
فصل اّول

لغت و امال
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ادبیات موضوعی دهم

ستایش
به نام کردگار

ستاره دار1

افالک
ِج فلک، آسمان ها 

ِج فلک، آسمان، چرخ 

فروغ
روشنایی، پرتو

رّزاق
روزی دهنده

فضل
لطف، توّجه، رحمت، احسان - 

که از خداوند می رسد 
بخشش، َکَرم، نیکویی، دانش 

زهی
هنگام اظهار خشنودی یا 

شگفتی از چیزی یا تشویق و 
تحسین کسی گفته می شود. 

خوشا، آفرین، شگفتا 
آفرین 

کام
دهان 

سقف دهان، مجازاً دهان، زبان 

بی ستاره2

بیشک
بی گمان، بی تردید، یقینًا

پدیدار
آشکار، نمایان، ظاهر، هویدا 

پیداکرد
آفرید، به وجود آورد 

خاّلق
آفریننده، آفریدگار 

رحمت
مهربانی، دلسوزی، بخشش 

رخسار
روی، چهره، صورت، عارض 

12

1- منظور از ستاره دار در این فصل لغاتی هستند که در واژه نامۀ آخر کتاب معنی شده اند.
2- منظور از بی ستاره در این فصل لغاتی هستند که در واژه نامۀ آخر کتاب معنی نشده اند.
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عجایب
ِج عجیب، چیزهای شگفت آور 

و بدیع، شگفتی ها 

کفی
یک کف )کف: سطح داخلی 
دست یا پا(، مجازاً یک مشت

عّطار
داروفروش، عطرفروش 

نظر
نگاه، تماشا، دید 

کردگار
آفریدگار، آفریننده،
انجام دهنده، فّعال

وصف
توصیف، شرح، تشریح، تبیین

امال

الهی نامه

حقیقت

رحمت

رخسار 

رّزاق و خّلق

زهی

عجایب نقش ها

عّطار نیشابوری

فروغ روی

فضل خود

نظرکن

وصف

یقین
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درس اّول
چشمه - خالصة دانش ها

ستاره دار

برازندگی
شایستگی، لیاقت

پیرایه
زیور و زینت 

زیور 

تعلّل
بهانه آوردن، درنگ کردن 

تیزپا
تندرو، تیزرو 

شتابنده، سریع 

حازم
محتاط 

خیره
سرگشته، حیران، فرومانده 

سرگشته، حیران، فرومانده، 
لجوج، بیهوده 

دستبرد
هجوم و حمله؛ دست بُرد دیدن: 

مورد حمله و هجوم قرار 
گرفتن 

شکن
پیچ و خم زلف

صورتشدن
به نظر آمدن، تصّور شدن 

ُغلغلهزن
شور و غوغاکنان

فرج
گشایش، گشایش در کار و از 

میان رفتن غم و رنج 
گشایش، گشایش در کار و 

مشکل 

قفا
پس گردن، پشت گردن، پشت 

گلبُن
بوته یا درخت گل، به ویژه بوتۀ 

گل سرخ 
بوتۀ گل، گل سرخ، 

بیخ بوتۀ گل 

معرکه
میدان جنگ، جای نبرد

مفتاح
کلید

مکاید
ج مکیدت، مکرها، حیله ها 

میعاد
وعده، قرار؛ میعاد نهادن: قرار 

گذاشتن 

نادره
بی همتا، شگفت آور 
بی مانند، بی نظیر 
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نمط
روش، طریقه؛ زین نمط: بدین 

ترتیب 
روش، نوع 

نیلوفری
صفت نسبی، منسوب به نیلوفر، 
به رنگ نیلوفر، الجوردی؛ در متن 
درس، مقصود از »پردة نیلوفری«، 

آسمان الجوردی است.

َورطه
گرداب، گودال، مهلکه، 

گرفتاری  
مهلکه، زمین پست، هلکت 

هنگامه
غوغا، داد و فریاد، شلوغی 

غوغا، داد و فریاد، شلوغی، 
جمعّیت مردم 

یله
رها، آزاد؛ یله دادن: تکیه دادن

بی ستاره

ازقضا
اتّفاقًا 

انتزاعی
ذهنی، مجّرد 

بحر
دریا

بدمد
بروید، برآید، سرزند

بر
آغوش

برفور
فوراً 

بُن
عمق، ته

پرتو
فروغ، روشنی، اثر

پرورید
پرورش داد

پهنا
عرض

تابناک
درخشان، روشن

تجربت
تجربه 

تدبیر
اندیشیدن، مشورت، پایان بینی 

تفّرج
گردش، ِسْیر، از تنگی و 

دشواری بیرون آمدن 

جافی
جفاکار، تندخو، بدخو 

جوشنده
جوشان، خروشان

چهرهنما
خودنما، مغرور

حامل
حمل کننده، دارا، دارنده
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حزم
دوراندیشی، استواری، احتیاط 

حّقا
در حقیقت، دراصل

حقارت
پستی، خواری، زبونی

حیلت
حیله، مکر 

خروشنده
خروشان، پرتلطم، طوفانی

خصلت
خوی، صفت، خصوصیت

درافتد
سقوط کند، بیفتد

دوش
کتف

ذخیرت
ذخیره 

راست
درست، دقیقًا

رخ
صورت

روزی
رزق

َزهره
جرئت، شجاعت

َزهرهدر
ترسناک

سبک
سریع 

سهمگن
سهمگین، ترسناک

صواب
راست، درست، سزاوار 

عاجز
ناتوان، درمانده 

غالب
چیره 

فرجام
پایان، انجام، نتیجه 

فلک
سپهر، آسمان، چرخ

قدمدرکشد
برگردد، عقب برود

گریبان
یقه

گهر
مخفف گوهر

مبدأ
سرچشمه، نقطۀ شروع، آغاز، 

خاستگاه

مدهوش
بیهوش، سرگشته 

نعره
فریاد، بانگ بلند، غریو

همسری
برابری، مساوات

یکتا
بی نظیر، بی مانند، تنها



فصل دوم

قرابت معنایی

فصل دوم: قرابت معنایی
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ستایش

به نام کردگار

  
در این شعر از عّطار به ستایش خداوند پرداخته شده و صفات زیر برشمرده شده:

• خالق بودن )خلق آسمان ها- خلق انسان از خاک- خلق هر دانا و نادان(
• فضل و رحمت الهی

• روزی دهندگی
• بخشیدن قدرت سخن به انسان

• همه جا بودن )هم در نهان و هم آشکار(
• جلوه گری و آشکار شدن در بهار

• فراتر از وصف انسان بودن
• دانای کل و حقیقت اصلی بودن

خدا، همة انسان ها )دانا و نادان( را از خاک آفرید.

