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از عارفان مشــهور قرن هشــتم و از علما و فضالی 
تبریز است که نوشته ها و سروده هـــایی در زمینۀ 
عرفان اســالمی دارد. معروف ترین اثِر شــعرِی او، 

مثنوی »گلشن راز« است.

جهان، جمله فروغ روی حق دان                     حق اندر وی ز پیدایی است پنهان 

تمام هستی را روشنی چهرۀ خداوند )جلوه گری خداوند در آفرینش( بدان، خداوند آن قدر در این جهان نمایان و آشکار است 
که از آشکار بودِن بسیار، غیرقابل دیدن است.

بیت باال با این بیت ارتباط معنایی دارد: یار، بی پرده از در و دیوار/ در تجلّی است یا اولی األبصار )یا اولی األبصار: ای صاحبان چشم(
 »فروغ روی حق« : کنایه از جلوه گری حضرت حق در آفرینش / روی حق: تشخیص / حق و حق: تکرار / پیدا و پنهان: تضاد

 جهان: مفعول / حق در مصراع اّول، مضافٌ الیه و در مصراع دوم نهاد است. / در جملۀ اّول نهاد »تو« محذوف است. / بیت، دو جمله 

دارد )هر مصراع، یک جمله است(.
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شخصّیت  بخشـی

یکی از زیبایی های ادبی، نسبت  دادن ویژگی های انسان به غیر انسان است   که به آن »تشخیص« یا »شخصّیت بخشی« می گوییم. این 
آرایۀ  ادبی، نــام های دیگری مانند »شیوۀ انسان نمایی پدیده ها« و »انسان انگاری« نیز دارد. در حکایت های قدیمی، نمونه های فراوانی 

از این آرایه به  چشم می خورد که یکی از بهترین این نمونه ها، کتاب »کلیله و دمنه« است.

مثـال )1(: جاّده نفس نفس می زند: »نفس نفس  زدن« ویژگی انسان است که سهراب سپهری آن را به جاّده نسبت داده است. 

 مثـال )2(: سیر یک روز طعنه زد به پیاز / که تو مسکین، چقدر بدبویی: »طعنه  زدن« ویژگی انسان است که پروین اعتصامی 
آن را به سیر نسبت داده  است؛ حّتی »مسکین  شدن« ویژگی انسان است که آن را به پیاز نسبت داده  است.

 مثـال )3(: شب، نرم نرم پای ز جنگل برون نهاد / آهسته، دشت و بیشه نقابی بر او کشید: در این بیت »پای نهادن شب« و »نقاب 
کشیدن دشت و بیشه« تشخیص دارند چرا که به شب، دشت و بیشه، شخصّیت انسانی داده شده است.

نکته
هــرگاه بعد از حرف ندای »ای« واژه ای بیاید که غیر انســان باشــد، آرایة تشــخیص دارد. 

مثال: ای جان حدیث ما بِر دلدار بازگو                     لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود
در این بیت »جان« تشــخیص دارد زیرا جان با اینکه غیر انســان اســت اّما مانند انســانی 

مخاطب قرار گرفته است و با او صحبت شده است.

پرسش های چهارگزینه ای آرایۀ ادبی تشخیص

	در	کدام	گزینه	آرایة	ادبی	تشخیص	به	کار	رفته		است؟ 1
2(	تا	معلّم	ز	گرد	راه	رسید. 1(	بّچه	ها	گرم	گفت	و	گو	بودند.	

4(	باز	هم	در	کالس	غوغا	بود. 3(	شبنم	از	روی	برگ	گل،	برخاست.	

	در	کدام	گزینه	آرایة	شخصیّت	بخشی	بیشتری	به	کار	رفته		است؟ 2
1(	شبنم	از	روی	برگ	گل	برخاست	/	گفت:	می	خواهم	آفتاب	شوم

2(	با	نسیم	بهار	و	بلبل	باغ	/	گرم	راز	و	نیاز	خواهم	شد
3(	بّچه	ها	در	کالس	جنگل	سبز	/	جمع	بودند	دور	هم	خوشحال
4(	زنگ	تفریح	را	که	زنجره	زد	/	باز	هم	در	کالس	غوغا	شد

	نسبت		دادن	ویژگی	انسان	به	غیر	انسان،	نام	کدام	آرایة	ادبی	است؟ 3
2(	تشخیص	 	 1(	کنایه	

4(	گزینه	های	2	و	3 	 3(	شیوة	انسان	نمایی	پدیده	ها	

	در	همة	گزینه	ها	آرایة	ادبی	تشخیص	به	کار	رفته		است،	به	جز	... 4
2(	شاپرک	مهربان،	دست	آدم	آهنی	را	گرفت. 1(	سنگ	های	نامهربان،	بال	کبوتر	را	شکستند.	

