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لغت و امال

ادبیات موضوعی دهم
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ستایش

به نام کردگار

ستارهدار

1

افالک
ِج فلک ،آسمانها
ِج فلک ،آسمان ،چرخ
فروغ
روشنایی ،پرتو

رزّاق

زهی

روزیدهنده

هنگام اظهار خشنودی یا
شگفتی از چیزی یا تشویق و
تحسین کسی گفته میشود.
خوشا ،آفرین ،شگفتا
آفرین

فضل
توجه ،رحمت ،احسان -
لطفّ ،
که از خداوند میرسد
بخششَ ،ک َرم ،نیکویی ،دانش

کام
دهان
سقف دهان ،مجازاً دهان ،زبان

بیستاره

2

بیشک

پیدا کرد

رحمت

بیگمان ،بیتردید ،یقین ًا

آفرید ،بهوجود آورد

مهربانی ،دلسوزی ،بخشش

پدیدار

خلاّ ق

رخسار

آشکار ،نمایان ،ظاهر ،هویدا

آفریننده ،آفریدگار

روی ،چهره ،صورت ،عارض
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 -1منظور از ستارهدار در این فصل لغاتی هستند که در واژهنامۀ آخر کتاب معنی شدهاند.
 -2منظور از بیستاره در این فصل لغاتی هستند که در واژهنامۀ آخر کتاب معنی نشدهاند.

و غل :لّوا لصف
لما ت

3

عجایب

ّ
عطار

کردگار

ِج عجیب ،چیزهای شگفتآور
و بدیع ،شگفتیها

داروفروش ،عطرفروش

آفریدگار ،آفریننده،
انجامدهنده ،ف ّعال

نگاه ،تماشا ،دید

وصف

کفی
یک کف (کف :سطح داخلی
دست یا پا) ،مجازاً یک مشت

نظر

توصیف ،شرح ،تشریح ،تبیین

امال
الهینامه

زهی

فضل خود

حقیقت

عجایب نقشها

نظرکن

رحمت

ع ّطار نیشابوری

وصف

رخسار

فروغ روی

یقین

ر ّزاق و اّ
خلق
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درس ا ّول

چشمه  -خالصة دانشها
ستارهدار

برازندگی

دستبرد

شایستگی ،لیاقت

تبُرد دیدن:
هجوم و حمله؛ دس 
مورد حمله و هجوم قرار
گرفتن

گلبُن
بوته یا درخت گل ،بهویژه بوتۀ
گل سرخ
بوتة گل ،گل سرخ،
بیخ بوتة گل

پیچ و خم زلف

معرکه

پیرایه
زیور و زینت
زیور
تعلّل
بهانه آوردن ،درنگ کردن

تیزپا
تندرو ،تیزرو
شتابنده ،سریع
حازم
محتاط
خیره
سرگشته ،حیران ،فرومانده
سرگشته ،حیران ،فرومانده،
لجوج ،بیهوده

شکن

صورت شدن
به نظر آمدن ،تص ّور شدن

میدان جنگ ،جای نبرد
مفتاح
کلید

غُلغله زن
شور و غوغاکنان

مکاید
ج مکیدت ،مکرها ،حیلهها

فرج
گشایش ،گشایش در کار و از
میان رفتن غم و رنج
گشایش ،گشایش در کار و
مشکل

وعده ،قرار؛ میعاد نهادن :قرار
گذاشتن

قفا

نادره

پسگردن ،پشتگردن ،پشت

میعاد

بیهمتا ،شگفتآور
بیمانند ،بینظیر

و غل :لّوا لصف
لما ت

5

نمط
روش ،طریقه؛ زین نمط :بدین
ترتیب
روش ،نوع
نیلوفری
صفت نسبی ،منسوب به نیلوفر،
به رنگ نیلوفر ،الجوردی؛ در متن
درس ،مقصود از «پردة نیلوفری»،
آسمان الجوردی است.

َورطه

گرداب ،گودال ،مهلکه،
گرفتاری
مهلکه ،زمین پست ،هالکت

یله
رها ،آزاد؛ یلهدادن :تکیهدادن

هنگامه
غوغا ،داد و فریاد ،شلوغی
غوغا ،داد و فریاد ،شلوغی،
جمعیت مردم
ّ

بیستاره
از قضا
اتّفاق ًا
انتزاعی
مجرد
ذهنیّ ،

بُن

تدبیر

عمق ،ته

اندیشیدن ،مشورت ،پایانبینی

پرتو
فروغ ،روشنی ،اثر

بحر

پرورید

دریا

پرورش داد

بدمد

پهنا

بروید ،برآید ،سرزند

عرض

بر

تابناک

آغوش

درخشان ،روشن

برفور

تجربت

تف ّرج

گردش ،سِ ْیر ،از تنگی و
دشواری بیرون آمدن
جافی
جفاکار ،تندخو ،بدخو
جوشنده
جوشان ،خروشان

فوراً

تجربه

چهرهنما
خودنما ،مغرور
حامل
حملکننده ،دارا ،دارنده
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حزم

رخ

فلک

دوراندیشی ،استواری ،احتیاط

صورت

سپهر ،آسمان ،چرخ

روزی

قدم درکشد

رزق

برگردد ،عقب برود

َزهره

گریبان

ح ّقا
در حقیقت ،دراصل
حقارت
پستی ،خواری ،زبونی
حیلت
حیله ،مکر
خروشنده
خروشان ،پرتالطم ،طوفانی
خصلت
خوی ،صفت ،خصوصیت
درافتد
سقوط کند ،بیفتد
دوش
کتف
ذخیرت
ذخیره
راست
درست ،دقیق ًا

جرئت ،شجاعت

یقه

َزهره در

گهر

ترسناک
سبک
سریع
سهمگن
سهمگین ،ترسناک
صواب
راست ،درست ،سزاوار
عاجز
ناتوان ،درمانده
غالب
چیره
فرجام
پایان ،انجام ،نتیجه