خ��اکب���ه ن����ام ک����ردگ����ار ه��ف��ت اف���اک ک��ف��ی  از  آدم  ک���رد  پ��ی��دا  ک��ه 
پ��ن��ه��ان و  پ��ی��دا  ه���ر  رّزاق  ن����ادانت��وی��ی  و  دان����ا  ه���ر  خ����ّاق  ت��وی��ی 

را •   پ����اک  آف���ری���ن  راآف���ری���ن ج����ان  خ��اک  ای��م��ان  و  بخشید  ج��ان  آن ک���ه 

ِگ��ل •   ز  آف��ری��ن��د  دلب��دی��ع��ی ک��ه ش��خ��ص  و  ه���وش  و  بخشد  خ���رد  را  روان 

ب���ام���داد •   چ��ه��ل  را  پ��ی��ک��رت  سرشتگ���ل  حکمت  راه  از  خ��ود  دس��ت  ب��ه 

 
فضل و بخشش و رحمت خداوند و امید به آن ها و طلب آن ها

ک��ن م��ا  ی��ار  را  خ��ود  فض��ل  ک��ناله��ی،  م��ا  کار  در  نظ��ر  ی��ک  رحم��ت  ز 
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نگریست •   نباید  خ��ود  خیر  و  طاعت  کردب��ر  ب��ای��د  نگه  او  فضل  و  رح��م��ت  در 
هست •   نیز  رحمت  بسیارست  سخت  گناهم  ببخشگر  خ��داون��دا  بسیارم،  سخت  گناه  بر 
ش��رم��س��ارم •   و  ذل���ی���ل  م���ن  ام���ی���دوارمدل���ی���ا  رح��م��ت��ت  و  ف��ض��ل  ب���ه 
خ��ی��رال��ب��ش��ر کنب���ه  چ��ش��م م��رح��م��ت س��وی��م ن��ظ��ر کن •   آخ������رت،  ش��ف��ی��ع 

خداوند همه جا هست، هم آشکار و هم نهان

 
زب��ان��م و  ک���ام  ت��و  ز  گ��وی��ا  نهانمزه���ی  ه���م  آش���ک���ارا  ه���م  ت��وی��ی 

م��کان •   و  ک��ون  و  زم��ان  و  زمی��ن  نه��اندر  و  آش��کار  ببی��ن  او  هم��ه 
بیابان ها •   و  صحرا  بستان ها،  و  گل  دیدمدی��دم  او  همه  صحرا  گلستان ها،  ب��ود  او 
دشت •   و  در  و  ک��وه  بنگرم  ج��ا  ه��ر  بینمب��ه  ت���و  رع���ن���ا  ق���ام���ت  از  ن���ش���ان 

بهار جلوه ای از خداوند است. زیبایی ها و نقش و نگارهای بهار و باز شدن گل ها نشانة او و از روی خداست.

پ��دی��دار آی����ی  ب��ه��ار  وق����ت  در  رخ��س��ارچ���و  ز  پ����رده ب����رداری  ح��ق��ی��ق��ت، 
ع��ج��ای��ب ن��ق��ش ه��ا س���ازی س���وی خ��اکف����روغ روی����ت ان�����دازی س���وی خ��اک
است بهار  در  خندان  ت��و   ش��وق  از  اس��تگ��ل   ب��ی ش��م��ار  رن���گ ه���ای  آن���ش  از 

ب����اران شد •   ن���ور  گ��ل��زار  و  آم���د  شدب��ه��ار  الل��ه اف��ش��ان  ی��ار  رخ  عشق  ز  چمن 
بشنو •   ب��وس��ت��ان  م��رغ��ان  ز  عشق  شدس���رود  ت��اب��ان  سبز  ب��رگ  گ��ل  ز  ی��ار  جمال 

آرای��ش��ی •   ه��س��ت  ک��ه  ه��رج��ا  ج��ه��ان  ت��وس��تدر  ج����ه����ان آرای  روی  از  پ��رت��و 

خداوند فراتر و برتر از توصیف هاست و در خیال و وصف و وهم نمی گنجد.

یقی��ن دارم ک��ه بی ش��ک، ج��اِن جان��یه��رآن وصف��ی ک��ه گوی��م، بی��ش از آنی
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وز هرچ��ه گفته ان��د و ش��نیدیم و خوانده ای��مای برت��ر از خی��ال و قی��اس و گم��ان و وه��م •  

رسد •   ذات��ش  )ع��م��ق(  کنه  در  ادراک  رسدن��ه  صفاتش  )عمق(  غ��ور  به  فکرت  نه 

نگنجی •   فهم  در  تو  که  گفتن  تو  وصف  نیایینتوان  وهم  در  تو  که  گفتن  تو  شبه  نتوان 

کاین جا •   منم  نه  حیران  تنها  معرفتت  حیران هادر  صف  ان��در  استاده   کل  عقل  هم 

ادراک؟ •   ک���رد   دان���ا  ت��و  وص���ف  ک��ه ع��اج��ز اوف���ت���اد ان����در ک��ف خ��اکک��ج��ا 

خداوند دانا و عالم است و ما نادان!

ت��و دان��ی و ت��و دان��ی، آن چ��ه خواه��ین���م���ی دان���م، ن���م���ی دان���م، ال��ه��ی

باش��د •   ک��را  علم ه��ا  چنی��ن  ان��درای��ن  عل��م  ب��ه  او  مانن��د  نیس��ت 
ه����م ن���ام���ة ن���ان���وش���ت���ه خ���وان���یه����م ق���ص���ة ن����ان����م����وده دان����ی •  

ن��م��ی دان����م ت��و م���ی دان���ی ب��گ��و ح��الم��ن ب��ی ک��س ن����دارم ای���ن پ��ر و ب��ال •  

در میان ابیات و عبارت زیر 8 مورد با مفاهیم شعر به نام کردگار از الهی نامة عطار نیشابوری ارتباط مفهومی 
و قرابت معنایی دارد. کنار آن ها عامت بزنید.

