
که  است  چیز  یک  »تنها  می گه:  کیمیاگرش  کتاب  توی  کوئیلو  پائولو 
دسترسی به امید را غیرممکن می سازد: ترس از باخت.«

این جمله شعاری نیست. خیلی وقتا تنها نکتءه کلیدی برای رسیدن به 
هدفی که سال ها آرزوش رو داشتی فقط کنار گذاشتن ترس و شروع کردن 

مسیره.
تو راه بیفت، ما هواتو داریم ... .

ممنون از مینا سعیدی  ملک گرامی که با کتاب فارسی جیبی خوبشون 
خیال همه رو برای موفقیت سریع و کم دردسر تو امتحانات راحت کردند.



 من در این نقطه از مکانی که در آنم و در این لحظءه معّین از زمان، 
جای می گزینم و به هیچ روی نمی پذیرم که این موقعّیت سرنوشت ساز 

نباشد.
بازوانم را فراخ می گشایم. می گویم: این جنوب، این شمال ... معلولم، عّلت 
خواهم شد. عّلتی تعیین کننده! فرصتی که دیگر هرگز دست نخواهد داد. 
من هستم؛ اّما می خواهم عّلت وجودی خویش را بیابم. می خواهم بدانم 

برای چه زنده ام! ...
 بسیار نادرند هیوالهایی که سزاوار ترسی باشند که از آن ها داریم.

ای هیوالهایی که آفریدۀ ترسید، ترس از تاریکی و ترس از روشنایی، ترس 
از  از دیگران و ترس از خویشتن، ترس  از زندگی، ترس  از مرگ و ترس 

شیطان و ترس از خدا، دیگر نخواهید توانست مرعوبمان کنید ... .

ای خردمندی واقعی تو از آن جا آغاز می شوی که ترس پایان می گیرد.

مائده های زمینی و مائده های تازه  
آندره ژید  
ترجمه: مهستی بحرینی  



9 ستایش به نام کردگار 
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55 درس 5 بیداد ظالمان 

ادبیات غنایی 72فصل 3 
73 درس 6 مهر و وفا 
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ادبیات حماسی 158فصل 6 
159 درس 12 رستم و اشکبوس 
180 درس 13 گُردآفرید 

ادبیات داستانی 201فصل 7 
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218 درس 16 خسرو 
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276 پاسخ نامءه تشریحی 



 واژگان واژه نامه ای
 ُغلغله زن: شور و غوغا كنان

 تيز پا: تندرو، تيزرو
 معركه: ميدان جنگ، جای نبرد

ويژه  به  گل،  درخت  يا  بوته   گُلبُن: 
بوتۀ گل سرخ

 شكن: پيچ  و خم زلف
 پيرايه: زيور و زينت

 برازندگی: شايستگی، لياقت
به  منسوب  نسبی،  صفت   نيلوفری: 
در  الجوردی؛  نيلوفر،  رنگ  به  نيلوفر، 
متن درس، مقصود از «پردۀ نيلوفری»، 

آسمان الجوردی است.
 نمط: روش، طريقه؛ زين نمط: بدين 

ترتيب 

 نادره: بی همتا، شگفت آور
 يله: رها، آزاد؛ يله دادن: تكيه دادن
 هنگامه: غوغا، داد و فرياد، شلوغی

 ورطه: گرداب، گودال، مهلكه، گرفتاری
 خيره: سرگشته، حيران، فرومانده

 صورت شدن: به نظر آمدن، تصّور شدن
 حازم: محتاط

 ميعـاد: وعــده، قـرار؛ ميـعاد نهـادن: 
قرار گذاشتن

 دست بُرد: هجوم و حمله؛ دست بُرد 
ديدن: مورد حمله و هجوم قرارگرفتن

 جافی: ستمگر، ظالم
 مكايد: جمع َمكيدت، مكرها، حيله ها

 مفتاح: كليد

نام درسنام قسمت
درس ۱: چشمهدرس نــامـه

با تايپ عنوان و شماره درس يا فصل به صورت اتوماتيک در مستر اصالح می شود.

 واژگان غیر واژه نامه ای
 چهره نما: خودنما
 خجلی: شرم، حيا

 حامل: نگاه دارنده
 سرمايه: دارايی (مجاز از باران)



۱۵ درس ۱: چشمه   

 پرتو: روشنايی، نور
 بن: انتها، ته، ريشه

 همسری: برابری
 مبدأ: آغاز، سرچشمه

 سهمگن: ترس آور
 نعره: فرياد

َزهره:  ترسناک؛  از  كنايه   َزهره در: 
پوستی كيسه مانند چسبيده به كبد؛ 

كيسۀ صفرا، (َزهره: مجاز از جرئت)
 معادل: برابر

 نماد: نشان دهنده، َسمبُل
 تفّرج: مجازاً سير و تماشا، گشادگی 

خاطر
 حّقا: راستی، به راستی

 حقارت: ذّلت، خواری، كوچكی
 تأخير: به عقب انداختن

 صواب: درست
 ثبات: دوام، پايداری

 غالب: چيره
 آبگير: بركه

 عاجز: ناتوان، سست
 از قضا: اتفاقاً

 حزم: هشياری، احتياط
 برفَْور: فوراً، سريع
 ذخيرت: اندوخته

 فرجام: نتيجه، پايان
 تدبير: انديشه كردن در عاقبت كار

 عجز: ناتوانی
 مدهوش: متحّير، سراسيمه، سرگشته

 فراز: بلندی، سربااليی
 نشيب: سرازيری

ُغلغله زن و پرهياهو ـ صدف و دريا ـ معرکه و ميدان ـ 
گهر تابناک ـ حامل سرمايه ـ صاحب پيرايه ـ برازندگی و لياقت ـ نمط و 
روش ـ غرور و تکبر ـ مبدأ و سرچشمه ـ بحر خروشنده ـ نعره و فرياد ـ 
زهره در و سهمگنـ  يله و تکيهـ  هنگامه و شلوغیـ  ورطه و مهلکهـ  حقارت 

