
PPPP

فصل اّول

فرینش آ یی  یبا ز
درساّول:پیش از این ها

حکایت: به خدا چه بگویم؟

درسدوم: خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر

روان خوانی: جوانه و سنگ



چشمدلبازکنکهجانبینیآنچهنادیدنیاست،آنبینی

قلبت را مانند چشمت باز کن )بصیرت داشته باش( تا حقیقت روح را درک کنی و آنچه را که با چشم سر قابل دیدن نیست، آن 
را با چشم دل ببینی.

بیت باال با این بیت مولوی ارتباط معنایی دارد: چشم دل بگشا و در جان ها نگر/ چون بیامد، چون شد و چون می رود
  چشم دل: اضافۀ تشبیهی )دل: مشّبه، چشم: مشّبهٌ به، باز شدن: وجه شبه( / چشم دل: تشخیص / چشم دل باز کردن: کنایه از بصیرت 

یافتن و آگاه شدن / چشم و دل و جان: تناسب
 چشم دل: گروه مفعولی / باز کن: فعل امر / که: حرف ربط / جان: مفعول / آنچه نادیدنی است، آن: مفعول

)درگذشت 1198 هـ.ق(اهتف اصفهانی

سّید احمد هاتف اصفهانی از شاعران دورۀ افشاریه و زندیه است و در 
سرودن غزل از سعدی و حافظ پیروی می کرد. »ترجیع بند« عرفانی 

وی نیز مشهور است.
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در ساختار زبان فارسی دو نوع ترکیب پرکاربرد وجود دارد: الف( ترکیب اضافی ب( ترکیب وصفی
الف(ترکیباضافی:مضاف+مضاٌفالیه

مثـال:موجازداماندریابرندارددستخویش                    جانعاشقراکهازجانانهمیسازدجدا؟
                             مضاف مضافٌ الیه         مضاف  مضافٌ الیه                 مضاف مضافٌ الیه

ب( ترکیب وصفی: موصوف + صفت 

 مثـال:نصیحتگوشکنجاناکهازجاندوستتردارندجوانانسعادتمند،پندپیردانارا
                 موصوف      صفت           موصوف  صفت

روشتشــخیصترکیبهایاضافیووصفیازیکدیگر: برای تشخیص ترکیب های اضافی و وصفی از یکدیگر، به کلمۀ اّول ترکیب، 
»ی« اضافه می کنیم، اگر ترکیب، معنی بدهد »وصفی« است و اگر معنی ندهد »اضافی« است. 

معنینمیدهد اضافی روش  کتابی آفرینش   مثـال 1:  کتاِب آفرینش 
معنیمیدهد وصفی روش  انسان هایی خوب   مثـال 2: انسان های خوب 

اگر در ترکیبی جای موصوف و صفت یا مضاف و مضافٌ الیه عوض شود، به این ترکیب »ترکیب مقلوب« می گویند. 
مثال 1: »پیرمرد« ترکیب وصفی مقلوب است که در آن مرد، موصوف و پیر، صفت است.

مثال 2: »گلخانه« ترکیب اضافی مقلوب اســت که در آن خانه، مضاف و گل، مضافٌ الیه اســت. به  همین  ترتیب، 
»گالب« نیز ترکیب اضافی مقلوب است و در آن آب، مضاف و گل، مضافٌ الیه است.

ساختار
واژه ها و جمله های زبان، مانند ظرف هایی  هستند که فکر ما را در خود جای می دهند. باید با درنگ و تأّمل، هنگام خواندن هر اثر و شنیدن 
گفتار هر شــخص، نحوۀ گزینش واژه ها و زمینۀ فکری آن را جســت وجو کنیم. پس برای درک بهتِر هر اثر، باید به ساختار و محتوای آن 

توّجه کرد. هر نوشته ، عالوه بر معنی و محتوا، دارای شکلی بیرونی است که به آن »ساختار« می گویند.
بررسیساختار: برای بررسی ساختار )شکل بیرونی( هر اثر می توانیم از پرسش های زیر استفاده کنیم:

1- متن اثر به نثر است یا به نظم؟ 2- شیوۀ بیان نوشته، زبانی است یا ادبی؟ 3-  واژه های متن، ساده و قابل فهم اند یا دشوار و دیریاب؟

 مثـــال:شعر ستایش: 1- نظم است. 2- شیوۀ بیان آن ادبی است چون آرایه های ادبی بسیاری دارد. 3- بیشتر واژه های متن، دشوار و دیریاب  
هستند چون واژه های قدیمی بسیاری مانند مّتفق، الهیت، فرومانده، کنه، ماهّیت و ... در آن یافت می شود که در زبان امروزی کاربرد کمتری دارند.

