
کتاب شب امتحان فارسی )3( دوازدهم از 4 قسمت اصلی به صورت زیر تشکیل شده است:
1( آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارءه 1 تا 4 این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 1 و 2 را درس به درس طبقه بندی کرده ایم. بنابراین شما به راحتی می توانید پس از خواندن 
هر درس از درس نامه تعدادی سؤال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها 20 نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. در کنار سؤال های 
این آزمون ها نکاتمشاورهای نوشته ایم. این نکات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک می کند.
ب( آزمون طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 3 و 4 را طبقه بندی نکرده ایم تا دو آزمون نوبت اول، مشابه آزمونی را که معلمتان از شما خواهد گرفت، ببینید. 
2( آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارءه 5 تا 12 امتحان های نهایی برگزار شده در سال های 98 تا 1401 هستند. این قسمت هم، خودش به 2 بخش 

تقسیم می شود:
الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 5 تا 8 را که برای نوبت دوم طرح شده اند هم طبقه بندی کرده ایم. با این کار باز هم می توانید 
پس از خواندن هر درس تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون ها هم، 20 نمره دارند در واقع در این بخش، شما 4 آزمون 

کامل را می بینید. این آزمون ها هم نکاتمشاورهای دارند.
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 9 تا 12 را طبقه بندی نکرده ایم؛ پس، در این بخش با 4 آزمون نهایی روبه رو هستید. این آزمون ها 

به ترتیب امتحان های نهایی خرداد 1400، خرداد 1401، شهریور 1400 و شهریور 1401 است.
3( پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها تمام آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرءه کامل کسب کنید، برایتان نوشته ایم.

4( درس نامءه کامل شب امتحانی: در این قسمت تمام آن چه را که شما برای گرفتن نمرءه عالی در امتحان فارسی )3( نیاز دارید، تنها در 17 صفحه 
آورده ایم، بخوانید و لذتش را ببرید! 

یکراهکار: موقع امتحان های نوبت اول می توانید از سؤال های درس های 1 تا 9 آزمون های 5 تا 8 هم استفاده کنید.

صفحءه صفحءه   
پاسخنامه آزمون نوبت   

42  3 اول  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 1 

42  6 اول  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 2 

43  9 اول  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 3  

43  12 اول  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 4  

44  14 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 5 نهایی خرداد 98 

44  18 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 6 نهایی خرداد 99  

45  23 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 7 نهایی شهریور 99  

46  27 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 8 نهایی دی 1400  

46  31 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 9 نهایی خرداد 1400  

47  34 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 10 نهایی خرداد 1401  

48  37 دوم  آزمون شمارءه 11 نهایی شهریور 1400  )طبقه بندی نشده( 

48  39 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 12 نهایی شهریور 1401 

49 درس نامءه توپ برای شب امتحان 

نمرهموضوع هاقلمروها

زبانی 
)7 نمره(

1/5معنی واژه

1/5امالی واژه

4دستور

ادبی 
)5 نمره(

1تاریخ ادبیات

2/5آرایه های ادبی

1/5حفظ شعر

فکری 
)8 نمره(

4درک مطلب

2معنی و مفهوم نثر

2معنی و مفهوم نظم

20کلجمع
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kheilisabz.comمدت آزمون: 90 دقیقهکلیءه رشته هافارسی )3(

نمرهنوبت اول پايءه دوازدهمرديف

عبارت زير را معنی کنید.1
ُعصارءه تاکی به قدرت او شهِد فايق شده و تخم خرمايی به تربیتش نخِل باسق گشته.

1

معنی واژءه  مشّخص شده را بنويسید. 2
نتوان ِشبِْه تو گفتن که تو در وهم نیايی

0/25

در میان واژگان زير، معادل معنايی هر مورد را مقابل آن بنويسید.3
»معاملت، ِانابت، وظیفه بريدن، َوسیم، خلعت«

الف( جامه ای که بزرگی به کسی بخشد:
ب( قطع کردن مقّرری:

0/5

در عبارت زير »تضاد« و »سجع« را بیابید.4
ِح ذات.  هر نََفسی که فرومی رود، ُمِمِدّ حیات است و چون برمی آيد، ُمَفِرّ

0/5

در هر يک از موارد زير چه نوع حذفی ديده می شود؟5
الف( هر نفسی که فرومی رود ُممّد حیات است و چون برمی آيد ُمفّرح ذات.

ب( باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دريغش همه جا کشیده.

1

مصراع زير را به نثر روان معنی کنید.6
گفت: »مستی، زان سبب افتان و خیزان می روی«

0/5

معنای واژءه مشخص شده را بنويسید.7
گفت: »بايد حد َزنَد هشیاْرمردم، مست را«

0/25

در میان گروه کلمات زير چند نادرستی اماليی ديده می شود؟ تصحیح کنید.8

»سرای والی ـ داروغه و نگهبان ـ قرامت و تاوان ـ حد و مجازات ـ واعظ و نصیحت  گو ـ تزوير و دورويی« 

0/5

0/25مصراع »گفت: ديناری بده پنهان و خود را وارهان« به کدام پديدءه  اجتماعی اشاره دارد؟9

0/5در سرودءه »مست و هشیار« از شیوءه ............... استفاده شده است که در اصطالح ادبی به آن ............... می گويند.10

بیت های زير را کامل کنید.
عشق11 ــب  ادي پیش  حقايق،  مکتب  0/5.........................................................................................در 

بشوی12 ره  مردان  چو  وجود،  مس  از  0/5.........................................................................................دست 

شعر زير را معنی کنید.13
وطن بهر  خون  به  غرقه  نشود  کاو  از کفن استجامه ای  بَِدر آن جامه که ننگ تن و کم 

0/75

معنای واژءه مشخص شده را بنويسید.14
آن کسی را که در اين ُملک، سلیمان کرديم ...

0/25

در بیت »هّمت اگر سلسله جنبان شود/ مور تواند که سلیمان شود« واژءه »هّمت« به چه معناست؟15
4( دعای خیر 3( توّجه از صمیم قلب به خدا  2( مقاومت  1( عزم 

0/25

مفاهیم زير در کدام ابیات ديده می شود؟16
»مبارزه با سلطءه بیگانگان ـ جان فشانی در راه وطن ـ ستمگربودن حاکم زمان ـ دعوت به مبارزه برای آزادی«

 الف( فکری ای هم وطنان در ره آزادی خويش
آباد اجانب  دست  از  شود  کاو   ب( خانه ای 
 پ( جامه ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن
ت( آن کسی را که در اين ُملک، سلیمان کرديم

است من  مثل  نکند،  کس  هر  که   بنمايید 
 ز اشک ويران کُنَش آن خانه که بیت الَحَزن است
از کفن است  بَِدر آن جامه که ننگ تن و کم 
است اَهِْرمن  او  که  کرد  يقین  امروز  مّلت 

1

در معنی کردن عبارت ها و اشعار حتمًا از کلمات مترادف استفاده کن 
تا راحت تر معنی کنی.

معنی کلمات و معادل های معنایی از دو منبع طرح می شن: 1( واژگان 
پایان کتاب 2( سؤاالت بخش قلمرو زبانی هر درس.

کلمات »سجع« معمواًل در پایان جمله ها میاد!

این یک سؤال پرتکراره! حتمًا یادش بگیر.

مفهوم هر بیت رو مقابلش بنویس.
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kheilisabz.comمدت آزمون: 90 دقیقهکلیءه رشته هافارسی )3(

نمرهنوبت اول پايءه دوازدهمرديف

مصراع زير را به نثر روان معنی کنید.17
از سیم به سر يکی کُلَه خود

0/5

در بیت  زير:18
ـــــاری ــت درشـــــت روزگ ــش ـــو م پــس افــکــنــدت قـــرن هـــا  ــــردش  گ از 

الف( ترکیب های اضافی را مشّخص کنید.