و پستیـ  حازم و عاجزـ  قضا و سرنوشتـ  صّياد و شکارچیـ  ميعاد و قرارـ 
ذخيرت تجربتـ  بهره و نصيبـ  غفلت و نادانیـ  تأخير و درنگـ  صواب و 
درستـ  ثبات و پايداریـ  غالب و مسلّطـ  فراز و نشيبـ  مدهوش و حيران



فـارسـی دهـم ۱۶

  قالب: مثنویتخلص شعری: نيما يوشيج شاعر: علی اسفندياری

تيزپـاگشـت يكی چشـمه ز سـنگی جدا چهره نمـا،  ُغلغلـه زن، 

از سنگی  و شتابان  پر سروصدا و خودنما  بسيار  قلمرو فکری: چشمه ای 

(سرچشمۀ خود) بيرون آمد و به سرعت پيش  رفت.
قلمرو ادبی: تناسب: چشمه و سنگ؛ چهره و پا/ کنایه: چهره نما  مغرور؛ 

تيزپا  سريع/ تشخیص: چهره نما و تيزپا بودن چشمه۱
بيت  هستند؛  چشمه  صفت های۲  تيزپا  چهره نما،  غلغله زن،  زبانی:  قلمرو 

يک جمله است.
گاه چـو تيـری كـه رود بـر هـدفگه به دهان، بر زده كف، چون صدف

قلمرو فکری: گاه از شدت خروشيدن مانند صدف كف به دهان می آورد و گاه 

مانند تيری كه به سوی هدف خود برود سريع و شتابان حركت می كرد.
قلمرو ادبی: تناسب: تير و هدف/ تشبیه: چشمه به صدف؛ وجه  شبه: كف به 

دهان آوردن؛ چشمه به تير، وجه شبه: حركت سريع/ جناس (ناهمسان): 
صدف و هدف/ تشخیص: دهان داشتن چشمه

قلمرو زبانی: مرتب شدۀ مصراع دوم: گاه چو تيری [بود] كه بر هدف رود.

 ۲ جمله
منـمگفـت: دريـن معركـه، يكتـا منـم صحـرا،  و  گلبـن  سـر  تـاج 

قلمرو فکری: گفت در اين ميدان رقابت، من بی همتا و بی نظير هستم [و عزيزترين 

موجود و] مايۀ افتخار باغ ها و صحراها هستم.

۱- چشمه در كل اين شعر تشخيص دارد.
۲- اين واژه ها را قيد هم می توانيم بگيريم كه در اين صورت معنی بيت می شود: 

چشمه ای غلغله زنان، چهره نماياننده و تيزپا از سنگی جدا شد.



۱۷ درس ۱: چشمه   

قلمرو ادبی: کنایه: تاج سر كسی بودن  عزيز و سرور كسی بودن

قلمرو زبانی: «يكتا» و «تاج سر گلبن و صحرا» گروه های اسمی مسندند.

بوسـه زنـد بر سـر و بـر دوش منچـون بدوم، سـبزه در آغـوش من

قلمرو فکری: وقتی كه با سرعت در مسيرم حركت كنم سبزه در حالی كه 

خود را به آغوش من انداخته، بر سر و دوش من بوسه می زند.
قلمرو ادبی: تناسب: آغوش، سر و دوش/ جناس (ناهمسان): بر، سر و در/

آغوش داشتن  و  دوش  و  سر  و  دويدن  و  سبزه؛  بوسه زدن  تشخیص: 

چشمه/ کنایه: بوسه زدن بر سر و دوش كسی  عزيز و محترم داشتن او
قلمرو زبانی: «چون» به معنای «وقتی كه» پيوند وابسته ساز است.

مـنچـون بگشـايم ز سـر مـو، شـكن بـه  را  خـود  رخ  ببينـد  مـاه 

قلمرو فکری: وقتی كه چين و پيچ  و خم زلفم را باز كنم (از تب و تاب 

و پيچش بيفتم و در مسير صاف و آرام حركت كنم)، ماه می تواند در 
شفافيت من چهرۀ خود را تماشا كند.

قلمرو ادبی: تناسب: مو و شكن؛ رخ و مو و سر/ استعاره (مکنّیه): چشمه 

خود را چون آينه ای می داند كه ماه زيبايی خود را در آن می بيند. 
قلمرو زبانی: شكن: مفعول/ هر دو مصراع به شيوۀ بالغی است؛  و متّمم و 

مفعول بعد از فعل آمده است.
تابنـاکقطـرۀ بـاران كـه در افتد بـه خاک گهـر  بـس  بدمـد  زو 
بـرددر بـر مـن، ره چـو بـه پايـان برد گريبـان  بـه  از خجلـی سـر 

قلمرو فکری: قطرۀ باران كه به خاک می افتد و از او گل ها و سبزه ها چون 

و  می كند  حركت  من  كنار  در  وقتی  می آيد،  پديد  درخشانی  گهرهای 
و  از خجالت  می افتد)  آغوش من  به  وقتی  (يا  با من هم مسير می شود 

شرمساری سر به زير می اندازد.



