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پیشگفتار

سخن ناشر

سال دوازدهم براي شما سال غريبي است. و چرا؟
نـه فقـط بـراي اين که آخرين سـال تحصيلي شـما قبل از دانشـگاه اسـت 
و نـه فقـط بـراي ايـن که تالشـي خواهيد داشـت عظيم، براي رسـيدن به 

دانشـگاه؛ بلکه بـه يک دليـل مهم تر.
بـه زودي متوجـه خواهيد شـد کـه ديگر مثل زمانـي که دانشـآموز يازدهم 
بوديـد، حـرف نمي زنيـد و حتـي مثـل سـال قبـل راه نمي رويـد. در شـما 
جوانـي در حـال روييَدن اسـت کـه قرار اسـت به زودي سرنوشـت خودش 

را بـه دسـت گيرد. 
آخـر مي دانيـد آدم کـه دبيرسـتان را تمـام مي کنـد، لباس هـاي ذهنـش، 

برايـش کوچـک مي شـود.
حاال بياييد از جايي ديگر به همين موضوع نگاه کنيم. 

شـما و بـه خصوص شـما، متفاوت تر بـزرگ مي شـويد. ذهنتـان تحليلي تر 
مي شـود. ديگـر هـر حرفـي را نمي پذيريـد و راضـي بـه اسـتدالل هاي 

سـطحي نمي شـويد. عميـق مي شـويد. عيـن چـاه عميـق!
چـاه عميـق ديده ايـد؟ چاهکـن از اليه هـاي سـطحي زمين عبـور مي  کند 

و مي رسـد در جايـي، در آن عمق هـا، بـه آب. 
شما درونتان چنين مي شود: عميق!

و يک موضوع ديگر: مي دانيد چه چيزي دلم مي خواهد؟ 
دلـم مي خواهـد بگويم به شـما، به شـما که انتشـارات مشـاوران آموزش را 
بـه عنـوان ناشـر تخصصي خودتـان انتخاب کـرده ايد که مي شـود »لطف 
کنيـد و امسـال را خيلـي جـدي بگيريـد؟ تا بيشـتر بزرگ شـويد، تا بيشـتر 
عميق شـويد؟ مي شـود خسـته نشـويد؟ مي شـود وقتي زحمت مي کشـيد و 
بـه انـدازة زحمتتان، در مدرسـه يا در آزمـون، نتيجه نگرفتيد نااميد نشـويد 
و بـه خودتـان بلنـد بگوييـد کـه هـي فالني! تـو حق نـداري! حـق نداري 

کـه نااميد شـوي. و بعد دسـت از تالش نکشـيد؟«

دانشجوي آينده، سالم!

 وحـید تمـنا
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نیایش: الهی

فرجام کار با نیایش پروردگار؛ به شکرانة آن که ما را یاری نمود و فرصت داد. این پیشة قهرمانان داستان های حماسی، پیش و پس 
از نبرد و قهرمانان داستان های عاشقانه، در لحظه های نابی که عشق می جوشد و فواره می زند، است. نیایش پایان کتاب یازدهم را از 

مال محسن فیض کاشانی می خوانیم:

در اعمال شایسته، چاالک کن الهی، ز عصــیان، مرا پاک کن  
سـراپا ز آلـودگـی پاک کـن به عصـیان ســراپای آلوده ام  

 درخواست از خداوند برای پاکی دل و دوری از گناه و نافرمانی 
)توبه از گناهان(

قلمرو ادبی: تکرار: »سراپا« تکرار شده است. 
تضاد: آلوده و پاک 

کنایه: »سراپا« کنایه از کل وجود
قلمرو زبانی: *عصیان: نافرمانی، گناه و معصیت 

* چاالک: چابک، تند و فرز

نه چون بی غمانم هوسناک کن دلـم را بـده عـزم بر بندگـی   
مکافات آن بر سـرم خاک کن به خاک درت گر نیارم سجـود  

 توفیق بندگی را از خدا خواستن 
بندۀ خدا نشدن و نافرمانی او بدبختی و بیچارگی را به دنبال دارد.

قلمرو ادبی: کنایه: »خاک بر سر کسی کردن« کنایه از خوار و پست  کردن او 
جناس ناهمسان )ناقص(: در، گر، بر و سر )اختالف آن ها در یک واج است.(

قلمرو زبانی: عزم: قصد، تصمیم، اراده و خواست 
»م« در »بی غمانم« مفعول است و »نه« نشانۀ نفی فعل است و باید با آن به کار رود: چون بی غمان مرا هوسناک نکن.

دِل لشکـر دیـو، غمـناک کن نشـاطـی بده در عبـادت مـرا  
ز هولم در آن روز بـی باک کن به حشرم بده نامه در دست راست  

ماّلمحسن فیض کاشانی
 توفیق عبادت را از خداوند خواستن 

عبادت خداوند شیطان را ناامید می کند.
قلمرو ادبی: استعاره: دیو استعاره از شیطان؛ لشکر دیو استعاره از خواهش های شیطانی 

تضاد: نشاط و غمناک؛ هول و بی باک 
کنایه: »نامه به دست راست کسی دادن« کنایه از نیکوکار شمردن او 

تلمیح: اشاره به آیات 7 و ۸ سورۀ  انشقاق: فاّما من اوتَی کتابَُه بیمینه َفسوَف یُحاسُب حسابًا یسیراً
قلمرو زبانی: نشاط: شادمانی و سرور 

»مرا« به معنی »به من« پس »را« به جای »به« است و »من« متمم. 
»غمناک« واژۀ وندی است: غم + ناک 

*حشر: رستاخیز، قیامت 
*هول: ترس، هراس



8

فارسی

شیاتس
 

3فارســی

دوازدهم

درســـــنامه

لطف خدا

نروم  جز به همـان ره که توام راه نمایی ملکا ذکـر تو گویم که تو پاکـی و خدایی 

 ذکر و یاد خداوند پاک و مطیع او بودن

ایهام: مصراع دوم را به دوگونه می توان معنی کرد و هردو پذیرفتنی است: 1- جز راهی که تو نشانم دهی راه 
دیگری را نمی روم. 2-  به جز راه ذکر تو )که در مصراع اول به آن اشاره شده( راه دیگری را نمی روم زیرا تو راهنمای 

منی.  / تکرار: تو

*مِلک: پادشاه، خداوند )ملَک: فرشته( 
»ملکا« شبه جمله است و یک جمله محسوب می شود، پس در مصراع اول چهارجمله وجود دارد: 1- شبه جمله 

)ملکا( 2- ذکر تو گویم که )حرف ربط وابسته ساز( 3- تو پاکی و )حرف ربط هم پایه ساز( 4- خدایی )خدا هستی( 
جهش ضمیر: توام راه نمایی 1- تو راهنمایم هستی 2- تو به من راه بنمایی

همه توحید تو گویم، که به توحید سزایی همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم 

عارف در جست وجوی خداست و تنهااو را سزاوار پرستش می داند. / منشأ همۀ تالش ها و عبادت های ما خداوند است.

