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بی دست و پا: کنایه از ناتوان
فروماندن*: متحیر شدن

ُصنع: ساختن، آفرینش، احسان و نیکویی
درویش: فقیر، بی نوا، گوشه نشین

شوریده رنگ*: آشفته حال، [رنگ پریده]1
شغال*: جانور پستانداری است از تیر سگان 

که جزو َرستءه گوشت خواران است.
تیره: َرسته، صنف، رده

نگون بخت: بدبخت، بداقبال
قُوت*: رزق روزانه، خوراک، غذا [قّوت: توان، 

نیرو، توانایی]
یقین: ایمان قلبی، بصیرت و مشاهده

بیننده: بینا، بصیر
دیده: چشم

شد: رفت
مور: مورچه

پیل: فیل
َزَنخدان*: چانه

جیب*: گریبان، یقه
غیب*: پنهان، نهان از چشم؛ عالمی که خداوند، 

فرشتگان و ... در آن قرار دارند.
تیمار: غ��م، خدم��ت، محافظت، فک��ر، تعهد؛ 

تیمار خوردن: غمخواری، پرستاری، مراقبت

چنگ*: نوعی ساز که سر آن خمیده است و 
تارها دارد.

محراب: قبل��ه، عبادت��گاه، ج��ای ایس��تادن 
پیش نماز

َدَغل*: ناراست، حیله گر
َشل*: دست و پای از کار افتاده
وامانده: باقی مانده، پس مانده
بخشایش: عفو، رقت و رحم

َکَرم: جوانمردی، بزرگواری، جود
دون هّمت*: کوتاه هم��ت، دارای طب پس��ت، 

کوتاه اندیشه، [بی اراده]
دون: پایین، پست، فرومایه

سرای: منزل، خانه
، گلزار بوستان: با

معیار: مقیاس، ابزار سنجش
، مقصود َغَرض: هد قرض: وام 

بی حّد: بی اندازه
تافت: تابید

نام و ننگ: آبرو و اعتبار
عار: ننگ و عیب

تفّرج: گردش، سیر، گشادگی خاطر
شام: آغاز شب

ضایع: تباه، تلف

گوهر: سنگ گران بها از قبیل مروارید، الماس و ...
یکدانه: بی نظیر، یکتا

بارگه: خیمه، سراپرده
دلدار: معشوق، محبوب، دلبر، جانان

َبر: نزد
جانانه: دلدار، معشوق

تام: کامل و تمام
نثر: پراکنده کردن، پراکنده، سخن غیرِمنظوم 

(نصر: پیروزی، یاری
رزق: روزی

ارغوان: درختی با بر های گرد و گل های سر
خسته  جان: فرد دلتنگ و غمگین

ُمشیر: مشورت کننده
اعتصام: چنگ زدن در چیزی، خود را از گناه 

بازداشتن
حکمت: دانایی

هّمت: اراده، خواست، کوشش
کمر بستن: اهتمام نمودن در کاری، عزم کردن
حمّیت*: غیرت، جوانمردی، مردانگی،[مروت]

گران: سنگین
تَبَع: پیروی، پیروان طبع: سرشت 

طَیره: سبکی، خشم تیره: َرده، ردیف 

بی دست و پا: کنایه از ناتوان
فروماندن*: متحیر متحیر متحیرشدن

نع:صنع:ُصنع: ساختن، آفرینش، احسان و نیکویی
درویش: فقیر، بینوا، گوشه
شوریدهرنگ*: آشفتهحال، 

شغال*: جانور پستانداری است از تیر سگان 
َکه جزو َرکه جزو رستءه گوشتخواران است.

تیره: َرسته، صنف، رده
نگونبخت: بدبخت، بداقبال

وتقوتقُوت*: رزق روزانه، خوراک، غذا 
نیرو، توانایی]

یقین: ایمان قلبی، بصیرت و مشاهده
بیننده: بینا، بصیر

دیده: چشم
شد: رفت

مور: مورچه
پیل: فیل

خداننخدانَنخدان*: چانه َز
جیب*: گریبان، یقه

غیب*: پنهان، نهان از چشم؛ عالمی که خداوند، 
فرشتگان و ... در آن قرار دارند.

تیمار: غ��م، خدم��ت، محافظت، فک��ر، تعه
تیمارخوردن: غمخواری، پرستاری، مراقبت

1. برخی معانی داخل قالب آمده است. این معانی در واژه نامءه انتهای کتاب درسی نیامده است و ما خودمان، آن ها را به معانی مندر در کتاب درسی افزوده ایم.

ُصنع هم ریش���ه با ص�ان ���ف و صن���  ل
، تصن ، مصنو  ساخته شده  ( آفریننده

، صنعت، تصنعی ( ساختن و آراستن
رزق هم ریش��ه با رازق، مرزوق،  رزق و قوت 

رزاق، ارتزاق
جیب و زنخدان

غیب هم ریش��ه ب��ا غایب،  غی��ب و نه��ان 
غیوب، غیبت

تیمار و محافظت
محراب و قبله

َدَغل و حیله گر
قرض هم ریشه با مقروض،  قَرض و حاجت 

استقراض
غالب هم ریش��ه با کلمات  اغلب و غال��ب 

غلبه، مغلوب
سیر و تفر

ضایع هم ریشه با تضیی ای و تباه 
من،  تضّمن هم ریش��ه با  تراد و تضمن 

مضمون، متضمن
حمیت و غیرت

طبع هم ریش��ه با طبیعت،  رت  طب�� و ف
، طبای ، ِطبا بو م

متحّیر هم ریشه با حیرت،  متحیر و مبهوت 
تحیر، حیران

ان�ان�ان �ه با ص�ه با ص ه با ص�ه با ص� �ریش���ریش�� نعصنعُصنع هم هم  ��� ��� �� �ن�ن ��ف و ص���ف و ص���ف و صن��ف و صن��ف و ص �ل �ل
، تصن ، تصنشده ، تصنشده ، مصنو  ساختهشده ، مصنو  ساخته آفریننده ( آفریننده

، صنعت، تصنعی ، صنعت، تصن ساختن و آراستن ، صنعت، تصنعی ساختن و آراستن ، صنعت، تصنعی ساختن و آراستن ( ساختن و آراستن
رزق همریش��ه با رازق، مرزوق، ریش��ه با رازق، مرزوق،  رزق و قوت 

رزاق، ارتزاق
جیب و زنخدان

غیب هم همریش��ه ب��ا غایب،  غی��ب و نه��ان 
غیوب، غیبت

تیمار و محافظت
محراب و قبله

ل و حیلهغل و حیلهَغل و حیلهگر َد
قرض همریشه با مقروض،  رض و حاجت قرض و حاجت قَرض و حاجت 

استقراض
غالب همریش��ه با کلمات  اغلب و غال��ب 

غلبه، مغلوب
سیر و تفرسیر و تفر

ضایع همریشه با تضیی ای و تباه 
من،  ّتضّمنتضمنتضّمن همریش��ه با  تراد و تضمن تراد و تضمن تراد و تضمن 

مضمون، متضمنمضمون، متضمنمضمون، متضمن
ت و غیرتحمیت و غیرتحمیت و غیرت

طبع همریش��ه با طبیعت،  رت  طب�� و ف
، طبای ، طبا بو ، طبایم ، طبا بو ، طبایم ، ِطبا بو ِم

ّمتحّیرمتحیرمتحّیر همریشه با حیرت،  متحیر و مبهوت متحیر و مبهوت متحیر و مبهوت 
تحیر، حیرانتحیر، حیرانتحیر، حیران
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معنی، مفهوم و آرایه های ادبیبیت/ عبارت

ی��ک��ی روب��ه��ی دی���د ب��ی دس���ت و پ��ای
خ��دای ص��ن��  و  ��ف  ل�� در  ف��روم��ان��د 

ف خداوند شامل حال ناتوان هم می شود. تناسب: دست و پای  ل

ک��ه چ���ون زن��دگ��ان��ی ب��ه س��ر م��ی ب��رد؟ 
می خورد؟ کجا  از  پ��ای  و  دس��ت  بدین 

 خدا روزی ناتوانان را هم می رساند. تناسب: دست و پای/ کنایه: به سر بردن  گذراندن

ش��وری��ده رن��گ دروی����ش  ب���ود  ای���ن  در 
چنگ ب��ه  شغالی  ب��رآم��د،  ش��ی��ری  ک��ه 

 کنایه: شوریده رنگ  آشفته حال/ تناسب: شیر و شغال/ جناس ناهمسان: رنگ و 
چنگ/ وا آرایی: صامت/ ش/

خ��ورد ش��ی��ر  را  ن��گ��ون ب��خ��ت  ش��غ��ال 
خورد سیر  آن  از  روب��اه  آن چ��ه،  بماند 

 بهره مندشدن ناتوانان از باقی ماند سفر قدرتمندان کنایه: نگون بخت  بیچاره، 
بدبخت و بداقبال/ تناسب: شغال، شیر و روباه/ جناس ناهمسان: شیر و سیر

اوف���ت���اد ات����ف����اق  ب����از  روز  دگ����ر 
ب��داد روزش  ق���وِت  روزی رس������ان،  ک��ه 

 روزی رسانی خداوند تکرار: روز/ کنایه: روزی رسان  خداوند/ جناس ناهمسان: روز 
و روزی/ وا آرایی: صامت/ ز /

ک��رد بیننده  دی����ده،  را  م���رد  ی��ق��ی��ن، 
آف��ری��ن��ن��ده ک��رد ب���ر  ت��ک��ی��ه  و  ش���د 

 یقین و ایمان به خداوند، مرد را آگاه کرد؛ رفت و به خدا توکل کرد. یقین  پیدا کردن 
بر رزاقیت خداوند کنایه: دیده را بیننده کردن  آگاه و صاحب بصیرت کردن � تکیه بر 

آفریننده کردن  توکل کردن بر خداوند/ تناسب: دیده و بیننده

مور چ��و  نشینم  کنجی  ب��ه  پ��س  کزین 
زور ب��ه  پ��ی��الن  ن��خ��وردن��د  روزی  ک��ه 

/ تکیه کردن بر روزی رسانی خداوند مقدربودن روزی ثیربودن زورمندی در میزان روزی   بی ت
عیفی   تشبیه: من به مور/ جناس ناهمسان: مور و زور/ تضاد: مور و پیل/ نماد: مور  

و بی آزاری � پیل  قدرتمندی و زورآوری

ب��ه جیب ف��روب��رد چ��ن��دی  َزنَ���خ���دان 
غیب ز  فرستد  روزی  بخشنده،  ک��ه 

 تکیه کردن بر روزی رسانی خداوند و ترک تالش و کوشش کنایه: زنخدان به جیب 
مل و تفکر فرو رفتن، در این جا کوشش نکردن و نشستن/ جناس ناهمسان: جیب  فروبردن  در ت

و غیب/ کنایه: بخشنده  خداوند

دوس��ت ن��ه  خ���وردش  تیمار  بیگانه  ن��ه 
پوست و  ماند  استخوان  و  ر  چنگش،  چو 

 هیچ کس از غریب و آشنا به فکر او نبود و او مثل ساز چنگ، الغر و نحیف شد. یاری ندیدن 
عیف و ناتوان شدن تضاد: بیگانه و دوست/ تشبیه: درویش به ساز چنگ/ جناس  از دیگران و 
، استخوان و پوست/ ایهام تناسب: چنگ  1 نوعی ساز  ناهمسان: دوست و پوست/ تناسب: ر

ق ق  پنجه   ق ق؛ متناسب با ر و استخوان و پوست

هوش و  عیفی  از  نماند  صبرش  چ��و 
ب��ه گ��وش عف و ناتوانی جناس ناهمسان: هوش و گوشز دی����وار م��ح��راب��ش آم���د   تمام شدن صبر در اثر شدت 

َدَغ���ل ای  ب���اش،  درن�����ده  ش��ی��ر  ب���رو 
شل روب�����اِه  چ��و  را  خ���ود  َم��َی��ن��داز 

 تکیه کردن بر زور بازو و تالش و اراد خود تشبیه: تو به شیر درنده � تو به روباِه َشل/ 
تضاد: روباه و شیر/ نماد: شیر  افراد کوشا و تالشگر � روباِه َشل  افراد طفیلی، تنبل و 

وابسته/ کنایه: خود را انداختن  خود را ناتوان و وامانده نشان دادن

شیر چو  مانَد  تو  کز  کن  سعی  چنان 
سیر؟ وام��ان��ده،  به  روبَ��ه  چو  باشی  چه 

 توصیه به اطعام دیگران نه ریزه خواری ایشان جناس ناهمسان: شیر و سیر/ تشبیه: تو 
// استفهام انکاری: چه باشی چو روبَه  به شیر � تو به روباه/ تضاد: روباه و شیر/ وا آرایی: صامت/ 

به وامانده سیر؟  مانند روباه به باز ماند غذای دیگران وابسته نباش.

ب����ازوی خویش ب��ه  ت��وان��ی  ت��ا  ب��خ��ور 
خویش ت����رازوی  در  ب���َود  سعَیت  ک��ه 

 از قدرت و توان خود استفاده کن، زیرا که از حاصل تالش خود بهره مند می شوی. تکیه کردن 
: مصرا دوم   بر زور بازو و تالش و اراد خود مجاز: بازو  توان، قدرت و دست رنج/ تلمی
اِل َما َسَعی«: و این که برای انسان جز حاصل تالش  ِنَساِن  ِ به آیءه  سور »نجم« اشاره دارد: »َو أن  لَیَس ل

او نیست./ کنایه: سعیَت بود در ترازوی خویش  حاصل تالش خودت را خواهی دید.

پیر دروی���ش  دس��ت  ج���وان،  ای  بگیر 
بگیر دس��ت��م  ک��ه  بیفکن  را  خ��ود  ن��ه 

 توصیه به گرفتن دست دیگران، نه باری بر دوش آنان بودن کنایه: دست گرفتن  
هار ناتوانی و درماندگی کردن/ تضاد: جوان و پیر/ تکرار:  کمک کردن � خود را افکندن  ا

دست، بگیر
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معنی، مفهوم و آرایه های ادبیبیت/ عبارت

است بخشایش  ب��ن��ده  آن  ب��ر  را  خ��دا 
است آسایش  در  وج��ودش  از  خل  که 

 خدا کسی را که به مردم خیر می رساند، مورد رحمت قرار می دهد. وا آرایی: صامت /ش/

اوست در  مغزی  که  سر  آن  ورزد  َک��َرم 
پوست و  مغز  ب��ی  دون ه��م��ت��ان��ن��د  ک��ه 

 انسان عاقل و خردمند بخشنده است، زیرا انسان های پست و فرومایه عقل و خردی ندارند و 
اهر انسانی دارند. انسان عاقل و خردمند، بخشنده است./ فرومایگی نشان بی خردی  فق 
/ تضاد: مغز و پوست/  جناس ناهمسان است. جناس: سر و در ناهمسان � اوست و پوست 

مجاز: سر  انسان � مغز  قدرت تفکر و اندیشه/ تناسب: سر و مغز

س��رای دو  ه��ر  ب��ه  بیند  ن��ی��ک  ک��س��ی 
ک��ه ن��ی��ک��ی رس��ان��د ب��ه خ��ل�� خ��دای

 کسی نیکی می بیند که به مردم خیر می رساند. مجاز: سرای  جهان

معی��ار دوس��تان دغ��ل روز حاج��ت اس��ت
طلب دوستان  از  تجربه  رس��م  به  ی  قر

 معیار دوستی، روزگار سختی است. تکرار: دوستان

غیب ب���ی ح���د  ب���ی ص���ورِت  ص�����ورِت 
جیب ز  م��وس��ی  ب��ر  ت��اف��ت  دل  آی��ن��ءه  ز 

 جمال خداوند در آینءه دل تجلی می کند. متناق نما1: صورِت بی صورت/ تلمی  
به معجز حضرت موسی  که دست در گریبان می برد و آن را نورانی بیرون می آورد./ جناس 

افءه تشبیهی: آینءه دل ناهمسان: غیب و جیب/ ا

رسد دون همتی  وسیلت  از  که  فخری 
گ��ر ن��ام و نن��گ داری از آن فخ��ر ع��ار دار

 افتخار و شرافتی که از جانب انسان پست برسد مایءه ننگ است. تضاد: فخر و عار/ 
/ جناس ناهمسان: عار و دار تناسب: نام و ننگ  اعتبار و آبرو

نگشت ای  که  شکر  سحر  و  شام  گریءه 
��ر ب����اران م��ا گ��وه��ر ی��ک��دان��ه شد ق��

. صبرکردن بر سختی ها کلید کام یابی است  گریه و زاری عاش روزی به نتیجه خواهد رسید 
ر باران  اشک/ کنایه: یکدانه  باارزش و قیمتی : ق مصرحه  تضاد: شام و سحر/ استعاره 

پادشاست ب��ارگ��ه  ک��ن��ون  ح��اف��ظ  م��ن��زل 
شد جانانه  ب��رِ  ج��ان  رف��ت،  دل��دار  ب��رِ  دل 

 شادِی وصال کنایه: دلدار و جانانه  معشوق/ تکرار: بر

با زمان��ی دیگر ان��داز ای که پن��دم می دهی
کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست

 / بخشی از دست نوعی ساز و چنگ   نصیحت ناپذیری عاش جناس همسان: چنگ 
کنایه: دل در چنگ نبودن  عاش و شیفته بودن، مست و مدهوش و از خود بی خود بودن/ 

تضاد: است و نیست/ تناسب: گوش، دل و چنگ/ مجاز: چنگ  اختیار

ب��رس��د ب��ی گ��م��ان  چ��ن��د  ه���ر  رزق 
دره��ا از  ج��س��ت��ن  اس���ت  ع��ق��ل  ش���ر 

 روزی مقدر است ولی تالش برای کسب روزی شر عقل است. توصیه به تالش برای 
کسب روزی کنایه: از درها جستن  جست وجو و تالش برای کسب روزی

س��ح��ر دی�����دم درخ�����ت ارغ���وان���ی
خسته جانی ب���ام  ب��ه  س��ر  ک��ش��ی��ده 
گفتم: آه��س��ت��ه  ارغ�����وان  گ���وش  ب��ه 
ب���ه���ارت خ���وش ک���ه ف��ک��ر دی��گ��ران��ی

 ستودن کسانی که به فکر دیگران هستند. کنایه: خسته جان  کنایه از افسرده و 
وش ارغوان سرکشیدن درخت ارغوان �   : غمگین � سرکشیدن  باال رفتن/ تشخی

ک���ار آزم���ودن در  چ��ه  و  ک���ار  در  چ��ه 
ن��ب��ای��د ج��ز ب��ه خ����ود، م��ح��ت��ا ب��ودن

 تکیه کردن بر وجود و داشته های خود تکرار: چه، کار

موری را دیدند که به زورمندی کمر بسته و 
ملخی را ده برابر خود برداشته.

: بسته و برداشته/ کنایه: کمربستن  عزم کردن/ تناسب: مور و مل  سج

مردان بار را به نیروی همت و بازوی حمیت 
کشند، نه به قوت تن.

بازوی حمیت  :  برتر دانستن همت و غیرت بر نیروی بدنی تشخی

اوف���ت���اد اتّ���ف���اق  ب����از  روز  ب��داددگ����ر  روزش   ِ ���و روزی رس������ان،  ک��ه 
»که« در آغاز مصرا دوم، پیوند وابسته ساز است و جملءه »روزی رسان، قوِت روزش بداد« یک جملءه وابسته است.

