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درس یازدهم

یاران عاشق - شعرخوانی: صبح بی تو

لغت

 روز جمعه، آخرین روز هفتهآدینه

باور نکردن، نپذیرفتن، نفی کردن انکار

بیعت
ب��رای  بس��تن  پیم��ان  عه��د،  پیم��ان، 

فرمان برداری و اطاعت از کسی 

چنبر
حلقه و هر چیز حلق��ه مانند؛ چنبر نفس: 

چنبر زدِن ماِر نفس 

رها شدن، نجات یافتن َرستن

 منسوب به روح، معنوی، ملکوتیروحانی

سیمینه
 منس��وب به سیم، سیمین، اشیای ساخته 

شده از سیم یا نقره

مدار
مسیری معموالً دایره ای شکل که در آن 
چیزی به دور چیز دیگر می چرخد؛ مسیر  

 هر دارویی که روی زخم گذارند، التیام بخشمرهم

انکارکننده، ناباورمنِکر

لغاتستارهدار

یکی از سازهای ضربیدف

هال
ص��وت تنبی��ه و ندا که ب��رای آگاهاندن 

به کار می رود.

فرط
از حد گذش��تن، چیره ش��دن، بس��یاری، 

فراوانی

صوت آگاهی، به هوش باشهان

شقایق، اللۀ سرخآالله

دشمنی، عداوتکینه

خزانه، جای نگهداری زر و سیمگنجینه

لغاتبیستاره

امال

فرطعشقمرهمعاشقهالوهاننغمةعشقمدارخطر

خویشاوندیجغدبیعت

تاریخ ادبیّات

اثر سّید حسن حسینیهمصداباحلقاسماعیل
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نکتة مهم قلمرو زبانی

صفت بیانی

برایتوضیحووصفیکواژه)موصوف(بهکارمیرود.انواعصفتبیانی:	 :ایرشش
مطلق ← خوب - زشت - پاک - روشن

فاعلی

بن مضارع+ َ� نده ← گوینده - رونده - شنونده - بیننده
بن مضارع+ ا ← گویا - روا - شنوا - زیبا

بن مضارع+ ان ← گریان - خندان - روان - خرامان
بن ماضی / بن مضارع+ گار ← رستگار - آفریدگار - آموزگار - پروردگار

بن ماضی + ار ← خریدار - گرفتار - برخوردار - خواستار
اسم / بن / صفت + گر ← زرگر - توانگر - روشنگر - آهنگر - ستمگر

اسم / صفت + بن مضارع ← خداشناس - راستگو - حق گو
مفعولی ← بن ماضی + ه ← گفته - شکفته - رفته - دیده

لیاقت ← مصدر+ ی ← دیدنی - شنیدنی - خوردنی - نوشیدنی

نسبی

اسم+ ی ← ادبی - آسمانی - سیاسی )سیاست + ی(- لغوی )لغت + ی( - نارنجی
اسم+ ین ← ابریشمین - زّرین - پشمین - سیمین - آهنین

اسم+ ینه ← سیمینه - پشمینه - چرمینه
اسم+ انی ← جسمانی - روحانی - ظلمانی - عقالنی

اسم+ انه ← مردانه - کودکانه - بّچگانه - ساالنه
اسم+ چی ← درشکه چی - تلفن چی - بیسیم چی

	:وسرش
صفتمفعولیصفتلیاقتصفتفاعلیبنماضیبنمضارعفعل

خریدهخریدنیخرندهخریدخرخریده بودم

گفتگوداشتی می گفتی
گوینده
گویا

گفتهگفتنی

خواندهخواندنیخوانندهخواندخوانخواندم

رفتهرفتنیرونده، روا، روانرفتروبرویم

آشامیدهآشامیدنیآشامندهآشامیدآشامآشامیدم

َرسترهمی َرستیم
رهنده
رها

َرستهَرستنی

فروختهفروختنیفروشندهفروختفروشبفروشید

دیدبینخواهید دید
بیننده
بینا

دیدهدیدنی

خرامیدخرامدارند می خرامند
خرامنده
خرامان

خرامیدهخرامیدنی

ُمردمیربمیرند
میرنده
میرا

مردهمردنی
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معنی ابیات ← یاران عشق

ک��ن��ی��مبیت1:♦♦ رع����ای����ت را ع���اش���ق���ی زی���������ارانع���اش���قح���ک���ای���تک��ن��ی��مب���ی���ا

معنی: بیا راه و رسم عاشقی را به جا بیاوریم و از آزادگان و شهدا صحبت کنیم.♦♦

اش��تقاق← عاشقی و عاش��ق )هر دو از یک ریشه هستند؛ این واجآرایی← تکرار مصوت »ا«
آرایه برای رشته ریاضی و تجربی نیست(

بیا← فعِل امر
عاشقی← مفعول

یاران← متّممرعایتکنیم← فعل مرّکب
عاشق← صفت

حکایت← مفعول

ک���ردهان���دبیت2:♦♦ س��ف��ر خ��ون��ی��ن ک���ه آنه����ا س���ف���رب����رم������دارخ���ط���رک����ردهان����داز

معنی: از آن هایی صحبت کنیم که شهید شده اند و به دنبال خطر و جان فشانی می گشتند.♦♦

کنایه← خونین سفر کردن )کنایه از شهید شدن(تکرار← سفر

آنها← متّمم
خونین← قید

سفر← مفعول
کردهاند← فعل

خطر← مضاف الیهمدار← متّمم

ف��ری��ادش��انبیت3:♦♦ خ��ورش��ی��د ک���ه آنه�����ا س����ح����رزادش����اناز گ���ل���وی از دم���ی���د

معنی: از آن هایی صحبت کنیم که فریاد نورانی آن ها از گلوی روشنی بخششان بلند شد. ♦♦

تشبیه← خورشیِد فریاد )فریاد به خورشید تشبیه شده است؛ 
این ترکیب اضافۀ تشبیهی است(

کنای��ه← فری��اد از گلو دمیدن )کنایه از فری��اد و اعتراض و 
داد زدن(

خورشید← نهاد
فریاد← مضاف الیه

دمید← فعلشان← مضاف الیه
گلوی← متّمم

سحرزاد← صفت
شان← مضاف الیه

م��یزن��ن��دچ���هج���ان���ان���هچ����رخج���ن���ونم���یزدن���دبیت4:♦♦ خ����ون دس����ت ب���ا ع��ش��ق دف

معنی: چه مردانه و شجاعانه به دنبال شوریدگی بودند و با تمام وجود برای جان فشانی و شهادت تالش می کردند.♦♦

تش��بیه← دف عشق )عشق را به دف تشبیه کرده است؛ این 
ترکیب، اضافۀ تشبیهی است(

کنایه← چرخ جنون زدن )کنایه از شوریدگی و شیدایی و دیوانگی(

اس��تعارهوتشخیص← دس��ت خون )برای خون دست قائل 
ش��ده ایم ک��ه خصوصیت انس��انی اس��ت؛ این ترکی��ب اضافۀ 

استعاری است(

چهجانانه← گروه قیدی
چرخ← مفعول

دف← مفعولجنون← مضاف الیه
عشق← مضاف الیه

دست← متّمم

خون← مضاف الیه
میزنند← فعل

میکنندبیت5:♦♦ س���ر و پ���ا ب���ی ک���ه رق��ص��ی چ��ن��ی��ن،ن��غ��م��ةع��ش��قس���رم��یک��ن��ن��د:ب���ه

معنی: در عین جانبازی می رقصند و صدا و سرور عشق می خوانند.♦♦

پارادوکس)تناقض(← بی پا و سر رقصیدن
جناسهمسان)تام(← سر )کلّه( و سر )سر کردن یعنی شروع کردن(

مراعاتنظیر)تناسب(← پا و سر/ رقص و نغمه

رقصی← متّمم
بیپاوسر← قید

چنین← قیدمیکنند← فعل
نغمه← مفعول

عشق← مضاف الیه
سرمیکنند← فعل مرکب
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م��ابیت6:♦♦ ج����ان����ان و ج�����ان م���ن���ک���ِر ب�����زنزخ������ِمان����ک����ارب����رج�����انم��اه����ا

معنی: ای انکارکننده های ما و معشوق ما، با باور نکردن ما زخم به جان ما بزنید.♦♦

تشبیه← زخم انکار )انکار )مشبه( را به زخمی )مشبه به( مانند 
کرده ایم که بر جان زده می شود(

کنایه← زخم انکار بر جان زدن )کنایه از انکار کردن و با این 
کار آزردن جان(

اشتقاق← منکر و انکار )هر دو از یک ریشه هستند؛ این آرایه 
برای رشته ریاضی و تجربی نیست!(

ها← حرف ندا
منکر← منادا

جان← مضاف الیه

جانان← معطوف به مضاف الیه
ما← مضاف الیه

بزن← فعل
زخم← مفعول

انکار← مضاف الیه

جان← متّمم
ما← مضاف الیه

ک��هب��یزخ���مم����ردن،غ���ِمع��اش��قاس��تب����زنزخ����م،ای����نم���ره���ِمع��اش��قاس��تبیت7:♦♦

معنی: به ما زخم بزنید که آن موجب آرامش و راحتی ما، عاش��قان اس��ت و اگر آزادگان بدون زخم و صدمه بمیرند، غم بزرگی برایش��ان ♦♦
محسوب می شود. )اگر شهید نشوند غم بزرگی است.( 

پارادوکس)تناقض(← زخم، مرهم است/ بی زخمی، غم است.
تضاد← زخم و مرهم

تکرار← زخم

این← نهاد
مرهم← مسند

بیزخممردن← نهادعاشق← مضاف الیه
غمعاشق← مسند

است← فعل

عشقبیت8:♦♦ ف���رط از م���ن ج���ان س��وخ��ت اّول��ی��نش���رطعشقم��گ��و خ��م��وش��یاس���ته���ان،

معنی: از اینکه از ش��دت عذاب عش��ق در رنج هس��تی حرفی نزن و اعتراض نکن، چون اّولین شرط عشق در این راه خاموشی و سکوت است. ♦♦
)حتی اگر در عذاب باشی.(

کنایه← سوختن جان )کنایه از دچار سختی و عذاب و نابودی شدن(جناسغیرهمسان)ناقص(← فرط و شرط

