




 براساس فرم سؤاالت، مطالب درس را طبقه بندی کنید و به ذهن خودتان نظم خاصی دهید تا سر جلسه امتحان بهترین نتیجه را بگیرید.
نکات زبانی و ادبی را جداگانه مطالعه کنید، سپس با مطالعه هر درس، مباحث دستوری و آرایه  ای را در هر یک از آن ها پیدا کنید تا 

با تمرین به نتیجه مطلوب دست یابید. این کار به ما کمک می کند تا ما در همه درس ها نکته های زبانی و ادبی را داشته باشیم و به 

عنوان مثال آن ها را حل کنیم. تکرار زیاد هر مبحثی نتیجه ای دلخواه برایمان به ارمغان می آورد.

الزم به ذکر است قلمروی فکری در آزمون های پایانی دارای 8 نمره است و این امر نشان دهنده اهمیت درک مطلب و نتیجه گیری از مباحث 

طرح شده در هر یک از درس  های کتاب است. بنابراین برای کسب نمره این قسمت )قلمروی فکری( به معنی و مفهوم عبارت ها و شعرها خوب 

فکر کنید و عمیق درباره نتیجه گیری از آن ها بیندیشید. تقویت قوه تحلیل برای این بخش ضروری است. )از حفظ کردن بی مورد بپرهیزید(.

در ضمن این قلمرو شامل گزارش و تحلیل شعر و نثر، ساخت واژه و روابط دستوری واژگان از بارم باالیی برخوردار است، که باید برای هر درس 

این موارد را در نظر داشته باشید.

موفق و پیروز باشید.

مشاوره شب امتحان

بارم بندی درس فارسی )2( ـ پایه یازدهم ـ دوره متوسطه )2( ـ سال تحصیلی 1396-97

شمارکموضوعقلمروردیف

1
زبانی

)7 نمره(

1/5معنی واژه و روابط معنایی واژگان

1/5امالی واژه

1مباحث زبانی )فرایندهای واجی، دو تلّفظی و ...(

3ساخت واژه و روابط دستوری واژگان

2
ادبی

)5 نمره(

0/5آرایه هاي بدیع لفظی / آوایی

1آرایه هاي بدیع معنوی

1/5بیان

2حفظ شعر

3
فکری

)8 نمره(

4گزارش و تحلیل شعر

3گزارش و تحلیل نثر

1نتیجه گیری و تعیین نوع

20جمع نمره

بارم بندی
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گلبرگ

 درس 1 ستايش و نيکي

سؤاالت امتحاني درس اّول

الف. قلمرو زباني
11 معناي1واژه1هاي1مشخص1شده1را1بنويسيد..

الف. حالوت سنج معني در بيان ها
ب. نژند آن دل که او خواهد نژندش

هــمه ادبــارهــا، اقـبال گــردد پ. اگـر لـطـفـش قـرين حـال گــردد  
فـرو ماند در لطف و صنـع خداي ت. يکـي روبـهـي ديد بي دست و پـاي  

ث. که روزي رسان قوت روزش بداد
ج. زنخدان فرو برد چندي به جيب

چ. نه بيگانه تيمار خوردش نه دوست
ح. برو شير دّرنده باش، اي دغل

21 در1عبارت1زير،1يک1صفت1مبهم1پيدا1کنيد..
»و ديگر روز، امير نامه ها فرمود به غزنين و جمله مملکت بر اين.«

31 نقش1واژه1هاي1مشخص1شده1را1بنويسيد..
بماند آنچه، روباه از آن سـير خورد الف. شـغـال نـگون بـخت را شير خورد  
نه خود را بـيفکن که دسـتم بـگير ب. بگير اي جـوان، دست درويش پـير  

41 معناي1مختلف1واژه1»سير«1را1در1جمله1هاي1زير1بنويسيد..
الف. سير را غم گرسنه نيست.

ب. سير را هنگام پاييز مي کارند.
پ. يک سير معادل 75 گرم است.

51 معناي1فعل1»شد«1را1در1بيت1هاي1زير1بنويسيد..
شـد و تـکـيـه بـر آفـرينـنـده کـرد الف. يقـين، مرد را ديده بـينـنـده کرد  
نـگهـبـان تـن کـرد بـر گـبـر بـبـر ب. چـو شد روز، رسـتـم بـپـوشيد گبر  
هـمـي گـرد رزم انـدر آمـد بـه ابــر پ. بشـد تـير رّهـام بـا خـود و گـبــر  

61 کاربرد1و1معاني1مختلف1»چو«1را1در1بيت1هاي1زير1بررسي1کنيد..
زديوار مـحـرابـش آمـد بـه گـوش الف. چو صبرش نمانـد از ضـعـيفـي و هـوش 

چه باشي چو روبه به وامانده، سـير؟ ب. چنـان سـعـي کـن کـز تـو مانـد چو شير 
71 زمان1فعل1هاي1مشخص1شده1را1بنويسيد..