ک��رد بیننده  دی����ده،  را  م���رد  ک��ردی��ق��ی��ن،  آف��ری��ن��ن��ده  ب���ر  ت��ک��ی��ه  و  ش���د 
این بیت از سه جملءه ساده تشکیل شده است. »واو« در مصرا دوم هم پایه ساز است که بین دو جملءه ساده آمده است.

1. در درس نهم با این آرایه آشنا می شوید.

معنی، مفهوم و آرایههای ادبیبیت/ عبارت

است بخشایش  ب��ن��ده  آن  ب��ر  را  خ��دا 
است آسایش  در  وج��ودش  از  خل  که 

/آرایی: صامت /آرایی: صامت /ش/  خدا کسی را که به مردم خیر میرساند، مورد رحمت قرار میدهد. وا

اوست در  مغزی  که  سر  آن  ورزد  اوست��َرم  در  مغزی  که  سر  آن  ورزد  اوست��رم  در  مغزی  که  سر  آن  ورزد  م  ��رک��رَک
پوست و  مغز  ب��ی  پوسته��م��ت��ان��ن��د  و  مغز  ب��ی  پوسته��م��ت��ان��ن��د  و  مغز  ب��ی  دونه��م��ت��ان��ن��د  ک��ه 

 انسان عاقل و خردمند بخشنده است، زیرا انسانهای پست و فرومایه عقل و خردی ندارند و 
اهر انسانی دارند. انسان عاقل و خردمند، بخشنده است./ فرومایگی نشان بیخردی  فق 
/ تضاد: مغز و پوست/ جناس ناهمسان �است. جناس: سر و در ناهمسان �است. جناس: سر و در ناهمسان � اوست و پوست 

ر و اندیشه مغز  قدرت تفکر و اندیشه مغز  قدرت تفکر و اندیشه/ تناسب: سر و مغز �مجاز: سر  انسان �مجاز: سر  انسان �

س��رای دو  ه��ر  ب��ه  بیند  ن��ی��ک  ک��س��ی 
ک��ه ن��ی��ک��ی رس��ان��د ب��ه خ��ل�� خ��دای

 کسی نیکی میبیند که به مردم خیر میرساند. مجاز: سرای  جهان

معی��ار دوس��تان دغ��ل روز حاج��ت اس��ت
طلب دوستان  از  تجربه  رس��م  به  ی  قر

 معیار دوستی، روزگار سختی است. تکرار: دوستان

غیب ب���یح���د  ِص���ورِتص���ورت  ب���ی ِص�����ورِتص�����ورت 
جیب ز  م��وس��ی  ب��ر  ت��اف��ت  دل  آی��ن��ءه  آی��ن��ءهز  ءهز 

ِ: صورِت: صورت بیصورت/ تلمی  نما1 متناق  جمال خداوند در آینءه دل تجلی می جمال خداوند در آینءه دل تجلی می جمال خداوند در آینءه دل تجلی میکند.
به معجزبه معجز حضرت موسی  که دست در گریبان میبرد و آن را نورانی بیرون میآورد./ جناس 

ءه تشبیهی: آینءه تشبیهی: آینءه دل افءه افءه ا ءه ا ناهمسان: غیب و جیب/

رسد رسدهمتی  رسدهمتی  دونهمتی  وسیلت  از  که  فخری 
گ��ر ن��ام و نن��گ داری از آن فخ��ر ع��ار دار

 افتخار و شرافتی که از جانب انسان پست برسد مایءه ننگ است. تضاد: فخر و عار/
/ جناس ناهمسان: عار و دار تناسب: نام و ننگ  اعتبار و آبرو

نگشت ای  که  شکر  سحر  و  شام  نگشت  ای  که  شکر  سحر  و  شام  نگشت  ای  که  کر  ءهگریءهگریءه
��ر ب����اران م��ا گ��وه��ر ی��ک��دان��ه شد ��رق�� ق��

. صبرکردن بر سختیها کلید کامیابی است  گریه و زاری عاش روزی به نتیجه خواهد رسید 
ر باران  اشک/ کنایه: یکدانه  باارزش و قیمتی : ق رحه : ق مصرحه ر استعاره  : ق مصرحه ر استعاره  : ق مصرحه  تضاد: شام و سحر/ استعاره 

پادشاست ب��ارگ��ه  ک��ن��ون  ح��اف��ظ  م��ن��زل 
شد جانانه  ب��رِ  ج��ان  رف��ت،  دل��دار  ب��رِ  دل 

 شادِی وصال کنایه: دلدار و جانانه  معشوق/ تکرار: بر

با زمان��ی دیگر ان��داز ای که پن��دم میدهی
کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست

/ بخشی از دست نوعی ساز و چنگ   نصیحتناپذیری عاش جناس همسان: چنگ 
کنایه: دل در چنگ نبودن  عاش و شیفته بودن، مست و مدهوش و از خود بیخود بودن/

تضاد: است و نیست/ تناسب: گوش، دل و چنگ/ مجاز: چنگ  اختیار

ب��رس��د ب��یگ��م��ان  چ��ن��د  ه���ر  رزق 
دره��ا از  ج��س��ت��ن  اس���ت  ع��ق��ل  دره��اش���ر  از  ج��س��ت��ن  اس���ت  ع��ق��ل  دره��اش���ر  از  ج��س��ت��ن  اس���ت  ع��ق��ل  ش���ر 

الش برای کسب روزی شر عقل است. توصیه به تالش برای کسب روزی شر عقل است. توصیه به تالش برای  الر است ولی تالر است ولی تال  روزی مقد روزی مقد
الوجو و تالوجو و تالش برای کسب روزی کسب روزی کنایه: از درها جستن  جست

س��ح��ر دی�����دم درخ�����ت ارغ���وان���ی
خستهجانی ب���ام  ب��ه  س��ر  ک��ش��ی��ده 
گفتم: آه��س��ت��ه  ارغ�����وان  گ���وش  ب��ه 
ب���ه���ارت خ���وش ک���ه ف��ک��ر دی��گ��ران��ی

 ستودن کسانی که به فکر دیگران هستند. کنایه: خستهجان  کنایه از افسرده و 
وش ارغوان سرکشیدن درخت ارغوان �   : سرکشیدن درخت ارغوان � تشخی  : � تشخی �غمگین �غمگین � سرکشیدن  باالرفتن/

ک���ارآزم���ودن در  چ��ه  و  ک���ار  در  چ��ه 
ب��ودن ن��ب��ای��د ج��ز ب��ه خ����ود، م��ح��ت��ا

 تکیهکردن بر وجود و داشتههای خود تکرار: چه، کار

موری را دیدند که به زورمندی کمر بسته و 
ملخی را ده برابر خود برداشته.

: بسته و برداشته/ کنایه: کمربستن  عزمکردن/ تناسب: مور و مل  سج

مردان بار را به نیروی همت و بازوی حمیمردان بار را به نیروی همت و بازوی حمیمردان بار را به نیروی همت و بازوی حمیت ت و بازوی حمیت ت و بازوی حمیت 
کشند، نه به قوکشند، نه به قوت تن.

بازوی حمیت  : بازوی حمیتت و غیرت بر نیروی بدنی تشخی  : بازوی حمیتت و غیرت بر نیروی بدنی تشخی  : بازوی حمیدانستن همت و غیرت بر نیروی بدنی تشخی  : بازوی حمیدانستن همت و غیرت بر نیروی بدنی تشخی  :  برتردانستن همت و غیرت بر نیروی بدنی تشخی
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س��رای دو  ه��ر  ب��ه  بیند  ن��ی��ک  ک��ه ن��ی��ک��ی رس��ان��د ب��ه خ��ل��ق خ��دایک��س��ی 
این بیت، یک جملءه مرکب است؛ مصرا اول جملءه »هسته« است و مصرا دوم جملءه وابسته. »که« در آغاز مصرا دوم، پیوند وابسته ساز است.

پ��ای و  ب��ی دس���ت  روب��ه��ی دی���د  خ��دایی��ک��ی  ص��ن��  و   �� ل�� در  ف��روم��ان��د 
ءه معنایی »تناسب« با »پا« می فهمیم. معنی واژ »دست« را در این بیت از طری راب

ش��وری��ده رن��گ دروی����ش  ب���ود  ای���ن  ب��ه چنگدر  ب��رآم��د، ش��غ��ال��ی  ک��ه ش��ی��ری 
ءه »تناسب« با »شغال« می فهمیم. معنی واژ »شیر« را در این بیت از طری راب

خ���ورد ش��ی��ر  را  ن��گ��ون ب��خ��ت  خ��وردش��غ��ال  سیر  آن  از  روب���اه  آن چ���ه  بماند 
معنی واژ »سیر« را در این بیت از طری قرارگرفتن آن در جمله می فهمیم.

نگشت ای  که  شکر  سحر  و  ش��ام  ��ر ب����اران م��ا گ��وه��ر ی��ک��دان��ه شدگریءه  ��
فعل »شد« در این بیت در معنی اسنادی به کار رفته  است.

ک��رد ب��ی��ن��ن��ده  دی����ده  را  م���رد  ک��ردی��ق��ی��ن  آف��ری��ن��ن��ده  ب���ر  ت��ک��ی��ه  و  ش���د 
پادشاست ب��ارگ��ه  ک��ن��ون،  ح��اف��ظ  شدم��ن��زل  جانانه  ب��ِر  ج��ان  رف��ت،  دل���دار  ب��ِر  دل 

فعل »شد« در این دو بیت در معنی »رفت« است.

در کدام گزینه وا مشّخ شده نادرست معنا شده است؟- 
1 یکی روبهی دید بی دست و پای: ناتوان  در این بود درویش شوریده رنگ: خرسند

 شغال نگون بخت را شیر خورد: بداقبال  که دون همتانند بی مغز و پوست: دارای طب پست
، جیب، تیمار به ترتیب در کدام گزینه دیده می شود؟-  دغل، ُصن ه های  معنای صحیح وا

1 حیله، ساختن، پیراهن، محافظت   ناراست، آفریننده، یقه، تعهد
 مکار، آفرینش، گریبان، غم   حیله گر، احسان، آستین، اندیشه

در بیت ............... کلمءه مشّخ شده نادرست معنا شده است.- 
1 چ��ن��ان س��ع��ی ک��ن ک��ز ت��و م��ان��د چ��و شیر
 ی���ک���ی روب���ه���ی دی���د ب���ی دس���ت و پ��ای
ک��رد ب��ی��ن��ن��ده  دی����ده  را  م����رد   ی��ق��ی��ن 
نگشت ای  ک��ه  شکر  سحر  و  ش��ام   گ��ری��ءه 

ب���ه وام���ان���ده سیر ب��اش��ی چ���و رو ب����ه  چ���ه 
خ����دای ص���ن���  و  ���ف  ل��� در  ف���رو م���ان���د 
ک���رد آف���ری���ن���ن���ده  ب����ر  ت��ک��ی��ه  و  ش����د 
���ر ب������اران م���ا گ���وه���ر ی���ک���دان���ه شد ق���

پس مانده
متحیر شد
سپری شد

بی نظیر

، زنخدان، تفّر به ترتیب، یعنی ............... .-  و دون،  ه های  وا
1 فرومایه، خوراک، چانه، گردش   کوتاه، غذا، گردن، ِسیر

 پست، خوردنی، چانه، پراکندگی   خسیس، توانایی، چانه، گشایش یافتن
ه ها در همءه گزینه ها به جز گزینءه ............... درست است.-  معنای همءه وا

1 َشل، یقین، مبهم: دست و پای از کار افتاده، ایمان قلبی، پوشیده  شوریده، غیب، گران: آشفته، نهان از چشم، سنگین
 بی حد، عار، درویش: بی اندازه، ننگ، فقیر  کرم، حمیت، جانان: بزرگواری، اراده، معشوق

گان صحیح است؟- 3 در کدام گزینه معنای همءه وا
ف: نیکویی ل  ، قرض: مقصود  ، دیده: چشم  ، سرای: منزل  1

دلدار: عاش  ، : تباه ای  ، رزق: روزی  ، تافتن: تابیدن  
شام: آغاز شب  ، فخر: نازیدن  ، تیمارخوردن: غمخواری  ، معیار: ابزار سنجش  

منت: احسان  ، عمل: آرزو  ، بارگه: خیمه  ، بخشایش: درگذشتن از جرم و گناه کسی  
نای گزینءه ............... تماما درست است. - 3 ءه معنایی نوشته شده در مقابل همءه گزینه ها به است راب

تضاد رر   1 فخر و عار، شام و سحر، نف و 
تراد  دلدار و جانانه، رزق و قوت، عاجز و شل  

تناسب  شیر و شغال، َمه و خورشید، دست و پا  
تضمن  خورشید و فلک، جیب و زنخدان، سیر و گیاه  
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ه های زیر، درست است؟- 3 ه از میان وا معنای چند وا

بوستان  نام و ننگ بی اعتبار بودن �  ن �  صور با حکمت دانایی �  ارغوان نام درختی با گل های سرخ �  خسته جان دلتنگ � 

شغال جانوری از  خلق آفریننده �  ب درست �  صا چنگ نوعی ساز که سر آن خمیده است و تارها دارد �  بله �  محراب  باغ � 

مربستن اهتمام ورزیدن تیر سگان که جزو َرستءه گوشت خواران است � 
1 نه  هشت  ده  هفت

ءه معنایی است؟- 33 زمین چه نو راب سّیاره و  ءه معنایی بین  راب
1 تراد  تناسب  تضاد  تضمن

رار است؟- 34 تضّمن بر ءه معنایی  ه راب بین کدام دو وا
1 ماه و خورشید  حشره و مورچه  حیوان و علف  خورشید و زحل

ه های معنایی وجود دارد؟- 3 سیر و گرسنه به ترتیب کدام راب نوشیدنی و چای و  ه های  بین گروه وا
1 تراد � تضمن   تضمن  � تناسب  تناسب � تضاد  تضمن � تضاد

ءه معنایی کش می شود؟- 3 معنی وا مشخ شده در بیت زیر براسا کدام راب
دغ��ل ای  ب���اش  دّرن�����ده  ش��ی��ر  ش��لب����رو  روب�����اِه  چ��و  را  خ���ود  م��ی��ن��داز 

1 تراد   تضمن   تناسب  تضاد
تناسب مشخ نمی شود؟- 3 ءه معنایی  در کدام گزینه معنی وا مشخ شده براسا راب

1 بدین دست و پای از کجا می خورد؟  بماند آن چه روباه از آن سیر خورد
 شغال نگون بخت را شیر خورد   یکی روبهی دید بی دست و پای

ماه در کدام گزینه معنایی متفاو با سایر گزینه ها دارد؟- 3 وا 
1 نبی آفتاب و صحابان1 چو ماه   چو سرو سهی قد و چون ماه روی 

 بناها کشیدند سر تا به ماه   مکن که می  نخوری بر جمال گل یک ماه
ءه - 3 ریق کدام راب روی از  آن دست بر تضّر و این روی بر زمین/ آن چشم بر اشار و این گوش بر ندا معنی وا  با توجه به بیت 

معنایی مشخ می شود؟
1 تراد  تضمن  تناسب  تضاد

ءه معنایی - 4 ِر تیز با توجه به کدام راب ب نباشد از آن عزِم تُند و خن م کَنده شود/ ع اگر ز کین تو دندان خ تُند در بیت  معنی وا 

مشخ می شود؟
1 تراد  تضمن  تناسب  تضاد

در کدام بیت غل امالیی دیده می شود؟- 4
1 ص��������ورت ب����ی ص����ورت ب����ی ح����د غ��ی��ب
شما رخ��ش��ان  روی  از  حسن  م��اه  ف��رو   ای 
ع��م��ل اخ�������ال  آم�������وز  ع���ل���ی   از 
گ��ری��خ��ت ب��ب��ای��د  ب��ی ح��م��ی��ت  آن   از 

جیب ز  م��وس��ی  ب���ر  ت��اف��ت  دل  آی��ن��ءه  ز 
شما زن���خ���دان  چ���اه  از  خ��وب��ی  روی  آب 
دق���ل از  م����ن����زه  دان  را  ح����  ش���ی���ر 
ب��ری��خ��ت م������ردان  آب  ن���ام���ردی���ش  ک���ه 

در متن زیر، چند غل امالیی وجود دارد؟- 4

در و ُسن خود در  ای بودی، اگر استاد ناصح نبودی، علم و حکمت در شمار تعلیم نیامدی ... و اگر ایزد مرا به  ر  اگر زمین نبودی، ب

ا را وجود ممکن نگشتی پ منّت یزداِن پاک  راست  ن، بنیءه مرا مستحکم نکردی، این همه ال اهر و با و های  وجود نیاوردی و به 

در صور کرد و حکمت بخشید. که به کمال 
1 یک  دو  سه  چهار

در کدام عبار غل امالیی یافت می شود؟- 43
ن همگان در ح من به کمال است و من در عین نقصان، روا باشد اندیشه بردن و تیمار خوردن. 1 مرا که حسن 

 اهل مروت ح نعمت خداوندی بگزارند و ادای غرض و دین خود واجب شناسند. 
. ، ا  شی گفت: ما آن همه علم ها و طلب ها فرو گذاشتیم و در کنج خانه شدیم، در محراب آن زاویه هفت سال بنشستیم و گفتیم: ا

 هر که مقدار قوت و طعام نشناسد و چندان خورد که معده از هضم آن عاجز آید، او را دشمن خود باید شمرد. 