فـارسـی دهـم ۱۸

قلمرو ادبی: جناس (ناهمسان): در و بر (�نار) و سر/ مجاز: خاک  زمين؛ 

گهر  گل ها و سبزه ها (استعاره)/ کنایه: سر به گريبان بردن  سر به 
زير انداختن و شرمنده شدن/ تشخیص: خجالت كشيدن و سر به گريبان 

بردن قطره
قلمرو زبانی: اين دو بيت موقوف المعانی هستند.

ز مـن، حامـل سـرمايه شـد پيرايـه شـدابـر  ز مـن صاحـب  بـاغ 

قلمرو فکری: ابر به دليل وجود من است كه دارای سرمايه و ثروت باران 

شده است. باغ به دليل وجود من است كه صاحب زيبايی و زيور گل ها 
و سبزه ها شده است.

قلمرو ادبی: مجاز: سرمايه  باران؛ پيرايه  گل ها و سبزه ها (استعاره۱)/ 

تشخیص: سرمايه داشتن ابر و پيرايه داشتن باغ/ تکرار: «ز من»

برازندگـی و  رنـگ  همـه  بـه  زندگـی گل  مـن  پرتـو  از  می كنـد 

قلمرو فکری: گل با همۀ رنگ های گوناگون، و زيبايی و شايستگی كه دارد 

از نور وجود من زندگی می كند. 
قلمرو ادبی: واج آرایی: صامت /گ/ ، / ن/

نيلوفـری پـردۀ  ايـن  بـن  كيسـت كند با چو منی همسـری؟در 

قلمرو فکری: [از ابتدا] تا انتهای اين آسمان الجوردی (جهان)، چه كسی 

است كه بتواند با من برابری داشته باشد؟
قلمرو ادبی: مجاز: پردۀ نيلوفری  آسمان

قلمرو زبانی: همسری: مفعول/ بيت استفهام انكاری دارد: كيست كند ... 

همسری؟  هيچ كس نيست

۱- با استعاره در درس پنجم آشنا می شويد.



۱۹ درس ۱: چشمه   

رفـت و ز مبدأ چو كمی گشـت دورزيـن نمـط آن مست شـده از غرور
خروشـنده ای بحـر  يكـی  جوشـنده ایديـد  نـادره  سـهمگنی، 

قلمرو فکری: به اين طريق آن چشمه ای كه از غرور و خودخواهی سرمست 

از سرچشمۀ خود كمی دور شد، دريای  بود حركت كرد و وقتی  شده 
خروشنده ای ديد؛ دريايی ترسناک كه به  طور شگفت آوری موج می زد.

از شدت  از غرور  چشمه، كسی كه  مست شده  آن  قلمرو ادبی: کنایه: 

غرور و خودخواهی دچار بی خبری و سرخوشی دروغين است.
قلمرو زبانی: دو بيت موقوف المعانی هستند.

ديـده سـيه كـرده، شـده َزهره درنعـره بـرآورده، فلـک كـرده كـر

قلمرو فکری: دريا طوری فرياد و خروشش بلند بود كه آسمان از صدای آن كر 

شده بود و طوری سياه و كبود بود كه بسيار ترسناک و خوف آور شده بود.
فلک/  كر شدن  دريا؛  ديده داشتن  و  برآوردن  نعره  تشخیص:  ادبی:  قلمرو 

کنایه: ديده سيه كردن  خوف آور بودن/ َزهره در بودن  ترسناک بودن/ 

اغراق: كركردن فلک (آن قدر صدايش بلند بوده كه فلک هم كر شده)

قلمرو زبانی: فعل «كرده» به مفعول و مسند نياز دارد:

[دريا]  ديده [را] سيه  كرده
فعلمسندمفعولنهاد

زلزلـه يكـی  ماننـد  بـه  داده تنـش بـر تـِن سـاحل، يلـهراسـت 

قلمرو فکری: [از شدت جنبش] دقيقاً مانند يک زلزله بود كه تنش را به 

ساحل تكيه داده بود.
و  زلزله  تن داشتن  تشخیص:  زلزله/  به  مّواج  دريای  تشبیه:  ادبی:  قلمرو 

ساحل؛ يله دادن (تكيه دادن) دريا
قلمرو زبانی: «راست» قيد است به معنای «حقيقتاً، دقيقاً»/ فعل «بود» از 

آخر هر دو مصراع حذف شده است.



فـارسـی دهـم ۲۰

بديـدچشـمۀ كوچک چو به آن جا رسـيد دريـا  هنگامـۀ  همـه  وان 
برتـر كشـدخواسـت كزان ورطه، قدم دركشـد حادثـه  از  خويشـتن 

قلمرو فکری: چشمۀ كوچک وقتی به ساحل رسيد و آن همه شلوغی و 

را  پايش  گرفتاری  و  گرداب  آن  از  كه  خواست  ديد،  را  دريا  سروصدای 
بيرون بكشد و فرار كند و خودش را از پيوستن به دريا نجات دهد.