سجع و جناس بین »جویم«، »پویم« و »گویم«  / تکرار: تو، توحید

*فضل: بخشش، کرم  / *پوییدن: حرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جست وجوی چیزی، تالش، 
رفتن  / *سزا: سزاوار، شایسته، الیق )سزایی: سزاواری، شایسته ای(

تو نمـایندۀ فضـلی، تو سـزاوار ثنایـی تو حکیمی تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی 

ستایش خداوند و بیان صفات او

سجع: حکیم، عظیم،  کریم، رحیم
 

*حکیم: دانا به همه چیز، دانای راست کردار، از نام های خداوند تعالی، بدین معنا که همۀ کارهای خداوند از روی 
دلیل و برهان است و کار بیهوده انجام نمی دهد.  / *کریم: بسیار بخشنده، بخشاینده، از نام ها و صفات خداوند 
)هم خانوادة  کرامت(  /  *رحیم: بسیار مهربان، از نام ها و صفات خداوند )دلسوز، هم خانوادة رحم(  /  *نماینده: آن که 
آشکار و هویدا می کند، نشان دهنده )هم خانوادة نما، نمایش(  /  فضل: برتری، لطف و احسان  /  *ثنا: ستایش، سپاس 

)ثنا گفتن: ستایش کردن؛ َسنا: روشنی(

نتوان شبه تو گفتن، که تو در وهم نیایی نتوان وصف تو گفتن، که تو در فهم نگنجی 

خداوند باالتر از فهم و خیال انسان هاست.

جناس ناهمسان )ناقص(: وهم و فهم

خیال  تصور،  پندار،  *وهم:    / )شبیه(   همسان  مثل،  مانند،  *شبه:    / گنجایش(   )هم خانوادة  جاشدن  گنجیدن: 
توهم( )هم خانوادة 

شیاتس
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3فارســی

دوازدهم

همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی همه عزی و جاللی، همه علمی و یقینی 

 ستایش خداوند و بیان صفات او
تکرار: همه  واج آرایی: تکرار صامت »ی« و مصوت »و«    

 
*عز: ارجمندی، گرامی شدن، مقابل ُذّل 

*جالل: بزرگواری، شکوه، از صفات خداوند که به مقام کبریای او اشاره دارد. 
*جود: بخشش، سخاوت، کرم  *یقین: بی شبهه و شک بودن، امری که واضح و ثابت باشد.   

*سرور: شادی، خوشحالی  *جزا: پاداش کار نیک      
»ی« در پایان واژه های این بیت صامت است و معنی فعل اسنادی دارد: نوری = نور هستی )استی(

همه بیشی تو بکاهی، همه کّمی تو فزایی همه غیبی تو بدانی،  همه عیبی تو بپوشی 

ستایش خداوند و بیان صفات او  /  اشاره به »عاّلم الغیوب« و »ستارالعیوب« بودن خداوند در مصراع اول. مصراع 
دوم نیز با »تعزُّ َمن تشاء و تُذّل َمن تشاء« نزدیکی مفهومی دارد.

تضاد: بیش و کم؛ بکاهی و بیفزایی  جناس ناهمسان: غیب و عیب    
واج آرایی: تکرار صامت »ی« و »ه« تکرار: تو، همه      

 فعل های »بدانی«، »بپوشی«، »بکاهی« و »فزایی« )بیفزایی( همگی در زمان مضارع التزامی هستند.

مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی لب و دندان سنایی، همه توحید تو گوید 
حکیم سنایی غزنوی

یکتاپرستی و ستایش پروردگار مایة نجات از آتش دوزخ است. /  امید به رهایی از آتش دوزخ
تناسب: لب و دندان 

ایهام تناسب: »روی« در مصراع  دوم به معنی راه و چاره است اما در معنی صورت و چهره با لب و دندان تناسب دارد.
مگر: به امید آن که، شاید که  سنایی: تخلص شاعر است؛ سنا: نور و روشنی   

*روی: چاره، امکان، راه

با توجه به همراهی جفت واژه ها، امالی کدام واژه نادرست است؟
»فضل و کرم، ثنا و ستایش، حکیم و دانا، شبح و مانند، وهم و خیال، عز و جالل، غیب و آشکار، سنای و روشنی«

4( غیب 3( سنا   2( شبح   1( ثنا  
با توجه به همراهی واژۀ »مانند«، امالی شبح مناسب نیست و باید به شکل شبه )هم خانوادۀ تشبیه( نوشته شود. پاسخ: گزينة 2 



ادبیــات تعلیمـیفصل  اول
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لوا اصف
3فارســی

دوازدهم

 سر اول 
شکر نعمت

گلستان سعدی از شیرین ترین و زیباترین نثرهای فارسی است که به شعر آمیخته  شده. گذشته از حکایت های پندآموز و عبارت های 
زیبایی که برخی از آن ها ضرب المثل شده و هنوز در گفتارهای روزانة ما کاربرد دارد، شروع زیبای گلستان هنر نویسندگی سعدی را 
به نمایش می گذارد.  انتخاب این دیباچه به عنوان شروع کتاب درسی، بسیار انتخاب به جایی است. امیدوارم شما هم از آن لذت ببرید.

َوَجل، که طاعتش موجِب قربت است و به شکر اندرش مزیِد نعمت. هر نََفسی که فرو می رود، ُمِمدِّ  مّنت خدای را، َعزَّ
حیات است و چون برمی آید، ُمفرِِّح ذات. پس در هر نََفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.

نعمت های خداوند بی شمار است و شکر این نعمت ها را گفتن خود موجب افزایش نعمت است. / شکر نعمت نعمتت 
افزون کند 

سجع: قربت و نعمت )دو واژة هم وزن با حروف پایانی مشترک در انتهای دو عبارت آمده (؛  حیات و ذات 
تضاد: فرو می رود و برمی آید  تکرار: نعمت، نفس    

َُّکم: اگر سپاس گویید بر ]نعمت[ شما می افزایم«. تلمیح به آیۀ »لئن شکرتم ألزیدن

*مّنت: سپاس، شکر، نیکویی 
خدای را ]است[: از آن خداست، مخصوص خداست 

: گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است: بعد از ذکر نام خداوند به کار می رود.  *عزَّ وجلَّ
قربت: نزدیکی، نزدیک شدن به خداوند 

»به شکر اندرش«: در شکر او، کاربرد متمم با دو حرف اضافه 
*ُمِمد: مدد کننده، یاری رساننده  *مزید: افزونی، زیادی    

چون: هنگامی که  حیات: زندگی )حیاط: حصار، محوطه (   
*مفِرح: شادی بخش، فرح انگیز 

حذف فعل در جمله ی »منت خدای را ]است[« به قرینۀ معنوی و در جمله های »به شکر اندرش مزید نعمت 
]است[«، »مفرح ذات ]است[« و »بر هر نعمتی شکری واجب ]است[« به قرینۀ لفظی صورت گرفته است. 

نوع »ی« در »نعمتی« و »شکری« وحدت )که معنی »یک« می دهد( است.

حذف فعل:
-  گاهی در یک جمله، فعلی را می آوریم و در جملة دوم مجبوریم همان فعل را به کار ببریم اما تکرار آن  مالل آور 
می شود؛ در چنین موقعی یکی از فعل ها را به قرینة وجود دیگری حذف می کنیم؛ یعنی از تکرار آن پرهیز می کنیم. 
مخاطب هم از روی فعل دیگر به آن پی می برد؛ به این نوع حذف، حذف به قرینة لفظی می گویند )لفظ آن در جمله 

وجود دارد(: هر نفسی که فرو می رود ممّد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات ]است[.
ـ گاهی هم فعل را بدون این که در جمله تکرار شده باشد حذف می کنیم. مخاطب باید با پیشینة ذهنی که دارد 
و با توجه به جمله، به فعل پی ببرد. به این نوع حذف، حذف به قرینة معنوی می گویند )از روی معنی به آن پی  می بریم(:

عذر به درگاه خدای آورد )به که: بهتر است که( بنده همان به که ز تقصیر خویش  
*غیر از فعل سایر اجزای جمله هم به همین دو شکل می توانند حذف شوند.

