –آزمايشي سنجش (  : يعني»شكند گداي تو ي تاج سلطنت مي   گوشه/ كه چون از سر فقر و افتخار  دولت عشق بين « .81

  .توانايي عاشق تو، با قدرت شاهان برابر است   .قدرت تو، به شكستن سالطين، مفتخر است   
  . متزلزل استسرافرازي عاشق، به خاطر نيازمندي وي   .نياز از پادشاهان است عاشق تو، سربلندتر و بي   

  

  راهبردهاي آموزشي  
 يادگيري موارد زير در مورد نثر فارسي ضروري است.  

  هاي زماني ي نگارش و براساس دوره ي شيوه  انواع نثر فارسي بر پايه-1    
   تعريف نثر مرسل، نثر بينابين، نثر فني، نثر مسجع و نثر مصنوع-2    
  اي فوقه  آثار ادبي مربوط به هر يك از سبك-3    

 االنبيا پاسخ دهيد به سؤاالت زير در مورد قصص.  
   نثر اين كتاب، چه نوع نثري است؟-2     اين كتاب اثر كيست؟-1    

 اند هايي كه در درس معني نشده واژه:  
  ...)آن سبب بود كه  به : هبدان بود ك) (نفت بر روي آن ريختند: زدند نفت در) (اعالم كرد، فرمان داد: منادي فرمود) (ي نو جامه: حلّه(    

  هاي اماليي   واژه
  حوض، رياحين، حلّه، رسته

 هاي زير دقّت كنيد به مفهوم جمله:  
  .او خدايان شما را شكسته است:  او خدايان شما را پاره كرده است-1    
  .ابراهيم را زنداني كرده بودند: داشته بودند   ابراهيم را باز-2    
  .با خداي او سازگاري كنم: زم با خداي وي بسا-3    

  3خودآزمايي ( چيست؟ »كار و بار و حشمت ايشان برود« در عبارت »ايشان«منظور از(  
  هاي ادبي   آرايه

 6خودآزمايي ( چيست؟ »آن سان كه كردي بر خليل  سرد كن ز/يا رب اين آتش كه بر جان من است «ي بارز بيت  آرايه(  
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  ) 78 –انسانيسراسري (  متعلّق است؟ ) نثر ساده يا مرسل  (ل نثر فارسي ي او  كدام گزينه به دوره . 82

  .اي ساخته كه از جان و دل است خداي تعالي در ظاهر، كعبه بنا كرده كه او از سنگ و گل است و در باطن، كعبه   
  .دشخوار آمد بر وي خواندن اين كتاب و عبارت كردنِ آن به تازي   
  . گفتم ها مناسب حال خود مي سفتم و اين بيت اس آب ديده ميي دل به الم سنگ سراچه   
  .هر حالل را حسابي و هر حرامي را عذابي است و هر يك را مرجعي و مĤبي   

  

  

  
  )82 -آزاد(   ويژگي چه نوع نثري است؟ ».نثري است ساده و روشن با جمالت كوتاه كه از لغات مهجور عربي خالي است     «عبارت  . 83

  مسجع   متكلّف   مرسل   فنّي   
 )92 -كانون فرهنگي آموزش(   وجود دارد؟ نادرست در ميان عبارات زير، چند مورد    . 84

  .دهد ها و قهرمانان را گزارش مي ، نويسنده بيرون از داستان قرار دارد و اعمال شخصيت»ي سال نو هديه«در داستان ) الف
  .شود ي ديد داستان دريافت مي هستيزي است كه از زاوي  ظلم»سووشون«ي داستان  مايه درون) ب  
  .شود ي نيم قرن ظاهر مي ي نثر مرسل و آغاز نثر فنّي به فاصله ، نثر منشيان و دبيران عهد غزنوي است كه در پايان دوره»نامه سياست«نوع نثر كتاب ) ج  
  .ردگي اي است كه درآن، معنا تحت تأثير لفظ قرار مي گونه  به»كليله و دمنه«نوع نثر كتاب ) د  
  . را در قرن ششم به فارسي ترجمه كرده است»الفرج بعد الشّدة« كتاب »بن اسعد دهستاني حسين«) و  
  . با نثري ساده و روان نگارش يافته و داراي توصيفات كلّي و كوتاه است»االنبيا قصص«كتاب ) هـ  
  چهار   سه   دو   يك  