4(	جوجه	های	کبوتران	گفتند:	/	کاش	می	شد	کنار	هم	باشیم 3(	باز	موضوع	تازه	ای	داریم	/	»آرزوی	شما	در	آینده«	

دانش های ادبی  )درس 1(
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	در	کدام	گزینه،	آرایة	شخصیّت	بخشی	به	چشم	می	خورد؟ 5
1(	سعدیا	مرد	نکونام	نمیرد	هرگز/	مرده	آن	است	که	نامش	به	نکویی	نبرند

2(	تا	نگرید	ابر	کی	خندد	چمن؟/	تا	نگرید	طفل	کی	نوشد	لَبَن؟
3(	صد	هزاران	کیمیا	حق	آفرید/	کیمیایی	همچو	صبر	آدم	ندید
4(	درد	آمد	بهتر	از	ملک	جهان/	تا	بخوانی	مر	خدا	را	در	نهان

	کدام	گزینه	دربردارندة		آرایة	»انسان	نگاری«	نیست؟ 6
2(	ابرها	خشک	و	خیس	/	هق	هق	گریة	خود	را	خوردند 1(	به	کجا	چنین	شتابان؟	/	گون	از	نسیم	پرسید	

4(	پرستو	نغمه	خوان	با	جوجه	ها	َجست 3(	آسمان	تعطیل	است	/	بادها	بی	کارند	

	در	هیچ	گزینه	ای	آرایة	تشخیص	به	چشم	نمی	خورد	به		جز	... 7
1(	ماه	فروماند	از	جمال	محّمد	)ص(	/	سرو	نباشد	به	اعتدال	محّمد	)ص(

2(	شاد	و	خندان	می	روم	تا	حشرگاه	/	چون	نبی	بگرفت	ما	را	در	پناه
3(	خدا	را	ندانست	و	طـاعت	نکرد	/	که	بر	بخت	و	روزی	قناعت	نکرد

4(	سر	را	به	زمین	چه	می	نهی	بهر	نماز	/	آن	را	به	زمین	بنه	که	در	سر	داری

	نسبت		دادن	افعال	و	صفاِت	انسانی	به	غیرانسان	می	تواند	نام	کدام	آرایة	ادبی	باشد؟ 8
2(	کنایه	یا	تناسب	 	 1(	تناسب	یا	مراعات	نظیر	
4(	تضاد	یا	ترادف 3(	تشخیص	یا	شخصّیت	بخشی	

	توضیح	آرایة	تشخیص	در	کدام	گزینه	صحیح	نیست؟ 9
1(	سیر	یک	روز	طعنه	زد	به	پیاز	/	که	تو	مسکین	چقدر	بدبویی	)طعنه		زدن	سیر	و	مسکین		شدن	پیاز(
2(	همه	شب	در	این	امیدم	که	نسیم	صبحگاهی	/	به	پیام	آشنایی	بنوازد	آشنا	را	)نوازش	کردن	نسیم(

3(	گرم	شو	از	مهر	و	ز	کین	سرد	باش	/	چون	مه	و	خورشید	جوانمرد	باش	)جوانمرد		بودن	مه	و	خورشید(
4(	اگر	شادی	است	ما	را	گر	غم	از	ماست	/	که	بر	ما	هرچه	می	آید	هم	از	ماست	)شاد	بودن	و	غمگین		بودن	ما(

	همة	گزینه	ها	از	داشتن	آرایة	تشخیص	بهره	مند	هستند،	به	جز	گزینة	... 10
2(	طلوع	و	غروب	نشانه	های	عظیمی	از	شکوه	الهی	هستند. 1(	کوه	ها	نظاره	گر	پرندگان	خوش	الحان	دشت	هایند.	

4(	جاده	نفس	نفس	زنان	در	تب	و	تاب	زندگی	است. 3(	پرستوها	در	گوش	نسیم	ترانه	های	عشق	می	سرایند.	
	کدام	یک	از	واژه	های	مشّخص	شده	»جان	بخشی«	ندارند؟ 11

1(	تا	سر	زلف	تو	در	دست	نسیم	افتاده	است	/	دل	سودا	زده	از	غّصه	دونیم	افتاده	است
2(	تا	به	گریبان	نرسد	دست	مرگ	/	دست	به	دامن،	نکنیمت	رها

3(	در	بیابان	گر	به	شوق	کعبه	خواهی	زد	قدم	/	سرزنش	ها	گر	کند	خار	مغیالن	غم	مخور	
4(	روی	خوبت	آیتی	از	لطف	بر	ما	کشف	کرد	/	زان	زمان	جز	لطف	و	خوبی	نیست	در	تفسیر	ما

	در	کدام	گزینه	آرایة	تشخیص	به	کار	رفته	است؟ 12
1(	یوسف	گمگشته	بازآید	به	کنعان	غم	مخور	/	کلبة	احزان	شود	روزی	گلستان	غم	مخور	)احزان:	غم	ها(

2(	ای	دل	ار	سیل	فنا	بنیاد	هستی	برکند	/	چون	تو	را	نوح	است	کشتیبان	ز	توفان	غم	مخور
3(	گرچه	منزل	بس	خطرناک	است	و	مقصد	بس	بعید	/	هیچ	راهی	نیست	کان	را	نیست	پایان	غم	مخور	

4(	حافظا	در	کنج	فقر	و	خلوت	و	شب	های	تار	/	تا	بَُود	وردت	دعا	و	درس	قرآن	غم	مخور
16



17 	در	همة	گزینه	ها	آرایة	»شخصیّت	بخشی«	به	کار	رفته	است	به	جز	... 13
1(	بلبلی	شیفته	می	گفت	به	گل	/	که	جمال	تو	چراغ	چمن	است