ب( هر يک از واژگان مشخص شده چه نقشی دارند؟ 

0/5

0/5

در هر يک از موارد زير آرايءه  نوشته شده در مقابل هر بیت را نشان دهید.19
بشـنو سر سـپید  مـادر   الـف( ای 
گـرزه اژدهـای  چـو  ب( بِگْـرای 

ــد ــرزن ــت ف ــخ ــاه ب ــی ــد س ــن  ايــــن پ
ــد ــن اَرَغ شیر  ـــرزه  ش ــو  چ ــروش  ــْخ بِ

)کنايه و مفهوم آن(
)جناس و نوع آن(

1

 مفهوم شعر زير در کدام گزينه ديده می شود؟ توضیح دهید.20

چرا؟«»دال خموشی چرا؟ چو ُخم نجوشی چرا؟ پرده پوشی  تو  راز،  پرده  از  شد  برون 

زمــانــه دل  ای  منفجر  ـــو   1( ش
بشنو سرسپید  ـــادر  م  2( ای 
سپید ِمعَجر ايــن  سر  ز   3( برکش 
بستان ِسفله  ــردان  ــی خ ب 4( زيــن 

مَپْسند نهفته  خـــود  آتـــش   وان 
ــد ــرزن ــت ف ــخ ــاه ب ــی ــد س ــن  ايــــن پ
ــد ــود اورن ــب ــی ک ــک  بــنــشــیــن بـــه ي
ــد ــن ــردم خ ـــــردم  م دِل  داِد 

0/5

شعر زير را معنی کنید.21
شد بــی گــاه  روزهــــا  مــا  غــم  روزهــــا بــا ســوزهــا هــمــراه شددر 

0/5

معنی واژءه مشخص شده را بنويسید.22
بی آنک آن بزرگ، نزد حق ياد کند و َعرضه دهد.

0/25

آيا آرايءه ادبی »اسلوب معادله« در هر دو بیت زير وجود دارد؟ توضیح دهید.23
را شاه  و  گدا  بنشانَد  فرش  يک  بر   عشق 
نیست بی هوش  جز  هوش  اين   محرم 

را راه  بلند  و  پست  می کند  يکسان   سیل، 
نیست گــوش  جز  مشتری  را  ــان  زب مــر، 

0/5

منظور از قسمت های مشّخص شده چیست؟24
نیست ــاک  ب رو،  گو  ــت،  رف گر  نیستروزهــا  پاک  تو  جز  آن  که  ای  بمان  تو 

0/5

با توّجه به ابیات زير به پرسش ها پاسخ دهید.25

می کند حکايت  ــون  چ نی  ــن  اي  بشنو 
ــد ــده ان ــري ــبْ بُ مــرا  ــا  ت نیستان  ــز  ک

می کند ــت  شــکــاي ــا  ــی ه ــداي ج  از 
نالیده اند زن  و  مــرد  نفیرم  در 

الف( مقصود مولوی از »نی« چیست؟
ب( »بريدن« به چه معناست؟

0/25
0/25

عبارت زير را به نثر روان معنی کنید.26
در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند.

0/5

معنای واژءه مشخص شده را بنويسید.27
به ُحسن ـ که مطلوب همه است ـ دشوار می توان رسیدن.

0/25

در جملءه زير واژگان مشخص شده چه نقشی دارند؟28
محّبت چون به غايت رسد آن را عشق خوانند.

0/5

به مجموعءه »مضاف« و »مضاٌف الیه«، ترکیب اضافی گفته می شه.
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kheilisabz.comمدت آزمون: 90 دقیقهکلیءه رشته هافارسی )3(

نمرهنوبت اول پايءه دوازدهمرديف

پديدآورندگان آثار زير را نام ببريد.29
ب( تمهیدات الف( فی حقیقة العشق 

0/5

در بیت زير کدام کلمات تضاد دارند؟30
اسـت برنايـی  کجـا  هـر  پیـر  عالـم  استدر  سودايی  خوش  عشق  که  بادا  عاشق 

0/25

31
32

بیت های زير را کامل کنید.
ساحل و  صبح  پیوند  نگاهت،  .........................................................................................آيینءه 
جنونم خاموشی  هوايت  در  که  ــازآ  .........................................................................................ب

0/5
0/5

معنای واژءه مشخص شده را بنويسید.33
پیرمرد از داخل کازيءه روی میز يک پاکت برداشت.

0/25

در هريک از موارد زير نادرستی اماليی را بیابید و تصحیح کنید.34
الف( از بیم عقرب َجّرارءه  دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار قاشیءه حکومت سرهنگ ها پناه ببرد.

ب( کلئوپاترا، مار زهردار بر بازوی خويش می نهاد و آتش عشق بی امان خود را با چراغ حیاط خويش، خاموش می کرد.

1

در کدام گزينه »ممّیز« وجود دارد؟ آن را مشخص کنید.35
4( گیرايی سخن او 3( قدرت قلم نويسنده  2( بانک اعتبارات ايران  1( پنجاه متر ارتفاع 

0/5

در بیت زير »جناس همسان )تام(« را بررسی کنید.36
نهادند نــام  ــی اش  ک که  کیانی  ــاووس  نهادند؟ک نام  کی اش  بود؟  کجا  بود؟  کِی 

0/5

گروه های اسمی زير را از نظر داشتن »وابستءه وابسته« بررسی کنید.37
ب( دوست بسیار مهربان الف( قلب آن کوير  

0/5

در عبارت: »بعد از حکیم اسرار، همءه  چشم ها به او بود که حوزءه  حکمت را او گرم و چراغ علم و فلسفه و کالم را روشن نگاه دارد.«38
الف( منظور از »چشم ها به او بود« چیست؟

ب( »گرم کردن و روشن نگاه داشتن چراغ علم و ...« چه مفهومی دارد؟
0/25
0/25

جمع نمرات موفق باشید   20
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نمرهنوبت دوم پايءه دوازدهم ـ نهايی خرداد 1400رديف

1

قلمرو زبانی )7/5 نمره(

معنی هر يک از واژه های مشّخص شده را بنويسید.
ب( که گفتی سمن داشت اندر کنار الف( ديدم توطئءه ما دارد می ماسد.  

ت( پیشت آيد هر زمانی صد تعب پ( جنگ بود اين يا شکار آيا/ میزبانی بود يا تزوير 

1

در بیت های زير، تفاوت معنايی واژءه »دستور« را بررسی کنید.2

دستور جمشید  با  گفت  نیکو  چه   الف( 
نیست مستور  تن  ز  جان  و  جان  ز  تن  ب( 

سور نه  و  ــاد  ب شیون  نه  ــادان  ن با   که 
نیست دستور  جــان  ديــد  را  کس  لیک 

0/5

امالی درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.3
الف( واصفان حلیءه جمالش به تحّیر )منصوب ـ منسوب(

ب( گفت از )بهر ـ بحر( غرامت جامه ات بیرون کنم.

0/5

در هر يک از موارد زير، يک نادرستی اماليی بیابید و درست آن را بنويسید.4
الف( هم چنان که می توانست او، اگر می خواست،/ کان کمنِد شصت خّم خويش بگشايد/ و بیاندازد به باال، ...

ب( در کتل و گردنءه يک دوجین شکم و روده مراحل مضق و بلع و هضم و تحلیل را پیموده است.

0/5

در گروه کلمه های زير، دو مورد نادرستی اماليی وجود دارد، درست هر يک را بنويسید.5
»آذرم و حیا ـ خار و بی ارزش ـ سورت سرمای دی ـ زهر شمشیر و سنان«

0/5

در نوشتءه زير، نقش دستوری واژه های مشّخص شده را تعیین کنید.6
»پروانه قوت از عشق آتش خورد و همءه جهان، آتش بیند.«

0/5

با توّجه به بیت های زير، درستی يا نادرستی موارد داده شده را تعیین کنید.7

 »گفت: نزديک است والی را سرای، آن جا شويم
بخواب مسجد  در  گويیم  را  داروغه  تا  گفت: 

نیست؟ خّمار  خانءه  در  کجا  از  والی   گفت: 
نیست« بدکار  مردم  خوابگاه  مسجد  گفت: 

الف( در بیت اّول، فعل »شويم«، اسنادی و فعل »نیست«، غیراسنادی است.

