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 قلمرو زبانی

 نید و در جاهای خالی قرار دهید.، واژه های مناسب انتخاب ک«تناسب»ی معنایی از متن درس، با توجّه به رابطه -1 

 ، دبیر، قلمدوات ،قعتر  *          ان                                                                             حَشَم، ندیم خیلتاش،*

 های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.معادل معنایی فعل -2

 بار داده آید: حضور داده شودۀ اجاز*                     بر نشست :سوار اسب شد*                               مثال داد: فرمان داد*

 های زیر بررسی کنید.را در عبارت« محجوب» ۀکاربرد معنایی واژ -3

   ... .و اطبّا از مگر مردمان، از گشت محجوب *

 است.« و مستور پنهان شدن»است و معنای آن « حجاب»و « حجب»خانواده با هم« محجوب»

   .دور به گناه از دلش و دیده و بود محجوب مردی *

 به کار رفته است.« شرم داشتنحیا بودن و با »در معنای « محجوب»عبارت  این در

 ها توّجه کنید:زیر و تفاوت آن ۀبه دو جمل -4

 شود.( کتاب خوانده میب                                       خواند.ف( مریم کتاب میال
« معلوم»را « الف» ۀملت، نسبت داده شده است. فعل جبه نهادی که قبالً مفعول بوده اس« ب» ۀو فعل جمل« نهاد»به « الف» ۀفعل جمل

 شویم:ی معلوم آشنا میمجهول کردن جمله ۀبا دقّت در جدول زیر، با ساخت و شیو  نامیم.می« مجهول»دوم را  ۀو فعل جمل

 فعل مفعول نهاد ساخت

 .می خوانَد کتاب مریم معلوم

 کتاب مجهول
 

 .شودخوانده می

 .خواهد خواند کتاب مریم معلوم

 کتاب مجهول
 

 .خوانده خواهد شد

 کارگاه

 پژوهیمتن
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 معلوم:ۀ یبینید در مجهول ساختن جملمیطور که همان

 .کنیممی حذف را معلومۀ جمل نهاد الف(

 .دهیممی قرار نهاد جایگاه در را معلومۀ جمل مفعولِ ب(

مانِ فعل اصلی ز، فعلی متناسب با شناسه و «شدن»نویسیم؛ سپس، از می« بن ماضی + ه/ ــه»فعل اصلی جمله را به شکل  پ(

 آوریم.می

 .دهیممی مطابقت( جمع یا مفرد) شمار نظر از جدید، نهاد با را فعل شناسه آخر، مرحله در ت(

 و« آمدن»های دیگری، مانند امّا در گذشته، با فعل ؛ودشمی ساخته «شدن» مصدر کمک به مجهول فعل امروزه، توّجه:

 شد.نیز ساخته می« گشتن»

 .بنویسید را هاآن امروزی معادل و بیابید مجهول فعل از هایی نمونه درس، متن از اکنون *

   نامه نوشته شد. :نامه نبشته آمد                                                              شود.فرستاده ها نامه: ها گ سیل کرده شودنامه

                                                

  
 

 قلمرو ادبی
 های نثر متن درس را بیابید.دو نمونه از ویژگی-1

 «ببردم و راه یافتم و برسانیدم و امیر بخواند و گفت: نیک آمد.»؛ نمونه: جمالت )ایجاز(کوتاه و رسا بودن  -1

ه و کرد یافتم خانه تاریک»ها: توجه به جزئیات و توصیف دقیق صحنهریزبینی،  -3؛ دقت و صداقت  در بیان -2

نمونه: آن را  ؛جایی ارکان دستوری جملهجابه -4؛ «..ها نهاده و.ر شاخههای کتاب آویخته و تر کرده و بسیاپرده

 استواری و پختگی نوشتار-5؛ روا دارد ستدن امیرالمؤمنین می

 ها را بنویسید.ها را بیابید و مفهوم آن« مجاز»در عبارت های زیر،  -2

  ها زده بودند.ها و شراعود آمدند و خیمهالف( به کرانِ آب فر

 مجاز از رودخانه «آب»

  ها به شمشیر بیاورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده.ب( زَری که سلطان محمود به َغزو از بت خانه

 مجاز از جنگ «شمشیر»
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 قلمرو فکری 
 معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید. -1

 جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید. امیر از آن

 هایش را عوض کرد.خود رفت و لباس خیمۀبه  ،امیر مسعود که از مرگ نجات یافته بود

 :«درنهاد این مردِ بزرگ و دبیرِ کافی، به نشاط، قلم» ۀبا توجّه به جمل -2

  چه کسی است؟« این مرد»الف( مقصود از 

 و استاد ابوالفضل بیهقی غزنوی مسعود دبیر بونصرمشکان،

  به چه معناست؟« دبیرِ کافی»ب( 

 و دانای کار و الیق باکفایت ینویسنده

 های اخالقی برخوردار است؟عبارت زیر، از کدام فضیلت ۀگویند -3

 «مند نیست.آن چه دارم از ح طامِ دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجت»

