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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

ـلف(زلعنیزشعرزـزـثر

معنی اشعار و عبارات زیر را بنویسید. 1

الف( به ترتیبی نهاده وضع عالم // که نی یک موی باشد بیش و نی کم
ب( من به آغاجی خادم می دادم و خیر خیر جواب می آوردم.

ج( کزین پس به کنجی نشینم چو مور // که روزی نخوردند پیالن به زور
د( و امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود.

ب(زـلالیزــژگان

غلط های امالیی را بیابید و آن ها را اصالح کنید. 2

الف( چون موسم حج رسید، برخواست / اشتر طلبید و مهمل آراست
ب( سپیدۀ فردای گنجه با نحیب و سفیر گلوله های توپ روس، باز شد.

ج( بانگ و هزاهز و قریو خواست.

ج(زدستـر

نقش دستوری کلمات مشّخص شده را بنویسید. 3

الف( یقین مرد را دیده بیننده کرد.
ب( فتحعلی شاه بر تخت نشست.

نوع فرآیند واجی به کار رفته در کلمات زیر را مشّخص کنید. 4

د( سبزیجات ج( پلکان  ب( ماست بندی  الف( دسترسی 

شکل همزه در کلمۀ زیر به چه صورت است؟ آن را بنویسید. 5

متاللی

واژگان زیر را از نظر ساخت بررسی کنید. )ساده، وندی، وندی- مرکب، مرکب( 6

د( بیمارستان ج( راهرو  ب( آسمان  الف( خودکار 

الگوی هجایی کلمات زیر را بنویسید. 7

ب( کارد الف( ابر 

د(زلعنیزــژه

معنی لغات مشّخص شده را بنویسید. 8

ب( زنخدان فرو برد چندی به جیب الف( فروماند در لطف و صنع خدای 
د( ز تن ها سر، ز سرها ُخود افکند ج( مشتاقانه و مصّمم قدم برمی داشتند. 

ه ( این صلت فخر است.

آزمــــــــوننـوبتاول)1(
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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

ـلف(زلعنیزشعرزـزـثر

معنی اشعار و عبارات زیر را بنویسید. 1

الف( به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم // بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا

ب( تب سوزان و سرسامی افتاد، چنان که بار نتوانست داد و محبوب گشت از مردمان
ج( سراچۀ ذهنم آماس می کرد.

د( به روز مرگ چو تابوت من روان باشد // گمان مبر که مرا درِد این جهان باشد
 

ب(زـلالیزــژگان

در عبارت های زیر غلط های امالیی را بیابید و آن ها را اصالح کنید. 2
الف( ناچار با اصرار همراهان به غونیه بازگشت.

ب( نیروی همت و بازوی همّیت کشند، نه به قّوت تن.
ج( این سلت فخر است، پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست.

 
ج(زدستـر

نوع فرآیند به کار رفته در کلمات زیر را مشّخص کنید. 3
د( دستمال ج( زندگی  ب( دوستدار  الف( قند شکن 

 
معنای فعل »شد« را در عبارات زیر بنویسید. 4

الف( یقین مرد را دیده بیننده کرد // شد و تکیه بر آفریننده کرد
ب( قطرۀ بارانی ما گوهر یکدانه شد.

 
در عبارت زیر، فعل را به مجهول تبدیل کنید؛ سپس نهاد را در جملۀ مجهول مشّخص کنید. 5

»پس از نماز، امیر کشتی ها بخواست«
 

الگوی هجایی کلمات زیر را بنویسید. 6
ب( دست الف( قلم  

 
نقش دستوری کلمات مشّخص شده را بنویسید. 7

ب( پدر جالل الدین محمد، خطیبی دانشمند بود. الف( آغاجی خادم را گفت: کیسه ها بیاور. 
 

ساخت دستوری کلمات زیر را بررسی کنید. )ساده، وندی، وندی - مرّکب، مرّکب( 8
ب( دانشمند الف( رفتار  

 
د(زلعنیزــژه

معنی لغات مشّخص شده را بنویسید. 9
ب( دوست نداشتم احساس طرد شدن کنند. الف( تا خویشتن را ضیعتکی حالل خرند. 

د( بازگشتم با نامۀ توقیعی ج( زنخدان فرو برد چندی به جیب 
و( یک قبضه خاک از زمین برگرفت. ه ( پدر ما از َغزو هندوستان آورده است. 

آزمــــــــون نـوبت اول )3(
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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

ـلف(زلعنیزشعرزـزـثر

معنی اشعار و عبارات زیر را بنویسید. 1
الف( خویشان همه در نیاز با او // هر یک شده چاره ساز با او

ب( رفیقی خوش خلق و بذله گو که عندلیب انجمن انس ما محسوب می شد.
ج( دگر روز باز اتّفاق اوفتاد // که روزی رسان قوت روزش بداد

د( و نیک کوفته شد و پای راست افگار شد.
ه ( ُحسن سیرت را با صباحت توأم داشت.

و( شعری در مدح گیوۀ من بگویید، بدانم قوت طبع شما تا چه پایه است.
 

ب(زـلالیزــژگان

در عبارت زیر غلط های امالیی را بیابید و آن ها را اصالح کنید. 2
الف( به منزلۀ شیر »آقوز« بود برای طفل که پایۀ عضله و استخوان بندی او را می نهد.

ب( با نهایت سراحت و سادگی بیان می کردند.
ج( با این همه، حضرت قنا، دیگری را به جای او نخواند.

 
ج(زدستـر

نقش دستوری کلمات مشّخص شده را بنویسید. 3
الف( خروشان، ژرف، بی پهنا، کف آلود // دل شب می درید و پیش می رفت

ب( با کشته شدن آغا محّمدخان، فتحعلی شاه بر تخت سلطنت نشست.
 

نوع وابسته های گروه های اسمی زیر را بنویسید. 4
الف( چند نفر از مردم آمدند. 