FF نه ج��ب��ی��ن  ب���ر  ع��ش��ق��ی  داغ  را  دهدل���م  آت���ش���ی���ن  ب���ی���ان���ی  را  زب����ان����م 

FF است م��ق��ّدر  خالق  خ��زان��ة  از  چ��و  خواستنرزق��ت  خلق  در  ز  ب��ود  هّمتی  دون 

FF را آف���ری���ن���ن���ده  ب��ی��ن��ن��دگ��ان  راب����ه  ب��ی��ن��ن��ده  دو  م��رن��ج��ان  ن��ب��ی��ن��ی، 

FF ب��ار را  وه���م  ق��رب��ش  ای����وان  در  ک��ارن��ه  را  ع��ق��ل  چ��رای��ش  و  چ���ون  ب��ا  ن��ه 

FF رس ب���ی ک���س  م���ن  ف���ری���اد  ب���ه  بساهلل  ب��ی ک��س  م��ن  ی��ار  ک��رم��ت  و  فضل 

FF ع�����ذاراف�����روز م���ه روی������ان اف���اکب���ه ن����ام ن��ق��ش ب��ن��د ص��ف��ح��ة خ��اک

FF س��خ��ن گ��ف��ت��ن ان����در زب����ان آف��ری��دب���ه ن����ام خ���دای���ی ک���ه ج����ان آف��ری��د

FF خلیل ب���ر  آت���ش���ی  ک��ن��د  نیلگ��ل��س��ت��ان  آب  ز  بَ����َرد  آت���ش  ب��ر  گ��روه��ی 

FF تا در بحار )دریاها( وصف جالت کند ثنا )ستایش(خ��ود دس��ت و پای فه��م و باغت کجا رس��د

FF.ناتانائیل آرزو مکن خدا را جز در همه جا، در جای دیگری بیابی
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درس اّول

چشمه - پیرایۀ خرد 
چشمه - خالصۀ دانش ها 

 
وصف چشمه ای مغرور که همه چیز را از خود می داند )چشمه ای پر سروصدا و سریع که می گوید 
سبزه بر سر و دوش من بوسه می زند، ماه زیبایی خود را در من می بیند، قطرة باران در مقابل من 
بی ارزش و خجالت زده است، ابر از من صاحب باران می شود، باغ زیبایی اش را از من می گیرد، گل 

از من زندگی گرفته و هیچ کس مثل من نیست(
این چش��مه وقتی به دریای خروشان و ترسناک می رسد ساکت و خاموش می شود و در دریا محو 

و نابود می گردد و نتیجه ی غرور خود را می دهد.

غرور و خودشیفتگی و ادعای بی مانندی

منم ی��ک��ت��ا  م��ع��رک��ه  ای���ن  در  منمگ��ف��ت  ص���ح���را  و  گ��ل��ب��ن  س���ر  ت����اج 
من آغ����وش  در  س��ب��زه  ب����دوم  منچ���ون  دوش  ب��ر  و  س��ر  ب��ر  زن���د  ب��وس��ه 
شد س���رم���ای���ه  ح���ام���ل  م���ن  ز  شداب����ر  پ��ی��رای��ه  ص���اح���ب  م���ن  ز  ب����اغ 
ن��ی��ل��وف��ری پ������ردة  ای�����ن  ب����ن  همسریدر  م��ن��ی  چ��و  ب��ا  ک��ن��د  ک��ی��س��ت 
غ��رور از  ش���ده  م��س��ت  آن  ن��م��ط  دورزی���ن  گشت  کمی  چ��و  م��ب��دأ  ز  و  رف��ت 

بجنبد •   پ��ّش��ه  یکی  خ��اش��اک  س��ر  ب��ر  ماستگ��ر  نظر  در  عیان  پشه  آن  جنبیدن 
تیز  •   ن��ظ��ر  از  ک��ن��م  پ����رواز  چ��و  اوج  دریاستب��ر  ت��ک  ان��در  ذّره ای  اگ��ر  می بینم 
تکبر •   و  اس��ت  غ��رور  و  مستی  همه  وی  استاز  نیاز  و  عجز  و  بیچارگی  همه  ما  وز 
گفت •   چنین  و  ک��رد  نظر  ب��ال  راس��ت��ی  ماستب��ر  پ��ر  زی��ر  جهان  روی  همه  ام���روز 
حسود •   که  زان  مده  دست  از  افتادگی  عرض و مال و دل و دین در سر مغروری کردحافظ 

مفهوم مقابل )برعکس( این مفهوم، تواضع است که در ابیات زیر از سعدی می بینم. •  
)در این ابیات برخاف مفهوم شعر نیما که غرور باعث نابودی شده است، تواضع و فروتنی باعث ارزشمندی گشته است(:

چکید اب����ری  ز  ب����اران  ق��ط��ره  خ��ج��ل ش���د چ���و پ��ه��ن��ای دری����ا ب��دی��دی��ک��ی 
کیستم م��ن  دری��اس��ت  ک��ه  ج��ای��ی  نیستمک��ه  م��ن  ک��ه  ح��ّق��ا  ه��س��ت  او  گ��ر 
بدید ح��ق��ارت  چ��ش��م  ب��ه  را  خ���ود  پ��روری��دچ��و  ج���ان  ب��ه  ک��ن��ارش  در  ص���دف 
شد پ��س��ت  ک���و  ی��اف��ت  ازو  شدب��ل��ن��دی  ه��س��ت  ت���ا  ک��وف��ت  ن��ی��س��ت��ی  در 
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نتیجة غرور، نابودی و از بین رفتن و خاموشی است.

رسید آن ج���ا  ب��ه  چ��و  ک��وچ��ک  چشمة 
خ��واس��ت ک����زان ورط����ه ق���دم درک��ش��د
ماند خ��ام��وش  و  خ��ی��ره  چ��ن��ان  ل��ی��ک 

ب��دی��د دری�����ا  ه��ن��گ��ام��ة  ه��م��ه  وان 
کشد ب���رت���ر  ح���ادث���ه  از  خ��وی��ش��ت��ن 
ماند گ��وش  سخنی  شیرین  همه  ک��ز 

غرور •   و  نهادند  پیش  در  که  عشوه  همه  افکندندآن  پشت  پ��س  ج��دای��ی  روز  عاقبت 

س��رش •   از  غ���رور  گیتی  ک���رده  در  س����ر ن���ات���وان���ی ب����ه زان������و ب���رشب��ه 

ش��ده ای •   ب��ه��اران  مغرور  که  ش��وخ  گل  داریای  خزانی  چه  پی  در  که  نیست  خبرت 

روزگ��ار •   اس��ت  دی��ده  که  ن��از  و  کبر  ز  کیبگذر  ک��اه  ط��رف  و  قیصر  ق��ب��ای  چین 

ت��ک��ب��ر ب���ه خ����اک ان�����در ان������دازدتت����واض����ع س����ر رف���ع���ت اف�������رازدت •  

در میان ابیات زیر 6 مورد با مفاهیم ش��عر چش��مه از نیما یوش��یج ارتباط مفهومی و قرابت معنایی دارد. کنار 
آن ها عامت بزنید.