 .خور، توجه نداشتن به مادیاتحالل، بلند نظر، قانعدارای عزّت نفس، 

 ی مناسبت مفهومی بیت زیر و متن درس توضیح دهید.درباره -4

 حساب خود این جا کن، آسوده دل شو                                 میفکن هب روز زجا کار خود را
 صائب تبریزی

های هترسند و داشتاز حساب روز جزا می پسرش و ب ست سخنان قاضی ب ست و پسرش تناسب دارد. قاضی بااین بیت 

اندکشان قانع هستند. در بیت صائب نیز بر این نکته تأکید شده است که پیش از فرارسیدن روز جزا، حسابمان را در همین 

 دنیا پاک کنیم. 
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 زاغ و کبک

 رخت خود از باغ هب راغی کشید                                                            زاغی از آن جا هک رفاغی زگید
 .، راحتیآسایش: فراغ/  ، صحرامرغزار کوه، دامنۀ سبز: راغزاغ: کالغ، غ راب/  قلمرو زبانی:

 رخت /راغ و فراغ/ و باغ راغ و زاغ: اختالفی ناهمسان جناسکنند./ زاغ: نماد کسانی که تقلید کورکورانه می قلمرو ادبی:

 «ی»و  «غ» صامت آراییواج. / رفتن جایی سفر کردن و از از کنایه :کشیدن

 .رودب د، تصمیم گرفت از باغ به صحراییوآسایش و راحتی بیشتری ببه دلیل آنکه به دنبال زاغی  قلمرو فکری:

 )مفهوم کلی: سفر برای طلب آسایش(

 دِه مخزِن پنهان کوهرعهض                                                                                    دید یکی رعهص هب دامان کوه
 .دهنده نشان: ده عرضه/ صحرافضای خالی،  میدان،: عرصه قلمرو زبانی:

 .کوه دامان: و تشخیص استعاری اضافه/ عرضه و عرصه: اختالفی )ناقص( ناهمسان جناس قلمرو ادبی:

بر بود )= رنگِ رخساره خ کوه پنهان هایزیبایی دهنده و بیان کنندۀدر دامنۀ کوه فضایی دید که نشان قلمرو فکری:

 دهد از سرّ ضمیر(.می

 ی فیروزه افمشاهد آن روهض                                                                 انرده کبکی هب جماِل تمام
جمع زار. / روضه: باغ، گل، محبوبشاهد: زیبارومثل و مانند/ نادره کبک: ترکیب وصفی مقلوب/ نادره: بی زبانی:قلمرو 

فام: به رنگ فیروزه فیروزه/ زیتونی و سبز مایل به زردفیروزه: سنگی قیمتی به رنگ آبی مایل به سبز یا سبز / ریاض آن:

 )پیروزه(، کبود، آسمانی.

 .زیبارو .2گواه  .1: «شاهد»در واژۀ  ایهام  قلمرو ادبی:

 بود. ای )سرسبز(زیباروی آن باغ فیروزه مانند،یاب و بیی کمکبک قلمرو فکری:
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 هم ُخطواتش ُمتقاِرب هب هم                                                           هم رحکاتش متناسب هب هم
 نزدیک به هم. شونده،نزدیک ،ها/ متقارب: همگراگامها، قدم، ةخ ط وات: جِ خ طو قلمرو زبانی:

های های متوازی در واژه)استفاده از سجعترصیع  // جناس تام: هم و هم. چهار بار آمده است.« هم»تکرار: واژۀ  قلمرو ادبی:

  :است رشتۀ انسانیاین آرایه برای  دو مصراع(

 هم به متناسب حرکاتش هم

 

 هم به م تقارِب خ طواتش مه

 لکمـا رسـوم تـو بـه مقـرّر وی /ای منــوّر بـه تـو نجـوم جـالل های متوازی(:نمونۀ دیگر ترصیع )تقابل سجع

 هایش نزدیک به هم و زیبا.گام ، همحرکاتش هماهنگ بود هم قلمرو فکری:

 وان روش و ُجنبِش هموار را          زاغ چو دید آن ره و رفتار را
 شدۀ )مخففِ( راه، روش، راه رفتن، آیین/ جنبش: تکان، حرکت./ ره: کوتاهکه هنگامی: چو: زبانی قلمرو