ب( بوی خون جواد تا فراز قلّه های قفقاز می رفت.
 

نوع فرآیند واجی به کار رفته در کلمات زیر را مشّخص کنید. 5
د( دسترس ج( قندشکن  ب( رانندگی  الف( آهن آالت 

 
ساخت دستوری کلمات زیر بررسی کنید. )ساده، وندی، وندی- مرکب، مرکب( 6

ج( گیره ب( جوان  الف( پاک کن 
 

الگوی هجایی کلمات زیر را بنویسید. 7
ب( رخ الف( صادق  

 
واج را تعریف کنید. 8

 
د(زلعنیزــژه

معنی لغات مشّخص شده را بنویسید. 9
ب( بانگ هزاهز و غریو خاست. الف( همه ادبارها اقبال گردد  

د( فروغ خرگه خوارزمشاهی ج( تا خویشتن را ضیعتکی حالل خرند. 
ه ( تحفۀ برخورد فرهنگ شرق با غرب است.

آزمــــــــون نـوبت اول )4(
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) لـــــــــنزـــــزدـمزآآآ

زـلف(زلعنیزشعرزـزـثر

معنی اشعار و عبارات زیر را بنویسید. 1
الف( که ناگاه عمرو آن سپهر نبرد // برانگیخت ابرش برافشاند گرد

ب( گرازان به تگ ایستاد، تا ایشان را به ضبط آرد.
ج( روزی یاران الحاح کردند و مرا به تفّرج بردند.

د( شقایق بر یکی پای ایستاده // چو بر شاخ زمّرد، جام باده
ه ( خوان عدل خود بر همگان گسترده

و( عشق، حالی دو اسبه می آمد.
 

ب(زـلالیزــژگان

غلط های امالیی را بیابید و آن ها را اصالح کنید. 2
الف( توازن قوای دو کشور همسایه و برتری و چیره گی کشور رقیب بود.

ب( بر سر هم نکبت بار، آری از هرگونه امکان آسایش.
ج( پس آن گه باستاد همرزم خاست

 
ج(زدستـر

نوع صفت های بیانی کلمات زیر را بررسی کنید. 3
ج( شکفته ب( زّرین  الف( کوشا 

 
در گروه های اسمی زیر، نوع وابسته های پیشین و پسین را مشّخص کنید. 4

الف( استاد معین، فرهنگ زبان فارسی را نوشت.
ب( ز هر کشوری مهتران را بخواست

 
نوع فرآیند واجی به کار رفته در کلمات زیر را مشّخص کنید. 5

ج ( دسترس ب( شنبه  الف( پلکان 
 

»مضارع التزامی« و »ماضی نقلی« فعل »خوردند« را بنویسید. 6
 

نقش دستوری کلمات مشّخص شده را بنویسید. 7
الف( خداوندا، تو داناتری، خاک تن درنمی دهد، میکائیل را فرمود: »تو برو«

ب( »سلطان ولد«، فرزند موالنا، هر َدم بی تابانه به بالین پدر می آمد.
 

دو کلمه مثال بزنید که شکل همزۀ آن در پایان باشد. 8
 

د(زلعنیزــژه

معنی لغات مشّخص شده را بنویسید. 9
ب( گویی در پالیز سعدی می چریدیم. الف( به توقیع، مؤّکد گشت و مبّشران برفتند. 

د( تا نظر او از ما منقطع گردد و خایب باز گردد. ج( بپوشند هنگام زخم درای  
و( خوان عدل خود را بر همگان گسترده ه ( مادرم شماتتم می کرد.  

آزمــــــــون نـوبت دوم )4(
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) لـــــــــنزـــــزدـمزآآآ

ـلف(زلعنیزشعرزـزـثر

معنی اشعار و عبارات زیر را بنویسید. 1
الف( کسی کاو هوای فریدون کند // دل از بند ضّحاک بیرون کند
ب( الهی، ز عصیان، مرا پاک کن // در اعمال شایسته، چاالک کن

ج( پرواز شدند و پر گشودند به عرش // هر چند که دست بسته بودند آن ها
د( اهمال جانب من جایز نشمری و از ضمیر، بدان رخصت نیابی.

ه ( و بر سبیل اعتذار بر زبان براند.
و( آسمان با هفت دست گرم و پنهانی دف می زند.

 
ب(زـلالیزــژگان

غلط های امالیی را بیابید و آن ها را اصالح کنید. 2
الف( با بازان و یوزان و هشم؛ تا چاشتگاه به سید مشغول بودند.

ب( فرمود که آن را هیچ خذانه الیغ نیست، ااّلحضرت ما.
ج( بیامد به درگاه ساالر نو // بدیدندش آن جا و برخواست قو

 
ج(زدستـر

نقش دستوری کلمات مشّخص شده را بنویسید. 3
ب( پسرک آوازخوانان از پهلوی ما گذشت. الف( هر درختی را ثمرۀ معّین است. 

 
الگوی هجایی کلمات زیر را بنویسید. 4

ب( ارباب الف( کاشت  
 

ساخت دستوری کلمات زیر را بررسی کنید. 5
ج( دندان گرد ب( گلدان  الف( سنگر 

 
کلمات »پلکان« و »ماست بندی« جزء کدام یک از فرآیندهای افزایشی و کاهشی واج هستند؟ 6

 
نوع »را« را در عبارات زیر بررسی کنید. 7

ب( بروید ای حریفان، بکشید یار ما را الف( حکیمی را گفتند.  
 

کلمات زیر، جزء کدام یک از صفت های بیانی می باشند؟ 8
ج( روحانی ب( شنونده  الف( زیبا 

 
در عبارت »استاد معین، فرهنگ زبان فارسی را نوشت« شاخص را بیابید. 9

 
د(زلعنیزــژه

معنی لغات مشّخص شده را بنویسید. 10
ب( به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم. الف( در خانه اش چفت و کلونی ندارد. 

