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فصل اّول: زیبایی آفرینش

زیبایی آرفینش
سفر

نیســت گوشــی که همی نشــنود آوای تو را دیــده ای نیســت نبینــد رخ زیبــای تو را
 معنی واژه: دیده: چشم/ رخ: چهره، صورت/ آوا: صدای دلنشین

 معنی بیت: هیچ چشمی وجود ندارد كه صورت زیبای تو را نبیند و هیچ گوشی وجود ندارد كه صدای دلنشین تو را نشنود.
 نکتة دستوری: دیده: نهاد/ رخ زیبای تو: مفعول/ آوای تو: مفعول/ در هر دو مصراع »نیست« به معنی »وجود ندارد« است و فعل اسنادی 

نمی باشد.
 آرایة ادبی: دیده و گوش و رخ: مراعات نظیر / دیده و نبیند: تناسب / گوش، نشنود و آوا: مراعات نظیر

 دانش ادبی: تو را: ردیف/ زیبا و آوا: قافیه

امام خمینی )ره(؛ سال تولد: 1281 هجری شمسی / محل تولد: خمین  وفات: خردادماه 1368 / نام استاد: حاج شیخ 
عبدالكریم حائری / شروع مبارزه علیه شاه: سال 1341 / دستگیری و زندانی شدن: در 15 خرداد سال 1342 / تبعید به: 

تركیه و نجف
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ّ

هرگاه بخواهیم منظور خود را زیباتر و دلنشین تر كنیم، از ادبیات بهره می گیریم؛ به همین دلیل است كه ادبیات را زبان
هنر می نامند. شاعران و سخنوران برای زیبایی كالم از آرایه های ادبی استفاده می كنند. اكنون برخی از آرایه های ادبی را

با هم مرور می كنیم.
مراعات نظیر: آوردن كلماتی نظیر هم كه از نظر جنس، نوع، مكان، زمان، همراهی و ... با هم تناسب دارند و از یک

مجموعه محسوب می شوند. كه آوردن نام یكی، ما را به یاد كلمة دیگر می اندازد.
مثال: بسی تیر و دی ماه و اردیبهشت    برآید كه ما خاک باشیم و خشت
تضاد )طباق(: آوردن دو كلمة مخالف در یک بیت یا عبارت را آرایة تضاد می گویند.

پایان شب سیه سپید است مثال: در نومیدی بسی امید است   
ترادف: آوردن دو كلمة مترادف و هم معنی در بیت یا عبارت را آرایة ترادف گویند.

مثال: با صبر و شكیبایی باید بر مشكالت غلبه كنیم.
اشتقاق )هم خانواده(: آوردن كلماتی از یک ریشه )هم خانواده( را اشتقاق می گویند.
مثال: ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد  دل رمیدة ما را انیس و مونس شد

تکرار: تكرار یک یا چند واژه در مصراع، بیت یا عبارت به شیوه ای هنرمندانه را تكرار می گویند. در آرایة تكرار باید دقت 
كنیم كه تكرار به زیبایی كالم بیفزاید و باعث طوالنی شدن بی مورد كالم نشود.

در عالم خیال چه گنجد خیال گل مثال: گل آن جهانی است نگنجد در این جهان   
تشخیص )جان بخشی به اشیا، انسان نمایی پدیده ها(: نسبت دادن یكی از ویژگی های انسانی به جسم بی جان را تشخیص 

می گویند.
مثال 2: رفت و انشای كوچكش را خواند )انشا خواندن دانه( مثال 1: دانه آرام بر زمین غلتید   

 نكته: هرگاه منادا غیرانسان باشد، آرایة ادبی تشخیص به كار رفته است.
به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را مثال: مگر ای  سحاب رحمت، تو بباری ار نه دوزخ  

تشبیه: مانند كردن چیزی به چیز دیگر را تشبیه می گویند.
مثال 2: شهید چون شقایق سرخ است. مثال 1: مادر مانند فرشته مهربان است. 

ارکان تشبیه: هرتشبیه چهار ركن دارد.
مشبه: چیزی یا كسی كه قصد مانند كردن آن را داریم. در مثال های باال »مادر« و »شهید« مشبه هستند.

مشبه به: چیزی یا كسی كه مشبه را به آن تشبیه می كنیم. در مثال های باال »فرشته« و »شقایق« مشبه به هستند.
ادات تشبیه: به كلماتی كه نشان دهندة پیوند شباهت هستند و مشبه و مشبه به را به هم پیوند می دهند كلماتی از قبیل: 

مانند، همانند، چو، چون، همچون، مثال، بسان، گویی و ...
وجه شبه: ویژگی های مشترک بین مشبه و مشبه به را گویند. در مثال های باال كلمات »سرخ« و »مهربان« وجه شبه هستند.

 نكته: مشبه و مشبه به قسمت های اصلی تشبیه هستند و هیچ گاه حذف نمی شوند.
تشبیه بلیغ: گاهی در تشبیه، ادات تشبیه و وجه شبه حذف می شود كه به این نوع تشبیه، تشبیه بلیغ می گویند.

تشبیه بلیغ بر دو قسم است:
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1( تشبیه اسنادی: كه در آن مشبه و مشبهٌ به، با یک فعل اسنادی به هم ربط داده می شوند.
مثال 1: خارم ولی به سایة گل آرمیده ام )من مثل خار هستم(.

مثال 2: سخن جان است. )سخن مثل جان است(.
2( اضافۀ تشبیهی: مشبه و مشبهٌ به به كمک كسره به هم پیوند داده می شوند.

مثال 1: باران رحمت: رحمت )مشبه( و باران )مشبٌه به( است.
مثال 2: دریای علم: علم مثل دریا است.

سجع: در لغت به معنی آواز كبوتر است و در اصطالح ادبی به كلمات هم آهنگی گفته می شود كه در نثر به كار می روند و
باعث زیبایی و خوش آهنگی كالم می شوند. به نثری كه سجع داشته باشد، نثر مسجع می گویند.

سجع درنثر مانند قافیه در شعر است.
مثال: الهی، دانایی ده كه از راه نیفتیم و بینایی ده تا در چاه نیفتیم. )دانایی و بینایی / راه و چاه(

جناس: آوردن كلماتی كه دارای حروف مشترک و هم جنس هستند. این آرایه بر تأثیر موسیقی و آهنگ كالم می افزاید .
جناس بر دو نوع است: جناس تام و جناس ناقص

1( جناس تام: در این نوع جناس كلمات از نظر تلفظ و نوشتار کاماًل مثل هم هستند، ولی معنی آنها متفاوت است.
دیدی كه چگونه گور )مزار، قبر( بهرام گرفت مثال: بهرام كه گور )گورخر( می گرفتی همه عمر  
 نكته: اگر دو كلمه نوشتار، تلفظ و معنی یكسان داشته باشند، جناس تام نمی شوند و آرایة تكرار است.

دوستان را جز به دیدار تو هیچ آهنگ نیست )تكرار( مثال: گر تو را آهنگ وصل ما نباشد گو مباش  
 نكته: اگر در آخر مصراع ها جناس تام به كار رفته باشد، كلمات ردیف به شمار نمی آیند و قافیه هستند.

چنان چون شده باز جوید روان )روح( مثال: خرامان بشد سوی آب روان )جاری(   
2( جناس ناقص: به كلماتی كه فقط با هم یک تفاوت دارند، جناس ناقص  گویند.