1. صحابان: یاران
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در میان گروه کلما زیر، امالی چند کلمه نادرست است؟- 44

ق � درخت ارغوان � یقین دل � جنا همسان � سرای و منزل �  و و ر دون هّمتان � شیر و شغال � شام و سحر � معیار و ترازو � 

عی و عاجز
1 چهار  دو  سه  یک

ّی یافت می شود؟- 4 در کدام گروه کلما غل رسم الخ
1 حاتم طایی � فخر و عار � نثر روان � تفر و گردش

ای و تباه � تافتن نور � صائب و اوحدی � زنجیر سخن  
 تضاد و تراد � صورت بی صورت � به  سر بردن زنده گانی � تیمار و اندوه

 غیب و نهان � صفت مبهم � حادثه و اتفاق � طلب قرض

کنایه به کار رفته است؟- 4 در کدام گزینه 
ه��وش و  عیفی  از  ن��م��ان��د  ص��ب��رش  1 چ���و 
س���رای دو  ه���ر  ب���ه  ب��ی��ن��د  ن��ی��ک   ک���س���ی 
پیر دروی�����ش  دس���ت  ج����وان  ای   ب��گ��ی��ر 
اس��ت ب��خ��ش��ای��ش  ب��ن��ده  آن  ب��ر  را   خ����دا 

گ���وش ب����ه  آم�����د  م���ح���راب���ش  دی�������وار  ز 
ک����ه ن��ی��ک��ی رس����ان����د ب����ه خ���ل��� خ����دای
بگیر دس���ت���م  ک���ه  ب��ی��ف��ک��ن  را  خ����ود  ن���ه 
اس��ت آس���ای���ش  در  وج�����ودش  از  خ��ل��  ک���ه 

در این بود درویش شوریده رنگ/ که شیری برآمد شغالی به چنگ کدام آرایءه ادبی به کار نرفته است؟- 4 در بیت 
1 کنایه  مراعات نظیر  جناس  تشخی

جنا وجود ندارد؟- 4 در کدام گزینه آرایءه 
خ���ورد ش��ی��ر  را  ن��گ��ون ب��خ��ت  1 ش����غ����ال 
م��ور چ��و  نشینم  کنجی  ب��ه  پ��س   ک��زی��ن 
اس��ت ب��خ��ش��ای��ش  ب��ن��ده  آن  ب��ر  را   خ����دا 
 ن���ه ب��ی��گ��ان��ه ت��ی��م��ار خ����وردش ن��ه دوس��ت

خ��ورد س��ی��ر  آن  از  روب����اه  آن چ����ه،  ب��م��ان��د 
زور ب���ه  پ���ی���الن  ن���خ���وردن���د  روزی  ک���ه 
اس��ت آس���ای���ش  در  وج�����ودش  از  خ��ل��  ک���ه 
پوست و  م��ان��د  اس��ت��خ��وان  و  ر  چنگش،  چ��و 

در بیت زیر کدام آرایه به کار نرفته است؟- 4
کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیستب�ا زمان�ی دیگ�ر ان�داز، ای ک�ه پن�دم می ده�ی

1 جناس همسان  کنایه  تضاد  حس آمیزی
تشبیه به کار رفته است؟-  در کدام بیت 

1 ک����ه چ���ون زن��دگ��ان��ی ب���ه س���ر م��ی ب��رد؟
دغ��ل ای  ب����اش  درن�������ده  ش��ی��ر   ب������رو 
س���رای دو  ه���ر  ب���ه  ب��ی��ن��د  ن��ی��ک   ک���س���ی 
جیب ب���ه  چ��ن��دی  ف���روب���رد   زن����خ����دان 

م���ی خ���ورد؟ ک��ج��ا  از  پ���ای  و  دس���ت  ب��دی��ن 
ش��ل روب�������اه  چ����و  را  خ�����ود  م���ی���ن���داز 
ک����ه ن��ی��ک��ی رس����ان����د ب����ه خ���ل��� خ����دای
غیب ز  ف��رس��ت��د  روزی  ب��خ��ش��ن��ده،  ک���ه 

را دوم بیت زیر چیست؟-  وجه شبه تشبیه م
شیر چ��و  م��ان��د  ت��و  ک��ز  ک��ن  سعی  سیر؟چ��ن��ان  وام��ان��ده  ب��ه  روب��ه  چ��و  باشی  چ��ه 

1 چو  وامانده  روبه  به وامانده سیر
مشّبه  به در کدام گزینه آمده است؟-  با توجه به بیت زیر، 

دوس��ت ن��ه  خ���وردش  تیمار  بیگانه  پوستن��ه  و  ماند  استخوان  و  ر  چنگش،  چو 
ش در چنگش  پوست 1 ر و استخوان  چنگ  

افءه تشبیهی است؟- 3 ا هر دو ترکیب در کدام گزینه 
لمت � طوفان نو   دست اندوه � طوفان بال 1 دریای 

 دیو تعصب � فرعون تکبر   دندان مر � قناری زیبا
تشبیه وجود دارد؟- 4 صور بی صور بی حّد غیب/ ز آینءه دل تافت بر موسی ز جیب کدام ارکان  در بیت 

1 مشبه � مشبه  به   مشبه �  وجه شبه
 وجه شبه � ادات تشبیه   ادات تشبیه � مشبه  به

روباه به ترتیب نماد چه کسانی هستند؟-  شیر و  نیکی که از بوستان خواندید،  با توجه به شعر 
عیف  انسان های بخشنده � انسان های گناهکار 1  انسان های وحشی صفت � انسان های 

  انسان های تالشگر � انسان های وابسته و طفیلی  انسان های وحشی صفت � انسان های مکار
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آرایءه در شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 
اس��ت ب��خ��ش��ای��ش  ب��ن��ده  آن  ب��ر  را  1 خ����دا 
رس��د وس��ی��ل��ت دون ه��م��ت��ی  از  ک��ه   ف��خ��ری 
ک��رد ب��ی��ن��ن��ده  دی����ده  را  م����رد   ی��ق��ی��ن 
ب��رس��د ب���ی گ���م���ان  چ���ن���د  ه����ر   رزق 

اس��ت آس���ای���ش  در  وج�����ودش  از  خ��ل��  ک���ه 
دار ع��ار  ف��خ��ر،  آن  از  داری  ننگ  و  ن��ام  گ��ر 
ک���رد آف���ری���ن���ن���ده  ب����ر  ت��ک��ی��ه  و  ش����د 
دره����ا از  ج��س��ت��ن  اس�����ت  ع���ق���ل  ش�����ر 

وا آرایی
تضاد

تشبیه
نایه

، تشبیه و تضاد در کدام بیت به کار نرفته است؟-  جنا آرایه های 
م��ور چ��و  نشینم  کنجی  ب��ه  پ��س  1 ک��زی��ن 
دغ��ل ای  ب����اش  درن�������ده  ش��ی��ر   ب������رو 
 ن���ه ب��ی��گ��ان��ه ت��ی��م��ار خ����وردش ن��ه دوس��ت
 چ��ن��ان س��ع��ی ک��ن ک��ز ت��و م��ان��د چ��و شیر

زور ب���ه  پ���ی���الن  ن���خ���وردن���د  روزی  ک���ه 
ش��ل روب�������اه  چ����و  را  خ�����ود  م���ی���ن���داز 
پوست و  م��ان��د  اس��ت��خ��وان  و  ر  چنگش،  چ��و 
چ���ه ب��اش��ی چ���و روب����ه ب���ه وام���ان���ده س��ی��ر؟

زنخدان فروبرد چندی به جیب/ که بخشنده، روزی فرستد ز غیب کدام دو آرایه به کار رفته است؟-  در بیت 
1 جناس � کنایه   تشبیه � جناس

 استعاره � کنایه   نماد � حس آمیزی
آرایءه نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 

می دهی پندم  که  ای  ان���داز،  دیگر  زمانی  1 ب��ا 
ک��رد ب��ی��ن��ن��ده  دی����ده  را  م����رد   ی��ق��ی��ن 
گفتم آه��س��ت��ه  ارغ�������وان  گ����وش    ب�����ه 
خ���ورد خ��وی��ش  ع��م��ل  از  ن���ان  ک���ه   ه����ر 

کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست 
ک���رد آف���ری���ن���ن���ده  ب����ر  ت��ک��ی��ه  و  ش����د 
ب����ه����ارت خ�����وش ک����ه ف���ک���ر دی���گ���ران���ی
م�����ن�����ت ح�����ات�����م ط�����ای�����ی ن�����بَ�����َرد

جناس همسان
وا آرایی

تشخی
تشبیه

آرایه های کدام گزینه تماما دربار بیت زیر صحیح است؟- 
گردی ا  ع محتا  که  نمی خواهی  گر  پیری  ک�نبه  دس�تگیری  جوان�ی  در  را  افت�ادگان  پ�ا  ز 

1 مجاز � کنایه � تشخی   تشبیه � کنایه � تضاد
 تضاد � کنایه � تشبیه   تضاد � کنایه � مراعات نظیر

جنا همسان به کار رفته است؟-  در کدام گزینه 
بتابم روی  جهان  دو  ه��ر  از  گ��ر  ک��ه  1 مشنو 
ده��د دس��ت��ت  اگ����ر  ب����ا  در   ص����ب���� دم 
دارد ش��ک��ری  شیرین  م��ه روی��ان  خ��س��رو   آن 
دراز مژگان  و  ب��ادش  سیه  چشم  آن  از   ش��رم 

نبود ت��و  روی  ج��ه��ان  دو  ه��ر  از  م��ن  مقصود 
خ���وش ب���رآ چ���ون س���رو و ط���ر ج���وی، ج��وی
م��ه روی��ان خ��س��رو  آن  دارد  ش��ک��ری  ش��ی��ری��ن 
است من  انکار  در  و  دی��د  او  ب��ردن  دل  که  هر 

جنا همسان آراسته است؟-  کدام گزینه به آرایءه 
در چنگت عود  می سازیم همچون  و  می سوزیم  1 چو 

عش در  که  شم  ای  ِده  پ��روان��ه   دل گ��رم��ی 
است عقرب  قلب  ای��ن  که  گشوده  سیه   زل��ف 
ببیند ناهید  ت��و  سرانگشت  و  چنگ   گ���ر 

نمی سازی م��ا  ب��ا  دم��ی  مجلس  رب  م ای  چ��را 
نیست ک��س��ی  پ���روان���ه  ج���ان ب���ازی  ب��ه  ام����روز 
است ان���ور  مهر  ای��ن  ک��ه  ن��م��وده  م��ه  چ��و  روی 
ن��ق��ش س���رِ ان��گ��ش��ت ت���و ب���ر چ��ن��گ ن��گ��ارد

آرایه های در شده در مقابل کدام گزینه کامال درست است؟- 3
خشم آت���ش  و  ک��ب��ر  ب���اد  ای���ن  ک���ی  1 ت����ا 
شکایت ب��ا  اس��ت  ش��ک��ری  دل��ن��وازم  ی��ار   زان 
نگذشتم ��اه��رپ��رس��ت  زاه����د  ه��ی��چ   ب����ه 
 ط����رب س����رای وزی����ر اس���ت س��اق��ی��ا م��گ��ذار

�����ر آب����ی ش�������رم ب���������ادت ک�����ه ق�����
حکایت ای��ن  ت��و  بشنو  عشقی  ن��ک��ت��ه دان  گ��ر 
پنهانی داش����ت  زن�����ار  ن���ه  خ��رق��ه  زی���ر  ک���ه 
ک��ه غ��ی��ر ج���ام م��ی آن ج���ا ک��ن��د گ��ران ج��ان��ی

جناس تام � تضاد  
وا آرایی � تشبیه

جناس � تضاد
مراعات نظیر � مجاز

از و تشبیه به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- 4 ، م تضاد، جنا آرایه های 
ال� آب رو ریخته ای�م از پ�ی ی�ک جرعه ش�راب
راهش بر  جهان  است  لسم  که  معنی  ب گن 
است یکی  بتخانه  و  کعبه  ما  هب  م در   گرچه 
نهاده ای�م س�ر  ش�ما  س�رای  در  ب�ر  د ت�ا 

ماس�ت پیمان�ءه  جرع�ءه  از  نم�ی  �ر  کو گرچ�ه 
ماست ویرانءه  دل  این  نگری  معنی  به  چون 
ماست بتخانءه  که  آی  برون  کعبه  از  خواجو 
ماست دول���ت س���رای  دِر  ب��ن��د  ��ب��ال،  ا

1 ب �  � الف � د   � الف � ب � د   � د � الف � ب  ب � الف �  �  د
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جنا همسان و جنا ناهمسان به کار رفته است؟-  در کدام گزینه هر دو آرایءه 
بستان و  اس���ت  ب���ا  دوس��ت��ان  روی  1 چ���و 
لم آموخت اول   ت تو را رسم   آن که گیسوی 
سجود به  کرامت  و  اس��ت  ج��ود  به  م��رد   ش��ر 
است روان  ق��وت  ت��ا  ت��و  روان ب��خ��ش   ی��اق��وت 

را ب���وس���ت���ان  ب��ی��ن  دوس����ت����ان  روی  ب���ه 
داد مسکین  م��ن  داد  َک���َرم���ش  ت��وان��د  ه��م 
وج��ود ز  ب��ه  عدمش  ن���دارد  دو  ه��ر  ای��ن  ک��ه  ه��ر 
است روان  ی��اق��وت  چشمءه  غ��م��ت،  ز  چشمم 

جملءه ساده وجود دارد؟-  در کدام گزینه 
1 این قانونی فراگیر است که هیچ کس نمی تواند بر آن چیره شود.

 کارگران راه آهن با لباس های تمیز به گردش روز جمعءه خود می آمدند.
 اگر اصل تغییر را در زندگی بپذیریم، به دنبال ماندگارکردن داشته های خود نخواهیم بود.

 چون به فرودگاه مرکزی رسیدم، سراسیمه به فکر پیداکردن شمار پرواز بودم.
جملءه مرکّب است؟ -  د  کدام گزینه فا

1 قصد آن ندارم که قصیده ای ماللت بار بسرایم.
 آرزو می کنم جایی در بیرون بندها سخن بگویم.

 انسان هوشیار دمادم در حال بیدارشدن است و به بیدارشدن در هنگام طلو اکتفا نمی کند.
، صدا تولید می کردم.  وقتی حرفی برای گفتن نداشتم با زدن پارو بر کنار قای

جملءه مرکّب وجود دارد؟-  در کدام گزینه 
1 او شاعری کهن نیست، اما فاصلءه زیادی با افکار من دارد.

 تا اولین روستا، بیش از ده کیلومتر مانده بود.
 او در روستای کوچکی به دنیا آمد، ولی استاد بزر ترین دانشگاه کشورش شد.

 آن قدر در زیر بار مشکالت خم نشد، تا یک روز ناباورانه شکست.
جملءه ساده است؟-  د  کدام گزینه فا

1 شب به پایان رود و شر به پایان نرود  عافیت  خواهی، نظر در منظر خوبان مکن
 ِشکر خوش است ولیکن حالوتش تو ندانی  عقل را با عش زور پنجه نیست

واو هم پایه ساز آمده است؟-  در کدام گزینه 
دوران���ش و  گیتی  شیفتءه  ش���ده  1 ای 
تاراجش ز  ک��وی  ه��ر  ب��ه   گفت وگوهاست 
کامل ش��وی  ت��و  ج��ان،  هنر  و  کمال   از 
است خورشید  چو  علم  و  شب پره  چون   جهل 

ز ط��وف��ان��ش ب��ی��ن��دی��ش  دری���اس���ت،  ده���ر 
دستانش ز  گ��وش��ه  ه��ر  ب��ه  داس��ت��ان ه��اس��ت 
نقصانش و  پستی  ش��ود  ت��و  نق  و  عیب 
ن��ک��ن��د ه��ی��چ ج���ز ای���ن ن����ور، گ��ری��زان��ش

جملءه وابسته وجود ندارد؟-  در کدام گزینه 
دغ��ل ای  ب���اش  درن������ده  ش��ی��ر  1 ب�����رو 
شیر چ��و  ماند  ت��و  ک��ز  ک��ن  سعی   چ��ن��ان 
هوش و  عیفی  از  نماند  صبرش   چ��و 
خویش ب����ازوی  ب��ه  ت��وان��ی  ت��ا   ب���خ���ور 

شل روب������اه  چ���و  را  خ����ود  م���ی���ن���داز 
وام���ان���ده سیر؟ ب��ه  ب��اش��ی چ��و روب���ه  چ��ه 
گ��وش ب���ه  آم����د  م���ح���راب���ش  دی������وار  ز 
خ��وی��ش ت�����رازوی  در  ب���ود  س��ع��ی��ت  ک���ه 

جملءه هسته شرو شده است؟-  کدام گزینه با 
شاخسار در  می زند  آتش  گر  ن��وروزی  1 ب��رق 
را همه  می زند  شمشیر  به  پ���رده دار   چ��و 
درآ و  آی  برون  پرده  از  می  دمی  و  گل   چون 
بلبل از  بشنید  حافظ  گفتءه  صبا   چ��ون 

آس��وده ایم بوس��تان،  در  می کن��د  گل افش��ان  ور 
ماند ن��خ��واه��د  ح���رم  ح��ری��م  مقیم  ک��س��ی 
ک���ه دگ���رب���اره م���الق���ات ن���ه پ��ی��دا ب��اش��د
ع��ن��ب��راف��ش��ان ب��ه ت��م��اش��ای ری��اح��ی��ن آم��د

وابسته ساز وجود دارد؟- 3 هم پایه ساز و  در کدام گزینه هر دو پیوند 
گفت و شنید  بَود  ذره  یک  به  که  پرسش  1 روز 
ولی  است  لم  لشکر  ک��ران  به  تا  ک��ران   از 
فرمود  ی��ارم  ل��ب  از  گ��الب  و  قند   ش��رب��ت 
نرسید دل  کام  به  و  خام  دل  این   بسوخت 

ت��و ج��واب ده���اِن  ز  ن��ب��ود ج��ز  را  ع��اش��ق��ان 
است دروی��ش��ان  ف��رص��ت  اب��د  ب��ه  ت��ا  ازل  از 
است م��ن  بیمار  دل  طبیب  ک��ه  او  نرگس 
خوناب نریختی  ب��رس��ی��دی،  اگ��ر  ک��ام  ب��ه 
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با توجه به عبار زیر کدام گزینه نادرست است؟- 4

رور  در این کشور معمارانی هستند و من شنیده ام که دست کم یکی از آنان، انگار از روی الهام، وسوسه  شده تا هسته ای از حقیقت یا 

اند و به زیبایی دست یابد. ینا معماری بگن را در تز
1 در این عبارت سه پیوند هم پایه ساز به کار رفته است.  در این عبارت دو پیوند وابسته ساز وجود دارد.

 دومین جملءه عبارت، هسته است.  جملءه پایانی، وابسته است.
یح نوشته شده در برابر کدام گزینه نادرست است؟-  تو

نکن دشمن  با  گوش  داری  دوست  با  اگر  1 چشم 
است  پروانه  و  شم  معشوق،  و  عاش   مثال 
گیر  گ��ری��ز  راه  و  ک��ن  ح��ذر  او  از   گ��وی��ن��د 
تنهایی ب��ه ج��ز  ن��داری��م  ت��و  از  ب��ع��د   چ����اره 

مکن ج��وش��ن  ���ا  ر ج��ز  را  ق��ض��ا  ت��ی��رب��اران 
س���ر ه����الک ن������داری م���گ���رد پ��ی��رام��ون 
گ��ری��زگ��اه ن���دان���م  ک���ه  روم  ک��ج��ا  گ���وی���م 
بست شاید  او  در  ت��و  مِهر  ک��ه  نیست  دی��گ��ری 

جملءه هسته
جملءه وابسته
جملءه وابسته
جملءه هسته

شد در کدام گزینه همانند معنای آن در بیت زیر است؟-  معنای فعل 
نگشت ای  که  شکر  سحر  و  ش��ام  ��ر ب����اران م��ا گ��وه��ر ی��ک��دان��ه ش��دگریءه  ��
ب��ه پیش دوس��ت رف��ت��ن  ق���وِت  ن���داد  1 دس��ت��م 
صحبت شمریدش  غنیمت  اس��ت  عزیز   گ��ل 
جوانی َشباب  بود  او  نام  که  طرب  مر   آن 

 ت��ن��ه��ا ن��ه م��ن ب��ه دان����ءه خ��ال��ت م��ق��ی��دم

چ��ن��دی ب��ه پ��ای رف��ت��م و چ��ن��دی ب��ه س��ر شدم
شد خواهد  آن  از  و  راه  ای��ن  از  آم��د  ب��ا  به  که 
اف���س���وس ن���دان���م ک���ه ک���ی آم����د ک���ی شد
شد دام  گ��رف��ت��ار  دی���د  ک��ه  ه��ر  دان����ه  ای���ن 

شد در بیت زیر با معنی همءه ابیا به جز گزینءه ............... یکسان است.-  معنی فعل 
پادشاست ب��ارگ��ه  ک��ن��ون  ح��اف��ظ  شدم��ن��زل  جانانه  ب��ِر  ج��ان  رف��ت،  دل��دار  ب��ِر  دل 
شد نخواهد  ام���روز  ب��ی��رون  م��ا  س��ر  از  1 رق��� 
گرفت دش��م��ن  دوس���ت  آن  گفتم  ای��ن   ب���ر 
خردمندی راِی  مجو  عاش  از  عقل  ای   ب��رو 
شدی و  آم��دی  کس  هر  من  دل  در   همیشه 