د( با دهای تمام و خرد بسیار ج( در قفای ایشان است.  
و( بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا ه ( کان چهرۀ مشعشع تابانم آرزوست 

آزمــــــــون نـوبت دوم )6(
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) لـــــــــنزـــــزدـمزآآآ

ـلف(زلعنیزشعرزـزـثر

معنی اشعار و عبارات زیر را بنویسید. 1

الف( در این بود درویش شوریده رنگ // که شیری برآمد، شغالی به چنگ
ب( مردان بار را به نیروی هّمت و بازوی حمّیت کشند، نه به قّوت تن.

ج( هم آنگه یکایک ز درگاه شاه // برآمد خروشیدن دادخواه
د( چو شیر خدا راند بر خصم، تیغ // به سر کوفت شیطان دو دست دریغ

ه ( اگر از گشادن عقده های من آغاز کنی، ملول شوی.
و( و سیرت ستوده در مواالت تو صافی تر گردد و ثقت دوستان به عهد کرم تو بیفزاید.

 
ب(زـلالیزــژگان

غلط های امالیی را بیابید و آن ها را اصالح کنید. 2

الف( هالل بی شبهت باشد، از این فرماییم؛ اندک مایه ضیعتی دارند.
ب( رفیقی خوش خلق و بذله گو که اندلیب انجمن انس ما محسوب می شد.

ج( و در محوطۀ آفتابی انقالب، عبدی شد.
د( ناگاه مردی از کناره ای درآمد و نبرد خاست، خلق در وی حیران شدند.

ه ( مطّوقه چون بدید صّیاد در غفای ایشان است.
و( من قال کردم و روزی که پیرزن نبود، رفتم سر بغچه اش.

 
ج(زدستـر

جملۀ معلوم زیر را به جملۀ مجهول تبدیل کنید. 3

»حسین علی را دید.«
 

بیت »گفتند به اتّفاق یک سر // کز کعبه گشاده گردد این در « را از لحاظ اجزای جمله به زبان معیار مرتب کنید. 4
 

نوع فعل های زیر را )ماضی و مضارع( مشّخص کنید. 5

د( دیده ام ج( می نوشتم  ب( خورده بودم  الف( می گویم 
 

برای واژگان زیر درگذر زمان،کدام یک از وضعّیت های چهارگانه پیش آمده است؟ 6

ب( سپر و یخچال الف( کثیف و سوگند  
 

نوع واو عطف و ربط را در عبارت های زیر بیابید. 7

الف( علی و زهرا آمدند. 
ب( حسین بیدار شد و به مدرسه رفت.

 
در عبارت رو به رو، فعل به چه قرینه ای حذف شده است؟ »همه رفتند و علی نیز« 8

 
سه مورد از وابسته های پیشین را با ذکر مثال بنویسید. 9

آزمــــــــون نـوبت دوم )7(
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) لـــــــــنزـــــزدـمزآزآآ

د(زلعنیزــژه

معنی لغات مشّخص شده را بنویسید. 9
الف( اشتر طلبید و محمل آراست.

ب( یک قبضه خاک از روی جملۀ زمین برگرفت.
ج( به عصیان سراپای آلوده ام

د( از شعف زندگی لرزش خفیفی بر اندام خود احساس کردم.
ه ( با دهای تمام و خرد بسیار

و( َگوی، بد نژادی، دلیر و سترگ
 

هز()رـیهزهایزـدـی

ابیات و عبارات زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید. 10
الف( کزین پس به کنجی نشینم چو مور // که روزی نخوردند پیالن به زور

ب( همه سوی دوزخ نهادید روی // سپردید دل ها به گفتار اوی
ج( با جوانان چو دست بگشادی // پای گردون پیر بربستی
د( برگ درختان مثل سربازان تیرخورده تک تک می افتادند.

ه ( شرق از آِن خداست // غرب از آِن خداست
و( گوهر محّبت بود که در صدف امانت معرفت تعبیه کرده بودند.

 
ـ(زدرکزلطلب

مفهوم کنایه های زیر را بنویسید. 11
ب( قلم در نهادن الف( که سعیت بود در ترازوی خویش 

 
انگیزۀ کاوه در قیام علیه ضّحاک چه بود؟ 12

 
در داستان قّصۀ عینکم، »عینک و تعلیمی« نشانۀ چیست؟ 13

 
عبارت »از چنبر نفس، َرستم« به چه مفهومی تأکید دارد؟ 14

 
 (زتاریخزـدـیات

نام نویسندگان یا شاعران آثار زیر را بنویسید. 15
ب( در امواج سند الف( سه دیدار 

 
دو تن از شاعران رباعی سرا را نام ببرید. 16

 
ح(زحفظزشعر

موارد خواسته شده را بنویسید. 17
الف(  // خاک این ویرانه ها بویی از آن گنجینه دارد

ب(  // عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد
ج( کنم جان خود را فدای وطن // 

1/5

0/5
0/5
0/5
0/25
0/25
0/5

1/5

1

0/75

0/75

0/5
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5 
الف( زور آزمایی: کاهش  زورازمایی
ب( سازندگی: افزایش  سازنده + ی

ج( بازوان: افزایش  بازو + وان
6 

الف( دوست )اسم( + دار )بن مضارع از مصدر داشتن(: مرّکب
ب( بو )اسم( + ستان ) پسوند(: وندی

ج( دندان: ساده
7 

الف( ستان: صامت + مصّوت کوتاه + صامت + مصّوت بلند + صامت 
ب( آسمان: صامت+ مصّوت بلند + صامت + مصّوت کوتاه + صامت + 

مصّوت بلند + صامت
8 

الف( بر: کنار، روی، سینه
ب( زنبورک: توپ های جنگی کوچک که در زمان قاجار و صفویه روی 

اسب می گذاشتند.
د( پرتلبیس: فریبکار ج( صفیر: بانگ، فریاد و آواز 

و( حمّیت: مردانگی، جوانمردی ه ( تازی: عرب زبان 
9 

الف( سر نشتر عشق: اضافۀ تشبیهی / رگ روح: اضافۀ استعاری / قطره 
استعاره از معرفت

ب( بازو: مجازًا قدرت و نیرو / سعی: مجازًا قدرت و دسترنج / مصراع 
دوم: کنایه از این که به اندازۀ تالشت بهره مند می شوی.