مخفف گوهر
مبدأ
سرچشمه ،نقطة شروع ،آغاز،
خاستگاه
مدهوش
بیهوش ،سرگشته
نعره
فریاد ،بانگ بلند ،غریو
همسری
برابری ،مساوات
یکتا
بینظیر ،بیمانند ،تنها

فصل دوم

قرابت معنایی

ادبیات موضوعی دهم
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ستایش
به نام کردگار

در این شعر از عطّ ار به ستایش خداوند پرداخته شده و صفات زیر برشمرده شده:
• خالق بودن (خلق آسمانها -خلق انسان از خاک -خلق هر دانا و نادان)
• فضل و رحمت الهی
• روزی دهندگی
• بخشیدن قدرت سخن به انسان
• همهجا بودن (هم در نهان و هم آشکار)
• جلوهگری و آشکار شدن در بهار
• فراتر از وصف انسان بودن
• دانای کل و حقیقت اصلی بودن

خدا ،همة انسانها (دانا و نادان) را از خاک آفرید.

ب���ه ن����ام ک����ردگ����ار ه��ف��ت اف�ل�اک

ک��ه پ��ی��دا ک���رد آدم از ک��ف��ی خ��اک

ت��وی��ی ر ّزاق ه���ر پ��ی��دا و پ��ن��ه��ان

ت��وی��ی خ��ّل�اّ ق ه���ر دان����ا و ن����ادان

• آف���ری���ن ج����ان آف���ری���ن پ����اک را

آنک���ه ج��ان بخشید و ای��م��ان خ��اک را

• ب��دی��ع��ی ک��ه ش��خ��ص آف��ری��ن��د ز ِگ��ل

روان را خ���رد بخشد و ه���وش و دل

• گ���ل پ��ی��ک��رت را چ��ه��ل ب���ام���داد

ب��ه دس��ت خ��ود از راه حکمت سرشت

فضل و بخشش و رحمت خداوند و امید به آنها و طلب آنها
اله��ی ،فض��ل خ��ود را ی��ار م��ا ک��ن

ز رحم��ت ی��ک نظ��ر در کار م��ا ک��ن
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• ب��ر طاعت و خیر خ��ود نباید نگریست
• گر گناهم سخت بسیارست رحمت نیز هست
• دل���ی�ل�ا م���ن ذل���ی���ل و ش��رم��س��ارم
• ب���ه چ��ش��م م��رح��م��ت س��وی��م ن��ظ��ر کن

ییانعم تبارق :مود لصف

در رح��م��ت و فضل او نگه ب��ای��د کرد
بر گناه سخت بسیارم ،خ��داون��دا ببخش
ب���ه ف��ض��ل و رح��م��ت��ت ام���ی���دوارم
ش��ف��ی��ع آخ������رت ،خ��ی��رال��ب��ش��ر کن

خداوند همهجا هست ،هم آشکار و هم نهان
زه���ی گ��وی��ا ز ت��و ک���ام و زب��ان��م
• در زمی��ن و زم��ان و ک��ون و م��کان

• دی��دم گل و بستانها ،صحرا و بیابانها
• ب��ه ه��ر ج��ا بنگرم ک��وه و در و دشت

ت��وی��ی ه���م آش���ک���ارا ه���م نهانم
هم��ه او ببی��ن آش��کار و نه��ان
او ب��ود گلستانها ،صحرا همه او دیدم
ن���ش���ان از ق���ام���ت رع���ن���ا ت���و بینم

بهار جلوهای از خداوند است .زیباییها و نقش و نگارهای بهار و باز شدن گلها نشانة او و از روی خداست.
چ���و در وق����ت ب��ه��ار آی����ی پ��دی��دار
ف����روغ روی����ت ان�����دازی س���وی خ��اک
گ��ل از ش��وق ت��و خندان در بهار است

ح��ق��ی��ق��ت ،پ����ردهب����رداری ز رخ��س��ار
ع��ج��ای��ب ن��ق�شه��ا س���ازی س���وی خ��اک
از آن���ش رن���گه���ای ب��یش��م��ار اس��ت

• ب��ه��ار آم���د و گ��ل��زار ن���ور ب����اران شد

چمن ز عشق رخ ی��ار الل �هاف��ش��ان شد

• س���رود عشق ز م��رغ��ان ب��وس��ت��ان بشنو

جمال ی��ار ز گ��ل ب��رگ سبز ت��اب��ان شد

• در ج��ه��ان ه��رج��ا ک��ه ه��س��ت آرای��ش��ی

پ��رت��و از روی ج����ه����انآرای ت��وس��ت

خداوند فراتر و برتر از توصیفهاست و در خیال و وصف و وهم نمیگنجد.
ه��رآن وصف��ی ک��ه گوی��م ،بی��ش از آنی

ج��ان جان��ی
یقی��ن دارم ک��ه بیش��ک،
ِ
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• ای برت��ر از خی��ال و قی��اس و گم��ان و وه��م

وز هرچ��ه گفتهان��د و ش��نیدیم و خواندهای��م

• ن��ه ادراک در کنه (ع��م��ق) ذات��ش رسد

نه فکرت به غ��ور (عمق) صفاتش رسد

• نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

• در معرفتت تنها حیران نه منم کاینجا

هم عقل کل استاده ان��در صف حیرانها

• ک��ج��ا وص���ف ت��و دان���ا ک���رد ادراک؟

ک��ه ع��اج��ز اوف���ت���اد ان����در ک��ف خ��اک

خداوند دانا و عالم است و ما نادان!
ن���م���یدان���م ،ن���م���یدان���م ،ال��ه��ی

ت��و دان��ی و ت��و دان��ی ،آنچ��ه خواه��ی

• ای��ن چنی��ن علمه��ا ک��را باش��د

نیس��ت مانن��د او ب��ه عل��م ان��در

• ه����م ق���ص���ة ن����ان����م����وده دان����ی

ه����م ن���ام���ة ن���ان���وش���ت���ه خ���وان���ی

• م��ن ب��یک��س ن����دارم ای���ن پ��ر و ب��ال

ن��م��ی دان����م ت��و م���یدان���ی ب��گ��و ح��ال

در میان ابیات و عبارت زیر  8مورد با مفاهیم شعر به نام کردگار از الهینامة عطار نیشابوری ارتباط مفهومی
و قرابت معنایی دارد .کنار آنها عالمت بزنید.
زب����ان����م را ب���ی���ان���ی آت���ش���ی���ن ده
FFدل���م را داغ ع��ش��ق��ی ب���ر ج��ب��ی��ن نه
FFرزق��ت چ��و از خ��زان��ة خالق م��ق � ّدر است

