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1- کنار هر تصویر، واژه ای مناسب از میان واژه  های زیر بنویس. )یک واژه اضافه است!(

»اهریمن - تیغ - جادو - دستگاه - کمند – نخجیر«

 

      2- بیت  های زیر را خوب بگرد و برای هر کدام از واژه  های زیر یک »هم  معنی« پیدا کن و روبه روی آن بنویس.1

شکار = .............................      شکوه؛ قدرت = .........................   

فریب = ............................     پهلواِن دلیر = .............................   

که او راس��ت3  بر نیک و بد دستگاه1. ز ه��ر بد ب��ه داداِر1 کیهان، پناه2

همیش��ه ب��ه جن��گ ان��درون نامدار2. زن��ی بود برس��اِن4 ُگردی س��وار

س��پهبَد5 ز نخجی��ر برگش��ت، ن��رم3. ز خورشید تابنده شد دشت گرم

که: تا چند از این بیم و نیرنگ و بند؟4. چنین گفت رس��تم ب��ه پوالدوند6

1-دادار=خداوند؛روزیدهنده
2-پناه=پناهببر

3-اوراست=برایاوست
4-برساِن=ماننِد

5-سپهبَد=سپاهساالر،پهلوانسپاه
6-پوالدوند=ازپهلوانانشاهنامه

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................



28

 3- هر عبارت سمت راست را به معنایش در سمت چپ وصل کن. )دو مورد از ستون سمت چپ اضافه است!(

         از دست دادن طاقت و تحّمل

1. از پای درآوردن            به پایان رساندن   

2. تیمارکردن            ُکشتن

3. به فرجام بُردن            از پس کاِر دشوار برآمدن

4. به تنگ آمدن            مراقبت کردن

5. پرخاش کردن            کاری را وارونه انجام دادن

6. از هفت  خان گذشتن        جابه جا کردن

         تندی کردن

4- خوب هوش و حواَست را جمع کن و بنویس در هر بیت یا جمله، منظور از بخشی که زیر آن خط کشیده شده، 

چیست؟

آذرگشس��ب1. چو رستم بدیدش برانگیخت اسب مانن��د  تاخ��ت  ب��دو 

...............................................................................................................................................................

دادگ��ر!2. از آن پ��س نه��اد از بر خاک، س��ر داور  کای  گف��ت:  چنی��ن 

...............................................................................................................................................................

3. چون رستم به خواب می  رود، اژدها خود را به رخش می  نمایاند.

...............................................................................................................................................................

4. در خان اّول، رخش به تنهایی شیر را از هم می  درد.

...............................................................................................................................................................

 5- معنای درست هر واژه را از بین گزینه  ها انتخاب کن و دور آن خط بکش.

)آزمون امال � منطقه ي 6 شهر تهران � خرداد 92( 1. فرجام  پایان  -  انجام  

2. پیکار  گریز  -  ستیز
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     6- جمله  هایی را که فعل  های »هم  معنا« دارند پیدا کن و در جای خالِی کنار آن ها، شماره  های یکسان 

بنویس. )یک جمله اضافه است؛ گول نخوری!(

1.  )...........( رستم در چشمه شست  وشو می  کند، آن گاه با خدای خود به راز و نیاز می  پردازد.

2.  )...........( در خان ششم، رستم به کمک اوالد بر ارژنگ  دیو چیره می  شود.

3.  )...........( رستم به کمک اسب خود، رخش، با شیر و اژدها پیکار می  کند.

4.  )...........( در خان پنجم، رستم با پهلوانی به نام »اوالد« رویاروی می  شود.

5.  )...........( در پایان هفت  خان، رستم بار دیگر خداوند را عبادت می  کند.

6.  )...........( در خان هفتم، رستم با بزرگ دیوان مازندران یعنی »دیو سپید« به جنگ می  پردازد.

