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چندحکایتازاسرارالتوحید
غرورشکني

 بي خويشتن نشسته بود، خواجه وار و پاي به گردكرده: آزاد و بي مالحظه، با غرور و چهار زانو نشسته  بود.

 شيخ ما را چشم بر وي افتاد: نگاه شيخ ما بر او افتاد. اين طرز نشستن او را ديد.

 شيخ با كسي ُخلقي بكرد در ميان مجلس: شيخ در حين سخن و موعظه، با كسي مزاح )شوخي( كرد.

 خدايتدربهشتكناد: خدا تو را بهشتي كند؛ وارد بهشت كند.

 مارابهشتنبايدبامشتيلنگولوكودرويش: بهشت و ضعيفان ساكن آن، درخور امثال ما نيست.

 مارادرَدروَزخبايد: جاي ما جهنّم است؛ شايسته ي ما جهنّم است.
)هر دو جمله ي اخير، با نوعي طنز و كنايه  بر زبان ش��يخ ابوس��عيد آمده اس��ت تا به شيخ بوعبداهلل بفهماند كه جاي متكبّراني كه از نشستن در كنار 

مردم عادي ننگ دارند در جهنّم است.( 

 بشكست: شكسته شد، خوار و خفيف شد.

 باخويشرسيد: به خود آمد.
تركيعظيمازويدروجودآمد:عمل واجبي )فروتني و حفظ حرمت مجلس ( را ترك كرد. اشتباه بزرگي از او سر زد. 

 اوراتصديقكرد: بزرگي او را تأييد كرد.

مستوِجبآتش
 بازوبههم: با او با هم، همراه او

 فارغبود: اهميت نداد )بي خيال بود!(

 جمعدراضطرابآمدند: همراهان شيخ، آشفته و ناراحت شدند.

 اينسرايبازكنيم: اين خانه را خراب خواهيم كرد.

 حركتيكنند: كاري كنند؛ واكنش نشان دهند.

 مستوجبآتشبَُود: اليق سوختن در آتش دوزخ است.

 بهخاكستربازوقناعتكنند: فقط خاكستر بر او بريزند. به ريختن خاكستر بر سر او بسنده كنند.

 جملهجمعراوقتخوشگشت:همه به وجد آمدند و حس و حال عارفانه اي به آن ها دست داد.

 بسياربگريستندونعرههازدند:زير گريه زدند و فرياد هاي شور و شگفتي بسيار سر دادند؛ اشك شور و شگفتي آن ها– از نكته ي ظريفي كه شيخ 
بر زبان آورد- جاري شد.
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انسانراستین
 فانكسبررويآبميرود: فالني روي آب راه مي رود. )كرامت دارد، كاري خارق العاده مي كند.(

 َچغزيوَصعوهاينيزبرآبميرود: قورباغه و صعوه نيز بر آب حركت مي كنند.

 دريكنفس: در لحظه اي بسيار سريع

 اينچنينچيزهاراچندانقيمتينيست: اين چيزها )كرامت ها و كار هاي خارق العاده( ارزش چنداني ندارند.

 مردآنبَُودكه...ويكلحظهازخدايغافلنباش�د: عارف واقعي كس��ي اس��ت كه درگير تمام امور روزمره زندگي باشد و علي رغم همه ي اين ها، 
يك لحظه از ياد خدا غافل نشود.

)سلوك و عرفان و خداجويي، نه در گوشه نشيني، زهد منفي، كرامات و ... بلكه در زندگي معمولي و انسان ماندن است.(

بهتریِنخلق
 ازاينده،سهاختياركنيد: از بين اين ده نفر، سه نفر را انتخاب كنيد.

 ِگرِدعالمميگشت: همه جا را جست وجو مي كرد.

 كسيراطلبكند: كسي را بيابد.

 انواعفسقوفجوردراوموجود: خالف و بزهكاري اش فراوان بود.

 انگشتنمايگشتهبود: معروف شده بود؛ گاو پيشاني سفيد بود! )تابلو شده بود!(

 انديشهايبهدلشدرآمد: احساس و انديشه اي به دلش  خطور كرد، به اين فكر افتاد.

 بهظاهرحكمنبايدكرد: نبايد براساس ظاهر داوري كرد.

 روابَُودكهاوراقدريوپايگاهيبَُود: شايد )چه بسا، بعيد نيست( داراي مقام ومنزلتي- پيش خدا- باشد.

 بهقولمردمانخطيبرويفرونتوانكشيد: براساس سخن مردم نمي توان به او برچسب و تهمت زد.

 مراخلقاختياركردندكهبهتريِنخلقي: مردم مرا به عنوان بهترين آدم برگزيدند.

 چونهرچهكنمبهگمانخواهدبود: ازآن جايي كه هر كاري بكنم بر پايه ي حدس و گمان است 

 اينگماندرحقخويشبرم،بهتر: به خودم بدگمان باشم بهتر است. )بهتر است خودم را بدترين فرد، معرفي كنم.(

 دستاردرگردنخويشانداخت:  شكست را پذيرفت و خود را به عنوان بدترين فرد معرفي كرد. )كنايه(

 نهبهآنكهطاعتاوبيشاست: نه به دليل آن كه اطاعت و عبادت او بيش تر است

 بهآنكهخودرابدتريندانست: به اين دليل كه خودش را بدترين آدم دانست. )فروتن بود و حرمت بندگان خدا را نگه داشت.(
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پرسشها
معناي واژه هاي مشّخص شده را در متن زير بنويسيد. )متوّسط(.71

الف( در اين كتاب احوال، اقوال و كرامات ابوسعيد بيان شده است.
ب( دانست كه تَركي عظيم از وي دروجودآمد.