   ) 84 -آزمايشي سنجش(  .داراي نثر بينابين است .. .  از  غيري آثار زير،   همه .85
  الملك ي نظام نامه سياست   ي نصراهللا منشي كليله و دمنه   ي عنصرالمعالي نامه قابوس   تاريخ بيهقي    

  ) 84 –سنجش آزمايشي (  هاي سبكي كدام اثر است؟   از ويژگي».هاي ادبي است و توصيف بر خبر، برتري دارد     نثري شعروار كه داراي زبان تصويري و سرشار از آرايه« . 86
  نامه   سياست   تاريخ بيهقي   كليله و دمنه    االنبيا  قصص   

  
  )93 – كانون فرهنگي آموزش(   تلميح دارد؟»قُلنا يا نار كوني برداً و سالماً علي ابراهيم«ي  ي شريفه  هاي زير به آيه  يك از گزينه كدام . 87

  .ي بهشت بياوردند تا بپوشيد ست و حلّهجا نش  پس در ميان آتش تختي پيدا آمد تا ابراهيم بر آن  
  . ابراهيم بيرون آمد از ميان آتش به سالمت و آن تخت و حوض آب ناپديد شد  
  .ابليس بيامد به دشمنيِ آدم و منجنيق ساختند و ابراهيم را در آن منجنيق نهادند و بينداختند  
  .ر وي سرد گردانيد و اگر چنان نگفتي ابراهيم از سردي طاقت نداشتي ابراهيم چون به ميان آتش بياراميد، خداوند تعالي آتش را ب  

  ) 86 –آزمايشي سنجش (  .. .. .. .  يعني »شبنتوانستند نزديك آتش شدن از ت   «عبارت  . 88
  .از شدت گرما نتوانستند به آتش نزديك شوند   .از شدت ترس نتوانستند نزديك آتش شوند   
  . ها به آتش شده بود اضطراب و نگراني، مانع نزديكي آن   . نداشتندتوانايي و قدرت نزديكي به آتش را    
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  راهبردهاي آموزشي  
 هاي تاريخ بيهقي به سؤاالت زير پاسخ دهيد  ويژگي ي با مطالعه.  

   تاريخ بيهقي در چه قرني و توسط چه كسي نوشته شده است؟-1    
   موضوع اصلي كتاب تاريخ بيهقي چيست؟-2    
  ديگر كتاب تاريخ بيهقي چيست؟ نام -3    

 ها را كامل كنيد معني واژه (هاي درس اشاره به برخي واژه(.  
  )مراقب بودن: چشم نهادن(، :                  ) جزع( ):               مكاوحت(،  ):           منازعت(، :              ) دراعه(، :           )خلعت(، ) چيني سخن: تضريب(    

  هاي مهم اماليي     واژه
ي مكائيلي، حرَس، صفرا، قباله، ضياع، طوع، رغبت، رقعتي،      تزيدي، محتشم، زعارتي، مؤكّد، تضريب، تهور، محابا، قِرمطي، ضُجرت، طرايف، طارم، مزكّيان، حِبري، موزه             

  ازار، منازعت، مكاوحت، جزع
  . دقّت كنيدهايي كه در آخر درس آورده شده است به مفاهيم جمله

 هاي زير را هم به خاطر بسپاريد مفاهيم جمله:  
  .فرياد زدند كه سنگ زنيد:  آواز دادند كه سنگ دهيد-1    
  ناراحت و خشمگين شدن:  از جاي شدن-2    
  مردن: يافتن   فرمان-3    
  .گونه گزارش به خليفه دادند چند: گونه صورت كردند  خليفه را چند-4    
  .كنايه از به دار آويخته شد: وبين نشست بر مركب چ-5    
  .طرازان آن را تحمل نكنند هم:  اكفا آن را احتمال نكنند-6    
  هاي ادبي     آرايه

 »كنايه از چيست؟»لت زدن   

  