  در کدام یک از ابیات زیر حذف صورت نگرفته است؟
هنـر خود بگـوید نه صاحب هنـر 1( اگر هسـت مـرد از هنــر بهــره ور 

گنه بنده کـرده است و او شرمسار 2( کــرم بین و لطــف خـداوندگــار 
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را 3( دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین 
تن بی سرت را که خواهد گریست 4( بدو گفت خندان که نام تو چیست 

در گزینۀ 1 حذف به قرینۀ لفظی وجود دارد: هنر خود بگوید نه صاحب هنر ]بگوید[. در گزینۀ 2 دو حذف وجود  پاسخ: گزينة 4  
دارد که هردو حذف به قرینۀ لفظی هستند: 1ـ ]تو[ کرم بین )نهاد جدا به قرینۀ نهاد پیوسته )= شناسه( حذف شده است.( 2- گنه 
بنده کرده است و او شرمسار ]است[. در گزینۀ 3 حذف به قرینۀ معنوی است: به خدا قسم ]میخورم[. همیشه به سوگندها دقت کنید. 

در گزینۀ 4 هیچ گونه حذفی دیده نمی شود.

 سر د

لوا اصف

ادبیــات تعلیمـیفصل  اول



12

فارسی

لوا اصف
 سر د

3فارســی

دوازدهم

کز عهدۀ شکرش به درآید؟ از دست و زباِن که برآید 
ُکوُر«. »اِعَمُلوا اََل داُوَد ُشکراً َو َقلیٌل ِمن ِعبادَی الشَّ

عذر به درگـاِه خـدای آورد بنده همان به که ز تقصیِر خویش  
کس نتواند که به جای آورد ورنه، سزاواِر خـــداوندی اش  

کسی نمی تواند آن گونه که سزاوار و شایستۀ خداوند است، شکر او را به جای آورد. / عذر به خاطر کوتاهی در 
و شکرگزاری بندگی 

جناس ناهمسان: برآید و درآید  / مجاز: دست و زبان مجاز از وجود فرد )البته می توان دست را مجاز از رفتار و 
زبان را مجاز از گفتار فرد دانست(  /  کنایه: »از عهدۀ کاری برآمدن« کنایه از توانایی انجام آن کار را داشتن  /  
تضمین: آوردن بخشی از آیۀ قرآن )آیة ۱۳ سورة سبا( در متن  /  پرسش انکاری: از دست و زبان که برآید؟ : از 

دست و زبان کسی بر نمی آید.
که: چه کسی  /  کز: که از  /  *تقصیر: گناه، کوتاهی، کوتاهی کردن  /  اعملوا آل داود ...: ای خاندان داوود سپاس 
به جای آرید و اندکی از بندگان من سپاس گزارند.  /  عذر: پوزش  / ورنه: وگرنه  /  حذف به قرینۀ معنوی: سزاوار 

خداوندیش کس نتواند که ]شکر[ به جای آورد.

باراِن رحمِت بی حسابش همه را رسیده و خواِن نعمِت بی دریغش همه جا کشیده.

فراگیربودن رحمت و بخشندگی خداوند
تشبیه )اضافۀ تشبیهی(: رحمت به باران و نعمت به خوان تشبیه شده است. 

تکرار: همه سجع )موازنه(: واژه های دو جمله تک به تک با یکدیگر سجع یا تکرار دارند.  
رحمت: بخشندگی، رحم / *خوان: سفره، سفرۀ فراخ و گشاده  /  دریغ: مضایقه کردن؛ بی دریغ: بدون مضایقه  

کشیده: در این جا به معنی گسترده  / »رسیده« و »کشیده« صفت مفعولی هستند.

پردۀ ناموِس بندگان به گناِه فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطاِی ُمنکر نُبرد.

خداوند آمرزنده و سّتارالعیوب است.
تشبیه )اضافۀ تشبیهی(: ناموس و آبرو به پرده تشبیه شده؛ وظیفۀ روزی: تشبیه روزی به وظیفه )حقوق ماهیانه(  

سجع: ندرد و نُبرد  / کنایه: پرده دری: کنایه از رسواکردن و برمال کردن راز کسی  /  تناسب: گناه  خطا
 

ناموس: آبرو، شرافت  /  *فاحش: آشکار، واضح  /  دریدن: پاره کردن  /  *وظیفه: مقّرری، وجه معاش  /  *روزی: 
رزق، مقدار خوراک یا وجه معاش که هر کس روزانه به دست می آورد یا به او می رسد؛ وظیفۀ روزی: رزق مقرر و معّین  /  *منَکر: 

زشت، ناپسند  /  »پردۀ ناموس بندگان« مفعول است و نشانۀ مفعولی آن حذف شده.

فّراِش باِد صبا را گفته تا فرِش زمّردین بگسترد و دایۀ ابِر بهاری را فرموده تا بناِت نبات در مهِد زمین بپرورد. 
درختان را به ِخلعِت نوروزی قبای سبِز ورق در برگرفته و اطفاِل شاخ را به قدوِم موسِم ربیع کالِه شکوفه بر سر 

نهاده. عصارۀ تاکی به قدرِت او شهِد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخِل باسق گشته.

خداوند تمام اجزای طبیعت را پرورش داده و بدینگونه نعمت هایش را برای انسان آماده ساخته است.
تشبیه )اضافۀ تشبیهی(: فّراش باد صبا: باد صبا به فّراش تشبیه شده؛ دایۀ ابربهار: ابر بهار به دایه ؛ بناِت 
ورق  قبای سبز ورق:  )گهواره(؛  مهد  به  زمین  مهِد زمین:  کودکان(؛  )دختران،  بنات  به  نبات)گیاهان(  نبات: 

)برگ( به قبای سبز؛ اطفال شاخ: شاخه به اطفال؛ کاله شکوفه: کاله به شکوفه 
استعاره: فرش زمّردین استعاره از گیاهان و سبزه ها 

تشخیص )و استعاره مکنیه(: به باد صبا گفتن؛ به ابر فرمودن؛ به درخت خلعت دادن؛ قدوم بهار؛ کاله بر سر شاخه نهادن 
سجع: بگسترد و بپرورد؛ گرفته و نهاده؛ فایق و باسق 

تلمیح: مهد زمین اشاره دارد به آیۀ »الْم نَجعِل االرَض ِمهاداً: آیا زمین را گهواره ای قرار ندادیم؟«؛ نخل باسق 
نیز اشاره ای است به »والنَّخَل باسقاٍت ...: و درختان تناور خرما ...«