2(	صورت	حال	مرا	سرو	چمن	می	داند	/	که	کشیدن	نتوان	پای	به	ِگل	رفته	فروی
3(	یا	به	تیغ	کج	او	گردن	تسلیم	بنه	/	یا	ز	خاِک	در	او،	پای	بکش	دست	بشوی	)تیغ:	شمشیر(

4(	تا	نیفکنده	سرت	کوزه	گر	دهر	به	خاک	/	َرخت	در	پای	ُخم	انداز	و	می	افکن	به	سبوی	)دهر:	روزگار(

	با	توّجه	به	رباعی	زیر،	کدام	ویژگی	خروس	نشانگر	آرایة	تشخیص	است؟ 14
	»هنگام	سپیده	دم	خروس	سحری/	دانی	که	چرا	همی	کند	نوحه	گری؟
یعنی	که	نمودند	در	آیینة	صبح	/	کز	عمر	شبی	گذشت	و	تو	بی	خبری«

4(	بی	خبری 3(	سپری	کردن	عمر	 2(	نوحه	گری	 1(	گفت	وگو	کردن	

جمله 

کلمه یا مجموعه ای از کلمات اســت که پیام یا مفهومی را از گوینده به شــنونده یا از نویسنده به خواننده می رساند. در شمارش تعداد 
جمله ها، موارد زیر به عنوان جمله شمرده می شوند:

4- جملۀ دارای فعل 3- منادا به تنهایی  2- حرِف ندا به تنهایی  1- حرِف ندا و منادا 

7- صوت 6- فعل به تنهایی  5- جملۀ بدون فعل 

 مثـال )1( : ای  سعدی 
             حرف ندا   منادا

حافظـا ترک جهان گفتن طریق خوش دلی است                تا نپنداری که احوال جهان داران خوش است
منادا  حرف ندا

 مثـال )2( : ای  نام تو بهترین سرآغاز              بی نام تو نامه کی کنم باز؟
            حرف ندا به تنهایی )ای خدایی که ... (

عشق محّمد بس است و آل محّمد  مثـال )3( : سعدی ، اگر عاشقی کنی و جوانی  
              منادا به تنهایی

 مثـال )4( : حسین از مدرسه به خانه آمد )جملۀ دارای فعل(
     فعل

 مثـال )5( : به نام خداوند جان آفرین               حکیم سخن در زبان آفرین ]شروع می کنم[ )جملۀ بدون فعل(
                                           فعل محذوف

 مثـال )6( : علی به خانه آمد و برگشت. 
      فعل به تنهایی

زنهار، مگو ز دانۀ ما  مثـال )7( : از عشق بگو که عشق دام است  
                    صوت تنبیه و آگاهی
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1- شبه جمله ها دو نوع هستند:
الف( ندا و منادا: هرگاه کســی یا چیزی را با آهنگی خاص مخاطب قرار بدهیم، به آن »منادا« می گوییم و به 

حرفی که معموالً همراه مناداست، حرف »ندا« می گوییم. حروف ندا عبارتند از: »یا، ایا، ایّها، ایتّها، ای، ا«
ب( صوت: گاهی برای بیان احساســات و حاالت درونی خود از واژه هایی اســتفاده می کنیم که نشــان دهندة 

شادی ها، غم ها، حسرت ها، دردها و ... است که به این گونه واژه ها »صوت« می گوییم.
صوت انواع گوناگونی دارد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

الف( صوت تحسین و تشویق: آفرین، مرحبا، به به، بارک اهلل و ...
ب( صوت درد و افسوس: آه، واویال، دریغ، فریاد، آوخ و ...

ج( صوت تنبیه و آگاهی: زنهار، مبادا، امان و ...
د( صوت تصدیق: بله، آری، آهان و ...

هـ( صوت تعّجب: به، وه، اوه، عجب و ...
2- مصدر: 

واژه ای است که بر انجام دادن کار یا پذیرفتن حالتی داللت می کند بدون آنکه زمان و شخص داشته باشد و 
در پایان آن حرف »َ- ن« می آید مانند خوردن، گرفتن، گشتن، بودن و ...

»مصدر« معنی تمام فعل ها، برخی از اســم ها و صفت ها و ... را دربردارد و چون زمان و شــخص ندارد، جزء 
اسم به حساب می آید و در شمارش، جمله محسوب نمی شود. 

مثال: خوب گفتن، خوب اندیشیدن و خوب رفتار کردن، از ویژگی های انسان های واالمقام است. )1 جمله(
مصدر )اسم(مصدر )اسم(مصدر )اسم(

پرسش های چهارگزینه ای )جمله(

	بیت	»دانــه	آرام	بــر	زمین	غلتیـد/	رفت	و	انشای	کوچکش	را	خواند«	چند	جمله	است؟				 15
4(	پنج	جمله 3(	چهار	جمله	 2(	سه	جمله	 1(	دو	جمله	

	تعداد	جمالت	در	کدام	گزینه	از	دیگر	گزینه	ها	کمتر	است؟ 16
2(	گفت:	باغی	بزرگ	خواهم	شد	/	تا	ابد	سبِز	سبز	خواهم	ماند	 1(	ّذره	ّذره	به	آسمان	بروم	/	ابر	باشم	دوباره	آب	شوم	

4(	جوجه	های	کبوتران	گفتند	/	کاش	می	شد	کنار	هم	باشیم 3(	باز	موضوع	تازه	ای	داریم	/	»آرزوی	شما	در	آینده«	