مگو← فعل
سوختجانمنازفرطعشق

← مفعوِل فعِل مگو

جانمن← گروه نهادی
سوخت← فعل

فرطعشق← گروه متّممی

خموشی← مسند
است← فعل

هان← صوت، شبه جمله
اّولینشرطعشق← گروه نهادی

اّولین← صفت
شرط← نهاد

عشق← مضاف الیه

م��اس��تبیت9:♦♦ ب����اغ در ک���ه الل���هه���ای���ی خ��داس��تب��ب��ی��ن ت���ا ف���ری���ادش���ان و خ��م��وش��ن��د

معنی: به شهدایی که در گلزار شهیدان ما هستند، نگاه کن که سکوت کرده اند اما صدایشان تا عرش الهی می رسد.♦♦

استعاره← الله )استعاره از شهید(
پارادوکس)تناقض(← خموشند و فریادشان تا خداست

مراعاتنظیر)تناسب(← الله و باغ

ببین← فعل
اللههایی← مفعول

باغ← متّمم

ما← مضاف الیه
س��ت← فعِل غیراسنادی به 

معنی وجود دارد

خموش← مسند
ند← فعل

فریاد← نهاد
شان← مضاف الیه

تاخدا← گروه مسندی
تا← حرف اضافه

خدا← متّمم
ست← فعل
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ک��ن��ی��مب���ی���اب����اگ����لالل�����هب���ی���ع���تک��ن��ی��مبیت10:♦♦ ح���م���ای���ت را آالل�����هه�����ا ک����ه

معنی: بیایید با عاشقان و شهیدان پیمان ببندیم و از آن ها حمایت کنیم.♦♦

اس��تعاره← گل الله )استعاره از ش��هید(/ آالله ها )استعاره از 

شهیدان(/ بیعت با گل الله )تشخیص است و هر تشخیص هم 
استعاره است(

مراعاتنظیر)تناسب(← گل و الله و آالله

بیا← فعل

گلالله← متّمم

بیعت← مفعول

کنیم← فعل

که← حرف پیوند وابسته ساز

آاللهها← متّمم )از آالله ها(

را← حرف اضافه به معنی از

حمایت← مفعول

کنیم← فعل

معنی ابیات ← شعرخوانی: صبح بی تو

داردبیت1:♦♦ آدینه یک بعدازظهر رن��گ تو بی داردصبح کینه از حالتی مهربانی ح��تّ��ی ب��یت��و

معنی: صبحی که تو نباش��ی مثل بعدازظهر یک جمعه، غمگین و کس��ل کننده اس��ت، بدون تو مهربانی هم، معنای خود را از دس��ت می دهد و ♦♦
مانند انتقام و کینه است.

تشبیه← صبح بی تو به بعدازظهر یک آدینه تشبیه شده است.

پارادوکس← مهربانی، حالتی از کینه دارد.

حسآمیزی← رنگ بعدازظهر

تضاد← مهربانی و کینه

مراعاتنظیر← صبح و بعدازظهر

صبح← نهاد

تو← متّمم

رنگبعدازظهریکآدینه 

← گروه مفعولی
رنگ← مفعول

بعدازظهر← مضاف الیه

یک← صفت

آدینه← مضاف الیه

دارد← فعل

تو← متّمم

حتّی← قید

مهربانی← نهاد

حالتی← مفعول

کینه← متّمم

عشقبازیبیت2:♦♦ ک��ار اس��ت تعطیل گویند ت��و داردب��ی آدی��ن��ه و شنبه از خبر ک��ی اّم��ا عشق

معنی: می گویند که وقتی تو نیس��تی، عاش��قی تعطیل اس��ت و بساط عاشقی جمع شده؛ اّما عش��ق که در زمان نمی گنجد و مربوط به روزهای ♦♦
خاّصی نیست و همیشگی است.

تشخیصواستعاره← خبر داشتن )یا نداشتن( عشق از روزها

مراعاتنظیر← شنبه و آدینه / تعطیل و آدینه

اس��تفهامانکاری← مصراع دوم )پرسش��ی اس��ت که نیاز به 

جواب ندارد و جواب آن از قبل مشّخص و منفی است.(

گویند← فعل

تعطیلاستکارعشقبازی 

←♦مفعوِل فعل گویند
تعطیل← مسند

است← فعل

کارعشقبازی← نهاد

عشق← نهاد

اّما← حذف پیوند همپایه ساز

کی← قید

خبر← مفعول

شنبه← متّمم

آدینه← معطوف

دارد← فعل
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اّم��ابیت3:♦♦ ان��ک��ارت��و ب��ه داردجغدب��روی��ران��هم��یخ��وان��د گنجینه آن از بویی ویرانهها ای��ن خ��اک

معنی: آدم های شوم و بد در این جهان ویرانه وجود تو را انکار می کنند، ولی تو همان گنج پنهان هستی که در این ویرانه ها قرار داری.♦♦

تشخیصواستعاره← جغد انکار می کند
مراعاتنظیر← جغد، ویرانه و گنجینه

حسآمیزی← بویی از آن گنجینه
تکرار← ویرانه

جغد← نهاد
ویرانه← متّمم

میخواند← فعل

انکار← متّمم
تو← مضاف الیه

اّما← حرف ربط

خاکاینویرانهها← گروه نهادی
خاک← هستۀ گروه نهادی

این← صفت
ویرانهها← مضاف الیه

بویی← مفعول
آن← صفت

گنجینه← متّمم
دارد← فعل

آمدبیت4:♦♦ ی��ادم بگویم، دوری رنجش از داردخواستم دی��ری��ن��ه خ��وی��ش��اون��دی آزار ب��ا عشق

معنی: می خواستم از دوری و فراق تو گله کنم، ولی یادم آمد که عشق و عاشقی همیشه همراه با سختی و مکافات کشیدن است.♦♦

مراعاتنظیر← رنجش و آزارتشخیصواستعاره←♦عشق با آزار خویشاوندی دارد.

خواستمبگویم← فعل
رنجش← متّمم

دوری← مضاف الیه

یاد← متّمم )به یاد من آمد(
م← مضاف الیه

آمد← فعل

عشق← نهاد
آزار← متّمم

خویشاوندی← مفعول

دیرینه← صفِت بیانِی نسبی
دارد← فعل

ب��یق��راریبیت5:♦♦ ب��ا میکشد پ��ر عاشقان  ه���وای دارددر سینه در او که زخمی چاهی کبوتر آن

معنی: دل زخمی عاشق با بی قراری در هوای عاشقان پر می کشد و دلش هوای معشوق دارد.♦♦

استعاره← کبوتر چاهی زخمی )دل مجروح(کنایه← پر کشیدن )کنایه از تمایل شدید به سمت چیزی(

هوای← متّمم
عاشقان← مضاف الیه

پرمیکشد← فعِل مرّکب

با← حرف اضافه
بیقراری← متّمم

آنکبوترچاهیزخمی← 
گروه نهادی

آن← صفت
کبوترچاهی← نهاد

زخمی← صفت

او← نهاد
در← حرف اضافه

سینه← متّمم
دارد← فعل

میگشایدبیت6:♦♦ را تیرگی ب���زرگ قفل داردن��اگ��ه��ان پرآیینه شهر کلید دستش در آنکه

معنی: ناگاه سیاهی و بدی و ظلم توّسط کسی که آرمان شهر در اختیار اوست، از بین می رود.♦♦

اس��تعاره← تیرگی )اس��تعاره از ظلم، س��تم و بدی( /  ش��هر 
پر آیینه )آرمان شهر(
تضاد← قفل و کلید

کنای��ه← مصراع اّول )کنایه از بین رفتن ظلم و بدی( / کلید 
در دست داشتن )کنایه از در اختیار داشتن(

ناگهان← قید
قفل← مفعول

بزرگ← صفت

تیرگی← مضاف الیه
را← نشانۀ مفعول
میگشاید← فعل

آنکه← نهاد
دست← متّمم

ش← مضاف الیه
کلیدشهرپرآیینه← گروه مفعولی

شهر← مضاف الیه
پرآیینه← صفت

کلید← مفعول
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کارگاهمتنپژوهی

قلمروزبانی
11 معادل1معنایی1واژه1های1مشّخص1شده1را1بنویسید..

ک��ور چ��ش��م1 ب���اش���د1 آی��ی��ن��ه1 زرد1منکر1 روی1 ب���اش���د1 آی���ی���ن���ه1 عمادی1شهریاریدش���م���ن1

را زم���ان���ه1 م��ل��وک1 زم���ان���ه،1 داور1 نیست1ای1 م���دار1 و1 مسیر1 ت��و1 ارادت1 ب��ر1 مسعود1سعد1سلمانج��ز1

21 همان1طور1که1مي1دانید،1صفت1بیاني،1براي1توضیح1و1وصف1یک1واژه1به1کار1مي1رود.1واژه1ای1که1وصف1می1شود،1موصوف1نام1دارد..
مثال:1کتاب1ِ�1خواندني
11111111موصوف1111صفت

به1پُرکاربردترین1صفت1هاي1بیاني1توّجه1کنید:��
مطلق:1پاک،1خوشحال،1خطرناک �

فاعلي: �

بن1مضارع1+1َ-1نده:1سازنده،1درخشنده
بن1مضارع1+1ا:1گویا،1کوشا

بن1مضارع1+1ان:1خندان،1تابان1
بن1ماضی/1بن1مضارع1+1گار:1آفریدگار،1آموزگار

بن1ماضی1+1ار:1خریدار،1خواستار
اسم/1بن/1صفت1+1گر:1زرگر،1توانگر،1روشنگر
اسم/1صفت1+1بن1مضارع:1خداشناس،1راستگو

مفعولي:1بن1ماضی1+1ه1/1�ه1)=1ِ-(:1شکسته �
لیاقت:1مصدر1+1ي:1آشامیدنی،1ستودنی �

نسبي: �

اسم1+1ي:1آسماني،1نارنجی
اسم1+1ین:1امروزین،1آهنین1
اسم1+1ینه:1سیمینه،1چرمینه
اسم1+1انی:1روحانی،1عقالنی1
اسم1+1انه:1کودکانه،1ساالنه1

اکنون1مانند1نمونه1جدول1را1کامل1کنید.��
صفت1مفعولیصفت1لیاقتصفت1فاعليبن1مضارعفعل

نوشتهنوشتنینویسندهنویسنوشت

خواندهخواندنیخوانندهخوانخواندم

قلمروادبی
11 از1متن1درس،1برای1هر1یک1از1آرایه1های1ادبی1زیر،1نمونه1ای1مناسب1بیابید1و1بنویسید..

