
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس عمومی   جزوه  استخدامی

ادبیات فارسی و آیین نگارشزبان و 

 نکات ضروری و خالصه شده شامل 

برای آزمون های استخدامی  زبان فارسیدرس 

:کامل مشخصات بسته

خالصهتستی و  نکات دارای •

صفحه با قابلیت پرینت  129 •

دبیرستان دروس دوره  شامل•

توجه !

تهیه و ثبت فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر  جزوه

پیگرد  ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری شده است 

 .به همراه خواهد داشت قانونی
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یفردوس

خرد  و   جان  خداوند  نام  به  –الف  

برنگذرد   یشه برتر اند  ین نام خداوند جان و خرد                 کز  به

.رسد ینم یاله یدو گوهر گرانبها ینفراتر از ا یزیبه چ یعقل آدم  یرا، ز  یمکن ی جان و خرد آغاز م ی ینندهرا با نام آفر سخن

یده رهنما   یخداوند روز                   ی نام و خداوند جا  خداوند

.یمکن ی است آغاز م یتگررسان و هدا یکه روز  یمشهور با منزلت  ی ینندهرا با نام آفر سخن

و مهر   یدماه و ناه یو گردان سپهر                فروزنده   یهانک  خداوند

 .کنم ی ، آغاز م یدبخش ماه و زهره و خورش  ییو خالق فلک دوّار و روشنا  یتیگ یدگاررا با نام آفر سخن

 بر شده گوهر است  ی و نشان و گمان برترست                 نگارنده    زنام

است که آسمان را با کواکب  یدر قالب فهم انسان برتر است و کس یدنو از گنج ی است که از شناخته شدن به نام و نشان آفریدگاری

.است یدهبخش ینترخشان ، زد

را  یننده، رمنجان دو ب  ینی را                     نب  یننده آفر  ینندگانب  به

.پس چشمانت را آزار مده ینیتوان بب ی را با چشم نم خداوند

 یگاه راه                        که او برتر از نام و از جا  یشه اند  یز بدو ن  نیابد

 یزهایدر نظر گرفت ) انسان فقط قادر است چ یتوان نام و مقام  یخداوند نم یتواند خدا را درک کند ، چرا که برا ینم یزانسان ن اندیشه

(  یسترا درک کند و حال آنکه خداوند ماده ن یماد

 بدو راه جان و خرد   یابدگوهران بگذرد                        ن  ینهرچه ز  سخن

.خرد انسان قابل درکند  یکه برا یاتندفهمد ، فقط فقط ماد ی را نم یاتخارج از محدوده ماد  یزیو خرد انسان چ عقل

یهم  یندکه ب  یندهمان را گز                         یهم  یندگر سخن برگز   خرد

.کند یفو توص یده را فهم یا یده تواند پد یخود م  ینش ب ی، تنها در محدوده  خرد

 مبحث تاریخ ادبیات و واژگان فارسینکات 

دوره دبیرستان 

، اینجا کلیک کنید زبان و ادبیات فارسیبرای خرید بسته کامل جزوه استخدامی درس 
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 بست   یدترا ببا یبندگ  یاننداند کس او را چو هست                        م   ستودن

 .یمخداوند همّت بگمار یبه فرمانبردار  ید، پس با یداست بستا یستهتواند خداوند را آن گونه که شا ی نم کسی

 گنجد او؟   یسخته ک ی   یشه سنجد او                          در اند  یخرد را وجان را هم

 محدود انسان بگنجد؟  ی یشهاند یندهد ، پس چگونه ممکن است خود او در ا ی هرکس به او م یتظرف یزانخرد و جان را به م دخداون

 محدود( )مجازاً: یده: سنجسخته* 

 وقت(  )هیچانکار  ی: در معنیک* 

 را چون توان؟   ینندهو جان و روان                              ستود آفر یآلت و را   ینبد

 کرد؟  یش است ، ستا یستهرا آن گونه که شا ینندهافکار و گفتار و رفتار ، آفر ینتوان با ا یم چگونه

  ین: با اینبد* 

 زگفتار بیکار یک سو شوی                               به هستیش باید که خستو شوی

 معترف باشی پرهیز کنی.   (باید به ذات الهی )هستی خداوند

 به فرمانها ژرف کردن نگاه                                 پرستنده باشی وجوینده راه  

 باید فرمانبردار و ستایشگر خداوند و جویای حقیقت باشی و در دستورات او عمیق بنگری وبیندیشی.  