پرسشهایچهارگزینهایدانشهایزبانیوادبی

درکدامگزینهترکیبوصفیبهکاررفتهاست؟ 1

1(	مثل	قصر	پادشاه	قصه	ها	/	خشتی	از	الماس	و	خشتی	از	طال
2(	رعد	و	برق	شب،	طنین	خنده	اش	/	سیل	و	طوفان،	نعرۀ	توفنده	اش
3(	مهربان	و	ساده	و	بی	کینه	است	/	مثل	نوری	در	دل	آیینه	است
4(	دوستی	از	من	به	من	نزدیک	تر	/	از	رگ	گردن	به	من	نزدیک	تر

دانش های زبانی و ادبی )درس ا(
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درکدامگزینهترکیباضافیبیشتریوجوددارد؟ 2

1(	در	دل	او	دوستی	جایی	نداشت	/	مهربانی	هیچ	معنایی	نداشت
2(	زود	می	گفتند:	این،	کار	خداست	/	پرس	و	جو	از	کار	او،	کاری	خطاست

3(	گفت:	آری	خانة	او	بی	ریاست	/	فرش	هایش	از	گلیم	و	بوریاست
4(	عادت	او	نیست	خشم	و	دشمنی	/	نام	او	نور	و	نشانش	روشنی

درهیچگزینهایترکیبوصفیدیدهنمیشود،بهجزگزینۀ... 3

1(	مکن	خیره	بر	زیردستان	ستم	/	که	دستی	است	بالی	دست	تو	هم
2(	کجا	دولت	وصلش	آرم	به	دست	/	که	جز	باد	چیزی	ندارم	به	دست

3(	ای	شکمِ		خیره	به	نانی	بساز	/	تا	نکنی	پشت	به	خدمت	دوتا
4(	سود	و	زیان	و	مایه	چو	خواهد	شدن	ز	دست	/	از	بهر	این	معامله	غمگین	مباش	و	شاد

درهیچگزینهایترکیباضافیدیدهنمیشود،بهجزگزینۀ... 4

1(	قناعت،	توانگر	کند	مرد	را	/	خبر	کن	حریص	جهانگرد	را
2(	شاهی	که	بر	رعّیت	خود	می	کند	ستم	/	مستی	بُود	که	می	کند	از	ران	خود،	کباب

3(	خداونِد	بخشندۀ	دستگیر	/	کریِم	خطابخِش	پوزش	پذیر
4(	سود	و	زیان	و	مایه	چو	خواهد	شدن	ِز	دست	/	از	بهر	این	معامله	غمگین	مباش	و	شاد

درگروهواژگانزیر،بهترتیبچندترکیبوصفیوچندترکیباضافیوجوددارد؟ 5

»محتوایآثار،ویژگیهایبرجسته،ساختمانزبان،شناختخداوند،انسانآگاه،عاِجسفید،فرشطبیعت«
4(	سه،	چهار 3(	دو،	پنج	 2(	پنج،	دو	 1(	چهار،	سه	

نامدیگرساختارچیست؟ 6

4(	اصطالح 3(	معنی	و	مفهوم	 2(	محتوا	 1(	شکل	بیرونی	

کدامگزینهنمیتواندپرسشیمناسببرایبررسیساختاراثرباشد؟ 7

2(	تعداد	فعل	ها	و	جمله	های	آن	چند	تا	است؟ 1(	متن	اثر	به	نظم	است	یا	به	نثر؟	
4(	واژه	های	متن،	ساده	و	قابل	فهم	اند	یا	دشوار	و	دیریاب؟ 3(	شیوۀ	بیان	نوشته،	زبانی	است	یا	ادبی؟	