ب( در بیت دوم، »خوابگاه مردم«، يک ترکیب اضافی و »مردم بدکار« يک ترکیب وصفی است.

0/5

نوع وابستءه وابسته را در هر يک از موارد زير تعیین کنید.8
الف( متوّجه شدم که قدرِت قلِم نويسنده تا چه حد بوده است.

ب( اين جا می توان چند حلقه چاه عمیق زد.

0/5

با توّجه به بیت زير، به پرسش ها پاسخ دهید.9

غیر از شب آيا چه می ديد چشمان تار من و تو؟«»آن جا در آن برزخ سرد، در کوچه های غم و درد
الف( نوع »واو« در مصراع اّول، حرف ربط است يا عطف؟

ب( در مصراع دوم، کدام واژه نقش »نهاد« دارد؟

0/5

در نوشتءه »فکر کردم اگر پیش تر بروم، به حتم گم می شوم. بر تّل خاکی نشستم. حّتی اگر من صدايتان نمی کردم، متوّجه حضور من نمی شديد.«،10
الف( زمان کدام فعل »مضارع التزامی« است؟

ب( در واژءه »صدايتان«، نقش دستوری ضمیر پیوستءه »تان« چیست؟

0/5

»هفت  خوان را زادسرو مرو،/ .../ آن هريوءه خوب و پاک آيین روايت کرد؛/ خوان هشتم را/ من روايت می کنم اکنون/ من که نامم ماث«11
الف( گروه اسمی »آن هريوءه خوب«، چه نوع نقش تبعی دارد؟

ب( نقش دستوری واژءه »اکنون« را بنويسید.
پ( واژءه »هشتم« کدام يک از انواع وابسته های پسین است؟

ت( در گروه اسمی »زادسرو مرو«، هسته را مشّخص کنید.

1

در کدام گزينه، جملءه مرکّب ديده می شود؟12
1( بی اختیار در را باز کردم و اين جوان نمک نشناس را بیرون انداختم.

2( از خوش مشربی و فضل و کمال او چیزها گفتند و نمرءه تلفن او را از من خواستند.
3( آقای مصطفی خیلی معذرت خواستند که بدون خداحافظی با آقايان رفتند.

4( فوراً مسئلءه میهمانی و قرار با رفقا را با عیالم در میان گذاشتم.

0/5
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مفهوم نشانءه »ان« را در واژه های زير بنويسید.13
الف( ديلمان:
ب( خواهان:

0/5

14
)قلمرو ادبی 4 نمره(

نام صاحب هر يک از آثار داده شده را از کمانک مقابل آن انتخاب کنید.
الف( غزلواره ها )شکسپیر ـ پابلو نرودا(

ب( سانتاماريا )مهرداد اوستا ـ سّید مهدی شجاعی(

0/5

از بین آثار زير، به ترتیب يک اثر از اخوان ثالث و يک اثر از سلمان هراتی بیابید.15
از پاريز تا پاريس ـ دری به خانءه خورشید ـ هوا را از من بگیر خنده ات را نه ـ در حیاط کوچک پايیز در زندان

0/5

در هر يک از موارد زير، با توّجه به بخش های مشّخص شده، کدام آرايءه ادبی ديده می شود؟16
الف( فّراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردين بگسترد و دايءه ابر بهاری را گفته تا بنات نبات بپرورد. )             (

قلم از  نامش  فتد  زمانه  دفتر  در   ب( 
کوه دو  هیزم  ــت  دش بــر  نهادند   پ( 
عالم روی  ــه  ب کــنــد  ـــاز  ب ــا  ت ت( 

نداشت صاحب قلم  مــردم  که  مّلتی   هر 
ــروه ــم گ ـــده ه ــی نــظــاره ش ــان ــه  ج
ديـــبـــاچـــءه خــــاطــــرات شــیــريــن

)             (
)             (
)             (

1

با توّجه به منطق الطّیر عطّار، هر يک از پرندگان زير، نماد چه کسانی هستند؟17
الف( بلبل:
ب( هدهد:

0/5

در هر يک از موارد زير، آرايءه درست را از کمانک مقابل آن، انتخاب کنید.18

 الف( مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد
سیاه برنشسته  ـــازی ای  ت يکی   ب( 
پ( صد تیغ جفا بر سر و تن ديد يکی چوب

آورد گفتار  به  را  بلبل  خاموش   غنچءه 
ماه ــه  ب ــد  ــرآم ب نعلش  خــاک   همی 
نهادند نام  نی اش  و  خويش  از  تهی  شد  تا 

ت( همگنان خاموش/ گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مرواريد/ پای تا سر گوش

)اسلوب معادله ـ حسن تعلیل(
)تناقض ـ اغراق(

)تشخیص ـ تضمین(

)جناس همسان ـ تشبیه(

1

با توّجه به سرودءه »آن گاه که پاهايم می روند و بازمی گردند/ نان را، هوا را، روشنی را، بهار را، از من بگیر/ اّما خنده ات را هرگز/ تا چشم از دنیا نبندم«،19
الف( يک نمونه آرايءه تضاد بیابید.

ب( مفهوم کنايءه »چشم از دنیا نبندم«، چیست؟

0/5

20
قلمرو فکری )8/5 نمره(

معنی هر يک از موارد زير را به نثر روان بنويسید.
الف( سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

ب( امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم های ثروتمند، معموالً از سوء هاضمه می میرند.

ارجمند هست  فرزند  هرچند  که  گزندپ(  ــد  ــاب ي ــديــشــه  ان از  شـــاه  دل 
ت( طفره می رفتید ولی اصرارهای من، عاقبت شما را متقاعد کرد.

نیست شاه  را  ما  کاقلیم  ــَود  بُ چون  نیستث(  راه  ــودن  ب بی شاه   ايــن  از  بیش 
ج( اين بدبخت ها سال آزگار يک بار برايشان چنین پايی می افتد و شکم ها را مّدتی است صابون زده اند که کباب بخورند.

چ( آيا چیزی در مخّیلءه آدمی می گنجد که بتواند آن را بنگارد/ امّا جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟

0/5
0/5
0/5
0/5

0/75

0/75
0/5

به پرسش های مربوط به درک مطلب پاسخ دهید.21
در نوشتءه زير، منظور از »به طريق انبساط«، چیست؟

»يکی از ياران به طريق انبساط گفت: از اين بوستان که بودی، ما را چه تحفه کرامت کردی؟«

0/5

با توّجه به شعر »دماونديه«، منظور از بخش های مشّخص شده در بیت های زير چیست؟22

را درون  ـــش  آت ــن  ــک م ــان  ــه ــن  »پ
داری ــه  ــت ــهــف ن دل  ــــش  آت ـــر  گ

پند يکی  شنو  ســوخــتــه جــان  ــن   زي
سوگند« ــت  جــان ــه  ب ــت  جــان ـــوزد  س

0/5



33

kheilisabz.comمدت آزمون: 90 دقیقهکلیءه رشته هافارسی )3(

نمرهنوبت دوم پايءه دوازدهم ـ نهايی خرداد 1400رديف

از مقايسءه سرودءه سهراب سپهری با نوشتءه زير، چه مفهوم مشترکی دريافت می شود؟23
 »من نمازم را وقتی می خوانم/ که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستءه سرو/ من نمازم را پی تکبیرةاالحرام علف می خوانم«
 »در کوير خدا حضور دارد ... و حّتی درختش، غارش، کوهش، هر صخرءه سنگش و سنگريزه اش آيات وحی را بر لب دارد.«

0/5

در بیت زير، منظور از »نسیم سحرخیز« و »باغ« چیست؟24

در باغ می ماند ای دوست، گل يادگار من و تو«»با اين نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپرديم
0/5