پ( به خاكستر بازو قناعت كنند، بسيار شكر واجب آيد.
اقوالا گفته ها / كراماتا كارهاي اسرارآميز و معجزه آساي عارفان / تركا اشتباه )ترك كردن كاري درست و واجب( / بازوا با او، در مورِد او اسسا 

با توّجه به عبارت »شيس گفتا نبايد، ما را بهشت نبايد با مشتي لنگ و لوك و درويش. ما را در دروزخ بايد، جمشيد درو و فرعون درو و خواجه درو و ما .81
درو.« شيس بوعبداهلل بشكست و با خويش رسيد و بعد از آن هرگز چنان ننشست.« به  رسش هاي زير  اسس دهيد.

الف( كدام جمله به معناي »به خودآمد« است؟ )ساده(
ب( كدام قسمت اين عبارت با بيت زير هم مفهوم است؟ )متوّسط( 

»به دولت كساني سرافراختند / كه تاج تكبّر بينداختند
پ( مفهوم كلِّي اين عبارت با بيت زير چه تناسبي دارد؟ توضيح دهيد. )دشوار(

به دوزخ بََرد مرد را خوي زشت / كه اخالق نيك آمده است از بهشت
ت( منظور از »خواجه« كيست و شيس ابوسعيد چه صفت مشتركي ميان او و جمشيد و فرعون يافته است؟ )متوّسط(

ث( چرا شيس ابوسعيد در اين عبارت خود را نيز در دوزخ جاي مي دهد؟ )دشوار(
 اسسا 

الف( با خويش رسيد.
ب( شيس بوعبداهلل بشكست و با خويش رسيد.

پ( منظور ابوس��عيد از ترجيح جهنّم بر بهش��ت، رس��اندن اين مضمون به شكل غيرمستقيم است كه هركه خود را بزرگ تر از ديگران بپندارد و متكبّرانه رفتار 
كند، جايش در جهنّم خواهدبود؛ بيت مورد نظر نيز اخالق خوب را مايه ي ورود به بهشت و اخالق بد را عامل جهنّمي شدن مي داند.

ت( همان »بوعبداهلل باكو« / تكبّر و فخرفروشي
ث( تا دچار تكبّر و خودبرتربيني نشود؛ يعني نگويد كه تو به جهنّم مي روي و من به بهشت چون من از تو بهترم. مي گويد هر كه متكبّر باشد چه تو چه من به 

جهنّم خواهيم رفت. )به زبان خودماني خواست چيزي بگويد كه به بوعبداهلل باكو خيلي هم برنخورد!(

با توّجه به عبارت »از آن خاكس��تر بعضي به جامه ي ش��يس رس��يد. شيس فارغ بود و هيچ متأثر نگشت. جمع دراضطراب آمدند و گفتندا اين سراي باز كنيم. .91
شيس ما گفتا »آرام بگيريد؛ كسي كه مستوجب آتش بود به خاكستر بازو قناعت كنند، بسيار شكر واجب آيد.«

الف( معناي واژه ها و جمله هاي زيرخط دار را بنويسيد. )متوّسط(
ب( بيت »كه اي نفس من درخوِر آتشم / به خاكستري روي درهم كشم« با كدام قسمت اين عبارت تناسب مفهومي دارد؟ آن مفهوم چيست؟ )ساده(

پ( بيت »طريقت جز اين نيست درويش را / كه افكنده دارد تن خويش را« با كدام قسمت از اين عبارت تناسب دارد؟ چرا؟ )متوّسط(
ت( با توّجه به اين حكايت شيوه ي رايج تربيت مريدان توسط عارفان چگونه بوده است؟ )متوّسط(

 اسسا 
الف( مقداري / اهّميّت نداد )بي خيال بود!( / اين خانه را خراب كنيم.

ب( كسي كه مستوجب ... واجب آيد. / مفهوما خودنكوهي و  يوسته نفس خود را متّهم داشتن و خود را گناهكار و سزاوار آتش دوزخ  نداشتن!
پ( خط اّول؛ زيرا نشان مي دهد كه شيس ابوسعيد بسيار فروتن است و براي خودش احترام و شأن خاصي قائل نيست تا از اين حادثه عصباني و دلگير شود.

ت( به شكل عملي نه نظري؛ يعني برخالف مكتب ها و حوزه ها كه برنامه ي درسي مشّخصي داشتند، عارفان با مريدان خود زندگي مي كردند و از اتّفاقاتي كه 
برايشان روي مي داد استفاده مي كردند و در عمل و با رفتار و گفتار خود به آنان درس زندگي و انسانيّت مي دادند. )نه جزوه و كتاب و تست و ...(

چرا در حكايت انسان راستين، ابوسعيد ابوالخير، زهد منفي و ُرهبانيت را نكوهش مي كند؟ )متوّسط(.101
زي��را رهبانيّ��ت )مانن��د راهبان از دنيا بريدن( يا همان ُزهِد منفي، انس��ان را از جامعه و مردم جدا مي كند و مانع مي ش��ود آدم��ي به وظايف اجتماعي و  اسسا 