کدامگزینهبیشترینترکیباضافیرادارد؟ 8

1(	نّیت	من	در	نماز	و	در	دعا	/	ترس	بود	و	وحشت	از	خشم	خدا
2(	گفت	آری	خانة	او	بی	ریاست	/	فرش	هایش	از	گلیم	و	بوریاست

3(	رعد	و	برق	شب،	طنین	خنده	اش	/	سیل	و	طوفان	نعرۀ	توفنده	اش
4(	در	دل	او	دوستی		جایی	نداشت	/	مهربانی	هیچ	معنایی	نداشت

کدامترکیب)موصوفوصفت(ازنظرساختبادیگرترکیبهامتفاوتاست؟ 9

4(	نیک	سرشت 3(	بدذات	 2(	مرد	منجی	 1(	بلند	آسمان	

تعدادونوعترکیبهادرکدامگزینهنادرستاست؟ 10

1(	به	جز	از	علی	که	گوید	به	پسر	که	قاتل	من	/	چو	اسیر	توست	اکنون	به	اسیر	کن	مدارا	)صفر	ترکیب	وصفی	/	دو	ترکیب	اضافی(
2(	به	جز	از	علی	که	آرد	پسری	ابوالعجایب	/	که	علم	کند	به	عالم	شهدای	کربال	را	)یک	ترکیب	وصفی	/	یک	ترکیب	اضافی(
3(	برو	ای	گدای	مسکین	در	خانة	علی	زن	/	که	نگین	پادشاهی	دهد	از	کرم	گدا	را	)دو	ترکیب	وصفی	/	یک	ترکیب	اضافی(

4(	دل	اگر	خداشناسی	همه	در	رخ	علی	بین	/	به	علی	شناختم	من	به	خدا	قسم	خدا	را	)صفر	ترکیب	وصفی	/	یک	ترکیب	اضافی( 26
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قالب شعر: مثنوی

معنـی و مفهـوم

پیشازاینهافکرمیکردمخداخانهایداردمیانابرها

پیش از این ها فکر می کردم که خداوند میان ابرها زندگی می کند.
 خدا: نهاد / خانه ای: مفعول

مثِلقصِرپادشاِهقّصههاخشتیازالماسوخشتیازطال

)فکر می کردم که خانۀ خدا( مانند کاخ پادشاه قّصه هاست که یک آجر آن از الماس و آجر دیگر آن از طالست.
 مثل قصر پادشاه قّصه ها: تشبیه / خشتی و خشتی: تکرار / الماس و طال: مراعات نظیر یا تناسب / قصر و خشت: تناسب 

 مثل: حرف اضافه / قصر: متّمم / پادشاه: مضافٌ الیه / قصه ها: مضافٌ الیه

ادات های  تشبیه، غالباً حرف اضافه اند.

پایههایبُرجشازعاجوبلوربرسرتختینشستهباغرور

پایه های برج آن )کاخ(، از عاج فیل و بلور است )یعنی سفید و باارزش است( و )خداوند( با غرور روی تخت پادشاهی نشسته است. 
 از عاج و بلور بودن: کنایه از سفید و با ارزش بودن

 بیت، دو جمله است. هر مصراع یک جمله است. / پایه ها: نهاد / از عاج و بلور: مسند )فعل اسنادِی »است« حذف شده است.(/ سِر تختی: 
متّمم / با غرور: قید

)1386-1338 هـ.ش(قیصر  امین پور

استاد دانشگاه و شاعر معاصر است. او از شاعران موّفق پس 
از انقالب به شمار می آید. از آثار او می توان »در کوچة آفتاب«، 
و  پرستو«  قول  »به  رود«،  مثل  چشمه  »مثل  صبح«،  »تنّفس 

»آینه های ناگهان« را نام برد.

درس اّول
این هـا پیش  از 



ماه،برِقکوچکیازتاجاوهرستاره،پولکیازتاجاو

ماه مانند نور کوچکی است که از روی تاج تابیده می شود و هر ستاره هم، مانند پولکی است که بر تاج او قرار دارد.
 مصراع اّول تشبیه دارد و در آن ماه: مشّبه و برق: مشّبهٌ به است. / مصراع دوم تشبیه دارد و در آن هر ستاره: مشّبه و پولکی: مشّبهٌ به است. 