کنایه:  بزرگی)/  (نماد  دريا  و  كوچكی)  (نماد  چشمه  تضاد:  ادبی:  قلمرو 

خويشتن از حادثه برتر كشد  خودش را نجات دهد؛ قدم دركشيدن 
 كناره گرفتن

قلمرو زبانی: «چو»: حرف پيوند/ دو مصراع اول جمالت وابسته هستند و 

مصراع سوم جملۀ هسته.
كز همه شيرين سـخنی، گوش ماندليـک چنان خيـره و خامـوش ماند

قلمرو فکری: ولی آن چنان سرگشته, حيران و ساكت شد كه ديگر سخنی 

نگفت و فقط شنوندۀ صدای دريا شد. 
قلمرو ادبی: حس آمیزی: شيرين سخنی: شيرين بودن سخن (آميختن چشايی 

شيرين سخنی   کنایه:  خاموشی/  و  شيرين سخنی  تضاد:  شنوايی)/  و 
خوش سخن بودن/ گوش شدن  شنوا شدن

قلمرو زبانی: گوش: مسند/ خيره و خاموش: مسند؛ ماند (= شد): فعل اسنادی

هر جـا كه تويـی تفّرج آن جاسـتمـا را سـر بـاغ و بوسـتان نيسـت

قلمرو فکری: ما ميل و قصد [تماشای] باغ و بوستان را نداريم؛ هر جايی 

كه تو باشی، گشت و گذار و گشادگی خاطر ما همان جاست.
قلمرو ادبی: مجاز: سر  انديشه، ميل، قصد
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فتنه انگيز جهان نرگس جادوی تو بودعالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت
قلمرو فکری: جهان از شور و فتنۀ عشق اصالً خبر نداشت، چشم جادوگر 

تو بود كه در جهان فتنه به پا كرد.
قلمرو ادبی: مجاز: عالم  موجودات، مردمان عالم؛ نرگس  چشم

خجـل شـد چو پهنـای دريـا بديديكـی قطـره بـاران ز ابـری چكيد
قلمرو فکری: يک قطرۀ باران از ابری چكيد و وقتی وسعت و بزرگی دريا 

را ديد [از وجود كوچک خود] شرمسار شد. 
قلمرو ادبی: تضاد: قطره و دريا/ تشخیص: خجالت كشيدن قطره/ تناسب: 

قطره، باران، ابر، دريا
گـر او هسـت حّقـا كه من نيسـتمكه جايی كه درياسـت من كيستم؟

قلمرو فکری: [با خود گفت] كه جايی كه دريا با اين وسعت و پهناوری 

وجود دارد، من چه كسی هستم؟ اگر او موجود است پس حقيقتاً من به 
اين حقارت اصالً وجود ندارم. 

قلمرو ادبی: جناس (ناهمسان): كيستم و نيستم/ تضاد: هست و نيستم

صدف در كنـارش به جـان پروريدچو خود را به چشـم حقـارت بديد

قلمرو فکری: وقتی با چشم كوچكی و خود را كوچک پنداشتن به خود نگاه 

كرد (و خودبزرگ بينی نكرد)، صدف او را در آغوش خود، با جان و دل 
پرورش داد [و تبديل به مرواريد كه وجودی گرانبهاست كرد].

قلمرو ادبی: کنایه: خود را به چشم حقارت ديدن  خود را كوچک دانستن.

ـَ ش»: مفعول/ صدف: نهاد قلمرو زبانی: در كنارش (در كناْر او را)  «

َدِر نيسـتی كوفـت تا هسـت شـدبلنـدی از آن يافت كاو پسـت شـد
قلمرو فکری: اين بزرگی و عزت و گران قدری را به اين دليل پيدا كرد كه 

فانی  را موجودی  خود را كوچک و حقير ديد و دچار غرور نشد. خود 
دانست تا اين كه وجودی بزرگ تر به او زندگی حقيقی بخشيد.
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نيستی  دِر  نيستی و هست/ استعاره:  و پست؛  بلندی  قلمرو ادبی: تضاد: 
(نيستی به خانه ای تشبيه شده كه در دارد.)۱

  قالب: نثرترجمه: نصراهللا منشیكليله و دمنه

... آن كه حزم زيادت داشت و بارها دست برد زمانۀ جافی را ديده بود، سبک 
روی به كار آورد و از آن جانب كه آب درمی آمد برَفْور بيرون رفت.

قلمرو فکری: آن ماهی كه احتياط و دورانديشی اش بيشتر بود و بارها 

هجوم و حملۀ روزگار ستمگر و ظالم را ديده بود، سريع دست به كار 
رفت  بيرون  سريع  می شد  خارج  آبگير  از  آب  كه  آن سمت  از  و  شد 

(فرار كرد).
قلمرو ادبی: تشخیص: دست برد زدن و ستمكار بودن زمانه/ کنایه: روی به كار 

آوردن  شروع به كار كردن
قلمرو زبانی: «سبک» و «برفور» قيد هستند به معنای سريع و فوراً.

ديگری هم كه از پيرايۀ خرد و ذخيرت تجربت بی بهره نبود، با خود گفت: 
«غفلت كردم و فرجام كار غافالن چنين باشد و اكنون وقت حيلت است».

قلمرو فکری: ماهی ديگر هم كه عاقل بود و از زندگی تجربه اندوخته بود با 

خودش گفت: «بی توجهی كردم و سرانجام بی خبران و نادانان همين طور 
می شود؛ ولی اكنون زمان چاره انديشی و به كار بستن فريب است.

(زيور)؛  پيرايه  به  تشبيهی): خرد  (اضافۀ  پيرايۀ خرد  تشبیه:  قلمرو ادبی: 

ذخيرت تجربت (اضافۀ تشبيهی): تجربه به توشه و ذخيره

۱- با استعاره و انواع آن در درس پنجم آشنا می شويد. فقط همين قدر بدانيد كه 
استعاره نوعی مجاز است كه بر پايۀ تشبيه بنا شده است.
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قلمرو زبانی: چنين: مسند/ وقت حيلت: مسند

هر چند تدبير در هنگام بال فايدۀ بيشتر ندهد؛ با اين همه عاقل از منافع 
دانش هرگز نوميد نگردد و در دفع مكايد دشمن تأخير صواب نبيند. وقت 

ثبات مردان و روز فكر خردمندان است.»

