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) ل        ـوزــــزــمزآآآ

 ) 1( فارسـی 

معنی لغات مشخص  شده را بنویسید. 9
ب( در مقابلۀ لئیمی، کریمی کرد. الف( کتابی که در او داد سخن آرایی توان داد. 

د( بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم // تا سختی کمان شما نیز بگذرد. ج(  مرد حّقه را برگرفت.  
 

ج(زدستـر

ساخت دستوری کلمات زیر را بررسی نمایید. )ساده، وندی، وندی - مرکب، مرکب( 10
ج( بیشه ب( بگو و بخند  الف( شادان 

نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید. 11
»تا قدم به بهشت نگذاشته ام از هوای نفس و شیطان غافل نباشم.«

گروه اسمی، هسته و وابسته ها را در جملۀ زیر بیابید. 12
»خون تو، امضای راستی است.«

کدام قسمت جملۀ زیر، حذف شده است؟  13
»نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکورو«

 
قلمرـزـدـی

ـلف(ز)رـیهزهایزـدـی

بیت زیر را از نظر آرایه  ادبی بررسی نمایید. 14
»هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم // در حضیض هم می توان عزیز بود«

در جملۀ »قرآن مانند است به بهشت جاودان«، چهار رکن تشبیه را مشخص کنید. 15
سجع را در عبارت »هم راحت بود هم آفت هم وفا بود هم جفا« مشخص کنید. 16

 
ب(زتاریخزـدـیاتزـزگــهزشناسی

موضوع اصلی ادبیات مقاومت چیست؟ )دو مورد( 17
برای هریک از نویسندگان ذکر شده، یک اثر نام ببرید. 18

ب( محّمدبن منّور الف( موسوی گرمارودی  
 

ج(زحفظزشعر

موارد خواسته شده را بنویسید. 19
الف( وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها 

ب( گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل 
چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها ج(  

می گویم و بعد از من گویند به دوران ها د(  
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) ل        ـوزــــزدـمزآآآ

 ) 1( فارسـی 

ج(زدستـر

عبارت زیر دارای چند جمله است؟ آن ها را مشخص کنید. 12
»گفتم این شرط آدمیت نیست // مرغ تسبیح گوی و من خاموش« 

در گروه  اسمی زیر وابسته و نوع آن را مشخص کنید.  13
»این کتاب، شوق پرواز را در تو برانگیزد.« 

ساخت دستوری کلمات زیر را بررسی نمایید. )ساده، وندی، وندی - مرکب، مرکب(  14
ج( چراغدان  ب( زندگی   الف( دشمن ستیز  

نوع زمان فعل های مشخص شده را بنویسید.  15
»عامل شهری به خلیفه نبشت که دیوار شهر خراب شده است.« 

 

قلمرـزـدـی

ـلف(ز)رـیهزهایزـدـی

ابیات و عبارات زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی نمایید. )ذکر دو مورد(  16
الف( به سهراب بر، تیر باران گرفت // چپ و راست، جنگ سواران گرفت 

ب( فکر کردند یکی از مهره های مهم نظامی را به دام انداختند و در پوست خود نمی  گنجیدند. 
ارکان تشبیه را در عبارت زیر بیابید و نام ببرید.  17

»چشم های درشت و پر فروغش چون چشم های خشک شده سرد و بی حالت شده بود.«
 

ب(زتاریخزـدـیاتزـزگــهزشناسی

ویژگی های حماسه را نام ببرید. )ذکر دو مورد(  18
دو اثر از ادبیات مقاومت، مثال بزنید.  19

 

ج(زحفظزشعر

موارد خواسته شده را بنویسید.  20

الف( دلـیــران و مریــدان ایــران زمیــن
ــک در شــگفتی ز عــزم شماســت ب( فل
ج( علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

چو اســیر توســت اکنون، به اســیر کن مداراد( 
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) ل        ـوزــــزدـمزآآآ

 ) 1( فارسـی 

ج(زدستـر

زمان فعل های زیر را بنویسید. 9

»گفت: چرا زبون این ناکس شده ای و هرچند او قهر می کند تو لطف می فرمایی«

نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید. 10

»یک روز، میرزا مسیح خان، معلم انشا که موضوع عبرت را برای ما معّین کرده بود.«

برای هر واژه یک هم خانواده بنویسید. 11

ب( دقّت الف( شهید  

کدام جمله ساده و کدام جمله غیرساده است؟ 12

الف( هنوز فضا از نم باران آکنده است.

ب( تفنگ دوربین دارش نشان می دهد که تک تیرانداز است.

نوع »واو« را در جمله های زیر مشخص کنید.  13

الف( معلّم فریاد کشید ساکت! و ما ساکت شدیم.

ب( از خم کتف و سینه به زیر آمد.