کـه گـويد نـيسـتـم از هـيچ آگــاه الف. کـمـال عـقـل آن بـاشـد در اين راه 
به هر کس آنچه مي بايست داده ست ب. در نابـسـتـه احـسـان گـشـاده ســت 
که نيکـي رسانـد بـه خـلـق خداي پ. کـسـي نيک بـينـد بـه هـر دو سراي 

81 در1کدام1بيت1ها1جهش1ضمير1صورت1گرفته1است؟.
چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست الف. نـه بـيگانـه تـيمار خوردش نـه دوست 
کـه خـلـق از وجـودش در آسـايش است ب. خـدا را بـر آن بـنـده بـخـشايش اسـت 
ز ديـوار مـحــرابــش آمــد بــه گــوش پ. چـو صبرش نـمـانـد از ضـعيفي و هوش 

فصل 1 ادبيات تعليمي
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ب. قلمرو ادبيگلبرگ
91 کنايه1ها1را1مشخص1کنيد،1سپس1مفهوم1آن1ها1را1بنويسيد..

الف. زنخـدان فرو بـرد چنـدي به جيـب
ب. بگيـر اي جوان دست درويـش پيــر
پ. کرم ورزد آن سر که مغزي در اوست

بمـانـــد تـا ابــد در تـيـره رايـي ت. خـــرد را گـر نبخشـد روشنــايــي  
101 ارکان1تشبيه1را1در1بيت1زير1مشخص1کنيد..

کزين پس به کنجي نشينم چو مور
111 در1کدام1بيت1آرايه1تشخيص1به1کار1رفته1است؟.

کـه گـويد نـيسـتـم از هـيچ آگـاه الف. کـمـال عـقـل آن بـاشد در اين راه 
هـمه ادبـارهـــا اقـبـــال گــردد ب. اگـر لـطـفـش قـرين حـال گـــردد 

121 در1بيت1زير:1»مور«1و1»پيل«1نماد1چه1هستند؟.
که روزي نخـوردنـد پيــالن به زور کزين پس به کنجـي نشينـم چـو مــور 

131 بيت1هاي1زير1را1از1نظر1آرايه1هاي1»مجاز،1حس1آميزي1و1تضاد«1بررسي1کنيد..
هـمــه ادبـارهـــا اقـبــــال گــردد الف. اگـر لـطـفـش قـرين حـال گــردد 
نـژنـد آن دل، کـه او خـواهد نژندش ب. بـلـند آن سر، که او خـواهد بـلندش 
حـلـاوت سـنـج مـعـنـي در بـيان هـا پ. بـه نـام چـاشـنـي بـخـش زبـان هـا 

پ. قلمرو فکري
141 مفهوم1کلي1هر1يک1از1بيت1هاي1زير1را1بنويسيد..

نـه از تـدبـيـر کــار آيــد نـــه از راي الف. وگـر تـوفـيق او يک سـو نهـد پاي 
کـه نـيکـي رسـانـد بـه خـلـق خـداي ب. کـسـي نيک بـيند بـه هر دو سراي  
که ني يک موي باشد بـيش و نـي کـم پ. بـه تـرتـيبـي نـهـاده وضـع عـالـم  

151 مفهوم1عبارت1»تا1آن1جا1که1ممکن1است1بار1بشر1را1به1دوش1گرفتن«1از1آندره1ژيد؛1با1کدام1يک1از1بيت1هاي1زير1تناسب1معنايي1دارد؟.
کــه سـعـيت بـود در تـرازوي خـويش الف. بخـور تـا تـوانـي به بازوي خويـش 
مينـداز خــود را چـو روبـــاه َشــــل ب. بـرو شـير دّرنـده بـاش، اي دغـــل  
کـه نـيکي رسـانـد بـه خـلـق خـداي پ. کـسي نـيک بيند بـه هر دو ســراي 
کـه دون هـّمـتـانـنـد بي مغز و پوست ت. کرم ورزد آن سر که مغِزي در اوست 

161 1من1تشاء«1به1مفهوم1کدام1يک1از1بيت1هاي1زير1نزديک1است؟. 1من1تشاء1و1تُِذلُّ مفهوم1آيه1»تُِعزُّ
نـژند آن دل که او خواهـد نـژندش الف. بلـند آن سر که او خـواهد بلندش  
هـمـه ادبـارهــا اقـبــال گـــردد ب. اگـر لـطـفـش قـرين حـال گــردد  

171 معني1و1مفهوم1هر1يک1از1بيت1هاي1زير1را1به1نثر1روان1امروزي1بازنويسي1کنيد..
شـد و تـکـيه بــر آفـرينـنــده کــرد الف. يقـين، مـرد را ديده، بـينـنـده کرد 
کـه دون هـّمتانند بـي مغـز و پـوسـت ب. کرم ورزد آن سر که مـغزي در اوست 
ـَعـَيت بـود در تـرازوي خـويش کـه س پ. بـخـور تـا تـوانـي بـه بـازوي خويش 
کـه گـويـد نـيسـتــم از هـيـچ آگــاه ت. کـمـال عـقـل آن بـاشـد در ايـن راه 