ج( تشبیه جالل الّدین خوارزمشاه به آتش / تشبیه تفضیل: سوزنده تر از 
آتش / کنایه: آتش در چیزی افتادن کنایه از نابود شدن

10 

ب( تجاوز کردن الف( زیبا و تنومند 
د( آماده شدن برای انجام کاری ج( نجات یافتن از مرگ 

11 

شیر: افراد توانمند و مستقل - روباه: افراد ناتوان و وابسته به دیگران
12 

به این دلیل که دل آدم )ع( جایگاه عشق خداوندی و تجلّی گاه حق است.
13 

دانش و صنعت
14 

باور به برپایی روز قیامت و حساب و کتاب
15 

ب( وحشی بافقی الف( ابوالفضل بیهقی 
د( مجید واعظی ج( محّمد بن منّور 

16 

الف( رفت بر این قاعده روزی سه چار
ب( کرد فرامش ره و رفتار خویش

ج( دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

پاسخ  آزمون نوبت اول )3( فاریس )2(

1 
مرا  کردم،  جسارت  نوشیدم،  شربتی  نیاز،  و  طمع  خاطر  به  اگر  الف( 
بازخواست نکن که خطا کردم زیرا در بیابان، در فصل تابستان، با تشنگی 
زیاد درحالی که دچار بیماری تشنگی و عطش زیاد بودم، آب سرد و 

گوارا نوشیدم.
ب( دچار تب شدید و سردردی شد، به طوری که نتوانست اجازۀ مالقات 

بدهد و از دید مردم پنهان شد.
ج( ذهنم از دریافت معانی اشعار ورم می کرد. )از فهم مطالب و معانی 

پر می شدم.(
د( هنگام مرگ که مرا در تابوت بگذارند و به سوی قبرستان ببرند، گمان 

مکن که من غم دوری از دنیا و تعلّقات آن را می خورم.
2 

ب( حمّیت الف( قونیه 
ج( صلت

3 
الف( کاهش: قند شکن  قن شکن
ب( کاهش: دوستدار  دوسدار
ج( افزایش: زندگی  زنده+ ی
د( کاهش: دستمال  دسمال

4 
ب( تبدیل شد الف( رفت 

5 
پس از نماز، کشتی ها خواسته شد.

نهاد: »امیر« حذف شد و »خواست« به فعل مجهول »خواسته شد« تبدیل 
شد.
6 

الف( قلم: صامت+ مصّوت کوتاه+ صامت + مصّوت کوتاه + صامت
ب( دست: صامت+ مصّوت کوتاه + صامت+ صامت

7 
الف( آغاجی خادم: متّمم

ب( محّمد: بدل
8 

الف( رفتار: رفت ) بن ماضی( + ار )پسوند(  وندی
ب( دانشمند: دان )بن مضارع(+ -ِ ش + مند )پسوند(  وندی
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)  2( سـی  ر فا

14 

ب(نظامیگنجهای الف(عّطارنیشابوری
15 

تاگور،گوته،ریچاردباخ،جبرانخلیلجبران
16 

الف(درهوایعاشقانپرمیکشدبابیقراری//آنکبوترچاهیزخمی
کهاودرسینهدارد

تیرگیرامیگشاید//آنکهدردستشکلیدشهر ناگهانقفلبزرگ
پرآیینهدارد

ب(منمپورایرانونامآورم//زنیرویشیرانبودگوهرم

پاسخ  آزمون نوبت دوم )5( فاریس )2(

1 
الف(قضایآسمانیوتقدیر،مرادراینگودالهالکتانداخت.

او با انداختندوکسیبرایجنگ ب(همۀرزمآورانسرخودراپایین
داوطلبنشد.

ج(وقتیکهعمروقویهیکلدرخاکافتادوُمرد،جبرئیل)ع(بردست
علی)ع(بوسهزد.

د(اگربااطاعتومیلورغبتنیاید،بازورواجباراورابیاور.
اعتماد و میگردد خالصتر تو با دوستی در ستایش مورد باطن ه(

دوستانبهپیمانبزرگواریتوبیشترمیشود.
2 

ب(قال الف(فراغ-وقیعت
د(ُرقعتی-َزر ج(ُمهملی

3 
بهدالیلسیاسی،فرهنگی،مذهبییااجتماعیازفهرستواژگانامروزی

حذفشدهاند.
4 

ب(واوعطف الف(واوربط
5 

میخوابند:مضارعاخباری/داشتندمیخوابیدند:ماضیمستمر
6 

صفتبیانی-مضافالیه
7 

ِنمیترسد ب(َنمیترسد سمبل الف(سنبل
8 

الف(شاهدآرزو:نهاد
ب(قفِلبزرِگتیرگی:مفعول/دستش:متّمم

9 
الف(نام:صامت+مصّوتبلند+صامت

ب(پشت:صامت+مصّوتکوتاه+صامت+صامت
ج(آشوب:صامت+مصّوتبلند+صامت+مصّوتبلند+صامت

10 

الف(خطوات:جمعخطوه:گامها،قدمها
ب(صنم:بت

ج(رایت:بیرق،پرچم
د(شماتت:سرزنش،سرکوفت

ه(وزر:گناه
و(شرارت:فتنهانگیزی

11 

الف(پافشردن:کنایهازخشموبهت/مصراعدوم:کنایهازناراحتی
زیاد/چونکوه:تشبیه

ب(خوانعدل:اضافۀتشبیهی
ج(گوهرمحّبت:اضافۀتشبیهی/صدفامانت:اضافۀتشبیهی

د(جناس:راستوماست/هفتکشور:مجازاًهمۀجهان/تناسب:رنجوسختی
12 

ب(وابستهبودن الف(سخننگفتن
د(نجاتیافتنازمرگ ج(عمیقبودن

13 

ضحاکدراوستاموجودیاستسهپوزۀسهسِرششچشم،دیوزادو
مایۀآسیبآدمیانوفتنهوفساد.