جناس ناقص به سه دسته تقسیم می شود:
الف( جناس ناقص حرکتی: در این نوع جناس نوشتار كلمات كاماًل مثل هم است، اما تلفظ آنها با هم فرق دارد. مانند: ُشكر 

ِشكر / ِكرم َكرم / ُدرد َدرد / ِكشتی ُكشتی / َملک و ِملک و ُملک و ...
ب( جناس ناقص اختالفی: همانطور كه از نام آن پیداست دو كلمه فقط در یک حرف با هم اختالف دارند. این اختالف ممكن

است در اول آخر یا وسط كلمه باشد. مانند: باد، بار / داد، یاد / آزادی، آزاده بود / بید و بود
بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ مثال: فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ  

پ( جناس ناقص افزایشی: همانطور كه از نام آن پیداست، یكی از دو كلمه فقط یک حرف بیشتر دارد.
مانند: آزاد، آزادی / بود، نبود

طبل طوفان از نوا افتاده است مثال: موج ها خوابیده اند آرام و رام   

قالب شعر: قصیده 
قصیده: قالب شعری است كه مصراع اول آن با تمام مصراع های دوم آن هم قافیه هستند و 

تعداد ابیات آن از 15 بیت تا 80 بیت هم می رسد.
موضوع قصیده معموالً مدح و ستایش، هجو و نكوهش، وصف طبیعت، پند و اندرز و بیان 

مسائل اخالقی و اجتماعی است.

*
------- -------

-------
*

-------

-------
*

-------

*
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انواع »و«
»و« ربط: گاه »و« بعد از فعل و بین دو جمله می آید و دو جمله را به هم پیوند می زند كه در این صورت حرف ربط است.

مثال: به بازار رفتم و لباس خریدم.
 نكته: دقت كنید اگر بعد از فعل »و« آمد و جمله بعد فعل نداشت، حتماً فعل به قرینة لفظی حذف شده است.

مثال: سعدی اگر عاشقی كنی و جوانی )كنی(  عشق محمد بس است و آل محمد )بس است(
»و« عطف: گاه میان دو اسم یا صفت »و« قرار می گیرد، در این صورت، به این »و« حرف عطف می گویند و واژة دوم معطوف 

به واژة اول است و نقش واژة اول را می گیرد.
مثال: از بازار كیف و كفش خریدم.

از »و« عطف آمده و معطوف به »كیف« است، پس »كفش« هم نقش مفعولی را  »كیف« مفعول است و »كفش« بعد 
می پذیرد.

خــوش بــود دامــن صحــرا و تماشــای بهــار بامــدادی کــه تفــاوت نکنــد لیــل و نهار

 معنی واژه: بامداد: صبح/ لیل: شب/ نهار: روز
 معنی بیت: در صبح اولین روز فصل بهار كه طول شب و روز یكسان و مساوی است، رفتن به باغ و صحرا و تماشای گل های زیبای بهاری 

بسیار لّذت بخش است.
 نکتة دستوری: بامدادی: قید زمان/ تفاوت نكند )تفاوت نمی كند(: فعل مضارع / لیل: نهاد / نهار: معطوف و نهاد / خوش: مسند / بَُود: فعل 

مضارع اسنادی / دامن صحرا و تماشای بهار: نهاد / بیت دو جمله است.
 آرایة ادبی: لیل و نهار: تضاد و تناسب/ بهار و نهار: جناس ناقص اختالفی/ بامداد و لیل و نهار: مراعات نظیر

بدل: یک گروه اسمی است كه برای توضیح یا تأكید بیش تر یكی از اجزای جمله مثل نهاد، مفعول، مسند در جمله می آید. 
در گذشته بدل بین دو خط تیره قرار می گرفت، ولی اكنون نشانة نگارشی آن ویرگول )،( است. بدل از اجزای اصلی جمله 

نیست و با حذف آن معنی جمله تغییر نمی كند. به مثال های زیر توجه كنید.
مثال 1: سعدی، كتاب بوستان را به نظم سروده است.

مثال 2: سعدی، شاعر بزرگ قرن هفتم، كتاب بوستان را به نظم سروده است .
در مثال 2، »سعدی« نهاد جمله است و عبارت »شاعر بزرگ قرن هفتم« كه میان دو ویرگول آمده است، برای توضیح 
بیش تر دربارة سعدی، نهاد جمله، آمده است و به آن بدل می گوییم. اگر به مثال 1 نگاه كنید، متوجه می شوید بدون عبارت 

»شاعر بزرگ قرن هفتم« هم جمله كامل است.

ــرار آفرینــش همــه تنبیه خداوند دل اســت ــد اق ــه خداون ــدارد ب ــه ن ــدارد ک دل ن
 معنی واژه: تنبیه: آگاه كردن/ خداوند: صاحب/ خداوند دل: صاحب دل، عارف/ اقرار: اعتراف

 معنی بیت: تمام پدیده های جهان آفرینش برای آگاهی انسان های عارف است و كسی كه به وجود خدا با دیدن این همه نشانه اقرار نمی كند 
و خدا را انكار می كند، ذوق و احساس ندارد.

 نکتة دستوری: آفرینش: نهاد/ همه: ضمیر مبهم، بدل / تنبیه خداوند دل: مسند / »دل« در مصراع دوم: مفعول / ندارد: فعل گذرا به مفعول 
/ »كه« به معنی »كسی كه«: ضمیر مبهم و نهاد / به: حرف اضافه / خداوند: متمم / اقرار ندارد: فعل مركب / بیت سه جمله دارد.

 آرایة ادبی: واج آرایی حروف »د« و »ر« / خداوند، دل و ندارد: تكرار  / آفرینش و خداوند: مراعات نظیر
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هــر کــه فکــرت نکند، نقــش بود بــر دیوار ایــن همه نقش عجب، بــر در و دیوار وجود
 معنی واژه: نقش: تصویر، شكل/ عجب: عجیب، شگفت / وجود: هستی، دنیا / فكرت: فكر، اندیشه

 معنی بیت: هر كس كه با وجود این همه نقش های زیبا و پدیده های عجیب جهان آفرینش به آفرینندة آنها نیندیشد، مانند عكس روی 
دیوار بی روح و احساس است.

 نکتة دستوری: این همه نقش عجب: گروه نهادی/ این همه: وابستة پیشین، صفت اشاره/ نقش: هسته / عجب: وابستة پسین، صفت بیانی / 
بر: حرف اضافه / در: متمم، هسته / و: حرف عطف / دیوار: متمم، هسته / وجود: وابستة پسین، مضاف الیه / قرار دارد: فعل حذف شده / هركه: 

ضمیر مبهم، نهاد / فكرت نكند: فعل مركب / نقش: مسند / بر: حرف اضافه / دیوار: متمم / بیت سه جمله دارد.
 آرایة ادبی: بر و در: جناس ناقص اختالفی / در و دیوار: مراعات نظیر / دیوار و نقش: تكرار / دیوار وجود: اضافة تشبیهی )دنیا به دیوار تشبیه 

شده است.( / نقش بر دیوار بودن: كنایه از بی احساس بودن / تشبیه: هركه فكرت نكند مثل نقش است. / واج آرایی حروف »و« و »ر«

نــه همــه مســتمعی، فهــم کنــد ایــن اســرار کــوه و دریــا و درختان، همه در تســبیح اند

 معنی واژه: تسبیح: خدا را به پاكی یاد كردن، نیایش كردن / مستمع: شنونده / اسرار: ج سّر، رازها
 معنی بیت: كوه و دریا و درختان )همه ی موجودات( در حال نیایش خداوند هستند، اّما هر شنونده ای این رازها را درک نمی كند.

