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  11  فارسي پايه دهم  
 بخش اول  

 
 
 

  درس اول
  
  
  
  

  چشمه و سنگ -ردگاركستايش: به نام 
  
 

  
  

  

  
  

  هاي مهم درس معاني واژه
   دانـش)،   ،ييكـو ي(افالك: جِ فلك، آسمان، چرخ)، ( فضل: بخشـش، كـرم، ن

  ) ي)، (كام: سقف دهان)، ( فروغ: روشنني: آفريدهنده/ زه ي(رزاق: روز
 

  
 هاي مهم اماليي: واژه
 اق ،يزهفروغ، وصف، رز 

 

  
 شود يجمله محسوب م كيها،  است، در شمارش جمله» شبه جمله: «يزه .  
 »گذرا به مسند.  يجزئ سه ي جمله ←) ي(= توهست يي: توياسناد »ي  
 گذرا به مسند.  يجزئ سه ي جمله ←يشو داري: پدداريپد ييآ  
 ـ  يهـا  ها، رنگ نقش بي: هفت افالك، عجايوصف يها بيترك هـر   شـمار،  يب

 وصف، آن وصف
 

 
 و پنهان، دانا و نادان، آشكار و نهان   دايتضاد: پ  
 عتيمجاز از طب» خاك«مجاز از زبان، » كام: «مجاز  
 از آشكار كردن هيكنا» برداشتن پرده: «هيگل/ كنا دني: خندصيتشخ  

 

 نامه، اثر عطّار نيشابوري، شاعر و عارف قرن ششم است.  الهي  
 

  
 مفاهيم كليدي ابيات:

 انسان و جهان:  يگر نشآفري در خداوند قدرت  
  خاك يكرد آدم از كف داينام كردگار هفت افالك/كه پ به
 ياله تعناي و فضل درخواست:  

  نظر در كار ماكن  كيما كن/ ز رحمت،  اريفضل خود را  ،ياله
 عظمت پروردگار: فيانسان از توص ناتواني  

  يجانِ جان شك، يدانم كه ب نيقي/  ياز آن شيب م،يكه گو يآن وصف هر
 

  

  
  

  هاي مهم درس معاني واژه
 ـ )، (معركـه: م عي: شـتابنده، سـر  زپـا يزن: شور و غوغاكنان)، (ت (غُلفله  داني

و خم زلف)، (تابنـاك: روشـن،    چيجنگ)، (گلبن: بوتة گل، گل سرخ)، (شكن: پ
ـ رايحمل كننـده)، (پ  )، (حامل:قهي: بانيدرخشان)، (گر ـ : زهي : ي(برازنـدگ )، وري

: لـه يروش، نوع)، (زهره در: ترسـناك)، (  )، (نمط:ي: برابري)، (همسريستگيشا
  پست، هالكت) نيمهلكه، زم رها، آزاد)، (ورطه:

 

  
 هاي مهم اماليي: واژه
 هره در، ورطه ،يزن، صدف، حامل، برازندگ غلفلهنمط، غرور، بحر، ز 

  
  جمله ينمودار اجزا

 دپري  كبوتر ←+ فعل : نهاديدوجزئ يها جمله.  
  :  يسه جزئ يها جمله
 ديرا د ايگذرا به مفعول: چشمه، هنگامة در يجزئ سه .  
 م: چشمه به در يجزئ سهستينگر ايگذرا به متم .  
 گذرا به مسند: گل از شوق تو خندان است.  يجزئ سه  

  : يچهار جزئ يها جمله
 ها را به ما داد.  كنان گل گذرا به مفعول و متّمم: پسرك، خنده يجزئ چهار  
 زلفت، مرا گمراه عالم كرد.  يگذرا به مفعول و مسند: بو يجزئ چهار  
 م و مسـند: مـردم ا    يجزئ چهارـ گذرا به مـتم ـ    ران،ي  ،يبـه غالمرضـا تخت
  . نديگو يم» پهلوان جهان«
 زد. يرا رنگ آب واريگذرا به مفعول و مفعول: نقّاش د يجزئ چهار 

 
 ريكـه بـر تـأث    يا حس در كالم است به گونه اچنديدو  ختني: آميزيآم  حس 

  سخن شود.  يبايو سبب ز ديفزايكالم ب
  گوش ماند.  يسخن  نيري: از همه شمثال

 

 او  ي »افسانه« ي )، شاعر معاصر است و منظومهيارياسفند ي(عل جيوشي ماين
 اند. دانسته» شعر نو«را، سرآغاز 

 و سنگ چشمه ردگارك: به نام شيستا



 

  
 

  

  

 

  

د     يكوشـش محمـ

)95مهر  23كانون، 

)95مهر  23كانون، 

)95مهر  23كانون، 

)96مهر  21كانون، 

ي: آفـرين /   

)17تا  14و  5هاي 

 لت

صـاحبدالن، بـه ك 

(آزمون ك 

  كي

(آزمون ك 

 »ص
  هار تا

(آزمون ك 

(آزمون ك 

 / يله: رها / زهـي

  هار تا

ه ، بيت13 و 12ي   ها

  لف)

نفس، خصل يم، هوا

  راست و دروغ

يها  كتاب داستان
   است.

  »: ها صة دانش

  الل بودن
  ييو

   درگاه خداوند
  ينفسان يواها

 »ش، نوع
يك 

در: حريص ن/ زهره
چه 

   زمان بود

ش / ورطه: مهلكه

چه 

هكتاب درسي، صفحه

م)، (شكن: تاب زل

  
 هاي مهم اماليي:

حالل و حرام ل،يص
 

ضاد: حالل و حرام، ر
 

از ك» ها  دانش خالصة
انتخاب شده يارد

  
 يم كليدي ابيات:

خالصة« يمحور يها
  ييگو راست -
حال يبه دنبال روز -
جو بينكوهش ع -
خواستن از يروز -
كردن از هو يدور -

ي نبرد/ نمط: روش
  تا

 شور و غوغا كنان
  تا

شخصي مكّار) (نام
  مد

 

 پرتو / نمط: روش

  تا

(ك 
مه: جمعيت مردم

  
  هار

ي
  ستند.