خانوادگي خود برس��د. هم چنين به ياد خدا بودن وقتي ارزش��مند اس��ت كه زمينه هاي دوري از ياد خدا فراهم باشد. )يعني كسي كه مي رود داخل يك غار يا نوك يك 
كوه، يا وسط بيابان ... و خدا را ياد مي كند، خُب هنر نمي كند كه! چيز ديگري هم آن جا هست كه به آن توجّه كند؟!(
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با توّجه به عبارت »او ِگرد عالم مي گشت كه كسي طلب كند. روز چهارم به كويي فرو مي شد. مردي را ديد كه به فساد و ناشايستگي معروف بود و انواع .111
فس��ق و فجور درو موجود. چنان كه انگش��ت نماي گش��ته بود. با خود گفت به قول مردمان خّطي به وي فرونتوان كش��يد و به اين كه مرا خلق اختيار كردند كه 

بهترين خلقي، غّره نتوان گشت. اين گمان در حق خويش برم بهتر.« به  رسش هاي زير  اسس دهيد.
الف( معناي واژه ها و عبارت مشّخص شده چيست؟ )متوّسط(

ب( مفهوم جمله ي آخر چيست؟ )متوّسط(
پ( هريك از بيت هاي زير با كدام قسمت از عبارت تناسب مفهومي دارند؟ )متوّسط(

1( هرجا سخني هست، چه داني كه خطا نيست؟ / برچسب مزن خلق خدا را كه روا نيست
2( چو ساِل بد از وي خاليق نفور )بيزار( / نمايان به هم ، چون مه نو ز دور

3( در اين كشور انديشه كردم بسي /  ريشان تر از خود نديدم كسي
ت( »بهترين خلق« در عبارت باال تركيب اضافي است يا وصفي؟ )دشوار(

 اسسا 
الفا وارد مي شد / گناه كردن، بزهكاري )»فجور« جمع مكسر نيست بلكه اسم مصدر است و بايد مفرد معنا شود.( / بر  ايه ي حرف و سخن مردم

با بهتر است انسان به هيچ كس تهمت و برچسب نزند و هميشه خود را متهم بدارد نه ديگران را.
پا 1- به قول مردمان خطي بر وي فرونتوان كشيد. 2- چنان كه انگشت نماي شده بود. 3- اين گمان در حق خويش برم بهتر

ت( اضافي )زيرا بايد »بهتريِن خلق« خوانده شود تا بر يك نفر داللت كند نه يك قوم و ملّت.(

عبارت زير كه نشانگر طرز انديشه و برخورد شيس ابوسعيد و مريدانش است، چه ضرب المثل هايي را تداعي مي كند؟ )متوّسط(.121
»شيس فارغ بود و هيچ متأثّر نگشت. جمع دراضطراب آمدند و گفتندا »اين سراي باز كنيم.«

 اسسا 
- كاسه ي داغ تر از آش

- دايه ي مهربان تر از مادر
- شاه مي بخشد شاه قلي نمي بخشد

بيت زير، با  يام كلي كدام حكايت در تعارض است؟ چرا؟ )متوّسط(.131
كن�ار در دل آرام گي�رد كن�اركس�ي جوي�د خل�ق صحب�ت از ك�ه

انسان راستين. در اين حكايت، شيس ابوسعيد گوشه نشيني و زهد منفي را نكوهش مي كند اما اين بيت سفارشي است به گوشه نشيني و بريدن از مردم. اسسا 

در كدام گزينه نوع »را« متفاوت است؟ )كشوري 90(.141
الف( شيس ما را گفتندا كه فالن كس بر روي آب مي رود.

ب( روا بود كه او را قدري و  ايگاهي بود.
ج( خويشتن را بدترين دانست.

د( بازرگاني را هزار دينار خسارت افتاد.
ج؛ زيرا »را« در اين جمله نشانه ي مفعول است اما در سه جمله ي ديگر حرف اضافه )به / براي( است. اسسا 

بارقههایشعرفارسی
 متمّكنبهشمارميرفت: دستش به دهانش مي رسيد؛ مشكل مالي نداشت.

 نميدانستكجاريشهبدواند: سرگردان بود؛ جا و مكان مشّخصي نداشت؛ نمي دانست كجا مستقر شود. 

 هرعصبوفكربهمنبعبيشائبهيايمانوصلبود: مردم داراي ايماني عميق و بي ترديد بودند كه به اعصاب و روحيه ي آنان قدرت مي بخشيد.

 اگر يك روي زندگي زش��ت مي ش��د، روي ديگري بود كه بش��ود به آن پناه برد: زندگي آميزه اي از غم و شادي، سختي وآسايش و... است. )هر 
سربااليي، يك سراشيبي هم دارد!(
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 براياينخالهنيزمنبهمنزلهيفرزندبودم: حكم فرزند خاله ام را داشتم. بچه ي خاله ام هم به حساب مي آمدم.

 ازدايرهيمسائلروزمرهومذهبيّاتخارجنميشد: تمام فكر و ذكرش امور روزمره و شرعي بود. 