با هم در جایگاه   نکتة دستوری: كوه و دریا و درختان: نهاد / همه: ضمیر مبهم، بدل/ درتسبیح: مسند )گاه حرف اضافه و متمم 
مسند قرار می گیرند.( / اند )هستند(: فعل اسنادی / همه مستمعی: نهاد / همه: وابستة پیشین، صفت مبهم / مستمع: هسته / این 

نمی كند: فعل مركب منفی فهم  اسرار: هسته/   / اشاره  پیشین، صفت  وابستة  این:   / اسرار: مفعول 
 آرایة ادبی: كوه و دریا و درختان: مراعات نظیر / تشخیص: تسبیح كوه و دریا و درختان / واج آرایی حروف »د« و »ر« / تلمیح به آیة 44 سورة 
َُّه كاَن َحلیماً َغُفور: چیزی در جهان نیست، مگر آن كه خدا را تسبیح می كند و  اسراء: »اِن َشی ءِ ااِل یَُسبُِّح بَِحمِدِه ولكن ال تَفَقهوَن تَسبیَحُهم اِن
ماواِت و االرض:  به پاكی می ستاید، لیكن شما تسبیح آن را نمی فهمید. به درستی كه خدا صبور و آمرزنده است.« و نیز »یَُسبُِّح هللِ ما فی السَّ

هرچه در آسمان و زمین است، خدا را ستایش می كند.«

آخر ای خفته، ســر از خــواب جهالت، بردار؟ خبرت هســت کــه مرغــان ســحر می گویند:

 معنی واژه: خفته: خوابیده، منظور شاعر در اینجا انسان ناآگاه و غافل است. / جهالت: نادانی، بیخبری
 معنی بیت: آیا خبر داری كه پرندگان سحری به هنگام صبح می گویند: »ای انسان غافل، از بی خبری و نادانی، رها شو.« 

ـَـ ت« در »خبرت«: نهاد / مرغان سحر: نهاد / فعل »می گویند« گذرا به مفعول و مصراع دوم   نکتة دستوری: خبر: مفعول / ضمیر پیوستة »ـ 
مفعول برای فعل می گویند. / آخر: قید / ای خفته )ای انسان خفته(: منادا / خفته: صفت جانشین اسم / سر: مفعول / از: حرف اضافه / خواب 

جهالت: متمم / بردار: فعل امر / نهاد )تو( حذف شده است. / بیت چهار جمله است.
 آرایة ادبی: خواب و سحر و خفته: مراعات نظیر / سر و سحر: جناس ناقص افزایشی / خواب جهالت: اضافة تشبیهی / سخن گفتن مرغان سحر: 

تشخیص / سر از خواب برداشتن: كنایه از آگاهی و بیداری / خفته )بن ماضی + ه(، خواب )بن مضارع از مصدر خفتن(: اشتقاق )هم خانواده(

حیف باشــد کــه تــو در خوابی و نرگــس، بیدار تا کی آخر چو بنفشــه، ســر غفلت در پیش؟

 معنی واژه: غفلت: بی خبری، نادانی / حیف: دریغ، افسوس
 معنی بیت: تا كی می خواهی مثل بنفشه در غفلت و نادانی به سر ببری؟ حیف است كه تو بی خبر و غافل باشی و گل نرگس بیدار و آگاه باشد.

 نکتة دستوری: كی: ضمیر پرسش / آخر: قید زمان/ چو: حرف اضافه / بنفشه: متمم / سر غفلت: مفعول / در: حرف اضافه / پیش: متمم / فعل 
»داری« به قرینة معنوی حذف شده است. / حیف: مسند / باشد: فعل ربطی / تو: نهاد / خواب: مسند / »ی« در »خوابی«: فعل اسنادی / نرگس: 

نهاد / بیدار: مسند / است: فعل اسنادی به قرینة لفظی حذف شده
 آرایة ادبی: بنفشه و نرگس: مراعات نظیر / تشبیه: انسان غافل به بنفشه تشبیه شده. / در و سر: جناس ناقص اختالفی / خواب و بیدار: تضاد و 
تناسب/ بنفشه: دراین بیت نماد غفلت و سرافكندگی / نرگس: نماد بینایی و آگاهی / سر غفلت در پیش گرفتن: كنایه از غافل بودن / خواب بودن 

بنفشه و بیدار بودن نرگس: تشخیص / سر غفلت: اضافة استعاری و تشخیص
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یــا کــه دانــد کــه بــرآرد گل صدبــرگ از خار؟ کــه توانــد که دهــد میــوۀ الــوان از چوب؟
 معنی واژه: الوان: جمع لون، رنگ ها

 معنی بیت: چه كسی جز خداوند می تواند از چوب درخت، میوه های رنگارنگ بدهد؟ و چه كسی می تواند از خار، گل های سرخ زیبا پدید آورد؟
 نکتة دستوری: كه: ضمیر پرسشی، نهاد / تواند: فعل گذرا به مفعول و تمام مصراع اول مفعول آن است. / نهاد »او« حذف شده است. / میوة 
الوان: مفعول / از: حرف اضافه /چوب: متمم / كه: ضمیر پرسشی، نهاد / داند: فعل گذرا به مفعول كه تمام مصراع دوم مفعول آن است. /كه: حرف 

ربط / برآرد: فعل گذرا به مفعول /گل صد برگ: مفعول / از: حرف اضافه / خار: متمم / بیت چهار جمله است.
 آرایة ادبی: چوب: مجاز از درخت / گل و خار: تضاد و تناسب / كه: جناس تام در هر دو مصراع )»كه« اول به معنی چه كسی و »كه« دوم، 

حرف ربط است.(/ میوه، چوب، گل، برگ: مراعات نظیر / واج آرایی حروف »ر« و »ا« در مصراع دوم

انــار عقــل، حیــران شــود از خوشــۀ زریــن عنب یاقــوت  حّقــۀ  از  فهــم، عاجــز شــود 
 معنی واژه: حیران: سرگشته، متعّجب / زریّن: طالیی/ عنب: انگور / عاجز: ناتوان/ حّقه: جعبه، ظرفی كوچک كه در آن جواهر یا چیزهای 

دیگر نگهداری می شود. / یاقوت: نوعی سنگ گران قیمت كه رنگ سرخ آن از بهترین سنگ های قیمتی است.
 معنی بیت: عقل از زیبایی خوشة طالیی انگور، حیران و سرگشته می شود و فهم انسان از درک زیبایی انار كه همانند جعبة یاقوت است، 

عاجز و ناتوان می گردد.
 نکتة دستوری: عقل: نهاد / حیران: مسند / از: حرف اضافه / خوشة زرین عنب: متمم / خوشه: هسته/ زّرین: وابستة پسین، صفت بیانی / عنب: 
وابستة پسین، مضاف الیه / فهم: نهاد / عاجز: مسند / از: حرف اضافه / حّقة یاقوت انار: متمم / حّقه: هسته / یاقوت: وابستة پسین، مضاف الیه / 

انار: وابستة پسین، مضاف الیه / بیت دو جمله دارد.
 آرایة ادبی: عنب و انار: تناسب / حّقةیاقوت انار: اضافة تشبیهی )انار به جعبة پر از یاقوت تشبیه شده است.( / حیران شدن عقل و عاجز 

شدن فهم: تشخیص

ــار پــاک و بی عیــب خدایــی کــه بــه تقدیــر عزیــز ــل و نه ــد و لی ــخر کن ــید مس ــاه و خورش م
 معنی واژه: تقدیر: سرنوشت، قضا، فرمان خدا / مسّخر: رام، مطیع / لیل: شب / نهار: روز

 معنی بیت: خداوند پاک و بی عیب كه با فرمان خود تمام پدیده ها و موجودات )ماه و خورشید و شب و روز( را مطیع و رام خود ساخته است.
 نکتة دستوری: خدا: نهاد / پاک و بی عیب: مسند / به: حرف اضافه / تقدیر عزیز: متمم / ماه و خورشید: مفعول / مسخر كند: فعل مضارع / و: 