14 

ب(نجفدریابندری الف(گوته
د(ابوالمعالینصراهللمنشی ج(رسولپرویزی

15 

الف(عشقاّماکیخبرازشنبهوآدینهدارد؟
ب(درهوایعشقتوپرمیزندبابیقراری

ج(منمپورایرانونامآورم

پاسخ  آزمون نوبت دوم )6( فاریس )2(

1 
الف(کسیکهازفریدونحمایتکند،بایدازحکومتضّحاکبیزاریجوید.
ب(خداوندا،گناهانمراپاککنومرادرانجاماعمالصالح،نیرومندگردان.
ج(شهیدانغّواصدرحالیکهدستبستهواسیربودند،بهسویآسمان

پروازکردند.
د(کوتاهیراازطرفمنندانیواجازهنداریبهآنفکرکنی.

ه(وبازبانعذرخواهانهسخنگفت.
)همهجاشادی باهفتطبقۀآسمانیاشخوشحالیمیکرد. و(آسمان

برقراربود.(
2 

ب(خزانه-الیق الف(َحَشم-صید
ج(برخاست-َغو
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10 

ب( تنومند بودن الف( سریع رفتن 
د( به یاد کسی افتادن ج( سخن گفتن 

11 

عشق به میهن، امید، شجاعت و درایت او
12 

اهریمن و بیدادگر و ظالم و خبیث بودن
13 

همکاری و اتّحاد با همدیگر
14 

خّیام، عّطار، مولوی، بابا افضل کاشانی
15 

ب( مجد خوافی الف( باذل مشهدی 
16 

الف( بیا عاشقی را رعایت کنیم // ز یاران عاشق حکایت کنیم.
از آنان که خونین سفر کرده اند // سفر بر مدار خطر کرده اند

ب( پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست // آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست

پاسخ  آزمون نوبت دوم )9( فاریس )2(

1 
الف( برای من که مرده ام گریه و افسوس نکن، افسوس آن زمانی است 

که به گناه آلوده شوی.
ب( سریع و بدون فکر از امیر معّزی تقلید کنید و شعری در ستایش 

کفش من بسرایید.
ج( آن ها از تعلّقات و خودخواهی ها و لّذت های جسم رها شده بودند و 

مادیات دنیایی را نادیده گرفته بودند.
د( از ترس ضحاک همۀ افراد درستکار در تأیید استشهادنامۀ دروغین، 

همراه شدند و آن را قبول کردند.
ه ( دانش در همۀ زمینه ها مناسب است و دانشمند در آن علم، پیروز است.

و( در آن مرغزار شکارهای بسیاری انجام می شود و رفت وآمد شکارچیان 
در آنجا زیاد است.

2 
ب( قضا الف( حمّیت 
د( بگذار ج( مسامحه 
و( حسب ه ( هلهله 

3 
پایه و هسته( که )حرف پیوند ساز( آن را  چندان صدقه دادند )جملۀ 

اندازه نبود )جملۀ پیرو(
4 

خیرخیر: قید تکرار

5 
ب( مضارع اخباری الف( ماضی نقلی 

د( ماضی مستمر ج( مضارع التزامی 
6 

الف( با همان معنای قدیم به حیات خود ادامه می دهند.
ب( به دالیل سیاسی، فرهنگی و مذهبی یا اجتماعی، از فهرست واژگان 

حذف شده اند.
7 

ب( واو عطف الف( واو ربط 
8 

حذف به قرینۀ لفظی
9 

مغرب: متّمم / سینه ماالن: قید حالت / قرص خورشید: نهاد
10 

ب( صنع: آفرینش الف( حالوت: شیرینی 
د( قبا: باالپوش، ردا ج( رفعت: بلندی 

و( خایب: ناامید ه ( قال: کلک زدن 
11 

الف( پالیز سعدی: استعاره از آثار سعدی مثل بوستان، گلستان و کلّیات سعدی
ب( بنای زندگی بر آب دیدن: کنایه از نابود شدن زندگی/ بنای زندگی: 

اضافۀ تشبیهی
ج( سردر گریبان فرو بردن: کنایه از خجل و شرمنده بودن/ مصراع دوم: 

کنایه از اینکه کسی نبود که با او بجنگد
استعاری و جان بخشی/ کفر: مجازًا عالم کفر/ رنگ  اضافۀ  د( رخ کفر: 

پریدن: کنایه از ترسیدن/ رنگ و فرنگ: جناس
ه ( شیرین زبان: حس آمیزی

)علت  تعلیل  حسن  دوم:  مصراع   / است  چراغی  مانند  الله  تشبیه:  و( 
سیاهی الله( / الله: ایهام تناسب )1- گل الله 2- نوعی چراغ که با دود 

تناسب دارد.(
12 

ب( پیر شدن الف( زیاد تخّیل می کردم. 
د( بخشنده بودن ج( ترسیدن 

13 

شعله: نماد روشنگری و افراد خیرخواه - چراغدان: روشنگران و رهبران 
خوب جامعه

14 

بابا افضل کاشانی، مولوی، خّیام و... .
15 

ب( نجم الّدین رازی الف( تاگور 
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یکین ش شیاتسلوا سرد

  لغات مهم سمال ر معنا

چنگشیرینیحالوت
نوعی ساز که سر آن خمیده است و تارهایی دارد 

که با انگشت نواخته می شود.