FF م��غ��روری خ��وی��ش  ب��ه  دای����م  ک��ه  م��ع��ذوریای  ن��ی��س��ت  ع��ش��ق  را  ت���و  گ���ر 

FF مجوی تواضع  و  حلم  سگ صفت،  عدوی  زانکه به قول خدای نیست شیاطین ز طین )ِگل(از 

FF رف��تزاه���د غ���رور داش���ت س��ام��ت ن��ب��رد راه دارال���ّس���ام  ب��ه  ن��ی��از  ره  از  رن���د 

FF خورشید تکّبر  ت��اج  بنهد،  پیشش  استآن ک��ه  درویشان  حشمت  در  که  کبریاییست 

FF نگفت دروی��ش  من  با  سخن  کبر  از  بادگرچه  خاموشش  پستة  شکرین  ف��دای  ج��ان 

FF نترسید تقدیر  ز  و  ک��رد  منی  برخاستبسیار  چه  جفاپیشه  چرخ  این  از  که  بنگر 

FF بیا اف���ت���اده ام  م��ن��ی  و  م��ای��ی  ب��ح��ر  مغروریدر  خویش  ب���ازوی  ق��وت  ب��ه  آن  از 

FF شکفتن س���از  َم��َط��ل��ب  ت��ک��ّب��ر  اه���ل  چین بر رخ این شعله مزاجان رگ سنگی استاز 

FF ج��الت����رک م���ا س����وی ک���س ن��م��ی ن��گ��رد و  ج���اه  و  ک��ب��ری��ا  ای���ن  از  آه 



168
ادبیات موضوعی دهم

تست قرابت معنایی

فصل اول: ستایش و درس 1 و 2 

989 همة9گزینه9ها9به9جز9………9مصداق9و9شاهد9مناسبی9برای9بیت9زیر9هستند.8
»چو9در9وقت9بهار9آیی9پدیدار/9حقیقت،9پرده9برداری9ز9رخسار«

بهار و  ب��اغ  و  س��ب��زه  و  گ��ل  اوس���ت  نیست1(  هیچ  ج��ه��ان  ب��اغ  ای��ن  در  غیر 
م��ان��ده ح��ی��ران  خ��ل��ق  ج��ه��ان��ی  ای  ت���و ب���ه زی���ر پ�����رده، پ��ن��ه��ان م��ان��ده2( 
بلند آف���ت���اب  و  ج��وی��ی  ش��م��ع  ت��ار3(  ش��ب  در  ت��و  و  روش����ن  ب��س  روز 
ببین و  گلستان  ب��ه  بگشا  چشم  خ��ار4(  و  گ���ل  در  ص����اف  آب  ج���ل���وة 

999 همة9ابیات9با9بیت9»هر9آن9وصفی9که9گویم9بیش9از9آنی/9یقین9دانم9که9بی9شکل9جاِن9جانی«89
قرابت9دارند9به9جز:

وهم و  گمان  و  قیاس  و  خیال  از  برتر  ای  خوانده ایم1(  و  شنیدیم  و  گفته اند  هرچه  وز 
بار را  و ه��م  ق��رب��ش  ای���وان  در  ن��ه  ک��ار2(  را  ع��ق��ل  چ��رای��ش  و  چ���ون  ب��ا  ن��ه 
یقینی و  علمی  همه  جاللی  و  عّزی  همه  جزایی3(  و  جودی  همه  سروری  و  نوری  همه 
خ��رد و  روان  ت��و  وص���ف  از  خ��ی��ره  گ��م��ان4(  و  ی��ق��ی��ن  ت���و  م���دح  از  ع��اج��ز 

1009 همة9عبارات9با9مصرع9»هر9آن9وصفی9که9گویم9تو9بیش9از9آنی«9ارتباط9مفهومی9دارند9به9جز9………8
2( ماعرفناک حّق معرفتک 9 1( جّل جالله و عّم نواله 

4( ان اهلل الیوصف و الیدرک 9 3( الیدرکه بعدالهمم 
1019 در9کدام9گزینه9واژه9ای9معادل9معنایی9»شگفتی9ها«9دیده9می9شود؟8

زب��ان��م و  ک���ام  ت���و،  ز  گ��وی��ا  زه���ی  ت���وی���ی ه���م آش����ک����ارا ه���م ن��ه��ان��م1( 
پنهان و  پ��ی��دا  ه��ر  رّزاق  ت��وی��ی  ن����ادان2(  و  دان����ا  ه���ر  خ����اّلق  ت��وی��ی 
خاک س��وی  ان����دازی  روی���ت  ف���روغ  ع��ج��ای��ب ن��ق��ش ه��ا س���ازی س���وی خ��اک3( 
ال��ه��ی ن���م���ی دان���م،  ن���م���ی دان���م  ت��و دان���ی و ت��و دان����ی، آن��چ��ه خ��واه��ی4( 

1029 کدام9دو9بیت9مشترکا9ًبه9یک9مضمون9اشاره9دارند؟89
کن ما9 ی��ار9 را9 خ��ود9 فضل9 کنالف(9الهی،9 م��ا9 ک��ار9 در9 نظر9 ی��ک9 رح��م��ت9 ز9
پنهان و9 پیدا9 ه��ر9 رّزاق9 ن���ادانب(9ت��وی��ی9 و9 دان���ا9 ت��وی��ی9خ���ّاق9ه��ر9
پدیدار آی��ی9 بهار9 وق��ت9 در9 رخسارج(9چ��و9 ز9 پ���رده9ب���رداری9 حقیقت،9
جای خ��داون��د9 و9 ن��ام9 ره��ن��م��اید(9خ���داون���د9 روزی9ده9 خ���داون���د9
است بهار9 در9 خندان9 تو9 شوق9 از9 استه9(9گل9 بی9شمار9 رن��گ9ه��ای9 آن��ش9 از9
ن���ام9خ��داون��د9ج���ان9و9خ��رد ک��زی��ن9ب��رت��ر9ان��دی��ش��ه9ب��رن��گ��ذردو(9ب���ه9

4( ه� - و 3( ب- د9 2( د- و9 1( الف- ج9

فصل دوم: قرابت معنایی
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1039 کدام9دو9بیت9با9هم9تناسب9معنایی9دارند؟8
الف(9بس9که9جستم9تا9بیابم9از9آن9دلبر9نشان/9تا9گمان9اندر9یقین9گم9شد9یقین9اندر9گمان
ب(9تا9که9می9جستم9ندیدم9تا9بدیدم9گم9شدم/9گم9شده9گم9کرده9را9هرگز9کجا9یابد9نشان
ج(9بعد9مردن9از9غبارم9کیست9تا9یابد9نشان9/9نقش9پای9موج9هم9با9موج9می9باشد9روان