 موجود»يككتابي«: كسي كه تنها با يك كتاب سروكار دارد، مثاًل فقط شاهنامه مي خواند. )البته عالوه بر قرآن و مفاتيح كه همه مي خوانند!(

 اينسعدي،همدموشوهروغمگساراوبود: به نوشته هاي سعدي انس گرفته بود و با آن ها روزگار مي گذراند.)» سعدي« مجاز از آثار سعدي است ها!(

 آنقدرخودراخمميكردكهبهحدفهمناچيزكودكانهيمنبرسد: نوشته هاي سعدي، ساده و قابل درك براي همگان است.

 اينشيِخهميشهشاب: اين پيرِ هميشه جوان كه آثارش براي همگان قابل استفاده است. )متناقض نما(

 هيچحفرهايازحفرههايزندگيايرانينيس�تكهازجانباوش�ناختهنباش�د: س��عدي به تمام وجوه و جنبه هاي زندگي ايرانيان آشنايي كامل دارد. 
همه چيز اين مردم را به خوبي مي شناسد.

 جمعكنندهياضداد: كسي كه چيزهاي ضد هم را در كنار هم قرار مي دهد؛ گردآورنده ي چيزها ي متضاد

 مانندهوادرفضايفكريفارس�يزبانهاجريانداش�تهاس�ت: از ضروريات زندگي فارسي زبان ها بوده است؛ نوشته هايش نقش مهمي در  فرهنگ 
و ادب فارسي داشته  اند.

 س�خنشبهس�خنهمهش�بيهباشدوبههيچكسشبيهنباشد: سخن سعدي در عين سادگي و نزديكي به شيوه ي سخن گفتن مردم، ويژگي خاص 
خود را هم دارد و سهل الوصول نيست بلكه سهِل ممتنع است. )يعني هر كس نمي تواند به اين سادگي بگويد و سخنش زيبا نيز باشد.(

 سراچهيذهنمآماسميكرد: ذهنم بازتر و تواناتر مي شد، گنجايش انديشه ام باالتر مي رفت. )كنايه(

 بيشتربرفورانتخيّلراهميرفتمتابردوپا: بيش تر در عالم تخيّل بودم تا واقعيت. )كنايه(

 لُّكهميدويدم: جست وخيز كنان راه مي رفتم. )شلنگ تخته مي انداختم!(

 درپاليزسعديميچريديم: از نوشته هاي سعدي بهره و لذت مي برديم.

 سعديبرايمنبهمنزلهيشيرآغوزبودبرايطفل: نوشته هاي سعدي در رشد و پرورش توان ادبي من نقش اساسي و حياتي داشت.

 خودرابرسكويبلنديقرارداد: جايگاهي  واال يافت؛ به چيز هاي كوچك و پيش پا افتاده بسنده نمي كرد، به گزين شد.

 كورمالكورمالادبي: آرام و بي راهنما در ادبيّات پيش رفتن؛ در تاريكي در پي راهي براي پيشرفت ادبي بودن 

 رهنورديتنهاَوش: به تنهايي ره سپردن

بيابانبودوتابس�تانوآبس�ردواستس�قابهحرصارشربتيخوردممگيرازمنكهبدكردم

 معنايبیت:از كسي كه دچار تشنگي سيراب نشدني باشد و فصل تابستان در ميان بيابان گيرافتاده باشد و ناگاه ظرِف آب خنكي را در برابر خود 
ببيند، نمي توان خرده گرفت كه چرا با حرص و ولع به سوي آن نوشيدني حمله ور شده است. )ناچاري توجيه كننده ي برخي از اشتباهات است.(
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منظورسنایي:اگر در دوره ي جواني مرتكب خطا و گناهي شدم مرا بازخواست نكن زيرا شرايط آن فراهم بود.
منظوردکتراس��اميندوش��ن:مرا به خاطر نوش��ته هاي دوره ي جواني  مورد مواخذه قرار ندهيد زيرا جواني بود و ش��وري آن چناني. )يا اين كه 
اگر با وجود تحصيل در رش��ته ي حقوق بين الملل، در زمينه ادبيّات قلم مي زنم، بر من خرده نگيريد زيرا از كودكي ذهن و زبانم با ادبيّات در هم 

تنيده شده است و چاره اي جزاين ندارم!(

پرسشها
عبارت »گاهي در قم نزد برادرش زندگي مي كرد، گاهي در كبوده ...« با كدام عبارت زير كامل مي شود؟ چرا؟ )متوّسط(.151

الف( نمي دانست كجا ريشه بدواند.
ب( با همه ي تمّكني كه داشت به زندگي درويشانه اي قناعت كرده بود.

پ( در نظرش اگر يك روي زندگي زشت مي شد، روي ديگري بود كه بشود به آن  ناه برد.
الف؛ زيرا اين عبارت كنايه از اين است كه نمي دانست در چه مكاني مستقر شود و اقامت دائمي بگزيند. اسسا 

در عبارت »از بحرا ن هاي عصبي اي كه امروز رايج است و تحفه ي برخورد فرهنگ شرق با غرب است، در آن زمان خبري نبود.« نويسنده علّت بحران هاي .161
عصبي جامعه ي امروز ايران را چه مي داند؟ )ساده(

تفاوت ميان فرهنگ شرقي يا همان سنّت هاي ما و فرهنگ غربي يا همان دنياي مدرن )يعني ما در حال له شدن هستيم بين دست آوردهاي تمدن غرب  اسسا 
و بايد و نبايدهاي فرهنگ سنتي شرق!(