تشبیه:1بزن1زخم1انکار،1بر1جان1ما1)زخم1انکار1اضافۀ1تشبیهی1است1و1در1حقیقت1انکار1به1یک1زخم1تشبیه1شده1است.(
متناقض1نما:1بزن1زخم،1کاین،1مرهم1عاشق1است1)مرهم1بودِن1زخم1متناقض1نما1است.(

21 شعر1»یاران1عشق«1را1از1نظر1قالب1و1مضمون،1با1شهر1»زاغ1و1کبک«1مقایسه1کنید..
قالب1یاران1عشق1و1زاغ1و1کبک:1هر1دو1مثنوی

مضمون1یاران1عشق:1عاشقی1و1جانبازی
مضمون1زاغ1و1کبک:1نفی1تقلید1کورکورانه

انکارکننده

مسیر1و1جاِی1گردیدن1و1دور1زدن
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قلمرو فکری

1 دربیتسوم،مقصودازیارانعاشق،چهکسانیاستوبهکدامویژگیآنهااشارهشدهاست؟.
شهیدان-بانثارخونشانفریادآزادیوپیروزیسردادند.

2 دربیتآخر،برکدامیکازارزشهایانقاباسامیتأکیدشدهاست؟.
بیعتباشهیدانودرمسیرآنهابودن

3 نخست،مفهومکلّیبیتهایزیررابنویسید؛سپسبرایهریک،بیتیمتناسبازمتندرسبیاید..

بیاموز پ��روان��ه ز عشق سحر، م��رغ ای نیامدال��ف( آواز و ش��د ج���ان را س��وخ��ت��ه سعدیک���ان
مفهوم←عاشقمّدعینیستوحتیموقعجاندادنهمخاموشوساکتاست.

معادلاستبابیت←8
نتابید روی شما تیغ، از چه و تیر از چه باییدب( و ک��رب از که عشقید، جوشِن در حمیدسبزواریکه

مفهوم←تحملسختیهاومقاومت
معادلاستبابیت←7

4 ..♦…………………………………………………………

آنه���ا ب���ودن���د َرس���ت���ه نَ���ْف���س، چ��ن��ب��ِر از
ب���هع��رش پ��رگ��ش��ودن��د و پ�����روازش��دن��د

آنه���ا ب���ودن���د ش��ک��س��ت��ه را ه��م��ه ب��ته��ا
ه��رچ��ن��دک��هدس��تب��س��ت��هب��ودن��دآنه��ا
مصطفیمحّدثیخراسانی

معنی بیت اّول: )غّواصان دست بسته( از طوق هوا، هوس و ماّدیات دل کنده بودند و تمام زشتی ها و پلیدی ها را زیر پا گذاشته بودند.♦♦

تش��بیه← چنبر نفس )نفس را به حلقه و طوقه ای تشبیه کرده استعاره← بت )استعاره از تعلّقات و مادیات و ظالمان(
است که گرفتار می کند؛ این ترکیب اضافۀ تشبیهی است(

چنبر← متّمم
نفس← مضاف الیه

رستهبودند← فعل
آنها← نهاد

بتها← مفعول
همه← بدل

شکستهبودند← فعل
آنها← نهاد

معنی بیت دوم: با آنکه )غّواصان( دستانشان بسته بود، پر گشودند و به عرش الهی عروج کردند.♦♦

تناقض)پارادوکس(← پرواز کردن در عین دست بسته بودن
مراعاتنظیر)تناسب(← پرواز و پر

واجآرایی← تکرار واج »ش« در مصراع اّول

پرواز← مسند
شدند← فعل

و← »واو« ربط

پرگشودند← فعل مرکب
عرش← متّمم

هرچندکه← حرف ربط وابسته ساز
دستبسته← مسند

بودند← فعل
آنها← نهاد

یادداشت
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پرسش های چهارگزینه ای درس یازدهم

626 معنیکدامدوواژهکامًاصحیحاست؟-
ب()روحانی:ملکوتی()فرط:کوتاهی( الف()مدار:جایایستادن()دف:نوعیساز(

د()مرهم:التیامبخش()انکار:باورنکردن(  ج()بیعت:پیمان()آالله:شقایق(
4( الف - ب 3( ج - د 2( ب - د 1( الف - ج

627 معنیواژههای»سیمینه-منکر-آدینه«بهترتیبدرکدامگزینه،صحیحاست؟-
2( ساخته شده از نقره - انکار شده - جمعه 1( نقره ای - انکارکننده - روز اّول

4( سیمین - ناباور - جمعه 3( منسوب به سیم - انکارشده - روز آخر

628 درچندبیتازابیاتزیرغلطاماییمیبینید؟-

آمد یادم بگویم، دوری رنجش از الف(خواستم
ف��ری��ادش��ان خ��ورش��ی��د ک��ه آنه���ا ب(از
میکنند س��ر و ب��یپ��ا ک��ه رق��ص��ی پ(ب���ه
اّما تو انکار به میخواند ویرانه بر ت(جغد

دارد دی��ری��ن��ه خیشاوندی آزار ب��ا عشق
س���ح���رزادش���ان گ���ل���وی از دم���ی���د
چ��ن��ی��نن��ق��م��ةع��ش��قس���رم��یک��ن��ن��د
دارد گنجینه آن از بویی ویرانهها این خاک

4( یک 3( دو 2( سه 1( صفر
629 درکدامبیتغلطاماییمییابید؟-

ک��رده ان��د سفر  خونین  ک��ه  آن ه���ا  1( از 
ما ج���ان���ان  و  ج����ان  م��ن��ک��ر  2( ه�����ال 
3( ب���زن زخ���م، ای��ن م��رح��م ع��اش��ق است
عشق ف��رط  از  م��ن  ج��ان  س��وخ��ت  4( م��گ��و 

س��ف��ر ب���ر م�����دار خ��ط��ر ک���رده ان���د
ب�����زن زخ�����م ان����ک����ار ب����ر ج�����ان م��ا
ک��ه ب��ی زخ��م م����ردن، غ��م ع��اش��ق اس��ت
عشق ش��رط  اّول��ی��ن  ه���ان،  اس��ت  خموشی 

630 درکدامبیتتشبیهوجوددارد؟-

بی قراری با  می کشد  پر  عاشقان  هوای  1( در 
دارد آدینه  یک  بعدازظهر  رنگ  تو  بی  2( صبح 
3( ب����ه پ���اس���داری آی��ی��ن آس��م��ان��ی ما
ماست ب���اغ  در  ک��ه  الل��ه ه��ای��ی  4( ب��ب��ی��ن 

دارد سینه  در  او  که  زخمی  چاهی  کبوتر  آن 
دارد کینه  از  حالتی  مهربانی  حّتی  تو  بی 
گ���زی���ده ای ک��ه خ���دا ب��رگ��زی��ده م��ی آی��د
خ��داس��ت ت���ا  ف���ری���ادش���ان  و  خ��م��وش��ن��د 

631 درکدامبیتآرایةپارادوکس)تناقض(مییابید؟-

عشق ف��رط  از  م��ن  ج��ان  س��وخ��ت  1( م��گ��و 
ک��رده ان��د سفر  خونین  ک��ه  آن ه���ا  2( از 
می زنند ج��ن��ون  چ���رخ  ج��ان��ان��ه  3( چ���ه 
4( ب���زن زخ���م، ای��ن م��ره��م ع��اش��ق است

عشق ش��رط  اّول��ی��ن  ه���ان،  اس��ت  خموشی 
س��ف��ر ب���ر م�����دار خ��ط��ر ک���رده ان���د
م��ی زن��ن��د خ���ون  دس���ت  ب���ا  ع��ش��ق  دف 
ک��ه ب��ی زخ���م م���ردن غ��م ع��اش��ق اس��ت

632 آرایههای»تشبیه-پارادوکس-جناس-تناسب«بهترتیبدرکدامابیاتدیدهمیشود؟-

عشق ف��رط از م��ن ج��ان سوخت الف(مگو
ما ج���ان���ان و ج����ان م��ن��ک��ر ب(ه�����ا
میکنند س��ر و پ��ا ب��ی ک��ه رق��ص��ی ج(ب���ه
ماست ب���اغ در ک��ه الل��هه��ای��ی د(ب��ب��ی��ن

خ��م��وش��یاس���ته���ان،اول��ی��نش���رطعشق
ب�����زنزخ�����مان����ک����ارب����رج�����انم��ا
چ��ن��ی��نن��غ��م��ةع��ش��قس���رم��یک��ن��ن��د
خ��داس��ت ت���ا ف���ری���ادش���ان و خ��م��وش��ن��د

4( ج - ب - الف - د 3( ج - د - الف - ب 2( ب - د - الف - ج 1( الف - ج - د - ب
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633 درکدامگزینه»پارادوکس«بهکارنرفتهاست؟-

داریم می،  شیشه های  خاصیت  عیش  1( ب��ه 
ماست ب���اغ  در  ک��ه  الل��ه ه��ای��ی  2( ب��ب��ی��ن 
ف��ری��ادش��ان خ��ورش��ی��د  ک��ه  آن ه���ا  3( از 
عمرند بخشندگان  پارسی گوی  4( خ��وب��ان 

می گرید ق��اه ق��اه  م��ا  ل��ب  ب��ر  خ��ن��ده  ک��ه 
خ��داس��ت ت���ا  ف���ری���ادش���ان  و  خ��م��وش��ن��د 
س���ح���رزادش���ان گ���ل���وی  از  دم���ی���د 
س��اق��ی ب���ده ب��ش��ارت رن����دان پ��ارس��ا را

634 درکدامگزینه»جناس«وجودندارد؟-

سر دار  می،  خط  در  خطاست  در  خرد  1( گرچه 
ما ج���ان���ان  و  ج����ان  م��ن��ک��ر  2( ه�����ال 
هیجا روز  به  شکنی  دشمن  قلب  که  عجب  3( نه 
ب��ود م��ی��م��ون  را  ی���ار  ی�����اران،  4( ی����اد 

ج��ام ج��م دج��ل��ه ص��ف��ت  ده  ب��غ��داد  خ��ط  ت��ا 
ب�����زن زخ�����م ان����ک����ار ب����ر ج�����ان م��ا
شکستی مفارقت  به  را  دوستان  قلب  که  تو 
ب��ود م��ج��ن��ون  ای���ن  و  لیلی  ک���ان  خ��اص��ه 