7. )...........( سرانجام رستم توانست به یاری خداوند در هفت  خان پیروز شود.

7- واژه  ها و عبارت  های مناسبی پیدا کن و معنای بیت  ها و جمله  های زیر را با آن ها کامل کن.

بن��د1. بینداخ��ت چ��ون ب��اد، خ��ّم کمند ب��ه  ناگ��ه  آورد  ج��ادو  س��ر 

رستم مانند باد، .................................. را پرتاب کرد و .................... ، سر .................... را در اختیار گرفت.

ُگ��ردی و دس��تگاه2. ز ه��ر ب��د توی��ی بن��دگان را پن��اه م��را  ت��و دادی 

در هر کار سخت و دشواری ...................................................................... . خداوندا! تو به من ...................................................................... .

ب��ه پیش جهان  آفرین ش��د نخس��ت3. ز به��ر نیایش س��ر و تن بشس��ت

.................... عبادِت خداوند، شست  وشو کرد و سپس در برابِر خداوند جهان  آفرین ...................................................................... .

4. در خان اّول، شیری قوی  پنجه به او و اسبش حمله می  کند.

در خان اّول، شیری ........................... به او و اسبش حمله  ور می  شود.

5. پس از کمی گفت  وگو، رستم به حیله  گری او پی می  برد و برای چیرگی بر او، از خدا یاری می  خواهد.

بعد از کمی صحبت، رستم ...................................................... و برای .................................................. از خدا کمک می  خواهد.

گاهی در نوشته  های ادبی، برخی واژه  ها مانند هم »نوشته« یا »خوانده« می  شوند؛ اّما معناهای متفاوتی دارند. هنگام 

خواندن متن  های فارسی، به ویژه متن  های کهن، حتماً باید به معناهای گوناگون واژه  هایی که یکسان نوشته و خوانده 

می شوند، دّقت کنیم.
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8- با توّجه به معناهای گوناگون واژه  ها، جدول زیر را کامل کن.

)آزمون امال � منطقه ي 10 و 11 شهر تهران � خرداد 92( 9- با توّجه به هر جمله، جاهای خالی را پر کن.  

1. رستم با خدای خود به راز و نیاز می  پردازد و او را سپاس ........................... .

2. رستم در خشم می  شود و به رخش .......................... می  کند.

10- جمله و بیت  های زیر را به نثر روان و امروزی بازگردانی کن و در جای خالی بنویس.    

ک��رد نی��م  دو  ب��ه  خنج��ر  ب��ه  میان��ش  ک��رد1.  بی��م  از  پ��ر  زو  ج��ادوان  دل 

..............................................................................................................................................................................................

دلی��ر یال��ش  و  بگرف��ت  گ��وش  و  س��ر  ش��یر2.  ک��ردار  ب��ه  بکن��دش  ت��ن  از  س��ر 

.............................................................................................................................................................................................

س��رش ب��ر،  از  بنداخ��ت  و  تی��غ  ب��زد  ب��رش3.  از  خ��ون  رود،  چ��ون  فروریخ��ت 

..............................................................................................................................................................................................

4. رستم رخش را تیمار می  کند و پس از نخجیر به خواب می  رود.

..............................................................................................................................................................................................

1- انوری = یکی از شاعران معروف که در قرن ششم زندگی می  کرد.

معنای واژهکاربرد واژه در متنواژه

بر
بر، سرش از  بنداخت  و  تیغ  برشبزد  از  خون  رود،  چون  فروریخت 

بر خاک، سر از  نهاد  آن پس  دادگر!از  داور  کای  گفت:  چنین 

راهی
پهلوان، سوار بر رخش از زابلستان راهی مازندران می  شود.

رستم، بیابانی سخت و راهی دراز را پشت سر نهاده و خسته و تشنه است.

خان
رستم پس از پشت سر گذاشتن هفت خان، یارانش را از بند دیوان نجات می  دهد.