  
  ) 70 – تجربيسراسري  (  : . .. ، يعني»زعارت« . 89

  رهبري    وفايي  بي   بدخويي    برتري    
  )70 – تجربيسراسري (  ر دور است؟  معني كدام كلمه از كلمات ديگ . 90

  سفط   دراعه    جبه    ازار    
  )71 – انسانيسراسري (  : ...   ، يعني»تضريب« .91

  زدن  سكّه   چيني  سخن   زد و خورد    افزودن    
  )72 - انسانيسراسري (  .  است»اكفا«به معني ...  ي   كلمهجز بهي كلمات  همه .92

  همانندان   هماالن     اقران    اعوان     
  )74 - رياضيسراسري (   است؟»چيني سخن«معني كدام كلمه  . 93

  تضريب    تعريض     تحريف     تحريض    
  )75 - تجربيسراسري (  : . .. ، يعني»ژكيد بر خويشتن مي« . 94

  .  طلبيد وزش ميزير لب، پ     .زد به ماليمت و نرمي حرف مي   .  باليد بيهوده بر خود مي   .گفت آهسته از روي خشم سخن مي   
  )75 – تجربيسراسري (   است؟ نادرستمعني كدام واژه  .95

  كردن  تمرين: ممارست   كشيدن  رنج: مكابدت   دادن   فريب: مكاوحت   كردن  همراهي: موافقت   

  تـوان قـرار داد كـه همـان معنـي را       را مـي  كدام كلمه ».اند ي پيكان كه از بغداد آمده دو مرد پيك، راست كردند با جامه« در عبارت   »راست«ي    به جاي كلمه   .96
  )77 - انسانيسراسري (   بدهد؟

  وادار    همراه    گواه    آماده     

  
  )65 – انسانيسراسري (  با توجه به معني، امالي كدام كلمه صحيح است؟   .97

  رخسار : عزار   پوزش : عذار   هاي رومي   از ماه: عاذار   شلوار : اِزار   
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  )66 – انسانيسراسري (   است؟  غلطه به معني مقابل آن، مه با توجامالي كدام كل . 98
  مردي  جوان: مكْرُمت   دشمني : مكاوهت   ميل : طوع   تاالر : طارم   

  )67 – انسانيسراسري (  ها قرار داد تا معني عبارت درست باشد؟       چين جاي نقطه ترتيب، به توان به كدام گزينه را مي . 99

   »بزرگ به اين چاكر رسانيدي............. كردي و ........... تي و فرصتي بجستي و بوسهل از كرانه بجس«  
   تضريب –علمي     علمي –تضريب     المي –تضريب     تضريب –المي    

ريب كـردي و المـي بـزرگ       زاده و محتشم و فاضل و اديب بود اما شرارت و ذعارتي در تبع وي مؤكّد شده بودي و فرصتي جستي و تـض                         مردي امام «در عبارت    . 100
  )70 - انسانيسراسري (   اماليي است؟ غلط چند »بدين چاكر رسانيدي 

  يك   دو   سه     چهار    

  )75 – انسانيسراسري (   اماليي هست؟  غلطدر كدام گزينه،  .101
  . تا بر جايم، به تملّق و زرق، مشغول نشوم   . اين همه اسباب منازعت و مكاوحت به يك سو نهادند   
  . وي اقرار كرد به فروختن آن به طوع و رقبت   . هر كه به تأديب دنيا راه صواب نگيرد به تعذيب عقبي، گرفتار آيد   

بايـد   دو قباله، نبشته بودند يك يك ضياء بر وي خواندند و وي اقرار كرد به فروختن آن به طوع و رغبت و چون فارغ شدند حـسنك را گفتنـد بـاز    «در عبارت   .102
  ) 76 - انسانيسراسري (   است؟ غلطالي كدام كلمه  ام».گشت

 فارغ    طوع    ضياء   رغبت    

  )76 - انسانيسراسري (  اماليي هست؟غلط چند ».شرارت و ذعارتي در طبع وي، مؤكّد شده بود و هميشه تضريب كردي و المي بزرگ بدين چاكر رسانيدي«در عبارت  .103
  چهار   سه    دو    يك   