 

قلمرـزـدـی

ـلف(ز)رـیهزهایزـدـی

ابیات و عبارت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید. )هرکدام یک مورد( 14

الف( برو ای گدای مسکین در خانۀ علی زن // که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

ب( کار پاکان را قیاس از خود مگیر // گرچه ماند در نبشتن شیر، شیر

ج( رها شد زبند زره موی او // درخشان چو خورشید شد روی او

کدام واژۀ مشخص شده مجاز است؟ معنی آن را بنویسید. 15

الف( بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم // تا سختی کمان شما نیز بگذرد

ب( به خون گرکشی خاک من دشمن من

 

ب(زتاریخزـدـیاتزـزگــهزشناسیز

از نظر نویسنده، »کالس درس نّقاشی« در مقایسه با کالس های دیگر دارای چه ویژگی هایی بود؟ 16

تمثیل را تعریف کنید. 17

 

ج(زحفظزشعر

موارد خواسته شده را بنویسید. 18

ب( دو بیت میانی شعر »بوی گل و ریحان ها« الف( دو بیت اوّل شعر »دلیران و مردان ایران زمین« 
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) م        ـوزــــزــمزآآآ

 ) 1( فارسـی 

ج(زـستـر

مرجع ضمیرهای گسسته و پیوسته را در بیت زیر بیابید. 10

»گل از شوق تو خندان در بهار است // از آنش رنگ های بی شمار است«

در مصراع زیر نقش ضمیر »ت« را بنویسید. 11

»ای بی نشان محض، نشان از که جویمت؟«

نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید. 12

»ای سرزمینی کز خاکت خوشه های گندم می روید«

متضاد واژه های زیر را بنویسید. 13

ب( بدبخت الف( پاکی  

نمودارهای زیر را کامل کنید. 14

ب( ترادف الف( تناسب   

ادیب  رمه )گوسفند( 

 
قلمرـزاــی

الف(ز)رایهزهایزاــی

اغراق در کدام گزینه وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید. 15

  1( بدو گفت خندان که نام تو چیست؟ // سر بی تنت را که خواهد گریست؟

  2( خروش سواران و اسبان ز دشت // ز بهرام و کیوان همی برگذشت

جناس را بیابید و نوع آن را مشخص کنید. 16

»گالب است گویی به جویش روان // همی شاد گردد به بویش روان«

در بیت زیر کدام واژه در معنای مجازی به کار رفته است؟ 17

»مپندار این شعله افسرده گردد // که بعد از من افروزد از مدفن من«
 

ب(زتاریخزاــیاتزـزگــهزشناسی

»جوامع الحکایات و لوامع الروایات« اثر کیست؟ به نظم است یا به نثر؟ 18

جاهای خالی را پر کنید. 19

»هر اثر روایتی خاّلقانه در قلمرو ادبیات  که با بهره گیری از عناصر روایت، شخصیت،  ، زمان، مکان و زاویۀ دید پدید می آیند. «
 

ج(زحفظزشعر

جاهای خالی را پر کنید. 20

دگر باره   پر آوازه شد الف( چو  آزمون تازه شد 
ب( ز کس جز  بیم نیست   به فرهنگشان  تسلیم نیست

ج( تا  غم عشقت آویخته در دامن    باشد رفتن به گلستان ها
د( تا عهد تو  عهد همه بشکستم   بعد از تو  باشد نقض همه پیمان ها
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) م        ـوزــــزــمزآزآآ

 ) 1( فارسـی 

اپسخ انمه   ترشیحــــی

ب(زمعنیزـاژه

معنی لغات مشخص شده را بنویسید. 11

ب( هم فرقت بود و هم وصلت. الف( ز فتراک بگشود پیچان کمند 
د( به هر محالی از حال و نهاد خویش بنگردی ج( چنین گودالی رفیع ندیده بودم.  

 
ج(زـستـر

وابسته ها را در عبارت زیر بیابید و نوع آن ها را بنویسید. 12

»معلم نقاشی ما یکی از سرتیپ های دوره ناصرالدین شاه بود.«
در بیت زیر، ضمیر »م« به ترتیب، در نقش دستوری  و  قرار گرفته است. 13

»تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی // جداسازی  ای خصم سر از تن من«
نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید. 14

»پس درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای«
»را« در مصراع »بود بقالی و وی را طوطی ای« نشانۀ چیست؟ 15

 

قلمرـزاــی

الف(ز)رایهزهایزاــی

استعاره را در عبارات زیر پیدا کنید و آن را توضیح دهید. 16

ب( الهی، بر ِکشت های ما جز باران رحمت مبار الف( ای ماهی دریا که مقاومت پیشه کرده ای 
واژگان قافیه در بیت زیر دربردارندۀ کدام آرایه هستند؟ 17

»که هم  رزم جستی و هم افسون و رنگ // نیامد ز کار تو بر دوده ننگ«
باتوجه به سرودۀ زیر، قسمت های مشخص شده به ترتیب در بر دارندۀ چه آرایه هایی هستند؟  18

»فلک در شگفتی ز عزم شماست // ملک آفرین گوی رزم شماست«
کلمات مسّجع را مشخص کنید. 19