	در	کدام	گزینه	فعل	به	تنهایی	یک	جمله	محسوب	می	شود؟ 17
2(	غنچه	هم	گفت:	گرچه	دلتنگم	/	مثل	لبخند	باز	خواهم		شد 1(	هر	یکی	برگ	کوچکی	در	دست	/	باز	انگار	زنگ	انشا	بود	

4(	جوجه	گنجشک	گفت:	می	خواهم	/	فارغ	از	سنگ	بّچه	ها	باشم 3(	روی	هر	شاخه	جیک	جیک	کنم	/	در	دل	آسمان	رها	باشم	

	دو	بیت	زیر	از	چند	جمله	تشکیل	شده	است؟ 18
شبنم	از	روی	برگ	گل،	برخاست	/	گفت:	می	خواهم	آفتاب	شـوم

ذّره	ذّره	بـه	آســـمان	بـــروم	/	ابـر	باشـم،	دوباره	آب	شوم
4(	هفت	جمله 3(	پنج	جمله	 2(	شش	جمله	 1(	سه	جمله	

	تعداد	جمالت	در	کدام	گزینه	بیشتر	است؟ 19
1(	برآشفت	عابد	که	خاموش	باش	/	تو	مرد	زبان	نیستی،	گوش	باش

2(	مفّرح	نامة	جان	هاست	نامش	/	سِر	فهرسِت	دیوان	هاست	نامش
3(	به	نام	آن	که	جان	را	فکرت	آموخت	/	چراغ	دل	به	نور	جان	برافروخت

4(	تا	به	گریبان	نرسد	دست	مرگ	/	دست	ز	دامن	نکنیمت	رها
18



19 	بیت	زیر	چند	جمله	است؟	 20

»ای	همه	هستی	ز	تو	پیدا	شده	/	خاک	ضعیف	از	تو	توانا	شده«
4(	چهار	جمله 3(	سه	جمله	 2(	دو	جمله	 1(	یک	جمله	

	در	متن	مقابل	چند	جمله	دیده	می	شود؟	»گفت:	جان	پدر!	تو	نیز	اگر	بخفتی،	به	از	آنکه	در	پوستین	خلق	افتی.« 21
4(	پنج	جمله 3(	چهار	جمله	 2(	سه	جمله	 1(	دو	جمله	

	کدام	بخش	مشّخص	شده،	نمی	تواند	یک	جمله	به	حساب	بیاید؟ 22
1(	شنیدم	که	پیری	شبی	زنده	داشت	/	سحر	دست	حاجت	به	حق	برفراشت
2(	سعدی	نگفتمت	که	به	سرو	بلند	او	/	مشکل	توان	رسید	به	باالی	پست	ما

3(	ای	همه	هستی	ز	تو	پیدا	شده	/	خاک	ضعیف	از	تو	توانا	شده
4(	بدو	گفت	رستم	که	ای	نامجوی	/	نبودیم	هرگز	بدین	گفت	وگوی

	کدام	گزینه	تکمیل	کنندة	عبارت	زیر	است؟	 23
»..........«	کلمه	یا	مجموعه	ای	از	کلمات	است	که	پیام	یا	مفهومی	را	از	گوینده	به	................	یا	از	................	به	خواننده	می	رساند.
4(	نهاد،	نویسنده،	شنونده 3(	گزاره،	شنونده،	نویسنده	 2(	جمله،	شنونده،	نویسنده	 1(	فعل،	مفعول،	نهاد	

	کدام	گزینه	از	نظر	ساختاِر	جمله	نادرست	است؟ 24
2(	قدر	فلک	را	کمال	و	منزلتی	نیست 1(	وعدة	دیدار	هرکسی	به	قیامت	
4(	عرصة	دنیا	مجال	هّمت	او	نیست 3(	شاید	اگر	آفتاب	و	ماه	نتابد	

	تعداد	جمله	ها	در	کدام	گزینه	نادرست	ذکر	شده	است؟ 25
1(	مهر	از	تو	توان	برید؟	هیهات	/	کس	بر	تو	توان	گزید؟	حاشاک	)4	جمله(

2(	زهی	همت	که	حافظ	راست	از	دنیی	و	از	عقبی	/	نیاید	هیچ	در	چشمش	به	جز	خاک	سر	کویت	)2	جمله(
3(	روزه	یک	سو	شد	و	عید	آمد	و	دل	ها	برخاست	/	می	ز	خمخانه	به	جوش	آمد	و	می	باید	خواست	)5	جمله(

4(	یا	رب	چه	غمزه	کرد	صراحی	که	خون	ُخم	/	با	نعره	های	قلقلش	اندر	گلو	ببست	)3	جمله(	

	اگر	بخواهیم	تعداد	جمله	ها	را	از	کم	به	زیاد	مرتّب	کنیم،	کدام	گزینه	درست	است؟ 26
الف(	آمدی	جانم	به	قربانت	ولی	حاال	چرا	/	بی	وفا	حاال	که	من	افتاده	ام	از	پا	چرا

ب(	مرا	آن	گوشة	چشم	دالویز	/	به	کشتن	می	کند	گویی	اشارات
ج(	صالح	کار	کجا	و	من	خراب	کجا	/	ببین	تفاوت	ره	کز	کجاست	تا	به		کجا