سعايت و  ند و معتقد است كه چه بسيار راه  دا  شناسد، شرارت و زعارت را در طبع وي مؤكّد مي           يهقي در عين حال كه بوسهل را محتشم و فاضل مي          ب«در عبارت    . 104
 ».داند  و  اقواي وي مي      ي توصيه   هاي صلتي و عطاها را از درباريان، نتيجه         داند و بازستدن مال     ي پادشاهي خودكامه مي     تضريب را پيموده است و او را مقهور اراده        

  )87 -  انسانيسراسري(   است؟نادرستامالي كدام كلمه، 
  اقوا   مؤكّد   صلتي   تضريب   

  
  )73 – انسانيسراسري (   داراي كدام صنعت است؟  ». چوبين نشست الجرم چون سلطان، پادشاه شد، اين مرد، بر مركب    «ي دوم در عبارت    مفهوم جمله .105

  كنايه    مين تض   تضاد    ترصيع    

  
  )65 – انسانيسراسري (   اثر كيست؟ »مسعودي«تاريخ  .106

  محمد عوفي    سعدالدين وراويني    احمد بهمنيار    ابوالفضل بيهقي    

  )74 - انسانيسراسري (   كدام است؟»تاريخ مسعودي«عنوان ديگر  .107
  تاريخ وصاف   تاريخ سيستان    تاريخ بيهقي   تاريخ بلعمي    

  
  ) 65 – انسانيسراسري (   چيست؟  ».او را صفرا بجنبيد و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست شد  «بارت معني ع . 108

    . خواست ناسزا بگويد زد و مي بيمار شد و با عصبانيت فرياد مي    . از بس داد زده بود، عصباني شد و خواست ناسزا بگويد   
  . خشمگين شد و فرياد زد و خواست به ناسزاگويي بپردازد   . گويدخشمگين شد و از فرياد ديگران، نزديك بود ناسزا ب   

  )65 – انسانيسراسري (   چيست؟  »پادشاهي چون محمود، اين جهان بدو داد و پادشاهي چون مسعود، آن جهان       «معني عبارت  . 109
  . ت دنيا داد و مسعود او را كشت و بردار زدپادشاهي مثل محمود به او حكوم   . پادشاهي چون محمود، اين جهان و آن جهان را به مسعود داد   
  . محمود، باعث آبادي دنياي وي و مسعود، باعث رستگاري آخرتش شد   . جهان، ملك و پادشاهي را به محمود داد و آخرت را به مسعود   

  )68 – انسانيسراسري (  :   يعني »بر صفراي خويش برنيامدم«ي  جمله .110
  . خون مقابل چشمم را فراگرفت     . تحمل خشم را دشوار ديدم   
  . نتوانستم بر خشم خود چيره شوم     . رنگم زرد شد و نفسم بند آمد   

  )73 – انسانيسراسري (   است؟  نادرستمعني كدام گزينه،  .111
    سخن بيهوده گفتن : خاييدن ژاژ      مردن: بر مركب چوبين نشستن   
 ج و تشويش يافتن رن: سنگ در دندان آمدن     ترسيدن : صفرا جنبيدن   

 ». مـن ايـستاده اسـت    است و بر در سرايِ گويد، مرا شعر گفته  سگ ندانم كه بوده است، اين خواجه كه مرا اين مي          : حسنك گفت «با توجه به مفهوم، در عبارتِ        .112
  ) 76 – انسانيسراسري (  چه نوع شعري مورد نظر است؟

  اثر   طنز   مدح   هجو   

113.  دل، : خواجـه گفـت  . گذارد؟ گفـت جـاي شـكر اسـت     باشد و روزگار چگونه مي خواجه چون مي: احمد، روي به حسنك كرد و گفت خواجه  «ه به عبارت    با توج
ندانم  سگ: خداوند را كرا كند كه با چنين سگ قرمطي كه بر دار خواهند كرد، چنين گفتن؟ حسنك گفت                 : بوسهل را طاقت برسيد، گفت    . شكسته نبايد داشت  