/ ماه و ستاره: تناسب    بیت، دو جمله دارد / ماه: نهاد / برِق کوچکی: مسند / از تاج او: متّمم/ ستاره: نهاد

رعدوبرقشب،طنینخندهاشسیلوطوفان،نعرةتوفندهاش

رعد و برق ترسناِک شب، صدای خندۀ او )خدا( است. سیل و طوفان هم فریاد خروشان اوست.
 رعد و برق: نهاد / طنین: مسند / سیل و طوفان: نهاد / نعره: مسند / طنین خنده: ترکیب اضافی / نعرۀ توفنده: ترکیب وصفی

هیچکسازجایاوآگاهنیستهیچکسرادرحضورشراهنیست

هیچ کس از جایگاه خداوند باخبر نیست و هیچ کس اجازۀ حضور یافتن در پیشگاه خداوند را ندارد.
 هیچ کس و هیچ کس: تکرار / راه نداشتن: کنایه از اجازه نداشتن  

 »هیچ کس« مصراع اّول: نهاد / آگاه: مسند / »نیست« مصراع اّول: فعل اسنادی/ »هیچ کس« مصراع دوم: متّمم )»را« نشانۀ مفعول نیست 
بلکه حرف اضافه است و در معنی »برای« به کار رفته است. / »نیست« مصراع دوم: فعل غیراسنادی به معنی »وجود ندارد« 

آنخدابیرحمبودوخشمگینخانهاشدرآسمان،دوراززمین

آن خدا )در ذهن من( سنگدل و خشمگین بود و خانه اش در آسمان و دور از زمین بود.
 آسمان و زمین: تضاد و تناسب 

 کّلّ بیت، سه جمله دارد: آن خدا بی رحم بود    و    خشمگین )بود( / خانه اش در آسمان، دور از زمین )بود(
                                                   جملۀ اّول       حرف ربط    جملۀ دوم                        جملۀ سوم

آن خدا: نهاد/ بی رحم و خشمگین: مسند/ آسمان و زمین: متّمم/ دور: مسند

»و« حــرف ربــط، بین دو جمله قرار می گیرد؛ اّما »و« عطف، بین دو کلمه قرار می گیــرد. هرگاه »و« حرف ربط بعد از فعل 
قرار بگیرد حتماً بعد از آن یک جمله وجود دارد.

حــرف ربط یا پیوند: واژه ای اســت که دو واژه یــا دو عبارت را به  یکدیگر پیوند می دهد. حــروف ربط عبارتنداز: اگر، تا، 
که، بلکه، چنان که، بنابراین و ... . مثـال 1: اگر تالش کنی،  موّفق می شوی. /  مثـال 2: مکن کاری که بر پا سنگت آید.

بود،اّمادرمیانمانبودمهربانوسادهوزیبانبود

)آن خدا( وجود داشت؛ اّما در بین ما حضور نداشت. )آن خدا( مهربان و ساده و زیبا نبود.
 بود و نبود:  تضاد 

 فعل های »بود و نبود« در مصراع اّول فعل های غیراســنادی اند؛ چون در معنی »وجود داشــتن و نداشتن« به کار رفته اند. / فعل »نبود« 
در مصراع دوم: فعل اسنادی / مهربان و ساده و زیبا: مسند

دردلاودوستیجایینداشتمهربانیهیچمعنایینداشت

در قلب او )خدا( دوستی، جایگاه و ارزشی نداشت و مهربانی کردن هم بی اهّمّیت و بی ارزش بود.
 دوستی و مهربانی: تناسب     دوستی: نهاد / جایی: مفعول / مهربانی: نهاد / هیچ معنایی: مفعول

هرچهمیپرسیدمازخودازخدااززمینازآسمانازابرها
 زمین و آسمان: تضاد / زمین، آسمان و ابرها: تناسب/ این بیت موقوف المعانی است )زیرا معنی بیت به بیت دیگر موقوف یا وابسته است(.

 هر پنج »از«: حرف اضافه 
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زودمیگفتند:»این،کارخداستپرسوجوازکاراوکاریخطاست«
زود می گفتند: این کارها مربوط به خداست و پرس وجو دربارۀ کار او، اشتباه است. 