بیت زير بر چه مفهومی تأکید دارد؟25

بود يـــزدان  پــاک  بخشايش  بــود«»چــو  ــان  ــس ــک ي آب  و  ـــش  آت دم 
0/5

در سرودءه زير، منظور شاعر از »حديث آشنای نّقال« چیست؟26
»مرد نّقال ـ آن صدايش گرم، نايش گرم/ آن سکوتش ساکت و گیرا/ و دمش چونان حديث آشنايش گرم ـ/ راه می رفت و سخن می گفت«

0/5

در نوشتءه زير، منظور نويسنده از مثل »چند مرده حاّلجی« چیست؟27
»مصطفی جان، می خواهم امروز نشان بدهی چند مرده حاّلجی و از زير سنگ هم شده يک غاز برای ما پیدا کنی.«

0/5

با توّجه به سرودءه زير، يکی از ويژگی های عشق جاودانی را بنويسید.28
»هر روز بايد ذکری واحد را مکّرر بخوانم/ و آن چه را قديمی است، قديمی ندانم: »که تو از آن منی و من از آن تو«،/ اين گونه است که عشق جاودانی همواره 

معشوق را جوان می بیند«

0/5

با توّجه به هفت وادی عرفانی منطق الطّیر، هر يک از بیت های رديف نخست، با کدام بیت در رديف دوم، يادآور وادی مشترکی است؟ )در رديف دوم، يک بیت 29
اضافی است.(

»ردیف دوم«»ردیف نخست«

درکننـد بیابـان  زيـن  چـون  روی هـا   )1

برکننـد بیابـان  يـک  از  سـر  جملـه 

2( دل چـه بنـدی در ايـن سـرای مجـاز

فـراز بـه  رسـد  کـی  پسـت   هّمـت 

 الـف( هر يکـی بینا شـود بر قـدر خويش

خويـش صـدر  حقیقـت  در  بازيابـد 

ببیـن و  گلسـتان  بـه  بگشـا   ب( چشـم 

خـــار و  گل  در  صـاف  آب  جلـــوءه 

انداختـن بايـدت  اين جــا  مــال   پ( 

درباختـن بايـدت  اين جـــا  ملـک 

0/5

جمع نمرات موفق باشید   20
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شیرءه درخت انگور به قدرت الهی، به عسل خالص )انگور( تبدیل شده و در اثر توّجه - 1
و پرورش او، دانءه خرمایی به درختی بلند و استوار تبدیل شده است.

»ِشبْه«: مانند، مثل، همسان- 2
ب( وظیفه بریدن- 3 الف( خلعت  
»فرومی رود« و »برمی آید«: تضاد/ »حیات« و »ذات«: سجع- 4
الف( فعل »است« بعد از »ذات« به قرینءه لفظی حذف شده است. )مفّرح ذات است.(- 5

ب( فعل »است« بعد از »رسیده« و »کشیده« به قرینءه معنایی حذف شده است. )رسیده 
است/ کشیده است.(

محتسب گفت: »تو مستی، به این خاطر تلوتلو خوران راه می روی.« - 6
»حد«: کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و مجرم- 7
کلمءه »قرامت« نادرست و شکل صحیح آن  »غرامت« است - 8
رواج رشوه خواری - 9
گفت وگو/ مناظره- 10
شوی - 11 پدر  روزی  که  بکوش  پسر،  ای  هان 
شوی - 12 زر  و  بیابّی  عشق  کیمیای  ت��ا 
باعث - 13 آن جامه،  زیرا  پاره کن؛  نشود،  در خون  غرق  راه وطن،  در  که  را  جامه ای 

بدنامی تن است و از کفن هم کم ارزش تر است.
»ُملک«: سرزمین- 14
گزینءه »1«؛ عزم- 15
ب( مبارزه با سلطءه بیگانگان - 16 الف( دعوت به مبارزه برای آزادی 

ت( ستمگربودن حاکم زمان پ( جان فشانی در راه وطن 
برف را مانند کاله خودی نقره ای بر قّله داری.- 17
الف( »مشت روزگار« و »گردش قرن ها«- 18

ب( »تو«: نهاد/ »گردش«: متّمم
الف( »سیاه بخت«: کنایه از بیچاره- 19

ب( »شرزه« و »گرزه«: جناس ناهمسان )ناقص(
زبان آوردن« است.- 20 به  را  گزینءه »1«؛ مفهوم مشترک، »ساکت نبودن و سخن دل 
روزهای عمر ما عاشقان، با درد عشق به پایان می رسد و هر روزمان با سوز عشق، - 21

همراه شده است.
»عرضه دادن«: بیان کردن، اظهارکردن- 22
بله، زیرا در هر دو بیت، یکی از مصراع ها مثال یا معادلی برای مصراع دیگر است و - 23

مصراع ها مستقل هستند.
»باک نیست«: اهمیتی ندارد/ »تو«: عشق- 24
الف( »نی« نماد انسان آگاهی است که می داند از جایگاه اصلی خود دور افتاده است.- 25

ب( »بریدن« در معنای »جداشدن« است.
کسی به طور قطع می تواند عشق را دریابد که در قید و بند خودش نباشد و خود - 26

را فراموش کند.
»ُحسن«: نیکویی، زیبایی- 27
»محبت«: نهاد/ »عشق«: مسند- 28
ب( عین القضات همدانی- 29 الف( سهروردی  
پیر و برنا: تضاد- 30
س��ت��اره ب��اران - 31 صبح  گ��اه گ��اه��ت  لبخند 

کوهساران - 32 سنگ  از  برانگیخت  فریادها 
»کازیه«: جاکاغذی، جعبءه چوبی یا فلزی روباز که برای قراردادن کاغذ، پرونده یا - 33

نامه ها روی میز قرار می دهند.
الف( »قاشیه« نادرست و شکل صحیح آن »غاشیه« است.- 34

ب( »حیاط« نادرست و شکل صحیح آن »حیات« است.
گزینءه »1«؛ واژءه »متر« ممّیز است.- 35
»کی« جناس همسان )تام( دارد: در مصراع اّول به معنی »پادشاه« و در مصراع دوم - 36

به معنی »چه وقت«.
الف( »آن«: وابستءه وابسته از نوع »صفت مضاٌف الیه«- 37

ب( »بسیار«: وابستءه وابسته از نوع »قید صفت«
ب( حکمت و علم و ... را رونق بخشیدن- 38 الف( همه به او توّجه داشتند.  

مانندی - 1 تو در فهم نمی گنجی؛ نمی توان مثل و  را توصیف کرد، چون  تو  نمی توان 
برایت نام برد، زیرا تو حّتی در خیال هم درنمی آیی. 

»مگر«: امید است، شاید- 2
گزینءه »1«؛ واژءه »سنایی« نادرست و شکل صحیح آن »ثنایی« است- 3

»مّدعیان«: کسانی که حق را نیافته اند، اّما به زبان مّدعی وصال حق هستند.4-4
محتسب گفت: »مردم هوشیار باید افراد مست را مجازات کنند.«- 5
»والی«: حاکم، فرمانروا- 6
»شویم« در معنی »برویم« آمده و فعل ناگذر است، »نیست« در معنی »وجود ندارد« - 7

یا »حاضر نیست« آمده و فعل ناگذر است. 
فقر موجود در جامعه- 8
غفلت مسئوالن از مشکالت جامعه- 9
گزینءه »2«- 10
کرد - 11 دور  خویش  مرتبءه  ز  خورت  و  خواب 
اوفتد - 12 جانت  و  دل  به  حق  عشق  نور  گر 

تمام فریاد من که مانند پرنده ای اسیر هستم، برای وطن است و روش پرندءه گرفتار - 13
قفس، مانند من است.