181 بيت1»اگـر1يک1ذره1را1بـرگـيري1از1جـاي1/1خـلـل1يابـد1هـمه1عـالـم1سـراپـاي«1از1»گلشن1راز1شبستري«،1با1کدام1يک1از1بيت1هاي1زير1.
تناسب1دارد؟

نـژنـد آن دل، کـه او خـواهـد نـژنــدش الف. بلند آن سر که او خواهـد بـلـنـدش 
بـه هرکس آنـچـه مـي بـايسـت داده ست ب. در نـابـسـتـة احـسـان گـشـاده سـت 
که ني يک مـوي بـاشـد بيش و ني کـم پ. بـه تـرتـيبـي نـهـاده وضــع عـالــم 
هــمـه ادبــارهــا اقــبــال گــــــردد ت. اگـر لـطـفـش قـرين حــال گــردد 
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گلبرگ 191 مفهوم1بيت1»تـو1مـرا1کـشـتـي1و1خـداي1نـکـشـت1/1مـقـبـل1آن1کـز1خـداي1گـيرد1پـشـت«1از1نظامي،1به1کدام1بيت1نزديک1تر1است؟.
هــمـه ادبـارهــا اقــبــال گـــردد الف. اگـر لـطـفـش قـرين حـال گـردد  
نـه از تـدبـيـر کــار آيد نــه از راي ب. وگـر تـوفـيق او يک سـو نـهـد پـاي 
بـمـانـد تـا ابــد در تـيــره رايـــي پ. خـرد را گـر نـبـخـشـد روشـنـايي  
بـه هر کس آنچه مي بايست داده ست ت. در نـابسـتـه احـسـان گـشـاده سـت 

201 .. . . . . . . . . . . . . . همه1بيت1ها1با1يکديگر1تناسب1معنايي1دارند1به1جز1بيت1.
)نظامي( فـرزنـد خـصـال خـويشـتــن بـاش   الف. چون شير، بـه خود سپه شکن باش 
)سعدي( مـّنــت حــاتــم طــايـي نـبــــرد   ب. هـــر که نـان از عمل خويش خورد  
)سعدي( مـينــداز خـود را چـو روبــاه َشــل   پ. بـرو شـير دّرنــده بـاش، اي دغــل  
)سعدي( که خلق از وجودش در آسايش است   ت. خدا را بر آن بنده بخشايـش اســت  

211 مفهوم1کّلي1حکايت1زير1را1بنويسيد..
»موري را ديدند که به زورمندي کمر بسته و ملخي را ده برابر خود برداشته، به تعّجب گفتند: اين مور را ببينيد که به اين گراني چون 

مي کشد؟«
مور چون اين بشنيد بخنديد و گفت: »مردان، بار را به نيروي هّمت و بازوي حمّيت کشند، نه به قّوت تن.«                )بهارستان جامي(

پاسخ

الف. شيريني بخش، لذت بخش بودن 1
ب. اندوهگين، خوار، زبون

پ. ياور، نزديک، همدم / بدبختي، نگون بختي، پشت کردن
خوشبختي، سعادت، نيک بختي، روي آوردن

ت. آفرينش
ث. غذا / رزق روزانه، خوراک

ج. چانه، گريبان، يقه
چ. غم )تيمارخواري = غم خواري(

ح. مکر و ناراستي، در اينجا مّکار و تَنبل

ديگر 2

الف. شغال: مفعول  /  شير: نهاد 3
ب. جوان: منادا

الف. سير )اشباع شده( متضاد گرسنه )رابطه تضاد( 4
ب. نوعي سبزي و گياه )رابطه تضّمن(

پ. واحد وزن )رابطه ترادف(

الف. رفت 5
ب. گشت )فعل اسنادي(

پ. رفت

الف. وقتي که )حرف ربط( 6
ب. چو: حرف اضافه در دستور )ادات تشبيه در آرايه ها( به معني 

مثل و مانند

الف. گويد  بگويد: مضارع التزامي 7
ب. گشاده ست: ماضي نقلي

پ. بيند  مي بيند: مضارع اخباري
رساند  برساند: مضارع التزامي

بيت »الف«، »ش« مضاف اليه رگ، استخوان و پوست است. 8
بيت »پ« »ش« مضاف اليه گوش است.