 کار و کار: تکرار / این بیت با بیت قبل موقوف المعانی است. 
 خدا و خطا: قافیه/ ست و ست: ردیف / »این« و »پرس و جو«: نهاد

نّیتمندرنمازودردعاترسبودووحشتازخشمخدا

قصد من از نماز خواندن و دعا کردن فقط ترس و وحشت از خشم خداوند بود.
 نّیت، نماز و دعا: تناسب     نّیت: نهاد/ ترس و وحشت: مسند

پیشازاینهاخاطرمدلگیربودازخدادرذهنماینتصویربود

پیش از این ها ذهن و فکرم ناراحت بود و از خداوند در ذهنم چنین برداشت و تصّوری داشتم.
 دلگیر بودن: کنایه از ناراحت بودن / خاطر و ذهن: تناسب

 خاطرم و ذهنم: دو ترکیب اضافی
تاکهیکشب،دستدردستپدرراهافتادمبهقصدیکسفر

تا اینکه شبی، دستم را در دست پدرم گذاشتم و با هدف یک مسافرت حرکت کردم.
 دست و دست: تکرار     »تا که«: حرف ربط / راه افتادم: فعل مرّکب و غیراسنادی 

درمیانراه،دریکروستاخانهایدیدیم،خوبوآشنا
 روستا و خانه: تناسب / خانه: کنایه از مسجد  بیت، یک جمله است. / خانه ای: مفعول

زودپرسیدمپدراینجاکجاست؟گفت:»اینجاخانۀخوبخداست«
 اینجا و اینجا: تکرار / خانۀ خوب خدا: کنایه از مسجد

 بیت، پنج جمله دارد: زود پرسیدم،   پدر،     اینجا کجاست؟       گفت:      اینجا خانۀ خوب خداست
                                         جملۀ اّول    جملۀ دوم       جملۀ سوم            جملۀ چهارم             جملۀ پنجم

گفت:»اینجامیشودیکلحظهماندگوشهایخلوت،نمازیسادهخواند«

پدرم گفت: »اینجا می توان یک لحظه توّقف کرد و در گوشه ای تنها، نمازی ساده )با حضور قلب( خواند«.
 کّلّ بیت، چهار جمله است./ غیر از »گفت« بقیۀ بیت »مفعوِل« فعِل »گفت« است.

فعل »گفت« نیاز به مفعول دارد و معموالً جمله های بعد از آن، مفعول این فعل هستند.

باوضوییدستوروییتازهکردبادلخودگفتوگوییتازهکرد

با وضو گرفتن، دست و صورت را باطراوت کرد و با قلب خود حرف ها و گفته های جدیدی را با خدا مطرح کرد.
 دست، رو و دل: تناسب / گفت وگو با دل: تشخیص

گفتمش:»پسآنخدایخشمگینخانهاشاینجاست؟اینجادرزمین؟«

به او )پدرم( گفتم: »پس خانۀ آن خدای خشمگین، اینجا روی زمین است؟!«
ـَـ ش« در »گفتمش« : متّمم )به او گفتم(/ »اش« در »خانه اش« : مضافٌ الیه  اینجا و اینجا: تکرار    » ـ

گفت:»آریخانۀاوبیریاستفرشهایشازگلیموبوریاست
پدرم گفت: »بله، خانۀ خدا از نفاق و دورویی دور است )خالص و پاک است(، فرش های خانه اش هم از گلیم و بوریاست )یعنی ساده 

است(. )گلیم: نوعی فرش که از پشم می بافند/ بوریا: حصیری که از نی می سازند.(
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 خانه، فرش، گلیم و بوریا: تناسب
 بیت، 4 جمله دارد. / بی ریا: مسند / از گلیم و بوریا: مسند / »آری« یک جمله محسوب می شود./ بی ریا و بوریا: قافیه/ ست و ست: ردیف

مهربانوسادهوبیکینهاستمثلنوریدردلآیینهاست

خداوند، مهربان و ساده است و از دوستان خود کینه به دل نمی گیرد. او مانند نوری در وسط آیینه روشن و درخشان است.
 مهربان و ساده و بی کینه: چون صفات خدا هستند، بنابراین آرایۀ تناسب دارد / مثل نوری: تشبیه / دل آیینه: تشخیص )چون آیینه، دل ندارد.( 

 مهربان و ساده و بی کینه: مسند / مثل نوری: مسند

عادتاونیستخشمودشمنیناماونورونشانش،روشنی«

عادت او )خداوند( خشــمگین بودن و دشــمنی کردن نیست. خداوند نور آســمان ها و زمین است و راه روشن و راست را به ما 
نشان می دهد.