دون ه ّمتی ب��ود ز در خلق خواستن

FFب����ه ب��ی��ن��ن��دگ��ان آف���ری���ن���ن���ده را

ن��ب��ی��ن��ی ،م��رن��ج��ان دو ب��ی��ن��ن��ده را

FFن��ه در ای����وان ق��رب��ش وه���م را ب��ار

ن��ه ب��ا چ���ون و چ��رای��ش ع��ق��ل را ک��ار

FFاهلل ب���ه ف���ری���اد م���ن ب���یک���س رس

فضل و ک��رم��ت ی��ار م��ن ب �یک��س بس

FFب���ه ن����ام ن��ق��شب��ن��د ص��ف��ح��ة خ��اک

ع�����ذاراف�����روز م���ه روی������ان اف�ل�اک

FFب���ه ن����ام خ���دای���ی ک���ه ج����ان آف��ری��د

س��خ��ن گ��ف��ت��ن ان����در زب����ان آف��ری��د

FFگ��ل��س��ت��ان ک��ن��د آت���ش���ی ب���ر خلیل

����رد ز آب نیل
گ��روه��ی ب��ر آت���ش بَ َ

FFخ��ود دس��ت و پای فه��م و بالغت کجا رس��د

تا در بحار (دریاها) وصف جاللت کند ثنا (ستایش)

FFناتانائیل آرزو مکن خدا را جز در همه جا ،در جای دیگری بیابی.

ییانعم تبارق :مود لصف
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درس ا ّول

چشمه  -پیرایۀ خرد
چشمه  -خالصة دانشها
وصف چشمهای مغرور که همه چیز را از خود میداند (چشمهای پر سروصدا و سریع که میگوید
سبزه بر سر و دوش من بوسه میزند ،ماه زیبایی خود را در من میبیند ،قطرة باران در مقابل من
بیارزش و خجالتزده است ،ابر از من صاحب باران میشود ،باغ زیباییاش را از من میگیرد ،گل
از من زندگی گرفته و هیچکس مثل من نیست)
این چش��مه وقتی به دریای خروشان و ترسناک میرسد ساکت و خاموش میشود و در دریا محو
و نابود میگردد و نتیجهی غرور خود را میدهد.

غرور و خودشیفتگی و ادعای بیمانندی
گ��ف��ت در ای���ن م��ع��رک��ه ی��ک��ت��ا منم
چ���ون ب����دوم س��ب��زه در آغ����وش من
اب����ر ز م���ن ح���ام���ل س���رم���ای���ه شد
در ب����ن ای�����ن پ������ردة ن��ی��ل��وف��ری
زی���ن ن��م��ط آن م��س��ت ش���ده از غ��رور

ت����اج س���ر گ��ل��ب��ن و ص���ح���را منم
ب��وس��ه زن���د ب��ر س��ر و ب��ر دوش من
ب����اغ ز م���ن ص���اح���ب پ��ی��رای��ه شد
ک��ی��س��ت ک��ن��د ب��ا چ��و م��ن��ی همسری
رف��ت و ز م��ب��دأ چ��و کمی گشت دور

• گ��ر ب��ر س��ر خ��اش��اک یکی پ��شّ ��ه بجنبد
• ب��ر اوج چ��و پ����رواز ک��ن��م از ن��ظ��ر تیز

جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست
ذرهای ان��در ت��ک دریاست
میبینم اگ��ر ّ

• از وی همه مستی و غ��رور اس��ت و تکبر
• ب��ر راس��ت��ی ب��ال نظر ک��رد و چنین گفت
• حافظ افتادگی از دست مده زان که حسود

وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است
ام���روز همه روی جهان زی��ر پ��ر ماست
عرض و مال و دل و دین در سر مغروری کرد

•مفهوم مقابل (برعکس) این مفهوم ،تواضع است که در ابیات زیر از سعدی میبینم.
(در این ابیات برخالف مفهوم شعر نیما که غرور باعث نابودی شده است ،تواضع و فروتنی باعث ارزشمندی گشته است):
ی��ک��ی ق��ط��ره ب����اران ز اب����ری چکید
ک��ه ج��ای��ی ک��ه دری��اس��ت م��ن کیستم
چ��و خ���ود را ب��ه چ��ش��م ح��ق��ارت بدید
ب��ل��ن��دی ازو ی��اف��ت ک���و پ��س��ت شد

خ��ج��ل ش���د چ���و پ��ه��ن��ای دری����ا ب��دی��د
گ��ر او ه��س��ت ح��قّ��ا ک��ه م��ن نیستم
ص���دف در ک��ن��ارش ب��ه ج���ان پ��روری��د
در ن��ی��س��ت��ی ک��وف��ت ت���ا ه��س��ت شد

ادبیات موضوعی دهم
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نتیجة غرور ،نابودی و از بین رفتن و خاموشی است.