 به دانش دل پیر برنا بود                                   توانا بود هرکه دانا بود

 هر کس دانا باشد، تواناست و علم و دانش، باعث جوانی دلها است. 

 به هستیش اندیشه را راه نیست                             نیست  از این پرده برتر سخن گاه  

از آن جا که تفکر انسان نمی تواند به هستی خدا پی برد، پس بیش از آنچه درباره جایگاه الهی گفته شد مجالی برای شناخت و سخنگویی 

 وجود ندارد.  

 : مرجله، گستره علم و دانش، جایگاه  * پرده

 : حرف اضافه  * را

 مجتبی مینوی   - ب

ش. در تهران. وی پژوهشگری بزرگ بود که تحصیالت ابتدایی را در تهران و سامرا، متوسطه را در دارالفنون    1284: متولد  مجتبی مینوی

است و تحصیالت عالی را در کینگز کالج )لندن( و مدرسه مطالعات آسیایی و آفریقایی دانشگاه لندن گذراند. مینوی دارای مشاغلی چون: ری

کتابخانه ملی، ریاست تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ، رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه، استادی دانشگاه تهران، عضویت پیوسته در فرهنگستان 

   .ادب و هنر و مسئولیت علمی بنیاد شاهنامه فردوسی بود

ایرلند( بود. آثار او عبارتند از: تصحیح  -از خدمات مهم او در خارج از کشور، تهیه فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه چستربیتی )در دوبلن 

 دیوان ناصر خسرو به همکاری دکتر مهدی محقق، تصحیح و چاپ مصنفات بابا افضل کاشانی با همکاری دکتر یحیی مهدوی، کلیله و دمنه،

 کلیک کنید ، اینجا زبان و ادبیات فارسیبرای خرید بسته کامل جزوه استخدامی درس 
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  نوروزنامه خیام، عیون الحکمه ابن سینا، سیرت جالل الدین مینکبرنی، وقف نامه ربع رشیدی، پانزده گفتار درباره احوال چند تن از ادبای

 اروپا( ، فردوسی و شعر او و بخشهایی از شاهنامه.  

 در تهران درگذشت. 1355برخی از مقاالت او در نقد حال و پرخی در تاریخ و فرهنگ چاپ شده اند. وی در بهمن 

 فردوسی طوسی 

 : معنی لغات

 : سرودنبه نظم آوردن -1

 : درباره اودرباب او  -ارزشمند  معتبر -2

 : گنجانده شده مندرج -3

 : نزدیک به باور قطعی قریب به یقینگمان بردن  حدس: -4

 نامی که در آغاز آن ابو، ابی ، ابن، ام یا بنت باشد، مانند ابن مسعود  :کنیه   -5

 در صدد کاری بر آمدن: تصمیم به انجام کاری گرفتن  -: وقت و هنگام اوان -6

 خاتمه: ختم کننده  -تحریری تمام کرده است، نوشته است  -7

: به گمان تخمین  : سخن گفتن چنانچه به مطلوب نزدیک باشد تقرب -: به یقین دانسته، بی شبهه متیقن -: از این مقدار  از این قدر -8

 سخن گفتن 

 نجیب زادگان مالک واهل معرفت دهقانان:  -: آنچه عقاط دور از حقیفت به نظر برسدمستبعد  -9

 : کشاورزفالح   -10

 : شناخت   معرفت  -صاحب امالک زیاد  مالک:  -11

  دعاوی:   - کسی یا جایی که مردم برای حل گرفتاری های خود به آن مراجعه می کنند    :   مرجع  -مسئولیت    سمت:   - : سنتها  آیین   -12