  )76 – انسانيسراسري (   منظور از خداوند كيست؟  ».گويد، مرا شعر گفته است و بر در سراي من ايستاده است    واجه كه مرا اين ميكه بوده است، اين خ 
  حسنك    اميرمسعود    خواجه احمد    آفريدگار    
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تي به فكر فرو  يعني، خواجه مد»خون او گرفته است؟ها در  بوسهل زوزني را با حسنك چه افتاده است كه چنين مبالغت         : خواجه، ديري انديشيد، پس مرا گفت     « .114
  )77 – انسانيسراسري (  ... ... .. ... .. .. ... .. .. رفت، سپس به من گفت    

  بوسهل زوزني، چه كاري با وي كرده است كه اين گونه خون حسنك را به جوش آورده است؟    
  كند؟   چنين پافشاري ميبوسهل زوزني، چه خدمتي به حسنك كرده است كه حاال به كشتن حسنك،   
  كند؟  روي مي فاقي ميان بوسهل زوزني و حسنك افتاده كه اين گونه در كشتن او اصرار و زيادهچه اتّ   
  حسنك، چه كاري با من كرده است كه بوسهل زوزني، اصرار به ريختن خون او دارد؟    

 برخاسـت نـه تمـام و    . بوسهل زوزني بر خشم خود طاقت نداشت .  همه بر پاي خاستند    ...ون حسنك بيامد،     از نصر خلف پرسيدم كه چه رفت؟ گفت كه چ          ...«: ه به عبارت  با توج
ي كارها ناتمامي، وي نيك از جاي بشد و خواجه، امير حسنك را هر چند خواست كه پيش وي نشيند، نگذاشت و بـر دسـت     در همه :خواجه احمد او را گفت. ژكيد  برخويشتن مي 

  ) 77ـ  انسانيسراسري (   .  زير پاسخ دهيد  به سؤال».تر بتابيد دست راست، بونصر مشكان را بنشاند و بوسهل بر دست چپ خواجه، از اين نيز سختراست من نشست و 

   است؟ نامتناسب »ژكيد برخويشتن مي«ي  كدام گزينه با مفهوم جمله .115
  .خواست كه پيش وي نشيند، نگذاشت   . نداشت طاقت بر خشم خود،   .تر بتابيد از اين، سخت   .نيك از جاي بشد   

و وي   و قوم برخاستند و چون همه بازگشتند و برفتند، خواجه، بوسهل را بسيار مالمت كرد              ) احمد(پس حسنك برخاست و خواجه      «كدام گزينه از مفهوم عبارت       .116
  ) 78 – نسانياسراسري (  ؟  آيد برنمي ».خواجه را بسيار عذر خواست و گفت بر صفراي خويش برنيامدم    

  .بوسهل، پيش از همه، مجلس را با ناراحتي ترك كرد   .كرد كه در برابر خشم خود ناتوان بوده است بوسهل، اظهار مي   
  .خواجه احمد، بوسهل را پس از رفتن ديگران سرزنش كرد   .، پيش از خواجه احمد و بوسهل، جلسه را ترك كرد حسنك   

 شود؟ مي  دريافت».بوسهل، با جاه و نعمت و مردمش در جنب امير حسنك، يك قطره آب بود از رودي ـ فضل جاي ديگر نشيند «كدام گزينه، از مفهوم عبارت  .117
  ) 78 – انسانيسراسري (  

  .حسنك از حيث حشمت و دانش، از بوسهل فراتر بود   .حسنك از حيث دانش، از بوسهل فراتر بود و از حيث حشمت، فروتر بود   
  .بوسهل از حيث حشمت، كمتر از حسنك بود و از حيث دانش، نيز فروتر بود   .حيث حشمت، كمتر از حسنك بود و از حيث علم و دانش، برتر بودبوسهل از    

  ) 79 – انسانيسراسري (   چيست؟ »به ستم وزارت مرا دادند و نه جاي من بود  « با توجه به عبارت  »ستم«مفهوم  .118
  تهور و گستاخي   ور و فشارز   رنگ و ريا   عناد دشمني و   