 .را: ردیف/ هموار رفتار،: قافیه«/ ر»آرایی: تکرار واج قلمرو ادبی:

 ...دید را کبک تناسبوزون و مم حرکات و رفتن راه وقتی زاغ قلمرو فکری:

 سپسین. بیت با ستمعنایا وابسته المعانیموقوف بیتنکته: این 

 وز پی او رکد هب تقلید جای                   باز کشید از روش خویش اپی
 تقلید: پیروی، متابعت.: زبانی قلمرو

 جناس ناهمسان اختالفی: پای و جای. /دست کشیدن و رها کردن کنایه از نخستع امصر قلمرو ادبی:

 .روی آورداز کبک تقلید به تقلید از رفتار خود دست کشید و قلمرو فکری: 

 کشیدوز قلم اپ رقمی می                                      کشیدرب قدم او قدمی می
 .تناسب: رقم قلم،: زبانی قلمرو

ت: در مصراع نخس« کشیدمی» همسان )تام(: جناس/ (کورکورانه تقلیدپیروی و )=  در هر دو مصراع کنایه قلمرو ادبی: 

و  تهنوش از مجاز: قلم/ قلم قدم، :اختالفی ناهمسان جناس/  نقاشی ؛ در مصراع دوم: رسم کردن وداشتمیبرگذاشت، می

 ،نوشتیم :کشیدمی رقمی  دو بار آمده است./« قدم»واژۀ : (آراییواژهتکرار )/ «م ق،»های تکرار حرف: آرایی واج/  نقش

 .نگاشتمی

ل کبک نوشت. )مثهای او میگذاشت( و از روی نوشتهداشت )پا جای پای کبک میبرمیمانند کبک گام  قلمرو فکری:

 کرد.(رفت و از او پیروی میراه می
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 رفت رب این اقعده روزی هس چار                                                      رد پی اش َالقّصه رد آن رمزغار
: رچا سه روزی/ قاعده: پایه، روش، اساس/ چمنزار دشت،چراگاه، زار، سبزه: مرغزار/ خالصهباری، : القصه زبانی:قلمرو 

 چهار روز )ترکیب وصفی مقلوب(سه

 ( سپری کرد.کبکشیوه )=تقلید از  به این چمنزار آن در روز چند خالصه، قلمرو فکری:

 ررهوی کبک نیاموخته                                                                                      عاقبت از خامی خود سوخته
 .رفتن راه: رهروی/ تجربگیبی ناپختگی،: خامی قلمرو زبانی:

خامی خود  از /دیدن زیان از کنایه: سوختن« / خ» : تکرار حرف آراییواجتجربه بودن/ خام بودن: کنایه از بی  قلمرو ادبی:

 .، سوختهینما )پارادوکس(/ تضاد: خاممتناقض: سوختن

 .بود.. هو راه رفتن کبک را نیاموخت زیان دیده بود، تجربگیبیبه خاطر  که[ در حالیزاغ] سرانجام قلمرو فکری:

 .سپسین بیت با معناستوابسته یا المعانیموقوف بیت ایننکته: 

 ماند رغاَمت زده از کار خویش                                                                  رکد رفامش ره و رفتار خویش
 االحرار، جامیتحفه

ه، زدتاوان: زدهغرامتغرامت: تاوان، پشیمانی، عذاب/ / حرکت و رفتن راه: رفتار و رهفرام ش: فراموش/  قلمرو زبانی:

 .، کسی که غرامت کشددیده زیان

 .خویش: (آراییواژهتکرار ): ادبی قلمرو

د )مفهوم: پشیمانی از تقلی .و پشیمان شد و روش خود را فراموش کرد و از این کار خود زیان دید راه [زاغ] قلمرو فکری:

 کورکورانه(

 مخات به ملقب و جامی به معروف محمد، بن احمد بن عبدالرّحمن نورالدّین جامی:

 جامی ثارآ .است قمری ۹ سده زبانفارسی دارنام ادیبو  دانموسیقی شاعر، الشعرا

زلیخا،  و یوسف، تحفة االحرارابسال،  و سالمان، سلسلة الذهب :از عبارتند

 اسکندری و... . خردنامه

  درک و دریافت
 بررسی نمایید.این سروده را از دید لحن و آهنگ خوانش،  -1 

 داستانی و آهنگ آن مالیم و نرم است. -روایی سروده،لحن این 

 وگو کنید.جا و کورکورانه، گفتهای پیامدهای تقلیدِ نابهریشهۀ با توّجه به قلمرو فکری شعر، دربار -2

 و پیامدهای شومی دارد با فرهنگ ما همخوانی ندارد مواردی در تقلید کورکورانه از رفتارهای غربیتهاجم فرهنگی و 

 که... .
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 ای:گزینههارچهای پرسش