د(9در9حقیقت9چون9بدیدم9زو9خیالی9هم9نبود/9عاشق9و9معشوق9من9بودم9ببین9این9داستان
4( ج- الف 3( ج- د9 2( ب- د9 1( ب- الف9

1049 بیت9»نمی9دانم،9نمی9دانم،9الهی/9تو9دانی9و9تو9دانی،9هرچه9خواهی«9با9کدام9بیت9قرابت89
معنایی9دارد؟

ب��ود دان�����ا  ه���رک���ه  ب����ود  ت���وان���ا  ب��ود1(  ب���رن���ا  پ���ی���ر،  دل  دان�����ش  ز 
خوانم که  رازی  هر  به  خوانم  را  تو  ت��و را دان���م ب��ه ه��ر چ��ی��زی ک��ه دان��م2( 

ال��ه��ی  ع��ن��ای��ت  ب���ه  ت���و  ه���م  آن ج����ا ق��دم��م رس����ان ک���ه خ��واه��ی3( 
تو می دانی علم خود  به  نمی دانم  الهی من  یکی بیدل، یکی بادل، یکی در بند صد مشکل4( 

1059 همة9ابیات9با9هم9قرابت9معنایی9دارند9به9جز9……… .89
دشت و  هامون  به  سبزه  رخ��ت  کشد  زن����د ب���ارگ���ه گ���ل ب���ه گ���ل زاره���ا1( 
می گریند که  ابرها  آن  بهانة  تویی  ب��اران��ی2(  ای��ن ه���وای  بیا ک��ه ص��اف ش��ود 
شد ن���ورب���اران  گ��ل��زار  و  آم��د  ب��ه��ار  شد3(  اف��ش��ان  الل��ه  ی��ار،  رخ  عشق  ز  چمن 
است بهار  در  خندان  تو  ش��وق  از  گل  اس��ت4(  ب��ی ش��م��ار  رن���گ ه���ای  آن���ش  از 

1069 کدام9گزینه9به9»فریاد«9و9»سر9و9صدا«9اشاره9دارد؟8
درکشد ق��دم  ورط���ه،  ک��زان  کشد1( خ��واس��ت  ب���رت���ر  ح���ادث���ه  از  خ��وی��ش��ت��ن 
غ��رور از  م��س��ت ش��ده  آن  نمط  دور2( زی���ن  گشت  کمی  چ��و  م��ب��دأ  ز  و  رف��ت 
رسید آن ج���ا  ب��ه  چ��و  ک��وچ��ک  ب��دی��د3( چشمة  دری�����ا  ه��ن��گ��ام��ة  ه��م��ه  وان 
شد س��رم��ای��ه  ح��ام��ل  م��ن  ز  شد4( اب����ر  پ��ی��رای��ه  ص���اح���ب  م���ن  ز  ب����اغ 

1079 در9کدام9گزینه9مفهوم9تکبّر9و9غرور9یافت9نمی9شود؟8
منم یکتا  م��ع��رک��ه،   ای��ن  در  منم1( گ��ف��ت:  ص���ح���را،  و  ُگ��ل��ب��ن  س���ر  ت����اج 
شد س��رم��ای��ه  ح��ام��ل  م���ن،  ز  شد2( اب����ر  پ��ی��رای��ه  ص���اح���ب  م���ن  ز  ب����اغ 
س��ه��م��گ��ن��ی، ن������ادره ج���وش���ن���ده ای3( دی�����د ی��ک��ی ب��ح��ر خ��روش��ن��ده ای
ن��ی��ل��وف��ری پ����ردة  ای����ن  بُ����ن  همسری؟4( در  م��ن��ی  چ��و  ب��ا  ک��ن��د  کیست 

1089 پردة89 از9 منظور9 منی9همسری؟«9 با9چو9 کند9 /9کیست9 نیلوفری9 پردة9 این9 بُن9 بیت9»در9 در9
نیلوفری9چیست؟

4( چشمه 3( آسمان9 2( دریا9 1( جنگل9
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1099 مفهوم9نوشته9شده9در9مقابل9کدام9بیت،9اصًا9در9آن9بیت9یافت9نمی9شود؟8
)تکیه(1( راس�����ت ب���ه م��ان��ن��د ی��ک��ی زل��زل��ه یله  س��اح��ل  ت��ن  ب��ر  تنش  داده 
)ترسناکی(2( دی�����د ی��ک��ی ب��ح��ر خ��روش��ن��ده ای جوشنده ای  ن��ادره  سهمگنی، 
شد س��رم��ای��ه  ح��ام��ل  م���ن،  ز  )ثروتمندی(3( اب����ر  شد  پیرایه  صاحب  من  ز  باغ 
ماند خ��ام��وش  و  خ��ی��ره  چ��ن��ان  کز همه شیرین سخنی گوش ماند )سرگشتگی(4( ل��ی��ک 

1109 در9کدام9گزینه9به9فعِل9کودکان9اشاره9شده9است؟8
1( به وقت نومیدی، امیدوارتر باش.

2( به هر نیک و بد، زود شادمان و زود اندوهگین مشو.
3( رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا حق شناس باش.

4( از آموختن، ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی.

1119 بیت9»چه9باید9نازش9و9نالش9بر9اقبالی9و9ادباری/9که9تا9بر9هم9زنی9دیده9نه9این9بینی9نه9آن89
بینی«9با9همة9ابیات9قرابت9دارد9به9جز9گزینة9………. .

توست ک��ان  ب��ده،  اکنون  نعمت  و  توست1( زر  ف��رم��ان  ز  ب��ی��رون  ت��و  از  بعد  ک��ه 
ان��درو که  دنیا  خانة  سراست  رود2( مهمان  او  روز  ی��ک  و  بیاید  ای��ن  روز  ی��ک 

رفت3( چنان که دست به دست آمده است ملک به ما  بخواهد  چنین  هم،   دگر  دست های  به 
مبند دل  اّی��ام  گ��ردش  به  دل  ک��ام  رود4( ب��ر  آرزو  ب��ر  ن��ه  ک��ج م��دار  چ��رخ  کین 

1129 کدام9عبارت،9تکمیل9کنندة9عبارت9زیر9است؟8
»هر9که9داد9از9خویشتن9بدهد،9………«

2( اندر همه کاری داد از خویشتن بده. 1( چندان که طاقت باشد. 9
4( این فعل کودکان باشد. 9 3( از داور مستغنی باشد. 