د(	به	سوگند	گفتن	که	زر	مغربی	است	/	چه	حاجت؟	محک	خود	بگوید	که	چیست
هـ(	وه	که	با	این	عمرهای	کوته	بی	اعتبار	/	این	همه	غافل	شدن	از	چون	منی	شیدا	چرا

4(	الف،	ج،	د،	هـ،	ب 3(	ب،	هـ،	د،	ج،	الف	 2(	هـ،	ب،	د،	ج،	الف	 1(	ب،	الف،	ج،	هـ،	د	

	تعداد	جمالِت	حکایت	زیر	)از	گلستان	سعدی(	در	کدام	گزینه	آمده	است؟ 27
»مردمان	را	عیب	نهانی	پیدا	مکن	که	مر	ایشان	را	رسوا	کنی	و	خود	را	بی	اعتماد	هر	که	علم	خواند	و	عمل	نکند	بدان	ماند	که	گاو	راند	

و	تخم	نیفشاند.«
4(	نه 3(	هشت	 2(	هفت	 1(	شش	
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اســتاد دانشــگاه و شــاعر معاصر بود. وی ابتدا در رشــتۀ پزشــکی و 
جامعه شناسی پذیرفته شـد ولی هر دو را رها کرد و به ادبّیات روی آورد 
و در این رشــته دکترا گرفت. او از شاعران موّفق پس از انقالب  اسالمی 
است. از آثار او می توان »در کوچۀ آفتاب، تنّفس صبح، مثـل چشمه مثل 

رود، به قول  پرستو و آینه های ناگهان« را نام برد.

)1386- 1338 هـ.ق(قیصر   امین پور

قالب شعر: چهارپاره
معنـی و مفهـوم

صبح یک روز نو بهاری بود            روزی از روزهای اّول سال
 روز و سال: تناسب/ روز و روز: تکرار

 فعل جملۀ دوم »بود« است که حذف شده است./ بیت، دو جمله است.

بّچه ها در کالس جنگل سبز            جمع بودند دور هم خوش حال
 کّل بیت، یک جمله است./ بّچه ها: نهاد/ بودند: فعل ماضی

بّچه ها گرم گفت و گو بودند            باز هم  در کالس غوغا بود

بّچه ها مشغول صحبت  کردن بودند و دوباره در کالس درس، سر و صدا بود. 

 گرم کاری بودن: کنایه از مشغول  بودن

هر یکی برگ کوچکی در دست            باز، انگار زنگ انشا بود
 کّل بیت، دو جمله است. فعل جملۀ اّول »داشتند« است که حذف شده  است.

تا معّلم ز گرد راه رسید            گفت با چهره ای پر از خنده:
 »از گرد راه رسیدن« : کنایه از »تازه  رسیدن« 

 »رسید« و »گفت«: فعل ماضی

درس اّول
زنگ آفرینش



21 باز موضوع تازه ای داریم            »آرزوی شما در آینده«
 موضوع تازه: مفعول / داریم: فعل مضارع/ کّل بیت، دو جمله است. »چیست« از پایان جملۀ دوم حذف شده است.

شبنم از روی برگ گل برخاست            گفت: می خواهم آفتاب شوم

شبنم از روی برگ گل بلند شد، گفت: می خواهم به آفتاب تبدیل بشوم.
 کّل مصراع دوم: کنایه از به مقام باال رسیدن / برخاستن و گفتن شبنم: تشخیص

ذّره  ذّره به آسمان بروم            ابر باشم، دوباره آب شوم
 آسمان و ابر: تناسب

 فعل های »بروم، باشم و شوم« : فعل مضارع )حال(

 دانه آرام بر زمین غلتید            رفت و انشای کوچکش را خواند
 رفتن و انشا  خواندن دانه: تشخیص

 رفت: فعلی که به تنهایی یک جمله است. / کّل بیت، سه جمله است. / فعل های »غلتید، رفت و خواند« : فعل ماضی )گذشته(

گفت: باغی بزرگ خواهم شد            تا ابد سبز سبز خواهم ماند    

)دانه( گفت: به باغی بزرگ تبدیل خواهم شد و برای همیشه بسیار سبز باقی خواهم ماند.
 سبز و سبز: تکرار / )دانه( گفت: تشخیص/ باغ و سبز: تناسب

 خواهم شد و خواهم ماند: فعل آینده )مستقبل(

غنچه هم گفت: گرچه دلتنگم            مثل لبخند باز خواهم شد

غنچه هم گفت: اگرچه ناراحت و غمگین هستم، اّما مانند لبخندی باز خواهم شد.

 گفتن و دلتنگ  شدن غنچه: تشخیص/ دلتنگ  شدن: کنایه از ناراحت و غمگین  شدن/ من )غنچه( مثل لبخند باز خواهم شد: تشبیه

با نسیم بهار و بلبل باغ            گرم راز و نیاز خواهم شد

با نسیم )باد خنک و مالیم بهاری( و بلبل درون باغ، مشغول عبادت و مناجات خواهم شد.