 (1311سراسری ریاضی کنکور ) ندارد؟ تناسب بیت کدام با زیر ابیات مفهوم .1

 نیامــــوخته کبک رهـــــروری                             سوخته خود خامی از عاقـبت»

 «خویش کار از زده غرامت مانــد                       خویش رفتار و ره فرامش کــرد

 کرد فرامــــوش را خـــویشتن تـــک/  کرد گـــوش در کبک تــک کــالغی( 1

 دوست بهر مهره کو و دشمن بهر زهر کو/  مار شکل به تن کند مارچوبه که گیرم ( 2

 کرد گــــم گــــوش دو دم نایـــافته/  کـــرد دم آرزوی خــرک مسکیــــن ( 3

 بری کیفر آورد خـشم یــکی چــــون/  پـــــروری بهـــتر هـــرچند را مـــا( 4
 

 دارد؟ مفهومی تناسب ابیات کدام با زیر، بیت .2
 «نیاموخته کبک رهروی                                      سوخته خود خامی از عاقبت»

 همدم شود زاغ با که است زشت کبک / همسر شود دوده با که است حیف مشک( الف

 خرام کبک نشود بکوشد ارچه کالغ که/ مطلب ایشان خامۀ از من کلک روش( ب

 کهساری کبک به دشتی زاغ  /زند طعنه که سرزمین آن بر ا ف( ج

 را آن نخوانند چشم کند، خواب اگر پای  /نرسد نیکان به تقلید ره از دون طبع( د

 (ج و د4                    (ب و د      3(ب و ج                                2(الف و ج                  1
 

 (1315 زبانسراسری کنکور ) .کند.......... به عدم تقلید کورکورانه، توصیه می به جز بیت هابیت ۀهم. 3

 جهد کن تا که خود کسی باشی                                              چند منقاد هر کس باشی (1

 که به غیر از تو در جهان کس نیست                          جوییهم ز خود جوی هر چه می (2

 کم پرستند خودپرستان را                                                خودپسندی مکن که اهل نظر (3

 در هر کس زدن ز بی نوری است                                   پی تقلید رفتن از کوری است  (4
 

کنکور ) جا است؟ابهو نوآوری و پرهیز از تقلید نابیات به جز بیت ........ دعوت به ابداع  ۀهممفهوم  .4

 (1314ریاضیسراسری 

 که از جریده روی کار مهر باال رفت     مشو مقیّد همراه اگر چه توفیق است  (1

 گویمآنچه استاد ازل گفت بگو می     اندداشتهدر پس آینه طوطی صفتم  (2

 کن تن به تتبّع مده مخترع کار باش         تازه  کنی خواه بد و خواه نیک هر چه (3

 هر که گردد خم نشین باید که افالطون شود                                              از ره تقلید اگر حاصل شود کسب کمال   (4

 ؟موضوع کدام یک از موارد زیر است نمادین به شکلی «خودباختگی و کورکورانه تقلید» .5

 مناظرۀ خسرو و شیرین ( 2                                           االحرار تحفۀ از کبک و زاغ( 1

  بیهقی تاریخ ازب ست  قاضی( 4                                     بهارستان جامی ازحکایت همت ( 3



 ازدهم      یافرسی  2ردس 
 ایهای چهارگزینهپژوهی، شعر خوانی )زاغ و کبک( و پرسشکارگاه متن

 

 پاسخنامه:

 شود؛می دیده هم( 3(  )2) ،(1) هایگزینه در مفهوم کورکورانه است. این تقلید عدم به ابیات، دعوت مفهوم؛ 4گزینۀ .1
 .«اوست در که تراود برون همان کوزه از»=  بر عدم دوستی با نااهل تأکید دارد( 4) گزینۀ مفهوم اما
 
 مفهوم همین نیز «د» و «ب» ابیات از که است کورکورانه و جانابه تقلید نکوهش، بیت مفهوم؛ 3پاسخ، گزینۀ  .2

 .شودمی دریافت
 به دونان ناسزاگویی و طعنه: «ج» بیتمفهوم / پَست افراد با باارزش افراد نشینیهمنکوهش : «الف»گزینۀ  بیتمفهوم 
 .دارد تأسّف جای برتران

 
ها تأکید بر دیگر گزینه .کورکورانه ندارددر نفی خودپسندی و غرور است و ارتباطی به تقلید  3 ۀگزین ؛ 3گزینه  ،پاسخ .3

 عدم تقلید کورکورانه دارند.
 
 ( اشاره دارد.عدم اختیار)اجباری  وار وطوطی این بیت به تقلید ؛2 گزینه پاسخ، .4
 
 .1 گزینه پاسخ، .5