»قصۀ یوسف را نیکو نه از حسن صورت او گفت، بلکه از حسن سیرت او گفت.«
 

ب(زتاریخزاــیاتزـزگــهزشناسی

یکی از آداب حماسه  پهلوانان دو سپاه است. 20

ادبیات انقالب اسالمی از چه تاریخی آغاز شده و درونمایۀ آن چیست؟ 21

 

ج(زحفظزشعر

موارد خواسته شده را بنویسید. 22
الف( 

ــاگه نعـره زدی بلبل، گه جامـه دریدی گل ــت آن ه ــاد برف ــادم از ی ــو افت ــا یادت ب
ایران زمیــن مــردان  و  دلیــران  ب( 

فــراز آمدنــد از کــران مــوج مــوجج(  
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 ) 1( فارسـی 

پاسخ آزمون نوبت اول )1( فاریس )1(

1 
الف( فریاد دریا آن قدر بلند بود که گوش آسمان را کر کرده بود. چشمانش 

را سیاه کرده بود و بسیار ترسناک بود.
ب( حرف دل و زبانت یکی باشد.

ج( فکر کردم که این جوانمردی نیست که همه در حمد و ستایش خداوند باشند 
و من در فراموشی خوابیده باشم.

د( تصویر سگ را به راحتی طرح ریزی می کرد، اما در کشیدن طرح اّولیۀ اسب 
مشکل داشت.

ه ( خدایا بخشش خود را یار و همراه ما کن و از روی لطف و مهربانی نظری به 
کار ما بینداز.

و( به خدا قسم که من با شناختن علی)ع(، خدا را شناختم.
2 

ریاکار و دو رو بودن
3 

سرمایه: باران / پیرایه: زیبایی )شاخ و برگ، گل و شکوفه و...(
4 

ارزش هر مکان به کسی یا چیزی است که درون آن قرار دارد  »در فکر 
آن گودالم که خون تو را مکیده است. هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم.«

5 
ستایش و پرستش خداوند و تشکر از نعمت های او

6 
روزگار خوشی و ناخوشی در گذر هستند و هیچ دوره ای پایدار نمی ماند.

7 
برای رسیدن به معشوق و خواستۀ دل تمام سختی ها قابل تحمل است.

8 
غرض ( ج غارب  ( ب الف( درماندگی 

9 
معنای قدیمی بازگرفت: نگه داشت

10 

ج( زمین پست، مهلکه ب( آشفته  الف( جدایی 
ه ( ناتوانی، درماندگی د( اندوه 

11 

الف( وندی ـ مرکب )خوب + رو + ان(
ب( مرکب )دست + مال(

ـَ نده + ی( ج( وندی )ران + 
12 

پیرمرد: نهاد ـ شندرغاز: مفعول ـ وزارت: متمم ـ فرهنگ: مضاف الیه

13 

واو عطف ( ب الف( واو ربط 
14 

الف( پالس: هسته / همین: وابستۀ پیشین، صفت اشاره / مندرس: وابستۀ 
پسین، صفت بیانی 

ب( پیران: هسته / قبیله: وابستۀ پسین، مضاف الیه / خویش: مضاف الیه
15 

الف( درختان: تشخیص و استعاره / عبارت دارای حسن تعلیل است، علت 
ایستاده بودن درختان، قیام به احترام امام حسین است.

( ب آب اجل: اضافۀ تشبیهی / خاص و عام: تضاد / خاص و عام: مجاز از همۀ 
مردم / تلمیح به آیۀ 185 سورۀ آل عمران / گلو گیر بودن: کنایه از باعث نابودی 

بودن / حلق و دهان و گلو: تناسب
16 

وفادار و آموزگار  سجع مطرف
17 

شعر سپید ـ سیدعلی موسوی گرمارودی
18 

الف( عطار   ب( جالل آل احمد
19 

الف( وقتی دل سودایی، می رفت به بستان ها // بی خویشتنم کردی، بوی گل و ریحان ها
گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل // با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها
همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی // به پیام آشنایی بنوازد آشنا را ( ب

ز نوای مرغ یاحق بشنو که در دل شب // غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا

پاسخ آزمون نوبت اول )2( فاریس )1(

1 
الف( وقتی پیچ و تاب را از سر و موی خود باز کنم )امواج من آرام شود(، به 

سبب صافی و زاللی من، ماه چهره اش را در من می بیند.
ب( اگر غمگین یا شاد بودی، به کسی بگو که غمخوارت باشد.

ج( وقتی خواستیم برویم ما را با بخشش و هدیه و احترام از راه دریا روانه کرد.
د( جانشین راستین اجداد هنرمند خود بود و در کشیدن نیم رخ موجودات زنده 

مهارتی رازآلود و بی نظیر داشت که از روی یک احتیاج بود.
ه ( به جز امام علی چه کسی )آنقدر بزرگوار است که( می گوید اکنون که قاتل من 

اسیر و زندانی توست، با او مدارا کن؟
و( خداوند بلندمرتبه مقام او را بسیار باال برد و بر سلطنت و پیامبری او بسیار افزود.