چشمة ک��وچ��ک چ��و ب��ه آنج���ا رسید
خ��واس��ت ک����زان ورط����ه ق���دم درک��ش��د
ل��ی��ک چ��ن��ان خ��ی��ره و خ��ام��وش ماند

وان ه��م��ه ه��ن��گ��ام��ة دری�����ا ب��دی��د
خ��وی��ش��ت��ن از ح���ادث���ه ب���رت���ر کشد
ک��ز همه شیرین سخنی گ��وش ماند

• آن همه عشوه که در پیش نهادند و غرور

عاقبت روز ج��دای��ی پ��س پشت افکندند

• ب��ه در ک���رده گیتی غ���رور از س��رش

س����ر ن���ات���وان���ی ب����ه زان������و ب���رش

• ای گل ش��وخ که مغرور ب��ه��اران ش��دهای

خبرت نیست که در پی چه خزانی داری

• بگذر ز کبر و ن��از که دی��ده اس��ت روزگ��ار

چین ق��ب��ای قیصر و ط��رف ک�لاه کی

• ت����واض����ع س����ر رف���ع���ت اف�������رازدت

ت��ک��ب��ر ب���ه خ����اک ان�����در ان������دازدت

در میان ابیات زیر  6مورد با مفاهیم ش��عر چش��مه از نیما یوش��یج ارتباط مفهومی و قرابت معنایی دارد .کنار
آنها عالمت بزنید.
FFای ک��ه دای����م ب��ه خ��وی��ش م��غ��روری

گ���ر ت���و را ع��ش��ق ن��ی��س��ت م��ع��ذوری

FFاز عدوی سگصفت ،حلم و تواضع مجوی

زانکه به قول خدای نیست شیاطین ز طین (گِل)

FFزاه���د غ���رور داش���ت س�لام��ت ن��ب��رد راه

دارال���س�ل�ام رف��ت
رن���د از ره ن��ی��از ب��ه
ّ

تکبر خورشید
FFآنک��ه پیشش بنهد ،ت��اج ّ

کبریاییست که در حشمت درویشان است

FFگرچه از کبر سخن با من دروی��ش نگفت

ج��ان ف��دای شکرین پستة خاموشش باد

FFبسیار منی ک��رد و ز تقدیر نترسید

بنگر که از این چرخ جفاپیشه چه برخاست

FFدر ب��ح��ر م��ای��ی و م��ن��ی اف���ت���ادهام بیا

از آن ب��ه ق��وت ب���ازوی خویش مغروری

�ب��ر َم� َ
�ط��ل��ب س���از شکفتن
FFاز اه���ل ت��ک� ّ

چین بر رخ این شعله مزاجان رگ سنگی است

FFت����رک م���ا س����وی ک���س ن��م �ین��گ��رد

آه از ای���ن ک��ب��ری��ا و ج���اه و ج�لال

ادبیات موضوعی دهم

168

تست قرابت معنایی
فصل اول :ستایش و درس  1و 2
898

999

9همة گزینهها بهجز ……… مصداق و شاهد مناسبی برای بیت زیر هستند.
«چو در وقت بهار آیی پدیدار /حقیقت ،پردهبرداری ز رخسار»
 )1اوس���ت گ��ل و س��ب��زه و ب��اغ و بهار
غیر در ای��ن ب��اغ ج��ه��ان هیچ نیست
 )2ای ج��ه��ان��ی خ��ل��ق ح��ی��ران م��ان��ده

ت���و ب���ه زی���ر پ�����رده ،پ��ن��ه��ان م��ان��ده

 )3ش��م��ع ج��وی��ی و آف���ت���اب بلند

روز ب��س روش����ن و ت��و در ش��ب ت��ار

 )4چشم بگشا ب��ه گلستان و ببین

ج���ل���وة آب ص����اف در گ���ل و خ��ار

جان جانی»
9همة ابیات با بیت «هر آن وصفی که گویم بیش از آنی /یقین دانم که بیشکل ِ
قرابت دارند بهجز:
وز هرچه گفتهاند و شنیدیم و خواندهایم
 )1ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم
 )2ن��ه در ای���وان ق��رب��ش وه��م را بار

ن��ه ب��ا چ���ون و چ��رای��ش ع��ق��ل را ک��ار

 )3همه ع ّزی و جاللی همه علمی و یقینی

همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

 )4خ��ی��ره از وص���ف ت��و روان و خ��رد

ع��اج��ز از م���دح ت���و ی��ق��ی��ن و گ��م��ان

10100همة عبارات با مصرع «هر آن وصفی که گویم تو بیش از آنی» ارتباط مفهومی دارند بهجز ………
ّ )1
حق معرفتک
عم نواله
 )2ماعرفناک ّ
جل جالله و ّ
 )4ان اهلل الیوصف و الیدرک
 )3الیدرکه بعدالهمم
10101در کدام گزینه واژهای معادل معنایی «شگفتیها» دیده میشود؟
 )1زه���ی گ��وی��ا ز ت���و ،ک���ام و زب��ان��م
ت���وی���ی ه���م آش����ک����ارا ه���م ن��ه��ان��م
 )2ت��وی��ی ر ّزاق ه��ر پ��ی��دا و پنهان
ت��وی��ی خ��ّل�اّ ق ه���ر دان����ا و ن����ادان
 )3ف���روغ روی���ت ان����دازی س��وی خاک

ع��ج��ای��ب ن��ق�شه��ا س���ازی س���وی خ��اک

 )4ن���م���یدان���م ن���م���یدان���م ،ال��ه��ی

ت��و دان���ی و ت��و دان����ی ،آن��چ��ه خ��واه��ی

10102کدام دو بیت مشترکاً به یک مضمون اشاره دارند؟
الف) الهی ،فضل خ��ود را ی��ار ما کن