 نور و روشنی: تناسب / مصراع دوم به آیۀ 35 سورۀ نور »اهللُ نوُر الّسمَْواِت واالرْض« تلمیح دارد. 
 بیت، سه جمله است: عادت او نیست خشم و دشمنی/ نام او نور )است( و نشانش، روشنی )است( / عادِت او، نور، روشنی: مسند

                                                       جملۀ اّول                         جملۀ دوم                    جملۀ سوم

تازهفهمیدم:خدایماینخداستاینخدایمهربانوآشناست
 خدا و خدا: تکرار / این و این: تکرار / خدای مهربان و آشنا: دو ترکیب وصفی

 خدا و آشنا: قافیه/ ست و ست: ردیف

دوستیازمنبهمننزدیکترازرگگردنبهمننزدیکتر

)خدا( دوستی است که از خود من به من نزدیک تر است، حّتی از رگ گردن هم به من نزدیک تر است.
 من و من: تکرار / به آیۀ 16 سورۀ ق »نَحُن اَقَرُب الیِه ِمن َحبِل الَورید« )ما به او از رگ گردن نزدیک تریم( تلمیح دارد.

 نزدیک تر )در دو مصراع(: مسند / هر سه کلمۀ من: متّمم / مِن اّول و گردن: قافیه/ به من نزدیک تر و به من نزدیک تر: ردیف 

میتوانمبعدازاین،بااینخدادوستباشمدوست،پاکوبیریا

پس از این می توانم با این خدا دوست باشم؛ دوستی پاک و خالص.
 این و این: تکرار / دوست و دوست: تکرار

واژه شناسی

آجر، آجر خامخشت

سنگی گران بها که درخشندگی خاّصی دارد و الماس
بسیار سخت و باارزش است.

محلّی برای دیده بانــی در کاخ ها، پادگان ها و بُرج
قلعه ها که ارتفاع زیادی دارد.

استخوان دندان فیل که سفید و گران بهاست.عاج

نوعی شیشه که بسیار شّفاف است.بلور

صدا، بانگ، انعکاس صداطنین

توفیــدن، پرخروش، خروشــان، توفنده از مصــدر 
غوغاکننده

سنگ دلبیرحم

قصد، عزم، آهنگنّیت

یاد، ذهنخاطر

کنایه از ناراحت، غمگیندلگیر

نفاق، دورویی )بی ریا: خالص، پاک(ریا

نوعی فرش که از پشم می بافند.گلیم

حصیری که از نی می سازند.بوریا

دشمنی، انتقام جوییکینه
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معنی و مفهوم

بادیدنانبوهگوسفندانبهسراغآنغالم)چوپان(رفت:

با دیدن گوسفندان زیاد به طرف آن غالم )چوپان( رفت.

گوسفندانازآِنمننیست:

گوسفندان مال من نیستند )یا متعلّق به من نیستند(.
 از  آِن: مسند / من: مضافٌ الیه

خداوندشرابگویکهگرگبُِبرد:

به صاحبش بگو که گرگ آن را بُرد. 
ـَـ ش«: مضافٌ الیه / گرگ: نهاد  »را« به معنی »به«: حرف اضافه / خداوند: متّمم / »ـ

غالمگفت:»بهخدایچهبگویم؟«:

چوپان گفت: چه جوابی به خداونِد خالق بدهم؟! )یعنی صاحب گوســفندان نیســت؛ اّما خداوند خالق که هست و ما را می بیند پس نمی توانم به 
خدا دروغ بگویم(.