1139 مفهوم9عبارت9»چه9باید9نازش9و9نالش9بر9اقبالی9و9ادباری/9که9تا9بر9هم9زنی9دیده9نه9این89
بینی9نه9آن9بینی«9در9کدام9بیت9دیده9نمی9شود؟

این عروس از  که کس  مبند  در جهان  نیست1( دل  کنار  در  جگر  خ��ون  دی��ده  آب  جز 
نیست2( خوش منزلی است عرصة روی زمین، دریغ ق��رار  مقام  و  عیش  مجال  کانجا 
بنمایم دهر  راز  صافیت  می  در  تا  به شرط آن که ننمایی به کج طبعاِن دلْ کورش3( بیا 
ب��اد و  ف��س��وس��ی  س��راس��ر  ب���ه ت���و ن��ی��س��ت م���رد خ��ردم��ن��د ش��اد4( ج��ه��ان��ا 

1149 مفهوم9عبارت9»شکر9نعمت،9نعمتت9افزون9کند«9از9کدام9بیت9برداشت9نمی9شود؟8
ک��ار در  ش��ن��اخ��ت��ن  ن��ع��م��ت  خ��وار1( ح�����ّق  نعمت  ب��ه  ده���د  اف����زون  نعمت 
ب��گ��ش��ای��د خ�����دای  ن��ع��م��ت،  ش���ک���ر ک����ن ت����ا خ�����دا ب��ی��ف��زای��د2( دِر 
ت��و ن��ه  ای از دِر نعم��ت ک��ه هم��ه کفران��ی3( نعم��ت آن راس��ت زیاده که همه ش��کر بود
ج��زا4( بخشش خود را به شکر کس نیاالید که هست از  ج��زوی  ش��کر  آزادم��ردی  ره  در 



فصل سوم

تاریخ ادبّیات

فصل سوم: تاریخ 
ادبّیات
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تاّ بوا  یاات  ادبیلات

تحلیل فصل و گونه شناسی

برخیآثارطنز مثنویمعنوی بوستان گلستان قابوسنامه

شاهکارهایادبی

بازگوکردنموضوعومفهومیرفتاری،اخالقی
یامسئلهایاجتماعیوپندآموزبهشیوةاندرز

استفادهازداستانیاحکایت

استفادهازشعرونثر

ادبیات تعلیمی
فصل 1

میتوانندتخیلی-ادبیباشندتامسئلهایرا
بهصورتروایییانمایشیباجذابّیتبیشتر

ارائهدهند.

نمونههایتعلیمی

کلیلهودمنه

موضوع:حکمت-اخالق-مذهب-دانشی
ازمعارفبشری

درکتابهایدرسیوادبّیاتکودکو
نوجوانبسیارند.

هدف:آموزشوتعلیم



فصل چهارم

دستور

فصل چهارم: دستور
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نقش کلمات

مفعول

JJفرمول پیدا کردن مفعول: چه چیزی را / چه کسی را + فعل؟ ← مفعول

•• JبهJفعلJبودنJگذراJوJهاJجزئیJچندJقس��متJدرJکه(JندارندJبعضیJوJدارندJمفعولJبهJاحتیاجJهاJفعلJبعضی
آنJپرداختهJام(.

گاهیJمفعولJباJنشانهJ»را«JمیJآیدJوJگاهیJبدونJآن. ••

صدف Jچون Jکف Jب��رزده J،ده��ان Jبه Jهدفگه Jب��ر Jرود Jک��ه Jت��ی��ری Jچ��و Jگ��اه

JراJکفJ:مفعولJ←JزدهJراJچیزیJچه

منم Jیکتا J،معرکه Jای��ن Jدر J:منمگفت Jص��ح��را Jو Jگ��ل��ب��ن Jس��ر Jت���اج

چهJچیزیJراJگفتJ←Jمفعول:JدرJاینJمعرکهJیکتاJمنم،JتاجJسرJگلبنJوJصحراJمنم
JجمالتJیاJجملهJمعمواًلJوJشودJگفتهJکهJاس��تJچیزیJهرJ»گفت«JفعِلJمفعولJ*(

J).استJآنJازJبعد

من Jآغ��وش Jدر Jسبزه J،ب���دوم Jمنچ��ون Jدوش Jب��ر Jو Jس��ر Jب��ر Jزن��د Jبوسه

چهJچیزیJراJزندJ←Jمفعول:JبوسهJرا

م���و،Jشکن Jزس���ر Jب��گ��ش��ای��م Jمنچ���ون Jب��ه Jرا Jخ���ود Jرخ Jببیند Jم���اه

چهJچیزیJراJبگشایمJ←Jمفعول:JشکنJرا
JراJخودJرخJ:مفعولJ←JببیندJراJچیزیJچه

برد Jپ��ای��ان Jب��ه Jچ��و Jره J،م��ن Jب��ر Jب��رددر Jگ��ری��ب��ان Jب��ه Jس��ر Jخجلی Jاز

چهJچیزیJراJبهJپایانJبردJ←Jمفعول:JرهJرا
چهJچیزیJراJبهJگریبانJبردJ←Jمفعول:JسرJرا

زن��دگ��یگ��لJب��هJه��م��هJرن���گJوJب��رازن��دگ��ی Jم���ن Jپ��رت��و Jاز Jک��ن��دJم��ی

چهJچیزیJراJمیJکندJ)انجامJمیJدهد(؟J←Jمفعول،JزندگیJرا

مرتبط با دروس 1-5-8-11-12-16-17-18- متوسطه 1

درس
1

درس 
1

درس 
1

درس 
1

درس 
1

درس 
1
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روت د افرا د لوف

متّمم

JJ.کلمه ای است که بعد از حرف اضافه می آید
مهم ترین حروف اضافه: 

JچونJ-J)مانندJمعنیJبه(JچوJ-JمانندJ-JبرJ-J)بجزJمعنیJبه(JمگرJ-JبجزJ-JبیJ-JباJ-JاندرJ-JدرJ-JبرایJ-JبهJ-Jاز
…J-JساِنJبهJ-J)برایJمعنیJبه(JبهِرJ-J)ازJمعنیJبه(JکهJ-J)برساندJراJچیزیJحدJوJپایانJوقتی(JتاJ-J)مانندJمعنیJبه(

ن��ی��ل��وف��ری Jپ����ردة Jای����ن Jب���ن Jهمسریدر Jمنی Jچ��و Jب��ا Jکند Jکیست

حرفJاضافه:JدرJ←Jمتّمم:JبنJاینJپردةJنیلوفری
حرفJاضافه:JباJ-JچوJ←Jمتّمم:Jمنی

•• Jبن«JمتممJاولینJباالJمثالJدرJمثاًلJ.گیردJمیJراJنقشJهمانJنیزJآنJهس��تهJ،بگیردJنقشJیکJگروهیJاگر
JاینJبن«JهمJراJمتممJتوانیمJمیJماJپسJاستJ»بن«JواژةJگروهJاینJهس��تهJکهJاس��تJ»نیلوفریJپردةJاین

پردةJنیلوفری«JبگیریمJوJهمJ»بن«.