2 
خودداریـ  خود را کنترل نمودن

3 
وفاداری
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 برای تشخیص تعداد جمالت یک متن کافی است به شمارش 
تعداد فعل ها، شبه جمله ها و منادا بپردازیم. 

14 

رکیب ( ب الف( حجیب 
15 

به مردی روی به میدان نهادند / جهان از ایشان پر از گفت و گو شد
16 

الف( آفتاب فتح: اضافۀ تشبیهی / آسماِن سینۀ مؤمنین: اضافۀ تشبیهی 
گبر و ابر: جناس / مصراع دوم: غلو )اغراق( / ابر: مجازاً آسمان / خود، گبر،  ( ب

رزم: مراعات نظیر
به مانند یکی زلزله: تشبیه / تن ساحل: اضافه استعاری / تنش: تشخیص ( ج

17 

الف( پر حرف بودن )در متن درس(
ب( اسب را متوقف کردن

18 

سه پرسش، سمفونی پنجم جنوب، عظمت نگاه 
19 

سهراب سپهری ـ طنز
20 

الف( چو هنگامۀ آزمون تازه شد // دگرباره ایران، پرآوازه شد
از این خطۀ نغز پدرام پاک // و زین خاک جان پرور تابناک

ب( گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید // چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها 
گویند مگو سعدی، چندین سخن از عشقش // می گویم و بعد از من گویند به دوران ها 

پاسخ آزمون نوبت دوم )4( فاریس )1(

1 
الف( با مهربانی جوابش را داد اّما آن شخص توجهی نکرد و شروع کرد به 

داد و فریاد زدن و نادانی کردن
ب( ظاهر و صورت الغر و باریک اندامش، پر از بدبختی و آوارگی بود. 

ج( سرانجام مرگ به سراغ شما نیز می آید و رونق شکوه روزگار شما تمام 
خواهد شد. 

د( ای دشمن نه تسلیم تو می شوم و نه با تو سازش می کنم، احترامی به تو 
با فریب  با اسب سرکشم قدرتمندانه  ندارم.  تو  از  نمی گذارم و درخواستی 

تو می جنگم.
از حادثۀ سهمگین  و  از آن جایگاه عقب نشینی کند  ( چشمه می خواست  ه 

دوری کند. 
2 

حرکت و تاب خوردن بر روی اسب

3 
اشکبوس )رستم به اشکبوس می گوید(

4 
صبور بودن

5 
اتفاق خارق العاده افتادن

6 
کمان و انسان های شجاع ایرانـ  مغوالن و انسان های پست و ستمکار  حا

7 
یعقوب با صبور بودن خود صبر را به یوسف آموخته بود.

8 
در عرفان انسان هیچ کاره است و فقط خدا وجود دارد.

9 
عدالت و انصاف را رعایت کردن

10 

جزر  ( ج غواص  ( ب الف( معاصی 
11 

روش، شیوه ( ج باال  ( ب الف( سر نیزه 
12 

چهار جمله؛ )گفتم، نیست، تسبیح گوی باشد، خاموش باشم.(

 به ازای هر فعل و شبه جمله یا منادا، یک جمله داریم.

13 

این: وابستۀ پیشین، صفت اشاره / پرواز: وابستۀ پسین، مضاف الیه 
14 

الف( مرکب: دشمن )اسم( + ستیز )بن مضارع( 
ب( مشتق: زنده )صفت مفعولی( + ی )پسوند معناساز( 

ج( وندی: چراغ )اسم( + دان )پسوند معناساز( 
15 

نبشت: ماضی ساده / شده است: ماضی نقلی 
16 

 / اضافۀ تشبیهی / چپ و راست: مجازًا همۀ میدان جنگ  تیرباران:  الف( 
تضاد: چپ و راست  

مهره استعاره از فرمانده ارشد / به دام انداختن: کنایه از اسیر کردن / در  ( ب
پوست خود نمی گنجیدند کنایه از خوشحالی زیاد 

17 

چشم های درشت و پرفروغش: مشبه / چشمه های خشک شده: مشبه به / چون:   
ادات تشبیه / سرد و بی روح: وجه شبه 

18 

داستانی، قهرمانی، ملّی و خرق عادت یا شگفت آوری از ویژگی های حماسه است.
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 ) 1( فارسـی 

19 

غزلیات سعدی، اسرارالتوحید
20 

الف( هژیران جنگ آور روز کین  
ملک آفرین گوی رزم شماست ( ب

که به ما سوا فکندی همه سایۀ هما را ( ج
به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من ( د

پاسخ آزمون نوبت دوم )5( فاریس )1(

1 
الف( در این آسمان الجوردی، هیچ کس با من برابری نمی کند.

این طوطی با آدمیان به راحتی سخن می گفت، و در نغمه سرایی طوطیان هم ماهر بود.  ( ب
عارفی که در سفر همراه ما بود، فریاد بلندی کشید.  ( ج

رهام سریع با کاله ُخود و زره جنگی به سمت اشکبوس رفت که گویی گرد  ( د
و خاک میدان جنگ به آسمان رفت. 