حرف ربط، چون بعد از فعل، آمده است، پس حتماً فعل حذف شده داریم. / لیل و نهار: مفعول / این بیت سه جمله است.
َر لَُكُم اللَّیَل  مَس َوالَقَمَر دائبین و َسخَّ َر لَُكُم الشَّ  آرایة ادبی: لیل و نهار: تضاد / لیل و نهار و ماه و خورشید: مراعات نظیر / تلمیح به آیة »َو َسخَّ

َوالنَّهار: خورشید و ماه و شب و روز، مطیع و فرمانبردار شما هستند.«

همــه گوینــد و یکــی گفتــه نیایــد زهــزار تــا قیامــت ســخن انــدر کــرم و رحمــت او
 معنی واژه: كرم: بخشش / رحمت: لطف و مهربانی

 معنی بیت: اگر همة مردم تا روز قیامت دربارة بخشش و لطف خداوند سخن بگویند، باز نمی توانند شكر یكی از هزاران نعمت خدا را به جای آورند .
 نکتة دستوری: »تا«، »ز: از« حرف اضافه هستند، پس كلمات »كرم« و »رحمت«، »قیامت« و »هزار« متمم اند. / همه: ضمیر مبهم، نهاد / 

سخن: مفعول / بیت دو جمله دارد.
 آرایة ادبی: قیامت، كرم و رحمت: مراعات نظیر / سخن و گفته و گویند: مراعات نظیر / گویند و گفته: اشتقاق / یک و هزار: تضاد و تناسب / 

یكی گفته نیاید ز هزار: كنایه از بی اندازه بودن رحمت خداوند

شــکر انعــام تــو هرگــز نکنــد شــکرگزار نعمتــت بــار خدایــا ز عــدد بیــرون اســت
 معنی واژه: اِنعام: بخشش، نعمت دادن

 معنی بیت: خداوندا، نعمت های تو قابل شمارش نیستند و هیچ انسان شكرگزاری نمی تواند شكر نعمت های تو را به جای آورد.
ـَـ ت« در »نعمتت: نعمت تو«: مضاف الیه / بار خدایا: منادا / عدد: متمم / بیرون: مسند / شكر انعام تو: مفعول   نکتة دستوری: نعمتت: نهاد / »ـ

/ هرگز: قید نفی/ شكرگزار: نهاد / بیت سه جمله دارد.
 آرایة ادبی: نعمت، شكر، انعام، شكرگزار: مراعات نظیر / ز عدد بیرون است: كنایه از بی شمار و فراوان بودن / شكر و شكرگزار: اشتقاق
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راســتی کــن کــه بــه منــزل نرســد کــج رفتــار ســعدیا، راســت روان گوی ســعادت بردند
 معنی واژه: راست روان: درست كاران، نیكوكاران/ گوی: توپ كوچک / سعادت: خوشبختی / منزل: مقصد، هدف / كج رفتار: كسی كه رفتار 

نادرست دارد.
 معنی بیت: ای سعدی، انسان های درست كار، به سعادت و خوشبختی رسیدند، پس تو هم انسانی درست كار باش، زیرا انسان های بد رفتار 

به هدف و مقصود خود نمی رسند.
 نکتة دستوری: سعدی: منادا / »ا« در »سعدیا«: حرف ندا / راست روان: نهاد / گوی سعادت: مفعول / راستی: مسند / كن: فعل امر / كج رفتار: 

صفت جانشین اسم، نهاد / به: حرف اضافه / منزل: متمم / بیت چهار جمله دارد.
 آرایة ادبی: كه و به: جناس ناقص اختالفی / گوی سعادت: اضافة تشبیهی / گوی بردن: كنایه از سبقت گرفتن / واج آرایی حرف »س« / راست و كج: 

تضاد و تناسب/ راست روان و راستی: اشتقاق )هم خانواده( 

سعدی: مشرف الّدین مصلح بن عبداهلل شیرازی )690 - 606 هـ . ق( شاعر و نویسندة بزرگ قرن هفتم است. سعدی در 
شیراز به كسب علم پرداخت و سپس به بغداد رفت و در مدرسة نظامّیه به تحصیل مشغول شد. در سال 655 )هـ . ق(

بوستان را به نظم آورد و در سال بعد )656( گلستان را تألیف كرد. عالوه بر اینها قصاید و غزلّیات، قطعات و ترجیع بند و 
رباعیات و مقاالت و قصاید عربی دارد كه همه را در »كلیات« وی جمع كرده اند.

گاهی تغییر در یک واج، موجب تغییر معنای یک واژه می شود. به عنوان نمونه، واژة »اِنعام« به معنی بخشش و واژة »اَنعام« 
به معنی چهارپایان است.

مثال: ِمهر و ُمهر / َملَک و َملِک / پَر و پُر

 روزی پیــر مــا، بــا جمعــی از همراهــان بــه در آســیابی رســید. افســار اســب کشــید و ســاعتی درنــگ کــرد؛ پــس بــه همراهــان گفــت: »می دانیــد 
ــا  ــم ت ــم. گــرد خویــش می گــردم و پیوســته در خــود ســفر می کن ــن اســت کــه مــن در آن ــد: معرفــت ای ــد؟، می گوی کــه ایــن آســیاب چــه می گوی

هــر چــه نبایــد، از خــود دور گردانــم!«
 معنی واژه: پیر: در اصطالح اهل عرفان یعنی مرشد و رهبر/ آسیاب: دستگاهی كه به وسیلة آن غالت را آرد می كنند./ افسار: عنان/ درنگ: 

تأمل و توقف / معرفت: شناخت، علم
 معنی عبارت: افسار اسب كشید: اسب را متوقف كرد. / ساعتی درنگ كرد: مدتی آنجا ماند، مدتی توقف كرد. / معرفت این است كه من در 
آنم: شناخت و آگاهی واقعی آن است كه من دارم، شناخت واقعی كاری است كه من در حال انجام آن هستم. / گرد خویش می گردم: دور خودم 
می چرخم. / و پیوسته در خود سفر می كنم: همواره اخالق و كارهای خود را بررسی می كنم. / تا هر چه نباید، از خود دور گردانم: تا هر آنچه را 

كه شایسته نیست، كنار بگذارم و انجام ندهم.
 نکتة دستوری: من: نهاد/ در آن: مسند/ َ-م )هستم(: فعل اسنادی/ می گردم: فعل غیراسنادی است، زیرا به معنای »می چرخم« است./ نباید: 

فعل از مصدر »بایستن«
 آرایة ادبی: افسار اسب كشید: كنایه از اینكه اسب را متوقف كرد. / این آسیاب می گوید: تشخیص / در خود سفر می كنم: كنایه از اینكه 

اخالق و درون خودم را جست و جو می كنم.
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اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید: كتابی است در احوال شیخ ابوسعید ابی الخیر كه محّمدبن مّنور )یكی از نوادگان 
وی( آن را نوشته است.

بامداد ـ تفاوت ـ لیل و نهار ـ صحرا ـ تنبیه ـ اقرار ـ نقش عجب ـ دیوار وجود ـ تسبیح ـ مستمع ـ فهم ـ اسرار ـ مرغان 
سحر ـ جهالت ـ غفلت ـ حیف ـ الوان ـ صد برگ ـ عقل ـ حیران ـ خوشة زّرین عنب ـ عاجز ـ حّقة یاقوت انار ـ بی عیب 
ـ تقدیر عزیز ـ مسّخر ـ قیامت ـ رحمت ـ نعمتت ـ عدد ـ اِنعام ـ سعدیا ـ راست روان ـ كج رفتار ـ تنبیه ـ شكرگزار ـ 
سعدیا ـ راست روان ـ گوی سعادت ـ كلیات سعدی ـ قصاید ـ جمعی ـ همراهان ـ افسار اسب ـ ساعتی درنگ ـ معرفت ـ 

اسرارالتوحید ـ محّمد بن منّور

نقش: نقاش، منقش، نقاشی، نقوش، نقشه آفرینش: آفریدگار، آفریننده، آفریدن   
اقرار: مقرر، تقریر عجب: عجب، متعجب، اعجاب، اعجوبه   

جهالت: جهل، جاهل، مجهول خفته: خوابیده، خواب    
حیران: حیرت، تحّیر، متحّیر غفلت: غافل، تغافل، اغفال    

زرین: زر، زری، زربافت، زرنگار عقل: عقال، عقول، عقالنی، تعقل   
تقدیر: مقدر، قدیر، َقْدر، مقدار عاجز: اعجاز، معجزه، عجوزه    

نعمت: اِنعام، منعم مسخر: تسخیر     
سعادت: سعید، مسعود، سعدی

 پرسش های تشریحی »درس اول و حکایت«  
1- معنی لغات زیر را بنویسید.