الف. گوشه گيري و عزلت 9
ب. دست گرفتن کنايه از کمک کردن

پ. عاقالن بخشنده اند
ت. تيره رايي: گمراهي

»م«: مشّبه / چو: ادات تشبيه / مور: مشّبهٌ به  10
به کنجي نشستن: وجه شبه

بيت »الف« »گفتن عقل« 11

مور: نماد ضعف، ناتواني و کوچکي 12
پيل: نماد بزرگي و قدرت

الف. تضاد )ادبار، اقبال( 13
ب. مجاز )سر( و )دل(

پ. حس آميزي )حالوت بيان(

الف. غلبه و اراده خداوند و عجز انسان 14
ب. توصيه به نيکي کردن و خدمت به خلق

پ. دقت و نظم در خلقت هستي

بيت »پ« »نيکي کردن به ديگران« 15

بيت »الف« خداوند هر آن کس را که بخواهد عزيز و هر آن کس را  16
که بخواهد ذليل و پست مي کند.
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الف. يقين و ايمان به خداوند، مرد را آگاه و بينا کرد و به خداوند  17گلبرگ
توکل کرد. )توصيه به توکل به خداوند(

ب. انسان هاي دانا و عاقل، بخشنده هستند، زيرا انسان هاي پست و 
فرومايه عقل و خردي ندارند و فقط ظاهرند )عاقالن بخشنده اند و 
افراد پست چيزي ندارند و توخالي اند( )سفارش به کرم و بخشش(
پ. از قدرت و نيروي خودت استفاده کن زيرا به اندازه کار و تالش 
خود(  تالش  و  دست رجن  از  )بهره مندي  مي شوي  بهره مند  خود 

مرتبط با: 
»چون شير به خود سپه شکن باش / فرزند خصال خويشتن باش«
»برو کار مي کن مگو چيست کار / که سرمايه جاودانـي اسـت کار«
»هر که نان از عمل خويش خـورد / مـنـت حـاتم طايي نـبـرد« 

ت. زماني عقل انسان در اين راه )شناخت حقيقت( به کمال مي رسد 
که اقرار به ناآگاهي خود کند. )اقرار به ناتواني عقل در درک حقايق(

بيت »پ« اشاره به نظم در خلقت هستي دارد. 18

بيت »الف« عنايت الهي سبب موفقيت و سعادت است. 19

بيت »ت« مفهوم بقيه بيت ها: خود را باور داشتن و اعتماد داشتن  20
به توانايي هاي خود.

آنچه که در زندگي مهم است، هّمت باال داشتن و جوانمرد و غيور بودن  21
است نه قدرت و توانايي بدني.

 درس 2 قاضي ُبست

سؤاالت امتحاني درس دوم

الف. قلمرو زباني
11 معادل1معنايي1قسمت1هاي1مشخص1شده1را1بنويسيد..

الف. مثال داد تا هزار هزار درم به غزنين و دو هزار هزار درم به ديگر ممالک به درويشان دهند.
ب. امير شبگير، برنشست و برکران رود هيرمند رفت.

پ. گفت: »بونصر را بگوي که امروز ُدُرستم و در اين دو سه روز بار داده آيد.«
ت. هر چه کرده بود باز نمود و مرا داد.

ث. پايِ راست افگار شد.
ج. دوات خواست و توقيع کرد.

چ. تا خويشتن را ضيَعَتکي حالل خرند و فراخ تر بتوانند زيست.
ح. ديگر روز، ُرقعتي نبشت به امير.

21 زمان1و1نوع1فعل1هاي1مشخص1شده1را1بنويسيد..
»گفت: تو بازآي که پيغامي ست سوِي بونصر در بابي،  تا داده آيد. بازگشتم.«

31 کاربرد1متفاوت1»را«1را1در1جمله1هاي1زير1بررسي1کنيد..
الف. بونصر را بگوي که امروز ُدُرستم.

ب. در هر سفري ما را از اين بيارند تا صدقه اي که خواهيم کرد حالل بي شبهت باشد. 
پ. چون پادشاه را سالمت يافتند، خروش و دعا بود از لشکري و رعّيت. 

41 امالي1نادرست1را1در1عبارت1هاي1زير1بيابيد1و1شکل1صحيح1هر1يک1را1بنويسيد..
الف. امير کشتي ها بخاست و ناوي َده بياوردند.

ب. آن گاه آگاه شدند که غرقه خواست شد. بانگ و هزاهز و غريو خواست.
پ. ايزد رحمت کرد پس از نمودن قدرت؛ و صوري و شادي اي به آن بسياري، تيره شد.

ت. امير را تب گرفت، تب سوزان و صرصامي افتاد.
ث. در اين دو سه روز، بار داده آيد که علّت و تب تمامي ضايل شد.

ج. صدقه اي که خواهيم کرد هالل بي شبهت باشد.
چ. گذاردن حق ـ وذر    و  وبال ـ ضيعتک حالل ـ حطام دنيا ـ خشم و خدم ـ غذاي آمده ـ حادثة سعب.
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 درس اول: نيکي 
1. »ديگر« صفت مبهم است و از وابسته هاي پسين به شمار مي رود که در گذشته 

در جايگاه وابسته پيشين قرار مي گرفته، مانند: ديگر روز، دگر بار. 
2. شد: امروزه فعل اسنادي است در حالي که در گذشته معاني مختلف داشته است 

و به عنوان فعل تام از آن استفاده مي شده است. معاني مختلف: رفت، گذشت. 
3. درک و دريافت معاني برخي واژه ها از دو طريق امکان پذير است: 

الف. قرارگرفتن در جمله
ب. با توجه به رابطه هاي معنايي)ترادف، متضاد، تضّمن و تناسب(. 