ه ( بسیاری از این چیزهای مشابه می بینی که فرق بین آن ها، راه هفتادساله است. 
و( مردم از شیخ درخواست سخنرانی کردند. 

ز( من نمی شنوم، برای چه کسی سخن می گویی؟
2 

الف( دنیا محل گذر است و هیچ موجودی جز خدا ماندگار نخواهد بود.
ب( وفاداری در عشق

3 
کاروانسروا: دنیا / کاروان: انسا ن ها / کاروان )دوم(: حیات مغول ها

4 
ترجیح سیرت بر صورت

5 
اسرار خداوند

6 
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. )باید نگرش و دیدمان را تغییر دهیم(

7 
سخن و راز را فقط با معبود در میان نهادن

8 
مأموران  ( ج جولقی  ( ب الف( عربده 

9 
الف( چوب سفت و محکم برای ساختن تیر

ب( ویژگی
د( مردان کامل ج( فضلۀ چهارپایان مانند اسب 

و( اسب زرد رنگ  ه ( تیز رو، شتابنده 
10 

الف( ماضی مستمر: فعل کمکی + شناسه + بن ماضی + شناسه 
مضارع التزامی: ب + بن مضارع + شناسه   ( ب

11 

الف( حرف اضافه به معنای »به«
حرف اضافه از نوع فک اضافه: حرَمِت پیران قبیلۀ خویش را نگه دار ( ب

12 

اشباه ( ب الف( فرعون 
13 

حقیقت: قید / رخسار: متمم 
14 

الف( مرکب: سپاس )بن مضارع( + گزار )بن مضارع از مصدر گزاردن( 
ـَ نده )پسوند معناساز(  وندی: ران )بن مضارع از مصدر راندن( +  ( ب

ـِ ش )پسوند معناساز(  وندی: پوی )بن مضارع از مصدر پوییدن( +  ( ج
15 

الف( رمه: استعاره از مردم / شبان: استعاره از حاکمان / رمه، چوپان، گرگ 
و شبان: تناسب / گرگی شبان: کنایه از درنده خویی / چوپان گرگ طبع: تشبیه 

شعله: استعاره از عشق / شعله و افروزد: مراعات نظیر / من: تکرار   ( ب
ریش کندن: کنایه از ناراحتی زیاد / آفتاب نعمت: اضافۀ تشبیهی / زیر ابر  ( ج

رفتن: کنایه از، از دست رفتن چیزی 
 16 ادبیات جهان 

17 

ب( آندره ژید الف( معصومه آباد 
18 

چو هنگامۀ آزمون تازه شد / دگرباره ایران پرآوازه شد
از این خطۀ نغز پدرام پاک / و زین خاک جان پرور تابناک

پاسخ آزمون نوبت دوم )6( فاریس )1(

1 
الف( در آواز خواندن طوطیان ماهر بود.

ب( پادشاه شرمنده شد و دستور داد که خسارتی که به کارگزار رسید، جبران شود.
ج( سهراب تسمۀ زین اسبش را باز کرد و آن را پرتاب کرد و کمر گردآفرید 

در بند سهراب گیر کرد. 
د( با کسانی مشورت کن که غم و شادی تو برایشان مهم است.

ه ( خوار و ذلیل و ناله کنان طلب رحم می کرد. 
و( در برابر پستی، رفتاری بزرگوارانه در پیش گرفت. 

2 
ب( اشکبوس الف( اسب اشکبوس 

ج( با صدای بلند
3 

نابود کردن
4 

لبنان
5 

آسیب بیشتر از خود فرد به فرد می رسد.
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 ) 1( فارسـی 

از روی مهربانی جوابش را داد و آن شخص قانع نشد. ( د

ه ( فکر نکن که این عشق به میهن از بین می رود حّتی پس از مرگ من از مزارم 

این شعله ها فروزان می شود.

و( ای شاعرانی که با اشعارتان پیام مقاومت را پراکنده ساخته اید.

ز( افسار اسب را برگرداند و اسب را به سمت دژ هدایت کرد.

ح( تا به حال شکاری مثل تو به دامم نیفتاده، از چنگم رها نمی شوی؛ تالش و 

آشوب نکن.

2 

یکتاپرستی

3 

شدت جنگ و دالوری رزمندگان

4 

ساده و بی ریا

5 

الف( رسیدن و جدایی در قصۀ یوسف

ب( جانشین راستین پیشینیان هنرمند خود بود.

6 

نابود کردن

7 

مسخره کردنـ  به بیان طنزآمیز انگیزه جنگیدن را کاهش می دهد.