ز رح��م��ت ی��ک نظر در ک��ار م��ا کن
ّ
خ�ل�اق ه��ر دان���ا و ن���ادان
ت��وی��ی

ج) چ��و در وق��ت بهار آی��ی پدیدار

حقیقت،

رخسار

ب) ت��وی��ی رزّاق ه��ر پیدا و پنهان

پ���ردهب���رداری

د) خ���داون���د ن��ام و خ��داون��د جای

خ���داون���د

ه) گل از شوق تو خندان در بهار است

از آن��ش رن��گه��ای بیشمار است

و) ب���ه ن���ام خ��داون��د ج���ان و خ��رد

ک��زی��ن ب��رت��ر ان��دی��ش��ه ب��رن��گ��ذرد

 )1الف -ج

 )2د -و

 )3ب -د

روزیده

ز

ره��ن��م��ای

 )4هـ  -و

ییانعم تبارق :مود لصف
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10103کدام دو بیت با هم تناسب معنایی دارند؟

الف) بس که جستم تا بیابم از آن دلبر نشان /تا گمان اندر یقین گم شد یقین اندر گمان
ب) تا که میجستم ندیدم تا بدیدم گم شدم /گم شده گم کرده را هرگز کجا یابد نشان
ج) بعد مردن از غبارم کیست تا یابد نشان  /نقش پای موج هم با موج میباشد روان
د) در حقیقت چون بدیدم زو خیالی هم نبود /عاشق و معشوق من بودم ببین این داستان
 )3ج -د
 )2ب -د
 )1ب -الف
 )4ج -الف
10104بیت «نمیدانم ،نمیدانم ،الهی /تو دانی و تو دانی ،هرچه خواهی» با کدام بیت قرابت
معنایی دارد؟
 )1ت���وان���ا ب����ود ه���رک���ه دان�����ا ب��ود
ز دان�����ش دل پ���ی���ر ،ب���رن���ا ب��ود
 )2تو را خوانم به هر رازی که خوانم

ت��و را دان���م ب��ه ه��ر چ��ی��زی ک��ه دان��م

 )3ه���م ت���و ب���ه ع��ن��ای��ت ال��ه��ی

آنج����ا ق��دم��م رس����ان ک���ه خ��واه��ی

 )4الهی من نمیدانم به علم خود تو میدانی

یکی بیدل ،یکی بادل ،یکی در بند صد مشکل

10105همة ابیات با هم قرابت معنایی دارند بهجز ……… .
 )1کشد رخ��ت سبزه به هامون و دشت
زن����د ب���ارگ���ه گ���ل ب���ه گ���لزاره���ا
 )2تویی بهانة آن ابرها که میگریند

بیا ک��ه ص��اف ش��ود ای��ن ه���وای ب��اران��ی

 )3ب��ه��ار آم��د و گ��ل��زار ن���ورب���اران شد

چمن ز عشق رخ ی��ار ،الل��ه اف��ش��ان شد

 )4گل از ش��وق تو خندان در بهار است

از آن���ش رن���گه���ای ب��یش��م��ار اس��ت

10106کدام گزینه به «فریاد» و «سر و صدا» اشاره دارد؟
 )1خ��واس��ت ک��زان ورط���ه ،ق��دم درکشد
خ��وی��ش��ت��ن از ح���ادث���ه ب���رت���ر کشد
 )2زی���ن نمط آن م��س�تش��ده از غ��رور

رف��ت و ز م��ب��دأ چ��و کمی گشت دور

 )3چشمة ک��وچ��ک چ��و ب��ه آنج���ا رسید

وان ه��م��ه ه��ن��گ��ام��ة دری�����ا ب��دی��د

 )4اب����ر ز م��ن ح��ام��ل س��رم��ای��ه شد

ب����اغ ز م���ن ص���اح���ب پ��ی��رای��ه شد

10107در کدام گزینه مفهوم تکبّر و غرور یافت نمیشود؟
 )1گ��ف��ت :در ای��ن م��ع��رک��ه ،یکتا منم
ت����اج س���ر ُگ��ل��ب��ن و ص���ح���را ،منم
 )2اب����ر ز م���ن ،ح��ام��ل س��رم��ای��ه شد

ب����اغ ز م���ن ص���اح���ب پ��ی��رای��ه شد

 )3دی�����د ی��ک��ی ب��ح��ر خ��روش��ن��دهای

س��ه��م��گ��ن��ی ،ن������ادره ج���وش���ن���دهای

 )4در بُ����ن ای����ن پ����ردة ن��ی��ل��وف��ری

کیست ک��ن��د ب��ا چ��و م��ن��ی همسری؟

10108در بیت «در بُن این پردة نیلوفری  /کیست کند با چو منی همسری؟» منظور از پردة
نیلوفری چیست؟
 )1جنگل

 )2دریا

 )3آسمان

 )4چشمه

ادبیات موضوعی دهم
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10109مفهوم نوشته شده در مقابل کدام بیت ،اص ً
ال در آن بیت یافت نمیشود؟
 )1راس�����ت ب���ه م��ان��ن��د ی��ک��ی زل��زل��ه
داده تنش ب��ر ت��ن س��اح��ل یله (تکیه)
 )2دی�����د ی��ک��ی ب��ح��ر خ��روش��ن��دهای

سهمگنی ،ن��ادره جوشندهای (ترسناکی)

 )3اب����ر ز م���ن ،ح��ام��ل س��رم��ای��ه شد

باغ ز من صاحب پیرایه شد (ثروتمندی)

 )4ل��ی��ک چ��ن��ان خ��ی��ره و خ��ام��وش ماند

کز همه شیرینسخنی گوش ماند (سرگشتگی)

11110در کدام گزینه به فعلِ کودکان اشاره شده است؟
 )1به وقت نومیدی ،امیدوارتر باش.
 )2به هر نیک و بد ،زود شادمان و زود اندوهگین مشو.
 )3رنج هیچکس ضایع مکن و همه کس را به سزا حقشناس باش.
 )4از آموختن ،ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی.
11111بیت «چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباری /که تا بر هم زنی دیده نه این بینی نه آن
بینی» با همة ابیات قرابت دارد بهجز گزینة ………. .
 )1زر و نعمت اکنون ب��ده ،ک��ان توست
ک��ه بعد از ت��و ب��ی��رون ز ف��رم��ان توست
 )2مهمان سراست خانة دنیا که ان��درو