1 سال(     سير و بيزار )ترادف(     سير و گرسنه )تضاد( 
12

ماه طوالني بود )

ماه تابناک بود )ماه آسمان(      سير و پياز)تناسب(      سير و گياه )تضّمن( 
و  و مظهر صفت ها  نشانه  اصلي خود،  معني  کلمه اي جز  هرگاه  )نشانه(:  نماد   

مي شود.  گفته  »نماد«  آن  به  گيرد  قرار  ديگري  ويژگي هاي 
مثال: روباه نماد افراد تنبل و وابسته به ديگران.
شير: نماد افراد متکي به خود )در درس نيکي(

 درس دوم: قاضي بُست 
 برخي از فعل ها داراي معاني متفاوت هستند به خصوص در گذشته معني متفاوتي 

با امروز داشته اند که با معادل امروزي آنها به معني شان پي مي بريم. 
مثال: داد: فرمان داد مثال: برنشست: سوارشدن  

  انواع جمله ها با فعل معلوم و مجهول: 
1. فعل معلوم: در جمله اي که به نهاد نسبت داده شود؛ مريم کتاب مي خوانَد. 

2. فعل مجهول: در جمله اي که به نهادي که قباًل مفعول بوده است، نسبت داده 
شود؛ کتاب خوانده مي شود. 

پاياني  جزء، شيء که با »ء« نوشته مي شود.
آغازي، مياني و پاياني  آسان، اآلن ، ماربوآ که به شکل »ا« نشان داده مي شود. 

مياني و پاياني  رأفت، منشأ که همزه روي »ا« مي نشيند »أ«
مياني و پاياني  رؤيا ، لؤلؤ  جايگاه همزه روي »و« است. »ؤ«

« مي نشيند »ئـ« مياني و پاياني  هيئت، مسئول  همزه روي »
استعاره: تشبيهي است که يکي از پايه هاي )مشّبه يا مشّبهٌ به( آن حذف شده باشد. 
مثال: اگر مشّبه حذف شود  )تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من( سرو 

روان مشّبهٌ به است و معشوق مشّبه حذف شده است. 
اگر مشّبهٌ به حذف شود  )آسمان تولد جمهوري گل محمدي را کل مي کشيد(  
مشّبهٌ به حذف شده، آسمان به موجود جانداري تشبيه شده که مي تواند ِکل بکشد. 

 درس هشتم: در امواج سند 
  فرايندهاي واجي: درگذر زمان ، گاه بين شکل اماليي و آوايي واژه ها، نوعي 

دگرگوني اتفاق مي افتدکه به آنها فرايندهاي واجي مي گويند. 
الف. افزايش: براي تلفظ ساده تر، يک صامت به واژه يا يک ترکيب اضافه مي شود. 

آشنا + ان  آشنايان. 
آشنا +  ِ + دل  آشناي دل

  توجه: صامت هاي ميانجي عبارتند از:»ي، ا، ک، گ، ج، و« بين دو مصوت قرار 
مي گيرند و همه واژه هايي که صامت ميانجي دارند دچار فرايند واجي افزايش مي  شوند. 
ب. کاهش: در طول عمر يک زبان: برخي از واج هاي واژه در گفتار يا نوشتار حذف 

مي شود. انواع کاهش: 
1. افتادن همزه  امالء  امال، امضا، استثنا، ارتقا. 

2. حذف ت و د  وقتي آخرين واج يک هجاي چهار واجي )کشيده( باشد: 
/ قندشکن  قن شکن ماس بندي  ماست بندي  

   حس آميزي: آميختن دو يا چند حس مختلف در کالم است. ببين چه مي گويم/ 
قيافه بانمک / سخن شيرين. 

)مشّبه،  مشترک  خصوصيتي  يا  ويژگي  در  هم  به  دوچيز  کردن  همانند  تشبيه: 
مشّبهٌ به، ادات تشبيه، وجه شبه = ارکان تشبيه(

دانش مانند چراغ روشنگر راه انسان است. 
 مشّبه  ادات مشّبهٌ به     وجه شبه 

  تضمين: هرگاه نويسنده يا شاعر براي تضمين سروده يا نوشته خود، از آيات، 
احاديث، يا از مصراع، بيت شعري از شاعران و عبارتي از ديگر نويسندگان بهره  

گيرد. مثال: زينهار از رفيق بد زينهار. »وقنا ربّنا عذاب النار«

 درس پنجم: ذوق لطيف 
  انواع واژه از نظر ساخت:

1. ساده: فقط از يک جزء معنادار ساخته شده است: بهار ، آرزو. 
2. وندي: از يک جزء معنادار + يک يا چند جزء بي معنا )وند( تشکيل شده است، 

هنرمند، هنرها، زيباترين. 
3. مرّکب: از چند جزء معنادار ساخته شده است. مانند: دوستدار، شهردار. 