8 

لبنان

9 

مقایسه ننمودن افراد با هم )مخصوصاً متشابه ها(

10 

الف( نغز

صدرش ( ب

طمأنینه ( ب

11 

الف( ترک بند، تسمه و دوایی که از عقب زین اسب می آویزند.
بلند، بلند قدر ( ج ( ب جدایی 

د( امر ناممکن
12 

نقاشی: وابسته پسین، مضاف الیه / ما: وابستۀ وابسته، مضاف الیه مضاف الیه / 
دوران: مضاف الیه / ناصرالدین شاه: مضاف الیه مضاف الیه

13 

مضاف الیه - مفعول
14 

پس: قید / در: مفعول / روشنایی: معطوف به مفعول / ما: مضاف الیه
15 

رای نهادی است )وی طوطی ای داشت(
16 

الف( ماهی: استعاره از غواصان مبارز 
ِکشت: استعاره از اعمال و رفتار انسان ها ( ب

17 

جناس ناقص )رنگ و ننگ(
18 

عزم و رزم: جناس / شگفتی فلک: تشخیص
19 

کلمات مسّجع: صورت و سیرت: سجع متوازی
20 

رجزخوانی / نبرد
21 

از سال 1357 آغاز شده و درونمایۀ آن ها از فرهنگ اسالمی، قیام امام حسین)ع( 
اندیشه های امام خمینی و فضای فرهنگی، معنوی و شور و نشاط انقالبی جامعه 

تأثیر پذیرفته است.
22 

الف( وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها  // بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها
هژیران جنگ آور روز کین ( ب

خروشان و جوشان به کردار موج  ( ج
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زاامآگنن ،اچخواآ زکلرا لرم

  لغات مهم سمال ر معنا

نشان داده، ارائه کردهنمودهغم، حمایت و نگاهداشت، توجهتیمار

تیمار داشتن
خدمت و مراقبت از کسی که بیمار 
باشد یا به بال و رنجی گرفتار شده 

باشد، پرستاری، خدمت کردن
دست نکشمیاسا

تپّه تلتباه، تلفضایع

جمع عامل، کارگرانعملهشایستگیسزا

قطره ای آبچّکهنجات پیدا کردنرستن

توّجهاعتناخویشی و خویشاوندیقرابت

پافشاریاصراربی نیاز مستغنی

متعّجب نگاه کردنبّر و بر نگاه کردنبسیار مشتاق، آزمندمولع

لرزش دست و پارعشهشرم، شرمندگیننگ

ناراحت بودندل تنگ بودنسرشت، قراردادنهاد

با تعّجب و حیرتخیره خیرهبی اصل و اساس، ناممکن، اندیشۀ باطلُمحال

به  خصوصخاصه

  آرسیه های مهم

گندم نمای جو فروش: کنایه از ریاکاری و حیله گری ـ داد دادن: کنایه از اجرا کردن عدالت ـ سرگرم بودن: کنایه از مشغول کاری بودن ـ 
پشت کردن به کسی: کنایه از توجه نکردن به کسی ـ سرخ و سفید کردن صورت: کنایه از آرایش کردن ـ سراپا: مجازًا کل وجود ـ مثل بید 

لرزیدن: کنایه از ترسیدن زیاد 
  لستور

همه مشغول بودند، دیوار مشغول باال رفتن ]بود[، بنّا مشغول ساختن ]بود[ و عمله ها مشغول نیمه باال انداختن ]بودند[: حذف فعل به قرینۀ لفظی

  اتریخ سلبیات

قابوس نامه: اثر عنصرالمعالی کیکاووس )به نثر(
دیوار: اثر جمال میرصادقی )نثر داستانی(

  قرسبت معنایی

حاسبوا قبل أن تُحاسبوا: به حساب خود رسیدگی کنید قبل از آنکه به حسابتان رسیدگی کنند.قرابت دارد با: »هرکه داد از خویشتن بدهد از داور 
مستغنی باشد«

شاد و بی غم بزی که شادی و غم // زود آیند و زود می گذرند
قرابت دارد با: »هر شادی ای که بازگشت آن به غم است، آن را شادی مشمر.«

لرا لرم

سز آموخنت، ننگ مدسر
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تری زکزازااااساپلرا سوم

 ) 1( فارسـی 

  لغات مهم سمال ر معنا

حاکم، والیعاملآبگیر، برکهتاالب

تنومند، فربه، قوی جّثهتناور
عمارت 
کردن

بنا کردن، آباد کردن، آبادانی

رشک بردن، حال و روز کسی را آرزو داشتن، بی آن که خواهان زوال آن باشیمغبطهجای پست در زمین یا پایین کوهحضیض

سپیده صبح، فجرفلقبلند، مرتفعرفیع

اصالت، پاک منشی، بزرگوارینجابتمسخره کردن، ریشخندسخره

سرخی شام و بامداد، سرخی افق قبل از طلوع و بعد از غروب خورشیدشفقآبرو، بزرگواریشرف

کوچک شمردن، ریشخند، مسخره کردنسخره گرفتنضمانت کننده، کفیل، به عهده گیرندۀ غرامتضامن
قصد، ارادهعزم