 مرافعات: شکایت نزد حاکم با قاضی بردن   -دادخواهی ها 

 : ستیزه کردن منازعات - حل و فصل کننده  فیصله دهنده: -13

 : کشاورزبرزگر  -: درآمد حاصل از امالک و اراضی منال -14

 اهل دیوان: دولتمردان  - مالیات  خراج :  -ارباب  مردم زیر دست رعیت: -15

 توانایی اقتصادی استطاعت: - : نامدار، شناخته شده سرشناس   -16

 )الجرم(: ناگزیر، چاره ناپذیرالبد    -: آمادگی استعداد -17

 : پیشرفتترفی -جایگاه شغلی   منصب:  - 18

 حرفه شاعریشاعر پیشه:   -19

 ، اینجا کلیک کنید زبان و ادبیات فارسیبرای خرید بسته کامل جزوه استخدامی درس  
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 کشته شدن سهراب دست رستم  -ج  

 به سر بر همی گشت بدخواه بخت                          دگر دوباره اسبان بیستند سخت  

 برای کشتی گرفتن دوباره، از اسبها، فرود آمدند و آنها را محکم بستند در حالی که بخت شوم برفراز سر آنها می گشت.  

در مصراع دوم بیت دگر دوباره اسیان بیستند سخت، به سریرهمی گشت بدخواه بخته استعاره مکنیه وجود دارد )بخت بد به پرنده تشبیه  

 شده است(

 گرفتند هردو دوال کمر                             ند سر  به کشتی گرفتن نهاد

 به کشتی گرفتن پرداختند و بر تسمه کمر )میان بند( یکدیگر، چنگ انداختند.

 کند سنگ خارا به کردار موم                                هر آنگه که خشم آورد بخت شوم  

 سخت را همچون موم، نرم می کند.  وقتی که بخت بد و ناسازگار حمله ور شود، سنگ های

 : عصبانی شود *  خشم آورد  

 تو گفتی سپهر بلندش بیست                                سرافراز سهراب با زور دست

 گویی که آسمان، دستان نیرومند سهراب قوی پنجه رابسته بود.  

 مجاز، یعنی سرنوشت  سپهر: -می رسید  چنین به نظر  تو گفتی: -دارای قدرت بازو، قوی پنجه  : با زور دست  *

 گرفت آن بر و بال جنگی پلنگ                           غمی بود، رستم بیازید چنگ  

 در حالی که سهراب غمگین بود، رستم به او حمله ور شد و سینه و گردن آن پننگ جنگاور را گرفت.  

 *  مسند الیه جمله، سهراب است )سهراب غمگین بود(

 عنی دست ی امجاز: چنگ* 

 زمانه بیامد نبودش توان                                خم آورد پشت دلیر جوان 

 رستم، کمر پهلوان جوان )سهراب( را خم کرد و چون زمان مرگش فرارسیده بود، تاب پایداری نداشت. 

 مجاز یعنی کمر : پشت   *

 بدانست کوهم نماند به زیر                         زدش بر زمین بربه کردار شیر

ر حالیکه می دانست که سهراب در زیر نمانده و دوباره  ستم مانند شیری که شکار خود را بر زمین می زند سهراب را بر زمین کوفت در

 .  برخواهد خاست

 بر شیر بیدار دل بر درید                            سبک تیغ تیز از میان بر کشید

 رستم بی درنگ، دشنه بر آن خود را کمر بیرون کشید و سینه سهراب روشن ضمیر را پاره کرد. 

 مجاز یعنی آگاه  بیدار دل: -مجاز یعنی خنجر  تیغ:* 

 ، اینجا کلیک کنید زبان و ادبیات فارسیبرای خرید بسته کامل جزوه استخدامی درس  

 

https://iranarze.ir/37-adabiyat-farsi.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 خرید بسته کامل استخدامی جزوه برای 

 کلیک نمایید. اینجا زبان و ادبیات فارسی  

 
 

 توجه !

تهیه و ثبت فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر  جزوه

پیگرد  ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری شده است 

 .به همراه خواهد داشت قانونی
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