  

)، (هـوا:  
 دانـش،

ه واژه
 تحص

 تض

 »خ
اشتها

مفاهي
ه اميپ

1-
2-
3-
4-
5-

 گل/ معركه: جاي
دو ت 

زن: ن: بيخ/ غلغله
سه 

 رابر است؟

 ساقي بده شرابي
 دست تو خاصبك (
ي پس ني از برابر آم
يمين خود ز شمال

رو / فروغ: فا: روبه

سه 

ه: پهلوان)، (هنگام
دو 
چها 

1 

هاي نماد انسان» نگ
ش و بزرگ و آرام هس

  حرا، منم
  رايه شد

  ي همسري
  ريا:

  سخن گوش ماند

بي رزق، توشه، نص
)، (حكمـت: علـم،

 ت؟
ي رتو/ گلبن: بوته

 تا

 ت؟
/ پيرايه: زيور/ بن

 ا

واژه در بيت زير بر
 » تن ساحل يله

مطرب بزن نوايي س
ريد / آن كه گرفت

ي چپ ني راست ني
 كودكي كه نداني ي

 ست؟
درنگ كردن / قفا

ا

 ست؟    
يره: بيهوده)، (يله

سن« و خود شيفته،
هاي بلندمنش نسان

گُلبن و صح تاج سرِ
اغ ز من صاحب پير
يست كند با چو مني
 در مقابل عظمت در
د/ كز همه شيرين

:يب كردن)، (روز
سرشـت) ،يش، خـو

است معنا شده ست
يانوس / فروغ: پر

سه ت 

است ست معنا شده
كن: گرديِ صورت

دو تا 

با معناي اين وت، 
ه / داده تنش بر
 پرده راست نايد / م
ن كه تو راست نومر
 درون نه بيرون / ني
هوا تو اين نامه / نه

ست معنا شده اس
ن جنگ / تعلّل:

  »يدها
دو تا 

آمده ا نادرستن 
كمت: تقدير)، (خي

 
 

 ها دانشه ص

ال و لغت
 كتاب درسي 

  
 ي ابيات:
هاي مغرور د انسان

نماد ا» دريا«ستا، و 
  يفتگي چشمه: 

ن معركه يكتا منم/
امل سرمايه شد / با

ي نيلوفري / كي رده
 و خاموشي چشمه

خيره و خاموش ماند

  
   مهم درس

 دست آوردن، كسب
س)، (خصلت: منش

نادرسهاي زير  واژه
خشش/ ورطه: اقي

 تا

هاي زير درست واژه
دات تحسين/ شك

در كدام بيت» ست
ه مانند يكي زلزله
 رخ چو ماهش در

 شيوخ عالم است آن
چون ني از داي بي

ست راست بگير از ه

ي زير نادرس ها واژه
معركه: ميدا هان /

غوغا / مفتاح: كلي

د واژه در مقابل آن
مين پست)، (حك

 

خالص

امال
16تا  10ي  صفحه

  12
  
 

مفاهيم كليدي
 نماد» چشمه
حركت و ايس بي

غرور و خودشي
گفت: در اين
ابر ز من، حا
در بنِ اين پر

 سرگشتگي و
ليك چنان خ

  

هاي واژهمعاني 
 بهلي(تحص :
نفس، هوس ليم

  )ييدانا
 

 

چند تا از و. 1
فضل: بخ«

چهار 

چند تا از و. 2
زهي: اد«

 يكي 

راس«معناي . 3
راست به«

وصف 
شيخ 
آمد ند 
به دس 

چند تا از و. 4
كام: دها«

هنگامه: غ
 يكي 

معني چند. 5
(ورطه: زم

 يك  
 سه 

1.

2.

3.

4.

5.
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 )15تا  1هاي  ت

 )14  شابه بيت

  )96مهر  21، 

  )96آبان  5ن، 

 )16و  12، 1

  
  

  )78 -  تجربي 

  
  )85 -  رياضي

  )94 - ن كانون

 هم
 ول

بيت، 13و  12ي   حه
  غا
  د

، مش13ي   سي، صفحه

(آزمون كانون 

(آزمون كانون 

1هاي  ، بيت13و  12

است؟ نرفتهكار  ه
سراسري(  

  

(سراسري  

(آزمون  

فارسي پايه ده 
بخش او 

(كتاب درسي، صفح 
سرخ، شجاعت، غوغا

مانند ندگي، پيچ، بي

(كتاب درس 
  را در دل بود

  ي يار ق كرده
  ورشيد راست
  مشكين رسنا

2ي   و صفحه4  ، بيت
  دور
  شد
  ي
  نم

در كدام نقش به »

مفعول  

هره، هنگامه: گل س
ي، شكن، نادره: دارن

ـود مرا آن چه تو ر
عـارض گلگون عرق
ـــرد بر شد به خو

ي م ده به گلو حلقه

 ميري

  يحن

10ي   درسي، صفحه
دأ چو كمي گشت د
ن از حادثه برتر كش
اي ي، نادره جوشنده

 هم آشكارا هم نهانم

»ن دستور نيست

 يه

؟ن است

  . …ي
  
  د)

  صفت)

 4 

  است.
گلبن، زه 
برازندگي 

 سان دارد.
بر زبان بـــــ
راست چون ع
همـــــي گـ
در فكـــــند

  م
  ميري چو ش

  ميريس
يكه بر او خرده نگ 

  ي من
  يكردن ت

منح ريپ نيشنو از ا
 »يالغن و

(كتاب د
رفت و ز مبد
خـــــويشتن
ســـــهمگني
تـــــــويي

ك كس را ديد جا

الي مضاف 

سان ت . . . . . . يك

  د
  ازه براتم دادند

  دادند ي ذاتم وه
  بر و ثباتم دادند

ي گزينه جز بهست
ياران (متمم، نهاد)

(مفعول، مسند نـد
ٌاليه، ص شيند (مضاف

  سير (قيد، نهاد)

2 3

ماماً درست آمده
 ده، برابري

 . . . معنايي يكس

 
ميريعب يتر از بوزي
و خروشنده ميره ب

تر از مرغ اس خاموش
نيجز حاسد مسك

و يي بخشدم از ما
ستيباش كه كار اري
خوش بگذران و بش/

هو« يز صوت مغنّ

 ي وجود دارد.