  آرسیه های مهم

درختان و آب و َمهر: تلمیح دارد به باغ فدک - فدک از غنایم بود و حضرت رسول آن را به دخترش، حضرت فاطمه )س( داد - درختان به احترام 
تو قیام کرده اند: حسن تعلیل )قیام درختان به علت احترام به امام حسین است( - شفق آینه دار نجابتت: تشبیه - هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم: 
پارادوکس، تلمیح به سخن معروف »َشَرُف الَمکاِن بالَمکیِن« )ارزش هر جای و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته است.( - در حضیض هم 
می توان عزیز بود: پارادوکسـ  از گودال بپرس: تشخیص، استعارهـ  حسینی و یزیدی: تضاد، حسین: نماد خیر و خوبی ها - یزید: نماد شر و بدی هاـ  
خونت با خون بهایت در یک تراز ایستاد: خون مجاز از شهادتـ  کودک عقل: اضافۀ تشبیهیـ  کاله از سر کودک عقل می افتد: کنایه از اینکه عقل 
نمی تواند بزرگی تو را درک کند.ـ  بشریت رهگذار را می آشامانی: تلمیح به بخشی از دعای اربعین »و َبَذل ُمهَجتَُه فیَک ِلَیْستَنِْقَذ ِعبادََک ِمَن الَجهاَلة 

الَلة«ـ  شهر را از عدل دیوار کن: کنایه از عدالت را در شهر برقرار کنـ  گل و خشت و سنگ و گچ: مجاز از ساخت و ساز َو حیرةِ الضَّ
  لستور

درختان را دوست می دارم... و آب را ]دوست می دارم[ که مهر مادر توست: »دوست می دارم« به قرینۀ لفظی حذف شده است ـ شفق، آیینه دار 
نجابتت ]است[ و فلق، محرابی ]است[: فعل در هر دو جمله به قرینۀ لفظی )در جملۀ قبل وجود دارد( حذف گردیده ـ هرچه در سوی تو ]بود[ 
حسینی شد ]و هرچه در[ دیگر سو ]بود[ یزیدی ]شد[: ارکان به قرینۀ لفظی حذف شده اند و فعل »بود« به قرینۀ معنوی حذف شده  استـ  خونت 

با خون بهایت حقیقت: »حقیقت«، بدل است.

شعر سپید: گونه ای از شعر معاصر است که آهنگ دارد اما وزن عروضی ندارد و جای قافیه ها در آن مشخص نیستتعاریف
حسن تعلیل: وقتی شاعر یا نویسنده دلیلی غیر واقعی اما ادبی و قشنگ برای موضوعی بیان کند. )دروغی قشنگ(

»بید مجنون در تمام عمر، سر باال نکرد  حاصلش بی حاصلی نبود به جز شرمندگی«

  اتریخ سلبیات

ادبیات پایداری: یا »ادب مقاومت« تفکر آگاهی بخش یا انتقادی نویسنده یا شاعر دربارۀ دادگری، عدالت خواهی، بیدادگری، ستم ستیزی، 
آزادی و حق جویی است.

موضوع اصلی آن ها: ستایش آزادی، آزادی خواهی و دعوت به مبارزه و پایداری در برابر بیدادگران 
گوشواره عرش )مجموعه کامل شعرهای آیینی(: اثر »سید علی موسوی گرمارودی«

سیاست نامه: اثر »خواجه نظام الملک توسی«

لرا سوم

اپسدسری سز حقیقت
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نرگامازگدریلرا یازلهم

  لغات مهم سمال ر معنا

مقیاس، اندازهمعیاراصل هر چیز، معیار، ابزار سنجشمالک

تاوانپژمردهافسرده
آسیب و زیانی که شخص به خاطر 

خطاکاری باید به دیگران بپردازد.

تقریظبزرگداشتتکریم
ستودن، نوشتن یادداشتی ستایش آمیز دربارۀ 

یک کتاب یا نوشته

اندوخته، توشه، توانایی تحمل سنگینی یا فشارتوشاسب سرکشتوسن

بی باکی، دلیری، گستاخیجسارتترسناک، هولناکمهیب

روایت کنندهراویگور، جای دفنَمدَفن

جمع مکسر سطرسطورآرزو، عقیدهآرمان

سردرگمکالفهجلوه گریتجلّی

بی شرمی، بی حیاییوقاحتشلوغیازدحام

آنچه سبب خیر و صالح باشد.مصلحتجمع اسیر، گرفتاران، دستگیرشدگاناُسرا

بعث
حزبی سیاسی که صدام حسین، رئیس جمهور 
پیشین عراق، رهبری آن را بر عهده داشت.

کفاف
به اندازۀ کافی، آن اندازه روزی که انسان را 

بس باشد.