با توّجه به عبارتا »بنابراين خاله ام با همه ي تمكني كه داشت، به زندگي درويشانه اي قناعت كرده بود، نه از بخل بلكه از آن جهت كه به بيش تر از آن .171
احتياج نداشت.« كدام يك از صفت هاي زير براي خاله ي نويسنده مناسب است؟ چرا؟ )متوّسط(

الف( تنگ دست ب( خشك دست پ( دست ودل باز ت( ساده زيست
ت؛ زيرا او تمّكن )امكانات مالي( داشت،  س تنگ دست نبود. او ساده زيست و قانع بود نه از بُخل و خشك دستي بلكه از كم توّقعي. اسسا 

معناي واژه هاي زيرخط دار را مشّخص كنيد..181
كنار همان  نجره ي كذا مي نشستيم. گفتارش با مقداري ظرافت و نَقل همراه بود. از فرط هيجان لُّكه مي دويدم.

آن چناني، ذكرشده / داستان سرايي / بسياري / با شادي و هيجان حركت مي كردم )حركتي ميان دويدن و راه رفتن از سر شادي، همان »شلنگ تخته  اسسا 
انداختن« خودماني(

در عبارت »خاله ام با ذوق لطيفي كه داشت مرا نخستين بار از طريق سعدي با شعر شاهكار آشنا نمود.« دو آرايه ي ادبي مشّخص كنيد. )متوّسط(.191
»ذوق لطيف« حس آميزي دارد )زيرا »لطيف« مربوط به حس المسه است اما »ذوق« لمس شدني نيست( / »سعدي« مجاز از آثار سعدي است. اسسا 

در عبارت »سعدي كه انعطاف جادوگرانه اي دارد، آن قدر خود را خم مي كرد كه به حد فهم ناچيز كودكانه ي من برسد.« دو آرايه ي ادبي بيابيد و مفهوم .201
اين عبارت را بنويسيد. )متوّسط(

»س��عدي« مجاز از آثار س��عدي اس��ت // اين كه آثار سعدي خود را خم كنند و ... تشخيص اس��ت / كّل عبارت كنايه است // مفهوما آثار سعدي اين  اسسا 
قابليت را دارند كه حتي براي كودكان نيز قابل فهم باشند.

در عبارت »در زبان فارس��ي احدي نتوانسته اس��ت مانند او حرف بزند و در عين حال نظير حرف زدن او را هر روز در كوچه و بازار مي بينيم« دو آرايه ي .211
ادبي بيابيد و مفهوم كلي عبارت را بنويسيد. )متوّسط(

كّل عبارت متناقض نما ) ارادوكس( اس��ت // »حرف زدن« را مي ش��نويم، نمي بينيم؛  س حس آميزي داريم // مفهوما س��خن سعدي سهِل ُمَمتنِع است  اسسا 
يعني به ظاهر بسيار ساده و معمولي مي آيد اما هيچ كس نمي تواند به اين سادگي شعر بگويد و شعرش زيبا از آب دربيايد.

آرايه ي مشّخص شده در برابر كدام عبارت درست نيست؟ )متوّسط(.221
الف( هر دو چنان بوديم كه گويي در  اليز سعدي مي چريديم )استعاره(

ب( سراچه ي ذهنم آماس مي كرد )تشبيه(
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پ( ذوق ادبي من از همان آغاز با آشنايي با اين آثار  رتوقع شد. )مجاز(
پ؛ اين عبارت تشخيص دارد )»ذوق ادبي« انسان فرض شده( / »سراچه ي ذهن« اضافه ي تشبيهي است )نويسنده ذهن خود را به خانه اي كوچك مانند  اسسا 

كرده( / » اليز« استعاره از آثار سعدي است.

»مگير« در مصراع »مگير از من كه بد كردم« با »مگير« در كدام مصراِع زير، يكساني دارد؟ آن معنا چيست؟ )ساده(.231
الف( به بادافره اين گناهم مگير

ب( كه دشوار بر زيردستان مگير
مصراع اّول؛ زيرا در هر دو به معناي »بازخواست و مؤاخذه نكن« آمده است. اسسا 

براي عبارت هاي مجموعه ي آ، بيت هاي هم مفهوم در مجموعه ي ب مشّخص كنيد و مفهوم مشترك آن ها را بنويسيد. )دشوار(.241
آ:

1- خوب و بد را به عنوان مشيّت الهي مي  ذيرفت.
2- اگر يك روي زندگي زشت مي شد، روي ديگري بود كه بشود به آن  ناه برد.
3- سعدي آن قدر خود را خم مي كرد كه به حّد فهم ناچيز كودكانه ي من برسد.