قلمرو فکری: اگر چه چاره انديشی در زمانی كه انسان دچار بال شده، فايدۀ 

به  اين كه عقل  از  انسان عاقل هيچ گاه  اين ها  با همۀ  زيادی ندارد، ولی 
دشمن  حيله های  بردن  بين  از  در  و  نمی شود  نااميد  برساند  سودی  او 
روز  و  مردان  پايداری  هنگام  اكنون  نمی داند.  درست  را  درنگ كردن 

چاره انديشی عاقالن است.
قلمرو زبانی: فعل «نبيند» به مفعول و مسند نياز دارد./ تأخير: مفعول/ 

صواب: مسند
و آن كه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حيران و 
سرگردان و مدهوش و پای كشان، چپ و راست  می رفت و در فراز و نشيب 

می دويد تا گرفتار شد.

قلمرو فکری: آن ماهی كه بی توجهی و ناآگاهی بر حال او چيره و مسلط 

بود و در كارهايش ناتوانی و درماندگی آشكار بود، سرگشته و سراسيمه و 
پريشان در حالی كه به سختی خود را به اين طرف و آن طرف می كشيد، 

باال و پايين می رفت تا [سرانجام] در دام افتاد.
قلمرو ادبی: تضاد: فراز و نشيب؛ چپ و راست

واژۀ «غالب» حذف  شده است./ حيران،  از  بعد  قلمرو زبانی: فعل «بود» 

سرگردان، مدهوش، پای كشان: قيد هستند.
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 معنای واژه های مشّخص شده را با معادل امروزی آن ها مقايسه كنيد.
نيما يوشيج شاعر معاصر بوده ولی در شعرش واژه های «همسری» و 

«راست» را در معنای قديم آن ها استفاده كرده است:
نيلوفری ــردۀ  پ ــن  اي بــن  كيسـت كند با چو منی همسری؟در 

معنای قديم:  برابری، همتايی/  زن و شوهر بودن
معنای امروزی: همسر بودن، زن و شوهر بودن

زلزلـه يكـی  ماننـد  بـه  داده تنـش بـر تـن سـاحل، يلـهراسـت 
است  را  حقيقت   (قيد)   دقيقاً  حقيقتاً،  قديم:   معنای 

 مقابل چپ
معنای امروزی:  صاف  حقيقت، مقابل دروغ  مقابل چپ

ترتيب اجزای اصلی جمله در زبان فارسی:
 اگر فعل غيراسنادی ناگذر باشد  نهاد + فعل

 صبح می خندد
 اگر فعل اسنادی باشد  نهاد + مسند + فعل

 سفر دراز نباشد
مسندنهاد

 اگر فعل گذرا به مفعول باشد  نهاد + مفعول + فعل
 مردم هالل عيد [را] بديدند.

مفعولنهاد
 اگر فعل هم مسند بخواهد و هم مفعول  نهاد + مفعول + 

مسند + فعل
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 فعل از مصدر پنداشتن  من او را دانا می پنداشتم.
مسند          مفعول

 
 نهاد معموالً اول جمله و فعل معموالً آخر جمله می آيد.

 مسند معموالً دقيقاً قبل از فعل قرار می گيرد.
 متّمم و قيد معموالً جايشان در جمله ثابت نيست و می توانيم 

آن ها را جابه جا كنيم.

 بيت صفحه ی بعد را براساس ترتيب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتّب 
كنيد (دو بيت آخر برای تمرين بيشتر است).

تيــزپـا  گشـت يكی چشمه ز سنگی جدا چهـره نمـا،  غلغلـه زن، 
 يكی چشمه غلغله زن، چهره نما، تيزپا از سنگی جدا گشت.  ۱جمله

فعل اسنادی (ماىض ساده) مسند              نهاد
گاه چـو تيـری كـه رود بـر هدف۱گه به دهان بر زده كف چون صدفگه به دهان بر زده كف چون صدف

 [چشمه] گه به دهان چون صدف كف [را] بر زده [بود].
  فعل (ماىض بعيد)      مفعول      نهاد (محذوف)

[چشمه] گاه چو تيری [بود] كه بر هدف رود.  ۲ جمله
      فعل اسنادی               مسند   نهاد (محذوف)

    (ماىض ساده)
      فعل (مضارع التزاىم)

زلزله يكی  مانند  به  داده تنـش بـر تـن سـاحل يلـه  راست 

 [دريا] راست به مانند يكی زلزله تنش [را] بر تن ساحل يله داده [بود]. 
مفعولنهاد (محذوف) فعل (ماىض بعيد)   

 ۱ جمله

۱- ما دو بيت هم برای تمرين بيشتر آورديم.
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 هر يک از بيت های زير را از نظر آرايه های ادبی بررسی كنيد.
شكن مو،  سر  ز  بگشايم  چون  بـه مـن  را  ببينـد رخ خـود  مـاه 

 تناسب: مو و شكن؛ مو و رخ؛ مو و سر/ تشخيص: مو داشتن چشمه 
و رخ داشتن و ديدن ماه/ استعارۀ مکنيّه: چشمه خود را به آينه ای تشبيه 

كرده كه ماه رخ خود را در آن می بيند.
گاه چـو تيـری كـه رود بـر هـدف گه به دهان، بر زده كف، چون صدف

 جناس: صدف و هدف/ تشبيه: چشمه به صدف، چشمه به تير/ 
ـَـ/ و صامت /ف/ تناسب: تير و هدف/ واج آرايی مصّوت /ـ

 با توجه به شعر نيما، «چشمه» نماد چه كسانی است؟
انسان هايی كه با اندک موفقيت ، دچار غرور و خود بزرگ بينی می شوند 

و ابتدای خودشان را فراموش می كنند.