 درون مایه و محتوای حکایت تلمیح دارد به آیۀ 52 سورۀ احزاب: »کاَن اهلُل َعلی  ُکِلّ َشيْ ءٍ َرقِیباً« )خداوند ناظر و مراقب هر چیزی است.(

)قرن پنجم هجری(ابوالقاسم قشیری

ازعارفانمعروفقرنپنجمهجریاســت.کتاب»رسالةقشیریّه«ازاوست.
اصلاینکتاببهزبانعربیاستویکیازشاگردانقشیریآنرابهفارسی

برگرداندهاست.
موضوعاینکتاب،معّرفیبرخیازبزرگانعارفوشــرحاصطالحاتوالفاظ

رایجمیانآنهاست.

حکایت

به خدا چه بگویم؟
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واژه شناسی

چوپان، نوکر، خدمتکارغالم

جمع رّب و به معنی خدایان و دارندگان است؛ ارباب
اّمــا امروزه معنــای مفرد می دهــد و در این 

حکایت به معنی صاحب و کارفرماست.
کنایه از مشغول بودنسرگرمبودن

چریدنَچرا

فراوان، بسیار، زیادانبوه

متعلّق به، ماِلازآِن

صاحبخداوند

	»پیش	از	این	ها«
ارباب:	رّب،	مربّی،	متربّی،	تربیت	 رحم:	رحیم،	رحمت،	مرحوم،	رحمان	

َچرا:	چریدن،	چریدنی،	چریده،	چراگاه قصد:	قاصد،	مقصود،	مقصد،	مقاصد	
مسافر:	سفر،	مسافرت،	سفیر،	ُسفرا،	اسفار دعا:	دعوی،	دعوت،	مدعو	

خنده:	خندیدن،	خندیدنی،	خندان،	لبخند	
تصویر:	مصّور،	صور،	صورت،	تصاویر	

حضور:	حاضر،	محضر،	محضور،	احضار،	ُحّضار

واژههایهمخانواده

»به	خدا	چه	بگویم؟«

توفنده	≠	آرام	 خنده	≠	گریه،	مویه	 غرور	≠	تواضع،	فروتنی	
بی	رحم	≠	دلسوز،	مهربان حضور	≠ غیاب	 آگاه	≠	غافل،	بی	خبر	

زود	≠	دیر دوستی	≠ دشمنی،	عداوت	 آسمان	≠	زمین	
ریا	≠	خلوص ترس	و	وحشت	≠ شجاعت	و	دلیری	 خطا	≠	درست،	صحیح		

انبوه	≠ کم،	اندک

واژههایمتضاد

»پیش	از	این	ها«
قصر،	پادشاِه	قّصه	ها،	الماس،	پایه	های	برجش،	عاج،	بلور،	غرور،	رعد	و	برق،	طنین،	سیل،	طوفان،	نعرۀ	توفنده	اش،	
نیّت،	دعا،	وحشت،	دلگیر،	ذهنم،	تصویر،	قصد،	 اّما،	معنایی،	پرس	وجو،	خطاست،	 حضورش،	بی	رحم،	خشمگین،	
بوریا،	 گلیم،	 فرش	هایش،	 بی	ریاست،	 گفت	و	گویی،	 رویی،	 و	 دست	 وضو،	 خواند،	 خلوت،	 گوشه	ای	 لحظه،	 سفر،	

بی	کینه،	آیینه،	عادت،	نشانش
»به	خدا	چه	بگویم؟«

غالم،	اربابش،	صحرا،	سرگرم،	مسافر،	انبوه،	سراغ،	چوپان،	گوسفندانت

واژههایمهّمامالیی

در زبان فارســی، بعضی حروف مانند »ذ، ز، ض، ظ« یا »س، ص، ث« تلّفظ یکســان دارند اّما 
شکل نوشتاری آنها متفاوت است؛ با دّقت در معنا، به امالی این گونه کلمات توّجه کنید.
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پرسشهایچهارگزینهایترکیبیدرساّول

درگروهواژگانزیر،چندغلطامالییوجوددارد؟ 11
»پادشاهغّصهها،خشتیازطال،آجوبلور،نعرةتوفنده،کاریخطا،سادهوبیکینه،گوسفندان،ارباباش،غالم«

4(	چهار 3(	سه	 2(	دو	 1(	یک	

کدامگزینهدربردارندةمعنیواژههای»خشت،خاطر،انبوه،خداوند«است؟ 12
2(	آجر	خام،	ذهن،	فراوان،	صاحب 1(	آجر،	در		یاد		مانده،	فراوان،	پروردگار	
4(	آجر	خام،	ذهن،	فراوان،	خالق 3(	آجر	گلی،	یاد،	نوعی	میوه،	صاحب	