نمی باشد خ��ام��وش  دم  ی��ک  م��ا  ��رِب  م�� ک��ای��ن 
گرفت م��ن  در  و  خ��ش��م  از  ش��د  آت���ش  چ��و 
شد بیرون  عقل  خلوت  ز  آمد،  درون  در  عشقش  که 
آفریده دیار   آن  از  بعد  نگذشت  و  برگذشتی  تو 

شد در بیت زیر، با معنی کدام گزینه یکسان است؟-  معنی فعل 
پادشاست ب��ارگ��ه  ک��ن��ون  ح��اف��ظ  شدم��ن��زل  جانانه  ب��ِر  ج��ان  رف��ت،  دل��دار  ب��ِر  دل 
دود ز  آم����د  ��س��ه  ع�� ی��ک��ی  را  1 َم����لِ����ک 
شد پ��س��ت  ک���او  ی��اف��ت  آن  از   ب��ل��ن��دی 
شد خ��واس��ت  زاول���ِس���ت���ان  ب��ه  بهمن   چ���و 
ن��ی��ک ب��خ��ت ای  ک���ن  ح��ک��ای��ت   ب��گ��ف��ت��ا 

ب��ود س���ر و گ���ردن���ش ه��م چ��ن��ان ش���د ک���ه 
ش��د ه���س���ت  ت����ا  ک���وف���ت  ن��ی��س��ت��ی  دِر 
شد راس�����ت  از  و  اف��ک��ن��د  آوازه  چ��� 
سخت؟ ک��ار  ای��ن  ت��و  ب��ر  ش��د  سهل  چ��ون  ک��ه 

ردی در کدام گزینه با سایر ابیا متفاو است؟-  معنی 
بتاب ن��ظ��ر  ع��ن��ان  ک��ه  نگفتمت  دل  1 ای 
سخن ای��ن  م��ی زای��د  تو  روی  عش  به  من   از 
کس بند  ب��ه  ن���دادی  دس��ت  ک��ه  م��دع��ی   آن 
نماند ج��ف��اخ��وردن��م  س��ن��ِگ  اح��ت��م��ال   ب��ی��ش 

ل��گ��ام شد دس��ت��ت  ز  ک��ه  اف��ک��ن��د  اک��ن��ون��ت 
شد ش��ی��ری��ن ک��الم  ک��ه  شکست  ِش��ک��ر  ط��وط��ی 
شد رام  و  اف��ت��اد  ت��و  ک��م��ن��ِد  در  ب���ار  ای���ن 
شد ج���ام  چ��و  عیفم  ان�����درون  رق����ت  ک��ز 

شد به دو معنی متفاو به کار رفته  است؟-  در کدام گزینه فعل 
شد زیبا  چنین  و  خندان  گل  این  برست  1 ک��ی 
شد س��ی��اه��ی  در  خ���ورش���ی���د   ِ  ق�������ر
ب��ی��رون شد  اف���س���وس ک��ه س��رم��ای��ه ز ک��ف 
بوالعجب نیست  تو  وصل  شد  حرام  اگر  من   بر 

آخ���ر ای���ن غ���ور ن��وخ��اس��ت��ه چ���ون ح��ل��وا شد
ی����ون����س ان�������در ده��������اِن م����اه����ی ش��د
شد خ���ون  ج��گ��ره��ا  ب��س��ی  اج���ل  دس����ِت  وز 
شد ح��الل  چ��را  تو  بر  من  خ��وِن  آن ک��ه  بوالعجب 

کید نشده  است؟-  توکّل بر خدا و روزی رسانی او ت در کدام بیت بر 
اوف���ت���اد    ات����ف����اق  ب�����از  روز  1 دگ�������ر 
ب��ی��ن��ن��ده  ک��رد   دی����ده  را  م����رد   ی��ق��ی��ن 
 ب���خ���ور ت���ا ت���وان���ی ب���ه ب�����ازوی خ��وی��ش
جیب ب���ه  چ��ن��دی  ف���روب���رد   زن����خ����دان 

ب���داد روزش  ق����وت  روزی رس���������ان  ک���ه 
ک���رد آف���ری���ن���ن���ده  ب����ر  ت��ک��ی��ه  و  ش����د 
خ��وی��ش ت������رازوی  در  ب����ود  س��ع��َی��ت  ک���ه 
غیب ز  ف��رس��ت��د  روزی  ب��خ��ش��ن��ده  ک���ه 
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لت دارند؟-  از میان ابیا زیر کدام ابیا بر مفهوم واحدی د

دغل ای  ب��اش  دّرن����ده  شیر  ال�� ب��رو 
خویش ب���ازوی  ب��ه  ت��وان��ی  ت��ا  ب ب��خ��ور 
اوست در  مغزی  که  سر  آن  ورزد   ک��رم 
است بخشایش  بنده  آن  ب��ر  را  د خ���دا 
شیر چ��و  ماند  ت��و  ک��ز  ک��ن  سعی  ه چ��ن��ان 

شل  روب�����اه  چ���و  را  خ���ود  م��ی��ن��داز 
خویش ت����رازوی  در  ب���ود  س��ع��َی��ت  ک��ه 

پوست  و  م��غ��ز  ب��ی  دون ه��ّم��ت��ان��ن��د  ک��ه 
است آس��ای��ش  در  وج���ودش  از  خلق  ک��ه 
وام��ان��ده  سیر؟ ب��ه  روب���ه  ب��اش��ی چ��و  چ��ه 

1 الف � ب � ه   ب � د � ه   الف �  � ه    ب �  � د
زنخدان فروبرد چندی به جیب/ که بخشنده روزی فرستد ز غیب در کدام بیت بهتر دیده  می شود؟- 3 مضمون مقابل بیت 

ب��ی��ن��ن��ده  ک��رد  دی����ده  را  م����رد  1 ی��ق��ی��ن 
س���رای  دو  ه���ر  ب���ه  ب��ی��ن��د  ن��ی��ک   ک���س���ی 
 ب���خ���ور ت���ا ت���وان���ی ب���ه ب�����ازوی خ��وی��ش
اس��ت ب��خ��ش��ای��ش  ب��ن��ده  آن  ب��ر  را   خ����دا 

ک���رد آف���ری���ن���ن���ده  ب����ر  ت��ک��ی��ه  و  ش����د 
ک����ه ن��ی��ک��ی رس����ان����د ب����ه خ���ل��� خ����دای
خ��وی��ش ت������رازوی  در  ب����ود  س��ع��َی��ت  ک���ه 
اس��ت آس���ای���ش  در  وج�����ودش  از  خ��ل��  ک���ه 

یکی روبهی دید بی دست و پای/ فروماند در ل و صن خدای در کدام بیت دیده می شود؟- 4 مفهوم اصلی بیت 
1 اگ����ر ب��ه پ���ای ب��پ��وی��ی وگ���ر ب��ه س��ر ب��روی
مانده ایم م��ده��وش  ت��و  صن  ک��م ت��ری��ِن   در 
زور خ�����ورد  در  ب����ار  ک��س��ی  ه���ر   ب�����رد 
درک���ش���د دم  ب���ن���ده  ار   ن����پ����ن����دارم 

ن��ن��ه��اده  اس��ت ک��ه  روزی ای  ن��ده��د  مقسمت 
کجا؟ آن  خ���داون���د،  وص���ف  و  ک��ج��ا  خ���ود  م��ا 
گ������ران اس�����ت پ�����ای م���ل��� پ���ی���ش م���ور
درک���ش���د ق���ل���م  روزی  ب����ه  خ����دای����ش 

مفهوم کدام بیت با دیگر گزینه ها تفاو دارد؟- 
م���ور و  م�����ار  روزی  1 م����ه����ی����ا ک����ِن 
پ��س��ت و  ب�����اال  خ����داون����د   ول���ی���ک���ن 
 ادی���م  س��ف��ره زم��ی��ن س��ف��ر ع��ام اوس��ت
ن��ک��رد ط���اع���ت  و  ن���دان���س���ت  را   خ������دا 

زور و  پ��ای��ن��د  و  دس����ت  ب���ی  چ��ن��د  گ���ر  و 
نبست ک���س  ب���ر  رزق  در  ع��ص��ی��ان  ب���ه 
دوس��ت چ��ه  یغما  خ���وان  ای��ن  ب��ر  دش��م��ن  چ��ه 
ن��ک��رد ق��ن��اع��ت  روزی  و  ب��خ��ت  ب���ر  ک���ه 

مفهوم کدام بیت دورتر از سایر ابیا است؟- 
رساند خواهد  طلب  بی  بی دست و پایان  ما  1 رزق 
غیب خوان  از  می رسد  روزی  است  باز  دهن   تا 
نیست روزی خ����واره  راه  سنگ  دربسته   خ��ان��ءه 
نداشت هرگز  بستگی  جوانی  در  روزی   قفل 

است ک��رده  مهیا  را  روزی  که  کس  آن  رح��م  در 
است دندانه  را  رزق  کلید  دندان ها  پیوند  ِعقد  
ما رزق  ان���ور  خورشید  از  لعل  چ��ون  م��ی رس��د 
ریخت دن��دان��ه  را  رزق  کلید  دن���دان  ت��ا  ریخت 

ی نشینم چو مور/ که روزی نخوردند پیالن به زور دورتر  است؟-  کزین پ به کن مفهوم کدام بیت از مفهوم بیت 
کم  ع��ج��ز  ز  ن��گ��ردد  اس���ت  م��ق��در  1 روزی  
نشست   ع���ب���ادت  ک��ن��ج  ب���ه   ب���خ���واه���م 
م��ی خ��ورن��د س��رپ��ن��ج��گ��ی  ب���ه  روزی   ن����ه 
دعاست دست  کف  در  کلیدی  دارد  اگر   رزق 

درم ک��س��ی  ن��ی��اب��د  ب��ی��ش  ح��ی��ل��ه  و  م��ک��ر  وز 
هست ک���ه  روزی  پ��ن��ج  ای���ن  دری���اب���م  ک���ه 
ک����ه س���رپ���ن���ج���گ���ان ت���ن���گ روزی ت���رن���د
م��ی آوری��م ط��ل��ب  پ���ای  ب��ر  زور  م��ا  ب��ی س��ب��ب 

لت دارند.-  نای بیت ............... بر مفهوم یکسانی د ، به است همءه ابیا
َع��م��رو  و  زی���د  از  م��ج��و  ج��و  وی  از  1 رزق 
او  غ��ی��ر  از  ن���ه  خ��واه��ی��د  ازو   ه���ی���ن 
اوس���ت  رزق  اص����ل  اص����ل  ب���دان���ی   ت�����ا 
 م��ع��ص��ی��ت ورزی���������ده ام ه��ف��ت��اد س��ال

خمر و  ب��ن��گ  از  م��ج��و  ج��و  وی  از  م��س��ت��ی 
جو خشک  در  مجو  ج��و  دری���ا  ی��م   در  آب 

رزق ج���وس���ت  آن ک�����ه  ج���وی���د  را  ه��م��و  ت���ا 
ا ع ن����وال   روزی  م��ن  ز  ب��از ن��گ��رف��ت��ی 

و روزش بداد با کدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟-  دگر روز باز اتّفاق اوفتاد/ که روزی رسان  بیت 
درب��س��ت��ن   ن���ش���ود  م���ق���در  رزق  1 م���ان��� 
دروی��ش   و  منعم  م��ی خ��ورن��د  خ��ود   ق��س��م��ت 
می خورند روزی  ف��ار ب��ال  م��رغ��ان  ه��وا   از 
 چ����ن����ان پ��ه��ن خ�����وان ک����رم گ��س��ت��رد

گ���ردد م��ه��ی��ا  اط���ف���ال  روزی  رح����م  در 
سیمر عنقا   و  پشه  می برند  خ��ود  روزی 

نیست آم���اده  بی طالعان  م��ا  رزق  ه��م  قفس  در 
خ���ورد ق��س��م��ت  ق����ا  در  س��ی��م��ر  ک���ه 
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رابت مفهومی دارد، به جز بیت ............... .-  زنخدان فروبرد چندی به جیب/ که بخشنده روزی فرستد ز غیب با تمام ابیا  بیت 
تو ج����ود  ن��ب��اش��د  پ���ا  را  زم��ی��ن  1 چ�����ون 

رنج  بی تعب   ناگه  به  خواهم   روزی ای 
روزی اش رن���ج���ی  و  زره ب����اف����ی   ب�����ی 
م����ادرش ن��ب��اش��د  پ���ا  چ����ون  را   ط���ف���ل 

دوچ��ن��دان دوت��و   او  س��وی  ب��ه   ران��د  را  اب��ر 
طلب ج���ز  ک���وش���ش  ز  م���ن  ن������دارم  ک���ه 
م���ی ن���ب���ای���د ب����ا ه���م���ه  پ�����ی�����روزی اش
ب��ر س��رش ��ی��ف��ه  ج��ی��ره  و ری���زد  و  آی���د 

نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست/ چو چنگش ر و استخوان ماند و پوست ارتبا معنایی دارد؟-  کدام بیت با بیت 
1 ن���������دارم ج����ز غ����م ت����و غ��م��گ��س��اری 
چیست  ک���ه  ن��گ��ف��ت  ک��س��ی  را  م���ا   س�����وز 
پوست ان�����دوده  ش��ی��ری��ن��ی  ب��ه  خ��رم��ا   چ���و 
روز و  ش��ب  داری���م  ت��و  غ��م ه��ای  همه  دل   در 

غمخواری ت��ی��م��ارداری   ت��و  تیمار  ج��ز  ن��ه 
ت��ی��م��ار ک����س  ن����خ����ورد  را  م����ا  رن�����ج 
اوس���ت در  اس��ت��خ��وان��ی  ک��ن��ی  ب����ازش  چ���و 
گفت؟ ت���وان  چ��ه  ن���داری  هیچ  م��ا  غ��م  دل  در 

برو شیر دّرنده باش، ای دغل/ مینداز خود را چو روباه شل به کدام یک از ابیا زیر نزدیک تر است؟-  مفهوم بیت 
پلنگ  از  روی  ص��ی��د  س���گ  1 ن���ت���اب���د 
 چو شیر َشرزه  خشمگین درآید چه جای تعریف است 
تیز درن�������ده  ن���اخ���ن  ن������داری   چ������ون 
 چ�����ون ش��ی��ر ب���ه خ���ود س��پ��ه ش��ک��ن ب��اش

ن���ادی���ده ج���ن���گ ش���ی���ر  رم�����د  روب������ه  ز 
شل روب���ه  و  عیف  ش��غ��ال  و  پ��ی��ر  گ���ر  ز 
با ددان  حیوانات وحشی آن به که کم گیری ستیز
ب��اش خویش��تن  خصلت ه��ای  خص��ال   فرزن��د 

چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر/ چه باشی چو روبه به وامانده سیر؟ وجود ندارد؟- 3 در کدام گزینه مضمونی مشترک با بیت 
خامش  شکار  می کن  ت��ازی  سگان  1 همچون 
خ��ورم  طعمه  شیر  پهلوی  ز  ک��ه  روب��ه��م   ن��ه 
باال عالم  از  روزی اش  حاجت  هنگام   رس���د 
هم؟ دهان  از  چند  تا  دانه  موران  همچو   رب��ودن 

نی چون سگان عوعو کهدان  کاهدان، النءه سگ من گرفته
ن���ه ک��رک��س��م ک���ه ک��ن��د س��ی��ر الش����ءه دون���م
بندد صد  همچون  طلب  از  کس  هر  خویش  دهان 
دیگ��ر؟ روزی خ��وار  ز  را  خ��ود  روزی  جوی��ی  چ��ه 

دون: پست

چه در کار و چه در کار آزمودن/ نباید جز به خود محتا بودن تناسب مفهومی دارد؟- 4 کدام گزینه با بیت 
دوران ک��ه  م��ی ب��ی��ن��ی  خ����واب  ع��ی��ن  1 ب����ه 
بس و  زم���ان���ه  در  اوس�����ت   ک��������اردان 
بی گهر ای  م��ی ک��ن��ی  ��ه  ع��ر چ���ه   پ����س 
ب��ی��ان را  زب����ان  و  ک���ام  ده���د  ک���ه   آن 

ب��دی��ن س����ان  س��اخ��ت��ت م��ح��ت��ا ی���ک ن��ان
ن���ی���س���ت م���ح���ت���ا ک������اردان������ِی ک��س
اح���ت���ی���ا خ�����ود ب����ه م��ح��ت��اج��ی دگ���ر
زب���ان و  ک����ام  ب���ه  م��ح��ت��ا  ه��س��ت چ���ه 

بخور تا توانی به بازوی خویش/ که سعَیت بود در ترازوی خویش در کدام بیت تکرار شده  است؟-  مفهوم بیت 
است  ک��رده  مقرر  خ��داون��دش  را  کس  هر  1 رزق 
بی شمار   رن���ج  ت��خ��م  گ���ردد  ب��ی رن��ج   روزی 
خویش ب����ازوی  ب��ه  ای��م��ن  ب��س   ن��ب��اش��ی 
خ��وی��ش ب�����ازوی  زور  ب���ر  ت��ک��ی��ه   م���ک���ن 

خویش ب���ازوی  از  باشد  روزی  ک��ه  نپنداری  ت��ا 
بازوی خویش از  باشد رزقش  وقت آن کس خوش که 
خ��وی��ش پ��ه��ل��وی  ز  ن������ادان  گ����او  خ�����ورد 
خ��وی��ش ت���������رازوی  وزن  دار  ن���گ���ه  

مفهوم کدام بیت از مفهوم سایر ابیا دور است؟- 
ب��رد   ت��وان��ی  ره  م��ق��ص��ود  م��ن��زل  ب��ه  1 م��گ��ر 
خاک   ز  سر  ب��رآرد  فردا  سبو  چون  سر  بر   دس��ت 
سر م��ی  خ��م  پ��ای  ب��ه  نهادیم  خشت   چ���ون 
دراز راه  ای��ن  در  ک��ه  دل ه���ا  ز  ب���ردار   ب���ار 

م��ی س��از ع��ص��ا  اف���ت���ادگ���ان  دس��ت��گ��ی��ری  ز 
دوش ز  را  ن��ات��وان��ی  ب��رن��گ��ی��رد  ب���اری  ک��ه  ه��ر 
نگشتیم ب���ار  س��ب��و  همچو  ک��س��ی  دوش  ب��ر 
است گ��ران ب��ارت��ر  ک��ه  م��ن��زل  ب��ه  زود  رس��د  آن 

بگیر ای جوان دست درویش پیر/ نه خود را بیفکن که دستم بگیر ارتبا معنایی دارند.-  نای بیت ............... با بیت  همءه گزینه ها، به است
1 ب����ا خ��ل�� خ���دا ش��ری��ک غ���م ب��ای��د شد  
 به یک رطل گران  پیمانءه سنگین بردار بار هستی از دوشم  
برداشتن ت���وان  ب���اری  ره����روان  دوش  ز   ت���ا 
زمین دوش  ب��ر  ک��ه  م��ردم  دل  از  ب���ردار   ب���ار 

شد  ب���ای���د  ک���م  خ��ل��  دوش  ب���ه  س���رب���ار 
ساقی ای  ب���ار  زی���ر  م��گ��ذار  را  اف��ت��اده  م���ِن 
مشو م��ن��زل  خ��اط��ر  غ��ب��ار  گ���ران ج���ان���ی  از 
گ��ران م��ی گ��ردد  ب���ار،  دل  از  ک��ه  ه��ر  ب��رن��دارد 

خدا را بر آن بنده بخشایش است/ که خلق از وجودش در آسایش است در کدام بیت تکرار شده  است؟-  مفهوم بیت 
بهشت   ان�����در  ب��ی��ن��ی  ک��س��ی  1 ق���ی���ام���ت 
نیک بخت   ای  ک��ن  س��ه��ل��ی  خ��ل��  ب��ا   ت����و 
نشست خ��دای  بخشایش  در  ب��ر  آن  ک��ه   ه��ر 