4. وندي ـ مرّکب: از ترکيب دو جزء معنادار و يک يا دو جزء بي معنا )وند( تشکيل 
شده است: کارگشايي ، سازوکار. 

توّجه: ما به پيشينه باستاني واژگان کاري نداريم، بنابراين واژه هايي مانند: زنخدان، 
استوار، دبستان، تابستان امروزه ساده به شمار مي آيند. 

ساخته  اسمي  گروه  يک  اجزاي  شدن  جابه جا  با  ؛  مرّکب  واژه هاي  از  برخي   -
پهلوان جهان  جهان   پهلوان  گلخانه      گل   خانه  مي شوند. 

- آرايه متناقض نما)پارادوکس(: آوردن دو واژه يا دو مفهوم در يک کالم به نحوي 
که وجود يکي از آن ها ديگري را نفي و نقض کند. اما شاعر آنچنان هنرمندانه »در 

کالم« به کار مي برد که زيبا و اقناع کننده و پذيرفتني است. 

4. صفت مبهم: هر/ فالن روز
5. صفت شمارشي اصلي: يک روز 

6. صفت شمارشي ترتيبي: )ُ  مين( دومين روز 
7. صفت عالي: بهترين روز

 شاخص: شاخص ها عناوين و القابي هستند که بدون نقش نما قبل از هسته قرار 
مي گيرند. 

اگر نقش نما بپذيرند يا به تنهايي در جمله بيايند، ديگر شاخص )وابسته( نبوده و 
هسته گروه اسمي خواهند بود. 

مثال 1: آقا، حاجي، خاله، عمو، مهندس، امام، دکتر، استاد و... .
امروز استاد، نيامدند. )استاد: نهاد هسته گروه اسمي(
کتاب استاِد ادبيات را به او دادم )استاد: مضاف اليه( 

 درس دهم: رباعي هاي امروز 
  برخي از الگوهاي ساخت واژه هاي وندي و وندي - مرّکب عبارتند از: 

بن ماضي + وند  شکسته 
وند + اسم  باهنر / وند+ بن مضارع  نادان ، ناشناس

وند+ صفت  نامعلوم، نادرست 
بن مضارع+ وند+ بن مضارع  جوش و خروش / زد و بند

بن ماضي+ وند+ بن ماضي  رفت و آمد/ نشست و برخاست
بن ماضي+ وند+ بن ماضي  گفت وگو/ جست وجو

  قالب رباعي: از چهار مصراع تشکيل شده که مصراع اول و دوم و چهارم آن 
هم قافيه هستند. وزن و آهنگ آن معادل، الحول و القوة اال بالله است. خيام ، عّطار، 

مولوي سرايندگان مشهور اين قالب هستند. 
  توجه: از آن جايي که قالب رباعي و دو بيتي از نظر قافيه يکسان هستند براي 

تشخيص آنهـا از يکديگر کافـي است بدانيم: رباعي با هجـاي بلنـد
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قلمرو زباني
درهريکازجملههاوشعرهايزيرکدامواژههادرمعاني»عظيم،پايمالکردن،ترس«بهکاررفتهاند؟
الف. ياد ايثارگران سهيم در اين حماسه سُترگ را تا هميشه در خاطره خويش پاس خواهيم داشت. 
بـود سهمگين جنگ شير و پلنگ  ب. فلک باخت از سهم آن جنگ، رنگ 
بـدّريد و بـسپرد محـضر به پـاي  پ. خروشيد و برجست لرزان ز جاي  

معنيواژهمشخصشدهرابنويسيد.
»تالش و کوشش آن ها در دوره آموزش ، مرا هم به وجد آورد.«

الگويساختواژههايزيررابنويسيد.
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . جوش و خروش  .

معانيمتفاوت»گر«رادربيتهايزيربررسيکنيد.
بـبـايد بـديـن داسـتان داوري  الف. تو شاهي و گر اژدها پيـکري  
به خون من آن ذره آغشته باد ب. رود ذره اي گر ز خاکت به باد  
هريکازواژگانمشخصشده،مشمولکداميکيازوضعيتهايچهارگانهدرگذرزمانشدهاند؟

الف. کثيف:
ب: خنده: 

درعبارتهايزيرفرآيندهايواجيخواستهشدهرابيابيد.
بهپيششبرآمدشهجنگجو  الف.بهسويهژبرژيانکردرو

ب.گلهايياسوسوسنوسنبلرادرگلدانيشيشهايگذاشت.
1. ابدال در صامت: 

2. کاهش:
متنزيرراازنظرزاويهديدبررسيکنيد.