کدامگزینهدربردارندةآرایههایبیت»باوضوییدستوروییتازهکرد/بادلخودگفتوگوییتازهکرد«است؟ 13
4(	تلمیح،	تناسب 3(	تناسب،	تکرار	 2(	کنایه،	تشخیص	 1(	تناسب،	تشخیص	

کدامگزینه،نقشدستوریواژگانمشّخصشدهدرجملۀزیررادرستنشانمیدهد؟ 14
»خداوندشرابگویکهگرگببرد«.

2(	متّمم،	مضافٌ	الیه،	نشانة	مفعول،	مفعول 1(	مفعول،	مضافٌ	الیه،	نشانة	مفعول،	نهاد	
4(	متّمم،	مضافٌ	الیه،	حرف	اضافه،	نهاد 3(	مفعول،	مضافٌ	الیه،	حرف	اضافه،	مفعول	

درهیچگزینهایترکیبوصفییافتنمیشود،بهجز... 15
2(	مهربان	و	ساده	و	بی	کینه	است/	مثل	نوری	در	دل	آیینه	است 1(	در	میان	راه،	در	یک	روستا	/	خانه	ای	دیدیم،	خوب	و	آشنا	
4(	عادت	او	نیست	خشم	و	دشمنی	/	نام	او	نور	و	نشانش	روشنی 3(	بود،	اّما	در	میان	ما	نبود/	مهربان	و	ساده	و	زیبا	نبود	

کدامگزینهبادیگرگزینههاهمخوانیندارد؟ 16
4(	تواضع	و	غرور 3(	خلوص	و	ریا	 2(	دشمنی	و	عداوت	 1(	ترس	و	دلیری	

درگروهواژگانکدامگزینه،»همخانواده«ناهماهنگاست؟ 17
2(	تصویر،	مصّور،	تصاویر،	صور 1(	ُحّضار،	حاضر،	محضور،	احضار	
4(	استتار،	مستور،	سّیاره،	مستتر 3(	ارباب،	متربّی،	تربیت،	رّب	

مفهومکدامگزینهباقسمتمشّخصشدهدربیت»دوستیازمنبهمننزدیکتر/ازرگگردنبهمننزدیکتر«بیارتباطاست؟ 18
1(	اگرچه	از	رگ	گردن	تویی	نزدیک	تر	با	من/	تو	را	هر	لحظه	از	جایی،	مِن	سر	در	هوا	جویم

2(	هیچ	نتوانم	سر	از	فرمان	او	برتافتن/	کز	رگ	گردن	به	خود،	نزدیک	تر	می	یابمش
3(	اگرچه	از	رگ	گردن	به	بنده	نزدیک	است/	خدای	دور	بَود	از	بِر	خدا	دوران

4(	تسلیم	شو	وگرنه	برای	سبکسران/	تابیده	اند	از	رگ	گردن	طناب	ها

بنماضی،بنمضارعوشناسۀفعل»بُِبرد«درکدامگزینهدرستآمدهاست؟ 19
Ø	،بُرد	بَر،	4( 	د	 ـَ 3(	بُرد،	بِبَر،	ـ 	د	 ـَ 2(	بُرد،	بَر،	ـ 	Ø	،بَر	بُرد،	1(

مناسبترینواژههابرایجاهایخالی،کدامگزینهاست؟ 20
»سّیداحمدهاتفاصفهانیازشاعراندورة.................................و.................................است.اودرسرودنغزلاز.................................و.................................پیرویمیکرد«.

2(	افشاریه	و	زندیه،	سعدی	و	حافظ 1(	زندیه	و	صفویه،	سعدی	و	حافظ	
4(	افشاریه	و	زندیه،	حافظ	و	مولوی 3(	صفویه	و	قاجاریه،	سعدی	و	حافظ	

همۀگزینههاجزءآرایههایادبیبیت»چشمدلبازکنکهجانبینی/آنچهنادیدنیاست،آنبینی«هستند،بهجز... 21
4(	تکرار 3(	کنایه	 2(	تشخیص	 1(	تشبیه	
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