مکر و ناراستیدغلاندوهگین، خوارنژند

دارای طبع پست، تنبلدونهمتهمراهقرین

چانهزنخدانحالت، روشوضع

خوراکقوتناراستی، بداندیشیتیرهرایی

غم خوردنتیمارخوردنخوشبختی، سعادتاقبال

گریبان، یقهجیببدبختیادبار

توفیق
آن است که خداوند، اسباب را موافق خواهش بنده مهّیا 

کند تا او به نتیجۀ دلخواه برسد.
در این جا به معنی رفتشد

آشفته حالشوریدهرنگآفرینشصنع

  آوسیه های مهم

زبان: مجازًاً سخن - بیت »بلند آن سر، که او خواهد بلندش // نژند آن دل، که او خواهد نژندش«: تلمیح به آیۀ 26 سوره آل عمران ！تُِعزُّ َمْن 
تَشاء َو تُِذلُّ َمن تَشاء - مصراع »که نی یک موی باشد بیش و نی کم«: کنایه از دقّت زیاد - پا یک سو نهادن کنایه از دور شدن - نگون بخت: 
کنایه از بدبخت - مصراع »زنخدان فرو برد چندی به جیب«: کنایه از انتظار کشیدن - ایهام تناسب: چنگ )1- نوعی ساز 2- پنجۀ دست که با 
 رگ و استخوان و پوست تناسب دارد.( - به کنج نشستن: کنایه از بیکاری - شیر درنده: استعاره از قدرتمندی - به سر بردن: کنایه از گذراندن -

شیر و روباه: نماد قدرتمندی و ناتوانی - خود را افکندن: کنایه از ناتوانی - دو سرا: استعاره از دنیا و آخرت - بازوی حمّیت: اضافۀ استعاری

  لستوو

حالوت سنج و چاشنی بخش: کلمۀ مرّکب - در کلمۀ نژندش، مرجع ضمیر »ش«، خداوند - دریا بسته: ترکیب وصفی - برای تشخیص تعداد جمالت 
← دستور تاریخی -  یک متن کافی است به شمارش تعداد فعل، شبه جمله و منادا بپردازیم - فرو ماند: فعل پیشوندی - دگر روز: روزدیگر
ـَ نده( - ضمیر »ش« در چنگش، مضاف الیه و جهش ضمیر: چو چنگ رگ و استخوان  روزی رسان: وندی مرّکب - بیننده: صفت فاعلی )بن مضارع + 

و پوستش - ضمیر »ش« در محرابش، مضاف الیه و جهش ضمیر: ز دیوار محراب آمد به گوشش
در مصرع »چه باشی چو روبه به وامانده سیر« »چه باشی« )نباش(: استفهام انکاری که صورت سؤال مثبت و جواب منفی است - در مصراع »بخور تا 
توانی به بازوی خویش« فعل »بخور« بر اجزای جمله مقّدم شده است. )شیوۀ بالغی( - آسایش: وندی - کرم ورزد )کرم می ورزد(: مضارع اخباری- در 

معنی واژه به رابط های معنایی توجه شود، ماه، طوالنی بود و ماه، تابناک بود. ماه اوّل به معنی ماه تقویمی و ماه دوم قمر و ماه آسمان است.

  اتویخ سلبیّات

وحشیبافقی: از شاعران معروف مکتب وقوع است، آثار او: مثنوی های »فرهاد و شیرین«، »خلد برین« و »ناظر و منظور«
سعدی:از معروف ترین شاعران سبک عراقی است، آثار او: »بوستان«، »گلستان« و »کلّیات«

عبدالرحمنجامی: از شاعران مشهور سبک عراقی است، آثار او »هفت اورنگ«، »نفحات االنس«، »لوامع« و »بهارستان« که به تقلید از 
گلستان سعدی سروده شده است.

لوا سرد
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اهیت یرشزرغیلوا  نرم

)  2( فارسـی 

  لغاتمهم سمال ر معنا

توانرمقدارای قامت متوسطمیانباال

معلوممقرّرخوش اندامسینهفراخ

میلرغبتسینه، پهلوبر

آرزومند، مشتاقشایقحلقه زدن، حلقۀ دایره ای شکل زدنچنبرهزدن

افراشته شدناهتزازتجاوزدستاندازی

جبران کردن، فراهم کردنتدارکپایتخت، محل اقامت پادشاهدارالسلطنه

شیفتگیجنونواگذاریاعطا

بی نظمافسارگسیختهتعادل توازن

تسلیم شدنسرسپردگیرقابت کنندهرقیب

جنگرزمنوعی توپ جنگی کوچک که در زمان صفویه و قاجاریه روی شتر می بستندزنبورک

جشنبزماستر، حیوانی بزرگ تر از خر و کوچک تر از اسب برای بارکشیقاطر

رانده شدن طردشدنعامۀ مردمرعّیت

از حد گذشتنافراطاجازه، فرماناذن

گوشه گیرمنزویج طایفه، گروه هاطوایف

ترسناکمهیببا ارادهمصّمم

آگاهی درایتدر حال پریدن و چرخیدنتنورهکشیدن

مؤثرکارسازفریاد، هراسنهیب

رجز خواندنکریخوانیبانگ و فریادصفیر

شگفتیاعجابجوششفوران

با وجودعلیرغمتسلّط، چیرگی تصرّف

تصرف کردنتسخیرطمعآز

لشکرقشونبرافروختگیالتهاب

بیگانهاجنبیفدا شدنپیشمرگی

نور اندککورسوروکشلعاب

لوا  نرم

اهیت یرشزرغی

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



www.gajmarket.com

47

  آوسیه های مهم

در هم رفتن چهره: کنایه از اخم و ناراحتی- شکفته شدن چهره: کنایه از خوشحالی - دل بردن: کنایه از شیفته کردن- شکفتن صبح: استعاره از 

دمیدن صبح- تشبیه: روس ها )مشّبه( مثل )ادات( مور و ملخ )مشّبه به( پراکنده شدند )وجه شبه(- بار خّفت: اضافۀ تشبیهی- سینه سپر کردن: 

 کنایه از ایستادگی- اجساد زمین را پوشانده بود: کنایه از بسیاری اجساد- نگاه دوختن: کنایه از به جایی خیره شدن و با تعّجب نگاه کردن- 