خل می گردند  آس��وده  آس��ودن��ت  خ��اک  ز   گ��ر 

کرد رها  بهشت   دعوی  و  کرد  طلب  معنی  که 
ت���و سخت ب���ر  ن��گ��ی��رد خ����دا  ف�����ردا  ک���ه 
درگ���اه ای���ن  از  ن��اام��ی��د  ن����رود  ع��اق��ب��ت  ب���ه 
طلب دل ه���ا  آس��ای��ش  ده  ت��ی��ره  خ��اک  ب��ه  ت��ن 
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مفهوم کدام بیت از سایر ابیا دور است؟- 
زن��ه��ار   م���ان���د  غ���ب���ار  م���ا  از  1 ع���اق���ب���ت 
نروند    ف��رم��ان  ب��ه  خل  ف��رم��ان  نبری  ت��و   ت��ا 
 ن���ص���ی���ح���ت ش���ن���و م������ردم دورب���ی���ن
 چ��ن��ان ب��زی ک��ه اگ��ر خ��اک ره ش��وی ک��س را

ن��م��ان��د غ���ب���ار  خ����اط����ری  ب����ر  ت����و  ز  ت����ا 
ه���رگ���زش ن��ی��ک ن��ب��اش��د ب���ِد ن��ی��ک��ی ف��رم��ای
ک��ی��ن ت���خ���م  دل  ه���ی���چ  در  ن��پ��اش��ن��د 
ن��رس��د م���ا  ره گ�������ذار  از  خ���اط���ری  غ���ب���ار 

کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست/ که دون هّمتانند بی مغز و پوست در کدام بیت تکرار شده  است؟-  مفهوم بیت 
آورد  خ�����ار  ک����ه  ب��ی��خ��ی  1 ب������ران������داز 
ن��ی��ای��د  ک������رم  ت���ه���ی  دس������ت   از 
ج��ود و  ��ف  ل�� و  بیند  ک���رم  دش��م��ن   چ���و 
 درخ����ت����ی اس����ت م����رد ک����رم ب�����اردار

آورد ب������ار  ک�����ه  ب�����پ�����رور  درخ�����ت�����ی 
ه�����ر چ����ن����د دل�������ش ج��������واد ب���اش���د
وج��ود در  او  از  ب��دذات��ی  خب   دگ��ر  نیاید 
ک���وه���س���ار ه����ی����زم  ب����گ����ذری  او  وز 

مضمون کدام بیت با مضمون ابیا زیر متناسب است؟- 
س���ح���ر دی�����دم درخ�����ت ارغ���وان���ی
گفتم آه��س��ت��ه  ارغ������وان  گ���وش  ب���ه 

خسته جانی ب���ام  ب���ه  س���ر  ک��ش��ی��ده 
ب��ه��ار خ���وش ک��ه ف��ک��ر دی��گ��ران��ی

دور   ب��ری   رحم��ت  ز  توان��ی  ت��ا  1 مش��و 
آسایش   روی  از  دهی  خود  پشت  قا  کوه   ب��ه 
می بیند خوب  را  جهان  نیک  و  بد  روش��ن   دل 
سرشته  است خل  گهر  در  ب��دی  و   نیکی 

ک���ه رح���م���ت ب���رن���دت چ���و رح���م���ت ب��ری
را پ��ا  نهی  عنقا  چ��ون  خل  میان  از  گ��ر  ب��رون 
بگرداند؟ زی��ب��ا  از  و  زش��ت  از  آیینه  رو  کجا 
ن��وش��ت��ه  اس��ت ن��خ��وان��ن��د م��گ��ر آن چ���ه  ن��ام��ه  از 

کسی نیک بیند به هر دو سرای/ که نیکی رساند به خلق خدای با کدام بیت هم مفهوم است؟-  بیت 
حاجتمند   خ��ل��  ب��ه  خ��دای��ت  1 ن��ی��اف��ری��د 
افتد   نیک  خ���دای  از  را  ت��و  آن ک���ه   دل��ی��ل 
عه ای از زمین که چشم ارادت کند خدای  بر بقعه ای  ق

 خواه اطلس  پارچءه ابریشمی بپوش و خواهی دل

مبند خل  روی  ب��ه  در  ح��  نعمت  شکر  ب��ه 
افتاد نیک  تو  از  که  را  جهان  خل  اس��ت  بس 
ف��رم��ان��ده��ی گ���م���ارد ب���ر خ��ل�� م��ه��رب��ان

خ��ل�� م���ی���ان���ءه  در  ب������اش  خ������دا  : پوستینب����ا  دل

نای ابیا گزینءه ............... با هم در تقابل معنایی هستند.- 3 ابیا تمام گزینه ها، به است
جیب  ب���ه  چ��ن��دی  ف���روب���رد  1 زن����خ����دان 
او  روزِی  خ��دا   ، احت��رام تمکی��ن   هم��ه  ب��ا 
آر کف  به  مردی  سرپنجءه  به  شیر  چون   طعمه 

بی حساب  رزق���م  غیب  از  م��ی رس��د  ت��وک��ل  از 
است  آس��م��ان  ز  رزق���ت  اس��ت  ف��رم��وده   چ���و 
ب��رس��د ب����ی گ����م����ان  چ���ن���د  ه����ر  رزق 
مور چ��و  نشینم  کنجی  ب��ه  پ��س  ای��ن   ک���ز 
کم ع��ج��ز  ز  ن���گ���ردد  اس����ت   م���ق���در  روزی 

غیب ز  ف��رس��ت��د  روزی  ب��خ��ش��ن��ده  ک���ه 
ک�����رده  ب���اش���د ب��س��ت��ه ان�����در ج��س��ت و ج��و
مکن ک��وی  ه��ر  خ��دم��ت  سگ صفتان  دم  چ��ون 
اف��ت��اده ام کشت  فکر  در  ت��ا  تنگ  ش��د  روزی ام 
کی؟ تا  ف��ال  ای  ش��خ��م زدن  شوریدن   زمین 
دره���ا از  ج��س��ت��ن  اس����ت  ع��ق��ل  ش����ر 
زور ب���ه  پ���ی���الن  ن���خ���وردن���د  روزی  ک���ه 
درم ک��س��ی  ن��ی��اب��د  ب��ی��ش  ح��ی��ل��ه  و  م��ک��ر  وز 

لب در کدام بیت وجود ندارد؟- 4 ربه از دوستان  ی به رسم ت ر معیار دوستان دغل روز حاجت است/  مضمون بیت 
بس   و  یار ند  مرا  عشرت  شب  در  حریفان  1 ای��ن 
 ن����ه ی����اری س��س��ت پ��ی��م��ان اس���ت س��ع��دی 
اثر می بخشد  چ��ر  ب��ا  دشمنی  و   دوس��ت��ی 
نیکوست ح���ال  ی��ک  همین  خ���ود  را   ب���ال 

تویی م��ن  ک��ار  ب��ه  م��ی آی��د  آن ک���ه  محنت  روز 
ف���رام���وش ی�����اری  ک��ن��د  س��خ��ت��ی  در  ک���ه 
آسیا این  جو  به  جو  ب��ردی،  چه  هر  پس  می دهد 
دوس���ت و  دش��م��ن  در  ب���دو  ب��ش��ن��اس��ی  ک���ه 

رابت مفهومی دارد؟-  ِ بی حّد غیب/  ز آینءه دل تافت بر موسی ز جیب با کدام بیت  ِ بی صور صور بیت 
اس��ت   دل  وص����ف  آی���ن���ه  ص���ف���ای  1 آن 
درو  ت����ا  ب���ای���د  ص�����ا  دل   آی����ن����ءه 
 آی�����ن�����ه ب���ی ن���ق���ش ش����د ی���اب���د ب��ه��ا
اس��ت دل  در  ن��ظ��رم��ان  گ��وی��د  ه��م��ی   ح��� 

اس���ت ق���اب���ل  را  ب��ی م��ن��ت��ه��ا  ص������ورت 
ن��ک��و از  زش�����ت  ص������ورت  واش����ن����اس����ی 
زان������ک ش����د ح���اک���ی ج��م��ل��ه ن��ق��ش ه��ا
اس��ت گ��ل  و  آب  آن  ک��ه  ص���ورت  ب��ر  نیست 

فخری که از وسیلت دون هّمتی رسد/ گر نام و ننگ داری از آن فخر عار دار با کدام بیت ارتبا بیشتری دارد؟-  بیت 
برنهند   دس��ت  ک��ف  ب��ه  دول��ت��ت  ج��ام  1 چ���ون 
ناکسی   ک��ه  گ��ل  و  ده��د  دشمنی  ک��ه  زر   ه��ر 
مکن نظر  ح��ق��ارت  ب��ه  کم سخن  م��رد   در 
تو ع���دل  ن���ام  ازو  ب��رن��ی��ای��د  ک��ه   ت��خ��ت��ی 

دار خ���م���ار  ب���ر  ن��ظ��ر  ن��خ��س��ت  ک���اس���ءه  در 
دار خ��ار  چ��و  گ��ل  آن  و  بفکن  خ��اک  چ��و  زر  آن 
ب���اردار اس��ت  درخ��ت��ی  ک��ه  گفتنش  ب��ه  درکِ���ش 
دار ه���زار  از  اس���ت  ک��ش��ن��ده ت��ر  را  ت��و  ن��ف��س 
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ر باران ما گوهر یکدانه شد دورتر است؟-  ای نگشت/  گریءه شام و سحر شکر که  مفهوم کدام بیت از مفهوم بیت 
است دگ��ر  ج��ای��ی  ز  ع��ش��اق  گ��ری��ءه  و  1 خ��ن��ده 
شب و  روز  سختی  ب��ه  ح��اف��ظ  ک��ن   ص��ب��ر 

باید  ت��م��ام  ص��ب��ری  را  ده���ان  آن   م��ش��ت��اق 
نیست چ��اره  چشیدن  ناکامی  ز  را   کامجویان 

می سرایم به شب و وقت سحر می مویم  می گریم
را ک������ام  ب���ی���اب���ی  روزی  ع���اق���ب���ت 
ک����ان ک����ام ب��رن��ی��ای��د ب���ی رن���ج اح��ت��م��ال��ی
ب��ر زم��س��ت��ان ص��ب��ر ب��ای��د ط��ال��ب ن����وروز را

با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی/ کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست در کدام بیت تکرار -  سفارش بیت 
شده است؟

نسپارم کس  به  دل  که  اول  از  ب��ودم  هوش  1 ب��ه 
بازنش��انی   فتن��ه  و  بپوش��ی  روی  ت��و   مگ��ر 
جراحت  دست  ز  کنم  حکایت  زخ��م خ��ورده   ب��ه 
 م��را مگ��وی ک��ه س��عدی طری�� عش�� ره��ا کن

هوشم ن��ه  و  ماند  عقل  ن��ه  ب��دی��دم  ت��و  شمایل 
بپوشم ت��و  از  دی���ده  ک��ه  ن���دارم  ق���رار  م��ن  ک��ه 
بخروشم م��ن  چ��و  کند  م��الم��ت  ت��ن��درس��ت  ک��ه 
می ننیوش��م پن��د  چ��و  گفت��ن  فای��ده  چ��ه  نیوشیدن: شنیدنس��خن 

رابت دارد؟-  کدام گزینه با مفهوم نهایی بیت زیر 
ب��رس��د ب��ی گ��م��ان  چ��ن��د  ه���ر  دره���ارزق  از  جستن  اس���ت  ع��ق��ل  ش���ر 
گذار سر  از  غرور  روزی،  آسمان  ز  جویی  که  1 ای 

پا منشین  ز  آید  به دست  روزی  قدر جست و جو   به 
رس��ان��د  روزی  چ���ن���ان  ن����ادان����ان   ب�����ه 
است ف��ری��ادرس  و  اس��ت  م��ق��در  ک��ه   ق����ادر 

نیست چاره  دهقان  به  همواری  ز  را  خوشه چینان 
باشد  ق��دم  در  ن��ات��وان��ی  آن  ب��ا  م��ور  رزق  ک��ه 
ب��م��ان��د ح����ی����ران  آن  ان������در  دان������ا  ک����ه 
اس��ت م��گ��س  و  م���ور  و  م���ار  و  م���ر  روزی ده 

از تو حرکت، از خدا برکت ارتبا مفهومی دارد؟-  َل  کدام گزینه با مَ
می نهد رزق  ک��مِ  داد،  آن چ���ه  دان���ش  1 از 
رزق اگ��رچ��ه  مهیا  اس��ت  م���ادر  شیر   چ���ون 
کنند ج���وان  از  ف���زون  رزق  ت��الش   پ��ی��ران 
به جاست دن��دان  تا  خویش  پای  به  می آید   رزق 

چ���ون آس��م��ان، درس���ت ح��س��اب��ی ن��دی��د کس
است مکیدن  ج��ای  ب��ه  ت��و  کوشش  و  جهد  ای��ن 
بیشتر ش����ام  ط����ر  ش����ود  گ����دا  ح����ر 
نیستم ن���ان  ان��دی��ش��ءه  در  ه��س��ت،  ت��ا  آس��ی��ا 

ّو تن. ارتبا مفهومی دارد؟-  مردان بار را به نیروی هّمت و بازوی حمّیت کشند، نه به  کدام گزینه با عبار 
اس��ت دی��گ��ر  ن��اخ��دای  ت��وک��ل  ب����ازوی  1 زور 
من ب��ن��ی��ت  و  ن���ه���اد  در  م��ن��گ��ر   ت�����و 
خویش س��وی  آوری  سعی  ب��ه  روزی   چ���و 
 ه���ر ک��ج��ا م���ور ق��ن��اع��ت پ��ر ه��م��ت واک���رد

می کنم شنایی  دری���ا  ای��ن  در  س��اح��ل  ب��ی  غ��م 
م��ن ن����ی����ت  ک����م����ال  در  ک�����ن  ن���گ���ه 
خ��وی��ش ب������ازوی  زور  ب���ر  ت��ک��ی��ه  م��ک��ن 
گ��ذرد سلیمان  م��ل��ک  س��ر  ز  گ��ر  ع��ج��ب  چ��ه 

بنیت: توانایی

مفهوم کدام بیت با سایر ابیا تفاو دارد؟- 
1 ب��ر تخ��ت ج��م که تاج��ش معرا آس��مان اس��ت
 ش��بنم از هم��ت ب��ه خورش��ید بلند اخت��ر رس��ید
حافظ  ع��ال��ی  ه��م��ت  ن��ب��ود  ت��ا  را   ذره 
دول��ت  از  زی��اد  فق��ر،  مرتب��ءه  گ��ر   نیس��ت 

ب��ا آن ح��ق��ارت آم��د ه��م��ت ن��گ��ر ک��ه م���وری 
کند پ��ر  و  ب��ال  ک��ار  ه��م��ت  اف��ت��اد  بلند  چ��ون 
نشود  درخ���ش���ان  خ��ورش��ی��د  چ��ش��م��ءه  ط��ال��ب 
می خواست؟ همت  چه  ز  گوشه نشینان  از  ش��اه 
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آشفته حال و رنگ پریده -  شوریده رنگ به معنای    « گزینءه 
است نه خرسند! در گزینه های دیگر، معنای واژه ها کامال صحی است. 

دیده -  گزینءه   در  واژه ها  همءه  درست  معنای    «3 گزینءه 
 می شود. دغل: ناراست، حیله گر � ُصنع: ساختن، آفرینش، نیکویی و احسان �

جیب: گریبان، یقه � تیمار: غم، مراقبت و محافظت، تعهد، اندیشه.
سپری -  رفت است نه  شد در گزینءه  به معنای    «3 گزینءه 

. سایر کلمات به درستی معنا شده اند.  شد
1 مشهود است. -  معنای دقی و درست واژه ها در گزینءه    « گزینءه 

این  دون: پست، فرومایه، پایین، کوتاه � قوت: خوراک، خوردنی، غذا و طعام 
توان، نیرو و توانایی اشتباه نگیریم! � زنخدان: چانه �  کلمه را با قّوت به معنای 

 . پراکندگی است واژ تفّرق به معنای  تفّرج: گردش، سیر، گشایش یافتن 
حمیّت در گزینءه  نادرست معنا شده است. معنای -    «4 گزینءه 

. اراده است هّمت به معنی  غیرت، مروت، جوانمردی است  صحی این کلمه 
در این گزینه معنای همءه واژگان صحی است اما - 3   «3 گزینءه 

َغَرض به معنای  وام، دین است نه مقصود  1 قَرض به معنای  در گزینءه 
. در گزینءه  ،دلدار اشتباه معنا شده که معنای  مقصود و هد است
عاش و در  دلداده و بی دل یعنی  معشوق، محبوب است.  صحی آن 
کار،  گزینءه  نیز عمل نادرست معنا شده است که معنای درست آن 

امید و آرزو است.  فعالیت است و واژ َاَمل به معنای 
ءه تضاد دارند. در - 3 1 کلمات با یکدیگر راب در گزینءه    «4 گزینءه 

دلدار، جانانه: معشوق و در  ءه تراد میان کلمات حاکم است  گزینءه  راب
خورشید  ءه میان کلمات تناسب است. در گزینءه  نیز  گزینءه  نیز راب
ریبان و  ءه میان جیب  ءه تضّمن دارند اما راب سیر و گیاه راب و فلک و 

چانه تضمن نیست و این دو کلمه تناسب دارند.  زنخدان 

 -« - گزینءه - گزینءه 

 -«3 - گزینءه - گزینءه 

 -«3 - گزینءه - گزینءه 

 -« - گزینءه - گزینءه 

 -«4 - گزینءه - گزینءه 

3 -«3 - گزینءه - گزینءه 

3 -«4 - گزینءه - گزینءه 
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در گزینءه  دقل امالی نادرستی دارد و شکل - 4   «3 گزینءه 
درست امالیی آن دغل است به معنای ناراستی، فساد، مکر، ناراست و مکار. 

امالی سایر کلمات کامال صحی است.
جلوه � پرتو � روشنی � زنخدان �  صورت � غیب � فروغ 

غیرت، مروت، مردانگی حمّیت 
امالی همءه کلمات به جز سن درست است. سن - 4   « گزینءه 

آفرینش، ساختن نوشته شود.  باید به شکل ُصنع به معنای 
در گزینءه  با توجه به محتوای عبارت، غرض - 43   « گزینءه 

مقصود مناسب عبارت نیست  باید به شکل قرض بیاید. َغَرض به معنای 
وام  ، قرض به معنای  ِدین ح نعمت و  و با توجه به همراهی کلمات 

صحی است. سایر کلمات امالی صحی دارند. 
ادا کردن، به جا آوردن � گذاشتن:   تیمار خوردن � گزاردن 

غذا � عاجز قبله � قوت  ترک و رها  کردن � محراب 
قوت و رذق امالی نادرستی دارد - 44 رذق در ترکیب   «4 گزینءه 

. سایر کلمات با امالی  روزی، قوت و شکل درست آن رزق است به معنای 
صحیحی نوشته شده اند.

، زنده گانی با رسم الخ نادرست آمده - 4 در گزینءه   «3 گزینءه 
است و رسم الخ درست این کلمه زندگانی است.