635 درکدامگزینه»تشبیه«بهکارنرفتهاست؟-

ف��ری��ادش��ان خ��ورش��ی��د  ک��ه  آن ه���ا  1( از 
عشق ف��رط  از  م��ن  ج��ان  س��وخ��ت  2( م��گ��و 
می زنند ج��ن��ون  چ���رخ  ج��ان��ان��ه  3( چ���ه 
ما ج���ان���ان  و  ج����ان  م��ن��ک��ر  4( ه�����ال 

س���ح���رزادش���ان گ���ل���وی  از  دم���ی���د 
عشق ش��رط  اول��ی��ن  ه���ان،  اس��ت  خموشی 
م��ی زن��ن��د خ���ون  دس���ت  ب���ا  ع��ش��ق  دف 
ب�����زن زخ�����م ان����ک����ار ب����ر ج�����ان م��ا

636 درابیاتهمةگزینههابهجزگزینة………همةارکانتشبیهآمدهاست.-

۱( آنکه لرزد هم چو مرغ نیم بسمل، صبح و شام
آورد خراسان  بوی  من  به  که  نسیمی  ۲( هر 
شب و  روز  به  دانا  مادر  آنکه  ۳( خوش بخت 
چیست؟ دانی  حکیم  ای  مرد  و  زن  ۴( وظیفة 

بس و  است  دهقان  عریان  پیکر  زمستان  در 
آرد ج��ان  ک��ال��ب��دم  در  عیسی  دم  چ��ون 
است سایه گستر  او  سر  بر  که  فرشته  چونان 
کشتی بان است  دیگری  آن  و  کشتی  است  یکی 

637 درکدامبیتاز»تشخیص«استفادهشدهاست؟-

تشنگانند م��ق��ّدم  آخ��ر  خ���ورد  آب  1( ب���ر 
امشب ساقی  کن  بیشتر  می  من  جام  2( در 
خورشید کرد  مل  شفق  جام  در  که  3( روزی 
کردم دی��ر  ک��ردم  خ��وردم صبر  زخ��م  4( م��ن 

م����ی ده ح��ری��ف��ان��م ص��ب��وری م��ی ت��وان��ن��د
امشب س��اق��ی  ک��ن  بیشتر  م���دارا  م��ن  ب��ا 
خورشید ک��رد  گل  نیزه ها  چ��وب  خشک  بر 
ک��ردم شبگیر  ک��رب��ال  از  حسین  ب��ا  م��ن 

638 درهمةگزینههابهجزگزینة………♦آرایة»تشخیص«موجوداست.-

ریزد عاشقان  خون  که  انگیزد  لشکر  غم  1( اگر 
آرزوس��ت جلوه  م��را  طبع  ع��روس  2( حسن 
مددی رفیقان  دس��ت،  از  شد  بیمار  3( دل 
بکنیم دعایی  و  دس��ت  شبی  ب��رآری��م  4( م��ا 

براندازیم بنیادش  و  تازیم  او  بر  ساقی  و  من 
می کشم آه  آن  از  ن����دارم  آی��ی��ن��ه ای 
بکنیم دوای���ی  و  س��ر آری��م  ب��ه  طبیبش  ت��ا 
بکنیم ج��ای��ی  ز  چ���اره  را  ت��و  ه��ج��ران  غ��م 

639 آرایههایمقابلهمةگزینههادرستذکرشدهاند،جز………-

ف��ری��ادش��ان خ��ورش��ی��د  ک��ه  آن ه���ا  1( از 
می زنند ج��ن��ون  چ���رخ  ج��ان��ان��ه  2( چ���ه 
م��ی آی��د س��پ��ی��ده  سمند  س���ّم  3( ص����دای 
4( ب���زن زخ���م، ای��ن م��ره��م ع��اش��ق است

دمید از گلوی سحرزادشان )تشبیه- مراعات نظیر(
دف عشق با دست خون می زنند )پارادوکس- تشبیه(
یلی که سینۀ ظلمت دریده می آید )استعاره- تشبیه(
که بی زخم مردن، غم عاشق است )پارادوکس- تضاد(
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640 پسوندصفتنسبیدرکدامواژهمتفاوتاست؟-
4( عرفانی 3( جسمانی 2( ظلمانی 1( روحانی

641 ساختدستوریکدامگزینهباگزینههایدیگرمتفاوتاست؟-
4( خزیده 3( خریده 2( چریده 1( جریده

642 کلمة»زّرین«درمصراع»فغانکهکاسةزّرینبینیازیرا«چهنوعصفتیاست؟-
4( نسبی 3( مفعولی 2( لیاقت 1( فاعلی

643 کلمة»ناشناخته«درعبارت»ارزشانقابالهیمابرایدشمنانناشناختهاست«چهنوعصفتیاست؟-
4( نسبی 3( مفعولی 2( لیاقت 1( فاعلی

644 درکدامبیتصفتبیانیوجوددارد؟-

ابر م��ی��ان  ان���در  ن��ارن��ج  ش��اخ��ه ه��ای  1( آن 
کشیده اند دری���ا  ل��ب  ت��ا  ک��وه  تیغ  2( از 
درخت بر  ب��اد  ب��وزد  چ��ون  رود  ط��ْرف  3( ب��ر 
کبودفام اب��ر  ک��ز  درخ���ش  ب���دان  4( بنگر 

چ���ون پ���اره ه���ای اخ��گ��ر ان���در م��ی��ان دود
تاروپود است  سبزه  و  بنفشه  از  کش  فرشی 
رود صفیر  و  ن���ای  ن��ال��ۀ  گ���وش  ب��ه  آی���د 
خشود همی  ناخن  به  اب��ر  روی  و  برجست 

645 درکداممصراع،جزئیازفعل»صفتمفعولی«نیست؟-
2( سروش عالم غیب چه مژده ها داد است 1( ز هرچه رنگ تعلّق پذیرد، آزاد است
4( ندانمت که در این دامگه چه افتاد است 3( قبول خاطر و لطف سخن خداداد است

646 باتوّجهبهبیت»دربادهایسوزاننیلوفرانخاکی/چشمانتظارآبند،ایروحسبزباران«کدامگزینهصفتبیانینداریم؟-
4( نیلوفران خاکی 3( روح سبز 2( چشم انتظار آب 1( بادهای سوزان

647 کدامگزینهگروهوصفیاست؟-
2( شرمندگی نداشتن لباس فاخر 1( مرد دانشمند پاک نهاد خوش سخن

4( دل پاک انسان خداجوی  3( دیدار خوب یوسف کنعان 
648 ساختمانکدامگزینهباکلماتدیگر،متفاوتاست؟-

4( کردگار 3( پروردگار 2( آفریدگار 1( آموزگار
649 ساختدستوریکدامکلمهباکلماتدیگر،متفاوتاست؟-

4( سهمگین 3( سنگین 2( غمگین 1( خشمگین
650 بیتزیرچندجملهاست؟-

عشق ف���رط از م��ن ج���ان س��وخ��ت عشق«»م��گ��و ش��رط اول��ی��ن ه���ان، اس��ت خموشی

4( پنج 3( دو 2( سه 1( چهار
651 کداممورددربارةبیتزیرنادرستاست؟-

م��ا ج����ان����ان و ج�����ان م��ن��ک��ر ب����زنزخ����مان���ک���ارب���رج����انم��ا«»ه�����ا

4( جانان ← مضاف الیه 3( هال ← نهاد 2( ما ←♦مضاف الیه 1( زخم ← مفعول
652 پسوندکدامصفتنسبی،متفاوتاست؟-

4( فوقانی 3( جسمانی 2( حیوانی 1( تحتانی
653 همةکلماتزیر،بهجز………صفتفاعلیهستند.-

4( دست فروش 3( جهانگیر 2( پیراهن دوز 1( رونوشت
654 درکدامگزینهصفتبیانیداریم؟-

4( چشمه های حکمت 3( حصول کمال 2( گردون دون 1( کعبۀ راز
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655 ترکیبوصفیکداماست؟-
4( رستگاری ُعقبی 3( چرخۀ چرخ 2( آدم غرب زده 1( بامداد رحیل

656 صفتلیاقتازمصدر»پوشیدن«کداماست؟-
4( پوشیده 3( پوشیدگی 2( پوشیدنی 1( پوشش

657 نویسندهدرتمامگزینههاجزگزینة♦………از»صفتمفعولی«بهرهبردهاست.-
1( مسجد بزرگی که هم حیاط دارد، هم سرپوشیده و هم نخل محرم در آن است.

2( زن ها چارقد سر می کنند و نیمه پیراهنی روی شلیتۀ پرچین و تاب خود می پوشند.
3( بلند قامت اند و پرکار و آفتاب سوخته و زود به پیری نشسته.

4( طویله ها دخمه ای است در شکم کوه کنده شده.
658 کلمات»بینا،زیبنده،گریان«بهترتیبکدامپاسخاند؟-

2( قید - صفت مفعولی - صفت نسبی 1( صفت فاعلی - صفت مفعولی - صفت لیاقت
4( صفت فاعلی - صفت فاعلی - صفت فاعلی 3( صفت فاعلی - صفت فاعلی - صفت نسبی

659 درهمةگزینههابهجزگزینة………صفتفاعلیدیدهمیشود.-
4( دونده 3( روان 2( دانا 1( گشوده

660 واژههایکدامگزینههمگیصفتفاعلیهستند؟-
4( خندان - جانان - یخبندان 3( غزلواره - جشنواره - گوشواره 2( پندار - دیدار - گرفتار 1( دارا - گیرا - روا

661 نشانةصفتمفعولیرادرکدامگزینهمیتواندید؟-
4( ی 3( ه 2( ان 1( ن

662 بنمضارعوصفتفاعلیوصفتلیاقتاز»گسستن«بهترتیبدرکدامگزینهآمدهاست؟-
4( گسیخت، گسالنیده، گسستنی 3( گسست، گسالنده، گسستگی 2( گسل، گسلنده، گسستنی 1( گسل، گسیخته، گسله

663 درگروههایاسمیزیر،جمعًاچندصفتبیانیوجوددارد؟-
»قامتکوتاه-اطاقروشن-آنداستان-مردرونده-کدامخیابان-کودکخندان-انسانشنوا-چندکودک-چهارصفحه-

درگشوده-کتابخواندنی-عجبمنظرهای-اندیشةآسمانی-هشتمینامام-بیستسال-فانآدم-بهتریناستعدادها«
4( یازده 3( هشت 2( هفت 1( شش

664 درکدامگزینهصفتبیانیفاعلیآمدهاست؟-
4( نیلوفری 3( دیدنی 2( بینا 1( روشن

665 قلم چی - 96- درمیانواژههایزیر،چندصفتنسبیوجوددارد؟
»خوردنی،بسته،ظلمانی،مردانه،گریان،رونده،نوین،آبی،دانا،کردگار«

4( دو 3( پنج 2( چهار 1( سه
666 نشانه برتر - 9۸- صفتبیانیدرکدامگزینهبیشترازدیگرگزینههااست؟

شد ب��رون  ما  دام  از  سیه چشم  آه��وی  آن   )1
دل��ف��ری��ب��ی پ���ی  از  اف��ک��ن��ی  ب����رون   )2
است وطن  بهر  همه  این  اسیر  مرغ  نالۀ   )3
دل آشوب خندۀ  وان  بین،  دلکشش  لعل  آن   )4

رمیده دل  ای��ن  ب��ا  س��ازم  چ��اره  چ��ه  ی���اران 
را ت��ن  سیمینه  ج��ام��ه،  نیلگون  آن  از 
است من  همچو  قفس  گرفتار  م��رغ  مسلک 
آرمیده گ��ام  وان  بین،  خوشش  رفتن  وان 

667 نشانه برتر - 9۸- تعدادصفتهایفاعلیکدامگزینهکمتراست؟
1( همه می دانستند که پیشنهادهای مالی گیرایش، این روستای زیبا را نابود می کند و از خداوند جهان آفرین، امنیت می خواستند.