*فّراش: فرش گستر، گسترندۀ فرش  /  مهد: گهواره /  زمّردین: از زمّرد، منسوب به زمّرد، صفت نسبی )اسم 
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+ین(؛ زمّرد: سنگ گران قیمت به رنگ سبز که در جواهرسازی استفاده می شود.  /  *دایه: زنی که به جای مادر 
به کودک شیر می دهد یا از او پرستاری می کند.  /  *بنات: جمع بنت،  دختران  /   *نبات: گیاه، ُرستنی   /  
خلعت: پاداش، هدیه، جامۀ دوخته نشده که بزرگی به زیر دست خود می دهد.  /  *قبا: جامه، جامه ای که از جلو 
باز است و با دکمه بسته می شود.  /  *ورق: برگ  /  شاخ: در این جا شاخه  /  *قدوم: آمدن، قدم نهادن، فرارسیدن  /   
*موسم: فصل، هنگام، زمان  /   *ربیع: بهار  /  *ُعصاره: آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر به دست آورند؛ افشره، 
شیره  /  *تاک: درخت انگور، رز  /  *شهد: عسل؛ شهد فایق: عسل خالص  /   *فایق: برگزیده، برتر  / نخل: 

درخت خرما  /  *باسق: بلند

به انواع »را« و معانی مختلفی که می تواند بگیرد دقت کنید:
که با ناز گل رؤیا شکفتی )چه کسی را؟ تو را( 1ـ نشانة مفعولی: تو را می خواهم ای دیرینه دل خواه 

2ـ نشانة فک اضافه: چو خندان شد و چهره شاداب کرد  ُورا نام تهمینه سهراب کرد )او را نام: ناِم او(
درختان را قبای سبز ورق در بر گرفته: در بِر درختان قبای سبز ورق گرفته
اطفال شاخ را کاله شکوفه بر سر نهاده: کاله شکوفه بر سِر اطفال شاخ نهاده.

3ـ به جای حرف اضافة »به« باد صبا را ...، دایة ابر بهار را ...: به باد صبا ...، به دایة ابر بهار ...
4ـ به جای حرف اضافة »برای«: دل می رود ز دستم صاحبدالن خدا را: برای خدا

5ـ در معنی داشتن )مالکّیت(: مرا در سپاهان یکی یار بود: من در اصفهان یاری داشتم.
6ـ در معنی اختصاص چیزی برای کسی: منت خدای را عز و جل: منت مخصوص خدای عز و جل است.

تا تو نانی به کف آرّی و به غفلت نخوری ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند 
شرط انصــاف نباشد که تو فرمان نبری همه از بهِر تو سرگشته و فـــرمانبردار 

خداوند همۀ هستی را در اختیار انسان قرار داده و نعمت های زیادی به او عطا کرده است؛ وظیفۀ انسان است که 
در برابر این همه نعمت فرمانبردار و مطیع خداوند باشد و زندگی را به غفلت نگذراند.

تضاد: فرمانبردار و فرمان نبردن تضاد مفهومی دارند. تناسب: ابر و باد، ماه، خورشید و فلک   
مجاز: »ابر و باد و مه و خورشید و فلک« مجاز از همۀ هستی؛ »نان« مجاز از روزی و نعمت؛ »کف« مجاز از دست 

کنایه: »به کف  )دست(آوردن« کنایه از کسب کردن 

انصاف: عدل، داد  از بهر تو: برای تو    

در خبر است از َسروِر کاینات و َمفخِر موجودات و رحمِت عالمیان و َصفَوِت آدمیان و تَتّمۀ َدوِر زمان، محمد مصطفی، 
صلی اهلل علیه و آله و سلَّم.

قســیٌم جسیٌم نسـیٌم و سیـم شـفیــٌع ُمطــاٌع نَبیٌّ کــریـم  
َحُسَنت َجمیُع ِخصالِِه، َصّلُّّوا علیِه و آلِِه بََلغ الُعلی بکماله، کشَف الَدجی بَِجمالِهِ  

چه باک از موِج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟ چه غم دیواِر امت را که دارد چون تو پشتیبان؟ 
هر گه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دست انابت به امید اجابت به درگاه حق َجلَّ و عال بردارد، ایزاد تعالی 
در او نظر نکند بازش بخواند، باز اعراض فرماید. بار دیگرش به تضّرع و زاری بخواند. حق، سبحانَُه و تعالی فرماید: 
یا َمالئَِکتی َقد أستحَییُت ِمن َعبدی و لَیَس لَُه َغیری فَقد َغَفرُت لَُه.  دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از 

بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم.
گنه بنده کرده ست و او شرمسار کــَرم بین و لطف خــداوندگار  

بنا به فرمودۀ رسول خدا )ص( هرگاه که بنده ای توبه کند و به درگاه خدا روی آرد خداوند شرم می کند از این که او را اجابت 
نکند. یا مالئکتی قد استحییُت من عبدی ... = کرم بین و لطف خداوندگار// گنه بنده کرده است و او شرمسار.

چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان ...: پشتیبانی تو و وجود تو مایۀ دل گرمی و از بین رفتن غم ها و نگرانی هاست. 
بلغ العلی بکماله، کشف الدجی بجماله // حُسنت جمیع خصاله، صلّوا علیه و آله )معنی(: بلندمرتبگی از او به کمال رسید و 
تاریکی ها به وجود او برداشته شد. همۀ ویژگی های او زیبا شد. بر او و بر خاندان او درود بفرستید. یا مالئکتی قد استحییُت 
من عبدی و لیس له غیری فقد غفرُت له: ای فرشتگان من، شرم کردم از بنده ام و او کسی جز من ندارد؛ پس او را آمرزیدم.

سجع: کاینات و موجودات؛ عالمیان و آدمیان؛ کریم و وسیم؛ انابت و اجابت / جناس ناهمسان: کریم، قسیم، نسیم، 
جسیم، وسیم / تناسب: موج، بحر و کشتیبان /  استعاره: دیوار امت )اضافۀ استعاری: امت به خانه  یا مکانی تشبیه شده 
که دیوار دارد.( / کنایه: دست انابت برداشتن: کنایه از توبه کردن؛ »اعراض کردن« کنایه از توجه نکردن، رد کردن / 

تلمیح: اشاره به آیۀ 1ـ07 سورۀ انبیا: »و ما ارسلناک ااّل رحمۀ للعالمین: تو را فقط  برای رحمت به جهانیان فرستادیم.«



14

فارسی

لوا اصف
 سر د

3فارســی

دوازدهم

اسلوب معادله در بیت »چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان// چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان

سرور: بزرگ ، پیشوا  *کاینات: جمع کاینه، همۀ موجودات جهان؛ سرور کاینات: کنایه از پیغمبر اسالم )ص( 
*َمفخر: هرچه بدان فخر کنند و بنازند، مایۀ ناز و بزرگی  /  رحمت عالمیان: مایۀ رحمت برای موجودات دو 
جهان / *صفوت: برگزیده، برگزیده از افراد بشر / *تتّمه: باقی مانده؛ تتّمۀ دور زمان: مایۀ تمامی و کمال گردش 
که  اطاعت شده، کسی  فرمانروا،  شفاعت کننده  *ُمطاع:  / *شفیع:  رسالت   زمان  کمال  و  تمامی  مایۀ  روزگار، 
دیگری فرمان او را می برد.  / *نبی: پیغمبر، پیام آور، رسول )جمع آن: انبیا( / کریم: بخشنده،   / *قسیم: 
صاحب جمال / *جسیم: خوش اندام )هم خانوادة جسم( / *نسیم:خوش بو  / *وسیم: دارای نشان پیمبری  / *انابت: 
بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی )»دسِت انابت« اضافة اقترانی است یعنی دستی که برای توبه و به منظور توبه 
برداشته شده است.(  /  اجابت: پاسخ دادن، درمورد دعا یعنی برآورده شدن، پذیرفته شدن/  جّل و عال: با شکوه و  
بزرگوار است. /  بازش بخواند: دوباره او را بخواند )نقش ضمیر = مفعول(؛ خواندن: صدا زدن مورد خطاب قرار دادن  
*تضّرع: زاری کردن، التماس کردن  / بار دیگرش: بار  / *اعراض: روی گرداندن از چیزی، روی گردانی، انصراف  

دیگر او را )نقش ضمیر = مفعول( / سبحانه و تعالی: منزه است و بلندمرتبه 
/ حذف به قرینۀ معنوی: دعوتش ]را[ اجابت کردم و امیدش ]را[ برآوردم / کرم: بخشش، بزرگی، جوانمردی 

عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف که: ما َعَبدناَک َحقَّ ِعبادتَِک، و واصفان حلیۀ جمالش به تحّیر 
منسوب که: ما َعَرفناَک َحقَّ َمعِرَفِتَک.