الوان:اقرار:ِعَنب:تنبیه:
ُحّقه:عاجز:ُمستمع:اِنعام:

2- معنی و مفهوم ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.

هــر كــه فكرت نكنــد، نقــش بود بــر دیوارالف ایــن همه نقش عجب، بر در و دیوار وجود

همــه گوینــد و یكــی گفتــه نیایــد ز هــزارب تــا قیامــت ســخن انــدر كــرم و رحمــت او

ــرارپ آفرینــش همــه تنبیــه خداونــد دل اســت ــد اق ــه خداون ــدارد ب ــدارد كــه ن دل ن

ت پیوسته در خود سفر می كنم، تا هر چه نباید، از خود دور گردانم

3- مفهوم بیت »دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را / نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را« چیست؟
4- نقش دستوری واژه های مشخص شده بیت »تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او / همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار« را بنویسید.

5- جمع مکسر واژه های زیر را بنویسید.
لون:سّر:نقش:عقل:
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6- در گروه های اسمی مشخص شدة هسته و انواع وابسته ها را بنویسید.

الف ایــن همه نقش عجب، بر در و دیوار وجود

ــار ــوت ان ــة یاق ــود از حق ــز ش ــم عاج ب فه

پ ســعدیا، راســت روان  گــوی ســعادت بردند

ت نــه همــه مســتمعی فهــم كنــد این اســرار

7- آرایه های ابیات زیر را تشخیص دهید.

ــد ــعادت بردن ــت روان گوی س ــعدیا، راس راســتی كــن كــه بــه منــزل نرســد كج رفتــارالف س

نــه همــه مســتعمی، فهــم كنــد ایــن اســرارب كــوه و دریــا و درختــان، همه در تســبیح اند

حیف باشــد كــه تو در خوابــی و نرگس بیدارپ تا كی آخر چو بنفشــه، ســر غفلت در پیش؟

یــا كــه داند كه بــرآرد گل صد بــرگ از خار؟ت كــه توانــد كــه دهــد میــوة الــوان از چــوب؟
 مــاه و خورشــید مســخر كنــد لیــل و نهــارث پــاک و بی عیــب خدایــی كه بــه تقدیر عزیز

8- در گروه کلمات زیر، بعضی واژه ها از نظر امالیی درست نیستند؛ صحیح آنها را بنویسید.
»غزا و تقدیر ـ ُمستمع و شنونده ـ شكرگذار و ممنون ـ گل و خوار ـ اقرار و اعتراف ـ لیل و نهار ـ ثنایی غزنوی«

9- »بوستان« سعدی در قالب ................... سروده شده و دارای ..................... باب است.
10- کتاب »اسرارالتوحید« نوشتۀ کیست؟ موضوع آن چیست؟
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 پرسش های چهارگزینه ای »فصل اول« 
1- معنی کدام واژه درست نیست؟

4 صنع: آفرینش 3 تنبیه: هشیار  2 حّقه: جعبه  1 اقرار: اعتراف 

2- در کدام گزینه، همۀ واژه ها درست معنی نشده است؟
1 منحنی: خمیده/ منزوی: گوشه نشین/ پیله: محفظة كرم ابریشم

2 رستن: رها شدن/ وارهیدن: آزاد شدن/ بهِر: براِی

3 قندیل: لوستر/ دیبا: پارچة ابریشمی رنگین/ فراخ: وسعت

4 عنب: انگور/ مستمع: شنونده/ تسبیح: خدا را به پاكی یاد كردن

3- مفهوم کدام گزینه به بیت »پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز / ماه و خورشید مسخر کند لیل و نهار« نزدیک تر است؟
ســپهر گــردان  و  كیهــان  خداونــد  مهــر1  و  ناهیــد  و  مــاه  فروزنــدة 
ــر شاخســار كــرد2 توحیدگــوی او نــه بنی آدم انــد و بــس هــر بلبلــی كــه زمزمــه ب
بی دولــت آن كــه بــر همه هیــچ اختیــار كرد3 بعــد از خدای هر چه پرســتند هیچ نیســت
ــت4 خدایــا، جهــان پادشــاهی تــو راســت ــو راس ــی ت ــد، خدای ــت آی ــا خدم ز م

4- در کدام گزینه، مفهوم کلی بیت به درستی مقابل آن نیامده است؟
دانه نكشت ابله و دخل انتظار داشت  )امید موفقیت داشتن بدون زحمت(1 هركاو عمل نكرد و عنایت امید داشت

حیف باشد كه تو در خوابی و نرگس بیدار  )اعتراض به غفلت و بی خبری(2 تا كی آخر چو بنفشه سرغفلت در پیش
میان بندگی را ببایدت بست     )ناتوانی بندگان در ستایش خدا(3 ستودن نداند كس او را چو هست

یا پر برآورم بهر پریدنی        )آرزوی مرگ داشتن(4 در حبس و خلوتم تا وارهم به مرگ
5- در کدام گزینه، غلط امالیی وجود دارد؟

2 بساط گسترده - قناعت مورچه - جاذبه و دافعه 1 قوس قزح - عجایب حق تعالی - ترجیح و برتری دادن 

4 منهنی و خمیده - حبس و خلوت - محبس تن 3 قندیل ستارگان - میغ و ابر - مدهوش و متحیر 

6- در کدام گزینه، صفت دیده نمی شود؟
4 چشم نرگس 3 دوستان خیرخواه  2 پای كوبی نابهنجار  1 خوشة زرین 

7- کدام گزینه با بقیۀ گزینه ها فرق دارد؟
4 ریسمان 3 گلستان  2 كشتیبان  1 بیكاران 

8- فعل »است« در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟
2 عجایب خلقت، آیات حق تعالی است  1 آنچه بر روی زمین است از انواع نباتات 

4 آنچه در كوه ها است از جواهر و معادن 3 آنچه در بر و بحر است از انواع حیوانات 

9- در همۀ گزینه ها، واژه مشخص شده »هسته« گروه اسمی است، به جز گزینۀ ................
1 دوست خوب، احساس آرامش و سبكی و صفای درون را در ما زنده می سازد.

2 با شناخت ریشة واژه ها و معنی آنها می توانیم دامنة واژگانی خود را افزایش دهیم.

3 امروز، همین حس مشترک، هم زیستی ما را معنا می بخشد.

4 مادر، گرامی گوهری است كه در كارگاه آفرینش خدای مهربان، همتایی ندارد.