 راز و نیاز: تناسب / گرم  شدن: کنایه از مشغول  شدن

 کّل بیت، یک جمله است.
جوجه گنجشک گفت: می خواهم            فارغ از سنگ بّچه ها باشم

 گفتن و خواستن جوجه گنجشک: تشخیص

روی هر شاخه جیک جیک کنم            در دل آسمان رها باشم

روی هر شاخه ای، آواز بخوانم و در وسط آسمان آزاد باشم. 
 »دل آسمان« : کنایه از وسط و میانۀ آسمان / دل آسمان: تشخیص

جوجۀ کوچک پرستو گفت:            کاش با باد رهسپار شوم
 گفتن جوجۀ کوچک پرستو: تشخیص

  کاش: منادا / ای کاش، یک جمله محسوب می شود.  
تا افق های دور کوچ کنم            باز پیغمبر بهار شوم

تا سرزمین های دور سفر کنم، دوباره پیام آور فصل بهار )زمان شکوفایی و طراوت( بشوم.
 »کوچ کنم« و »شوم«: فعل مضارع

ل 1
ص

ف
ش

رین
 آف

یی
یبا

ز



ی
فارس

تیزهوشان هفتم

جوجه های کبوتران گفتند:                       کاش می شد کنار هم باشیم
 گفتن جوجه های کبوتران: تشخیص

 کاش: صوت )شبه جمله( / می شد: فعل به تنهایی یک جمله است./ کّل بیت، چهار جمله است.

توی گلدسته های یک گنبد                    روز و شب زائر حرم باشیم
 گلدسته و گنبد و زائر و حرم: تناسب / روز و شب: تضاد

 کّل بیت، یک جمله است.
زنگ تفریح را که زنجره زد                      باز هم در کالس غوغا شد

 زنگ  زدن زنجره: تشخیص / زنگ تفریح و کالس: تناسب

 زنجره: نهاد / زنگ تفریح: مفعول

هر یک از بّچه ها به سویی رفت                     و معّلم دوباره تنها شد
 رفت و شد: فعل ماضی / هر یک از بّچه ها: نهاد جملۀ اّول / معلّم: نهاد جملۀ دوم

با خودش زیر لب چنین می گفت:                آرزوهایتان چه رنگین است!
 »رنگین بودن آرزوها«: کنایه از متفاوت  بودن و جالب  بودن آرزوها

کاش روزی به کام خود برسید               بّچه ها، آرزوی من این است!

 کّل بیت، چهار جمله است / کاش: صوت )شبه جمله( / بّچه ها: منادا 

حکایت
اندرز پدر

شیخ اجل، سعدی شیرازی، گلستان را یک سال پس از بوستان و در سال6۵6 هـ . ق خلـق کرد. 
گـذشت  از  پس  که  است  فارسـی  نثر  نمونه های  استادانه ترین  و  درخشـان ترین  از  یکی  گلستان 
قرن های متمادی اثـری که از حیث فّن نگارش و محتوا یارای برابـری با آن را داشته باشد، خلـق 
نشده است. نثر گلستان، مسّجع و آن چنان ارزشمند و گران بهاست که این آثار فاخر به تقلید از آن 
نگاشته شده اند: بهارستان )جامی(، پـریشان )قاآنی(، منشآت )قائم  مقام  فراهانی(، روضۀ  خلـد )مجد 

خوافی(، نگارسـتان )جوینی(.
گلستان هشت باب دارد: 1- در سیرت پادشــاهان 2- در اخالق درویــشان 

3- در فضیلت قناعــت ۴- در فواید خاموشی ۵- در عشق و جوانی 
6- در ضعف و پیری 7- در تأثیر تربیت 8- در آداب صحبت

معنـی و مفهـوم

اهللعلیه، نشسته بودم و همه شب دیده بر  یاد دارم که در ایّام طفولّیت، متعّبد و شب خیز بودم، شبی در خدمت پدر رحمهًْ
هم نبسته و ُمصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته. پدر را گفتم: از اینان، یکی سر برنمی دارد که دوگانه ای  22



23 بگزارد. چنان خواب غفلــت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند. گفت: جان پدر! تــو نیز اگر بخفتی، بِه از آنکه در 
پوستین خلق اُفتی.

به خاطر دارم که در دوران کودکی، شکرگزار و شب زنده دار بودم. یک شب در خدمت پدر )که رحمت خدا بر او باد( نشسته 
بودم و تمام شب را نخوابیده  بودم و قرآن کریم را بغل کرده  بودم و گروهی هم اطراف ما خوابیده  بودند. به پدرم گفتم: یک 
نفر از این ها بیدار نمی شــود که دو رکعت نماز )نماز صبح( بخواند؛ طوری در خواب نادانی فرو رفته اند که گویا نخوابیده اند، 

بلکه مرده اند. گفت: عزیز پدر! تو هم اگر بخوابی بهتر از آن است که بدگویی و غیبت مردم را بکنی.

عبارِت »تو نیز اگر بخفتی، بِه از آنکه در پوستین خلق اُفتی« با این بیت حافظ قرابت معنایی دارد:
واعظ ما این سخن نشنید بشنو این سخن               در حضورش نیز می گویم نه غیبت می کنم 

 متعّبد، شب خیز، مصحف: تناسب / دیده  بر  هم  نبستن: کنایه از نخوابیدن / دوگانه: کنایه از نماز صبح )دو رکعت نمـاز( / خواب غفلت: 
اضـافۀ تشبیهی )غفلت: مشّبه، خواب: مشبهٌ به( / سر برنداشتن: کنایه از بیدار نشدن / در پوستین خلق  افتادن: کنایه از »بدگویی و غیبت 

مـردم را کردن« 
 همه شب دیده بر هم نبسته )بودم( و مصحف عزیز بر کنار گرفته )بودم( و طایفه ای گرد ما خفته )بودند(.