حتی آنان که در عبادت خدا و در عرفان غرق شده اند می دانند که سزاوار او نتوانسته اند عبادت کنند و او را بشناسند. 
/ کسی نمی تواند آن طور که باید خدا را بشناسد یا او را چنان که شایسته است عبادت کند. / ما عبدناک حق عبادتک: 

آن چنان که باید تو را عبادت نکردیم / ما عرفناک حق معرفتک: تو را آن گونه که باید نشناختیم.

تشبیه)اضافۀ تشبیهی(: کعبۀ جالل؛ حلیۀ جمال 
سجع )ترصیع(: عاکفان کعبۀ جالل و واصفان حلیۀ جمال؛ ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک

*عاکفان: جمع عاِکف، کسانی که در مدتی معّین در مسجد بمانند و به عبادت بپردازند. / جالل: بزرگی، شکوه، 
/ *واصفان: ج واصف،  عظمت  /  *تقصیر: گناه، کوتاهی، کوتاهی کردن  /  *معترف: اقرارکننده، اعتراف کننده  
وصف کنندگان، ستایندگان  /  *حلیه:  زیور / جمال: زیبایی )هم خانوادة جمیل(  / *تحّیر: سرگشتگی، سرگردانی / 

*منسوب: نسبت داده شده

بی دل از بی نشان چه گوید باز؟ گر کسی وصِف او ز من پرسد 
عا یکی از صاحب دالن سر به َجیِب مراقبت فرو برده بود و در بحِر مکاشفت مستغرق شده، آن گه که از این 
معاملت باز آمد، یکی از یاران به طریق انبساط گفت: »از این بوستان که بودی، ما را چه تحفه کرامت کردی؟«
گفت: »به خاطر داشتم که چون به درخِت گل رسم، دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را. چون برسیدم، بوی گلم 

چنان مست کرد که دامنم از دست برفت!«
کان سوخته را جان شد و آواز نیامد ای مرِغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز 
کان را که خبر شد، خبری باز نیامد این مّدعیان در طلبش بی خبران اند 

بر نیــاید ز کشــتگـان آواز شقان کشتگاِن معشــوق اند 

 از خود بیخود شدن عاشق / کسی از عاشق راستین خبری نخواهد شنید. / رازداری عاشقانه
ـ  هیچ نّقاشت نمی بیند که نقشی بر کند    وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای )*بنان: سرانگشت، انگشت(

کنایه: »بی دل« کنایه از عاشق؛ »سر به جیب فرو بردن« کنایه از عبادت یا تفکر کردن؛ »دامن از دست 
رفت« کنایه از کنترل خود را از دست دادن؛  /  تکرار: کشتگان؛ خبر  /  تشبیه )اضافۀ تشبیهی(: بحر مکاشفت 
استعاره: »این بوستان« استعاره از مراقبت و مکاشفت؛ »سوخته« استعاره از پروانه؛  /  تشخیص )و استعاره(: 

خطاب به مرغ سحر؛ الگوی عشق بودن پروانه  /   تضاد: بی خبر و خبرشدن

صاحبدل: عارف، عاشق الهی  /  جیب: گریبان؛ »جیِب مراقبت« اضافۀ  اقترانی است.  /  *مراقبت: در اصطالح 
عرفانی کمال توجه بنده به حق و یقین بر این که خداوند در همۀ احوال، عالِم بر ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل 
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از توجه به غیر حق  /  *مکاشفت: کشف کردن و آشکارساختن، در اصطالح عرفانی پی بردن به حقایق است. 
در  عبادات شرعی،  و  احکام   عبادی،  اعمال  /  *معاملت:  هدیه، سوغات   تحفه:    / غرق شده   مستغرق:     /
این جا منظورهمان مراقبت و مکاشفت است.  /   *انبساط: حالتی که در آن احساس بیگانگی و مالحظه نباشد؛ 
/  درخت گلک: بوتۀ  خودمانی شدن )به طریق انبساط: از روی صمیمیّت(  /  *کرامت کردن: عطا کردن، بخشیدن 
گل  /  هدیّۀ اصحاب را: به عنوان هدیه برای اصحاب؛ اصحاب: یاران، هم صحبتان  /   جهش ضمیر: بوی گلم 
چنان مست کرد: بوی گل چنان مستم کرد  /  سوخته را جان ...: جاِن سوخته )عاشق(  /  شد: رفت، از دست 

رفت  /  مّدعی: کسی که ادعایی می کند؛ در این جا منظور مّدعی عشق است. 

در گروه واژه های زیر، امالی چند واژه نادرست است؟

»قربت و نزدیکی، حیات و زندگی، مفّرح و شادی بخش، ذات و سرشت، تقصیر و کوتاهی، عذر و بهانه، گناِه فاهش، باِد صبا، 
قبای سبز، عسارۀ تاک، شهِد فایق، نخِل باسق، غفلت و بی توجهی، سفوت و برگزیده، ُمطاع و فرمانروا، خصاِل نیک، موِج 
بهر، انابت و توبه، نذر و نگاه، اعراض و روی گردانی، عاکف و گوشه گیر، حلیه و زیور، متحّیر و سرگشتگی، جیِب مراقبت، بحِر 

مکاشفت، مستغرق و غریق، طریق انبساط، تحفه و هدیه، عاشق و معشوق«

4( شش 3( پنج   2( سه   1( چهار  
پاسخ: گزينة 3 

واژه هایی که امالی نادرست دارند و اصالح آن ها: فاهش ← فاحش، ُعساره ← عصاره، سفوت ← صفوت )هم خانوادۀ صفی(، 
بهر )قسمت و نصیب( ← بحر )دریا(، نذر )شرط و پیمان( ←  نظر )نگاه(
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گمـــــان 

هیچ  و  بگیرد  تا  می کرد  قصدی  است؛  ماهی  که  پنداشت  می دید.  ستاره  روشنایِی  آب  در  بّطی  که  گویند 
نمی یافت. چون بارها بیازمود و حاصلی ندید، فروگذاشت. دیگر روز هر گاه که ماهی بدیدی، گمان بردی که 

همان روشنایی است؛ قصدی نپیوستی و ثمرت این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.

 تجربۀ ناقص یا نتیجۀ  نادرست گرفتن از تجربه های روزگار مایۀ شکست و ناکامی است.