غ��رور Jاز Jش��ده Jمست Jآن Jنمط Jدورزی��ن Jگشت Jکمی Jچو Jمبدأ Jز Jو Jرف��ت

حرفJاضافه:JزJ)از(J←Jمتّمم:Jنمط
حرفJاضافه:JازJ←Jمتّمم:Jغرور

حرفJاضافه:JزJ)از(J←Jمتّمم:Jمبدأ
)*JدقتJکنیدJدرJاینJمثالJ»چو«JحرفJاضافهJنیستJچونJمعنیJمثلJوJمانندJنمیJدهد.(

یلهراس����تJب��هJم��ان��ن��دJی��ک��یJزل��زل��ه J،س��اح��ل Jت��ن Jب��ر Jت��ن��ش Jداده

حرفJاضافه:JبهJمانندJ←Jمتمم:JیکیJزلزله
حرفJاضافه:JبرJ←Jمتمم:JتنJساحل

خیرب��هJرس��ت��مJب��رJآن��گ��هJب��ب��اری��دJتیر Jخ��ی��ره Jب��ر J:گ��ف��ت Jب��دو Jتهمتن

حرفJاضافه:JبهJ-JبرJ←Jمتمم:Jرستم
حرفJاضافه:Jب�J)�ه(J←Jمتمم:JاوJ)بِدو(

حرفJاضافه:JبرJ←Jمتمم:JخیرهJخیر

•• JمتممJبرایJکهJمثالJهمینJمانندJ.آمدJمیJمتممJیکJبرایJاضافهJحرفJدوJگاهیJفارسیJزبانJگذش��تهJدر
J.استJآمدهJ»برJ-Jبه«JاضافهJحرفJدوJرستم

درس 
1

درس 
1

درس 
1

درس 
12
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ادبیات موضوعی دهم

حس آمیزی

JJ آمیخت�ن دو ی�ا چند حس در کالم و یا آمیختن یک حس ب�ا پدیده ای ذهنی و انتزاعی و یا به کار
بردن یک حس در مواردی که ربطی به آن حس ندارد.

حرفJهایمJمثلJیکJتّکهJچمنJروشنJبود.

روشنJبودنJحرف،JآمیختنJدوJحسJبیناییJوJشنواییJاست.

ماند Jخ��ام��وش Jو Jخیره Jچنان Jماندلیک Jگ��وش Jسخنی Jشیرین Jهمه Jکز

شیرینJسخنیJآمیختنJدوJحسJچشاییJوJشنواییJاست.

هرJچهJپیشJترJمیJرفت،JتاریکیJغلیظJترJمیJشد.JهیچJکسJدرJراهJنبود.

تاریکیJغلیظ،JبهJکارJبردنJحسJبیناییJدرJموردیJکهJربطیJبهJآنJندارد.

JموحشJوضعیJبهJعظیمJهایJشاخهJتابستانJخنکJوJمبهمJهایJروشناییJآنJازJاثریJهیچJبی
سیخJایستادهJبودند.

روشناییJهایJخنک،JآمیختنJدوJحسJبیناییJوJالمسهJاست.

حس آمیزی

در همة گزینه ها به جز گزینة ……… »حس آمیزی« وجود دارد. 4 344
J)4نوشتةJبامزه J)3کالمیJشیرین  J)2هوایJسرد  J)1خبرJتلخ 

در کدام بیت، آرایة »حس آمیزی« وجود دارد؟ 4 345
J)2چنینJگفتJرستمJبهJآوازJسخت J)1چنینJپاسخJآوردشJاسفندیار 
J)4خروشJآمدJازJبارةJهرJدوJمرد J)3غمیJگشتهJاسپانJوJمردانJتباه 

در کدام گزینه، آرایة »حس آمیزی« مشهود است؟ 4 346
J)2سخنJگفتنشJباJپسرJنرمJدید J)1یکیJتازیJایJبرJنشستهJسیاه 
J)4همیJخاکJنعلشJبرآمدJبهJماه J)3رخJشاهJکاووسJپرشرمJدید 

مرتبط با درس 1

درس
1

درس
1 

فرا 
کتابی

فرا 
کتابی
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یبد  یام  یااآ  هان ادبی

در همة گزینه ها به جز گزینة ……… آرایة »حس آمیزی« به کار رفته است.4 347
میJشنوم Jچ��م��ن Jاز Jت��و Jده���ن Jب����ویJ)1
رنگین JهایJبهانه Jبه Jشیرین JهایJترانه JبهJ)2
کجاست Jتو Jجای Jکه Jندانست Jجوینده JهیچJ)3
گویند Jکه Jخنده Jشکر Jبه Jآنی Jاز JترJشیرینJ)4

م��یJش��ن��وم Jس��م��ن Jو Jالل���ه Jز Jت��و Jرن���گ
را JلقاJخوش Jخ��وب Jمه Jخانه Jس��وی Jبکشید
کجاست Jتو Jس��رای Jب��ران��داز Jخانه Jای Jآخ��ر
زمانی Jشیرین Jتو Jکه Jخوبان Jخسرو Jای

در کدام گزینه، »حس آمیزی«، دیده  نمی شود؟ 4 348
J)1تاJبشنویJبویJزمستانیJکهJدرJباغJرخنهJکرده

J)2فلکJدرJخاکJمیJغلتیدJازJشرمJسرافرازی
J)3خداوندJلباسJهراسJوJگرسنگیJراJبهJآنJهاJچشانید.