»اَهْرِمن«: اهریمن، شیطان- 14
»دفتر زمانه«: تشبیه )»زمانه«: مشّبه؛ »دفتر«: مشّبهٌ به(/ »افتادن نام از قلم«: کنایه - 15

از فراموش شدن
»دعای خیر« و »توّجه از صمیم قلب به خداوند«- 16
وقتی زمین از ظلم و ستم آسمان، سرد، سیاه، بی صدا و معّلق شد.- 17
»فسرده«: یخ زده، منجمد- 18
در بیت »ب« واژءه »زماد« نادرست و شکل صحیح آن »ضماد« است. در بیت »پ« - 19

واژءه »اثاث« نادرست و شکل صحیح آن »اساس« است.
شاعر عّلت فراتر از ابرها بودن دماوند را، بیزاری از مردم و پنهان کردن چهره دانسته - 20

است: حسن تعلیل/ آمدن »روی« و »چهره« و »نهفتن« برای دماوند: تشخیص
هر کسی از روی حدس و گمان و در حّد فهم خود، با من همراه شد.- 21
آرایءه مشترک دو واژه »استعاره« است؛ »ماهی«، استعاره از »عاشق واقعی« و »آب«، - 22

استعاره از »عشق«.
هیچ شخص بی تجربه ای حال افراد باتجربه را درک نمی کند.- 23
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غربت- 29
ظلم و ستم- 30
ُمصر- 31
تمایل و خواسته- 32
ای محسن شهید من، ای حسن بی گناه- 33
الف( جانبازان با شهدای جنگ- 34

ب( بی اعتبارکردن مرگ
احمد عربلو- 35
اندیشه )اندیشه در معنی »اندوه« آمده و متضاد »شاد« است.(- 36
گزینءه »2«؛ )ساخت در هر دو مورد در معنی آماده کرد آمده است.(- 37
ب( حرف اضافه- 38 الف( شهریار  

پ( ترکیب اضافی: جان کاووس کی
گزینءه »4«؛ حس آمیزی )نرم سخن گفتن(- 39
اگر این چنین است که در این اتفاق من گناهکار هستم، خداوند جهان آفرین، من - 40

را )از آتش( حفظ نمی کند.
مّلی )اشاره به عقاید و باورهای یک قوم یا مّلت(- 41
هریوه- 42
اگر خوابم اگر بیدار � میهن ای میهن- 43
گزینءه »1«؛ ایهام )نابرادر: 1( برادر ناتنی 2( ناجوانمرد(- 44
مهدی اخوان ثالث- 45
داستانی- 46
اکنون رستم، در )ته( این چاهی که به جای آب، زهر شمشیر و نیزه داشت، گرفتار - 47

شده بود.
ب( وادی استغنا- 48 الف( وادی حیرت 
بلندترین کوه روی زمین: بدل- 49
در جهان کسی از این راه بازنگشته است و کسی از مسافت آن آگاهی ندارد.- 50
گزینءه »3«؛ )در دیگر گزینه ها سه واژءه »رمق، سورت و آزرم« به این شکل صحیح اند.(- 51
ب( حّضار- 52 الف( جبهه  
محمدعلی جمال زاده- 53
این بیچاره ها در سال طوالنی فقط یک بار چنین فرصتی برایشان پیش می آید.- 54
ب( خیلی متعجب شدم.- 55 الف( نقشه ما دارد عملی می شود. 
از ماست که بر ماست- 56
ب( نسبت )منسوب به کاوه(- 57 الف( شباهت )مانند کوه( 
وابسته ساز: که/ هم پایه ساز: اما- 58
عشق می بیند، می جوید/ دست زمان- 59
آلفونس دوده- 60
عشق جاودانی یا همیشگی، همواره عشق یا معشوق قدیمی خود را موضوع کتاب - 61

یا دیوان شعر خود قرار می دهد.
نامکّرر بودن قصءه عشق- 62

مانند، مثل، همسان- 1
بهر - 2
الف( فّراش باد صبا، دایءه ابر بهاری، بنات نبات، مهد زمین )یک مورد(- 3

ب( فرش زمّردین، استعاره از سبزه ها و چمنزار
گزینءه »1«؛ رازداری و سکوت عاشق- 4
الف( درست )ی در مستی و نیست دوم(- 5

ب( نادرست )داروغه متّمم و خوابگاه مسند(
رشوه خواری- 6
بیگانه ستیزی- 7
سریر- 8
ضماد و مرهم- 9

حسن تعلیل )شاعر علّت بلندی دماوند را پنهان شدن کوه از مقابل چشم مردم می داند.(- 10
این ظلم حاکم را همچون خانه ای ویران کن؛ زیرا باید ظلم را از پایه و اساس از بین برد.- 11
اسلوب معادله )مصراع دوم مثالی برای مصراع اّول است و هر دو مصراع استقالل - 12

دستوری دارند.(
انسان کامل، عارف کامل، موالنا- 13
هر کسی از دیدگاه خودش با عارف همراه می شود و حال درون او را درک نمی کند.- 14
گزینءه »2«؛ اشتیاق پایان ناپذیر عاشق- 15
تضاد )پیر و برنا(- 16
طیلسان- 17
پ( که- 18 ب( خون ضعیفان  الف( مسند 
ب( ایران: مضاٌف الیِه مضاٌف الیه- 19 الف( فرسخ: ممیز 
روزگاری همءه مردم دنیا به ایتالیا توجّه داشتند و از آن حساب می بردند و اطاعت می کردند.- 20
ب( این: صفت مضاٌف الیه- 21 الف( نسبتاً: قید صفت 
 علی شریعتی- 22
چون زیبایی ها را نمی توان با عقل دریافت )با نگاه عقل گرایانه به زیبایی، زیبایی - 23

را از بین می برد(.
غربت- 24
با این انقالب، تو هم به  پا خیز که حتی اگر در این راه شهید هم شدیم، انقالب و - 25

آزادی به عنوان یادگار ما در وطن باقی می ماند.
نام و سخن نیک ماندگار است.- 26
سلمان هراتی- 27
اصرارکننده، پافشاری کننده- 28
الف( مفعول )می بایست شما را پیدا می کردم(- 29

ب( شما
حس آمیزی )زمزمءه لطیف و مالیم(- 30
صد کاروان هیون- 31
سنگ را بر سبوی زدن: آزمایش کردن- 32
گزینءه »1«؛ )اشاره به آداب و رسوم و نمادهای یک قوم یا ملّت، ویژگی ملّی حماسه است.(- 33
وقتی که پیش شاه کاووس رفت، از اسب پیاده شد و تعظیم کرد.- 34
ناله و فریاد با صدای بلند، شیون- 35
سورت سرمای دی- 36
»پهلوان هفت خوان«: رستم/ »خوان هشتم«: مرگ یا چاهی که شغاد حفر کرده بود.- 37
گرم رو، )عاشق نیز درست است.(- 38
ب( شهریار- 39 الف( پرندگان  
انسان هایی که عاشق ظاهرند. )کسانی که عشقشان حقیقی نیست.(- 40
عطار- 41
زیادی در - 42 رنج و سختی های  بگذاری،  )اولین مرحله( قدم  وقتی در مرحلءه طلب 

برابر تو ظاهر می شود.
ب( فنا- 43 الف( استغنا  
ارتقایافتن، رتبه گرفتن- 44
بقوالت و حبوبات- 45
گزینءه »4«؛ از ماست که بر ماست- 46
نادرست )ان در خاوران نشانءه مکان و در شامگاهان، نشانءه زمان است.(- 47
گزینءه »3«؛ شادی آفرینی- 48
پ( چه- 49 ب( ماضی نقلی  الف( لفظی 
برای معشوق ترسیم - 50 را که در ذهن آدم می گنجد،  روح راستگوی عاشق هر چه 

کرده است.