بط: مرغابی   /  قصدی می کرد: حمله می کرد  /  فروگذاشت: رها کرد )به تفاوت امالی »گذاشت« به معنی رها کرد 
با »گزارد« به معنی به جای آورد دقت کنید.(  / »دیگر روز«: کاربرد صفت مبهم پیش از هسته )روِز دیگر(  /  »ی« در 
فعل های »بدیدی«، »بردی« و »نپیوستی« نشانۀ استمرار است: می دید، می برد، نمی پیوست.  /  ثمرت: حاصل، 

نتیجه

با توّجه به معنی، امالی کدام واژه صحیح نیست؟ 
4( حاصل )نتیجه( 3( ثمرت )نتیجه(    2( فروگزاشت )رها کرد(  1( بط )مرغابی(  

پاسخ: گزينة 2
»گذاشتن« به معنی قرار دادن، وضع کردن، اجازه دادن و رها کردن است و »گزاشتن« به معنی به جا آوردن، ارائه کردن.
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درس اول                                                                     

قلمــرو زبانی؛ الف( واژگان و امال

معنای درست لغات »تحفه ـ جود ـ سزا ـ جزا« در کدام گزینه آمده است. 1
 هدیه ـ کرم ـ الیق ـ پاداش کار نیک  ارمغان ـ بخشنده ـ سزاوار ـ پاداش کار نیک

 ارمغان ـ بخشش ـ شایسته ـ جرم  هدیه ـ سخاوت ـ لیاقت ـ کیفر

معنای چند لغت داخل کمانک نادرست است؟ . 2
)پوییدن:رفتن(ـ)انابت:پشتیبانی(ـ)تاک:زر(ـ)فضل:کرم(ـ)وهم:خیال(ـ)موسم:مراسم(ـ)منّت:نیکویی(ـ)قدوم:قدمها(

 یک  دو  سه  چهارم 

در کدام گزینه معنای یک لغت نادرست است؟. 3
 )ثنا: سپاس( ـ )تّضرع: زاری کردن( )اعراض: انصراف(  )ملک: پادشاه( )شبه: مثل( )روی: راه(

 )حلیه: فریب( )خوان: سفره( )منکر: ناپسند(  )فایق: برتر( )فاحش: واضح( )ورق: برگ(

معنای لغت مشخص شده در کدام گزینه نادرست است؟. 4
چو روغن گر گرفت از ما عصاره )شیره(  ز ما اینجا همی کنجاره )نخاله کنجد( ماند 

نبات از مهر بر پای ایستاده )گیاه(  جهاد از قهر بر خاک اوفتاده 
رشته ای پود و رشته ای تار است )مقرری(  هرکسی را وظیفه و عملی است 

غم خود چه سان نهادی به دل هزار پاره )شادی(  همه پارۀ دلم را ز سرور او نصیبی 

معنی کلمۀ »وظیفه« در کدام گزینه متفاوت است؟. 5
رشته ای پود و رشته ای تار است  هرکسی را وظیفه و عملی است 

وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید )شراب(  رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید 
وحشی )شاعر( که همیشه میهمان است   بر خوان وظیفۀ تو شاها  

آزاد باش تا نفسی روزگار هست  ای نفس چون وظیفۀ روزی مقرر است 

معنی کلمات مشخص شده در بیت زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ . 6
شفیٌعمطاٌعنبٌیکریمقسیٌمجسیٌمنَسیٌموسیم

 فرمانبر، صاحب جمال، خوش اندام، دارای نشان پیامبری  فرمانروا، زیبا، دارای نشان پیامبری، خوش اندام
  فرمانبر، زیبا، خوش اندام، خوشبو  فرمانروا، صاحب جمال، خوش اندام، دارای نشان پیامبری

معنی چند کلمه نادرست آمده است؟ . 7
باسق)بلند(،انابت)بازگشت(،قدوم)قدمها(،تقصیر)گناه(،ُمِمد)یاری(،فّراش)فرشگستر(،پوییدن)تالش(،واصف)ستانیده(

 دو  سه   چهار  پنج

در کدام گزینه غلط امالیی هست؟. 8
که جهان میزبان خّرم نیست  خیز خاقانیا ز خوان جهان  
سنا گفتم چرا نفرین شنودم؟  وفا ِکشتم چرا انُده درودم؟ 

فتنه برخاست چو آن سرو خرامان بنشست   دوش گفتم بنشین زانک قیامت برخاست 
منصوب به آشیانۀ تو  بر شاخ وجود، بنده مرغیست 

در میان گروه کلمات زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟ . 9
عّزوُذّلـاعراضورویگرداندنـشبهوهمسانـمفّرحوفرحانگیزـسفوتوبرگزیدهـتهفهوارمغانـحیلهوزیورـتضرعوزاری

 یک  دو  سه  چهار 

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟ . 10
طریقانبساطـقربتونزدیکیـمفرحذاتـخواننعمتـخلعتنوروزیـعسارةتاکـمهدزمینـمهرمکاشفتـقصدونیتـعابدوآکف

 دو  سه  چهار  پنج

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟. 11
در نیمه رهم فرو گذاری  اندیشه کنم که وقت یاری  

زان که مر او راست بس خوی سناپروری  هست سنایی به شعر بندۀ درگاه او 
که برگریز بود موسم فراغت ما  نهال خوش ثمر رهگذر طفالنیم 

از گرد ظلم چون نشود صاف روزگار  تیغش بلند کردۀ بازوی صفوت است 

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟. 12
همچو بت سینه بر آب انداخته  شد روان از بادبان پر ساخته 

بری از شبه و مثل و جنس و همتا  خداوندی است تدبیر جهان را 
کز تو اعراض می کند ابلیس  تو چنانی به حیلت و تلبیس 

مرا این واقعه بس مشکل افتاد  دلم بردی به جانم قصد کردی 
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ب( دســـتور زبان
در کدام گزینه جابه جایی ضمیر دیده می شود؟. 13

دفتر عقل را قلم زده ایم  حرف عشقش نوشته ایم به جان 
که بازش دل نمی خواهد نشیمن  چنان مرغ دلم را صید کردی 
چو یوسف چند در زندان بمانم   عزیز مصر عشقم ای برادر 

تا دامنت نگیرد دست خدای خوانان  دامن ز پای برگیر ای خوبروی خوش رو 

در همۀ گزینه ها جابه جایی ضمیر وجود دارد به جز ..... 14
هر دو به دستت درست کشتن و بنواختن  گر دهیم ره به خویش یا نگذاری به پیش 
بامدادان روی او دیدن صباح مقبل است  یار زیبا گر هزارت وحشت از وی در دلست 

وان خال بناگوش مگر دانۀ دامست   دام دل صاحب نظرانت خم گیسوست 
تا خاطرم معلّق آن گوش و گردنست  گردن نهم به خدمت و گوشت کنم به قول 

در همۀ گزینه ها حذف فعل دیده می شود به جز ... .. 15
حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم   مِن بی مایه که باشم که خریدار تو باشم 

که از طالع مادر آورِد من   فغان من از دست جور تو نیست 
چشم تو چَراغ منزل من   ای روی تو راحت دل من  

کآمیخته اند با گل من   آبیست محبت تو گویی  

در کدام گزینه حذف فعل به قرینۀ معنوی است؟. 16
بی تو همه هیچ حاصل من  با تو همه برگ ها مهیاست  

می رسد و نمی رسد نوبت اتصال من  پرتو نور روی تو هر نفسی به هر کسی 
که در به روی ببندند آشنایی را  به جان دوست که دشمن بدین رضا ندهد 

خیره کشی کار اوست بارکشی کار من  جور کشم بنده وار ور ُکشدم حاکمست 

نقش دستوری کلمات مشخص شده در کدام گزینه نادرست است؟. 17
عذر به درگاه خدای آورد )نهاد(  بنده همان به که ز تقصیر خویش  

 فراش باد صبا را گفته تا فرش زّمردین بگسترد )مفعول(
  درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در برگرفته )مضاف ٌالیه(

 بار دیگرش به تّضرع و زاری بخواند )قید(

در متن زیر نقش دستوری کلمۀ مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه درست است؟ . 18
»بهخاطرداشتمکهچونبهدرختگلرسم،دامنیپرکنمهدیةاصحابراچونبرسیدمبویگلمچنانمستکردکهدامنمازدستبرفت«.