ی��ک روز ای��ن بیاید و ی��ک روز او رود

 )3چنان که دست به دست آمده است ملک به ما

به دستهای دگر هم ،چنین بخواهد رفت

 )4ب��ر ک��ام دل به گ��ردش ا ّی��ام دل مبند

کین چ��رخ ک��جم��دار ن��ه ب��ر آرزو رود

11112کدام عبارت ،تکمیل کنندة عبارت زیر است؟
«هر که داد از خویشتن بدهد»……… ،
 )1چندان که طاقت باشد.
 )2اندر همه کاری داد از خویشتن بده.
 )4این فعل کودکان باشد.
 )3از داور مستغنی باشد.
11113مفهوم عبارت «چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباری /که تا بر هم زنی دیده نه این
بینی نه آن بینی» در کدام بیت دیده نمیشود؟
 )1دل در جهان مبند که کس از این عروس
جز آب دی��ده خ��ون جگر در کنار نیست
 )2خوش منزلی است عرصة روی زمین ،دریغ

کانجا مجال عیش و مقام ق��رار نیست

 )3بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم

طبعان ْ
دلکورش
به شرط آن که ننمایی به کج
ِ

 )4ج��ه��ان��ا س��راس��ر ف��س��وس��ی و ب��اد

ب���ه ت���و ن��ی��س��ت م���رد خ��ردم��ن��د ش��اد

11114مفهوم عبارت «شکر نعمت ،نعمتت افزون کند» از کدام بیت برداشت نمیشود؟
����ق ن��ع��م��ت ش��ن��اخ��ت��ن در ک��ار
نعمت اف����زون ده���د ب��ه نعمت خ��وار
 )1ح� ّ
 )2د ِر ن��ع��م��ت ،خ�����دای ب��گ��ش��ای��د

ش���ک���ر ک����ن ت����ا خ�����دا ب��ی��ف��زای��د

 )3نعم��ت آن راس��ت زیاده که همه ش��کر بود

ت��و ن��های از د ِر نعم��ت ک��ه هم��ه کفران��ی

 )4بخشش خود را به شکر کس نیاالید که هست

در ره آزادم��ردی ش��کر ج��زوی از ج��زا

فصل سوم

تاریخ ادب ّیات

تاّیبدا خیرات :موس لصف
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تحلیل فصل و گونهشناسی
هدف :آموزش و تعلیم
موضوع :حکمت -اخالق -مذهب -دانشی
از معارف بشری

بازگو کردن موضوع و مفهومی رفتاری ،اخالقی
یا مسئلهای اجتماعی و پندآموز به شیوة اندرز

میتوانند تخیلی -ادبی باشند تا مسئلهای را
جذابیت بیشتر
به صورت روایی یا نمایشی با ّ
ارائه دهند.

استفاده از داستان یا حکایت
استفاده از شعر و نثر

ادبیات کودک و
در کتابهای درسی و ّ
نوجوان بسیارند.

ادبیاتتعلیمی
فصل 1

نمونههای  تعلیمی

قابوسنامه

کلیله و دمنه

گلستان

شاهکارهای ادبی

بوستان

مثنویمعنوی

برخی آثار طنز

فصل چهارم

دستور

ادبیات موضوعی دهم
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نقش کلمات
مرتبط با دروس  -18-17-16-12-11-8-5-1متوسطه 1

مفعول
J Jفرمول پیدا کردن مفعول :چه چیزی را  /چه کسی را  +فعل؟ ← مفعول

•بعضی فعلها احتیاج به مفعول دارند و بعضی ندارند (که در قس��مت چند جزئیها و گذرا بودن فعل به
آن پرداختهام).
•گاهی مفعول با نشانه «را» می آید و گاهی بدون آن.

درس
1
درس
1

درس
1

گه به ده��ان ،ب��رزده کف چون صدف

گ��اه چ��و ت��ی��ری ک��ه رود ب��ر هدف

چه چیزی را زده ← مفعول :کف را
گفت :در ای��ن معرکه ،یکتا منم

ت���اج س��ر گ��ل��ب��ن و ص��ح��را منم

چه چیزی را گفت ← مفعول :در این معرکه یکتا منم ،تاج سر گلبن و صحرا منم
فعل «گفت» هر چیزی اس��ت که گفته شود و معمو ًال جمله یا جمالت
(* مفعول ِ
بعد از آن است).
چ��ون ب���دوم ،سبزه در آغ��وش من

بوسه زن��د ب��ر س��ر و ب��ر دوش من

چه چیزی را زند ← مفعول :بوسه را
درس
1

درس
1

درس
1

چ���ون ب��گ��ش��ای��م زس���ر م���و ،شکن

م���اه ببیند رخ خ���ود را ب��ه من

چه چیزی را بگشایم ← مفعول :شکن را
چه چیزی را ببیند ← مفعول :رخ خود را
در ب��ر م��ن ،ره چ��و ب��ه پ��ای��ان برد

از خجلی س��ر ب��ه گ��ری��ب��ان ب��رد

چه چیزی را به پایان برد ← مفعول :ره را
چه چیزی را به گریبان برد ← مفعول :سر را
گ��ل ب��ه ه��م��ه رن���گ و ب��رازن��دگ��ی

م��یک��ن��د از پ��رت��و م���ن زن��دگ��ی

چه چیزی را میکند (انجام میدهد)؟ ← مفعول ،زندگی را

روتسد :مراهچ لصف
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متمم
ّ
J Jکلمهای است که بعد از حرف اضافه میآید.
مهمترین حروف اضافه:

از  -به  -برای  -در  -اندر  -با  -بی  -بجز  -مگر (به معنی بجز)  -بر  -مانند  -چو (به معنی مانند)  -چون
سان … -
(به معنی مانند)  -تا (وقتی پایان و حد چیزی را برساند)  -که (به معنی از)  -به ِر (به معنی برای)  -به ِ