10- جمع مکسر کدام واژه درست نیست؟
4 فهم: افهام 3 نعمت: انعام  2 سریر: سرایر  1 نصیحت: نصایح 

11- در عبارت »نخستین بار از زبان خاله و گاهی هم مادرم بود که قصه های اصیل ایرانی را شنیدم. ما همان گونه روی قالیچه می نشستیم و 
گلستان سعدی می خواندیم.« به ترتیب چند وابستۀ پیشین و چند وابستۀ پسین آمده است؟

4 دو - هفت 3 دو - شش  2 یک - هفت  1 یک - شش 
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12- در کدام گزینه، هستۀ گروه اسمی به درستی مشخص نشده است؟
2 همان پنجرة چوبی 1 همان اتاق بدون شیشه  

4 درجة حرارت جوشیدن جیوه 3 فضای فكری فارسی زبان ها  

13- در عبارت »این عالم، خانۀ خداست و فرش وی، زمین است ولکن سقفی بی ستون و قندیل های وی ستارگان است و تو از عجایب این، 
غافل.« چند وابستۀ پسین وجود دارد؟

4 هشت 3 هفت  2 شش  1 پنج 

14- کدام ترکیب با بقیه متفاوت است؟
4 نقش عجب 3 حّقة یاقوت  2 شكر انعام  1 گوی سعادت 

15- در عبارت »شور زندگی، یک بار دیگر، مردان دالور را به خرمشهر کشانده است. شاید آنان درنیابند؛ اما شهر در پناه شهداست. 
خرمشهر شقایقی خون رنگ است که داغ جنگ بر سینه دارد.« به ترتیب چند ترکیب اضافی و چند ترکیب وصفی وجود دارد؟

4 دو - سه 3 سه - سه  2 دو - چهار  1 سه - چهار 

16- کدام آرایه در بیت »خبرت هست که مرغان سحر می گویند / آخر ای خفته، سر از خواب جهالت، بردار؟« دیده نمی شود؟
4 تشبیه 3 استعاره  2 تلمیح  1 تشخیص 

17- همۀ آثار به جز ................ مربوط به کسی است که توضیحش در زیر آمده است.
»وی برای آموختن زبان فرانسه و ادامۀ تحصیل وارد مدرسۀ »سن  لویی« در تهران شد. معلمی مهربان به نام »نظام وفا« او را در خط 

شعر و شاعری انداخت.«
4 سراب 3 افسانه  2 ای شب  1 قصة رنگ پریده 

18- کدام گزینه از آثار »سنایی غزنوی« نیست؟
4 حدیقه الحقیقه 3 سیرالعباد الی المعاد  2 نصیحة الملوک  1 كارنامة بلخ 

19- معنای درست واژه های »اِنعام، تسبیح، مسّخر، عاجز« به ترتیب کدام است؟
2 بخشش ـ خدا را به پاكی یاد كردن ـ مطیع ـ ناتوانی 1 چهارپایان ـ نیایش كردن ـ رام ـ ناتوان 

4 بخشش ـ خدا را به پاكی یاد كردن ـ تمسخر كردن ـ بی كفایت 3 نعمت دادن ـ نیایش كردن ـ مطیع ـ ناتوان  

20- معنای کدام لغت درست نیست؟
4 سریر: اورنگ  3 قندیل: چراغدان   2 محبس: زندانی   1 منزوی: گوشه نشین 

21- بیت »که تواند که دهد میوة الوان از چوب؟ / یا که داند که برآرد گل صدبرگ از خار؟« به کدام مفهوم بیشتر اشاره دارد؟
4 قدرت پروردگار  3 زیبایی آفرینش   2 جلوه های بهار   1 عشق الهی  

22- مفهوم کدام بیت در مقابل آن نادرست آمده است؟
بردنــد راســتی كــن كه به منزل نرســد كــج رفتار    )رســتگاری درســتكاران(1 ســعدیا، راســت روان گــوی ســعادت 
اســت دل  خداونــد  تنبیــه  همــه  آفرینــش  دل نــدارد كــه ندارد به خداوند اقــرار      )توجه به زیبایی های طبیعت(2 

را  تــو  زیبــای  رخ  نبینــد  نیســت  دیــده ای  نیســت گوشــی كه همی نشــنود آوای تو را   )ناتوانی در درک خداوند(3 
هســت چــو  را  او  كــس  ندانــد  ســتودن  ــی(4  ــرای بندگ ــدن ب ــاده ش ــت    )آم ــدت بس ــی را ببای ــان بندگ می

23- مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟
همــه گوینــد و یكــی گفتــه نیایــد ز هــزار1 تــا قیامــت ســخن انــدر كــرم و رحمــت او 
ترانــه2 هــر كــس بــه زبانــی صفــت حمــد تــو گوید بــه  قمــری  و  غزل خوانــی  بــه  بلبــل 
نــه همــه مســتمعی فهــم كنــد ایــن اســرار3 كــوه و دریــا و درختــان، همه در تســبیح اند

ــدگار4 هر گل و برگی كه هست یاد خدا می كند ــاد خداون ــد، ی ــه خوان ــری چ ــل و قم بلب
24- امالی کدام گزینه با توجه به معنی نادرست است؟

4 منحنی : خمیده  3 میق : ابر   2 قوس قزح : رنگین كمان   1 حّقه: جعبه  
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استعدادهای آزمون 1: ورودی مدارس

درخشان

1- معنای »که« در بیت »نیابد بدو نیز اندیشه راه / که او برتر از نام و از جایگاه« با معنای همین حرف در کدام بیت یکسان است؟
ــت ــد دل اس ــه خداون ــه تنبی ــش هم ــرار1 آفرین ــد اق ــه خداون ــدارد ب ــه ن ــدارد ك دل ن
هــر كــه فكــرت نكنــد، نقش بــود بــر دیوار2 ایــن همــه نقــش عجب، بــر در و دیــوار وجود
یــا كه دانــد كه برآرد گل صد بــرگ از خوار3 كــه توانــد كــه دهــد میــوة الــوان از  چــوب
ــد ــعادت بردن ــوی س ــت روان گ ــعدیا راس راســتی كــن كــه به منزل نرســد كــج رفتار4 س

2- کدام آرایه در هیچ یک از بیت های زیر دیده نمی شود؟
افراشــتی تیــز  تیــغ  مــن  بــر  بگذاشــتی؟گفــت:  مــرا  افگنــدی،  چــه  از 
گام زیــن ســان  زنــی  بــر پشــت،  کــدام؟خــار  عزیزیــت  چیســت؟  دولتــت 
 ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار؟بــرق از شــوِق کــه می خنــدد بدیــن ســان قاه قاه؟
ــبیح اند ــه در تس ــان هم ــا و درخت ــوه و دری نــه همــه مســتمعی فهــم کنــد این اســرارک

4 جان بخشی 3 تشبیه  2 تلمیح  1 تضاد 

3- در عبارت زیر کدام زمان فعل یافت نمی شود؟
»اگر ابو حامد محمد غزالی را سر آمد روزگار خویش به شمار آوریم به خطا نرفته ایم. پدرش مردی بافنده بود و برخی لقب غزالی را به 

مناسبت پیشۀ او می دانند.«
4 ماضی نقلی 3 ماضی ساده  2 مضارع التزامی  1 ماضی بعید 

4- سوم شخص مفرد فعل های »ماضی استمراری« و »مضارع اخباری« در همۀ مصدرهای زیر تنها در یک حرکت اختالف دارند، به جز ................
4 كندن 3 خواندن  2 بردن  1 خوردن 

5- در کدام گزینه، هر سه مورد »نهاد«، »متمم« و »صفت بیانی« دیده می شود؟
هیچ راهی نیست كان را نیست پایان، غم مخور1 گرچــه منزل بس خطرناک اســت و مقصد بس بعید
ــت ــا نرف ــراد م ــر م ــر دو روزی ب ــردون، گ ــم مخــور2 دور گ ــاً یكســان نباشــد حــال دوران غ دائم
ــدم ــه شــوق كعبــه خواهــی زد ق ــان گــر ب ســرزنش ها گــر كنــد خــار مغیــالن، غــم مخــور3 در بیاب
ــار ــب های ت ــوت ش ــر و خل ــج فق ــا! در كن ــم مخــور4 حافظ ــرآن، غ ــا و درس ق ــود وردت دع ــا بُ ت