»حاال کالس سخت در خنده فرو رفته، من بدبخت هم دست و پايم را گم کرده ام، گنگ شده ام، نمي دانم چه بگويم، مات و مبهوت 
عينک کذا به چشمم است و خيره خيره معلم را نگاه مي کنم.«

زمانفعلهايمشخصشدهرابنويسيد.
که برگوي تا از که ديدي ستم؟ بدو گفت مهتر به روي دژم  

نقشواژههايمشخصشدهرابنويسيد.
» فردوسي، تصويري از آن روزهاي سياه را هرچه گوياتر نشان داده است.«

امالينادرستواژگانرابيابيدوشکلدرستهريکرابنويسيد.
الف. به مئونت و مظاهرت ايشان از دست صّياد بجستم. 

که در پادشاهي کند پشت راست ب. ز هر کشوري مهتران را بخاست  
دربيت»بهپاسداريآيينآسمانيما/گزيدهايکهخدابرگزيدهميآيد«يکصفتنسبيپيداکنيدوالگويساختآنرابنويسيد.

جدولزيرراکاملکنيد.
صفتلياقتبنمضارعفعل
.گفتي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0/75
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1

0/5

0/5
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13
قلمرو ادبي

عبارتزيرراازنظرآرايههايادبي)تشبيه،تشخيص،کنايه(بررسيکنيد.
»آسمان با هفت دسِت گرم و پنهاني دف مي زد و رنگين کماني از شوق و شور، کالف ابرهاي تيره را از هم باز مي کرد. خورشيد در 

جشني بي غروب بر بام روشن جهان ايستاده بود و تولد جمهوري گل محمدي را ِکل مي کشيد.«

1/5
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در بيت هاي زير کدام يک از زمينه هاي )ويژگي هاي( حماسه ديده مي شود؟ 
به سرکوفت شيطان دو دست دريغ چو شير خدا راند بر خصم تيـغ  
تپيدنــد بـت خانــه ها در فـرنــگ پريد از رخ کفر در هنـد رنــگ  

نوع ادبي شعر زير را بنويسيد. 
که اي پرهنــر با گـهـــر بـخــردان از آن پس، چنين گفت با موبـدان  
که بر بخردان اين سخن روشن است مرا در نهانـي يکـي دشمـن اسـت  

در بيت »به سوي قله بي انتهاي بيداري / پرنده اي که به خون پر کشيده مي آيد«، تشبيه را پيدا کنيد و مشّبه را نشان دهيد. 
بيت اول شعر»فصل عاشقي« را بنويسيد. 

کدام گزينه مي تواند مصراع دوم بيت زير باشد. 
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »منــم پـــور ايــران و نــام آورم  

الف.که با او چنين است پيمان من 
ب. گذشتن ز جان، رسم مردانگي است

پ. ز نيروي شيران بُود گوهرم
ت. به يزدان، که بدتر ز اهريمن است

بيت بعدي شعر زير را بنويسيد. 
به چشمان من کيميا خاک توست مرا اوج عّزت در افالک توست  

مصراع اول بيت زير را بنويسيد. 
خموشي است هان، اولين شرط عشق   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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21

22

23

24
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26
27

قلمرو فکري 
با توجه به رباعي زير به سؤاالت پاسخ دهيد. 

در بازي خون، برندگان مي دانند »رازي که خطر کنندگان مــي دانند 
اين را همه پرندگان مي داننـد!« با بال شکسته پرگشودن، هنر است 

الف. منظور از »بازي خون« چيست؟ 
ب. به نظر شاعر چه کاري »هنر« است؟ 

عبارت »تنها خصوصيت سعدي اين است که سخنش به سخن هم شبيه باشد و به هيچ کس شبيه نباشد، در زبان فارسي، احدي نتوانسته 
است، مانند او حرف بزند و در عين حال نظير حرف زدن او را هر روز در هر کوچه و بازار مي شنويم. « به کدام ويژگي سبک سعدي اشاره دارد؟ 

در سروده زير منظور از قسمت مشخص شده چيست؟
به خون آلوده، ايران کهن ديد  به خـونـاب شفـق در دامــن شـــام 
غروب آفتـاب خويشتـن ديـد  در آن درياي خون، در قرص خورشيد 

که بر گوي تا از که ديدي ستم؟ در بيت هاي: »بدو گفت مهتر به روي دژم 
ز شاه آتش آيد همي برسرم«                        يکي بي زيان مرد آهنگرم 

الف. »مهتر« کيست؟ 
ب. مفهوم »ز شاه آتش آيد همي برسرم« را بنويسيد. 

معني سروده زير را به نثر روان فارسي بنويسيد. 
»هر نفسي را دو نعمت است: / دم فرو دادن و بر آمدنش / آن يکي ممّد حيات است / اين يکي مفّرح ذات.«

مفهوم کلي بيت »هنر خوار شد، جادويي ارجمند / نهان راستي، آشکارا گزند« را بنويسيد. 
معني و مفهوم هريک از عبارت ها و شعرها را به نثر روان فارسي بنويسيد. 