ستور نيست / ليك

بيت جز بهي ابيات

 غم ايام نجاتم دادند
 شب قدر كه اين تا

جا خبر از جلو ر آن
 بدان جور و جفا صب

، درست اس ترتيب
خيزد روز وداع ي له

سـودمنسيـار نـامـد
برخاست مشكل نش

تفسمودت نبود قابل

ي . . . تم گزينه جز
يار ترساننده، شتابند

 ميدان، آرايش

ي گزينه جز ها به ه
 اثر صحبت پاك
  ســــــــحـر
 ـــــخـــاست
 عبگــــر است

الخطّي دارد؟  سم
و دالو ميخاك/  مير

جوشنده چو/  ست
تو يرو يب/  مييبا
/ ؟ستين يره يها

 ؟
تا خالص يم/  اري ب

در كار/  ت خون او
/ ورد چنگ و گفت

يتا بشنو/  بده يم

ي . . . غلط اماليي
 غــرور
  ــشد

  اي ه
  ــم

ان و جان ز تن مس

 نهاد 

ي هاي قافيه همه ژه

زان بود / كه ز بند
 فرخنده شبي / آن
وصف جمال / كه د
ين دولت داد / كه

ها، به ي گزينه شده
ناهاران / كز سنگ

 بنـد / كـوشش بس
ب حشي / ز بامي كه

م آيـاتتقرير / كـه

ادبيهاي 
 ب درسي

ج ها به ي گزينه همه
تيزپا، همسري: بسي
كه، پيرايه: ترس، م

ي گزينه در همه» 
ن سوسن و گل از ا
ه فرود آمده هنگام

بـــ زر ناي روييـن
ست به كردار يكي لَع

ستي اماليي يا رس
تر از باد بهار كطربنا
ما چرخ پرآواس ةستان
تر از باد صب تاب يو ب
ه كه مدهوش غزل ت

اماليي داردستي 
ام افتاده يو من يي
الل استهخور كه  ه

 سر به گوش من آ
رندان كه م يازين ي

ي گزينهجز  ها به نه
 آن مست شده از غ
زان ورطه قدم دركـ
بهر خروشــــــنده
 ز تو، كام و زبانــــ

تن ز جا«در بيت 

در واژ »م« ضمير 

ظ و انفس سحرخيز
ك سحري بود و چه

ي و  روي من و آينه
ي ا روز به من مژده

شد هاي مشخص ژه
در به ابـرگريم چون 

بـه مبـاز انـدر آورد
وحرا كه اين مرغ  مل

دد سخن عشق به ت

ه دستور و آرايه
كتاب 16تا  10ي  صفحه

 
 

معني واژگان ه. 6
زهره در، ت 
سهم، معرك 

»راست«ي  واژه. 7
راست چون 
ژاله بر الله 
ز سوي خز 
فاخته راست 

كدام بيت نادرس. 8
و ط ميخار 
مسة از نعر 
از شوق تو 
ستيآن ك 

كدام بيت نادرس. 9
يدر بحر ما 
الهيخون پ 
ده كه يم 
يبه ب يساق 

ي گزين در همه. 10
زين نمط آ 
خاست كز 
ديد يكي ب 
زحي گويا 

»جان«ي  كلمه. 1
 

 متمم 

نقش دستوري. 2
 
همت حافظ 
چه مبارك 
بعد از ين 
هاتف آن ر 

ي واژ نقش همه. 3
بگذار تا بگ 
عشـق او بـ 
ممرنجان دل 
نگرد معلوم 

ص

 
 

6. 6

7. 7

8. 8

9. 9

10. 0

11. 1

12. 2

13. 3
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 )94 - (آزمون كانون   كدام است؟ ترتيب بههاي مشخّص شده در بيت زير،  نقش دستوري واژه. 4 .14

 »دگر دارد مشرقخود  تجلّيشوخ / به هر  ي ستارهمنه دل كه اين  عشقبه داغ «

    متمم، نهاد، متمم، مفعول 
 ٌاليه، مسند، نهاد، مفعول مضاف 

  قيدي، مفعولٌاليه، نهاد، متمم  مضاف 
  مفعول، نهاد، متمم قيدي، نهاد 

  )95مهر  23(آزمون كانون،   در بيت زير يكسان است؟» ش«در انتهاي كدام بيت، با نقش دستوريِ » ش«نقش دستوري . 5 .15

 »چو خود را به چشم حقارت بديد / صدف در كنارش به جان پروريد«

  ز لطافت كه در آن جامه تنش مي لعل ار چه لطيف است در آن جام عقيق / آن ندارد  
  گر در آيينه در آن صورت زيبا نگرد / بو كه معلوم شود صورت احوال منش 
  نالم / هيچ كس نيست كه يك بار بگويد مزنش بس كه در چنگ فراق تو چو ني مي 
  چكد هر نفسي آب حيات از سخنش ي نوش تو چو راند سخني / مي خواجو از چشمه 

 )96مهر  21(آزمون كانون،   اند، كدام جمله كامالً درست است؟  هايي كه در بيت زير با بن فعل ساخته شده ري واژه يا واژهدربارة نقش دستو. 6 .16

  »شمار است هاي بي گل از شوق تو خندان در بهار است / از آنش رنگ«
  .هستندهر دو مسند كه  اند دو واژه 
  و آن هم مسند است.  واژه استفقط يك  
  كه يكي مسند است و ديگري صفت بياني.  اند واژهدو  
  و آن هم صفت بياني است. واژه استفقط يك  

 )95آبان  7(آزمون كانون،   در بيت زير چيست؟» خاك«و » باران«هاي  هاي دستوري واژه نقش. 7 .17

 »ي باران كه درافتد به خاك / زو بدمد بس گهر تابناك قطره«

 م مضافصفت، م     اليه، متماليه ضاف  
  اليه اليه، مضاف مضاف     صفت، متمم 

 )96آبان  5(آزمون كانون،   هاي كدام گزينه برقرار است؟ ، بين واژه»اقبال«و » ادبار«هاي  رابطة معنايي ميان واژه. 8 .18

  مولع، آزمندي      منكر، زشت 
  معمول، مرسوم     مستغني، محتاج 

 )96بهمن  6(آزمون كانون،   در بيت زير يكسان است؟ » گهر«ها، با نقش دستوري  نقش دستوري كدام واژة مشخص شده در ابيات گزينه. 9 .19