دست کسی را گرفتن کنایه از کمک کردن به - 4  «3 گزینءه 
هار عجز و ناتوانی خود را افکندن کنایه از ا اوست./ 

شیر - 4 شوریده رنگ کنایه از بیچاره و بدبخت. بین   «4 گزینءه 
رنگ و چنگ جناس ناهمسان  شغال مراعات نظیر است. بین دو واژ  و 

ناق وجود دارد.
، در گزینءه  - 4 سیر شیر و  1 بین  در گزینءه   «3 گزینءه 

دوست و پوست جناس ناهمسان  زور و در گزینءه  بین  مور و  بین 
ناق وجود دارد. در گزینءه  هیچ نو جناسی دیده نمی شود.

چنگ اختال معنایی وجود دارد: - 4 بین دو واژ   «4 گزینءه 
این لحظه گوش بر ساز چنگ دارم و دلم در چنگ و اختیارم نیست؛ بنابراین 
گوش بر چیزی  چنگ جناس تام یا همسان وجود دارد.  چنگ و  بین 
دل در چنگ داشتن هر دو کنایه است، اولی کنایه از توجه به  داشتن و 
چیزی داشتن است و دومی کنایه از عاشقی و بی دلی است. بین دو فعل 
حس آمیزی وجود ندارد. نیست هم تضاد برقرار است. در بیت  است و 

تو -  در این بیت دو تشبیه به کار رفته است: 1   « گزینءه 
مانند شیر درنده باش  خود را مانند روباه شل مینداز.

 در سال های گذشته خواندیم که هر «تشبیه» کامل چهار رکن 
جز دارد: 

وجه شبه است. مشبه به غمگین  ادات تشبیه ابر  مشبه مثل  دلم 
گاهی «ادات تشبیه» حذ می شود: دلم ابرِ غمگین است. گاهی «وجه شبه» 
حذ می شود: دلم مثل ابر است. گاهی هم «ادات تشبیه» و هم «وجه شبه» 
» می گویند.  حذ می شود: دلم ابر است. به حالت اخیر «تشبیه بلی
تشبیه بلی به صورت ترکیب مضا و مضا الیه هم می تواند بیاید که به 
افءه تشبیهی گاهی «مشبه  کسره  آن «اضاف تشبیهی» می گوییم. در ا
 مشبه به» می شود و گاهی «مشبه به  کسره  مشبه». به نمونه های 

افءه تشبیهی هستند: زیر دقت کنید که همگی ا
الف مشبه  کسره  مشبه به: لِب لعل. 

ب مشبه به کسره  مشبه: لعِل لب � ابر اندوه � کوه غم � بر پیری � 
خورشید مهربانی � دام نگاه

افه های تشبیهی از نو «مشبه به  کسره  مشبه» است.  اغلب ا

4 -«3 - گزینءه - گزینءه 

4 -« - گزینءه - گزینءه 
نع

43 -« - گزینءه - گزینءه 

44 -«4 - گزینءه - گزینءه 

4 -«3 - گزینءه - گزینءه 

4 -«3 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

4 -«4 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

4 -«3 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

4 -«4 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -« ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

«های گذشته خواندیم که هر «های گذشته خواندیم که هر «تشبیه» کامل چهار رکن   در سال
جز دارد: 

وجهشبه است. مشبهبه غمگین  ادات تشبیه ابر  مشبهه مثل  ادات تشبیه ابر  مشبه مثل  مشبهدلم  ادات تشبیه ابر  مشبه مثل  مشبهدلم  ادات تشبیه ابر  مشبه مثل  دلم 
« غمگین است. گاهی « غمگین است. گاهی «وجهشبه» «گاهی «گاهی «ادات تشبیه» حذ میشود: دلم ابرِ
« و هم « و هم «وجهشبه» «شود: دلم مثل ابر است. گاهی هم «شود: دلم مثل ابر است. گاهی هم «ادات تشبیه» حذ می
» میگویند.  حذ میشود: دلم ابر است. به حالت اخیر «تشبیه بلی
الیه هم میتواند بیاید که به  تشبیه بلی به صورت ترکیب مضا و مضا
« تشبیهی گاهی « تشبیهی گاهی «مشبه  کسره مشبه  کسره مشبه  کسره  افءه افءهگوییم. در ا ءهگوییم. در ا «آن «آن «اضافاضاف تشبیهی» می
«شود و گاهی «شود و گاهی «مشبهمشبهبه  کسره  مشبهبه  کسره  مشبهبه  کسره  مشبه». به نمونههای   مشبه مشبهبه» می

افءه تشبیهی هستند: افءهزیر دقت کنید که همگی ا ءهزیر دقت کنید که همگی ا
الف مشبه  کسره  مشبهالف مشبه  کسره  مشبهالف مشبه  کسره  مشبهه  کسره  مشبهبه: لِب لعل. 

ب مشبهب مشبهبه کسره  مشبه: لعلبه کسره  مشبه: لعلبه کسره  مشبه: لعِل لب � ابر اندوه � کوه غم � بر پیری � 
خورشید مهربانی � دام نگاه

ههبه  کسره  مشبههبه  کسره  مشبهبه  کسره  مشبهبه  کسره  مشبه» است. «های تشبیهی از نو «های تشبیهی از نو «مشبهمشبه افه  اغلب ا
خورشید مهربانی � دام نگاه

معنای صحی واژه هایی که نادرست معنا شده اند:- 3   « گزینءه 
سیرت یعنی طری و روش، باطن � نام و ننگ: آبرو و  اهر  صورت: شکل، 

 . آفریننده است خالق به معنای  اعتبار � خلق: آفریدن، آفریده 
سیاره است - 33 زمین نوعی  همان طور که می دانید   «4 گزینءه 

و زیرمجموعءه سیاره های منظومءه شمسی محسوب می شود.
خورشید - 34 حیوان و علف و   ، ماه و خورشید بین   « گزینءه 

ءه معنایی تناسب برقرار است؛ اما مورچه جز مجموعءه حشرات  و زحل راب
ءه معنایی تضمن برقرار است. است و بین آن ها راب

بنابراین - 3 هاست؛  نوشیدنی زیرمجموعءه  چای   «4 گزینءه 
سیر و گرسنه هم تضاد. ءه تضمن بین آن ها برقرار است و بین  راب

شیر مشخ - 3 روباه معنی واژ  براساس واژ   «3 گزینءه 
تناسب دارند. ءه معنایی  می شود و می دانیم که این دو واژه با یکدیگر راب
 برخی واژه ها دارای چند معنی هستند و یکی از راه های شناخت 

ه های معنایی میان واژگان است: معنی آن ها، توجه به راب
: کلمه ای که با کلمءه دیگر معنایی یکسان و معادل داشته   تراد

باشد، مانند «علَم و پرچم» یا «سیر و سفر».
ءه   تضاد: اگر دو واژه معنایشان مخالف یکدیگر باشد، بین آن ها راب

معنایی تضاد است: «سیر و گرسنه» یا «سیاه و سفید».
 تناسب: هرگاه دو یا چند واژه به لحا معنایی در یک خانواده قرار 
ءه معنایی تناسب برقرار است. مانند: «شیر، روباه و  بگیرند، بین آن ها راب

پلنگ» یا «شیر، پنیر و ماست».
، «مراعات  آرایه های ادبی ءه معنایی تناسب در علم بدی   به راب

یر» هم می گویند. ن
 تضّمن: هرگاه واژه ای معنای واژه ای دیگر را در بر بگیرد، یعنی یکی از 
ءه معنایی تضمن برقرار  دو واژه، گونه ای از واژ دیگر باشد، بین دو واژه راب
است، مانند «میوه و سیب». سیب نوعی میوه است و واژ میوه معنی واژ 

سیب را در خود دارد، زیرا هر سیبی یک میوه است. مثال های دیگر:
ر  نوشیدنی و آب/ درخت و نخل/ حشره و پشه/ حیوان و خرگوش/ 

و لیوان/ لوازم التحریر و مداد/ ورزش و فوتبال
سیر با قرار گرفتن آن در جمله مشخ - 3 معنی واژ   « گزینءه 

سیر به معنی نوعی گیاه خوردنی نیز هست؛  می شود. توجه داشته باشید که 
خوردن به دست نمی آید. تناسب با  سیر در این جمله از  بنابراین معنای 

بررسی سایر گزینه ها:
: دست و پای: تناسب  1 گزینءه 
: شغال و شیر: تناسب گزینءه 
: دست و پای: تناسب گزینءه 

ماه در سه گزینءه نخست به معنی ماه آسمان - 3 واژ   «4 گزینءه 
 1 سی روز به کار رفته است. در گزینءه  است؛ اما در گزینءه  به معنی 
؛ اما در  آفتاب و ماه ءه تناسب می توان به معنی واژ ماه پی برد  براساس راب

سایر گزینه ها با توجه به قرارگرفتن واژه در جمله به معنی ماه می رسیم.
روی را از طری تناسب آن با واژه هایی - 3 معنی واژ   «3 گزینءه 

دست، چشم و گوش متوجه می شویم. همچون 
تیز، جنبان و - 4 تند معانی متعددی دارد؛ از جمله   « گزینءه 

، چابک، غضبناک، شدید، خشن، طعم تند و در تداول امروزی به معنی  سری
ه های معنایی یا قرارگرفتن آن در  . در هر عبارتی باید با توجه به راب پررنگ
تیز متراد  جمله به معنی آن پی برد. در این عبارت با توجه به این که واژ 

تند می بریم. تراد پی به معنی  ءه  تند است، از طری راب واژ 

3 -« - گزینءه - گزینءه 

3333 -«4 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

3434 -« ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

33 -«4 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

33 -«3 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 برخی واژهها دارای چند معنی هستند و یکی از راههای شناخت 
ههای معنایی میان واژگان است: معنی آنها، توجه به راب

ءهای که با کلمءهای که با کلمءه دیگر معنایی یکسان و معادل داشته  : کلمه  تراد
« یا « یا «سیر و سفر». م و پرچمعلم و پرچمعلَم و پرچم» «باشد، مانند «باشد، مانند «

ءه ءهها راب ءهها راب  تضاد: اگر دو واژه معنایشان مخالف یکدیگر باشد، بین آن
« یا « یا «سیاه و سفید». «معنایی تضاد است: «معنایی تضاد است: «سیر و گرسنه»

 تناسب: هرگاه دو یا چند واژه به لحا معنایی در یک خانواده قرار 
ءه معنایی تناسب برقرار است. مانند: «شیر، روباه و  ءه معنایی تناسب برقرار است. مانند: «ها راب «ها راب بگیرند، بین آن

« یا « یا «شیر، پنیر و ماست». پلنگ»
، «مراعات  ، «های ادبی «های ادبی آرایه ءه معنایی تناسب در علم بدی  ءه به راب ءه به راب

یر» هم میگویند. ن
هرگاه واژهن: هرگاه واژهن: هرگاه واژهای معنای واژهای دیگر را در بر بگیرد، یعنی یکی از  ّ تضّمن:  تضمن:  تضّم
ءه معنایی تضمن برقرار  معنایی تضمن برقرار  معنایی تضمن برقرار  ءه دیگر باشد، بین دو واژه راب ءه دیگر باشد، بین دو واژه راب دو واژه، گونهای از واژ

«است، مانند «است، مانند «میوه و سیب». سیب نوعی میوه است و واژ میوه معنی واژ
سیب را در خود دارد، زیرا هر سیبی یک میوه است. مثالهای دیگر:

ر  نوشیدنی و آب/ درخت و نخل/ حشره و پشه/ حیوان و خرگوش/ 
و لیوان/ لوازمالتحریر و مداد/ ورزش و فوتبال

33 -« ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

33 -«4 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

33 -«3 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

4 -« ءهگزینءه- گزین- گزینءه 
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مثل  وا بیش از چهار بار تکرار شود، وا آرایی است. گاهی اوقات یک وا 
/ ژ/ حتی اگر «سه» بار در یک بیت هم تکرار شود این «بیش از حد  وا
/ ا / حتی  مثل وا معمول بودن» را حس می کنیم و گاهی یک وا 
اگر پنج بار هم در بیت تکرار شود این «بیش از حد معمول بودن» را حس 
له این است که ما هر چه قدر یک  نمی کنیم. یکی از علل اصلی این مس
/ ژ/ با  وا را در گفتار روزانه و عادی خود کم تر به کار ببریم  مثل وا
کاربرد سه بار آن در یک بیت هم احساس وا آرایی می کنیم؛ ولی هرگاه 
/ ا / برای وا آرایی  یک وا را در گفتار خود زیاد به کار ببریم  مثل وا
نیاز به تکرار بیشتری دارد. بنابراین وا آرایی، آرایه ای است که کامال به 
گوش شما و حساسیت آن به تکرار وا ها بستگی دارد. از این رو توصیه 
می کنیم در تست های ترکیبی که «وا آرایی» هم حضور دارد، روی وا آرایی 

سرمایه گذاری نکنید و سعی کنید با آرایه های دیگر به جواب تست برسید.

ابتدا به سرا آسان ترین آرایه می رویم: تضاد. در -   « گزینءه 
1 بین مور و پیل تضاد است، گزینءه  بین شیر و روباه، گزینءه   گزینءه 
بین بیگانه و دوست و گزینءه  بین شیر و روبه تضاد برقرار است، بنابراین 
آرایءه تضاد به ما کمکی نمی کند. سپس به سرا آرایءه جناس می رویم که 
1 بین مور و زور،  برای اغلب ما یافتنش آسان تر از تشبیه است: در بیت 
در بیت  جناس نداریم. همین کافی است تا بیت  را به عنوان پاس 
تست برگزینیم. برای این که مهارت بیشتری کسب کنیم، تمام آرایه های 

چهار گزینه را در زیر می آوریم:
: من مانند مورچه در گوشه ای می نشینم: تشبیه/ مور و زور:  1 گزینءه 

/ مور و پیل: تضاد جناس ناق
: تو مانند شیر درنده باش: تشبیه/ شیر و روباه: تضاد/ جناس: ندارد. گزینءه 

 / : او مانند ساز چنگ شد: تشبیه/ دوست و پوست: جناس ناق گزینءه 
بیگانه و دوست: تضاد

: تو مانند شیر هستی ، تو مانند روباه هستی: تشبیه/ شیر و سیر:  گزینءه 
/ شیر و روبه: تضاد جناس ناق

زنخدان به جیب فروبردن کنایه از گوشه نشینی -   « گزینءه 
غیب جناس ناهمسان  جیب و  و بی جنب و جوشی است و بین دو کلمءه 
، نماد  ، استعاره؛ در گزینءه  ، تشبیه؛ در گزینءه  وجود دارد. در گزینءه 

و حس آمیزی صحی نیست.
، دو بار -  1 در این گزینه تشبیه وجود ندارد. در گزینءه   «4 گزینءه 

ساز چنگ  چنگ به کار رفته است؛ ولی با تفاوت معنایی: 1 گوشم بر  واژ 
چنگ  چنگ و اختیار من نیست؛ بنابراین بین دو واژ  است.  دلم در 
، تکرار وا های /د/ ، /ر/ ،  تام وجود دارد. در گزینءه  جناس همسان 
گوش تصور کرده  ، شاعر برای گل ارغوان،  /ن/ مشهود است و در گزینءه 

تشخی دارد.  است و بنابراین 

شخصیت بخشی  » یا   در سال های گذشته با آرایءه «تشخی

1 بین مور و پیل تضاد است، گزینءه  گزینءه 
بین بیگانه و دوست و گزینءه 
ءهآرایءهآرایءه تضاد به ما کمکی نمی
برای اغلب ما یافتنش آسان

در بیت  جناس نداریم. همین کافی است تا بیت 
تست برگزینیم. برای این
چهار گزینه را در زیر می

: من مانند مورچه در گوشه 1 ءهگزینءهگزینءه 
جناس ناق

: تو مانند شیر درنده باش: تشبیه ءهگزینءهگزینءه 
: او مانند ساز چنگ شد: تشبیه ءهگزینءهگزینءه 

بیگانه و دوست: تضاد
: تو مانند شیر هستی ، تو مانند روباه هستی: تشبیه ءهگزینءهگزینءه 

جناس ناق

و بیجنب و جوشی است و بین دو کلم
وجود دارد. در گزین

و حسآمیزی صحی نیست.

چنگ به کار رفته است؛ ولی با تفاوت معنایی:  واژ 
چنگ و اختیار من نیست؛ بنابراین بین دو واژ است.  دلم در 

تام وجود دارد. در گزین جناس همسان 
/ن/ مشهود است و در گزین

تشخی دارد. است و بنابراین 

صفت انسانی، حالت  آشنا شدیم و خواندیم که هرگاه یک ویژگی انسانی را 
 « و رفتار انسانی... به موجودی غیر از انسان نسبت دهیم، آرایءه «تشخی

به وجود می آید.

مثل گوِش ارغوان،   آرایءه تشخی گاه در «ترکیب ها» اتفاق می افتد 
. گاهی اوقات هم بدون این که پای یک ترکیب  دسِت روزگار، اندیشءه باران...
در میان باشد، به موجودی غیر از انسان، ویژگی انسانی را نسبت می دهیم: 

گل با شرمندگی سر به زیر انداخت.

مثل  آرایی است. گاهیاوقات یک وا  وا بیش از چهار بار تکرار شود، وا
« بار در یک بیت هم تکرار شود این « بار در یک بیت هم تکرار شود این «بیش از حد  « حتی اگر « حتی اگر «سه» / ژ/ وا
/ ا / حتی  مثل وا معمول بودن» را حس میکنیم و گاهی یک وا 
«اگر پنج بار هم در بیت تکرار شود این «اگر پنج بار هم در بیت تکرار شود این «بیش از حد معمول بودن» را حس 
له این است که ما هر چهقدر یک  نمیکنیم. یکی از علل اصلی این مس
/ ژ/ با  وا را در گفتار روزانه و عادی خود کمتر به کار ببریم  مثل وا
آرایی میکنیم؛ ولی هرگاه  کاربرد سه بار آن در یک بیت هم احساس وا
آرایی  / ا / ا / برای وا / یک وا را در گفتار خود زیاد به کار ببریم  مثل وا
آرایی، آرایهای است که کامال به  نیاز به تکرار بیشتری دارد. بنابراین وا
ها بستگی دارد. از این رو توصیه  گوش شما و حساسیت آن به تکرار وا
آرایی  آرایی» هم حضور دارد، روی وا «های ترکیبی که «های ترکیبی که «وا کنیم در تست

گذاری نکنید و سعی کنید با آرایههای دیگر به جواب تست برسید.

وا را در گفتار روزانه و عادی خود کم
کاربرد سه بار آن در یک بیت هم احساس وا

یک وا را در گفتار خود زیاد به کار ببریم  مثل وا
نیاز به تکرار بیشتری دارد. بنابراین وا
گوش شما و حساسیت آن به تکرار وا

میکنیم در تست
سرمایهگذاری نکنید و سعی کنید با آرایه

« ءهگزینءه- گزین- گزینءه-  

« ءهگزینءه- گزین- گزینءه-  

«4 ءهگزینءه- گزین- گزینءه-  

شخصیتبخشی  » یا  «تشخی ءههای گذشته با آرایءههای گذشته با آرایءه  در سال
صفت انسانی، حالت  صفت انسانی، حالت آشنا شدیم و خواندیم که هرگاه یک ویژگی انسانی را  آشنا شدیم و خواندیم که هرگاه یک ویژگی انسانی را 
« «تشخی ءهو رفتار انسانی... به موجودی غیر از انسان نسبت دهیم، آرایءهو رفتار انسانی... به موجودی غیر از انسان نسبت دهیم، آرایو رفتار انسانی... به موجودی غیر از انسان نسبت دهیم، آرایءه

به وجود میبه وجود میآید.