2( مرد خریدار، محیط زمین را پیاده می رود و به نقطۀ اّول بازمی گردد و از صاحب زمین ثمن معامله را می پرسد و وی نیز با حالتی 
گریان قیمت پرتی را پیشنهاد می دهد.

3( زمانی که به کدخدا رسید، از تشنگی جان فرسا نمی توانست روی پاهایش بایستد، ولی چهرۀ خندانش پیدا بود.
4( دردمند هجران کشیده ای که می خواهد دردهای درونی خویش را با بیانی رسا و گویا به زبان آورد و فردی غمگین است.
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668 نشانه برتر - 97- نوعصفتبیانیدرکدامگزینهمتفاوتبادیگرگزینههاست؟

آم��وزگ��ار م���رد  ب��د  ب��ه  و  ن��ی��ک  ب��ه   )1
می سوخت هجران  تاِب  ز  دلم  که  دیشب   )2
بفرستند خ��زان��ی  ت��و  ب���اغ  ب��ه  ن��اگ��اه   )3
شرع راه  چار  در  که  است  کوری  چه  این  و   )4

روزگ�����ار گ�����ردش  از  س���ر  ن��پ��ی��چ��د 
می سوخت گ��ری��ان  دی���دۀ  در  همه  اش��ک��م 
را م��ا  رن��ج��ی��دۀ  دل  خ��ود  از  ک��ن  خرسند 
گمی ره  ب��ی��ن��ن��ده  ره��ب��ر  ه����زار  ص��د  ب��ا 

669 نشانه برتر - 97- درکدامبیتصفتنسبییالیاقتبهکارنرفتهاست؟

نبندی خ���ود  درون  از  چ��ش��م  ول���ی   )1
ت��ق��دی��رت ب����زم  ک����اس����ه گ����ردان   )2
تو آف��ت��اب  ع��دل  و  آسمانی  گ��ردن��دۀ   )3
4( اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

هست دی��دن��ی  چ��ی��زی  ت��و  ج���ان  در  ک��ه 
ص���ب���ح زری������ن ک�����اله س���ی���م ان�����دام
تو آس��م��ان  ت��خ��ت  و  آف��ت��اب��ی  ت��اب��ن��دۀ 
را بخارا  و  سمرقند  بخشم  هندویش  خال  به 

670 قلم چی - 97- درکدامگزینهتعداد»صفتهایبیانی«)بهعنوانوابستةپسین(بیشتراست؟

چابک بلند  ق��ّدی  شیرین،  فصیح  لفظی   )1
دل آشوب خندۀ  وان  بین،  دلکشش  لعل  آن   )2
زاده لطف  آب  از  جان فزایش  یاقوت   )3
خوی عارضش  برگرد  می  آتش  تاب  از   )4

کشیده خ��وش  چشمی  زی��ب��ا،  لطیف  روی��ی 
آرمیده گ��ام  وان  بین،  خوشش  رفتن  وان 
پ��روری��ده ن��از  در  خ��وش خ��رام��ش  شمشاد 
چکیده گل  ب��رگ  بر  شبنم  قطره های  چ��ون 

671 همةابیاتبابیت:»بزنزخماینمرهمعاشقاست/کهبیزخممردنغمعاشقاست«هممفهوماندبهجز………-

کنیم تو  کار  سر  در  جان  که  کردیم  1( عهد 
ب��ود ع���زی���زان  راه  در  ن��ه  ک��ه  2( س����ر 
می گذری ما  معشوقۀ  کوچۀ  از  که  3( ای 
خشنود ی��اب��ی��ش  س��ر  ب��ه  گ��ر  4( ب��گ��ف��ت��ا 

ن��ام��ردم ن��ب��رم  پ��ای��ان  ب��ه  عهد  ای��ن  و گ��ر 
ب��ه دوش اس���ت ک��ش��ی��دن  ب���ار گ��ران��ی 
دی���وارش می شکند  س��ر  ک��ه  ب��اش  ب��ر ح��ذر 
زود اف��ک��ن��م  وام  ای���ن  گ���ردن  از  بگفت 

672 کدامگزینهبا»ازچنبرنفسرستهبودندآنها/بتهاهمهراشکستهبودندآنها«قرابتمعناییبیشتریدارد؟-

می زند صیقل  اندوه  ز  را  سینه  مر  نفس  1( باد 
خجل او  از  حیات  کآب  آتشی  فروخت  2( عشق 
ببّرید نفس  وزی���ن  بمیرید  3( ب��م��ی��ری��د 
سایه ای نشان  و  نقش  مگر  ما  نفس  ز  4( نیست 

فنا آید  را  نفس  مر  نفس  گیرد  نفس  یک  گر 
ما نفس  ب��رای  ز  آن  که  ب��رای  از  که  پ��رس 
اسیرید همچو  شما  و  بندست  چو  نفس  این  که 
چون به خم دو زلف توست مسکن و جای نفس ما

673 مفهومبیِت:»خواستمازرنجشدوریبگویم،یادمآمد/عشقباآزارخویشاوندیدیرینهدارد«باکدامبیتهمساننیست؟-

قدم زد  خواهی  کعبه  شوق  به  گر  بیابان  1( در 
طلب طریق  در  که  شکایت  غّصه  ز  2( مکن 
سپرد باید  عاشقان  طریق  می بازی  3( عشق 
بود شده  خوگر  تو  دی��دار  به  که  حافظ  4( دل 

مخور غم  مغیالن  خ��ار  کند  گر  سرزنش ها 
نکشید زحمتی  آن��ک��ه  نرسید  راح��ت��ی  ب��ه 
کشید باید  بر  و  بحر  ب��الی  داری  حج  میل 
آزارش م��ج��و  اس���ت  وص���ال  پ����رورد  ن���از 

674 بیت»بزنزخم،اینمرهمعاشقاست/کهبیزخممردن،غمعاشقاست«باکدامبیتقرابتمعناییکمتریدارد؟-

نیست راه  رندی  کوی  در  را  ناز  و  کام  1( اهل 
بود گ��رف��ت��ار  عشق  سلسلۀ  در  2( ع��ق��ل 
دوس��ت ب��ه  راه  نبرد  تنّعم  3( ن���از پ���رورد 
م��ردم کند  آرزو  نفس  س��الم��ت  4( ه��م��ه 

بی غمی خامی  نه  جهان سوزی  باید  ره��روی 
بود هشیار  ن��ه  اس��ت  مست  دل��ش��ده  عاشق 
باشد ب��الک��ش  رن����دان  ش��ی��وۀ  ع��اش��ق��ی 
را بالیی  م��ی خ��رم  ج��ان  ب��ه  ک��ه  م��ن  خ��الف 
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675 بیتزیرباکدامیکازابیاتزیرقرابتمعناییندارد؟-
خ��ب��ر«»آن���ک���هش���ده���مب��یخ��ب��ره���مب��یاث��ر دارد او ج��م��ل��ه م���ی���ان در
عشق ف��رط  از  م��ن  ج��ان  س��وخ��ت  1( م��گ��و 
ماست ب���اغ  در  ک��ه  الل��ه ه��ای��ی  2( ب��ب��ی��ن 
بیاموز پ��روان��ه  ز  عشق  سحر  م��رغ  3( ای 
کنیم رع���ای���ت  را  ع��اش��ق��ی  4( ب���ی���ا 

عشق ش��رط  اّول��ی��ن  ه��ان  اس��ت  خموشی 
خ��داس��ت ت���ا  ف���ری���ادش���ان  و  خ��م��وش��ن��د 
نیامد آواز  و  ش��د  ج��ان  را  سوخته  ک��ان 
کنیم ح��ک��ای��ت  ع���اش���ق  ز ی�������اران 

676 چندموردبا»ناگهانقفلبزرگتیرگیرامیگشاید/آنکهدردستشکلیدشهرپرآیینهدارد«ارتباطمعناییبیشتریدارند؟-
بیشتر تحّمل قدری مشو غمگین منتظر الف(»ای
کردیم ک��ه ب��زرگ��یه��ا ی��اد اُُح���د ب(»ی���اد
بسته بیداد بر دشنه م��ردی به ج(»م���ردی
د(»ب����هس���ویق��لّ��ةب��یان��ت��ه��ایب��ی��داری
سایه فکنده سو همه تتاران غارت ه�(»شب

میرسد« سواری گویا افق در شد پا به گردی
ک��ردی��م« ک��ه سترگیها پهلوانیها آن
بسته« ف���ری���اد ق��ام��ت خ��ام��ش��یه��ا در
میآید« پرکشیده خ��ون ب��ه ک��ه پ��رن��دهای
بشکن« دی��وس��ار سایة ای��ن آذرخ��ش��ی به تو

4( دو 3( سه 2( چهار 1( یک
677 »بزنزخم،اینمرهمعاشقاست/کهبیزخممردنغمعاشقاست«باکدامگزینهمتناسبنیست؟-