الف. معلّم را در ظّن خود تقويت کرد. يقين شد که من بازي جديد درآورده ام که او را دست بيندازم. 
ب. مرا قضاي آسماني در اين ورطه کشيد. 

کسي که دوش به دوش سپيده مي آيد  پ. گرفته بيرق تابان عشق را بر دوش 
ت. چون نوبت به دل رسيد، گِل دِل را از بهشت بياوردند و به آب حيات ابدي سرشتند و به آفتاب نظر پروردند. 
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الف. منظور از »حبيب خداي جهان آفرين«کيست؟ 
ب. معني و مفهوم قسمت مشخص شده را بنويسيد.  

پ. »بازوي دين و شيرخدا« لقب چه کسي است؟

1/5

20جمع1نمره

پاسخ تشريحي آزمون )4(

الف. سُترگ = عظيم )0/25( 1
ب. سهم = ترس )0/25(

پ. بسَپردن = پاي مال کردن )0/25(

سرور و شادماني )0/25( 2

بن مضارع + وند+ بن مضارع  اسم وندي - مرّکب )1( 3

الف. گر = يا )0/25( 4
ب. گر= مخّفف اگر )قيد يا حرف ربط ( = چنانچه )0/25(

از دست دادن معناي  5 با  و  الف. کثيف: دچار تحول معنايي شده 
قديم، معناي جديد پذيرفته است. )0/25(

ب. خنده: با همان معناي گذشته ادامه حيات مي  دهد. )0/25(

1. سنبل: ابدال در صامت )0/25( 6
2. برآمد: کاهش )0/25(

اول شخص مفرد )0/5( 7

برگوي: امر )0/25(        ديدي: ماضي ساده )0/25( 8

فردوسي: نهاد )0/25(    تصوير: مفعول )0/25( 9
روزها: متمم )0/25(      سياه: صفت )0/25(

ب. بخواست )0/25( 10 الف. معونت )0/25( 

1اسم + وند )0/5( 11 آسماني 

گو )ي(: بن مضارع )0/25( گفتني: صفت لياقت )0/25( 12

تشبيه: کالف ابرهاي تيره  ابرهاي تيره: مشّبه 13
کالف: مشّبهٌ به )0/5(

تشخيص: دف زدن آسمان / بازکردن کالف به دست رنگين کمان/ 
کل کشيدن خورشيد )0/5(

کنايه: دف زدن آسمان )صاعقه، آذرخش، رعد و برق( )0/5(
کنايه: ِکل کشيدن خورشيد )شادي کردن، جشن گرفتن( 

کنايه: بازکردن کالف ابرهاي تيره: صاف شدن آسمان

اغراق )0/5( 14

ادبيات حماسي )0/5( 15

بيداري )مشّبه( قله )مشّبهٌ به( )0/5( 16

بيا عاشقي را رعايت کنيم / ز ياران عاشق حکايت کنيم. )0/5( 17

گزينه »پ« ز نيروي شيران بُود گوهرم )0/5( 18

رود ذّره اي گر ز خاکت به باد / به خون من آن ذّره آغشته باد )0/5( 19

مگو سوخت جان من از فرط عشق )0/5( 20

الف. مرگ و کشته شدن )0/5( 21
ب. با بال شکسته پر گشودن )0/5(

ويژگي سهل و ممتنع بودن )0/5( 22

پايان دوران حکومت و عمر خويش را مي ديد. )0/5( 23

الف. ضحاک )0/5( 24
ب. شاه به من ظلم و ستم مي کند. )0/5(

بيرون  25 و  )دم(  نفس  دادن  فرو  دارد،  نعمت  دو  نفس کشيدن  هر 
دادن آن )بازدم(. نفس کشيدن به زندگي انسان کمک مي کند و 

بيرون فرستادن نفس شادي بخش وجود است. )1(

دگرگوني ارزش هـا )وارونـگي ارزش ها( معتبـر شـدن بـدي هــا و  26
بي ارزشي ها. )0/5(

براي مسخره بازي  27 الف. معلم در گمان خود مطمئن شد که من 
عينک زده ام تا او را اذيت کنم. )0/5(

ب. مرا تقدير به اين مهلکه کشاند. )0/5(
پ. پرچم رهبري را به دست گرفته است و همراه با سپيده پيروزي 

مي آيد. )0/5(
ت. وقتي نوبت به دل رسيد، گل دل را از بهشت آوردند و با آب 
زندگي جاويد در آميختند )آن را جاودانه کردند( و توجه ويژه اي 

به آن شد. )0/5(

الف. پيامبراکرم)ص( )0/5( 28
ب. هيچ کس تمايلي به جنگيدن با او نداشت. )0/5(

پ. حضرت علي )ع( )0/5(


