ب( نوعی درخت گل، یاسمن- 1 الف( به نتیجه می رسد، به ثمر می رسد 
ت( رنج و سختی پ( دورویی، ریاکاری، نیرنگ 

ب( اجازه، رخصت- 2 الف( مشاور و وزیر 



47

ب( بهر- 3 الف( منسوب  
ب( مضغ- 4 الف( بیندازد  
آزرم و حیا/ خوار و بی ارزش- 5
آتش: مسند- 6 قوت: مفعول  
ب( درست- 7 الف( نادرست  
ب( ممّیز- 8 الف( مضاٌف  الیه مضاٌف  الیه 
ب( چشمان- 9 الف( عطف  
ب( مفعول- 10 الف( بروم  
ب( قید- 11 الف( بدل  

ت( زادسرو پ( صفت شمارشی )ترتیبی( 
گزینءه »3«؛ آقای مصطفی خیلی معذرت خواستند که بدون خداحافظی با آقایان رفتند.- 12
ب( صفت فاعلی- 13 الف( مکان )مکان زندگی مردم دیلم(  
ب( سّید مهدی شجاعی- 14 الف( شکسپیر 
در حیاط کوچک پاییز در زندان  مهدی اخوان ثالث- 15

دری به خانءه خورشید  سلمان هراتی
ب( کنایه- 16 الف( استعاره  

ت( حس آمیزی پ( مجاز  
الف( انسان هایی که عاشق حقیقی نیستند و به عشق های دنیوی و ناپایدار دل بسته اند.- 17

ب( پیر و مرشد و راهنما
ب( اغراق- 18 الف( اسلوب معادله 

ت( تشبیه پ( تشخیص  
الف( می روند و بازمی گردند- 19

ب( نمیرم )تا زمانی که زنده ام(
الف( دلی می خواهم که از درد جدایی پاره پاره شده باشد. )محرمی می خواهم که - 20

سختی جدایی کشیده باشد.(
ب( حکومت های بزرگ هم مانند انسان های ثروتمند و پرخور از زیاده خواهی نابود می شوند.
پ( هرچند فرزند عزیز و گرانقدر است، اّما بدگمانی به فرزند، دل شاه را آزرده خواهد کرد.

ت( خودداری می کردید، اّما اصرارهای من شما را مجاب و راضی کرد.
ث( چرا سرزمین ما شاه ندارد؟ بیش از این بدون شاه  بودن شایسته نیست.

ج( این بدبخت ها هر سال طوالنی یک بار برایشان چنین موقعیتی پیش می آید و مّدتی 
است انتظار کشیده اند )گرسنگی کشیده اند، به خود وعده داده اند( که کباب بخورند.

چ( فکر و خیالی در ذهن انسان نمی گنجد که بتواند آن را بنویسد، اّما روح راستگو و 
درست کردار من آن را برای تو، ای عشق جاودانی به تصویر نکشیده باشد.

به شیوءه صمیمی و خودمانی- 21
سوخته جان: شاعر )ملک الّشعرای بهار(/ آتش: خشم، اعتراض- 22
همءه موجودات در حال تسبیح خداوند هستند. ！یسّبح للّٰه ما فی الّسماوات و - 23

ما فی االرض

نسیم سحرخیز: انقالب و قیام مردم/ باغ: وطن، کشور- 24
لطف و عنایت حق، انسان را از آسیب ها در امان نگه می دارد. )آتش سوزان مثل - 25

آب، سرد می شود.(
داستان های شاهنامه )حماسءه مّلی ایران(- 26
میزان قدرت و توانایی تو چه قدر است.- 27
بی ارزش - 28 و  کهنه  باشد،  قدیمی  چه قدر  هر  را  قدیم  عشق  مورد:  دو  این  از  یکی 

نمی شمارد یا همواره معشوق را جوان می بیند.
2  پ- 29 1  ب  

سرور- 1
الف( طی می کنم، می پیمایم.- 2

ب( طعامی که در مهمانی و عروسی می دهند.

گزینءه »3«؛ )دستور در صورت سؤال و گزینءه )3( به معنای »وزیر« است؛ اما در دیگر - 3
گزینه ها به معنی »اجازه« آمده است.(

ب( شست- 4 الف( ناهار  
پ( عمارت- 5 ب( ظن  الف( غدر 
ب( عشیره- 6 الف( کازیه  
گزینءه »3«؛ اهتزاز- 7
ب( داشتم می گفتم- 8 الف( مضاٌف الیِه مضاٌف الیه  

ت( ربط پ( قید  
ب( غیراسنادی- 9 الف( معنایی  

ت( پند پ( ضربتی چند  
نوع وابستءه وابسته: ممّیز- 10 رسم نمودار: 
دو تخته فرش 

گزینءه »2«؛ به عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و محبت دو پایءه نردبان نسازد.- 11
الف( درست- 12

ب( درست
پ( نادرست )»تمام« در هر دو مصراع »صفت« است.(

ت( نادرست )»ان« در »هزاران« نشانءه جمع و در »بهاران« نشانءه زمان است.(
به دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی روید.- 13
الف( گزینءه »2«؛ یا نه سر بریدءه خورشید شامگاه؟- 14

ب( گزینءه »1«؛ به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم
الف( پروانه نماد عاشق حقیقی است.- 15

ب( شغاد، نماد ناجوانمردی است.
ب( خاک و پاک- 16 الف( واژءه سر )فکر و خیال( 
ب( پس روی کردن، تنّزل کردن- 17 الف( آرزوی عمر طوالنی کردن 
گزینءه »3«؛ اشاره به آداب و رسوم و نمادهای مّلی، »زمینءه مّلی« حماسه را می سازد. - 18

در گزینءه )1( به راه و رسم پوشیدن کفن اشاره شده، در گزینءه )2( به باور گذشتگان به 
تأثیر آسمان بر سرنوشت اشاره می کند و در گزینءه )4( به آیین و راه اشاره دارد.

ب( اسلوب معادله- 19 الف( تناقض  
ت( حس آمیزی پ( اضافءه استعاری 

ب( در حیاط کوچک پاییز در زندان- 20 الف( فی حقیقة العشق 
ت( قّصءه شیریِن فرهاد پ( قّصه های دوشنبه 

الف( آبروی بندگان را با گناه آشکار نمی ریزد و وجه معاش )رزق و روزی تعیین شده( - 21
را به دلیل خطای زشت قطع نمی کند.

ب( در همان میانءه غذاخوردن، منظرءه نابودی غاز، مرا به یاد ناپایداری روزگار ریاکار انداخت.

پ( آتش توپخانه آغاز شده بود و صدای ترسناک آن، صدای ضعیف اسلحءه کالش را محو می کرد.
ت( بعید نیست که به زودی خاطرات سفر ماه را هم بنویسم.

ث( محتسب: پولی بده و خود را نجات بده. مست: موضوعات دینی با پول )رشوه( حل نمی شود.

ج( مانند رود امیدوار اما ناآرام هستم، به سوی دریای اتّحاد مردم می روم تا به آرامش برسم.
چ( ای هم میهنان برای آزادی خویش چاره ای بیندیشید هر کس در پی چاره نباشد با 

من زندانی تفاوتی ندارد.
ح( همءه مردم ناراحت شدند و با دیدن چهرءه خندان سیاوش از شوق گریستند.

شادی معشوق )وطن( به شاعر امید زندگی و قدرت مبارزه می بخشد.- 22
سخن عشق تکراری نیست و عاشق از ذکر نام معشوق خسته نمی شود.- 23
خورشید: سیمرغ یا خداوند - 24

ذّره: بهشت )دلبستگی های ماّدی(
گزینءه »4«؛ مفهوم مشترک این است که عشق هر کسی را الیق نمی داند و عاشق - 25

باید بی تاب و پرشور باشد.
پ(  1- 26 ب(  3  الف(  2  
وادی طلب یا وادی اّول- 27
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 مَِل�کا، ذک�ر ت�و گویم که ت�و پاک�ّی و خدایی
ن�روم ج�ز ب�ه هم�ان ره ک�ه ت�واَم راه  نمای�ی

خداوندا، تو را یاد می کنم که پاک و پروردگار هستی و فقط همان مسیری را می روم 
که تو به من نشان دهی ]یا جز راهی که تو راهنمای من باشی راه دیگری را نمی روم[.

پوی�م ت�و  فض�ل  از  هم�ه  جوی�م  ت�و  درگاه  هم�ه 
س�زایی توحی�د  ب�ه  ک�ه  گوی�م  ت�و  توحی�د  هم�ه 

تنها درگاه تو را می جویم و به سبب لطف تو در تالشم؛ فقط از یگانگی تو می گویم که 
شایستۀ توحید و یگانگی هستی.