 »ي باران كه درافتد به خاك / زو بدمد بس گهر تابناك قطره«

  سبزه  در آب لوفريرا بنگر چو ن رابسي ةسبز/  حسن از اوست يبروĤك تيرو يبر گل خودرو 
  دريا  سر در آب ميمردم چشمم فرو بردست دا/  ز طوفان زان سبب شديندين ايدرمردم  
  آب  آبگر نداند حال دردش گو برو بنگر در /  ستيكه شرط عقل ن يليمجنون گو مكن ل بيع 
 چشم  خونبارش دراندازد روان دفتر در آب چشم/  دهد ينوك خامه خواجو شرح مشتاقه چون ب 

 )4، مكمل تمرين 14ي   (كتاب درسي، صفحه  اند.  قرار گرفته» مفعول«ي . . . در جايگاه  گزينه جز شده به هاي اسمي مشخّص گروه ي همه. 10 .20

  اين نعمت گزاريم شكرچـــــگونه   ز مشتــــــــي خاك ما را آفريدي 
  قراريم جـــز اين را كز سماعش بي  ش را خود، صفت چيستديدنندانم  
  گذاريم به غتفلت مي شب و روزي  روز و شب در خــلوت و مـا تو با ما 
  كـــــه با چندين گنتاه اميدواريم  چنين بخشنــــده داريم خداوندي 
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 )3كمل تمرين 

  

 ) 12و  9، 3ي 

 )3كمل تمرين

  ) 11، بيت 13

  )95مهر  23، 

  )95مهر  23، 

 )96مهر  21، 

 هم
 ول

، مك14ي   سي، صفحه

هاي ، بيت13و  12ي 

، مك14ي   رسي،صفحه

3ي   اب درسي،صفحه

(آزمون كانون 

(آزمون كانون 

(آزمون كانون 

فارسي پايه ده 
بخش او 

درس(كتاب  

  خسار (نهاد)
  دان (مسند)

  خاك (مفعول)
  ست (مسند)

ي و صفحه 7، بيت 10
  
  
 
 

(كتاب در( 

  عل
  فعل 

(كتا 

  نم
  دور
  
 

برداري ز رخ ــــرده
هر دانـا و ناد خلّاق

سازي سـوي خا ها ش
شمار اس هاي بي رنگ

 رفته است. 
0ي   ب درسي، صفحه

حب پيـــرايه شد
شمار است هاي بي

  گهــر تـــابناك
 ي دريا بديد گـامه

 ؟ت
 »نما، تيزپا هره
فع - مسند  –متمم
ف –مسند  –مفعول

ر گلبن و صحرا، منم
دا چو كمي گشت د

اي، نادره جوشنده
 از پرتو من زندگي

   كن

  رد.

  بخشي  جان
  بخشي  جان

4 

، پـــحقيقت
تـــــــويي

نقشعجايب 
از آنــــش ر

ب وصفي به كار ر
(كتاب
باغ ز من صاح
ه از آنش رنگ
زو بدمد بس
وان همه هنگ

تي ذكر شده است
زن چه غلغله
م –نهاد  
م –نهاد  

تــــــاج سر
رفت و ز مبد
ســـهمگني،

كندمـــــي

ز و عارض ارغواني
  گري باد هواست
  ديده است كسي

وجود دار …ي  يه
 بر هدف

   من
سرعت، 
حقارت، 

  دارند يه تو دار
  آرند انيت به پا

  دارنديز غمت ب ي
   شكرگفتارند

3 2 

  آمده است؟

اضافي و هم تركيب

ام گزينه به درست

 است؟ 

 شنوم  و سمن مي
ي رنگين به جام اندا
كان همه چون درنگ
ي را كه بود سود ند

 و در بيت ب، آراي
چو تيري كه رود ب
 بر سر و بر دوش

كه يصورت و معن 
ست كه با دوستا آن
يو شهر رديگ يب م

طبعت همه مرغان

آ نادرستشده  ص
 ــــدار
 ــــان
 ـــاك
 ر است

ي . . . هم تركيب ا

 ه شداي
 ـار است
 ه خـاك
 جا رسيد

دركدي بيت زير،
 جدا 

 
 

»مسند«ي قافيه
  يكتا منم
  از غرور

  ايده
 ازنــدگي

وم / رنگ تو ز الله
فل ز من بشنو / مي
ت خواجو / مشنو ك

شاد / ماتمي الوت دل

شبه تشبيه است
كف صدف / گاه چ
ش من / بوسه زند

 
 

نيچننه /  وارندي د
مگر آ/  باشد ي قدر

خواب/  بانش تا روز
باغ طي / سخن نيريش

هاي ادبي
  درسي

هاي مشخّص از واژه
ت بهار آيي پديــــ
ق هر پيدا و پنهــــ

اندازي سوي خـــ ت
در بها خندانق تو 

ي گزينه جز بهها  ه

ــن حـــاملِ سرما
ق تو خندان در بهـ
ران كــه درافتـد به
ج  كوچك چو به آن

ي دهنده ي تشكيل
 چشمه ز سنگي ج

 فعل -فعول 
 فعل - سند 

ي كدام بيت، كلمه
ر ايــــــن معركه،

شده آن مســــت
 يكي بحر خروشند

نــــگ و بر همه ر

 دارد؟» آميزي س
شنو  تو از چمن مي

زي دوران مشو غاف
ي وصلت صبا مژدهد 

زهر غمت را به حال

وجه ش …ت الف، 
چون ك هان، برزده

م، سبزه در آغوش
 بيه

 شبيه

 دارد؟» آميزي س
دگران صورت بر ت
شب يبه عمر ندي

چشم تو دارم كه شب
دازه ندارد كه چه ش

ه دستور و آرايه
كتاب 16تا  10ي  فحه

 
 

يك ا نقش كدام .1
چو در وقت 
تويي رزاق 
فروغ رويت 
از شوق گل 

ي گزينه در همه. 2

ابـــر زمــ 
گل از شوق 
ي بار قطره 
ي ك چشمه 

نام اجزاي اصلي .3
گشت يكي چ«

مفع –نهاد  
مس –نهاد  

در مصراع دوم .4
گــفت در 
زين نمط 
ديــــــد 
گـــل به 

حس«كدام بيت  .5
بوي دهن 
آميز ز رنگ 
گر دهد با 
خورم ز مي 

ترتيب در بيت به .6
الف) گه به ده
ب) چون بدوم

تشب  دقّت، 
عظمت، تش 

حس«كدام بيت  .7
تيرو شيپ 
يآن كه گو 
عجب از چ 
اند يسعد 

صف

 
 