4- بيش تر بر فوران تخيّل راه مي رفتم تا بر روي دو  ا
5- از فرط هيجان لّكه مي دويدم

ب:
آ- آن گونه سخن گوي كه هركس بيند / دستي بََرد و ز شاخه چيزي چيند

ب- در كوچه ي آسمان خرامان بودم / هم بازي ابر و باد و باران بودم
پ- اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب / گر ذوق نيست تو را كژطبع جانوري

ت- غم و شادي بِر عارف چه تفاوت دارد / ساقيا باده بده شادي آن كاين غم از اوست
ث- روزگار است اين كه گه عّزت دهد گه خوار مي دارد / چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار مي دارد

 اسسا 
= ت؛ مفهوم مشتركا راضي بودن به خواست و مشيّت خداوند 1

= ث؛ مفهوم مشتركا آن روي هر سختي، گشايشي و خوشي است )خدا گر ز حكمت ببندد دري / ز رحمت گشايد دِر ديگري( 2
= آ؛ مفهوم مشتركا قابل فهم همگان سخن گفتن 3

= ب؛ مفهوم مشتركا غرق تخيّل و رؤيا بودن 4
= پ؛ مفهوم مشتركا از زيبايي هنر سرمست شدن 5
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برای انديشه و گفت وگو در كالس )در صورت صالح ديد همكاران ارجمند(
1- به نظر شما كدام ويژگي اخالقي و فرهنگي باعث شده است كه در گذشته ي ادبي ايران به حسب حال نويسي كم تر توّجه شود تا زندگي نامه نويسي؟

2- كدام يك از حكايت هاي درس سيزدهم، بيانگر اين مفهوم است كه نزد خداوند حق النّاس مهم تر است تا حق اهلل؟
3- در كدام يك از حكايت هاي درس سيزدهم، به نمونه هايي از كرامات عارفان اشاره شده است؟

4- چند واژه بر وزن »فجور« پيدا كنيد كه اسم مصدر باشند نه جمع مكسر.
5- تفاوت »لنگ« با »لوك« چيست؟

6- هريك از بيت هاي زير با كدام بخش از درس بارقه هاي شعر فارسي تناسب مفهومي و موضوعي دارند؟
آ- سالم هر كسي بوي خدا داشت / و عشق از هر طرف مي زد جوانه

ب- باز با ياران تباني كرده ام / خانه در بي خانماني كرده ام
پ- درشتي و نرمي به هم در به است / چو فاصد كه جّراح و مرهم نِه است
ت- يكي گفت از اين نوع، شيرين نفس / در اين شهر سعدي شناسيم و بس

ث- بگفتا دانه دارم دام دارم / ولي سيمرغ مي بايد شكارم
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بارمسؤاالتشماره

الف( خودآزمايی و درك مطلب
با توّجه به ابيات زير، به سؤاالت  اسس دهيد.1

»هر كسي كاو دور ماند از اصِل خويش / بازجويد روزگاِر وصِل خويش  
من به هر جمعيّتي ناالن شدم / جفِت بدحاالن و خوش حاالن شدم  
هر كسي از ظّن خود شد يار من / از درون من نجست اسراِر من«  

الف( در مصراع اّول بيت اّول، منظور از »اصِل خويش« چيست؟  
ب( در كدام يك از ابيات باال، موالنا ناله ي عشق را براي همه سر مي دهد؟  

0/25
0/25

مفهوم كدام يك از ابيات زير به آيه ي »تُِعزُّ َمن تَشاء و تُّذُل َمن تَشاء« اشاره مي كند؟2
الف( نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي / نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي  

ب( همه غيبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشي / همه بيشي تو بكاهي، همه كّمي تو فزايي  

0/25

0/25در بيت »دستم نداد قّوت رفتن به  يش دوست / چندي به  اي رفتم و چندي به سر شدم« منظور از »دستم نداد« چيست؟3

در عبارت »ماه، اين مشعل آسماني، كه هر شب از فراز اقيانوس ها و دشت ها مي گذرد«؛4
الف( يك »تشبيه« بيابيد.   

ب( »مشبّهُ به« آن را بنويسيد.  
0/25
0/25

درست يا نادرست بودن هريك از عبارات زير را تعيين كنيد.5
الف( بيت »اي خّرم از فروغ رخت الله زار عمر / باز آ كه ريخت بي گل رويت بهار عمر«، اشاره به گذران عمري دارد كه 

توأم با خوشي و شادماني است.
ب( بيت »عشق، دريايي كرانه نا ديد / كي توان كردن شنا اي هوشمند«، به مفهوم محدودنبودن و با عظمت بودن عشق اشاره مي كند. 
ج( در عبارت »مگذار كه صولت خشم، حصار بردباري مرا در هم بشكند.«، »حصار بردباري را درهم شكستن« كنايه از 

ناشكيبايي و به  ايان رسيدن صبر و تحّمل است.
د( بيت »تو مو بيني و مجنون  يچش مو / تو ابرو، او اشارت هاي ابرو« بر سطحي نگري و ساده انديشي عاشق تأكيد دارد.

0/25

0/25
0/25

0/25

0/5ماراني كه بر دوش ضّحاك روييدند، مظهر چه خصلتي بودند؟6

معني واژگان مشّخص شده را بنويسيد.7
الف( تو چشم و او نگاه ناوك انداز  

ب( ميان خيمه ها در تهّجد فرورفتند.  
0/25
0/25

با توّجه به عبارات زير، كلماِت درسِت دروِن كمانك را مشّخص كنيد. 8
الف( در ادبيّات فارسي، اصطالح حماسه بيش تر براي شعر به كارگرفته مي شود؛ زيرا دو عامل )وزن و آهنگ- قافيه و رديف( 

كه اجزاي جدايي نا ذير منظومه هاي حماسي هستند، تنها در شعر يافت مي شوند.
ب( داستان هاي عاشقانه را در ادب فارسي مي توان با )نثر درام- شعر نمايشي( در ادب ارو ا برابر دانست.