درس
1

در ب���ن ای����ن پ����ردة ن��ی��ل��وف��ری

کیست کند ب��ا چ��و منی همسری

حرف اضافه :در ← مت ّمم :بن این پردة نیلوفری
حرف اضافه :با  -چو ← مت ّمم :منی
•اگر گروهی یک نقش بگیرد ،هس��ته آن نیز همان نقش را میگیرد .مث ً
ال در مثال باال اولین متمم «بن
این پردة نیلوفری» اس��ت که هس��ته این گروه واژة «بن» است پس ما میتوانیم متمم را هم «بن این
پردة نیلوفری» بگیریم و هم «بن».
درس
1

زی��ن نمط آن مست ش��ده از غ��رور

رف��ت و ز مبدأ چو کمی گشت دور

حرف اضافه :ز (از) ← مت ّمم :نمط
حرف اضافه :از ← مت ّمم :غرور
حرف اضافه :ز (از) ← مت ّمم :مبدأ
(* دقت کنید در این مثال «چو» حرف اضافه نیست چون معنی مثل و مانند نمیدهد).
درس
1

راس����ت ب��ه م��ان��ن��د ی��ک��ی زل��زل��ه

داده ت��ن��ش ب��ر ت��ن س��اح��ل ،یله

حرف اضافه :به مانند ← متمم :یکی زلزله
حرف اضافه :بر ← متمم :تن ساحل
درس
12

ب��ه رس��ت��م ب��ر آن��گ��ه ب��ب��اری��د تیر

تهمتن ب��دو گ��ف��ت :ب��ر خ��ی��ره خیر

حرف اضافه :به  -بر ← متمم :رستم
حرف اضافه :بـ (ـه) ← متمم :او (بِدو)
حرف اضافه :بر ← متمم :خیره خیر
•در گذش��ته زبان فارسی گاهی دو حرف اضافه برای یک متمم میآمد .مانند همین مثال که برای متمم
رستم دو حرف اضافه «به  -بر» آمده است.

فصل پنجم

آرایههای ادبی

ادبیات موضوعی دهم
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حسآمیزی
مرتبط با درس 1

J Jآمیخت�ن دو ی�ا چند حس در کالم و یا آمیختن یک حس ب�ا پدیدهای ذهنی و انتزاعی و یا بهکار
بردن یک حس در مواردی که ربطی به آن حس ندارد.

درس
1

حرفهایم مثل یک ّ
تکه چمن روشن بود.

روشن بودن حرف ،آمیختن دو حس بینایی و شنوایی است.
درس
1

لیک چنان خیره و خ��ام��وش ماند

کز همه شیرین سخنی گ��وش ماند

شیرین سخنی آمیختن دو حس چشایی و شنوایی است.
فرا
کتابی

هر چه پیشتر میرفت ،تاریکی غلیظتر میشد .هیچکس در راه نبود.

تاریکی غلیظ ،به کار بردن حس بینایی در موردی که ربطی به آن ندارد.
فرا
کتابی

بیهیچ اثری از آن روشناییهای مبهم و خنک تابستان شاخههای عظیم به وضعی موحش
سیخ ایستاده بودند.

روشناییهای خنک ،آمیختن دو حس بینایی و المسه است.

حسآمیزی
3 4344در همة گزینهها بهجز گزینة ……… «حسآمیزی» وجود دارد.
 )1خبر تلخ

 )2هوای سرد

 )3کالمی شیرین

 )4نوشتة بامزه

3 4345در کدام بیت ،آرایة «حسآمیزی» وجود دارد؟
 )1چنین پاسخ آوردش اسفندیار

 )2چنین گفت رستم به آواز سخت

 )3غمی گشته اسپان و مردان تباه

 )4خروش آمد از بارة هر دو مرد

3 4346در کدام گزینه ،آرایة «حسآمیزی» مشهود است؟
 )1یکی تازیای بر نشسته سیاه

 )2سخن گفتنش با پسر نرم دید

 )3رخ شاه کاووس پرشرم دید

 )4همی خاک نعلش برآمد به ماه
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یبدا یاه هیارآ :مجنپ لصف