پسری عباسقلی  خان  بی  هنریداشت  و  بی  ادب  پسر 

دیوان
است من  یار  استجهان  آفریننده  من  شکار  دیوان  نَّره  سِر 

شعرش را همان روز در دیوان انوری1 یافتند.
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11- از میان واژه  های زیر، واژه  های »هم  خانواده« را پیدا کن و کنار هم بنویس. )از بین این واژه  ها، دو واژه 

با واژه  های دیگر هم  خانواده نیستند؛ یعنی اضافی هستند!(

انعکاس صدقهقصدانتظارمقصود منظرهمختلف تحّرکعکس

تخلّفکاسهمنتظراختالفمقاصد محرّ کحرکت خالفمعکوس

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

درست مانند یک نّقاش هنرمند که برای زیبایِی بیشتر نّقاشی  اش، ممکن است از طرح  ها یا رنگ  های هنرمندانه  ی 

ویژه  ای استفاده کند، گاهی نویسنده  ها یا شاعران هم برای آن که نوشته یا سروده  شان را زیباتر کنند، شگردهای 

زبانِی ویژه  ای را به کار می  برند؛ مانند »مبالغه« یا »کنایه«. این شگردها را اصطالحاً »آرایه  های ادبی« می  گویند. آرایه  ی 

ادبی گوناگونی را  »زیباکننده و آرایش  دهنده  ی ادبی«. شما در سال  های دانش  آموزی، کم  کم آرایه  های  ادبی یعنی 

مي آموزید؛ پس خودتان را حسابی آماده کنید!

»مبالغه« آن است که شاعر یا نویسنده برای افزایش تأثیرگذاری و قدرت سخنش، موضوعی را فراتر از آن چه هست 

از  نشان دهد و بزرگ  نمایی کند. به جز شاعران و نویسندگان، خود ما هم بسیاری از اوقات در زندگی روزانه  مان 

مبالغه استفاده می  کنیم. به کار بردن »مبالغه« در شعر و نثر، مثل کشیدن کاریکاتور است توّسط یک نّقاش!

مي آموزید؛ پس خودتان را حسابی آماده کنید!
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12- در اینجا چند بیت و جمله می  بینی که در آن ها »مبالغه« به کار رفته است. در هر نمونه مشّخص کن     

که در کدام بخش از جمله یا بیت، مبالغه دیده مي شود و بنویس که درباره ي چه چیزي مبالغه شده است. 

بلن��د!1. ک��ه1 گفت��ت ب��رو دس��ت رس��تم ببند؟ چ��رخ2  دس��ت،  م��را  نبن��دد 

 ........................................................................................................................

باز به گردون رس��ید ناله  ی ه��ر ُمرِغ زار2. ب��اد به��اری وزی��د از ط��رف َمرغ��زار

........................................................................................................................

ک��ز س��نگ نال��ه خی��زد روز وداع4 یاران3. بگ��ذار ت��ا بگریَم چون3 اب��ر در بهاران

........................................................................................................................

4. بّچه جان چه خبرت شده؟ چرا این قدر داد و فریاد می  کنی؟ گوشم کر شد از بس جیغ کشیدی!

........................................................................................................................

5. بزنم به تخته، پسرم آن قدر سریع می  َدَود که می  تواند از ماشین  ها هم سبقت بگیرد!

........................................................................................................................

1- که = چه کسی
2- چرخ = آسمان )معنی مصراع: حتّی آسمان هم نمی تواند دست مرا ببندد!(

3- چون = مانند؛ مثل
4- وداع = خداحافظی

گاهی شاعر یا نویسنده   یا حّتی خودمان، در سخن عبارتی را به کار می  بریم که در ظاهر یک معنای نخستین و ظاهری 

دارد که به آن »معنای نزدیک« می  گویند. از سوی دیگر، همین عبارت معنای دیگری هم می  دهد که »معنای دوِر« آن 

است. مثالً عبارت »رنگش پرید« یک معنای ظاهری و نزدیک دارد که: »رنگ چهره  ی او تغییر کرد و رو به سفیدی 

رفت«. از طرفی همین عبارت یک معنای دور هم دارد که یعنی: »او ترسید«. به کار بردن چنین عبارت هایی و به 

صورت غیرمستقیم صحبت  کردن را »کنایه« می  گویند.
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13- معنای دوِر )معنای کنایی( هر کدام از عبارت  های زیر را روبه روی آن در جدول بنویس.      