0/25

0/25

در عبارت زير منظور از قسمت مشّخص شده، چيست؟9
»شيس بوعبداهلل بشكست و با خويش رسيد.«  

0/5

در رباعي زير به چه مفهومي اشاره شده است؟10
»هر سبزه كه بر كنار جويي ُرسته است / گويي ز لب فرشته خويي رسته است  

  ا بر سر سبزه تا به خواري ننهي / كان سبزه ز خاك الله رويي رسته است«

0/25
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با توّجه به ابيات زير، به سؤاالت  اسس دهيد.11
»بپوييد كاين مهتر آهرمن است / جهان آفرين را به دل دشمن است  

بدان بي بها ناسزاوار  وست /  ديدآمد آواي دشمن ز دوست«  
الف( در مصراِع اّوِل بيِت اّول، منظور از »بپوييد« چيست؟  

ب( منظور از »جهان آفرين« چه كسي است؟  
ج( »بي بها ناسزاوار  وست« يعني؛  

1( چرمي كه در صنعت كيف و كفش سازي به كارمي رود.  
2(  وستي كه شايسته ي مهتر نيست و به قيمت كمي فروخته مي شود.  

3(  يش بند چرمين كاوه كه از نظر مادي ارزش زيادي ندارد.  
4(  يش بند چرمين كه جاّلدان، سر بي گناهان را روي آن مي اندازند.  

0/25
0/25
0/25

0/5بيت »بگفتا دوري از مه نيست درخور / بگفت آشفته از مه دور بهتر« به كدام باور عاميانه ي قديمي اشاره دارد؟12

براي هريك از گزينه هاي زير، يك معادل امروزي بنويسيد.13
ب( بازو به هم الف(آماس كردن    

0/5

0/5در بيت »بيا گم كرده ي ديرين خود را / سراغ از الله ي  ر ر بگيريم.« منظور شاعر از »گم كرده ي ديرين« چيست؟14

0/25در بيت »به شادي و آسايش و خواب وخور / ندارند كاري دل افگارها«، »دل افگارها« چه كساني هستند؟15

معني واژه هاي مشّخص شده را بنويسيد.16
الف( بدو گفت مهتر به روي دژم  

ب( به هر جزئي ز ُحسِن او قصوري است  
ج(  س شيس با كسي ُخلقي بكرد.  

0/25
0/25
0/25

چرا سراينده ي شعر »قلب مادر« در بيت زير، جوان عاشق را بي فرهنگ مي داند؟17
»آن دل گرم كه جان داشت هنوز / اوفتاد از كف آن بي فرهنگ«  

0/5

0/25در عبارت »درزه هايي بيرون گرفت« معادل امروزي »بيرون گرفت« را بنويسيد.18

در عبارت زير منظور از »سياه دشِت غمناك« چيست؟19
»شايد از اين سياه  دشت غمناك به بيابان هايي كه دست ستم آلود، فضايشان را نفشرده بود  يامي مي برد.«  

0/25

با توّجه به آرايه ي داخل كمانك، درست يا نادرست بودن هر كدام از گزينه ها را مشّخص كنيد.20
الف( بگفتا عشق شيرين بر تو چون است؟ / بگفت از جان شيرينم فزون است )حس آميزي(  

ب( بگفتا دوري از َمه نيست درخور / بگفت آشفته از َمه دور بهتر )تلميح(  
پ( او را خود التفات نبودي به صيِد من / من خويشتن اسيِر كمنِد نظر شدم )استعاره(  

0/75

0/25»حماسه« در لغت به معناي ...... است.21

ب( معني و مفهوم شعر و نثر
عبارات و اشعار زير را به فارسي روان امروزي بنويسيد.

0/25سّر من از ناله ي من دور نيست22

0/25اين  ير زنديق آمد.23

0/5دانست كه تركي عظيم از وي در وجودآمد24

0/5نشوم يك دل و يك رنگ تو را25
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0/5سراچه ي ذهنم آماس مي كرد.26

0/5زين  يش دالورا كسي چون تو شگفت /  حيثيّت مرگ را به بازي نگرفت27

0/75فريب جهان را مخور زينهار / كه در  اي اين ُگل بود خارها28

0/75مكن كاري كه بر  ا سنگت آيو / جهان با اين فراخي تنگت آيو29

1اين يك دو دم كه مهلت ديدار ممكن است / درياب كار ما كه نه  يداست كار عمر30

1چون شبنم اوفتاده بُدم  يش آفتاب / مهرم به جان رسيد و به عيّوق بَر شدم31

پ( تاريس ادبيّات و سبك شناسي
جاهاي خالي را با استفاده از كلمات مناسب كامل كنيد.32

الف( سيره و ...... گزارش زندگي و جنگ هاي  يامبر اسالم )ص( است.   
ب( شعري كه گزارشگِر عواطف و احساسات شخصِي شاعر باشد، شعر ...... ناميده مي شود.  

ج( هر حماسه بايد داراي چهار زمينه ي »داستاني«، »قهرماني«، »......« و »......« باشد.   

0/25
0/25
0/5

هر يك از آثار ستون »الف« به كدام  ديدآورنده  در ستون »ب« مربوط است؟33
»ب«»الف«
الف(محّمدرضاحكيمي1(تذكرةاالّوليا

ب(دانته2(الحياة
ج(عّطار3(ادبّياتوتعهددراسالم

د(جانميلتون4(چشمهيروشن
هـ(غالمحسینیوسفي

1

ت( شعر حفظي
ابيات زير را كامل كنيد.34

الف( همه درگاه تو جويم همه از ...... تو  ويم / همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي  
ب( گويند روي سرِخ تو، سعدي، كه زرد كرد؟ / اكسير عشق بر مسم افتاد و ......  