                                                فعل محذوف                                        فعل محذوف                                  فعل محذوف

پدر را گفتم: »را« نشانه مفعول نیست. / جان پدر: منادا )ای جان پدر( / بِه: بهتر )است( 
حرف اضافه )به پدر گفتم(                                     فعل محذوف

واژه شناسی

پیام آورپیغمبر
منارۀ مساجد یا معابدگل دسته

سقف بزرگی که به شکل نیم دایره است.گنبد
دیدارکننده، زیارت کنندهزائر

سیرســیرک، نوعی حشره که از خود صدا تولید زنجره
می کند.

آرزو، نّیت، مقصودکام
خواسته، آرزومیل

کودکی، خردسالیطفولّیت
شکرگزار، عبادت کنندهمتعّبد

اهلل رحمهًْ
علیه

رحمت خداوند بر او باد

کتاب، کتاب آسمانی، قرآنُمصحف
دو رکعت نماز )نماز صبح(دوگانه
بخواندبگزارد
بی خبری، ناآگاهیغفلت
خوابیدنخفتن
مردم، آفریدهَخلق

لباسی که از پوست جانوران درست می کنند.پوستین

همدم، یارمونس
حل کنندۀ مشکالت، آسان کنندۀ کارهاکارگشا

به وجود  آورنده، پدید آورندههست ُکن
ستمگری، زورگوییدرازدستی

بخشایش، لطف، توّجه، احسانعنایت
یاریگردست آویز

سازگاری، موافقتتوفیق
روشنایی، نورفروغ
خدا، حقیقتحق
آشوب، فریاد، همهمهغوغا

بلند شدبرخاست
همیشهابد

ناراحت، غمگیندلتنگ
باد خنک و مالیمنسیم

مشغول  شدنگرم  شدن
آسوده، راحتفارغ

راهی، روانهرهسپار

کرانۀ آسمان، کنارۀ آسمان )چون افق هرکشور یا افق
سرزمینی با یکدیگر متفاوت است »افق« معنای 

»سرزمین یا کشور« هم می دهد.(
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مونس:	اُُنس،	اَنیس،	مأنوس،	مؤانست
توفیق:	وفق،	وفاق،	موافقت،	توافق،	موافق

حق:	حقیقت،	حقایق،	حقوق،	اِحقاق،	محّقق،	تحقیق
فارغ:	فراغت،	فارغ	الّتحصیل،	فراغ،	فارغ	البال

زائر:	زّوار،	مزار،	زیارت
طفولیّت:	طفل،	اطفال،	ُطفیل

متعبّد:	عبد،	عابد،	معبد،	تعّبد،	عبادت،	معابد،	معبود
رحمت:	رحم،	راحم،	مرحمت،	رحیم،	رحمان	

ُمصحف:	ُصحف،	صحیفه،	صّحاف،	مصّحف،	مصاحف
غفلت:	غافل،	مغّفل،	غفلتًا،	اغفال

َخلق:	خالق،	مخلوق،	خلقت،	خالیق،	اخالق
حرم:	حرمت،	محروم،	تحریم،	حریم

واژه های هم خانواده

خفته	≠	بیدار	 فارغ	≠	گرفتار	 رهایی	≠	اسارت	
پیدا	≠	پنهان	 فروغ	≠	ظلمت	 غفلت	≠	آگاهی		

طفولّیت	≠	کهنسالی غوغا	≠	سکوت		

واژه های متضاد

مونس،	قّصة	نانموده،	عنایت	الهی،	ظلمت،	دست	آویز،	توفیق،	استوار،	فروغ،	غوغا،	چهره،	موضوع،	برخاست،	ذّره	ذّره،	
غلتید،	ابد،	غنچه،	دلتنگ،	نسیم،	فارغ،	رهسپار،	افق،	پیغمبر،	زائر	حرم،	زنگ	تفریح،	زنجره،	ایّام		طفولیّت،	متعبّد،	

اهللعلیه،	مصحف،	طایفه،	دوگانه	ای	بگزارد،	غفلت شب	خیز،	رحمهًْ

واژه های مهّم امالیی

تشخیص شکل صحیح حروف و درست نویسی از اهداف امالست.
در هنگام نوشتن امال از به  کار بردن واژه های »هم آوا« به جای یکدیگر پرهیز شود، ماننــــد سفر و صفر، قریب و غریب، 
حیات و حیاط، ثواب و صواب و ســواب، خواســت و خاســت، قدیر و غدیر، خار و خوار، جذر و جزر، خویش و خیش، اَمل و 

عمل، اساس و اثاث، عرض و ارز، امارت و عمارت

نکتۀ امالیی

پرسش های چهارگزینه ای ترکیبی ستایش و درس اّول

28	همة	گزینه	ها	دربارة	بیت	»از	ظلمت	خود	رهایی	ام	ده	/	با	نور	خود	آشنایی	ام	ده«	درست	هستند،	به	جز	گزینة	...

1(	ظلمت	کنایه	از	نادانی	و	گمراهی	است.	
2(	منظور	از	نور،	نور	هدایت	و	راهنمایی	است.