باال، فوق، مقابل زیرَزَبردختران امام خمینی )ره(بنات الخمینی

دوری، جداییفراق

  آرسیه های مهم

گلشن: استعاره از سرزمین - گل: استعاره از رزمندگان و جوانان - به خون کشیدن: کنایه از کشتن انسان های زیاد - سر: مجازاً کل وجود - بیت »کجا 
می توانی ز عشقم ربایی// تو عشق میان من و میهن من« استفهام انکاری - بیت »من ایرانی ام آرمانم شهادت // تجلّی هستی است جان کندن من« 
تلمیح به آیۀ 169 سوره مبارکۀ آل عمران - تجلّی هستی است جان کندن من: متناقض نما یا پارادوکس - شعله: استعاره از عشق - توسن: استعاره از 
وجود ناآرام - رود خلق: اضافۀ تشبیهی - خوشۀ خشم: اضافۀ تشبیهی - خاک: مجازاً کشور - گل صبر: اضافۀ تشبیهی - تیغ ستم، جام توحید: اضافۀ 
تشبیهی - گردن: مجازاً کل وجود - به قلم سپردن: کنایه از نوشتن - پردۀ اشک: اضافۀ تشبیهی - زمین و آسمان: مجازاً همه جا - شهر: مجازاً مردم شهر - استفهام 
انکاری: تو ما را دادی دست عراقی ها؟ مگه آبادان نیست؟- مثل مور و ملخ: کنایه از زیاد بودن -گرگ: استعاره از عراقی ها - ُمهره: استعاره از شخص 
مهم - در پوست خود نگنجیدن: کنایه از خوشحالی زیاد - پرنده های کاغذی: استعاره از نامه ها - نور دیده: استعاره از فرزند - کرکس: استعاره از دشمن - پر 

کرکس کندن:  کنایه از آسیب رساندن به دشمن - بام میهن: اضافۀ استعاری

شیوۀ بالغی: جابه جا کردن اجزای کالم به منظور تأثیر بیشتر سخن و رسایی کالم تعاریف
مثال: »جان در قدم تو ریخت سعدی«   جان: تقدم مفعول و فعل بر فاعل 

ادبیات انقالب اسالمی: نمونه های شعر و نثری که فضای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و منش انقالبی جامعۀ ایران پس از 
انقالب اسالمی را وصف می کند که از سال 1357 تاکنون سروده و آفریده شده اند. با درون مایه های: 1- فرهنگ اسالمی 

2- قیام امام حسین )ع( 3- اندیشه های امام خمینی )ره( 4- فضای فرهنگی، معنوی 5- شور و نشاط انقالبی جامعه 

  اتریخ سلبیات

سپیده کاشانی: سرور اعظم باکوچی
معصومه آباد: کتاب »من زنده ام« را نوشته است.

لرا یازلهم

خاک آزسلگان
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هاهپاچمرسلرا هردهم

  لغات مهم سمال ر معنا

مشاور، کسی که در کاری با وی مشورت کنند.رایزنبسنده کردن، کفایت کردناکتفا

رئیس کلیسای مسیحیتکشیشاحسان، لطف، مهربانیمرحمت

عابد مسیحی، ترسای پارسا و گوشه نشینراهبصبح زودپگاه

قطعه ای از زمین زراعت شدهکرتمالک شدن، دارا شدنتملّک

الغر اندامباریک میانجدا کردن، فرق گذاشتنتمایز

باغچه درست می  کردباغچه می بستمهابت، بزرگیُشکوه

عود
درختی که چوب آن قهوه ای رنگ و خوشبو است و 

آن را در آتش می اندازند تا بوی خوش دهد
چمباتمه

نوعی نشستن که کف پا را بر زمین بگذارند و 
زانوها را در بغل گیرند

چنبرنعمت، طعاممائده
دایره یا محیط دایره، دایره ای از چوب یا از 

جنس دیگر

بررسی کردنوراندازخداداد، موجود فرضی که مخاطب آندره ژید استناتانائیل

ویژه، محدودمنحصربنا شده، وابسته به چیزی، ساخته شدهُمبتنی

آبرو، ارجمندیحرمتپادشاهان روسیه در گذشتهتزار

نهاییغاییبانگ و فریاد زد، جار زدچاووش در داد

پیشکش کردن، افشاندننثارویژه، محدودمنحصر

ناتوانعاجز

  آرسیه های مهم

پرواز: استعاره از حرکت به سوی معنویت - جامۀ ژنده: لباس کهنه - خدا در همه جا هست و نایافتنی است: متناقض نما یا پارادوکس، تلمیح به آیۀ 115 بقره 

)فأینما تُوّلوا َفَثمَّ وجه اهلل( به هرجا رو کنید آنجا خدا را می بینید. - بار کسی را به دوش گرفتن: کنایه از خدمت کردن به دیگران - رنگ باختن ستاره: کنایه 

از ناپدید شدن - رنگ هوس: اضافۀ تشبیهی - رنگ کسی را گرفتن: کنایه از تأثیرپذیری - کاری را مو به مو انجام دادن: کنایه از دقت زیاد داشتن در 

انجام کار- تخم محبت: اضافۀ تشبیهی - باران محّبت: اضافۀ تشبیهی - ِکشت: استعاره از اعمال و کردار انسان )در این جا منظور گناهان(ـ  هر آفریده ای 

نشان خداوند است اما هیچ آفریده ای نشان دهندۀ او نیست: قرابت معنایی دارد با »ال تدرکه االبصار و هو یدرک االبصار«

  لستور

سالمش گفت: ضمیر »ش« نقش متممی دارد، »به« او سالم کرد.

لرا هردهم

عظمت نگاه
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