3 4347در همة گزینهها بهجز گزینة ……… آرایة «حسآمیزی» بهکار رفته است.
 )1ب����وی ده���ن ت��و از چ��م��ن میشنوم
رن���گ ت��و ز الل���ه و س��م��ن م�یش��ن��وم
بکشید س��وی خانه مه خ��وب خوشلقا را
 )2به ترانههای شیرین به بهانههای رنگین
آخ��ر ای خانه ب��ران��داز س��رای تو کجاست
 )3هیچ جوینده ندانست که جای تو کجاست
ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی
 )4شیرینتر از آنی به شکر خنده که گویند
3 4348در کدام گزینه« ،حسآمیزی» ،دیدهنمیشود؟
 )1تا بشنوی بوی زمستانی که در باغ رخنه کرده
 )2فلک در خاک میغلتید از شرم سرافرازی
 )3خداوند لباس هراس و گرسنگی را به آنها چشانید.
 )4روشنی را بچشیم
3 4349در کدام گزینه از آرایة «حسآمیزی» استفاده شده است؟
 )1با چشمهای عاشق بیا تا جهان را تالوت کنیم
 )2بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی
 )3بوی جوی مولیان مدهوشم کرد
 )4تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی
35350در کدام بیت ،آرایة «حسآمیزی» بهکار نرفته است؟
 )1با من به سالم خشک ،ای دوست ،زبان تر ُکن
َ��رت افشانم
ت
لعل
ساعت
هر
�ژه
�
م
تا از
ِ
َ
تلخی که از زب��ان تو آی��د شنیدنی است
 )2ما گرچه مر ِد تلخ شنیدن نه ایم لیک
ب����وی گ���ل ب���اش���د دل���ی���ل گ��ل��س��ت��ان
 )3ت���ا ت��و را آن ب��و کشد س��وی جنان
ب��وی محبت از نَفَسم م��یت��وان شنید
 )4آن بلبلم که چون کشم از دل صفیر گرم
35351حافظ در بیت« :از این شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم  /که سر تا پای حافظ را
چرا در زر نمیگیرد» ،چند حس را در یک ترکیب به هم آمیخته است؟
 )4پنج
 )3چهار
 )2سه
 )1دو
35352در کدام بیت ،آرایة «حسآمیزی» بهکار رفته است؟
 )1یا برو همچون زنان رنگی و بویی پیش گیر
یا چو مردان اندر آی و گوی در میدان فکن
درد باید پ��ردهس��وز و م��رد باید گ��امزن
 )2هر خسی از رنگ گفتاری بدین ره کی رسد
عیاران نداری ،جان چو نامردان مکن
چو
رخ
 )3برگ بیبرگی نداری ،الف درویشی نزن
ّ
گر همی صحرات باید ،چنگ درزن در رسن
 )4چرخ گردون این رسن را میرساند تا به چاه
35353در کدام بیت آرایة «حسآمیزی» مشهود نیست؟
 )1دول���ت فقر خدایا به من ارزان���ی دار
کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است
ت��ا ک��ار ب��ه رنگینی گفتار کشیده است
 )2صد میکده خون بیش کشیده است لب من
ش��یرین س��خنی ن��ی ز لب یار کش��یده اس��ت
 )3بیچش��مة نوش��ی نش��ود نال��ه گلوس��وز
هیچکس بویی ز می در شیشه و ساغر ندید
 )4نشئة دیدار ساقی رونق مستی شکست
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قرابت معنایی

98ةنیزگ  29 8-س��ایر ابی��ات میگویند خدا
همهجا هست و پدیدههای جهان جلوهای از او هستند
اما گزینة ( )2به پنهان بودن او اشاره میکنند.
99ةنیزگ  39 9-س��ایر ابیات و مصراع ّاول
بیت صورت س��ؤال به ناتوانی از وصف خدا اش��اره
دارند و اینکه درک ما به حقیقت او نمیرسد.
100نیزگ  1100-گزینة ( ←)1بزرگ اس��ت
ش��کوه او و فراگیر اس��ت لطف او /گزینة ( ←)2تو
را آنگونه که شایس��ته بود نشناختیم /گزینة (←)3
تالشه��ا او را درک نمیکند /.گزینة ( ←)4خدا به
وصف نمیآید و درک نمیشود.
101نیزگ 3101-

عجایب :شگفتیها

102نیزگ  3102-در ه��ر دو بی��ت به صفت
رزاقیت خداوند اش��اره شده است .تویی رزاق … /
ّ
خداوند روزی ده …
103نیزگ 4103-

شناخت خدا اشاره دارند.

ابیات به عدم توانایی ما در

104نیزگ  4104-مفهوم مشترک بیت سؤال
و گزینة ( ←)4نادانی ما و دانایی خدا
105نیزگ  2105-س��ایر ابیات ب��ه آمدن بهار
اش��اره دارند و مفهوم مثبتی دارند ّاما بیت گزینة ()2
به گریستن و ناراحتی پرداخته است.
106نیزگ  3106-این بیت به ص��دای بلند و
مهیب دریا اشاره میکند (هنگامه :فریاد و غوغا)
107نیزگ  3107-در ای��ن بیت به جوش��ان و
خروشان بودن دریا اشاره دارد نه غرور!!
108نیزگ 3108-

آسمان الجوردی است.
109نیزگ 3109-

مقص��ود از پ��ردة نیلوفری،

اه تست خساپ :متفه لصف

گزینة ( ←)1تکیه :داده تنش بر تن ساحل یله
گزینة ( ←)2ترسناکی :سهمگینی
گزینة ( ←)4سرگشتگی :خیره /اما در گزینة ( )3به
غرور چشمه و باروری ابر و زیبایی باغ اشاره میکند.
110نیزگ  2110-این رفتار کودکان است که
زود شاد و غمگین میشوند.
111نیزگ  1111-سایر گزینهها بر «ناپایداری
و زودگذری دنیا» اشاره دارند .اما گزینة ( )1میگوید
اآلن که میتوانی ببخش چون بعد از مرگ این کار
را نمیتوانی انجام بدهی.
112نیزگ  3112-ه��ر ک��ه داد از خویش��تن
بدهد ،از داور مستغنی باشد (از راه معنی میتوان به
این سؤال پاسخ داد).
113نیزگ  3113-سایر گزینهها به ناپایداری
دنیا اش��اره دارند! اما بیت گزینة ( )3میگوید راز دنیا
را به تو نش��ان میدهم ام��ا تو آن را به نامحرمان و
بیبصیرتان مگو.
114نیزگ  4114-مفهوم سایر ابیات← شکر
نعمت ،نعم��ت را فزونی میبخش��د و زیاد میکند.
مفه��وم گزین��ة ( ←)4خداوند وقتی چی��زی به ما
میبخشد توقع سپاس ندارد!
115نیزگ 4115-

گزین��ة ( ←)1تو برتر از توصیف منی و من توانایی
وصف تو را ندارم
گزینة ( ←)2من گویاییام را از تو گرفتهام
گزینة ( ←)3خدایا بخشش خودت را شامل حال من کن.
116نیزگ  2116-بقیة گزینهها به این اش��اره
دارد ک��ه انس��ان نبای��د از نامالیم��ات ناراحت و از
خوش��یها زیاده ش��ادمان گردد اگر این دنیا را گذرا
و در ح��ال تب ّدل ببیند( .که ای��ن مفهوم در درس از
آموخت��ن ننگ مدار آمده) ام��ا در گزینة ( )2به این