نت�وان وص�ف ت�و گفت�ن ک�ه ت�و در فه�م نگنج�ی
نیای�ی وه�م  در  ت�و  ک�ه  گفت�ن  ت�و  ِش�بِْه  نت�وان 

نمی توان تو را توصیف کرد، چون تو در فهم نمی گنجی؛ نمی توان مثل و مانندی برایت 
نام برد، زیرا تو حتی در خیال هم درنمی آیی.

مگر از آتش دوزخ بَُوَدش روی رهایی:
شاید برای او از آتش دوزخ، امکان رهایی وجود داشته باشد. 

 منّت خدای را، َعزَّ و َجّل، که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزیِد نعمت:
سپاس و ستایش مخصوص خداوند گرامی و بزرگ است که اطاعتش سبب نزدیکی به او 

می شود و شکرگزاری از او باعث افزایش نعمت می گردد.
ِح ذات: هر نََفسی که فرومی رود، ُمِمِدّ حیات است و چون برمی آید، ُمَفِرّ

هر نََفسی که فرو برده می شود باعث ادامۀ زندگی است و وقتی بیرون می آید شادی بخش وجود است.
خواِن نعمِت بی دریغش همه جا کشیده: 

سفرۀ نعمت بی مضایقه و سخاوتمندانه اش در همه جا گسترده است.
پردۀ ناموِس بندگان به گناِه فاحش نََدرد و وظیفۀ روزی به خطای ُمنکَر نَُبَرد:

آبروی بندگان را با وجود گناهان آشکار نمی ریزد و روزی معّیِن آنان را به خاطر انجام 
اشتباه زشت قطع نمی کند.

فّراِش باِد صبا را گفته تا فرِش زمّردین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بَناِت 
نَبات در مهد زمین بپرورد:

به باد صبا دستور داده تا سبزه ها را مانند فرشی سبزرنگ بگستراند و به ابر بهاری فرموده 
تا مانند پرستاری، گیاه در گهوارۀ زمین پرورش دهد. 

درختان را به ِخلعِت نوروزی، قباِی سبِز َوَرق در بر گرفته و اطفاِل شاخ را به ُقدوِم 
موِسِم ربیع، کالِه شکوفه بر سر نهاده: 

به عنوان هدیۀ نوروز لباس سبزی را از جنس برگ به درختان پوشانده و به خاطر آمدن 
فصل بهار، شکوفه را مانند کالهی بر سر شاخه های کوچک قرار داده است.

ُعصارۀ تاکی به قدرِت او شهِد فایق شده و تخِم خرمایی به تربیتش نخِل باسق گشته:
شیرۀ درخت انگور به قدرت الهی، به عسل خالص )انگور( تبدیل شده و در اثر توّجه و 

پرورش او، دانۀ خرمایی به درختی بلند و استوار تبدیل شده است.
فرمانُب�ردار و  سرگش�ته  ت�و  به�ِر  از  هم�ه 

نََب�ری فرم�ان  ت�و  ک�ه  نباش�د  انص�اف  ش�رِط 
ای انسان، تمام آفرینش مطیع و فرمانبُردار تو هستند، منصفانه نیست که تو فرمانبردار 

خداوند نباشی.

َسروِر کائنات و مَفَخِر موجودات و رحمِت عالمیان و َصفَوِت آدمیان و تََتّمۀ دوِر زمان: 
َسرور موجودات و مایۀ افتخار آفریدگان و رحمت خداوند بر جهانیان و برگزیدۀ انسان ها 

و مایۀ کمال گردش روزگار.
عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف:

گوشه نشینان بارگاه پرشکوهش به کوتاهی خود در عبادت اقرار می کنند. 
واصفان ِحلیۀ جمالش به تَحیُّر منسوب:

توصیف کنندگان زیور زیبایی خداوند در حیرت اند.
آن گه که از این معاملت بازآمد، یکی از یاران به طریق انبساط گفت: »از این بوستان 

که بودی، ما را چه تحفه کرامت کردی؟«:
وقتی که از آن حالت مراقبه بیرون آمد یکی از دوستان از روی صمیمّیت از او پرسید: 

»از آن عالم غیب چه هدیه ای برای ما آورده ای؟«
چون برسیدم، بوی ُگلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت: 

زمانی که مقداری از معرفت الهی را درک کردم، چنان بی خود شدم که اختیار خود را 
از دست دادم.

به  برای  مقصدی  به سوی  حرکت  پوییدن:   
 دست آوردن و جست و جوی چیزی، تالش، رفتن

ثنا: ستایش، سپاس
جزا: پاداش کار نیک

جالل: بزرگواری، شکوه، از صفات خداوند 
که به مقام کبریایی او اشاره دارد.

جود: بخشش، سخاوت، َکَرم
حکیم: دانا به همه چیز، دانای راست کردار، 
که  معنا  بدین  تعالی؛  خداوند  نام های  از 
و  دلیل  روی  از  خداوند  کارهای  همۀ 
برهان است و کار بیهوده انجام نمی دهد.

رحیم: بسیار مهربان، از نام ها و صفات خداوند
روی: مجازاً چاره، امکان
ُسرور: شادی، خوشحالی

سزا: سزاوار، شایسته، الیق
ِشْبه: مانند، مِثل، همسان

ِعّز: ارجمندی، گرامی شدن، مقابل ُذّل
فضل: بخشش، َکَرم

کریم: بسیار بخشنده، بخشاینده، از نام ها 
و صفات خداوند

َمِلک: پادشاه، خداوند
می کند،  هویدا  و  آشکار  که  آن  نماینده: 

نشان دهنده
وهم: پندار، تصّور، خیال

که  امری  بودن،  شک  و  شبهه  بی   یقین: 
واضح و ثابت شده باشد.

چیزی،  یا  کسی  از  روی گرداندن  ِاعراض: 
روی گردانی

ِانابت: بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی
انبساط: حالتی که در آن، احساس بیگانگی و 

مالحظه و رودربایستی نباشد؛ خودمانی شدن
باسق: بلند، بالیده

َبنات: جمِع بنت، دختران
َبنان: سرانگشت، انگشت

تاک: درخت انگور، َرز
تتّمه: باقی مانده؛ تتّمۀ دور زمان: مایۀ تمامی 
و کمال گردش روزگار، مایۀ تمامی و کمال 

دور زمان رسالت
تحفه: هدیه، ارمغان

تحّیر: سرگشتگی، سرگردانی
ع: زاری کردن، التماس کردن تََضرُّ

تقصیر: گناه، کوتاهی، کوتاهی کردن
جسیم: خوش اندام
ِحلیه: زیور، زینت

خوان: سفره، سفرۀ فراخ و گشاده
دایه: زنی که به جای مادر به کودک شیر 

می دهد یا از او پرستاری می کند.
ربیع: بهار

روزی: رزق، مقدار خوراک یا وجه معاش 
که هر کس روزانه به دست می آورد یا به 
او می رسد؛ وظیفۀ روزی: رزق مقّرر و معّین

شفیع: شفاعت کننده، پایمرد
شهد: عسل؛ شهد فایق: عسل خالص

صفوت: برگزیده، برگزیده از افراد بشر
عاکفان: جمِع عاکف، کسانی که در مّدتی 
معّین در مسجد بمانند و به عبادت بپردازند.
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عّز و جّل: گرامی، بزرگ و بلند مرتبه است؛ 
بعد از ذکر نام خداوند به کار می رود.