دید ک��ه  تریاقی  و  زه���ری  ن��ی  1( ه��م چ��و 
مران پیش  ز  گفتمش  قفا  زخ��م  به  2( م��را 
مباش دارو  طالب  و  شمار  مرهم  را  3( زخ��م 
راست ما  که  درد  این  که  سازیم  چه  ز  4( مرهم 

دی��د ک��ه  مشتاقی  و  دم��س��از  ن��ی  ه��م چ��و 
نمی ترسد قفا  از  هجر  خ���وردۀ  زخ��م  ک��ه 
درگ��ذر درم��ان  ز  و  بگذار  دس��ت  از  را  درد 
را دوا  جست  ت���وان  درد  از  ک��ه  دان��ی��م 

678 مفهومبیت:»چهجانانهچرخجنونمیزنند/دفعشقبادستخونمیزنند«درکدامگزینهآمدهاست؟-
باد پیاله  جرعه کش  فلک  را  تو  1( دادگ���را 
2( ل���ع���ل ت���و ک���ه ه��س��ت ج���ان ح��اف��ظ
از عقل است باالتر  بسی  را درگه  3( حریم عشق 
4( در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند

باد الله  چو  خون  به  غرقه  تو  دل سیاه  دشمن 
ب��اد دون  م����ردم����ان  ل���ب  از  دور 
دارد آستین  در  جان  که  بوسد  آستان  آن  کسی 
مانند در  درمانند  دربند  اگر  درد  این  با  که 

679 نشانه برتر - 97- مفهومکدامبیتباسایرابیاتمتفاوتاست؟
1( پیش از آن کاین نفس کل در آب و گل معمار شد
رست خ��ود  نفس  دام  ز  ک��ه  م��رغ��ی   )2
رنگ و  ب��وی  از  رسته اند  صیقل  اه��ل   )3
آن ه��ا ب��ودن��د  رس��ت��ه  نَ��ف��س،  چنبر  از   )4

بود معمور  م��ا  عیش  حقایق  خ��راب��ات  در 
ه����ر ج�����ای ک����ه ب����رپ����رد ن��ت��رس��د
ه���ر دم����ی ب��ی��ن��ن��د خ���وب���ی ب���ی درن���گ
آن ه��ا ب��ون��د  شکسته  را  ه��م��ه  ب��ت ه��ا 

680 نشانه برتر - 97- تنهابیتگزینة………بابیتزیرتناسبمعناییدارد.
م��ا ج����ان����ان و ج�����ان م��ن��ک��ر ب�����زنزخ�����مان����ک����ارب����رج�����انم��اه����ا
ب��اد م���ن  راز  رق��ی��ب  ت���و  ع��ش��ق   )1
رخنه می کنی  جان  در  و  می رانی  تیر  رقیبا   )2
با رقیب سخت دل زخم زبان کردن چه سود  )3
آید انکار  به  خواجه  با  که  کیست  خود  بنده   )4

زخ�����م ت����و ج����گ����رن����واز م����ن ب���اد
تو این را زخم می گویی و ما را فتح باب است این
او فوالد  در  رخنه  بیفتد  سوهان  این  از  چون 
اوست از  مرهم  او  از  زخم  او  از  بنده  او  از  تیغ 

681 نشانه برتر - 9۸- مفهومکدامبیتمتفاوتاست؟
آن ه��ا ب��ودن��د  رس��ت��ه  ن��ف��س،  چنبر  از   )1
گنج به  آری  رو  که  نگذارد  نفس  اژده��ای   )2
نهان رشته ایست  و  زمینی  پای بند  تو   )3
کردن در  به  سر  ز  باید  همه  خود  خیال   )4

آن ه��ا ب��ودن��د  شکسته  را  ه��م��ه  ب��ت ه��ا 
است گوهر  هوای  سر  در  گرت  شو،  اژدهاکش 
ده��د ارت���ب���اط  را  ت���و  گ��ذش��ت��ه  ب���ا  ک���ه 
او گ���ذر ک��ردن ب��ه ع��ال��م س����ودای  دگ���ر 

682 اشعار»یارانعاشق«و»صبحبیتو«بهترتیبدرچهقالبشعریسرودهشدهاند؟-
4( مثنوی - چهارپاره 3( غزل - غزل 2( قطعه - مثنوی 1( مثنوی - غزل
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آزمونتشریحیدرسیازدهم

قلمروزباني
1 معادلمعنایيواژههایزیررابنویسید..

مرهم: بیعت: انکار:

2 نوعصفتبیانیرادربیتزیرمشخصکنید..

آمد ی��ادم  بگویم،  دوری  رنجش  از  دارد«»خواستم  دیرینه  خویشاوندی  آزار  با  عشق 

3 نوعصفتهایزیرراتشخیصدهید..
بّچگانه-پشمینه– پروردگار-شکسته

4 جدولزیرراکاملکنید..

صفتمفعولیصفتلیاقتصفتفاعلیبنمضارعفعل

دیدیم

5 دربیتزیریکوابستةپیشینویکوابستةپسینبیابید.نوعآنهارامشّخصکنید..

اّما تو  انکار  به  می خواند  وی��ران��ه  بر  داردجغد  گنجینه  آن  از  بویی  ویرانه ها  این  خاک 

قلمروادبی
1 دربیتزیردوآرایةادبیپیداکنید..

بی قراری با  می کشد  پر  عاشقان  ه��وای  دارددر  سینه  در  او  که  زخمی  چاهی  کبوتر  آن 

2 دربیتزیرکدامآرایههایادبیبهکاررفتهاست؟)2مورد(.

می گشاید را  تیرگی  ب��زرگ  قفل  داردناگهان  آیینه  پر  شهر  کلید  دستش  در  آنکه 

3 کدامیکازاضافههایزیرتشبیهیاست؟.
ُقلّةبیداری-شهیدعشق-برکةخورشید-خورشیدفریاد-دشتژاله

4 دربیتزیرکدامآرایةادبیبهکاررفتهاست؟.

ماست      ب���اغ  در  ک��ه  الل��ه ه��ای��ی  خ��داس��تب��ب��ی��ن  ت���ا  ف���ری���ادش���ان  و  خ��م��وش��ن��د 

قلمروفکری
1 دربیت»بهپاسداریآیینآسمانیما/گزیدهایکهخدابرگزیدهمیآید«منظورشاعراز»برگزیدهخدا«کیست؟.

2 باتوجهبهبیتزیر»ُمنکرجانوجانان«چهکسیاست؟.

م��ا        ج����ان����ان  و  ج�����ان  ُم���ن���ک���ر  ب�����زن زخ�����م ان����ک����ار ب����ر ج�����ان م��اه����ال 

3 معنیومفهومبیتزیررابهفارسیروانبنویسید..

کنیمب���ی���ا ب����ا گ�����ُل الل�����ه ب��ی��ع��ت ک��ن��ی��م    ح��م��ای��ت  را  آالل����ه ه����ا  ک���ه 

یادداشت









304
پولتش	ش:احیش	ستش و

613 اغراق ← کاماًل مش��هود است که فرات با این -گزینة 3
عظمت قطره ای از دریای توست / تشخیص یا استعاره ←♦گفتنی است 
که هر استعاره تشخیص دارد و در اینجا مشک به دوش بودن دریا / 
واج آرایی ← دریا نشنیدم که کشد مشک به دوش واج آرایی )ش(.

* کاماًل مشخص است که بیت اول حسن تعلیل هم دارد.
614 اغراق در مصراع »جز تو که فرات رشحه ای از -گزینة 3

یم توست« از همه مشهودتر است )فرات قطره ای از دریای توست!(
615 کنایه: برگ س��فر بر باره بندیم )آمادۀ حرکت -گزینة 2

ش��ویم(، دل بر عبور از چیزی بس��تن )قصد عبور از چیزی کردن( / 
جن��اس: بر و برگ، خار و خاره )ناقص افزایش��ی(، باره و باره )ناقص 
اختالفی( / اضافۀ تشبیهی ← سّد خار و خاره )خار و خاره به سد( / 

سّد خار و خاره ←♦استعاره )مشکالت(
616 کنای��ه: آهنگ س��فر کردن )س��فر رفتن(، جان -گزینة 3

س��پرکردن )فداکاری و ایثار جان( / استعاره: جانان )یار و محبوب(،  
تیغ )مشکل و مصیبت( / به تیغ بگو ببارد ← تشخیص / بارد و ببارد 

← اشتقاق از مصدر باریدن
617 گزین��ۀ )1( ← 5 )تن��گ اس��ت م��ا را خانه / -گزینة 2

تنگ است/ ای برادر/ برجای ما بیگانه ننگ است / ای برادر(
گزین��ۀ )2( ← 3 )تکبیرزن، لّبیک گو، بنش��ین به رهوار/ مقصد دیار 

قدس ]است[/ همپای جلودار ]می رویم[(
* دقت کنید »تکبیرزن و لّبیک گو« قید هستند. 

گزینۀ )3( ← 6 )گاه س��فر آمد/ برادر/ ره دراز اس��ت/ پروا مکن/ 
بشتاب/ هّمت چاره ساز است(

گزین��ۀ )4( ← 4 )از هر کران بانگ رحیل آید به گوش��م/ بانگ از 
جرس برخاست/ واِی من/ خموشم(

* دقت کنید »واِی من« ش��به جمله و صوت اس��ت و یک جمله به 
حساب می آید.

618 »فرمان« قس��متی از کلمۀ »فرمان بردن« است -گزینة 3
که این کلمه نهاد اس��ت. دقت کنید اصاًل »بردن« فعل نیس��ت که 

بخواهد مفعول داشته باش. 
* نکته: در گزینۀ )4( مفعول فعل »گو« هر چیزی است که گفته شود 
»ببارد« که خودش فعل است مفعول فعل »گو« هم محسوب می شود. 

619 »برادر« منادا است. -گزینة 3

620 گزینۀ )2( ← آن - هر - صد / گزینۀ )3( ← این/ -گزینة 1
گزینۀ )4( ← هر 

621 »رنگین کمان« نهاد اس��ت )کالف ابرهای تیره -گزینة 3
← مفعول(

622 1-گزینة

623 گزینۀ )1( ← جلودار / گزینۀ )3( ← موسی/ -گزینة 2
گزینۀ )4( ← جلودار

624 این بیت اش��اره به مش��ک به دوش کش��یدن -گزینة 3
حضرت عباس و دنبال آب بودن برای بچه ها در واقعۀ عاشورا دارد.