21. 1

22. 2

23. 3

24. 4

25. 5

26. 6

27. 7



  

 

 

  
 

 

 

 

 

)96مهر  21كانون، 

)95آبان  7 كانون، 

)96آبان  5 كانون، 

)95آبان  21انون، 

)96آبان  19انون، 

)96آذر  17كانون، 

)95دي  24كانون، 

)4، مشابه تمرين 1

(آزمون ك 

(آزمون 

(آزمون 

(آزمون كا 

(آزمون كا 

(آزمون ك 

 جناس

(آزمون ك 

4ي   ب درسي، صفحه

  آميزي حس

  س

 

ج 

(كتاب 

 »نستي

ح 

4 

  ن

 انم

 

  وچار ماه ده
   بهار

   تار

 ن از قفس
  م و بس

  دارد جرس ي
بيدار باشم زين سپس

  ند

»ش چون سراب
 آميزي س

  ت

  يره سرسر ن

كه زهرش در ميانس
 بيه

3 

دنياست رنج يكافر

   جويم

ساعت لعل ترت افشا
   برت افشانم

 يا بر سرت افشانم
  ر افسرت افشانم

ز م ستي اخ عروس
د مست ز گل فصل

  اريو بر او مژده ب
چو ماهت شب يو

خوان  من، فرياد مي
ي ما خود يكي داريم
ن بر شتر تا بانگ مي
م اين بار از قفس ب

  وستنديبازپ

پستن قامتش  پيش
  ، نخواهد شد سم

 صبح تشنه مكش
حس 

استخ دوست تمام
 ي گذر نكرد خواب

نيبنهد پا در ا هك ن
م جاي ديگر است

 حلوا بدان مانَد ك
تشب 

2 

ما ك قتيكه در طر
 يچه نيزنخ زر ن

ا قدح افتاده بر لب
 ز من برفروز

كن / تا از مژه هر سا
دامن تو ريزم يا در
/ بر خنجر تو پاشم

داري بر تا سر به كله

چرخ يچون سو/  ار
همچو بلبل كه شود

ريتو ز سر گ يجوان
وز روشن شود از رو

بندي همچو ور پاي
هر روز خاطر با يكي

كن ن / تو خواب مي
خت شد / گر جستم

و ب دنديببر يته مد
  ييكجا
چمن سروهاي  كه
به زلفت قس اهيس ي

چو شنه مكش هم
 بخشي صيت

در مجلس ما ماه رخ
گذر كرد و ها اليخ

سر ندارد آن/  حجاب
در ميان جمع و دلم

نش               و يا
 د

/ ميو خوش باش م
نيميهمچو در س/  ر

ندبااليي / چو الله با
/ به آتشگه مغزسوز 

 رد؟
ي دوست زبان تر ك
شته گهر دارم / در د

رمايي / است، چه ف
ر كن و بر سر نه / ت

 ارد؟
ست و نثاا ت و نثار
ه/  فيلط ي ز نواها

كه ج/  زحل ريپ يو
روي / ح كه تو درتاب

 ؟
نفس / ولبل شيرين

مهربان و مهربان / ه
ز من بگو اي ساربان
د اكنون كه بندم سخ

 شود؟ ديده نمي 
كه/  را عهد صحبت

ماه بگو كه از ك يا 
/ ي ماست يان خانه

يكن/  رو كه روز مرا

 ست؟
دش/  ام نهيردي ةشن

شخص 

د/  جمع كه امشب 
چه خي / آفتاب دي برآ

جسم و جان را او ح
اي؟ / من د ب شنيده

 است؟  نرفتهكار 
ديدار شيرين ت بي

تضاد 

هاي ادبي و آرايه
 كتاب درسي

  مجاز ندارد؟
ميو مالمت كش ميكن

مرغزار انيس تازه م
وق نرگس مست بلن
س ساقي آن آتش توبه

دار» آميزي حس«
ن به سالم خشك اي
وزن مژگانم صد رش
م من از عالم جاني
ك در سلطان را افسر

دا» آميزي حس«
ستا ان را شب وصل

نگنجد شيدر خو
سو دياسب دوان ير

در آن صبح زيس تبر

آميزي دارد؟ حس
 بهار آمد بنال اي بل
د مردم دوستان نام

آهنگ را ازول پيش
خردمندان چه سود

»مجاز«يت آراية 
وست قدر شناسند

ي /ل لبت بده زكات
 درخت گل اندر ميا

ماهر يا ير آن سر

ه در بيت زير نيس
تش ريزود س يو ا
 ه

 ندارد؟» مجاز«
نيدر ا دياريشمع م

ن ندارد امشب كه
باشد ج هك آن نديب

ز وجود حاضر غايب

ه در بيت زير به ك
ر كام من تلخ است

 بخشي (تشخيص)

دستور و
ك 16تا  10ي  صفحه

  16
  
 
بيت كدام .8 

وفا كن 
نرگس 
ز شو 
بيا س 

كدام بيت  .9
با من 
بر سو 
معلوم 
خاك 

كدام بيت .10 
اخترا 
زهره 
مشتر 
شمس 

 

كدام بيت ح .1
بوي ب 
گيرند 
محمو 
پند خ 

در كدام بيت. 2 .
دو دو 
از لعل 
يكي 
اگر بر 

كدام آرايه .3 .
من به تو«

كنايه 

كدام بيت .4 .
گو ش 
سر آن 
دل نب 
هرگز 

كدام آرايه .5 .
شكر در«

بخ جان 

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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 )7، بيت 12ي 

 )4كمل تمرين 

 آرايه، تركيبي)

 آرايه، تركيبي)

 )5، بيت 11ي 

  
  )95مهر  23، 

  )95مهر  23، 

 هم
 ول

ي  كتاب درسي، صفحه

، مك14ي   صفحه سي،

(كتاب درسي، آ 

 
 
   