پایان تلخ: حس آمیزی- قربان صدقه رفتن: کنایه از اظهار محّبت و دوستی- جیک هیچ کس درنمی آمد: کنایه از این که از هیچ کس صدایی خارج 

نمی شد- بی رنگی: کنایه از بی تأثیری- زیر پا گذاشتن: کنایه از نادیده گرفتن - حضور سنگین: حس آمیزی- حریم زندگی: اضافۀ استعاری

  لستوو

آقا محّمد خان: »آقا«: شاخص- همسایه شمالی ایران یعنی »روسیه«: روسیه: بدل- سینه فراخ: مرّکب - بر تخت نشستن: کنایه از شاه شدن- پیشگامی 

حاکم شهر، جواد خان... »جواد خان ...«، بدل است - سالح های پیشرفته: ترکیب وصفی- مخلصانه: وندی - عهدنامه: مرّکب- جان بر کف: کنایه از 

فداکار- حاج آقا کرامت شیرازی: »حاج آقا«: شاخص

2- صفت تعجبی: عجب هوایی! 1- صفت پرسشی: کدام روز 

5- صفت شمارشی اصلی: یک روز 3- صفت اشاره: آن روز 

7- صفت عالی: بهترین روز ـُ مین(: دومین روز  6- صفت شمارشی ترتیبی )با پسوندـ 

8- شاخص: استاد معین
وابسته 	

 انواعوابستههایپیشین 

شاخص: کلماتی هستند که غالباً بی فاصله، پیش از هسته می آیند؛ این کلمات در جای دیگر می توانند هستۀ گروه اسمی، مضاف الیه و ... 
قرار بگیرند که در این صورت شاخص محسوب نمی شوند. مانند ایشان، استاِد )هسته( زبان هستند.

  اتویخ سلبّیات

مجیدواعظی: از آثار او: »عّباس میرزا، آغازگری تنها«، »سمفونی شکفتن«
کاموربخشایش: کتابی از خاطرات دوران اسارت علی اصغر رباط جزی در زندان موصل را نوشته و نام آن را »زندان موصل« گذاشته است.
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ادنرلوا اهاولهم ٔش ٔردید

)  2( فارسـی 

  لغات مهم سمال ر معنا

عمرو)=عْمر(و
ُعَمر

هر دو نام خاص هستند و 
برای اینکه شکل نوشتاری 
آن ها با هم اشتباه نشوند 
به اولی یک حرف »و« 
می افزایند، اما این »و« 

خوانده نمی شود
به حرکت درآوردبرانگیخت

ابرش
اسبی که بر اعضای بدن 
او نقطه ها باشد، )در اینجا 

مطلق اسب است(
میدان جنگرزمگاه
یقهگریبان
خودداری کردنامتناع
شیرهژبر
ترسسهم

ترسناکسهمگین

جویدنخاییدن
میدان جنگآوردگاه
پاره پارهلختلخت

قبا
نوعی جامه جلو باز که 
دو طرف جلوی آن با 

دکمه بسته می شود
لباس جنگیزره

شیوۀ جنگ و حرب، آلت آدابضرب
نزاع مانند شمشیر

شیرغضنفر
جانشینوصی
دریایم

خیبر

قلعه ای در نزدیکی مدینه 
که مقر یهودیان بود و در 
سال هفتم هجری امام 
علی )ع( آن را گشود

دشمنخصم

غرب اروپا در اصل فرنگ
فرانسه

بزرگ، مهیبژنده
پسر، فرزندپور

مشهورنامآور
اصل، نژادگوهر
دین، مذهبکیش

کیمیا

اکسیر، ماّده ای که به 
عقیدۀ قَُدما می توانست 
مس را به طال تبدیل 
کند و خاصیت درمانی 

نیز داشت
آب دهانخدو

  آوسیه های مهم

کمربستن: کنایه از آماده شدن- نظر گشودن: کنایه از دقّت زیاد- حرف »که«: جناس تام )1- حرف پیوند 2- ضمیر پرسشی(- گرد برافشاندن: کنایه 
از حرکت با سرعت زیاد - آهنین کوه: استعاره از عمروبن عبدود- نفس راست کردن: کنایه از آرام گرفتن- حبیب خدا: استعاره از پیامبر )ص( - مردان 
دین: استعاره از سربازان اسالم- سر درگریبان فرو بردن: کنایه از شرمندگی و ترس- اژدها: استعاره از عمرو بن عبدود- بازو: مجازاً قدرت- بازوی دین 
و شیر خدا: استعاره از حضرت علی )ع( - هژیر ژیان، شه جنگجو: استعاره از حضرت علی )ع(- در صلح بستن: کنایه از جنگیدن- دِر صلح: اضافۀ 
 تشبیهی- رنگ باختن: کنایه از ترسیدن- سهم: ایهام تناسب )1- ترس 2- بهره )بهره با باختن تناسب دارد.((- شیر و پلنگ: استعاره از حضرت علی )ع(

 و عمرو- سیه روز و بخت برگشته: کنایه از بدبخت بودن- َعلَم کردن: کنایه از باال بردن- پافشردن: کنایه از خشم و ابّهت- دندان به دندان 
 ساییدن: کنایه از نهایت خشم داشتن- شاهد آرزو: اضافۀ تشبیهی- رخ نمودن: کنایه از نشان دادن- یم قدرت: اضافۀ تشبیهی- غضنفر: استعاره از 
حضرت علی )ع(- کار کسی را ساختن: کنایه از نابود کردن- خیبرگشا: تلمیح به واقعۀ فتح خیبر به دست حضرت علی )ع( - شاه دین: استعاره از 
 حضرت علی )ع( - دست دریغ: اضافۀ استعاری- کفر: مجازاً عالم کفر- شیران: استعاره از پهلوانان دلیر- از جان گذشتن: کنایه از ایثار و شهادت-

 کیمیا بودن: کنایه از ارزشمند بودن- به باد رفتن: کنایه از نابودی

  لستوو

سپهر نبرد: ترکیب اضافی- آهنین کوه: ترکیب وصفی مقلوب )کوه آهنین(- آهنین: صفت نسبی و وندی - جهان آفرین: صفت فاعلی مرّکب مرّخم- 

جنگجو: مرّکب )جنگ+ جو )جستن(( - برگشته بخت: ترکیب وصفی مقلوب- مرا اوج عّزت: اوج عّزت من: »را« فّک اضافه

  اتویخ سلبیّات

باذلمشهدی: میرزا محّمد رفیع معروف به رفیع خان، متخلّص به »باذل« از شاعران پارسی گوی شبه قارۀ هند است. از آثار او: »حملۀ 
حیدری«، »اعتقادیه« و »دیوان اشعار« است.