  )79 - انسانيسراسري (   چيست؟».او رفت و اين قوم كه اين مكر ساخته بودند نيز برفتند و اين همه اسباب منازعت و مكاوحت از بهر حطام دنيا به يك سوي نهادند        «مفهوم عبارت  .119
    .گفتندهايي را كه به خاطر مال دنيا بود، ترك  ها و مخاصمه با مرگشان، توطئه   
  .به خاطر ثروت دنيا پيوسته با يكديگر به خصومت و نزاع خواهند پرداخت   
  . ها خاتمه نيافت توزي چنان به دشمني و جنگ دامن زده بودند كه بعد از مرگشان نيز كينه   
  . ها را پايان نبخشيد جويي آن هاي دشمني و ستيزه حتي مرگ نيز دنيادوستي و انگيزه   

  )82 -  انسانيسراسري(  ؟نيست زير با كدام بيت متناسب  مفهوم عبارت  .120

  ».جهان خوردم و كارها راندم و اگر امروز اجل رسيده است، كس باز نتواند داشت كه به دار كشند يا جز دار«  
  ي سپنج چنين است رسم سرا/يكي شاد و ديگر پر از درد و رنج     دگر روز بر كشوري مرزبان/مندِ نان  يكي روز مرد آرزو   
   به جنگ اندرون به زِ بد دل هزار/يكي مرد نيك از درِ كارزار     يكي روز دانه است و يك روز دام/همه روز را روزگار است نام    

يـت آمـده     در كـدام ب    ».اي كه زمانه دهد فريفته نشود و برحذر باشد از بازستدن كه سخت زشت ستاند                خردمند آن است كه به نعمتي و عشوه       «مفهوم عبارت    .121
  ) 85 - انسانيسراسري (  است؟ 

   نكند فايده فرياد كه اينش هنر است/چه به من داد فلك عمر ستد  عوض هر   
   كه هنر هر چه زيادت شود آن دردسر است/مايل ملك قناعت چو شدم دانستم    
   كه مغيالن نه چو سرو از پي پيراستن است/رو قناعت كن و در تربيت حرص مكوش    
   غم مخور شاد بزي زانكه جهان در گذر است/ بد و نيك جهان هر چه تو را پيش آيد از   

  )87 -  انسانيسراسري(  تواند ارتباط معنايي داشته باشد؟  عبارت زير با كدام بيت، مي   .122
 و خواجه بوسهل زوزنـي چنـد سـال اسـت تـا              اي افتاده   اند در گوشه    كنم از اين قوم كه من سخن خواهم راند، يك دو تن زنده              امروز كه من اين قصه آغاز مي      «

  ».گذشته شده است و به پاسخ آن كه از وي رفت گرفتار
  سوز است و عين آتش است  آدمي/ است و ناخوش هر چه خوش است اوغير     سوخت خود را آتش ايشان، چو خس/ بودند مؤمن سوز و بس يآتش   
   ليك در باطن صفير و دام بود/او به ظاهر واعظ احكام بود    قعر زمين باقيان را برده تا /ز آتش شهوت نسوزد اهل دين    

  
  ) 71 – انسانيسراسري (   مناسب است؟»بر« كدام كلمه، به جاي ».شنود امير، سخن كسي بر وي نمي «: در عبارت  .123

  له   عليه   برله   برعليه   

  ) 73 – انسانيي سراسر(   است؟ متفاوتهاي ديگر،    با گزينه»را«در كدام گزينه، نوع   .124
  .بوسهل را صفرا بجنبيد و بانگ برداشت   .به ستم، وزارت مرا دادند و نه جاي من بود   
  .همه بازگشتند و وي خواجه را بسيار عذر خواست   .ايم ما كاري را گِرد شده: خواجه گفت   

  )76 – انسانيسراسري (  .  اخباري است . ..  جز بهها  ي گزينه  ها، در همه   وجه فعل .125
  . خردمندان دانستندي كه نه چنان است   . وقتي كه تخت ملك به تو رسد، حسنك را بر دار بايد كرد   
  . گاه الف زدي كه فالن را من فروگرفتم آن   . الجرم چون سلطان پادشاه شد، اين مرد، بر مركب چوبين نشست   