  
  لف، ب

(كتاب درسي، آ 

ي  كتاب درسي، صفحه

(آزمون كانون 

(آزمون كانون 

فارسي پايه ده 
بخش او 

(ك 
 »يبان برد
  ن تا چـند

  خـورم مي
  بانِ ننـگ
  چــه داري

(كتاب درس 
  ن آشنا شنيد
  واران ياد باد
   ذوق و مستي
  فتار من است

 ت؟ 
 نـبد دوار بماند
 كه اينم پند بس
ـلگشت مصلّا را

گيرد ماني ور نمي
ج، د، ا  

 »ت باج
  س
  رايي

(ك  

ي ســر بـه گريب
سر فكرت به گريبان
دل سر در گريبان م
ـــانده سر در گريب
گريبان بنماي تا چـ

آشنـــــا ســــخن
ـــوش شــــاد خو
لخيِ مي در جنب ذ
رين سخن نادره گف

 گزينه آمده است
اين گناري كه در 

 ديدم از هجران ك
آباد و گـ  آب ركن

زمايرد اين آتش، 
 ، ج ب

همه دلبران دهندت
 كنايه، تناسب، جنا
آر ناسب، كنايه، واج

 

  

 ن دارد؟
از خـــجلي
ما ز جورت س

ـون دخـــــ
مـــــــرا مـ
يا مشك در گ

 ست.
از يــــــار آ
بـــــانگ نــ
سهل است تل
يــــــار شير

ترتيب در كدام به
يـــــادگا
گوشـمالي
كـــــنار
گي اگــر مي

د، الف، 

سزد اگر ه  
تشبيه، 
تضاد، تن 

  ز رخسار (تشبيه)
  آميزي)ند (حس
  بخشي) يله (جان

  نظير)ن (مراعات

ستم خدا رزاق بود

 ت
  جاني

سيرت خويش گفت
   داني

5 6

ر مفهومي يكسان

به كار رفته اس» ي

به» آميزي، كنايه س
 ـر
 ب
 ت
 ار

 ف، ب

 ده است؟

 پـــــرده برداري
ن سخني گوش مان
ش بر تــــن ساحل

ر سر و  بر دوش من

 دارد؟
ر هر خوان كه بنشس

  نهد ه پيشش مي
  زو روزي به درد

  رسان اق و روزي

كه بيش از آن است
شك جانِ ج  كه بي

نعت (زشتي) بود س
خويش كردن هم تو

ي بيت زير ايها كن
 پايان برد
 ان هر روز
  تردامني
  به چنگ
 ر آستينت

آميزي حس«ي . . .
  باد صبا شنيد
 ن زهر گشت

 آن بخواهد
 فظ آموخت

شبيه، جناس، حس
تـ يدم خــــوش

اندمي قول ربــاب
جنّت نخواهي يافت
ست آرم سكندرو

د، ج، الف 

ر كدام گزينه آمد
 ي چون تاج

 ، تشبيه
   ص

 مده است؟
حقـــــيقت،  ديدار
كز همه شيرين   ماند
داده تــــنش  ـــه
بوســـه زند ب  ش من

ي با ساير ابيات ند
در كار كرد / گفت بر
 / قسمت هر يك به

ي نامد از»يا رب/ «
ن / خداي است رز

 معنايي ندارد؟
گويي / گويند مگو ك

انم از آني / يقين د
 بيش گفت / كه شن
ز آني / كه وصف خ

مفهوم
 ب درسي

با  د در كدام گزينه
ن، ره چـــو به پ
سرِ ناز برآري ز گريبا
نـــــداند سـرِّ من

كــرد فرياد دامان ي
 زير دامن يا گل در

ي گزينه جز ها به نه
ـــوش تو هر كه ز
ـم از تلخي غم چو
ن بكاهد، گل عذر آ
رز غزل نكته به حاف

تش«هاي  ت، آرايه
ي سخن عشق ندي
ول ناصحان را خوا
ي مي باقي كه در ج
ينه را روزي به دس

 ج، د

ود در بيت زير، در
سر خوبان كشوري

تلميحآرايي،  ي، واج
جاز، تلميح، تشخيص

آم نادرستم بيت 
ت بهار آيي پـــــد
ن خيره و خامـوش
 مانند يــكي زلزلــ
دوم سبزه در آغوش

ه مفهوم مشتركي
اي د هم گدايي نكته
دهد رزاق روزي مي

/  با خدا زاري نكرد
ت روزي ز مهر كسا

يگر ابيات قرابت م
چه كني كه هرچه گ
صفي كه گويم بيش
ر اين وصف از اين

ي كه كردم بيش از

معني و م
كتاب 16تا  10ي  صفحه

 
 

ي موجود كنايه .6
در بر مـــن«

تـــــو سر 
تـــــــا ن 
همـــــي 
عود است 

ي گزينه در همه .7
بوي خــــ 
كامـــــــ 
ارچه جان  
كه در طر  

با توجه به ابيات .8
الف) از صداي
ب) من كه قو
ج) بده ساقي
د) من آن آيي

الف، ب، ج 

هاي موجو آرايه .9
تويي كه بر س«

بخشي جان 
جناس، مج 

هاي كدامآرايه .10
چو در وقت 
چنان ليك 
راسـت به 
چـــون بد 

بيت كدام گزينه .1
بر در شاهم 
جمله را ر 
نيز روزي 
گرم نيست 

كدام بيت با ديگ. 2
وصفش چ 
هر آن وص 
نخواهم در 
ز هر وصفي 

ص

 
 

36. 6

37. 7

38. 8

39. 9

40. 0

41. 1

42. 2
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  )95مهر  23(آزمون كانون،   كدام بيت با ديگر ابيات قرابت معنايي ندارد؟ .3 .43

  به جايي كه بدخواه خوني بود / تواضع نمودن زبوني بود   به مهر آسمانش به عيوق بردچو شبنم بيفتاد مسكين و خرد /  
  در اين حضرت آنان گرفتند صدر / كه خود را فروتر نهادند قدر   بلنديت بايد تواضع گزين / كه آن بام را نيست سلّم (نردبان) جز اين 

 )96مهر  21(آزمون كانون،   دارد؟بيت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي بيشتري  .4 .44

 »نپسندم كه به جاي تو بود هيچكس مي/  تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من«

  ي؟كس يكند به جا نيبه شهر شما ا يكس/  ندهد يم نهاريدلم ببرد و به جان ز 
  به دوران شما ديباغبانش خرمن آرا/  به عرض دينوبهاركام دل آ كز يهرگل 
  از تو ريغ ستين ،يمرا منظور در آفاق، بار/  گريكند با صورت د ينظرباز يرياگر غ 
  شميحافظ راز خود و عارف وقت خو/  من اگر باده خورم ور نه چه كارم با كس 