14- در هر بیت، بخشی که زیر آن خط کشیده   شده است، »کنایه« از چیست؟ )همه  ی این بیت  ها از داستان     

»هفت  خان رستم« انتخاب شده است.(

چن��گ تی��ز  رس��تِم  ش��د  بی��دار  چ��و  جهان دید بر ش��یر، تاریک و تنگ )خان اّول(1. 

...............................................................................................................................

ُخفته  م��رد ش��د  بی��دار  دگرب��اره  برآشفت و رخسارگان1 کرد زرد )خان سوم(2. 

...............................................................................................................................

کم��ر بس��ته  تن��گ  جایگ��ه  آن  َوز  بیام��د پ��ر از کینه و جنگ س��ر )خ��ان هفتم(3. 

...............................................................................................................................

   15- در جمله  ی زیر چند غلط امالیی وجود دارد. آن ها را پیدا کن و درستشان را در جای خالی بنویس. 

)آزمون امال � منطقه ي 7 شهر تهران � خرداد 92(  

»هفت خان، نام هفت مرهله از نبردهای رستم با نیروهای احریمنی و گزشتن از دشواری  ها است.«

....................................................................................................................................................

1- رخسارگان: گونه ها؛ چهره؛ لُپ )!(

معنای دورعبارت

هنوز دهانش بوی شیر می  دهد.

دوباره چه دسته  گلی به آب دادی؟

همین  جا بمان تا آب  ها از آسیاب بیفتد.

گوشه  ی حیاط نشسته و دارد آبغوره می  گیرد.

تا مرا دید، دست و پایش را گم کرد.
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16- پرسش های جدول را در زیر می بینی. خب معّطل چی هستی؟! پُرش کن دیگر!

1. مراقبت از اسب

2. صدای آشکار و واضح که به همه مي رسد.

3. موجودی که رستم در خان سوم با آن روبه رو شد.

4. اسب برای راه  رفتن از آن استفاده می  کند.

5. هم  خانواده  ی »مدرسه«

6. شیر به رستم و اسبش حمله کرد و رخش، شیر را از هم ............ .

7. پهلوانی که در گذر از هفت  خان رستم را یاری کرد.

8. آتش تندوتیز و جهنده

9. یکی از دیوهایی که رستم در هفت  خان با او جنگید.

10. مترادف »پهلوانی«

11. خداوند یکتا

 17- با توّجه به معنای جمله، گزینه  ی درست را انتخاب کن و دور آن خط بکش.   

)آزمون امال � منطقه ي 15 شهر تهران � خرداد 92( 1. همواره باید )سپاس  گزار / سپاس  گذار( نعمت  های خداوند باشیم.   

)آزمون امال � منطقه ي 15 شهر تهران � خرداد 92( 2. نوشته  ی غیر شعر را )نصر / نثر( می  گویند.   

3. رستم به کمک رخش با )اژده  ها / اژدها( نبرد می  کند.

4. رخش می  کوشد تا با )کوفتن / کفتن( سم بر زمین، رستم را آگاه کند.
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   18- هر یک از واژه  های ستون سمت راست جدول را با توّجه به معنای نوشته  شده، با »گزار« یا »گذار« ترکیب 

کن و در ستون سمت چپ جدول بنویس. 