J)4روشنیJراJبچشیم

در کدام گزینه از آرایة »حس آمیزی« استفاده شده است؟ 4 349
J)1باJچشمJهایJعاشقJبیاJتاJجهانJراJتالوتJکنیم

J)2بیاJکهJیادJتوJآرامشیJاستJطوفانی
J)3بویJجویJمولیانJمدهوشمJکرد

J)4تاJنگردیJآشناJزینJپردهJرمزیJنشنوی

در کدام بیت، آرایة »حس آمیزی« به کار نرفته است؟ 4 350
JُکنJترJزبانJ،دوستJایJ،خشکJسالمJبهJمنJباJ)1
لیک Jایم Jنه Jشنیدن Jتلخ Jمرِد Jگرچه JماJ)2
جنان Jس��وی Jکشد Jب��و Jآن Jرا Jت��و Jت���اJ)3
گرم Jصفیر Jدل Jاز Jکشم Jچون Jکه Jبلبلم JآنJ)4

افشانم Jتَ��َرت Jلعِل Jساعت Jهر Jم��ژه Jاز Jتا
است Jشنیدنی Jآی��د Jتو Jزب��ان Jاز Jکه Jتلخی
ب����ویJگ���لJب���اش���دJدل���ی���لJگ��ل��س��ت��ان
شنید Jت��وانJم��ی Jنََفسم Jاز Jمحبت Jب��وی

حافظ در بیت: »از این شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم / که سر تا پای حافظ را 4 351
چرا در زر نمی گیرد«، چند حس را در یک ترکیب به هم آمیخته است؟ 
J)4پنج J)3چهار  J)2سه  J)1دو 

در کدام بیت، آرایة »حس آمیزی« به کار رفته است؟ 4 352
J)1یاJبروJهمچونJزنانJرنگیJوJبوییJپیشJگیر
J)2هرJخسیJازJرنگJگفتاریJبدینJرهJکیJرسد
نزن Jدرویشی Jالف J،نداری JبرگیJبی JبرگJ)3
J)4چرخJگردونJاینJرسنJراJمیJرساندJتاJبهJچاه

فکن Jمیدان Jدر Jگوی Jو Jآی Jاندر Jمردان Jچو Jیا
گ��امJزن Jباید Jم��رد Jو Jس��وزJپ��رده Jباید Jدرد
مکن Jنامردان Jچو Jجان J،نداری Jعّیاران Jچو Jرخ
رسن Jدر Jدرزن Jچنگ J،باید Jصحرات Jهمی Jگر

در کدام بیت آرایة »حس آمیزی« مشهود نیست؟ 4 353
دار Jارزان���ی Jمن Jبه Jخدایا Jفقر Jدول���تJ)1
J)2صدJمیکدهJخونJبیشJکشیدهJاستJلبJمن
گلوس��وز Jنال��ه Jنش��ود Jنوش��ی Jچش��مةJبیJ)3
شکست Jمستی Jرونق Jساقی Jدیدار JنشئةJ)4

کاینJکرامتJسببJحشمتJوJتمکینJمنJاست
است Jکشیده Jگفتار Jرنگینی Jب��ه Jک��ار Jت��ا
ش��یرینJس��خنیJن��یJزJلبJیارJکش��یدهJاس��ت
ندید Jساغر Jو Jشیشه Jدر Jمی Jز Jبویی JکسJهیچ
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اه لصت خسلپف:ملفه لصف

قرابت معنایی

989 س��ایر ابی��ات می گویند خدا ة9یزگ -9 92
همه جا هست و پدیده های جهان جلوه ای از او هستند 

اما گزینة )2( به پنهان بودن او اشاره می کنند.
999 س��ایر ابیات و مصراع اّول ة9یزگ -9 93

بیت صورت س��ؤال به ناتوانی از وصف خدا اش��اره 
دارند و این که درک ما به حقیقت او نمی رسد.

1009 گزینة )1(← بزرگ اس��ت ة9یزگ -9 91
ش��کوه او و فراگیر اس��ت لطف او/ گزینة )2(← تو 
را آن گونه که شایس��ته بود نشناختیم/ گزینة )3(← 
تالش ه��ا او را درک نمی کند./ گزینة )4(← خدا به 

وصف نمی آید و درک نمی شود.
1019 عجایب: شگفتی هاة9یزگ -9 93

1029 در ه��ر دو بی��ت به صفت ة9یزگ -9 93
رزاقّیت خداوند اش��اره شده است. تویی رزاق … / 

خداوند روزی ده … 
1039 ابیات به عدم توانایی ما در ة9یزگ -9 94

شناخت خدا اشاره دارند.
1049 مفهوم مشترک بیت سؤال ة9یزگ -9 94

و گزینة )4(← نادانی ما و دانایی خدا
1059 س��ایر ابیات ب��ه آمدن بهار ة9یزگ -9 92

اش��اره دارند و مفهوم مثبتی دارند اّما بیت گزینة )2( 
به گریستن و ناراحتی پرداخته است.

1069 این بیت به ص��دای بلند و ة9یزگ -9 93
مهیب دریا اشاره می کند )هنگامه: فریاد و غوغا(

1079 در ای��ن بیت به جوش��ان و ة9یزگ -9 93
خروشان بودن دریا اشاره دارد نه غرور!!

1089 مقص��ود از پ��ردة نیلوفری، ة9یزگ -9 93
آسمان الجوردی است.

1099 93ة9یزگ -9

گزینة )1(← تکیه: داده تنش بر تن ساحل یله
گزینة )2(← ترسناکی: سهمگینی

گزینة )4(← سرگشتگی: خیره/ اما در گزینة )3( به 
غرور چشمه و باروری ابر و زیبایی باغ اشاره می کند.

1109 این رفتار کودکان است که ة9یزگ -9 92
زود شاد و غمگین می شوند.

1119 سایر گزینه ها بر »ناپایداری ة9یزگ -9 91
و زودگذری دنیا« اشاره دارند. اما گزینة )1( می گوید 
اآلن که می توانی ببخش چون بعد از مرگ این کار 

را نمی توانی انجام بدهی.

1129 ه��ر ک��ه داد از خویش��تن ة9یزگ -9 93
بدهد، از داور مستغنی باشد )از راه معنی می توان به 

این سؤال پاسخ داد(.
1139 ناپایداری ة9یزگ -9 به  گزینه ها  سایر  93

دنیا اش��اره دارند! اما بیت گزینة )3( می گوید راز دنیا 
را به تو نش��ان می دهم ام��ا تو آن را به نامحرمان و 

بی بصیرتان مگو.
1149 مفهوم سایر ابیات← شکر ة9یزگ -9 94

نعمت، نعم��ت را فزونی می بخش��د و زیاد می کند. 
مفه��وم گزین��ة )4(← خداوند وقتی چی��زی به ما 

می بخشد توقع سپاس ندارد!
1159 94ة9یزگ -9

گزین��ة )1(← تو برتر از توصیف منی و من توانایی 
وصف تو را ندارم 

گزینة )2(← من گویایی ام را از تو گرفته ام
گزینة )3(← خدایا بخشش خودت را شامل حال من کن.

1169 بقیة گزینه ها به این اش��اره ة9یزگ -9 92
دارد ک��ه انس��ان نبای��د از نامالیم��ات ناراحت و از 
خوش��ی ها زیاده ش��ادمان گردد اگر این دنیا را گذرا 
و در ح��ال تبّدل ببیند. )که ای��ن مفهوم در درس از 
آموخت��ن ننگ مدار آمده( ام��ا در گزینة )2( به این 
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