 )96مهر  21(آزمون كانون،   كدام بيت مفهوم متفاوتي دارد؟ .5 .45

  بس ندينه چندان كه گو كنيول/  ستين بيمردم شدن ع داريبه د 
  نديننش بهيبر ره زور و غ/  نديخود ب بيكه ع ديمرد با 
  دار  آخر از خود شرم گفتا نهييآ ميقت و/  اندر چشم خلق  گفتم يم ناي از شيمردم پ  بيع 
  يكوش گرانيد يواندر افشاي / پوش خود بيزشت باشد كه ع 

  )96مهر  21(آزمون كانون،   متناسب نيست؟ » نگويمتا راست، تمام نشده، دروغ «كدام گزينه از نظر معنايي با عبارت  .6 .46

  گر همه دشنام باشد آن رواست/  سخن با من بگو چه كژ چه راست كي 
  فروغ يز بخت سپهر ردينگ/  اگر جفت گردد زبان بر دروغ 
  وار جهان در زر گرفتش محتشم/  گفتار تچو صبح صادق آمد راس 
  ستيگر ديببا بر چارگانيبه ب/  ستيچارگيسخن گفتن كژ ز ب 

  )95آبان  21(آزمون كانون،   كدام بيت با مصراع دوم بيت زير قرابت معنايي دارد؟ .7 .47

 »به نام كردگار هفت افالك / كه پيدا كرد آدم از كفي خاك«

  آدم ندارد قيمتي / خاك ره بايد شمردن دولت پرويز را ملكت آل بني 
  ضعيف از تو توانا شدهاي همه هستي ز تو پيدا شده / خاك  
  رويم / هر چند فرق فرقد جاي نشست ماست با پاسبان كويش در خاك مي 
  صورت ار با تو نباشد گو مباش / خاك بر سر جسم را چون جان تو راست 

  )96آذر  17(آزمون كانون،    (عبارات همگي از دعاي عرفه انتخاب شده است). دارد؟ ييقرابت معنا »هر آن وصفي كه گويم بيش از آني«با مصراع  عبارتكدام  .8 .48

 لَىع تموابغَ اَتْمهاي كاملت را بر من تمام كردي. : نعمتنْعامِالاْ  س  
  نيست. اى خداى را سپاس كه براى حكمش برگرداننده: ئه دافعالْحمد هللا الَّذى لَيس لقَضا 
  .داند او چگونه است جز او نمى  كه ى آن: ايعلَم كَيف هو االّ هوا منْ ال ي 
 ماَللّه كَانّى اَراك لْنى اَخْشاكعبينم خدايا چنانم كن كه از تو بترسم گويا كه تو را مى: اج.  

 )11مشابه مفهوم بيت ، 13ي   (كتاب درسي، صفحه  نسبي با مفهوم ساير ابيات است؟  تقابلمفهوم كدام بيت در  .9 .49

  عرض و مال و دل و دين در سر مغروري كرد  حافظ افتادگي از دست مده زان كه حــــسود 
  نبايد كرد بيش از حد كه هيبت را زيان دارد  تواضع گرچه محبوب است و فضل بيكران دارد 
  ر انـــدازدتتـــــكبر به خـــــاك انــــد  تــــــواضـــــع ســـــر رفعــــت افرازدت 
  كــــه در ســـــرگــــراني است قدر بلند؟  گــــــمان كـــــي بــَرَد مــــردم هوشمند 

 )11، مشابه مفهوم بيت 13ي   (كتاب درسي، صفحه   است؟  متفاوتها  مفهوم كدام گزينه با ساير گزينه .10 .50

  پريشان داشتن خاك را جز باد نتواند  باد  بيرون كن ز سر تا جمع گردي بهر آنك 
  چــــون شنيد انـجام فرعونان و عاد  عـــــــاقـــل از سر بنهد اين مستي و باد 
  مبــــــادا كس به زور خويش مغرور  ز مغـــــروري كـــــاله از ســـر شود دور 
  زان كــــه دارد صــد بدي در زير او  هـــــان مشو مغرور ز آن گفت نـــكــــو  
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 )11تا  1يات  

 )8، بيت 10ي 

 )3، بيت 10ي 

 )3مفهوم بيت 

 )2، پاراگراف 

 )5، پاراگراف 

 هم
 ول

، مشابه مفهوم ابي13

 
  
  
(  

ي  كتاب درسي، صفحه

ي  كتاب درسي، صفحه

 ان

  
  
  
  م)

، مشابه م10ي   صفحه

16ي   درسي، صفحه

16ي   درسي، صفحه

فارسي پايه ده 
بخش او 

3و  12ي   سي، صفحه

ــــالم رفت رالسـ 
ف كــــاله كــــي
يـــده است كسي

غفور (پادشاه چين)

(ك 

 »جانِ جاني
  ده گوست

  آيـــد  ـي
  ـــم باال

(ك 

ـــر دانــا و نادا
ور و رزاق رهـــنما
ـــش مفلـــــسان
مـــــن اســـــت
صما (سخت و محكم

(كتاب درسي، ص  

  خدا رزاق بود
  رســـــان ي

  اند عنكبوت
  ر استـوتـــ

(كتاب  

  ـاستي

(كتاب  

   فروغ
  كوتر
  رس

  ري را 

(كتاب درس 

ره نيــــاز بـــه دار
يصـــــر و طــرف
ر بــه جــايي نرسي
د چه دربان و چه فغ

شك جا ـم كه بي
ك بريده زبان بيهود

ـو به گفت برنمــــ
كـــرّوبيان عــــالـ

ـي خـــلّاق هــ
پـــــرو نــــــــده

هـــــر آســــــايــ
ـار و نهـــــان از م

ي ص  به زير صخره

خوان كه بنشستم خ
ســت رزاق و روزي
س هـــرگـــز نمــا
ه رزق مــقدر نكـــ

دوري از كژي و كــا

 ت؟
 كه تاج از تو گيرد

 نيكوست، راست نيك
ستــي نيستم دستر
سرمــــايه مـر كافر

رنـــــد از ر
چين قباي قي
كـــز كـــبر
چو مرگ آيد

يقين دانـــ
چه جاي كلك

  ي توست
وصــــف تــ
با همـــــه ك

تــــويــ
خـــــلّاق بن
مــــگــر به
ــهمه آشكــ

در بن چاهي

گفت بر هر خ
خـــــداي ا

مــگس بـــي
قانع شدن به

هـــــمان د
  رگ
  شت
  ــت

م گزينه آمده است
چو خواهـي
اگر دروغ تو

ســــوي راس
دروغ است س

6 5 

 از ثناي تو حد ثناي

 .   دارند

 هومي دارند.