معنای واژهبخش اّول
امالی درست واژه  ی نهایی

)با توّجه به معنای گزاردن و گذاردن(

گردش کردنگشت و ..........

تشّکرکنندهسپاس..........

مؤّسسبنیان..........

اجراکنندهبر.......... کننده

شکرکنندهشکر..........

نمازخواننماز..........

آغازگرپایه..........

 »گزاردن« و شکل  های دیگر آن، معموالً به معنای »اَداکردن« و »به  جاآوردن« به کار می  رود. در برابر آن، »گذاردن« یا 

»گذاشتن« و شکل  های گوناگون آن ها، معنای »قراردادن« می  دهند. هنگام نوشتن واژه  هایی که در آن ها »گزاردن« یا 

»گذاردن« و شکل  های دیگرشان به کار رفته، باید دّقت کنیم و به کمک معنا، امالی درست را انتخاب کنیم.
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19-  با توّجه به آن چه از داستان هفت  خان رستم مى  دانى، هر كدام از بيت    هاى زير را به تصوير مربوط به آن 

وصل كن.

ــگ تيزچن ــتِم  رس ــد  ش ــدار  بي ــو  ــك و تنگچ ــير تاري ــر ش ــان ديد ب جه

ــيد ــتم رس ــو رس ــد، چ ــادوان بُ ــوِر ج ــدخ ناپدي ــد  ش ــو  دي او  آواِز  از 

ــو ارژنگ  دي ــه  خيم از  ــد  آم ــرون  ــدرش، آن غريوب ــه گوش ان ــو آمد ب چ

ــوان پهل ــد  بُ اوالد  ــرز،  م ــدان  ــوانب ج و  ــر  دلي ــوى  نامج ــى  يك

ــوار س ــاِن  زب ــا  گويــ و  ــب  اس ــِى  كارپ ِز  ــد  ش ــنگى  تش از  و  ــا  گرم ز 

ــا اژده ــى  يك ــد  آم ــدر  ان ــت  دش ــا ز  ره ــد  نياب ــى  گفت ــل  پي ــزو  ك

(آزمون انشا ـ منطقه ي 13 شهر تهران ـ خرداد 92) 20- تصوير زير را در يك بند توصيف كن.  

ــا  ره ــد  نياب ــى  گفت ــل  پي ــزو  ــا ك ره ــد  نياب ــى  گفت ــل  پي ــزو  ك
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)آزمون انشا � منطقه ي 12 شهر تهران � خرداد 92( 21- درباره  ی موضوع زیر یک انشای زیبا بنویس.  

لقمان را گفتند: »ادب از که آموختی؟« گفت: »از بی  ادبان.«

22- در هفت  سین انشایی زیر با هفت واژه روبه رو هستی که باید با آن ها یک انشا بنویسی. چیزی که از 

شما می خواهیم یک نوشته ی خاّلقانه است؛ نوشته  ای که همه  ی اجزای آن با هم هماهنگ باشد و از قوانین 

زیر پیروی کند:

بین 6 تا 8 خط باشد.

سین  ها را به زور در نوشته  ی خود جای ندهی!!

آغاز و پایان متن منطقی باشد. )حتمًا پایان داشته باشد!(

هیچ دو سینی از هفت  سین)!( با هم در یک جمله به کار نروند.

سراب

ساری

سالیانه

سوزناک

سینه

سر و سامان

سوسیس
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23- با پرس  وجو از بزرگترها، در سه خط بنویس که ضرب  المثل »شاهنامه آخرش خوش است« به چه 

معنی است و در چه شرایطی به کار می  رود؟

24- کدام  یک از ضرب  المثل  های زیر با ضرب  المثلی که در تمرین قبل آمده است، هم  معنی نیست؟ دلیل 

انتخابت را در دو خط توضیح بده.

1. جوجه را آخر پاییز می  شمارند.

2. سالی که نکوست، از بهارش پیداست.

3. پایان شب سیه، سپید است.