625 4-گزینة

�درس�یازدهم�

626 مدار: مس��یر، مسیری معموالً دایره ای شکل که -گزینة 3
در آن چی��زی ب��ه دور چیز دیگر می چرخد/ فرط: از حد گذش��تن، 

بسیاری، فراوانی
627 سیمینه: منسوب به سیم، سیمین، ساخته شده از -گزینة 4

سیم یا نقره / منِکر: انکارکننده، ناباور / آدینه: جمعه، آخرین روز هفته
628 بیت )الف( ← خویشاوندی-گزینة 3

بیت )پ( ← نغمه
629 »مرهم« صحیح اس��ت به معن��ی دارویی که بر -گزینة 3

زخم گذارند، التیام بخش.
630 صبح بی تو به یک بعداز ظهر جمعه تشبیه شده است.-گزینة 2

631 »زخم، مرهم است« پارادوکس است!-گزینة 4

632 تش��بیه: بی��ت )ب( ← زخ��م ان��کار )اضاف��ۀ -گزینة 2
تش��بیهی اس��ت و انکار به زخمی تشبیه شده اس��ت.( / پارادوکس: 
بی��ت )د( ← »خموش��ند و در عی��ن حال فریادش��ان تا خداس��ت« 
 پارادوکس ایجاد کرده است. / جناس: بیت )الف( ← فرط - شرط / 

تناسب: بیت )ج( ← پا - سر
633 این گزینه پارادوکس ندارد.-گزینة 3

گزینۀ )1(: قاه قاه گریس��تن! / گزینۀ )2(: خموشند و فریاد می کشند! / 
گزینۀ )4(: »رندان پارسا« یعنی عاشق باطن نظری که ظاهربین دینی است!

634 گزینۀ )1(: خط اول خط جام شراب، خط دوم: مرز / -گزینة 2
گزینۀ )3(: قلب اول = مرکز س��پاه، قلب دوم = معنای واقعی قلب / 

گزینۀ )4(: »یاد و یار« جناس غیرهمسان )ناقص( دارند.
635 در این گزینه هیچ تشبیهی به کار نرفته است.-گزینة 2

در سایر ابیات:
گزینۀ )1(: خورشید فریاد ← اضافۀ تشبیهی / گزینۀ )3(: دف عشق 

← اضافۀ تشبیهی / گزینۀ )4(: زخم انکار ← اضافۀ تشبیهی
636 گزینۀ )1(: مشبه: پیکر عریان دهقان، مشّبه به: -گزینة 4

مرغ نیم بس��مل، وجه ش��به: لرزد، ادات: هم چو / گزینۀ )2(: مشبه: 
نسیم، مشّبه به: دم عیسی، وجه ش��به: جان آوردن، ادات تشبیه: چون / 
گزینۀ )3(: مشبه: مادر، مشّبه به: فرشته، وجه شبه: سایه گستر، ادات 
تش��بیه: چونان / گزینۀ )4(: مش��به: زن و مرد، مش��ّبه به: کش��تی و 

کشتی بان، وجه شبه: محذوف، ادات تشبیه: محذوف
* به دلیل اشاره ای که در قلمرو ادبی به آرایۀ تشبیه شده این تست 

را آورده ام.
637 خورش��ید در جام ش��فق مل کرد. )خورش��ید -گزینة 3

شراب نوشید(: تشخیص است.
* در قلمرو ادبی به آرایۀ تشخیص اشاره شده!

638 گزین��ۀ )1(: لش��کر انگیختن غ��م / گزینۀ )2(: -گزینة 4
ُحسن عروس طبع / گزینۀ )3(: دِل بیمار



305
پولتش	ش:احیش	ستش و

639 در این گزین��ه آرایۀ »پارادوک��س« نداریم. - -گزینة 2
»دف عشق« ← اضافۀ تشبیهی

گزینۀ )1(: »خورشید فریاد« ← اضافۀ تشبیهی - »خورشید« و »سحر« 
← مراعات نظیر / گزینۀ )3(: »س��مند سپیده« ← اضافۀ تشبیهی - 
»سینۀ ظلمت« ← اضافۀ استعاری / گزینۀ )4(: »زخم، مرهم است« 

← پارادوکس - »زخم و مرهم« ← تضاد
640 روحانی ← روح + انی / ظلمانی ← ظلمت + انی / -گزینة 4

جسمانی ← جسم + انی / عرفانی ← عرفان + ی
641 »جریده« اس��م ساده اس��ت و به معنی »دفتر، -گزینة 1

ش��اخۀ نخل و شاخۀ بی برگ« اس��ت. ولی گزینه های )2(، )3( و )4( 
صفت مفعولی است که از »بن ماضی + ه« ساخته شده است.

642 »زّرین«، )اسم + ین( است که صفت نسبی می باشد.-گزینة 4

643 در جملۀ داده شده: ارزش انقالب الهی ما برای -گزینة 3
دش��منان ناشناخته است ← ناشناخته شده است، »ناشناخته« صفت 

مفعولی است. )نا + بن ماضی + ه(
644 کبودفام در مصراع اول بیت چهارم صفت بیانی -گزینة 4

اس��ت، س��ایر گزینه ها صفت بیانی ندارند، ولی در گزینۀ )1(، »آن« 
صفت اشاره است و صفت اشاره جزء صفت بیانی نیست.

645 در گزینه های )2( و )3( »داد اس��ت« به معنی -گزینة 1
»داده است« می باشد که »داده« صفت مفعولی است، ولی »آزاد است« 
چنین نیست. هم چنین در گزینۀ )4(، »افتاد است« یعنی »افتاده است« 

که افتاده صفت مفعولی است. )صفت مفعولی: بن ماضی + ه(
646 گزینۀ )2( »آب« مضاف الیه است و صفت نیست.-گزینة 2

647 زیرا از یک اس��م و س��ه صفت تشکیل شده و -گزینة 1
گروه وصفی است.

گزینۀ )1(: مرد )اسم( + دانشمند )صفت( + پاک نهاد )صفت( + خوش سخن 
 )صفت( / گزینۀ )2(: ش��رمندگی )اس��م( + نداش��تن )مصدر = اس��م( +

لباس )اسم( + فاخر )صفت( / گزینۀ )3(: دیدار )اسم( + خوب )صفت( + 
یوس��ف )اسم( + کنعان )اسم( / گزینۀ )4(: دل )اسم( + پاک )صفت( + 

انسان )اسم( + خداجوی )صفت(
توجه: در هر چهار گزینه، ترکیب وصفی به کار رفته است ولی گزینۀ )1(، 
در مجموع گروه وصفی اس��ت و در گزینه های دیگر، ترکیب اضافی 

هم به کار رفته است.
648 »آموزگار« از )بن مضارع + گار( س��اخته شده -گزینة 1

است، در حالی که سایر گزینه ها از »بن ماضی + گار« تشکیل شده اند.
649 »س��نگین« از ترکیب »یک اسم + ین« تشکیل -گزینة 3

شده که صفت نسبی است، اما سایر گزینه ها از ترکیب اسم + »گین« 
ساخته شده اند، به صورت زیر:

خش��مگین ← خشم + گین / غمگین ← غم + گین / سهمگین ← 
سهم + گین

650 مگو )1( / سوخت جان من از فرط عشق )2( / -گزینة 1
هان )3( / خموشی است اولین شرط عشق )4(

دقت کنید در ش��مارش جمالت، شبه جمله ها )منادا - صوت( هم به 
حساب می آیند.

651 »هال« حرف نداست به معنی »ای«.-گزینة 3
توضیح سایر گزینه ها:

»زخم« مفعول است برای بزن. )چه چیزی را بزن؟ زخم انکار را(
»ما« مضاف الیه است برای جان و جانان.

»جانان« مضاف الیه است برای منکر. )منکِر جانان(
652 هر چهار کلمه، صفت نسبی است. پسوند گزینۀ )2(، -گزینة 2

»ی« می باشد، ولی در گزینه های دیگر »انی« است.
تحتانی = تحت + انی / جسمانی = جسم + انی / فوقانی = فوق + انی

صفت نس��بی: صفتی اس��ت که موصوف خود را ب��ه چیزی یا جایی 
نسبت می دهد. عالمت های صفت نسبی عبارتند از »ی، ین، ینه، انه، 

انی، گانه، چی و …« که همراه اسم می آیند.
ولی ساختار گزینۀ )2( به صورت »حیوانی = حیوان + ی )نسبی(« می باشد.

653 »رونوشت« صفت مفعولی است که عالمت »ه« -گزینة 1
از آخر آن حذف شده است. گزینه های )2(، )3( و )4(، صفت فاعلی 

هستند که عالمت »نده« از آخر آن حذف شده است.
654 »گردون دون« ترکیب وصفی اس��ت و »دون« -گزینة 2

صفت بیانی! ولی سه گزینۀ دیگر ترکیب اضافی است.
655 آدم )موصوف( غرب زده )صفت مفعولی(. س��ه -گزینة 2

گزینۀ دیگر، ترکیب اضافی هستند.
656 صفت لیاقت صفتی است که لیاقت و شایستگی -گزینة 2

موصوف را بیان می کند و عالمت آن »ی« است که به آخر »مصدر« 
اضافه می شود. مثل: دیدنی، خوردنی: »مصدر + ی«

657 در گزین��ۀ )1(، »سرپوش��یده«، در گزینۀ )3(، -گزینة 2
»آفتاب س��وخته« و »زود به پیری نشسته«، در گزینۀ )4(، »در شکم 
ک��وه کنده ش��ده« صفت مفعولی هس��تند، اما در گزین��ۀ )2(، صفت 

مفعولی وجود ندارد.
658 بینا ← بن مضارع + ا / زیبنده ← بن مضارع + -گزینة 4

َ�� نده / گریان ← بن مضارع + ان / )هر سه صفت فاعلی هستند(
659 »گشوده« صفت مفعولی است. -گزینة 1

)بن ماضی + ه ← صفت مفعولی(.
660 واژه های گزینۀ )1( همگی با س��اختار یکس��ان -گزینة 1

یعنی »بن مضارع + ا« ساخته شده اند. در گزینۀ )2(، »گرفتار« و در 
گزینۀ )4( »خندان« صفت اند. بقیۀ واژه ها اسم اند.