  متمم ـ مفعول ـ مفعول ـ مضافٌ الیه  قید ـ مفعول ـ مفعول ـ مضافٌ الیه
  متمم ـ متمم ـ مضاف ٌالیه ـ مفعول  قید ـ متمم ـ مفعول ـ مضاف ٌالیه

......................................................... )سراسری، خاسج، رد(. 19 در کدام بیت جابه جایی ضمیر متصل صورت نگرفته است؟ 
ولی خالصۀ جان خاک آستانۀ توست  به تن مقصرم از دولت مالزمتت 

وزان گلشن به خارم مبتال کرد  از آن رنگ رخم خون در دل افتاد 
بیا که جان عزیزت فدای شکل و شمایل  دلم ربودی و رفتی ولی نمی روی از دل 

تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است.  شهسوار من که َمه آیینه دار روی اوست 

................................................................ )سراسری، زبان، دد(. 20 در کدام بیت جابه جایی ضمیر صورت نگرفته ا ست؟ 
دست من گیر که این طایفه بر دستانند  مستم آنجا مبر ای یار که سر مستانند 

به خیالت ای ستمگر عجب است اگر بخفتم  نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد 
باورم این نمی شود با تو نشسته کاین منم  هرگزم این گمان نبد با تو که دوستی کنم 

معرفت پند همی داد و نمی پذیرفتم  پیش از آنم که به دیوانگی انجامد کار 

در کدام بیت »جهش ضمیر« به چشم می خورد؟ .................................................................... )سراسری، زبان، دد(. 21
زان رهگذر که بر سر کویش چرا رود  ما را به آب دیده شب و روز ماجراست 
که طاق ابروی یار منش مهندس بود  طرب سرای محبت کنون شود معمور 
ز خاک کالبدش صد هزار الله برآید   نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ 

گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد  گفتمش سلسلۀ زلف بتان از پی چیست؟ 

.................................................................. )سراسری، خاسج، دد(. 22 در کدام بیت جابه جایی ضمیر صورت گرفته است؟ 
دیده از خاک درت روزی که گردد کامیاب  طفل اشکم خاکبازی ها کند در چشم تر 

برآور به درگاه دادار دست  هنوزت اجل دست خواهش نبست  
کرده سلطان سخن سنج قبول سخنم  تا لبت گفته به من سّر سخندانی را  
گفتا که شبروست او از راه دیگر آید  گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم  

.................................................. )سراسری، تجربی، دد(. 23 در کدام بیت حذف فعل به »قرینۀ معنوی« صورت گرفته است؟ 
تفاوتی نکند گر دعاست یا دشنام  حکایت از لب شیرین دهان سیم اندام 
طبیعی  است اخالق نیکو نه کسب  کسان را درم داد و تشریف و اسب 

به چشم عشق و ارادت نظر به هیچ نکردم   به چشم های تو دانم که تا ز چشم برفتی 
که هرکه چون تو گرامی بود به ناز آید  به جای خاک، قدم بر دو چشم سعدی نِه 
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پرسـش های 
............................................................)سراسری، هنر، دد(. 24چهار گزینه ای در همۀ ابیات فعل به قرینۀ معنوی محذوف است به جز ... . 

صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم  گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست 
اگر می بود با من روی گرمی آفتابش را  گران جان تر ز شبنم نیست جان ناتوان من 

هم آتش زده ای تا نفیر می آید  رسید نالۀ سعدی به هرکه در آفاق 
نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش  هرکه سودای تو دارد چه غم از هرکه جهانش 

....................................................... )سراسری، زبان، دد(. 25 در کدام بیت حذف فعل به قرینۀ لفظی صورت گرفته است؟ 
 کجا دست گیرد دعای ویت/ دعای ستم دیدگان در پیت  یکی را که سعی قدم پیش تر/ به درگاه حق منزلت بیشتر

  بفرمود گنجینۀ گوهرش/ فشاندند در پای و زر بر سرش  دعای منت کی بود سودمند/ اسیران محتاج در چاه و بند؟
قلمــرو ادبــی )آرایه های ادبی(

در کدام گزینه هر دو ترکیب »اضافه تشبیهی و اضافه استعاری« وجود دارد؟. 26
 مهد زمین ـ دست روزگار ـ درخت گل  بوی گل ـ کاله شکوفه ـ خلعت نوروزی

 باران رحمت ـ نبات بنات ـ وظیفۀ روزی  فراش صبا ـ خوان نعمت ـ نخل باسق

در کدام بیت آرایۀ نوشته شده نادرست است؟. 27
صد نامه نویسند و جواب از تو بخواهند )اغراق(  تا چند ز خون مژه در کوی تو احباب 

خواب می گیرد و شهری ز غمت بیدارند )پارادوکس(  عجب از چشم تو دارم که شبانش تا روز 
خندم به حال خویشتن از بس گریستم )تضاد(  رازم چو شمع بر همه آفاق گشته فاش 
روزگاری این غزاالن را شبانی کرده ام )استعاره(  کس زبان چشم خوبان را نمی داند چو من 

در کدام بیت تعداد تشبیه ها بیشتر است؟. 28
که تاج رفعت از این رهگذر توانی یافت  غبار دامن صحرای خاکساری شو 

این روح، نهان در نفس مریم صبح است  روشنگر آیینۀ دل ها دم صبح است 
موی سفید گشتۀ ما تازیانه است  بر توسن سبکرو پا در رکاب عمر 

اول چرا به کنج قفس بال من شکست؟  هر سنگ فتنه ای که رها شد ز دست چرخ 

در همۀ گزینه ها مجاز وجود دارد به جز ... .. 29
مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی  لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید 

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری  ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند 
کز عهدۀ شکرش به درآید   از دست و زبان که برآید  

وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای  هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکند 

در همۀ گزینه ها تشبیه و استعاره هست به جز ... .. 30
 اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده  دانۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد

  فّراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردین بگسترد.  باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده

آرایه های »تشبیه، مراعات نظیر، مجاز« در کدام بیت دیده می شود؟. 31
نمی کند که من از ضعف ناپدیدارم  نه او به چشم ارادت نظر به جانب ما 

از دست زبان ها به تحّمل چو ستونم  زانگه که مرا روی تو محراب نظر شد 
صبحدم بر یوسف گل پیرهن   پاره گرداند زلیخای صبا  