و المسه.  بويايی، چشايی  بينايی، شنوايی،  داريم:  پنج حس  ما   
حاال اگر در سخنمان دو يا چند حس را و يا يک حس را با پديده ای 

انتزاعی به هم بياميزيم، از آرايۀ «حس آميزی» استفاده كرده ايم.
 حرف هايم مثل يک تّكه چمن روشن بود  روشن بودن را 

می شود ديد و حرف را می شود شنيد (آميختن بينايی با شنوايی)
ماند/ كز همه شيرين سخنی   ليک چنان خيره و خاموش 
گوش ماند  شيرين سخنی؛ طعم شيرين را می شود چشيد و سخن 

را می شود شنيد (آميختن چشايی با شنوايی)
سكوِت  سطح  شنگشان/  و  شاداب  چهچِه  به  گنجشک ها   
صيقلی صبحگاه  را/ هاشور می زنند. وانگاه/ پر در هوای نشابور می زنند 

 صيقلی بودن سكوت (آميختن بينايی يا المسه با شنوايی)
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لحظه های سبز/ لحظه های ارغوانی   سال  های پر فراز و پر فرود/
و  بودن  (سبز  بينايی  با  (لحظه)  انتزاعی  پديدۀ  آميختن  كبود  و 

ارغوانی و كبود بودن را می شود ديد.)
 در بيشتر حس آميزی ها نوعی كنايه هم وجود دارد.

 نمونه ای از كاربرد اين آرايۀ ادبی را در سرودۀ نيما بيابيد.
به مثال دوم توجه كنيد.

 شاعران گاهی ممكن است واژه ای را در معنايی غير از معنای واقعی اش 
د؛ يعنی بگويند «خورشيد» ولی منظورشان خورشيدی كه در به كار ببرند؛ يعنی بگويند «خورشيد» ولی منظورشان خورشيدی كه در به كار ببرند؛ يعنی بگويند «خورشيد» ولی منظورشان خورشيدی كه در 
آسمان می تابد، نباشد، بلكه مثالً صورت معشوق باشد؛ يا بگويند «چشم» 
ولی منظورشان انسان فضول باشد. يا حتی در محاورۀ روزمره مان در مورد 
آدمی بگوييم: «كل شهر در مورد او حرف می زدند»، ولی منظورمان از 

شهر، مردم آن شهر باشد.
اگر واژه ای در معنای ديگری غير از معنای واقعی اش به كار رفت، ما با 

از» يعنی غير حقيقی!آرايۀ «مجاز» روبه رو هستيم. اصالً «مجاز» يعنی غير حقيقی!آرايۀ «مجاز» روبه رو هستيم. اصالً «مجاز» يعنی غير حقيقی!

ــوار، گوشپشت ديوار آن چه گويی، هوش  دار ــد در پس دي ــا نباش ــوار، گوشت ــد در پس دي ــا نباش گوشت
حقیقی: اندام شنوايی معنی

مجازی: آدم سخن چين و جاسوس معنی
شرط مجاز: بايد بين معنای واقعی و معنای مجازی يک رابطه برقرار 
باشد تا ما بتوانيم يكی را به جای ديگری به كار ببريم. مثالً گوش 
اندامی از بدن آدم سخن چين است كه با آن می شنود. به چند مثال 

از مجاز و رابطۀ معنای حقيقی و مجازی دقت كنيد: 
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ــتان نيست ــر باغ و بوس ــت ما را س هر جا كه تويی تفّرج آن جاس
معنی حقیقی: اندام فوقانی بدن، كّله

معنی مجازی: ميل، قصد، انديشه

رابطه: سر محل و جايگاه ميل، قصد و انديشه است.

فتنه انگيز جهان نرگس جادوی تو بودعالَم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت
 نرگس: عالم:

معنی حقیقی: نوعی گلمعنی حقیقی: جهان

معنی مجازی: چشم معشوقمعنی مجازی: موجودات و مردم عالم

رابطه: چشم معشوق در زيبايی رابطه: عالم محل زندگی موجودات است.

شبيه گل نرگس است.

 در شعر اين درس دو نمونه «مَجاز» بيابيد و مفهوم هر يک را بنويسيد.
نيلوفـری پـردۀ  ايـن  بـن  كيسـت كند با چو منی همسری؟در 

معنی حقيقی: پردۀ كبودرنگ
معنی مجازی: آسمان

رابطه: آسمان شبيه به پرده ای كبود رنگ است.
حامـل سـرمايه شـد مـن  ز  بـاغ ز مـن صاحـب پيرايـه شـدابـر 

 پیرایه: سرمایه:

معنی حقيقی: زيورمعنی حقيقی: دارايی
معنی مجازی: گل ها و سبزه هامعنی مجازی: باران

رابطه: باران مثل سرمايه و دارايی 
برای ابر است.

مثل  سبزه ها  و  گل ها  رابطه: 
زيور باغ را زيبا می كنند.
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 پس از رسيدن به دريا، چه تغييری در نگرش و نحوۀ تفكّر «چشمه» ايجاد شد؟ 
چشمه پس از رسيدن به دريا و ديدن عظمت و وسعت و بی كرانگی 
غرور  روی  از  كه  سخنانی  جای  به  و  شد  سرگشته  و  حيران  آن، 

می گفت سكوت اختيار كرد و در دريا محو شد.
 معنی و مفهوم بيت زير را به نثر روان بنويسيد. 