چیز  یا  میوه  فشردن  از  که  آبی  عصاره: 
دیگر به دست آورند؛ افشره، شیره

فاحش: آشکار، واضح
فایق: برگزیده، برتر

فّراش: فرش گستر، گسترندۀ فرش
باز  از سوی پیش  قبا: جامه، جامه ای که 
است و پس از پوشیدن، دو طرف پیش را 

با دکمه به هم پیوندند.
قُدوم: آمدن، قدم نهادن، فرارسیدن

قسیم: صاحب جمال
کاینات: جمِع کاینه، همۀ موجودات جهان

کرامت کردن: عطاکردن، بخشیدن
مراقبت: در اصطالح عرفانی، کمال توّجه 
خداوند  این که  بر  یقین  و  حق  به  بنده 
اوست؛  ضمیر  بر  عالِم  احوال،  همۀ  در 

نگاه داشتن دل از توّجه به غیرِ حق
مزید: افزونی، زیادی

معاملت: اعمال عبادی، احکام و عبادات شرعی؛
در این جا مقصود همان مراقبت و مکاشفت است.

معترف: اقرارکننده، اعتراف کننده

بنازند؛  و  کنند  فخر  بدان  چه  هر  مفخر: 
مایۀ افتخار

ح: شادی بخش، فرح انگیز ُمَفِرّ
آشکارساختن،  و  کشف کردن  مکاشفت: 

پی بردن به حقایق
ُمِمّد: مددکننده، یاری رساننده

منّت: سپاس، ُشکر، نیکویی
منسوب: نسبت داده شده

ُمطاع: فرمانروا، اطاعت شده، کسی که دیگری 
فرمان او را می بََرد.

ُمنَکر: زشت، ناپسند
موِسم: فصل، هنگام، زمان

ناموس: آبرو، شرافت
َنبات: گیاه، ُرستنی

نبی: پیغمبر، پیام آور، رسول
نسیم: خوش بو

وصف کنندگان،  واصف،  جمِع  واصفان: 
ستایندگان
َوَرق: برگ

وسیم: دارای نشان پیامبری
وظیفه: مقّرری، وجه معاش

 اِعراض، اِنابت، انبساط، باسق، تحّیر، ثنا و ستایش، جزا، ِحلیه، خوان و سفره، ِشبْه و 
مانند، صفوت و برگزیده، عاکفان، فایق، منصوب و برگزیده، منسوب و نسبت داده شده، 
قریب و نزدیک، عجیب و غریب، دورافتاده و غریب، بحر و دریا، برای و از بهرِ، ِعّز و ُذّل 

)= عّزت و ذّلت(

 واژگان هم آوا )کلماتی که تلفظ یکسان اما امال و معنای متفاوت دارند(: قربت: نزدیکی 
سفره  خوان:  ساختمان/  جلو  زمین  حیاط:  زندگی   حیات:  دوری/  غربت:   
داده شده  نسبت  منسوب:  برای/  بهر:  دریا   بحر:  َسرور/  رئیس،  خان:   

 منصوب: به شغل و مقامی گماشته شده
ـَ م« در »گلم«   در عبارت »بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت«: ضمیر »
ـَ م« در »دامنم« مضاٌف الیِه »دست«  مفعول است )بوی گل چنان مستم کرد.( و ضمیر »

است. )دامن از دستم برفت.(
 انواع حذف:

 حذف به قرینۀ لفظی: گاهی بخشی از جمله به ویژه فعل را برای پرهیز از تکرار حذف 
می کنیم. به این نوع حذف، حذف به قرینۀ لفظی صورت گرفته است؛ مانند:

ـ مّنت خدای را که طاعت او موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت ]است[.
 حذف به قرینۀ معنایی: هرگاه فعل یا بخشی از جمله حذف شود و از راه معنی به 

بخش حذف شده پی ببریم، حذف به قرینۀ معنایی صورت گرفته است؛ مانند:
خویش تقصیر  ز  که  ]اســت[  بِهْ  همان  بنده   - 

آورد خـــــــدای  درگــــــــاه  ــــه  ب ـــــذر   ع
فعل »است« اصالً در جمله نیامده و ما از طریق معنی به بخش حذف شده پی برده ایم.

 در بیت »ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز/ کان سوخته را جان شد و آواز نیامد«، 
»مرغ سحر« نماد »مّدعیان دروغین عاشقی« و »پروانه« نماد »عاشقان راستین« است.

 کتاب »گلستان« اثر سعدی و کتاب »کلیله و دمنه« ترجمۀ نصراهللا منشی است.

 مفهوم مشترک موارد زیر »ناتوانی در شناخت خداوند« است:
برکشد نقشی  کــه  نمی بیند  نّقاشت  هیچ 

افکنده ای بَنان  از  کِلک  حیرتش  از  دید،  که  وان 
واصفان ِحلیۀ جمالش به تحّیر منسوب که: »ما َعَرفناَك حَقَّ َمعرِفَتِك«.

 گفت:»مس�تی،زانس�ببافتانوخیزانمیروی«
گف�ت:»ج�رمراهرفت�ننیس�ت،رههم�وارنیس�ت«

محتسب گفت: »تو مستی، به این خاطر تلوتلو خوران راه می روی.« مست گفت: »راه رفتن 
من مشکلی ندارد، راه )جامعه( هموار و صاف نیست.«

گفت:»میبایدتوراتاخانۀقاضیبََرم«:محتسب گفت: »الزم است تو را به خانۀ قاضی ببرم.«

گفت:»نزدیکاس�توالیراسرای،آنجاَشویم«
گف�ت:»وال�یازکج�ادرخان�ۀَخّمارنیس�ت؟«

محتسب گفت: »خانۀ حاکم نزدیک است، آنجا برویم.« مست گفت: »از کجا معلوم که 
والی، خود در میخانه نباشد؟«

گف�ت:»دین�اریبدهپنه�انوخ�ودراوارهان«
گف�ت:»کاِرَش�رع،کاِرِدرهَ�مودینارنیس�ت«
محتسب گفت: »سّکه ای به طور پنهانی به من بده و خودت را خالص کن«، مست گفت: 

»کار دین با پول و رشوه درست نمی شود.«
گف�ت:»ازبه�رغرامت،جام�هاتبی�رونکُنَم«

گفت:»پوسیدهاست،جزنقشیزپودوتارنیست«
محتسب گفت: »برای تاواِن مستی، لباست را از تنت بیرون می آورم«؛ مست گفت: »لباس 

من پوسیده است و فقط نقشی از تار و پودش باقی است.«
گف�ت:»بایدح�دَزنَدهش�یارْمردم،مس�ترا«

گفت:»هشیاریبیار،اینجاکسیهشیارنیست«
»یک  گفت:  مست  کنند«؛  مجازات  را  مست  افراد  باید  هوشیار  »مردم  گفت:  محتسب 

هوشیار بیار، در اینجا همه مست هستند.«
عش�ق ادی�ب پی�ش حقای�ق مکت�ب در 

ه�انایپس�ر،بک�وشک�هروزیپ�درش�وی
ای فرزند، بکوش تا در مدرسۀ حقایق، نزد آموزگار عشق، روزی به مقام راهبری و کمال برسی.

خ�وابوخ�ورتزمرتب�ۀخوی�شدورک�رد
آنگهرس�یبهخویشکهبیخوابوخورشوی
وابستگی به لّذت های ماّدی، تو را از جایگاه انسانی خودت دور کرده است؛ زمانی به مقام 

حقیقی خود می رسی که لّذت های ماّدی را ترک کنی.
نظ�ر مَنظ�ِر ش�ودت اگ�ر خ�دا وج�ه

زی�نپسش�کینمانْ�دک�هصاحبنظرش�وی
اگر نگاه و توّجه تو تنها به سوی خداوند باشد، یقیناً از این به بعد، آگاه و دارای بصیرت 

خواهی شد.

 ادیب: آداب دان، ادب شناس، سخن دان، 
در متن درس به معنای معلّم و مربّی است.
افسار: تسمه و ریسمانی که به سر و گردن 

اسب و االغ و ... می بندند.
اکراه: ناخوشایند بودن، ناخوشایند داشتن 

امری

تزویر: نیرنگ، دورویی، ریاکاری
حد: کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار 

و مجرم
َخّمار: مِی فروش

دار ُِملک: سرزمین

داروغه: پاسبان و نگهبان، شب گَرد
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