
1402 گروه مشاوره آکو:

مشاوران آکو طراح:

سهیل حاج کرم ناظر :

با توّجه به جمله ی زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.1
«سیاوش، فرزند کاووس، شاه کیانی است که رستم به او رسم پهلوانی میآموزد.»

الف) کدام گروه اسمی، نقش دستوری «مفعول» دارد؟
ب) یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی بیابید و بنویسید.

ج) گروه اسمی «شاه کیانی» مسند است یا بدل؟

با توجه به بیت های زیر، دلیل نگرانی کاووس درباره ی زن و فرزندش چیست؟2
«پر اندیشه شد جان کاووس کی / ز فرزند و سودابه ی نیکپی

کزین دو یکی گر شود نابه کار / از آن پس که خواند مرا شهریار؟»

در هریک از بیت های ردیف اول کدام یک از آرایه های ردیف دوم به کار رفته است؟3

معنی هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید.4
الف) سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

ب) امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم های ثروتمند، معموًال از سوء هاضمه می میرند.
ج) که هر چند فرزند هست ارجمند / دل شاه از اندیشه یابد گزند

با توّجه به بیت «چو بخشایش پاک یزدان بود / دم آتش و آب یکسان بود»، شاعر چه عاملی را سبب تأثیر یکسان آب5
و آتش می داند؟

به توّجه به بیت زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.6
«چنان آمد اسپ و قبای سوار / که گفتی سمن داشت اندر کنار»

الف) یک حرف ربط وابسته ساز بیابید.
ب) ترکیب «قبای سوار» وصفی است یا اضافی؟

ج) کدام نقش تبعی در این بیت به کار رفته است؟

نقش دستوری واژه های مشّخص شده را بنویسید.7
الف) عشق حقیقی، دل و جان را پاک میگرداند.

ب) سرانجام گفت ایمن از هر دوان / نگردد مرا دل، نه روشن روان
ج) تا چشم بشر نبیندت روی / بنهفته به ابر، چهر دل بند
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سپس مفهوم مشترک ابیات هر ستون را بنویسید.8 نخست برای هر نمونه، بیتی مرتبط از متن درس بیابید

دو نمونه «مجاز» در متن درس بیابید و مفهوم آ ن را بررسی کنید.9

معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید.10
چو خواهی که پیدا کنی گفت وگوی/ بباید زدن سنگ را بر سبوی

کدام یک از ویژگی های حماسه در بیت های زیر دیده می شود؟ آن ها را کمانک های مقابل انتخاب کنید.11
الف) بدان گاه سوگند پرمایه شاه/ چنین بود آیین و این بود راه (مّلی - قهرمانی)

ب) یکی تازی ای برنشسته سیاه/ همی خاک نعلش برآمد به ماه (خرق عادت - مّلی)

نقش ضمیر پیوسته در بیت زیر با کدام یک از بیت های زیر یکی است؟12
«مخور طعمه جز خسروانی خورش / که جان یابدت زان خورش پرورش»

الف) امشب ز غمت میان خون خواهم خفت / وز بستر عافیت برون خواهم خفت
ب) چون باده ز غم چه بایدت جوشیدن / با لشکر غم چه بایدت کوشیدن

در عبارت «الهی، ترسانم از بدی خود. »، از شیوه ی بالغی استفاده شده  است یا عادی؟13

عبارت زیر را به نثر روان برگردانید.14
سیاووش را کرد باید درست.

چه عاملی در نوشته ی زیر منجر به شیوه ی بالغی شده است؟15
به شکوفه ها به باران                                                برسان سالم ما را

مفهوم مصراع «که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار» چیست؟16

مفهوم بیت زیر را به فارسی روان بنویسید.17
اگر کوه آتش بود بسپرم                        ازین تنگ خوار است اگر بگذرم

«جریان یافتن حوادثی که با منطق و تجربه ی علمی سازگاری ندارد.» بیانگر کدام زمینه ی حماسه است؟18
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با توجه به بیت های زیر به سؤاالت پاسخ دهید:
«مگر کٰاتش تیز پیدا کند                        گنه کرده را زود رسوا کند

اگر کوه آتش بود بسپرم                        ازین تنگ خوار است اگر بگذرم»

مفهوم مصراع اول بیت اول چیست؟19

واژه ی «خوار» به چه معنا است؟20

معنی و مفهوم شعر زیر را بنویسید.21
به نیروی یزدان نیکیدهش                                                کزین کوه آتش نیابم تپش

معنی و مفهوم شعر زیر را بنویسید.22
چو خواهی که پیدا کنی گفت وگوی                        بباید زدن سنگ را بر سبوی

با توجه به بیت زیر، به ۲  پرسش بعدی پاسخ دهید.
مگر کٰاتش تیز پیدا کند                         گنه کرده را زود رسوا کند

مگر به چه معنایی به کار رفته است؟23

این واژه با کدام یک از ابیات زیر تناسب معنایی دارد؟24
فراوان سخن باشد آگنده گوش                        نـصـیحت نگیرد مگر در خموش
مـگـر کـز شـمـار تـو آیـد پدید                        که نوبت به فرزند من چون رسید