6- رابطۀ معنایی »َدد« و »جانور« برابر است با ........
4 خز و دیبا 3 توبره و خرقه  2 ققنوس و طایر  1 طرار و عطار 

7- بر پایۀ واژه نامۀ کتاب درسی، »سخن گو، سختی و خرسند« به ترتیب با »قائل، مشقت و قانع« مترادف اند. این سه واژة مترادف دارای 
حرف مشترک »ق« هستند. بر پایۀ واژه نامۀ کتاب درسی، در همۀ گزینه ها مترادف سه واژة ذکر شده، حرف مشترک مشخص شده را 

دارند، به جز گزینۀ ................
2 نكوهش، جرئت، دوری  »هـ« »ص«  1 دیر، خیراندیشی، آفرینش   

4 جلوه گاه، چشم انداز، پیروز  »ظ« 3 كندن، بوی خوش، آرزو  »ح« 

* متن زیر را که از کتاب »قابوسنامه« برگزیده شده است، به دقت بخوانید.
بدان ای پسر، مرد اگر بی برادر باشد، به که بی دوست؛ زیرا با دوستان، بسیار عیب های مردم پوشیده شود و هنرها گستریده، هرگز دوست 

بی هنر مدار که از دوست بی هنر فالح )= رستگاری( نیاید و تو را کاستی درآید. پس با بی خردان هرگز دوستی مکن که دوست بی خرد از 
دشمن بِْخرد بهتر بَُود که دوست بی خرد از بدی با دوست آن کند که صد دشمن با خرد با دشمن نکند.
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* باتوجه به متن صفحه ی قبل، به سوال های 8 و 9 پاسخ دهید.
8- در متن باال، به مفهوم کدام ضرب المثل اشاره روشن تری شده است؟

2 دوست محَرم بُود به راز و نیاز 1 دوست وقت تنگدستی دشمن است. 

4 كه دوستان وفادار بهتر از خویش اند )خویش: خویشاوند( 3 دوستی با هر كه كردم، خصم مادرزاد شد 

9- کدام بیت با متن باال، ارتباط معنایی کمتری دارد؟
ــت1 آینــه چــون نقــش تــو بنمــود راســت ــتن خطاس ــه شكس ــكن آیین ــود ش خ
ــد ــت ب ــه صحب ــین ك ــم نش ــدان ك ــا ب كنــد2 ب پلیــد  را  تــو  پاكــی،  گرچــه 
بــود جــان  غــم  كــه  دانــا  دشــمن  بــود3  نــادان  كــه  دوســت  آن  از  بهتــر 
چنــد روزی  كهــف،  اصحــاب  ســگ  شــد.4  مــردم  و  گرفــت  نیــكان  پــی 

* بیت های زیر را که از کتاب »اسکندرنامه نظامی« برگزیده شده است، به دقت بخوانید.
ــده را ــت، بینن ــده اس ــچ آفری ــر آن نشــان می دهــد آفریننــده را )آنــچ: آنچه(1- ه
یکــی را ز کیــوان بــرد ســوی چــاه2- یکــی را بــه گــردون دهــد بــارگاه
ــو3- کــه را زهــره آن کــه از بیــم تــو ــلیم ت ــه تس ــز ب ــان ج ــاید زب گش
راه4- در ایــن نیــم شــب کــز تــو جویــم پنــاه افــروز  بــر  فضلــم  مهتــاب  بــه 
آمــدم عذرخــواه  مکــن،  عقوبــت  آمــدم5-  ســیاه  رو  تــو  درگاه  بــه 
رفیــع بــارگاه  بدیــن  نظامــی  نیــارد بــه جــز مصطفــی را شــفیع6- 

با توجه به بیت های باال، به سؤال های »10« تا »14« پاسخ دهید.
10- کدام آرایه در این بیت ها دیده نمی شود؟

4 جناس 3 جان بخشی  2 كنایه  1 تشبیه 

11- کدام مورد در این بیت ها یافت نمی شود؟
4 منادا 3 تخلص  2 واژة مركب  1 پرسش انكاری 

12- بیت »این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود / هر که فکرت نکند، نقش بُود بر دیوار« از نظر مفهومی به کدام بیت باال نزدیک تر است؟
4 بیت 4 3 بیت 3  2 بیت 2  1 بیت 1  

13- مفهوم بیت »یکی را به سر، برنهد تاِج بخت / یکی را به خاک اندر آرد ز تخت« در کدام بیت باال تکرار شده است؟
4 بیت 5 3 بیت 4  2 بیت 3  1 بیت 2 

14- بیت »نگاهی کن که رو آرم به سویت / رهی بنما که جا گیرم به کویت« با کدام بیت باال تشابه معنایی بیشتری دارد؟
4 بیت 6 3 بیت 5  2 بیت 4  1 بیت 3 

حکایت زیر را که بر گرفته از یکی از آثار ادبی کهن فارسی است، به دقت بخوانید.
موری را دیدند کمر بسته و ملخی را ده برابر خود برداشته به تعجب گفتند: »این مور را ببینید که با این ناتوانی باری به این گرانی چون 

می کشد.« مور چون این سخن بشنید، بخندید و گفت: »مردان، بار را با نیروی همت و بازوی حمیت )= غیرت( کشند نه به قوت تن و 
ضخامت بدن.«

مشــکل تــوان به یاوری جســم و جان کشــیدبــاری که آســمان و زمین ســر کشــید از آن
ــیدهمــت قــوی کــن از مــدِد رهــرواِن عشــق ــوان کش ــت ت ــوت هم ــه ق ــار را ب کان ب

با توجه به متن باال، به سؤال 15 پاسخ دهید.
15- باتوجه به »شکل و ساختار ظاهری« این حکایت از کدام اثر ادبی نمی تواند باشد؟

4 روضة خلد 3 كیمیای سعادت  2 بهارستان  1 گلستان 
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استعدادهای آزمون 2: ورودی مدارس

درخشان

1- در داستان »شیر حق«، بیت »باد خشم و باد شهوت، باد آز / برد او را که نبود اهل نماز« به کدام »مهارت زندگی« اشارة روشن تری 
دارد؟

1 خودآگاهی: شناخت توانایی ها، نیازها، استعدادها و ضعف های خود

2 ارتباط مؤثر: ارتباط درست و سنجیده با دیگران

3 تصمیم گیری: تدبیر مناسب در موقعیت های مهم

4 چیرگی بر احساسات و هیجانات: مهار احساسات گوناگون

2- در جفت واژه های همۀ گزینه ها، هر سه رابطه »تضاد، ترادف و هم خانوادگی« دیده می شود؛ به جز ................
2 طعمه و طعام ـ درویش و غنی ـ نژاده و تبار 1 انسجام و تشتت ـ ذكاوت و فراست ـ مشعل و شعله 

4 قریب و بعید ـ آزمند و طمعكار ـ مرّخص و رخصت 3 سپهر و فلک ـ عارفان و معروف ـ غّره و فروتن  

3- از واژة »کارد« با حذف یک حرف )مثاًل »د«( و از واژة »معصوم« با تغییر یک حرف به حرف دیگر )مثاًل »ص« به »ل«(، واژة معنادار 
دیگری پدید می آید. در همۀ گزینه های زیر، واژه هایی می توان یافت که به ترتیب با حذف و تغییر یک حرف به حرف دیگر، به واژة معنادار 

تازه ای تبدیل شوند؛ به جز ................
4 نیام ـ بنیان 3 خاندان ـ حوض  2 كارآگاه ـ آتش نشان  1 بحر ـ روشنایی 