ديده سـيه كرده، شـده زهـره َدر»«نعـره بـرآورده فلـک كـرده كـر
[دريا] فرياد و خروش و غوغا می كرد و از سروصدايش آسمان را كر 

كرده بود و بسيار سياه و كبود و ترسناک شده بود.
 سرودۀ زير از سعدی است، محتوای آن را با شعر نيما مقايسه كنيد.

 خجل شـد چو پهنـای دريا بديد«يكی قطـره باران ز ابـری چكيد
گـر او هسـت حّقا كه من نيسـتمكه جايی كه درياست من كيستم؟
صدف در كنارش بـه جان پروريدچو خود را به چشـم حقارت بديد
دِر نيسـتی كوفت تا هسـت شد»بلندی از آن يافت كاو پسـت شد

است؛  عزتمند شدن  و  بلند قدر شدن  مقدمۀ  تواضع  می گويد  سعدی 
بلندی و  نباشد؛  و مغرور  نبيند  بزرگ  را  و سرانجامِ كسی كه خود 

بلندقدری است. به عبارت ديگر نتيجۀ تواضع بلندقدری است.
مفهوم ابيات نيما يوشيج: غرور، تكبر و خودبينی اشتباه و دروغ است 
و انسان متكبر سرانجامی جز احساس ندامت و شرمندگی ندارد. به 

عبارت ديگر نتيجۀ غرور، احساس کوچکی و شرمساری است.
 دوست داريد جای كدام يک از شخصيت های شعر نيما (چشمه، دريا) باشيد؟ 

برای انتخاب خود دليل بياوريد.
چشمه در شعر نيما با وجود كوچكی و حقارت، مغرور و خودبزرگ بين 

بود. احتماالً نمی خواهيد جای چشمه باشيد. 
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 ۱ معنی واژه های مشخص  شده را بنويسيد.
كيسـت كند با چو منی همسـریالـف) در بـن ايـن پـردۀ نيلوفری
رفت و ز مبدأ چو كمی گشـت دورب) زين نمط آن مست شده از غرور
داده تنـش بـر تـن سـاحل يلـهپ) راسـت بـه مانند يكـی زلزله
منـمت) گفت در ايـن معركه يكتا منم و صحـرا  گلبـن  تـاج سـر 

 ۲ در ابيات و عبارات زير نادرستی های اماليی را بيابيد و صحيح آن ها 
را بنويسيد.

سهـمگنی نــادره جـوشنــده ایالـف) ديد يكی بهر خروشـنده ای
ب) حيران و سرگردان و مدحوش و پای كشان در فراز و نشيب می دويد.

پ) در دفع مكايد دشمن تأخير ثواب نبيند و وقت ثبات مردان و روز 
فكر خردمندان است.

وان همـه هنگـامـۀ دريــا بديـدت) چشمۀ كوچک چو به آن جا رسيد
را  جمله ها  و  بنويسيد  را  مشخص شده  كلمه های  دستوری  نقش   ۳ 

براساس ترتيب اجزای جمله مرتب كنيد.
غلـغله زن، چهـره نمـا، تيــزپــاالف) گشت يكی چشمه ز سنگی جدا
رفت و ز مبدأ چو كمی گشـت دورب) زين نمط آن مست شده از غرور

 ۴ ابيات و عبارات زير را معنی كنيد.
ديـده سـيه كـرده شـده زهره درالف) نعره بـرآورده فلک كرده كر

ب) آن كه حزم زيادت داشت و دستبرد زمانۀ جافی را ديده بود سبک 
روی به كار آورد.

خويشـتن از حادثـه برتـر كشـدپ) خواست كز آن ورطه قدم در كشد
 ۵ مفهوم كلی ای كه از بيت زير برداشت می كنيد بنويسيد.

در نيسـتی كوفت تا هسـت شد»«بلندی از آن يافت كاو پسـت شد
 ۶ منظور از بخش های مشخص شده چيست؟

كيسـت كند با چو منی همسـریالـف) در بـن ايـن پـردۀ نيلوفری
بـاغ ز مـن صاحـب پيرايـه شـدب) ابـر ز مـن حامل سـرمايه شـد



اهنو ننبت اول

معنی واژه های مشخص شده را بنویسید. )1/5 نمره(- 1
بـاغ ز مـن صاحـب پیرایـه شـدالف( ابر ز من حامل سـرمایه شـد

ب( در حضیض هم می توان عزیز بود/ از گودال بپرس 
پ( از خم کتف و سینه فرا  رفت و دو دست را تا فراز کُّله نمایان ساخت. 

ت( عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب دان برابر نیاید. 
ث( مـا بارگـه دادیم، ایـن رفت سـتم بر ما

بر قصـر سـتمکاران گویـی چه رسـد خذالن
غـرور از  مست شـده  آن  نمـط  ج( زیـن 

دور گشـت  کمـی  چـو  مبـدأ  ز  و  رفـت 
در ابیات و عبارات زیر نادرستی های امالیی را بیابید و صحیح آن ها را - 2

بنویسید. )1 نمره(
به یـادگار نسـیم صبـا نگـه داردالف( غبار راهگزارت کجاست تا حافظ

ب( صورت از او چیزی می طلبید؛ تمامت خود را می خاست. کّلءه پاها مانده 
بود، با ُسم ها.