تن جام جم است و جان ما جم  ما سایۀ آفتاب عشقیم  

آرایه های بیت زیر، در کدام گزینه تماماً درست آمده است؟ .......................................................... )سراسری خاسج، دد(. 32
پیشنطقشکرینتچونیانگشتبخاید)بجود(« »نیشکرباهمهشیرینیاگرلببگشایی

 استعاره، حس آمیزی، مجاز، حسن تعلیل  استعاره، حس آمیزی، نغمۀ حروف، کنایه
 تشبیه، مجاز، حسن تعلیل، ایهام تناسب  تشبیه، ایهام، نغمۀ حروف، مراعات نظیر

قلمــرو فکــری )قرابت معنایی(
کدام گزینه با مفهوم مصراع نخست بیت »لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید/ مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی« تناسب مفهومی دارد؟. 33

که صنعش در وجود آورد ما را  ثنا و حمد بی پایان خدا را  
تسبیح هزار دانه بر دست مپیچ  روی طمع از خلق بپیچ ار مردی 
مرغ تسبیح گوی و من خاموش   گفتم این شرط آدمیت نیست 

حمد و ثنا می کند که موی بر اعضا  خود نه زبان در دهان عارف مدهوش 
مفهوم بیت »نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی/ نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی« در کدام گزینه آمده است؟ . 34

هم درش دست تهی بازگشت  وهم تهی پای بسی ره نوشت )طی کرد( 
پایۀ تخت ملکوتش ابد  زندۀ نام جبروتش احد  

هم به امید تو خدای آمدیم  پیش تو گر بی سروپای آمدیم 
آن که محبوب منست از همه ممتاز آید  هرچه در صورت عقل آید و در وهم و قیاس 

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟. 35
نه در ذیل )دامن( وصفش رسد دست فهم  نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم 

بصر منتهای جمالش نیافت  بشر ماورای جاللش نیافت  
که هیچ مرغ نداند به وهم خویش زبانش  زباِن جملۀ مرغان بداند او به بصیرت 

نه فکرت به غور صفاتش رسید  نه ادراک درُکنه ذاتش رسید 
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مفهوم مصراع »همه بیشی تو بکاهی، همه کّمی تو فزایی« در کدام گزینه دیده می شود؟. 36
مردم کوته نظر در غم بیش و کمند  خاطر آزادگان بند کم و بیش نیست 

گاه یکی را ز َگه به دار کند  گاه یکی را َزچه به گاه بََرد  
که کم و بیش نگشتند به هر بیش و کمی   جان فدای نفس نادره مردانی باد 

نهد بر سرش بر ز گوهر کاله  یکی را ز چاه آورد سوی گاه 
مفهوم بیت »عاشقان کشتگان معشوقند/ برنیاید ز کشتگان آواز« در کدام گزینه است؟. 37

کز مدد لعل لبش بی دل و بی زبان شدم  این همه ناله های من نیست ز من همه ازوست 
از کشتۀ شمشیر تو آواز نیاید  با تیر غمت لب به شکایت نگشودم 

زنده به جانند و ما زنده به تأثیر او  کشتۀ معشوق را درد نباشد که خلق 
از معرفت خبر نشد آن را که الل نیست  اللند عارفان تو از شرح چند و چون 

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟. 38
مهر کردند و دهانش دوختند  هرکه را اسرار حق آموختند 

کان شوخ سربریده، بند زبان ندارد  گر خود رقیب شمع است اسرار ازو بپوشان 
موج ممکن نیست بیرون آرد از گوهر زبان  اهل معنی یک قلم در ضبط اسرار خودند 

تا زبان بستم دلم گنجینۀ اسرار شد  از دهان باز بودم حلقۀ بیرون در 
مفهوم عبارت »باران بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده« در کدام بیت دیده می شود؟. 39

بیدل! به بال ما گره افکند دانه ها  در دامگاه قسمت روزی مقّیدیم 
قسمت از خوان قضا بنگر که چونم داده اند  می خورم خون جگر تا می برم روزی به سر 

که سیمرغ در قاف روزی خورد  چنان پهن خوان کرم گسترد 
روزی بلبل ز فریاد و فغان آوازه ایست  قسمت ما از بهاران همچو گل خمیازه ایست 

هر یک از مفاهیم »ادا کردن وظیفه، رسواکردن، بی اختیار شدن، متحّیر« به ترتیب در کدام گزینه دیده می شود؟ . 40
گراعتمادبرالطافکارسازکنید الف(بهجاندوستکهغمپردهبرشماندرد
سرگشتةگردشجهانمچهکنم؟ ب(بازیچةدورآسمانمچهکنم؟

کهصدطوفاننوحازعهدهاشبیروننمیآید ج(نزداینگریههابرآتشمآبیودانستم
چونکهزدستمنبشددامناختیارمن د(الغ)شوخی(مکنکهخسروا،دامنخودزمنمکش

 ج ـ الف ـ د ـ ب  ب ـ ج ـ الف ـ د  الف ـ ج ـ ب ـ د  د ـ الف ـ د ـ ب
مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟. 41

عذر به درگاه خدای آورد  بنده همان به که ز تقصیر خویش 
که جرم آمد از بندگان در وجود  خداوندگارا نظر کن به جود 

نگردد ز دنبال بخشنده باز   گدا چون کرم بیند و لطف و ناز 
ز بد کردنم دست کوتاه دار  چراغ یقینم فرا راه دار  

مفهوم بیت »از دست و زبان که برآید/ کز عهدۀ شکرش به درآید« در کدام بیت دیده می شود؟. 42
آرم زبان به شکر و ثنای تو در دهان  تا در دهان زبان بودم در زبان مرا 
یک یک مویم به صد زبان می گوید  گر شکر تو این زبان نمی داند گفت  

گفت بلبل چو مردم هشیار  شکر انصاف بر زبان بهار  
که گفتۀ سخنت می برند دست به دست  زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید 

....................................................................... )سراسری، زبان، دد( . 43 عبارت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 
»گفتبهخاطرداشتمکهچونبهدرختگلرسم،دامنیپرکنمهدیةاصحابرا.چونبرسیدم،بویگلمچنانمستکردکهدامنمازدستبرفت«

 هر کجا سرو قدی چهره چو یوسف بنمود  عاشقی سوخته خرمن چو زلیخا برخاست
 هرکسی بی خویشتن جوالن عشقی می کند  تا به چوگان که درخواهد فتادن گوی دوست

چون بدیدیم زبان سخن از کار برفت  صورت یوسف نادیده صفت می کردم 
به مصر آ تا پدید آیند یوسف را خریداران  تو با این مردم کوته نظر در چاه کنعانی 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ ...................................................................... )سراسری، سیاضی، دد(. 44
 قاصد ز برم رفت که آرد خبر از یار   بازآمد و اکنون خبر از خویش ندارد.

 آن که شد هم بی خبر هم بی اثر   از میان جمله او دارد خبر
 خبر از درد ندارند طبیبان زنهار  چاره زان جوی که کرده  است چنین بیمارت

 قاصد که تو را دید ندارد خبر از خود   دیگر به من زار که آرد خبر تو؟
مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟. 45

تو رسانی امید ما به یقین  ای نهان دان آشکارا بین  
نه در جا و نه بر جایی همیشه  نهان و آشکارایی همیشه  
بر تو پوشیده نیست راز کسی  راز پوشیده گرچه هست بسی 

هم نامۀ نانوشته خوانی  هم قصۀ نانموده دانی  