4- باتوجه به رابطۀ معنایی هر »گروه واژه«، کدام گزینه غلط های امالیی دارد؟
2 مضایقه و دریغ ـ دیر و صومعه ـ رعد و برق 1 مطیع و مسخر ـ تبار و سالله ـ عزیمت و رحلت 

4 كنه و ذات ـ تسبیح و تضّرع ـ هّمت و مصاعی 3 جزر و مد ـ جدال و غزا ـ مدیحه و ثنا 

5- در کدام بیت، همۀ آرایه های ادبی »تشبیه«، »جان بخشی«، »تضاد« و »مراعات نظیر« دیده می شود؟
انــار1 عقــل حیــران شــود از خوشــة زریــن عنــب یاقــوت  حقــة  از  شــود  عاجــز  فهــم 
ــت در پیــش ــا كــی آخــر چــو بنفشــه ســر غفل ــدار2 ت ــس بی ــی و نرگ ــو در خواب ــه ت ــد ك ــف باش حی
نــه كــم از بلبــل مســتی تــو بنــال ای هشــیار3 بلبــالن وقــت گل آمــد كــه بنالنــد از شــوق
ــی ــد من ــه خداون ــم ك ــو گوی ــه ت ــان ب یــا نگویــم كــه تــو خــود مطلعــی بــر اســرار4 درد پنه

6- نام کدام اثر ادبی برگرفته از نام نویسندة آن است؟
2 رسالة ُقشیریه 1 اخالق ناصری  

4 اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابوسعید 3 مخزن االسرار  

7- مفهوم کدام بیت زیر با دیگر بیت ها ارتباط و تناسب کمتری دارد؟
می تابــد كــه  چنیــن،  آفتابــی  نمی یابــد1  در  خفــاش  چشــم 

را  آفریننــده  بیننــدگان  بــه  را2  بیننــده  دو  مرنجــان  نبینــی، 
شــود  پنهــان  چــو  درخشــنده  مهــر  شــب پره بازیگــر میــدان شــود )شــب پره: خفــاش(3 
اســت4 نــور خورشــید در جهــان فــاش اســت خفــاش  چشــم  ضعــف  از  آفــت 

َُّه« نزدیک تر است؟ 8- مفهوم کدام بیت به عبارت »َمن َعَرَف نَفَسُه َفَقد َعَرَف َرب
ــت ــرافراز گش ــن س ــش و دی ــو در دان بازگشــت1 چ بــدو  دیــن  و  دانــش  همــه 
ــد دل اســت اقــرار2 آفرینــش همــه تنبیــه خداون خداونــد  بــه  نــدارد  كــه  نــدارد  دل 
می بایــد بیــش  علــم  در  آنچــه  می بایــد3  خویــش  ذات  دانــش 
معانــی راه  از  كــه  را  خــود  بــدان  بدانــی4  را  خــود  ار  دانــی  را  خــدا 
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ـِ ش« به بن هر دو مصدر واژة معنادار پدید می آید؛ به جز ................ 9- در همه گزینه ها، با افزودن جزء معناساز »ان« و »ـ
4 نگریستن ـ درخشیدن 3 تابیدن ـ خواستن  2 سوختن ـ لرزیدن  1 باریدن ـ خروشیدن 

10- در کدام گزینه، هم وابستۀ پیشین و هم وابستۀ پسین دیده می شود؟
1 اگر كار به دست من استی، یک ساعت از خدمتت نیاسودمی. اما تو مرا زیر دست مخلوق كرده ای؛ به خدمت تو، از آن دیر می آیم.

2 اگر در خانه ای شوی كه به نقش و گچ، كنده كرده باشند، روزگاری دراز، صفت آن گویی و تعجب كنی و همیشه در خانة خدایی، هیچ 

تعجب نكنی؟
3 نگاه كن، مرغان هوا و حشرات زمین همه از هم نیكوتر؛ كه غذای خویش چون به دست آرند و بچه را چون نگه دارند.

4 چراغ وی ماه است و شعلة وی آفتاب و تو از عجایب این، غافل؛ كه خانه بس بزرگ  است و چشم تو بس مختصر.

حافظ در غزلی، گفته ها و پندهای کاردانی »تیزهوش« را برای ما بازگو می کند. بیت هایی از این غزل را بخوانید.
ــروش1- دوش بــا مــن گفــت پنهــان، کاردانــی »تیزهوش« ــّر می ف ــرد س ــاید ک ــان نش ــما پنه وز ش
ســخت می گــردد جهــان بــر مردمــان ســخت کوش2- گفــت: آســان گیر بــر خــود کارهــا، کــز روی طبع
گفتمــت چــون ُدر حدیثــی، گــر توانی داشــت هوش3- گــوش کن پنــد ای پســر؛ وز بهــر دنیا غــم مخور
ــروش4- تــا نگــردی آشــنا، زیــن پــرده رمــزی نشــنوی ــام س ــای پیغ ــد ج ــرم نباش ــوِش نامح گ
زان کــه آن جــا جملــه اعضا چشــم باید بــود و گوش5- در حریــم عشــق، نتــوان زد دم از گفــت و شــنید
یــا ســخن دانســته گــو، ای مــرد عاقــل، یــا خموش6- بر بســاِط نکته دانان، خودفروشــی شــرط نیســت

با توجه به بیت های باال، به پرسش های »11« تا »15« پاسخ دهید.
11- در بیت های غزل باال، کدام آرایه یافت نمی شود؟

4 جان بخشی 3 تضاد  2 تشبیه  1 واج آرایی 

12- کدام بیت غزل باال، همۀ نقش های دستوری »متمم«، »مفعول«، »مسند« و »منادا« را دارد؟
4 بیت 6 3 بیت 4  2 بیت 3  1 بیت 2 

13- کدام فعل در غزل باال دیده نمی شود؟
4 ماضی ساده 3 مضارع التزامی  2 مضارع اخباری  1 ماضی نقلی 

14- شباهت های سبکی شعر سعدی و حافظ باعث می شود برخی از مفاهیم مطرح شده در شعر سعدی را در غزلیات حافظ نیز بتوان یافت. 
کدام بیت از سعدی با بیت چهارم این غزل حافظ، تشابه مفهومی کمتری دارد؟

اســت صاحبــدالن  در  روی  را  ســخن  َمحــرم1  بــه  ااّل  حــرم،  از  نگویــد 
گشــت راز  محــرم  عارفــی،  وگــر  بازگشــت2  در  وی،  بــر  ببندنــد 

ســماع  گیــرد  یكــی  در  هــزاران،  از  نیســت3  پیغــام  محــرم  كــس  هــر  زانكــه 
مــدارا می كنــم بــا درد، چــون درمــان نمی بینــم4 ولیكــن بــا كــه گویــم راز، چــون محــرم نمی بینــم

15- در غزل حافظ، گاه برخی از مفاهیم تعلیمی ـ که در آثار گذشتگان او آمده است ـ بیان شده است. مفهوم بیت ششم از غزل حافظ به 
کدام عبارت از کتاب قابوس نامه نزدیک تر است؟

1 ای پسر، از شنودن هیچ سخن ملول مباش؛ اگر به كارت آید و اگر نه بشنو تا در سخن بر تو بسته نبود.

2 ای پسر، اندر كارها افراط نكن و افراط را شوم دان و اندر هر شغلی میانه باش.

3 همیشه اندیشه را مقدم گفتار دار و هر چه بگویی نااندیشیده مگوی تا بر گفتة خویش پشیمان نشوی.

4 ای پسر، هر چه توانی پیرعقل باش، نگویم كه جوانی مكن، لكن جوانی خویشتن دار باش و از جمله جوانان پژمرده مباش.
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