پ( شفق آینه دار نجابتت/ و فلق مهرابی که تو در آن نماز صبح شهادت گزارده ای
ت( تـا خـوار غم عشـقت آویختـه در دامن

گلسـتان ها بـه  رفتـن  باشـد  کوته نظـری 
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از میان ترکیبات زیر دو غلط امالیی بیابید و درست آن ها را بنویسید. )0/5 نمره(- 3
 »قّیم و دالکـ  نقض پیمانـ  وقب و غاربـ  کنج و بیقولهـ  امارت و آبادانیـ  

اهلیت و شایستگی ـ غرض و ِدیْن«
بیت زیر را براساس ترتیب اجزای جمله مرتب کنید. )0/5 نمره(- 4

را مخلص  دوســتــان  از  مگـر آواز مـن رسـید بـه گـوش«»یکی 
در کدام ابیات و عبارت ها حذف فعل اتفاق افتاده است؟ )بنویسید که - 5

حذف به قرینءه لفظی بوده یا معنایی.( )0/75 نمره(
الف( به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید بسته  دان و امید 

را در نومیدی. 
ب( همنشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد. 

پ( نیکوخو بهتر هزار بار از نیکورو.
هسته و وابسته را در گروه های اسمی زیر مشخص کنید و نوع وابسته - 6

را بنویسید. )1 نمره(
 »خواست خداوند غیب دانـ  طالع مسعود خویشتنـ  این گرگی شبان شماـ  

نماز صبح شهادت«
نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنویسید. )0/75 نمره(- 7

»گرت هواسـت که معشوق نگسـلد پیمان
نـگاه  دار سـر رشـته تا نگـه دارد«

با توجه به متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید. )1 نمره(- 8
»چون به بصره رسیدیم از گرسنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم و 
سه ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم. درمکی چند سیاه در کاغذی کردم 
که به گرمابه بان دهم تا باشد که ما را دمکی زیادت تر در گرمابه بگذارد که 

شوخ از خود باز کنیم.«
الف(  یک واو عطف و یک واو ربط را در جمالت مشخص کنید.

ـَ ک« در درمک و دمک به چه معناست؟  ب( پسوند »
پ( یک فعل بیابید که امروزه دچار تحول معنایی شده است.

ت( یک واژه بیابید که معنای قدیم خود را از دست داده و معنای جدید پذیرفته است.



۲۷۷ پاسخ نامۀ تشریحی   

تكيه دادن - ۱ يله دادن:  آزاد،  رها،  برابری  روش، طريقه     -
 ميدان جنگ، جای نبرد

 معنای واژۀ همسری در واژه نامۀ كتاب درسی نيامده، ولی در 
بخش قلمرو زبانی به آن پرداخته شده است.

-  بحر  مدهوش  صواب (درست)  اين بيت غلط اماليی ندارد.- ۲
-  يكی چشمه: نهاد/ چهره نما: قيد- ۳

 مست شده: نهاد/ مبدأ: متّمم/ دور: مسند
-  [چشمه] فرياد می كشيد و با صدايش گوش آسمان را كر كرده بود - ۴

و قيافه ای به خود گرفته بود كه بسيار ترسناک بود.
 آن كسی كه [ماهی ای كه] دورانديشی زيادی داشت و بارها هجوم و 

فتنۀ دنيای ظالم را تجربه كرده بود سريع دست به اقدام زد.
 خواست كه از آن مهلكه و گرداب پای بيرون بگذارد و خودش را از 

اتفاقات بد در امان نگه دارد.
تواضع و فروتنی مقدمۀ رسيدن به عّزت و بزرگی است.- ۵
-  آسمان  باران- ۶
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پاسخ آزمون نوبت اول
-  زيور و زينت  جای پست در زمين يا پايين كوه   برآمدگی پشت - ۱

پای اسب  ِج كايد، حيله گران  خواری، پستی، مذّلت  روش، طريقه؛ 
زين نمط: بدين ترتيب

-  راهگذار  می خواست  محراب  خار- ۲
بيغولهـ  قرض- ۳
مگر آواز يكی از دوستان مخلص به گوش من رسيد.- ۴
-  حذف مسند و فعل «بسته  دان» از انتهای عبارت به قرينۀ لفظی- ۵

 حذف فعل «است» از انتهای عبارت به قرينۀ لفظی
 حذف فعل «است» به قرينۀ معنايی بعد از واژۀ  «بهتر»

۶ -
خواست خداوند غيب دان/ طالع مسعود خويشتن

وابسته هسته
مضاٌف اليه

وابسته 
صفت

وابسته هسته
صفت

وابسته 
مضاٌف اليه

ايـن   گرگی  شبان     شـما /  نماز   صبح    شهادت
وابستۀ 
پيشين 
صفت

وابسته هسته
مضاٌف اليه

وابسته 
مضاٌف اليه

وابسته هسته
مضاٌف اليه

وابسته 
مضاٌف اليه

ـَ ت»:  مضاٌف اليه «هـوا»: اگر هـوای تـو است .../ پيمـان: مفعـول/ - ۷ »
سرِ رشته: مفعول

-  «گرسنگی و عاجزی/ «واو» بعد از فعل «بوديم»: واو ربط- ۸
واو عطف

ـَ ک» پسوند تقليل و كمی است؛ درمک: چند درم اندک/ دمک: زمان كم » 
 بازكردن (موی سر): جداكردن، كوتاه كردن

 «شوخ» در گذشته به معنای چرک و آلودگی بوده و امروزه به معنای 
«فرد بذله گو» به كار می رود.


	5-8
	14-30
	264-265
	277
	290