3(	»رهایی	ام«	و	»آشنایی	ام«	هم	قافیه	اند.	
4(	»خود«	مصراع	اّول	یعنی	خودم،	»خود«	در	مصراع	دوم	یعنی	خودت	)خدا(.

29	کدام	گزینه،	آرایة	تشخیص	ندارد؟

1(	شب	شنفته	است	مناجات	علی	/	جوشش	چشمة	عشق	ازلی
2(	شب	ز	اسرار	علی	آگاه	است	/	دل	شب	محرم	سّراهلل	است
3(	دست	در	دامن	موال	زد	در	/	که	علی،	بگذر	و	از	ما	مگذر	
4(	ناشناسی	که	به	تاریکی	شب	/	می	برد	شام	یتیمان	عرب
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25 30	کدام	یک	از	گزینه	های	زیر	یک	جملة	کامل	به	حساب	می	آیند؟

2(	بّچه	ها	در	کالس	جنگل	سبز 1(	برگ	درختان	سبز	در	نظر	هوشیار	
4(	با	زبان	سبز	و	با	دست	دراز 3(	این	درختان	اند	همچون	خاکیان	

31	کدام	گزینه	با	بقیّه	»هم	خانواده«	نیست؟	

4(	رحیم،	محترم 3(	محروم،	محّرم	 2(	احترام،	حریم	 1(	حرام،	حرمت		

32	فعل	تمام	گزینه	ها	دارای	یک	زمان	هستند،	به	جز	گزینة	...

2(	آرزوهایتان	چه	رنگین	است! 1(	هر	یک	از	بّچه	ها	به	سویی	رفت.	
4(	ابر	باشم،	دوباره	آب	شوم. 3(	کاش	روزی	به	کام	خود	برسید.	

33	تعداد	جمالت	در	کدام	گزینه	متفاوت	از	گزینه	های	دیگر	است؟

1(	قناعت	کن	که	آن	ملکی	است	جاوید	/	که	زیر	سایه	دارد	قرص	خورشید
2(	مکن	در	کار	عالم،	عمر	ضایع	/	ز	دنیا	با	قلیلی	باش	قانع	
3(	نام	نیکو	گر	بماند	ز	آدمی	/	به	کزو	ماند	سرای	زرنگار

4(	عمر	گران	مایه	در	این	صرف	شد	/	تا	چه	خورم	صیف	و	چه	پوشم	شتا

34	تاریخ	ادبیّات	کدام	گزینه	نادرست	است؟

1(	شیخ	محمود	شبستری	سرایندة	مثنوی	گلشن	راز	و	مناجات	نامه	است.
2(	نظامی	گنجوی	شاعر	قرن	ششم	هجری	و	سرایندة	اسکندرنامه	است.

3(	خواجه	عبداهلل	انصاری	عارف	قرن	پنجم	هجری	و	نویسندة	الهی	نامه	است.
4(	سعدی	شیرازی	خالق	دو	اثر	مهِم	بوستان	و	گلستان	است.

35	کدام	گزینه	از	نظر	امالیی	درست	است؟

2(	تو	نیز	اگر	بخفتی	به	از	آنکه	در	پوستین	خلق،	اوفتی. 1(	از	اینان	یکی	سر	برنمی	دارد	که	دوگانه	ای	بگذارد.	
4(	یاد	دارم	که	در	ایّام	طفولّیت،	متعّبد	و	شب	خیز	بودم. 3(	همه	شب،	دیده	برهم	نبسته	و	مسحف	عزیز	برکنارگرفته.	

36	از	نظر	رابطة	واژگان،	کدام	گزینه	با	دیگر	گزینه	ها	فرق	دارد؟

4(	غفلت	و	آگاهی 3(	فروغ	و	ظلمت	 2(	فارغ	و	آسوده	 1(	رهایی	و	اسارت	

37	»در		پوستین		خلق		افتادن«	کنایه	از	چیست؟

4(	بی	توّجهی	کردن	به	مردم 3(	غیبت	مردم	را	کردن	 2(	در	پوست	کسی	افتادن	 1(	پوست	مردم	را	کندن	

38	معنای	گروه	واژگان	کدام	گزینه	صحیح	نیست؟

1(	کام:	آرزو	/	متعّبد:	شکرگزار/	مصحف:	کتاب	آسمانی	
2(	دوگانه:	دو	رکعت	نماز	/	غفلت:	ناآگاهی/	َخلق:	آفریده

3(	میل:	خواسته	/	زنجره:	سیرسیرک/	دلتنگ:	غمگین	
4(	گل	دسته:	منارة	مسجد	/	بگزارد:	قرار	بدهد/	ابد:	همیشه

39	با	توّجه	به	متن	زیر،	کدام	گزینه،	مناسب	ترین	گزینه	است؟

»در	........	مشهد	انسان	........	را	دیدم	که	در	عین	........،	........	نبود	چون	از	همه	جهت	خود	را	به	امام		رضا	)ع(	........	می	دانست.«
2(	صفر،	غریبی،	غربت،	قریب،	غریب	 1(	سفر،	غریبی،	غربت،	غریب،	قریب	
4(	سفر،	غریبی،	قربت،	غریب،	غریب	 3(	سفر،	غریبی،	قربت،	غریب،	قریب	
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