مثل گوِش ارغوان،  « تشخی گاه در « تشخی گاه در «ترکیبها» اتفاق میافتد  ءه آرایءه آرای آرایءه
. گاهیاوقات هم بدون اینکه پای یک ترکیب  ءه روزگار، اندیشءه روزگار، اندیش روزگار، اندیشءه باران... دسِت
در میان باشد، به موجودی غیر از انسان، ویژگی انسانی را نسبت میدر میان باشد، به موجودی غیر از انسان، ویژگی انسانی را نسبت میدهیم: 

گل با شرمندگی سر به زیر انداخت.

تشبیه مصرا دوم را بازنویسی می کنیم تا ارکان آن -   «4 گزینءه 
مشخ شود:

وجه شبه ، به وامانده سیر می شوی  مشبه به ادات تشبیه روباه  مشبه چو  تو
ال یک تشبیه به کار رفته است، -  در بیت صورت س  « گزینءه 

آن را باز نویسی می کنیم تا ارکان آن مشخ شود:
برای او مانند چنگ، ر و استخوان و پوست ماند  او مانند چنگ فق 

ر و استخوان و پوست برایش باقی ماند.
چنگ مشبه به است. می بینیم که بعد از بازنویسی کامال وا است که 

افءه تشبیهی است؛ زیرا - 3 ا هر دو ترکیب این گزینه   «3 گزینءه 
مثل فرعون است. در گزینءه  تکبر  مثل دیو و  تعصب  می توان گفت1: 
؛ ولی  مثل دریاست لمت  افءه تشبیهی است:  لمت ا دریای   ، 1)
نو مثل طوفان است   افءه تشبیهی باشد:  طوفان نو نمی تواند ا
طوفان بال   ، طوفان مثل نو است  قابل قبول نیست. در گزینءه 
دست اندوه نمی تواند  ؛ ولی  مثل طوفان است بال  افءه تشبیهی است:  ا
دست مثل اندوه است اندوه مثل دست است افءه تشبیهی باشد:  ا
دندان  افءه تشبیهی نیست:  ، هیچ کدام از دو گزینه، ا . در گزینءه 
قناری  مثل مر است  مر مثل دندان است  در این گزینه، 
افءه  ا وصفی اصوال نمی توانند  زیبا یک ترکیب وصفی است و ترکیبات 

. تشبیهی بسازند: قناری مثل زیبا است زیبا مثل قناری است
افءه تشبیهی به کار رفته - 4 ا در این بیت، تنها یک   « گزینءه 

افه های تشبیهی تنها دو رکن  . همان طور که گفتیم در ا آینءه دل است: 
آینه وجود دارد. در اصل تشبیه بدین شکل بوده  دل و مشبه به  مشبه 

است که ادات تشبیه و وجه شبه آن حذ شده است: 
مانند آینه است. در پاکی و زاللی  دل 

با توجه به داستان و با توجه به گزینه ها، گزینءه  -   «3 گزینءه 
بهتر از سایر گزینه ها است.

 در سال گذشته خواندیم که هرگاه کلمه ای عالوه بر معنی 
خودش، مظهر و نشانءه معنی دیگری هم واق شود، به آن «نماد» می گویند؛ 
مثال در درس «چشمه» در سال گذشته، «چشمه» نماد انسان های مغرور 
بود. در این درس هم «شیر» نماد انسان های تالشگر و قوی است و «روباه» 

نماد انسان های وابسته، طفیلی و تنبل است.

در گزینءه  هیچ تشبیهی دیده نمی شود. در بیت -   «3 گزینءه 
 ، / ش/ بیش از حد معمول خود تکرار شده است، در گزینءه  نخست وا
رزق را از درها جستن   ، عار تضاد وجود دارد و در گزینءه  فخر و  بین 

کنایه از تالش و کوشش برای یافتن رزق و روزی است.
 در سال های گذشته خواندیم که هرگاه شاعر یا نویسنده یک وا 
را بیش از حد معمول خود در بیت، مصرا یا عبارتی تکرار کند، به گونه ای 
» پدید می آید: که کالم «آهنگین» شود، آرایءه «واج آرایی» یا «نغم حرو

بس و  ملولم  ج��ه��ان  در  بی عملی  ز  م��ن  ن��ه 
م��الل��ت ع��ل��م��ا ه���م ز ع��ل��م ب��ی ع��م��ل اس��ت
)تکرار صامت های /ل/ ، /م/، /ع/(  

 در این تعریف گفتیم هرگاه یک وا «بیش از حد معمول خود» تکرار 
عیِت «بیش از حد معمول» برای هر صامتی متفاوت است. به  شود. این و
بیان دیگر، در تعریف وا آرایی نمی توان «عدد» داد و مثال گفت که اگر یک 

برای آن تصور کرد؛ مثال  وجه شبه  یعنی می توان   ، می توان گفت 1. وقتی گفته می شود 
مراه کننده است. تعصب مثل دیو 

 -«4 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -« ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

3 -«3 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

4 -« ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -«3 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 در سال گذشته خواندیم که هرگاه کلمهای عالوه بر معنی 
« معنی دیگری هم واق شود، به آن « معنی دیگری هم واق شود، به آن «نماد» میگویند؛  ءهخودش، مظهر و نشانءهخودش، مظهر و نشانءه
« در سال گذشته، « در سال گذشته، «چشمه» نماد انسانهای مغرور  « در درس « در درس «چشمه» مثال
«های تالشگر و قوی است و «های تالشگر و قوی است و «روباه» «بود. در این درس هم «بود. در این درس هم «شیر» نماد انسان

نماد انسانهای وابسته، طفیلی و تنبل است.

 -«3 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 در سالهای گذشته خواندیم که هرگاه شاعر یا نویسنده یک وا 
را بیش از حد معمول خود در بیت، مصرا یا عبارتی تکرار کند، به گونهای 
» پدید میآید: « یا « یا «نغمنغم حرو « شود، آرایءه « شود، آرایءه «واجآرایی» «که کالم «که کالم «آهنگین»

بس و  ملولم  بس��ان  و  ملولم  بس��ان  و  ملولم  ان  ��ه��ه ه��ه�� ج در  ج��عملی  در  ��عملی  بی ز  بی��ن  ز  بی��ن  ز  ن  م م��ه  ��ه  م�� م��ه  ه  ��ن��ن
ت��ت��ت ��ل اس��ل اس ل اس��ل اس�� ��م��م م��م�� ��ع��ع ی��ی��ی ��م ب��م ب م ب��م ب�� ��ل��ل ل��ل�� ��م ز ع��م ز ع م ز ع���م ز ع��� ���ا ه���ا ه ا ه��ا ه�� ��م��م م��م�� ��ل��ل ل��ل�� ��ت ع��ت ع ت ع��ت ع�� ��ل��ل ��الم��الم��ال
)تکرار صامتهای /ل/ ، /م/، /ع/(

« در این تعریف گفتیم هرگاه یک وا « در این تعریف گفتیم هرگاه یک وا «بیش از حد معمول خود» تکرار 
«بیش از حد معمول» برای هر صامتی متفاوت است. به  عیت عیِتشود. این و ِشود. این و
«توان «توان «عدد» داد و مثال گفت که اگر یک  آرایی نمی بیان دیگر، در تعریف وا
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 یکی از انوا بسیار رایج مجاز، مجازی است که یک واژه به علت 
شباهت به جای یک واژ دیگر به کار می رود؛ مثال به جای این که بگوییم 
«در این دنیای پر از فریب و حادثه گرفتار شده ایم» می گوییم: «در این 
دامگاه پر از فریب و حادثه گرفتار شده ایم». در جملءه دوم، دامگاه در 
معنی غیرلغوی «دنیا» به کار رفته است و علت این کاربرد هم، مشابهت 
مجازی که اساس آن  دنیا به دامگاه است. از آن جایی که این نو مجاز 
شباهت دو واژه است بسیار پرکاربرد است، به آن نام جداگانه ای نیز 

داده اند: «استعار مصّرحه».

برای بررسی این مدل تست های آرایه، بهتر است - 4  «3 گزینءه 
ابتدا به سرا آرایه ای برویم که یافتنش راحت تر از سایر آرایه هاست. به 
نظر می رسد این تست را باید با آرایءه تضاد شرو کنیم. با توجه به چهار 
ب  ب و  در پی تضاد باشیم: در بیت  گزینه ، تنها باید در بیت های 
1 و  را حذ  هیچ تضادی وجود ندارد، پس با خیال آسوده گزینه های 
کعبه و بتخانه آشکار است؛ سپس آرایءه  می کنیم. در بیت  تضاد بین 
الف هیچ  جناس را بررسی می کنیم: از بین گزینه های باقی مانده، در بیت 
سرا و نیز بین سه  سر و  د بین  نو جناسی دیده نمی شود، اما در بیت 
سر جناس ناهمسان وجود دارد؛ بنابراین پاس گزینءه  در و   ، بر واژ 

( است. برای اطمینان بیشتر سایر موارد را هم بررسی می کنیم:
الف واژ پیمانه،  الف مجاز باشد، در بیت  ، باید در بیت  طب گزینءه 
ر است به کار نرفته است، بلکه در معنی  در معنی لغوی خود که نوعی 
، یعنی در معنی شراب به کار رفته است: کوثر نمی از جرعءه  ر محتوای 
ب ترکیب  پیمانه مجاز از شراب است. در بیت  شراب ماست؛ بنابراین 

افءه تشبیهی است: معنی مانند گنج است. ، ا گنج معنی
روان به کار رفته است. -  در این بیت سه بار کلمءه   «4 گزینءه 

: تا وقتی  جاری روان سوم به معنی  رو است و  دو بار نخست به معنی 
لب ، غذای رو است، چشم من از غم تو، همچون  که یاقوت رو بخش تو 
؛ بنابراین در این  اشک خونین چشمه ای است که یاقوت روان و جاری دارد 
چشمه و چشم هم جناس  بیت جناس تام یا همسان داریم. از طرفی بین 

ناق وجود دارد؛ بنابراین پاس تست گزینءه  است.
بررسی سایر گزینه ها:

: درست است که واژ دوستان در این بیت تکراری است، اما  1 گزینءه 
جناس همسان داشته باشد. ولی بین  معنی آن یکسان است و نمی تواند 

دوستان و بوستان جناس ناق وجود دارد.
داد با هم  : در این بیت خبری از جناس ناق نیست، اما دو واژ  گزینءه 
. بدهد ح من مسکین را  اختال معنایی دارند و جناس تام : کََرم او می تواند 
: واژ تکراری در بیت سوم به کار نرفته است و حتی احتمال  گزینءه 
جود و وجود  جود و سجود ،  وجود جناس تام هم منتفی است، اما بین 

سجود و وجود جناس ناق شکل گرفته است. و 
در این گزینه یک فعل به کار رفته و هم چنین نشانی -   « گزینءه 

، در  که 1 پیوند وابسته ساز  از پیوند های وابسته ساز نیست. در گزینءه 
چون  اگر و در گزینءه  پیوند وابسته ساز  گزینءه  پیوند وابسته ساز 

( وقتی  که بیانگر وجود جملءه مرکب هستند.

حرو رب است. . نام دیگر پیوندها، 

 یکی از انوا بسیار رایج مجاز، مجازی است که یک واژه به علت  یکی از انوا بسیار رایج مجاز، مجازی است که یک واژه به علت 
شباهت به جای یک واژشباهت به جای یک واژ دیگر به کار میرود؛ مثال به جای اینکه بگوییم 
«گوییم: «گوییم: «در این  «در این دنیای پر از فریب و حادثه گرفتار شدهدر این دنیای پر از فریب و حادثه گرفتار شدهایم» می
ءه. در جملءه. در جملءه دوم، دامگاه در  دامگاه پر از فریب و حادثه گرفتار شدهدامگاه پر از فریب و حادثه گرفتار شدهایم»
«معنی غیرلغوی «معنی غیرلغوی «دنیا» به کار رفته است و علت این کاربرد هم، مشابهت 
مجازی که اساس آن  دنیا به دامگاه است. از آندنیا به دامگاه است. از آنجایی که این نو مجاز 
شباهت دو واژه است بسیار پرکاربرد است، به آن نام جداگانهشباهت دو واژه است بسیار پرکاربرد است، به آن نام جداگانهای نیز 

ّاستعار مصّرّاستعار مصّرحهاستعار مصرحهاستعار مصراستعار مصرحه». «اند: «اند: « داده

4 -«3 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -«4 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -« - گزینءه - گزینءه 

از پا افتاده -  جوانی تضاد است.  پیری و  بین   «4 گزینءه 
دستگیری کردن کنایه از کمک کردن است و بین واژگان  کنایه از ناتوان و 

پا و دست هم مراعات نظیر برقرار است. عصا و نیز  پیری و 
باید -  ابتدا  هرگاه در پی جناس همسان هستیم،   « گزینءه 

ببینیم آیا واژه هایی که از نظر امال و تلفظ یکسان هستند در بیت وجود 
دارد یا نه؛ اگر وجود داشت، به سرا مرحلءه دوم می رویم: آیا معنی آن ها 
متفاوت است یا یکسان؛ اگر معنی آن ها متفاوت بود جناس همسان داریم 
روی دو بار در بیت  جهان و  1 واژه های  . در گزینءه  تکرار و گرنه آرایءه 
چهره است. بنابراین  روی به معنی  دنیا و  جهان به معنی  آمده؛ اما 
جوی دو بار به   ، نمی توانند آرایءه جناس همسان داشته باشند. در بیت 
کار رفته است، جوی اول به معنی جویبار است و جوی دوم به معنی فعل 

امر از جستن: طر و ساحل جویبار را بجوی.
خسرو، شیرین، شکر، َمه رویان دو بار آمده اند؛ اما در هر  ، کلمات  در بیت 
دو مورد، معنی هر چهار واژه یکسان است و بنابراین جناس همسان ندارند. در 
بیت  کلمءه تکراری وجود ندارد؛ بنابراین فاقد شر اول جناس همسان است.

1 و  واژ تکراری ندارند؛ بنابراین -  گزینه های   «4 گزینءه 
پروانه تکرارشده است؛ اما  به راحتی حذ می شوند. در گزینءه  واژ 
، واژ  هر دو بار به یک معنی به کار رفته است: حشر زیبا. در گزینءه 
از  چنگ دو بار به کار رفته است، در کاربرد اول به معنی بخشی از دست 
طری قرارگرفتنش کنار انگشت به راحتی می شود به این معنی پی برد و 
جناس  در کاربرد دومش به معنی ساز چنگ است؛ بنابراین بین دو چنگ 

تام یا همسان وجود دارد.1
باد در این بیت دو بار به کار رفته است؛ - 3 واژ   « گزینءه 

احتمال جناس تام وجود دارد. باد در مصرا اول در معنی رایج  بنابراین 
جابه جایی هوا به کار رفته است و در مصرا دوم به معنی فعل  آن یعنی 
آتش و آب  دعایی؛ بنابراین در این بیت جناس تام داریم. از طرفی بین 
تضاد هست. بنابراین پاس تست همین گزینه است. بررسی سایر گزینه ها:

/ ش/ کمی بیش از حد معمول خود به کار رفته  : به نظر می رسد وا گزینءه 
است، می توانیم وا آرایی را برای این بیت بپذیریم؛ اما این بیت تشبیه ندارد.

زنار که  خرقه که لباس عارفان مسلمان بوده است و  : بین  گزینءه 
کمربند مسیحیان بوده  است، تضاد وجود دارد، یکی نماد تدین و دیگری 

نماد کفر؛ اما بین هیچ دو واژه ای جناس وجود ندارد.
: بین واژگان ساقی، جام، شراب مراعات نظیر آشکاری است؛  گزینءه 
اما همءه واژگان در معنی واقعی خود به کار رفته اند؛ بنابراین در بیت، 

مجاز نیست.

 سال گذشته خواندیم که هرگاه لفظی در معنی حقیقی یعنی در 
معنی لغت نامه ای آن به کار نرود، «مجاز» است؛ حاال ببینید در مصرا زیر 

مجاز را می توانید پیدا کنید:
«حضورم را ز چشم شهر حاشا می کنم هر شب»

معنی لغوی «شهر»، مشخ است؛ ولی در این مصرا در معنی لغوی خود 
به کار نرفته است، بلکه به معنی «مردم شهر» به کار رفته است؛ بنابراین 

می گوییم: در این مصرا «شهر» مجاز از «مردم شهر» است.

ارد را  ع 1. در گذشته، برای هر یک از ستارگان و سیاره ها، کارکرد خاصی قائل بودند؛ مثال 
رب و نوازند فلک می دانستند. ناهید را م زهره یا  دبیر و نویسند فلک و 

 -«4 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -« ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -«4 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

3 -« ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 سال گذشته خواندیم که هرگاه لفظی در معنی حقیقی یعنی در 
«ای آن به کار نرود، «ای آن به کار نرود، «مجاز» است؛ حاال ببینید در مصرا زیر  معنی لغتنامه

مجاز را میتوانید پیدا کنید:
«حضورم را ز چشم شهر حاشا میکنم هر شب»

«معنی لغوی «معنی لغوی «شهر» است؛ ولی در این مصرا در معنی لغوی خود ، مشخ است؛ ولی در این مصرا در معنی لغوی خود ، مشخ است؛ ولی در این مصرا در معنی لغوی خود 
«به کار نرفته است، بلکه به معنی «به کار نرفته است، بلکه به معنی «مردم شهر» به کار رفته است؛ بنابراین 

« مجاز از « مجاز از «مردم شهر» است. «گوییم: در این مصرا «گوییم: در این مصرا «شهر» می
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ن جملءه  در جملءه «الف»، «واو» بین دو جملءه ساده آمده است. در واق ش
دوم، از جملءه اول گرفته شده، جملءه اول ساده است، پس جملءه دوم 

«هم پایءه» جملءه اول است و همانند آن یک جملءه ساده محسوب می شود.
در جملءه «ب» نیز، «واو» بین دو جمله آمده است؛ جملءه  اول وابسته است 
، پس جملءه دوم نیز «هم پایءه»  یید می کند حضور «اگر» این نکته را ت
جملءه سوم «هسته»  جملءه اول است و جملءه وابسته محسوب می شود. 

. است و هم پایءه دو جملءه قبل نیست

تا در میان دو -  در این گزینه پیوند وابسته ساز   «4 گزینءه 
جمله آمده است و جملءه  مرکب پدید آورده است. 

بررسی سایر گزینه ها:
اما پیوند هم پایه ساز است و دو جملءه ساده را به هم پیوند داده  است.  : 1 گزینءه 
افه است، نه پیوند وابسته ساز، زیرا دو  تا حر ا : در این گزینه  گزینءه 
جمله را به هم پیوند نداده است و کال در این گزینه با یک جمله سر و کار داریم.

تا وقتی نشان دهند پایان زمان یا طول مکان باشد،  تا وقتی نشاندهند پایان زمان یا طول مکان باشد،  به طور کلی  تا وقتی نشانکلی  تا وقتی نشانکلی  ی   بهطور
؛ مثل دو نمونءه زیر:  افه است، نه حر رب حر ا

1 تا            سر کوچه پیاده رفتم.

، یکسره درس خواندم تا بتوانم نمر قبولی بگیرم.  تا           صب

ولی پیوند هم پایه ساز است و دو جملءه ساده را به هم پیوند   : گزینءه 
داده است.