با توجه به شعر زیر، به ۲  پرسش بعدی پاسخ دهید:
چـنـیـن گـفـت مـوبـد بـه شاه جهان                        کـه درد سـپـهـبـد نماند نهان
چو خواهی که پیدا کنی گفت وگوی                        بباید زدن سنگ را بر سبوی

«موبد» به چه معناست؟25

«سنگ بر سبو زدن» کنایه از چیست؟26

معنی و مفهوم شعر زیر را بنویسید.27
بیامد دو صد مرِد آتش فروز                                                دمیدند گفتی شب آمد به روز

جمله ی زیر براساس شیوه ی بالغی است یا عادی؟28
«بزرگمردی بود خواجه نظام الملک»

در شعر زیر از شیوه ی بالغی استفاده شده است یا عادی؟29
«به شکوفه ها به باران / برسان سالم ما را»
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وجود چه عاملی در مصراع زیر منجر به شیوه ی بالغی شده است؟30
«خواهد به سر آمد غم هجران تو یا نه؟»

در جمله ی «الهی ترسانم به بدی خود»، چه عاملی باعث به وجود آمدن شیوه ی بالغی شده است؟31

عبارت زیر به شیوه ی  بالغی است یا عادی؟32
رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید.

مفهوم عبارت «که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار» چیست؟33
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الف) رسم پهلوانی1
ب) اضافی: فرزند کاووس یا رسم پهلوانی، وصفی: شاه کیانی

ج) بدل (ص ۰ ۰ ۱ )

اگر یکی از این دو نفر (سیاوش یا سودابه) گناهکار باشد، دیگر کسی او را پادشاه نمی داند. (ص ۱ ۰ ۱ )2

۱ ) اغراق (ص ۳ ۰ ۱ )3
۲ ) تلمیح (ص ۶ ۲ )

۳ ) حسن تعلیل (ص ۴ ۳ )

الف) دلی می خواهم که از درد جدایی پاره پاره شده باشد. (محرمی می خواهم که سختی جدایی کشیده باشد) (ص ۶ ۴ )4
ب) حکومت های بزرگ هم مانند انسان های ثروتمند و پرخور از زیاده خواهی نابود می شوند. (ص ۲ ۶ )
ج) هر چند فرزند عزیز و گران قدر است، اما بدگمانی به فرزند، دل شاه را آزرده خواهد کرد. (ص ۰ ۰ ۱ )

لطف و بخشایش الهی (ص ۴ ۰ ۱ )5

الف) که                        ب) اضافی                        ج) معطوف (ص ۴ ۰ ۱ )6

الف) دل: مفعول (ص ۴ ۵ )7
ب) ایمن: مسند (ص ۵ ۰ ۱ )

ج) ت: مضاٌف الیه (ص ۴ ۳ )

8

۱ - سراسر همه دشت بریان شدند / بر آن چهر خندانش گریان شدند9
«دشت» مجاز از «مردم»

۲ - چو از کوه آتش به هامون گذشت / خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت
«شهر و دشت» مجاز از «مردم»

، ص ۰ ۰ ۱ 10 اگر می خواهی حقیقت را آشکار کنی،  باید دست به آزمودن آن ها بزنی. (دست به آزمایش بزنی)، 

، ص ۶ ۰ ۱ 11 الف) مّلی،                         ب) خرق عادت: 

٠/٢۵٠/٢۵

٠/٢۵٠/٢۵
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در بیت سؤال نقش ضمیر «ت» مضاف الیه است و در بیت «الف» نیز نقش «ت» پس از غمت (غِم تو) مضاف الیه است.12
ولی «ت» در بیت «ب» نقش نهادی دارد. (بایدت  تو باید)

بالغی 13

باید سیاوش را اصالح و تنبیه کرد. 14

تقدیم متّمم  (متّمم در ابتدا ذکر شده است.)15

آتش دوزخ در برابر این سخن (تهمت) برای من ناچیز و بی ارزش است. (یا هر پاسخی نظیر این مفهوم)16

اگر قرار بر عبور از میان آتش باشد، برای من آسان است.17

خرق عادت18

شاید آتش سوزنده حقیقت را روشن و مشخص سازد.19

آسان یا سهل20

به کمک خداوند نیکی دهنده از این کوه آتش هراس ندارم (از آن  عبور می کنم).21

اگر می خواهی حقیقت آشکار شود، باید به آزمایش و امتحان بپردازی.22

شاید (امید است)23

بیت دوم24

موبد: روحانی مشاور در امور سلطنت25

آزمایش و امتحان کردن.26

دویست مرد آتش روشن کن آمدند و در آن دمیدند انگار روز به شب تبدیل شد.27

بالغی 28

بالغی 29

جابه جایی اجزای کالم (فعل، مقدم شده است.)  یا هر پاسخ مناسب دیگر30

فعل بر متمم مقدم شده است. 31

شیوه ی بالغی32

⟵

٠/٢۵

٠/٢۵

٠/٢۵

٠/٢۵

٠/٢۵

٠/٢۵

٠/۵
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تحمل عذاب جهنم برای من، از تحمل این تهمت ناروا آسان تر است.33
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