نظاموفا: وی متخلّص به »حیا« است. از آثار او: »معراج دل و حدیث دل«، »منطق«، »حبیب و رباب« و... است.

لوا اهاولهم
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  آوسیه های مهم

دو برادر مثل َعلَم یزید: تشبیه- شیرین زبان: حس آمیزی- شیرین زبانی: کنایه از بیان گرم و شیوا- به رگ غیرت برخوردن: کنایه از ناراحت شدن - 
افسارگسیخته: کنایه از بی نظم - دریا دل: کنایه از جوانمرد- سر به سر کسی گذاشتن: کنایه از مسخره کردن- دنیا را به کسی دادن: کنایه از خوشحالی 
زیاد- کاسه ای زیر نیم کاسه بودن: کنایه از وجود حیله و نیرنگ - قوز باال قوز: کنایه از مشکل دو چندان )ضرب المثل( - به تَرَک دیوار خندیدن: 
کنایه از بی دلیل خندیدن- سر از پا نشناختن: کنایه از خوشحالی زیاد- مثل بلبل خواندن: ضرب المثل و کنایه از مهارت زیاد داشتن- دست انداختن: 
کنایه از مسخره کردن- کالس گفتند: مجازاً بّچه های کالس- دست و پا را گم کردن: کنایه از هول شدن- از جا در رفتن: کنایه از عصبانی شدن- در 
سنگ اثر کردن کالم: کنایه از مؤثّر بودن کالم- چرتکه انداختن: کنایه از حسابگری- در پرده ماندن: کنایه از تدبیر و سیاست- پرده برداشتن: کنایه 
از رفتار خالصانه و بی ریا- منبر رفتن: کنایه از موعظه کردن- خمیر شده: کنایه از فروتنی- پاسخ در آستین داشتن: کنایه از حاضر جواب بودن- غول 
بی شاخ و دم: استعاره از رضاخان - جهنّم: استعاره از زادگاه رضاخان- سخنان نمکین: حس آمیزی و کنایه از شوخ طبعی- چیزی در چنته داشتن: کنایه 
از سواد داشتن- سر به زیر افکندن: کنایه از شرمندگی- شرط و شرع: جناس- سنگر عدل: اضافۀ تشبیهی- سنگر ظلم: اضافۀ تشبیهی - کالم پخته: 
کنایه از کالم سنجیده- کالم خام: کنایه از سخن نسنجیده- دل گرمی: کنایه از امیدواری- »که آتشی که نمیرد...«: تضمین مصراعی از حافظ - آتش: 
استعاره از شور انقالبی- سنگ روی سنگ بودن: کنایه از اتّحاد و همدلی )ضرب المثل(- از چاله به چاه افتادن: کنایه از دچار مشکل بزرگ تر شدن

  لستوو

خانۀ اول: ترکیب وصفی- دایی جان میرزا غالمرضا: شاخص، میرزا غالمرضا: بدل از »دایی جان«
1- مضاف الیه: روز میالد، کتاب معلم

ـُـ م(:  2- صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم )با پسوند ـ
روز پنجم

3- صفت بیانی: روز خوب
4- نشانۀ جمع: روزها
5- نکره )ی(: روزی

 وابستههایپسین 

  اتویخ سلبّیات

نادرابراهیمی: داستان نویس معاصر ایرانی، از آثار او: »کوچه های کوتاه«، »سه دیدار با مردی که از فراسوی باور می آید«، »حکایت آن اژدها«،  
»افسانۀ باران« و...

رسولپرویزی: نویسندۀ داستان های کوتاه، از آثار او: »شلوارهای وصله دار«، »لولی سرمست« و ...

هیجاکسشدننی لوا هردهم

  لغات مهم سمال ر معنا

چارپا
حیواناتی که دو دست و دو پا 
دارند، مثل اسب و شتر و ...

غوغا، هنگامههیاهو

در نظر آوردنتجّسم

کشاورز، دهقانبرزیگر

خالیتهی

محّبتمهر

آگاه باشزنهار

گرفتنواستاندن

  آوسیه های مهم

شعله: نماد روشنگری و استعاره از افراد خیرخواه - چراغدان: استعاره از حامیان گمنام- آفتاب: استعاره از فرصت های طالیی- ستاره: استعاره از 
فرصت های کوچک- دست از کار شستن: کنایه از کار نکردن

  لستوو

چراغدان: وندی- سپاسگزار: وندی مرّکب - زنهار: شبه جمله
  اتویخ سلبّیات

جبرانخلیلجبران: شاعر لبنانی، از آثار او: »پیامبر و دیوانه«، »باغ پیامبر«، 
»موسیقی«، »سرگردان«، »خدایان زمین«، »دیوانه« و ...

تاگور:شاعر و فیلسوف هندی، از آثار او: »سلطان قصر سیاه«، »میوه جمع 
کن«، »اشعار خیبر«، »مذهب بشر«، »ماه نو و مرغان آواره« و ...

            
واو عطف: حسین و علی رفتند.

واو ربط: زهرا آمد و علی با او رفت.  انواعواو: 
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