ج( از ديده گر ...... چو باران چكد رواست / كاندر غمت چون برق بشد روزگار عمر  
د( لب و دندان سنايي همه ...... گويد / مگر از آتش دوزخ بودش روي رهايي  

0/5
0/5
0/5
0/5
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الف( خودآزمايي و درك مطلب
0/25 1-الف( بازگشت به سوي خدا 

0/25 ب( بيت دوم )من به هر جعيّتي ناالن شدم / جفت بدحاالن و خوش حاالن شدم( 

0/25 2- گزينه ي )ب( همه غيبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشي / همه بيشي تو بكاهي، همه كّمي تو فزايي 

0/25 3- برايم ممكن نشد 

0/25 ب( اين مشعل آسماني   0/25 4- الف( ماه، اين مشعل آسماني 

0/25 0/25؛ د( نادرست  0/25؛ ج( درست  0/25؛ ب( درست  5- الف( نادرست 

0/5 6- تجّسمي از خوهاي اهريمني و بيداد و منش خبيث است. )يا هر  اسخي نظير اين مفاهيم( 

0/25 7- الف( نوعي تير كوچك 

0/25 ب( شب زنده داري يا شب بيداري 

0/25 ب( شعر نمايشي   0/25 8- الف( وزن و آهنگ 

0/5 9- به خودآمد. )يا هر  اسخي نظير اين مفهوم( 

0/25 10- بي اعتباري دنيا )فنا ذير بودن، فاني بودن، گذرابودن و يا هر  اسخي نظير اين مفاهيم( 

0/25 11- الف( حركت كنيد )برخيزيد( 
0/25 ب( خداوند 

0/25 ج( گزينه ي 3،  يش بند چرمين كاوه كه از نظر ماّدي ارزش زيادي ندارد. 

0/5 12- گذشتگان بر اين باور بوده اند كه ديوانه چون در ماه بنگرد، ديوانه تر شود. 

0/25 ب( به همراه او   0/25 13- الف( ورم كردن، متورم شدن 

0/5 14- عشق )يا معشوق ازلي يا خداوند(  

0/25 15- عاشقان )دل سوختگان طريق عشق( 

0/25 ج( شوخي و مزاح   0/25 ب( نقص و كاستي )عيب(    0/25 16- الف( خشمگين 

0/5 17- زيرا رفتار نا سند و بسيار زشتي با مادر- كه مظهر عشق است- خود داشت )يا هر  اسخي نظير اين مفهوم( 

0/25 18- بيرون آورد 

0/25 19- دشت كربال 

0/25 0/25؛ پ( نادرست  0/25؛ ب( درست  20- الف( درست 
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0/25 21- شجاعت )دالوري( 

ب( معني و مفهوم شعر و نثر )در تصحيح اين قسمت نظر همكاران گرامي صائب است.(
0/25 22- اسرار من در ناله هاي من نهفته است. 

0/25 23- اين  ير )ملحد، دهري، بي دين( آمد. 

0/5 24- متوّجه شد كه اشتباه )گناه( بزرگي از او سرزده است. 

0/5 25- با تو يك دل و صميمي نخواهم شد. 

0/5 26- ذهنم گسترش مي يافت و  ر از تخيّل و رؤيا مي شد. )يا بر معلوماتم افزوده مي شد.( 

27- اي مرد دالور و شجاع  يش از تو هيچ كسي نتوانسته بود 0/25 اين چنين بي  باكانه مرگ را به مسخره بگيرد. )به استقبال مرگ برود، يا از مرگ نهراسد( 0/25

28- آگاه باش و فريب دنيا را نخور 0/25 چرا كه لّذت ها و خوشي هاي زودگذر و موقت دنيا 0/25 رنج و سختي هاي زيادي را به  دنبال خواهدداشت. 0/25

0/25 0/25 برايت كوچك و عذاب آور گردد.  0/25 به طوري كه دنيا با اين همه عظمت و گستردگي اش  29- كاري نكن كه دچار رنج و زحمت شوي 

0/25 0/25 كه معلوم نيست كي زندگاني به  ايان مي رسد  0/5 و به فكر ما باش  30- اين فرصت كوتاِه با هم بودن را غنيمت بشمار 

0/25 0/25 به واالترين مرتبه رسيدم.  0/25 و به مدد گرماي عشق تو  0/25 در مقابل خورشيد بودم  31- من هم چون شبنمي ناچيز 

پ( تاريس ادبيّات و سبك شناسي )3(
0/25 0/25 خرق عادت  ج( ملّي   0/25 ب( غنايي   0/25 32- الف( مغازي 

0/25 33-1= ج) تذكرة االّوليا: عّطار( 

0/25 2= الف )الحياة: محّمدرضا حكيمي(

0/25 3= الف )ادبيّات و تعهد در اسالما محّمدرضا حكيمي( 
0/25 4= ه� )چشمه ي روشنا غالم حسين يوسفي( 

ت( شعر حفظی

0/5 د( توحيد تو   0/5 ج( سرشك   0/5 ب( زر شدم   0/5 35- الف( فضل 
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