و بـــال چــو تگرر ا
تگو شد محتشم گش
ها نشــايــد نهـفــ

در كدام» غ نگويم.

  يكسان است.
 ـــــرد راه
 ست روزگـار
 ــــوسـي

 ل مــــغرور

  ؟نداردفهومي
  از آنــي
 الن اســت

خــامــوشي  گفت
 آيـد ر نمي

 د تو گفتـن

  ؟نداردفهومي
 پنهان  و

 ســـمان
 رسـان

  من است
 يب بداند

. . قرابت مفهومي
 در كار كرد
 كســــان

 دهد ر مي
 قضا و ليك

رت زير قرابت مفه
 »نگويم.

 ـــتي
ور ببــــارد بر  ــــد
كسي كاو راس  گشت
ز من راستـي  فــت

 تمام نشده، دروغ
 ـرد دروغ
 زير عـيان
 ت و بـس
  طمع را

مفهوم
 درسي

. . . جز ها به گزينه
ر داشت سالمت نبـ

كه ديده است بر و ناز
مدار هيچ در دل هـ
د به جاه و مـــــال

مف بيت زير قرابت
ي كه گويم، بيش

ه در وصف شوق ناال
و نتواند به شـرح گ
ل تــو به وهـــم در
ـــم حـــق حــمد

بيت زير قرابت مف
زاق هــــر پيدا

دان و خداونــد آس ب
ر ــداده است روزي
ت روزي و جان از
ت موري به علم غي

ي . . گزينه جز ا به
اي د هم گدايي نكته

ت روزي ز خــوان ك
رســـــان پـــر زي

وست رزق فراخ از قض

. . . با عبار جز ا به
مام نشده، دروغ نگ
چـيزي بــه از راســ
كه راستــــگو باشـ
ي سخن را قدر كم گ

ها كه گف و آن سخن

تا راست،«عبارت 
ن را مگردان به گـــ
 خبر دان و راست ز

ي من دروغ است يـه
م اندر آري دروغي

معني و م
كتاب د 16تا  10ي  حه

 
 

 

ي گز مفهوم همه .1
زاهد غرور 
بگذر ز كبر 
از كبــر م 
نشايد شد 

كدام گزينه با بي. 2
هر آن وصفي«

زبان ناطقه 
ثناي تـــو 
ـــــلوص 
ما نتوانيـــ 

كدام گزينه با ب .3
تــــويي رز

دادار غيب 
مـنعم نــ  
ز من هست 
حـــــاجت 

ها ي گزينه همه .4
بر در شاهم 
كرم نيست 
رزق را روز 
گرچه نكو 

ها ي گزينه همه .5
تا راست، تم«

نديديم چـ 
مرد بايد ك 
ز كژگويي 
بگويم بدو 

عب مقابلمفهوم  .6
زبــــــان 
دروغ زير 
ســــرمايـ 
بـــه نظـم 

صفح
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 )8، پاراگراف 16ي   (كتاب درسي، صفحه  بيت . . . با عبارت زير قرابت مفهومي دارند.  جز ي ابيات به همه .7 .57

 »ي ديگري نروم. تا روزي خدا تمام نشده، به در خانه«

  ده اوســت كــــه روزيروزي از او خــــــــواه   بــــر در او رو كـــه از اينــــــان به اوست 

  گــــر ز خـوان توست نانش ور ز خوان خويشتن  خورد هر كه را بيني به گيــتي روزي خود مي 

  به سوي عيـب چون پويي گر او را غيب دان بيني  گويي ده عطا از خلق چون جويي گر او را مـال 

  و غفور است و ودودكه كريم اسـت و رحيم است   دســـت حاجت چو بري پيش خــداوندي بر 

 )7، پاراگراف 16ي   (كتاب درسي، صفحه  ي . . . با عبارت زير قرابت مفهومي دارند.  گزينه جز ها به ي گزينه همه .8 .58

 »تا از عيب و گناه خود، پاك نگردم، عيب مردم نگويم«

  پوشد از چشم خاليق، عيب پوش عيب خود مي  ي مردم دريدن، عيب خود بنمودن است پرده 

  بخواست جام مي و گفت عـــيب پوشيــــدن  به پير ميـــــكده گفتم كه چيست راه نجات 

  دار تــــا نشــــوي از نَفَــــــــسي عيــــب  وار عيــب نمـــــايــي مـــكــن آيينـــــه 

  خلق را پاك بــازگشــت و مـــĤب (بازگشتن)  ســــــوي او تـــاب كـــز گنــاه بـه اوست 

 )10، بيت 12ي  (كتاب درسي، صفحه   ؟شود در بيت زير، از كدام گزينه دريافت مي» ي نيلوفري پرده«معني موردنظر از  .9 .59

 »كيست كند با چو مني همسري؟  ي نيلوفري در بن ايــــن پـــرده«

  آن تازگي دهد كه به نيلوفر آفتاب  روي چو آفتاب به چشم چـو نرگست 

  نيـــــــستم غافل از سپهر كبود  ه بـاده و رودگــــــر ز خود غافلم ب 

  نخواهـد شـدن رام با كس به مهر  بــر اين گونه خواهـد گذشتن سپهر  

  داشت آرام مـهر بــه دل در همي  برين نيز بگذشت چــندي سپهـــر 

 )92 - خارج از كشور(سراسري    دارد؟ تفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات  .10 .60

  آن ميوه نارس است كه بر دار مانده است» / كليم«پختگي افتادگي باشد نشان  

  بلندي از آن يافت كاو پست شد / در نيستي كوفت تا هست شد 

  تواضع كند هوشمند گزين / نهد شاخ پرميوه سر بر زمين 

  ام از نظر، چه سازم؟ جانا نكني به من نظر تو / كه افتاده 
  
  
  