661 س��اختار صفت مفعولی در زبان فارس��ی، »بن -گزینة 3
ماضی + ه« است، مانند: دیده، شنیده و …

662 ساختار کلمات خواسته شده به ترتیب: »بن مضارع« -گزینة 2
از فعل امر به دس��ت می آید با ح��ذف »ب«. یکی از انواع صفت فاعلی از 
ترکیب »بن مضارع« و »پس��وند نده« ساخته می ش��ود. »صفت لیاقت« از 

»مصدر« + پسوند »ی« تشکیل می گردد. )فعل امر گسستن ← بگسل(
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663 »کوتاه و روش��ن« صفت ساده هس��تند. »رونده، -گزینة 3
خندان، شنوا«، »بن مضارع + پسوند« )صفت فاعلی هستند.(، »گشوده«، 
»بن ماضی + ه« )صفت مفعولی اس��ت(. »خواندن��ی«، »مصدر + ی« 

)صفت لیاقت است.(، »آسمانی«، »اسم + ی« )صفت نسبی است.(
* نکته: صفت بیانی، یکی از انواع وابس��ته های پس��ین است که خود 
انواعی دارد که عبارتند از: صفت ساده، صفت فاعلی، صفت مفعولی، 

صفت لیاقت و صفت نسبی.
664 گزین��ۀ )1( صفت س��اده اس��ت. / گزینۀ )3( -گزینة 2

لیاقت است. / گزینۀ )4( نسبی است.
665 ظلمانی، مردانه، نوین، آبی: 4 صفت نسبی-گزینة 2

خوردنی: صفت لیاقت / بس��ته: صفت مفعول��ی / گریان، رونده، دانا، 
کردگار: صفات فاعلی

666 گزین��ۀ )1(: سیه چش��م، رمی��ده / گزینۀ )2(: -گزینة 4
نیلگون، س��یمینه / گزینۀ )3(: اس��یر، گرفتار / گزین��ۀ )4(: دلکش، 

دل آشوب، خوش، آرمیده
667 صفت ه��ای فاعلی گزین��ۀ )1(: گی��را و زیبا / -گزینة 3

گزینۀ )2(: خریدار، گریان / گزینۀ )3(: خندان / گزینۀ )4(: رسا، گویا
668 دِل رنجیده: صفت مفعولی-گزینة 3

در بقیۀ گزینه ها صفت های موجود فاعلی هستند: »آموزگار، گریان، بیننده«
669 در گزینۀ )3(، آس��مانی و آفتابی، اسنادی است -گزینة 3

به معنای »هستی«. بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ )1(: دیدنی )لیاقت( / گزینۀ )2(: زرین )نس��بی( / گزینۀ )4(: 

شیرازی )نسبی(
670 گزینۀ )1(: فصیح، ش��یرین، بلند، چابک، لطیف، -گزینة 1

زیبا، خوش، کشیده / گزینۀ )2(: دلکش، دل آشوب، خوش، آرمیده / 
گزینۀ )3(: جان فزا، خوش خرام / گزینۀ )4(: صفت بیانی ندارد.

671 مفهوم سایرگزینه ها و بیت صورت سؤال جانبازی -گزینة 3
عاشق در راه معشوق است ولی گزینۀ )3( غیرت عاشق را می رساند.

672 در صورت سؤال و سایر گزینه ها می گوید عشق -گزینة 4
و سختی همراه هم هستند اّما در گزینۀ )4( از معشوق می خواهد که 

عاشق را آزار ندهد.
673 این گزینه مثل صورت سؤال به ترک تعلّقات و -گزینة 3

از بین بردن تعلّقات دنیوی و دل نبستن به چیزهای پست اشاره دارد.
674 مفهوم مش��ترک صورت س��ؤال و سایر ابیات: -گزینة 2

عاشق سختی و بال و زخم و غم را به جان می خرد و پذیرای آن است 
و بدون آن عشق معنایی ندارد و به مقصود نمی رسد.

مفهوم گزینۀ )2(: عقل چیزی از عشق نمی فهمد )تقابل عقل و عشق(.
675 سه گزینۀ اول مفهوم یکسانی با بیت موجود در -گزینة 4

س��ؤال دارد که می گوید آدم عاش��ق از باخبر شدن عشق حقیقی دم 
نمی زند و سالک است ولی در گزینۀ )4( مفهومی مانند سایر گزینه ها 

نداریم و می خواهد از عاشقان سخن بگوید.

676 م��وارد )ال��ف(، )ج(، )د( و )ه���( مانند صورت -گزینة 2
س��ؤال به قیام علیه ظلم اش��اره دارن��د اما مورد )ب( ب��ه یادآوری 

قدرت نمایی های گذشته اشاره دارد.
677 صورت س��ؤال و س��ه گزینۀ دیگر به این اشاره -گزینة 2

دارند که همان چیزی که باعث درد است، همان مرهم است.
در گزینۀ )2( عاشق به معشوق می گوید که مرا با جفا کردن از پیش 
خود مران، چرا که کس��ی که دوری معش��وق را تحمل کرده از این 

جفاها نمی ترسد.
678 مفهوم صورت سؤال و این گزینه، جنون عاشق -گزینة 3

و جان دادن در راه معشوق می باشد. 
گزینۀ )1(: ش��اعر، برای دش��من معش��وق، آرزوی مرگ می کند. / 
گزینۀ )2(: حافظ دعا می کند که معشوق او از دیگر مردم دور باشد. / 
گزینۀ )4(: به دردمندی عاش��ق و پیدا نکردن درمان برای درد خود 

اشاره شده است.
679 مفهوم بیت گزینۀ )1( به ازلی بودن عشق اشاره -گزینة 1

دارد و سایر ابیات به رهایی از نفس و به تبع آن به رستگاری رسیدن 
اشاره دارد.

680 مفهوم مشترک صورت سؤال و بیت گزینۀ )2( -گزینة 2
در این اس��ت که منکر عش��ق سختی های راه عشق را زخم می بیند و 

اما این زخم ها برای عاشق مرهمی شفابخش است.
681 در این بیت به این مفهوم اش��اره شده است که -گزینة 3

انسان همواره با گذشته و نیاکان خود از نظر تاریخی و میهنی ارتباط 
دارد و از هم گسس��ته نیس��ت، در حالی که در س��ایر ابیات مفهوم 

نفس کشی و ازخودگذشتگی دیده می شود.
682 1-گزینة

شکل غزل:

شکل مثنوی:

�درس�دوازدهم�

683 درف��ش کاویان: درف��ش ملّی ای��ران در عهد -گزینة 2
ساسانی )نه سامانی(

تفّرج: گشت و گذار )نه محل گشت و گذار(، تماشا، سیر و گردش
684 گزیر: چاره )گریز: فرار(-گزینة 1

685 فقط مورد )د( درست است.-گزینة 3
الف( )خوالیگر: طباخ، آشپز، پزنده( / ب( )حاذق: ماهر، توانا( )تفّرج: 

گشت و گذار، تماشا( / ج( )براندیشم: بترسم( )برنا: جوان( 
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پاسخنامةآزموندرسدهم

قلمروزبانی
کوچ، کوچیدن1

تعیین کردن2

اسب )تندرو(، فراخ گام، خوش راه3

قلمروادبی
آمادۀ حرکت و هجوم هستند.1

جوالن - جناس تام2

جناس تام - واج آرایی - تکرار - تناسب )مراعات نظیر(3

جناس ناقص4

کشت و پشت )جناس ناقص(5

الف( رزمندگان شجاع / ب( آمادۀ حرکت یا هجوم شدن6

تنگ و ننگ یا ما و جا7

آرایه ها: 1( استعاره و تشخیص ← هفت دست گرم برای آسمان/ 8
2( تش��خیص ← آس��مان دف می زد. / 3( تش��بیه ← شور و شوق 
مانند رنگین کمان / 4( اضافه تشبیهی ← کالف ابرهای تیره )ابرهای 

تیره به کالف تشبیه شده است.(

قلمروفکری
 ال��ف( دلیران به س��وی مقصد آم��ادۀ حرکت هس��تند. / 1

ب( از همه طرف رفتن به گوش��م می رس��د، کاروان حرکت کرد، اّما 
م��ن هنوز نرفته ام. / ج( عزیز من تو نیز قیام کن. فریاد و زاری امام 
را که پیش��وای این مبارزه است بشنو … / د( اطاعت از حکم رهبر 
واجب است. / ه�( ای عزیز من برخیز به سوی کوه های جوالن پیش 

برویم و از آنجا با شتاب تا سرزمین لبنان پیش برویم. 

تخ��ت و نگین: کش��ور فلس��طین و ش��کوه و عظمت آن / 2
اهریمن: اسرائیل و یا غاصبان و ستمگران 

الف( قصد کش��تن و نابودی سامری را گرفت. ب( رهبر یا 3
موسی )ع( یا امام خمینی )ره(

فرعونیان: اسرائیلی ها، دشمنان / موسی: امام خمینی )ره(4

نیل: مشکالت5

سرزمین فلسطین6

لطف و رحمت خداوند شامل حال همۀ مردم ایران شد.7

پاسخنامةآزموندرسیازدهم

قلمروزبانی
باور نک��ردن، نپذیرفتن، نفی ک��ردن / پیمان و عهد، پیمان 1

بس��تن برای فرمان برداری و اطاعت از کس��ی / هر دارویی که روی 
زخم بگذارند، التیام بخش

دیرینه ← صفت بیانی از نوع نسبی2

بّچگانه: صفت نس��بی / پش��مینه: صفت نسبی / پروردگار: 3
صفت فاعلی / شکسته: صفت مفعولی 

4

صفتصفتلیاقتصفتفاعلیبنمضارعفعل
مفعولی

دیدهدیدنیبینا - بینندهبیندیدیم

وابستۀ پیشین: این و آن ← صفت اشاره5
وابسته های پسین: تو ← مضاف الیه / ویرانه ← مضاف الیه / ها ← 

عالمت جمع / ی )بویی( ← نکره

قلمروادبی
کنایه ← پر کشیدن / استعاره ← کبوتر چاهی زخمی1

استعاره ← تیرگی / تضاد ← قفل و کلید2

قلّۀ بیداری - برکۀ خورشید - خورشید فریاد3

پارادوکس )متناقض نما( ← خموشند و فریادشان تا خداست / 4
مراعات نظیر ← باغ و الله / استعاره ← الله استعاره از شهید

قلمروفکری
امام زمان )عج(1

دشمنان دین و میهن2

ای هم وط��ن، بی��ا تا با ش��هیدان دوباره پیم��ان ببندیم و از 3
هدف ها و آرمان های آن ها دفاع کنیم.
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