اگر حذ شده -  در این گزینه، پیوند وابسته ساز    « گزینءه 
است و پیش تر گفتیم حتی اگر پیوند وابسته ساز حذ هم شود، باز با 
جملءه مرکب سروکار داریم: اگر عافیت می خواهی، نظر در منظر خوبان 

مکن  یک جملءه مرکب
بررسی سایر گزینه ها:

: شب به پایان رود  جملءه ساده/ و  پیوند هم پایه ساز/  1 گزینءه 
شر به پایان نرود  جملءه ساده

پیوند  ولیکن   ساده/  جملءه  است   خوش  شکر   : گزینءه 
هم پایه ساز/ حالوتش تو ندانی  جملءه ساده

: این عبارت فق یک جمله است و می دانیم که برای ساخته شدن جملءه  گزینءه (
مرکب، حداقل به دو جمله نیاز داریم؛ پس این گزینه فق یک جملءه ساده دارد.

و بین دو جمله آمده است؛ پس -  در این گزینه    «4 گزینءه 
پیوند هم  پایه ساز است. توجه داشته باشید که در مصرا نخست، فعل 
است به قرینءه لفظی حذ شده است: جهل چون شب پره1 [است] و علم 

چو خورشید است.
بررسی سایر گزینه ها:

و در این گزینه بین دو واژه آمده است. در درس هشتم خواهید   : 1 گزینءه 
ف می گویند. خواند که به آن واو ع

و در این گزینه در میان یک واژه آمده است. به این واو   : گزینءه 
الحا میانوند می گویند. اص

ف است، زیرا بین دو واژه آمده است: و در این گزینه نیز حر ع  : گزینءه 
/ پستی و نقصان کمال و هنر/ عیب و نق

شب پره به معنی خفاش است.  .1

ن جملءه  «، «، «واو» بین دو جملءه ساده آمده است. در واق ش «در جملءه «در جملءه «الف»
دوم، از جملءه اودوم، از جملءه اول گرفته شده، جملءه اول گرفته شده، جملءه اول ساده است، پس جملءه دوم 

«همپایءه» جملءه او جملءه اول است و همانند آن یک جملءه ساده محسوب میشود.
او بین دو جمله آمده است؛ جملءه او بین دو جمله آمده است؛ جملءه اواول وابسته است  « نیز، « نیز، «واو» «در جملءه «در جملءه «ب»
، پس جملءه دوم نیز «همپایءه» ، پس جملءه دوم نیز «کند «کند یید می «حضور «حضور «اگر» این نکته را ت
جملءه سوم «هسته» جملءه سوم «شود.  «شود.  جملءه اوجملءه اول است و جملءه وابسته محسوب می

. است و همپایءه دو جملءه قبل نیست

 -«4 - گزینءه - گزینءه 

 - « - گزینءه - گزینءه 

 - «4 - گزینءه - گزینءه 

در سال گذشته خواندیم که جمالت «ساده» جمالتی هستند که یک فعل 
دارند و جمالت مرکب یا غیرساده جمالتی هستند که دو ویژگی دارند:

الف حداقل دو فعل دارند.
ب معموال از یک جملءه هسته و یک یا چند جملءه وابسته تشکیل شده اند.

به مثال زیر توجه کنید: 
من آموختم که زندگی به هر قیمتی ارزش زیستن ندارد.

در مثال فوق، جملءه «من آموختم» هسته است و جملءه  «زندگی به هر 
قیمتی ارزش زیستن ندارد» جملءه  وابسته است. به مجمو جملءه هسته و 

وابسته، یک جملءه  مرکب می گوییم.
نشانءه جملءهنشانءه جملءه  وابسته، پیوندهای وابسته ساز است. این پیوندها در 
آغاز جملءه وابسته می آیند. مشهورترین پیوندهای وابسته ساز عبارت اند از:

و مترادفات زیرا: چون، چون که ... وقتی که، اگر، اگرچه،  که � تا � زیرا 
با این که، تا این که ... .

در جمالت مرکب، به جمله ای که بر سر آن پیوند وابسته ساز 
بیاید، جملءه وابسته و به جملءه دیگر، جملءه هسته می گویند:

اگر تمرین مرتب داشته باشی، موف خواهی شد.
جملءه  وابسته: تمرین مرتب داشته باشی.

جملءه  هسته: موف خواهی شد.
معموال «که» و «تا»، گاهی هم  در برخی موارد، پیوند وابسته ساز 
«اگر» حذ می شود؛ با وجود این، هم چنان با جملءه مرکب سروکار داریم: 

به سینما رفتم، فیلم ببینم  به سینما رفتم [که] فیلم ببینم.
گاهی جملءه مرکگاهی جملءه مرکب بیش از یک جملءه وابسته دارد:

اگر تالش کنی و دقت داشته باشی، به هدفت می رسی.
جمالت وابسته: 1 تالش کنی  دقت داشته باشی

جملءه هسته: به هدفت می رسی.
 گاهی جملءه  وابسته،  در دِل جملءه هسته می آید. در این موارد 
یعنی جمله ای که بر سر آن پیوند  ابتدا جملءه  وابسته را جدا می کنیم 

وابسته ساز آمده سپس هر آن چه باقی بماند، جملءه هسته است:
شهدا که شم محفل بشریت هستند، زندگان جاویدند.

جملءه وابسته: شم محفل بشریت هستند.
جملءه  هسته: شهدا زندگان جاویدند.

در این گزینه هر چند دو جمله وجود دارد، فاقد -   «3 گزینءه 
پیوند وابسته ساز است. در حقیقت، این گزینه از دو جملءه ساده تشکیل شده 
 ، که  1 و به یکدیگر وصل شده اند. در گزینءه  که با پیوند هم پایه ساز 
که بعد از  تا یا  پیوند وابسته ساز است، در گزینءه  پیوند وابسته ساز 
وقتی  وقتی  جملءه اول محذو است: آرزو می کنم که ...، و در گزینءه  

که پیوند وابسته ساز است.

پیوند های هم پایه ساز جمالت «هم پایه» را به یکدیگر وصل می کنند. 
پرکاربردترین پیوندهای هم پایه ساز عبارت اند از: و، یا، اما، لیکن، ولی.

به دو مثال زیر دقت کنید:
الف پرنده از قفس درآمد و پرواز کرد.

ب اگر تست ها را بزنی و پاس نامه را بخوانی، نمر  خوبی می گیری.

 -«3 - گزینءه - گزینءه 
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بررسی سایر گزینه ها:
: پیوند های وابسته سازی که در عبارت به کار رفته اند: 1 من  گزینءه 

شنیده ام که ...  وسوسه  شده تا ... 
من شنیده ام جملءه هسته است: من شنیده ام  : دومین جملءه عبارت،  گزینءه 
. جملءه وابسته پیوند وابسته ساز دست کم یکی از آنان وسوسه شده  هسته که 

واو هم پایه ساز با  به زیبایی دست یابد با  : جملءه پایانی؛ یعنی جملءه  گزینءه (
عی دارد، چون جمالت  جملءه قبل هم پایه  شده؛ پس باید ببینیم جملءه قبل چه و
پیوند وابسته ساز  قبل و بعد از حر رب هم پایه ساز، جایگاه یکسانی دارند: ... تا 
جملءه   ) بگنجاند  معماری  تزئینات  در  را  رورت  یا  حقیقت  از  هسته ای 

. وابسته و ( هم  پایه ساز به زیبایی دست یابد ( جملءه وابسته
چاره بعد از تو نداریم به جز -  در این گزینه، جملءه    «4 گزینءه 

تنهایی یک جملءه ساده است و هسته نیست، چون جملءه هسته بخشی از 
یک جملءه مرکب است.
بررسی سایر گزینه ها:

: اگر  پیوند وابسته ساز/ چشم با دوست داری  جملءه  1 گزینءه 
وابسته/ گوش با دشمن مکن  جملءه هسته

محذو  پیوند وابسته ساز/ سر هالک نداری  : اگر  گزینءه 
 جملءه وابسته

محذو  پیوند وابسته ساز/  : گویند  جملءه هسته/ که  گزینءه 
از او حذر کن  جملءه وابسته/ و  پیوند هم پایه ساز/ راه  گریز گیر 

 جملءه وابسته
شد در معنی اسنادی و -  ال فعل  در بیت صورت س  «4 گزینءه 

رایج امروزی اش به کار رفته  است، در گزینءه  نیز در همین معنی اسنادی 
رفت است. است، اما در سایر گزینه ها به معنی 

هم چنان که برخی اسم ها و صفت ها در زبان فارسی بیش از یک معنی دارند، 
برخی افعال نیز بیش از یک معنی دارند. طبیعی است که معنی هر فعل را از 
جمله ای که در آن واق شده است باید فهمید. دو مثال زیر را با هم می خوانیم:

الف  از دشمنش انتقام سختی گرفت.
ب   پلیس سارقان طالفروشی را گرفت.

می بینید که معنی فعل «گرفت» در دو جملءه فوق بسیار متفاوت است.
افعالی هم که از مصدر «شدن» ساخته می شوند، می توانند معانی متعددی 

داشته باشند:
/ چاره نبود بر مقامش از چرا 1 رفتن: چون که شد خورشید و ما را کرد دا

 اسنادی به معنی گشتن و گردیدن: باز به یک جرعه می، عاقل و فرزانه شد
 هرگاه فعل «شدن» به معنی «رفتن» باشد، دیگر آن جمله «مسند» 
 اسنادی به معنی گشتن و گردیدن: باز به یک جرعه می، عاقل و فرزانه شد

ندارد. باید دانست که وقتی معنی فعل تغییر می کند فعل دیگری است و 
نباید آن را همان فعل پیشین به شمار آورد.

رفت به کار -  شد در معنی  ال،  در بیت صورت س  « گزینءه 
. رفت ، جان به کنار جانانه  رفت رفته است: دل به کنار دلدار 

رفت به کار رفته است: در همءه ابیات به جز گزینءه  نیز به معنی 
. رفت : از سر ما بیرون نخواهد  1 گزینءه 

. رفت : از خلوت عقل بیرون  گزینءه 
. می رفت : هر کس می آمد و  گزینءه 

. شد اسنادی به کار رفته است: او از خشم مانند آتش  اما در گزینءه  در معنی 

 - «4 - گزینءه - گزینءه 

 -«4 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -« ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

در این گزینه پیوند وابسته ساز وجود ندارد؛ پس -    « گزینءه 
نمی تواند جملءه وابسته داشته باشد:

برو  جملءه ساده
شیر درنده باش  جملءه ساده

ای دغل  شبه جمله
مینداز خود را چو روباه شل  جملءه ساده

بررسی سایر گزینه ها: 
، از تو ماند چو شیر  جملءه وابسته پیوند وابسته ساز : که1  گزینءه 

عیفی و هوش  ، صبرش نماند از  پیوند وابسته ساز : چو  گزینءه 
 جملءه  وابسته

پیوند وابسته ساز توانی به بازوی خویش  جملءه  وابسته/  : تا  گزینءه 
پیوند وابسته ساز سعیت بود در ترازوی خویش  جملءه  وابسته که 

مثل و ادات تشبیه -  چون به معنی  در این گزینه،    «3 گزینءه 
افه است، نه پیوند وابسته ساز.  است. این واژه اگر ادات تشبیه باشد حر ا

چون گل و می  دمی از پرده برون آی یک جملءه ساده است. جملءه 
بررسی سایر گزینه ها:

: صورت مرتب شد مصرا نخست این چنین است: 1 گزینءه 
اگر برق نوروزی در شاخسار آتش می زند  جملءه  وابسته

وقتی  که پیوند وابسته ساز است و  چو در این بیت به معنی   : گزینءه 
جملءه بعد یک جملءه وابسته است:

وقتی که پرده دار به شمشیر همه را می زند  جملءه وابسته
وقتی که پیوند وابسته ساز است: چون در این بیت به معنی   : گزینءه 

وقتی که صبا گفتءه حافظ را شنید  جملءه  وابسته
واو در مصرا اول بین دو جمله آمده - 3 در این گزینه    «4 گزینءه 

وابسته ساز است. اگر در مصرا دوم  است؛ پس پیوند هم پایه ساز است و 
بررسی سایر گزینه ها:

واو در  : وابسته ساز: که/ هم پایه ساز: ندارد. توجه داشته باشید  1 گزینءه 
شنید در این جا فعل نیستند،  گفت و  گفت و شنید میانوند است، زیرا 
پرس وجو و  ، مثل  گفت و شنید گفتن و شنیدن هستند.  بلکه به معنی 

رفت وآمد روی هم یک واژه به حساب می آید.
تا  : هم پایه ساز: ولی/ وابسته ساز: ندارد. توجه داشته باشید که  گزینءه 
در مصرا اول هم پایه ساز نیست، بلکه اگر دقت کنید متوجه می شوید که به 
لم وجود دارد. افه: از کران تا کران، لشکر  معنی پایان مکان است و حر ا

واو در  : وابسته ساز: که/ هم پایه ساز: ندارد. توجه داشته باشید  گزینءه 
ف است. مصرا اول بین دو واژه آمده است و ع

کار - 4 به  عبارت  در  که  هم پایه سازی  پیوند های   « گزینءه 
رفته اند، عبارت اند از:

1 در این کشور معمارانی هستند و من شنیده ام ...  در تزئینات معماری 
بگنجاند و به زیبایی دست یابد.

یا اگر بین دو جمله بیاید پیوند هم پایه ساز است و اگر بین دو واژه   
هسته ای از حقیقت یا  ف محسوب می شود؛ بنابراین در جملءه   بیاید ع
رورت را در تزئینات معماری بگنجاند پیوند هم پایه ساز به کار نرفته است.

که از است. کز مخفف   .1
وقتی که پیوند وابسته ساز است، اما اگر ادات تشبیه باشد؛ یعنی به معنی  چو به معنی   .

افه است. مثل و مانند به کار رود، حر ا

 - « - گزینءه - گزینءه 
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روزی من دائم می رسید اما  جوانی قفل رزق و روزی من هرگز بسته نبود 
با پیرشدن و ریختن دندان هایم گویی دندانه های کلید روزی من هم ریخته 
 است، به این معنا که کلید روزی من دیگر کار نمی کند؛ پس مفهوم این بیت 

کم شدن روزی در پیری  است که با سایر ابیات تفاوت دارد.
در گزینءه  مفهوم اصلی گوشه نشینی برای عبادت -   « گزینءه 

است؛ اما مفهوم مشترک سایر گزینه ها مقّدربودن روزی است و این که کسی 
ش، بیش از روزی مقّدرش به دست آورد. نمی تواند با زور و ت

،  و  همگی بر این مفهوم -  1 گزینه های   «4 گزینءه 
کید دارند که خدا عامل اصلی همه چیز است و خدا را باید روزی رسان  ت
حقیقی دانست. اما مفهوم گزینءه  این است که خداوند روزی کسی را 

به خاطر معصیت و گناه قطع نمی کند.
از -  صحبت  ال  س بیت  همانند  گزینه ها  همءه  در   «3 گزینءه 

روزی رسانی خداوند است و این که در هر حالتی روزی مقدر به موجودات 
خواهد رسید؛ اما مفهوم اصلی گزینءه  شکایت از بخت و طالع خود است. 
شاعر در این بیت معتقد است با این که روزی همه به راحتی فراهم می شود، 

بی طالعانی مثل او حتی در قفس هم روزی آماده ای ندارند.
کید بر این -  ال ت در همءه گزینه ها همانند بیت س  «3 گزینءه 

ش و کوشش نیست. اما در  است که خدا روزی را می رساند و نیازی به ت
گزینءه  این حر نق شده  است و شاعر معتقد است روزی هر ک 

ش و کوشش حاصل می شود. تنها از راه ت
ال سخن از یاری ندیدن -  در گزینءه  همانند بیت س  « گزینءه 

از دیگران و تنها ماندن است. مفهوم سایر گزینه ها:
جز غم هی یار و همنشینی نداشتن : گرفتاربودن در دست غم عشق  گزینءه (1

. نیش و نوش دنیا : هر شادی به غمی آمیخته  است  گزینءه 
ه ای به  : عاشق شب و روز گرفتار غم عشق است و معشوق لح گزینءه 

عاشق نمی اندیشد.
ش و کوشش است و -  کید سعدی بر ت ال ت در بیت س  «4 گزینءه 

ش و کوشش  سخن اصلی این است که انسان باید مثل شیر با زور بازو و با ت
خودش روزی اش را کسب کند، نه این که مثل روباه درمانده از دسترن 
کید شاعر بر تکیه کردن بر ارزش و جوهر  دیگران ارتزاق کند. در گزینءه  ت

ال نزدیک تر است. ذاتی خویش است که از دیگر ابیات به بیت س
مفهوم سایر گزینه ها:

: تنها کارآزمود میدان نبرد و کسی که تجرب نبرد دارد بر  1 گزینءه 
دشمن غالب می شود.

: با حضور قدرتمندان، جایی برای تعریف و تمجید از ضعفا  گزینءه 
باقی نمی ماند.

: کسی که توان مقابله ندارد نباید با قوی تر از خود درافتد. گزینءه 
مفهوم اصلی گزینءه  این است که هر ک در - 3  «3 گزینءه 

طلب روزی نباشد خداوند روزی او را در زمان ضرورت می رساند؛ اما 
مضمون مشترک سایر گزینه ها نکوهش کسی است که روزی اش را از 

ته ماند روزی دیگران به دست می آورد.
ال بر تکیه کردن بر وجود و داشته های - 4 بیت س  «3 گزینءه 

کید دارد. در گزینءه  نیز شاعر می گوید نباید احتیا خود را به  خود ت
دیگران ابراز کنیم.
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رفت -  شد در معنی  ال فعل  در بیت صورت س  «3 گزینءه 
رفت به کار  شد به معنی  به کار رفته است. در گزینءه  نیز هر دو فعل 
، گفت که از سمت  برود رفته است: وقتی که بهمن می خواست به زابلستان 

. رفت چ می رود؛ اما از سمت راست 
1 فعل -  شد است. در گزینءه  ردیف این شعر فعل   « گزینءه 

؛ اما در سایر  رفت رفت به کار رفته است: از دست تو لگام  شد در معنی 
گزینه ها به معنی اسنادی و رایج امروزی آن به کار رفته است:

. شد : او شیرین کالم  گزینءه 
. شد : او رام  گزینءه 

. شد عیفم مانند جام  : اندرون  گزینءه 
شد در معنی اسنادی به -  1 هر دو فعل  در گزینءه   «3 گزینءه 

کار رفته است: الف گل زیبا شد. ب  غوره حلوا شد. در گزینءه  نیز هر دو 
رفت به کار رفته است: الف  خورشید در سیاهی رفت.  شد در معنی  فعل 
شد در معنی  ب یونس در دهان ماهی رفت. در گزینءه  نیز هر دو فعل 
اسنادی به کار رفته است: الف وصل تو بر من حرام شد. ب خون من بر تو 
رفت است:  شد در مصرا نخست به معنی   ، حالل شد. اما در گزینءه 
رفت و در مصرا دوم در معنی اسنادی:  افسوس که سرمایه ز کف بیرون 

. شد از دست اجل بسی جگرها خون 
کید بر تکیه کردن بر توانایی خود -  در گزینءه  ت  «3 گزینءه 

است تا رزاقیت خداوند. در سایر گزینه ها روزی رسانی خداوند دیده می شود.
ه  بر مفهوم تکیه کردن بر زور -   ، ب  ، الف ابیات   « گزینءه 

ش برای کسب روزی و نکوهش کسی که روزی اش  بازوی خویش و ت
کید دارند. اما  بیت   را از ته ماند روزی دیگران به دست می آورد ت
د نیز صحبت از این است که  توصیه به کرم و جوانمردی است و در بیت 

خدا کسی را مورد رحمت قرار می د هد که به مردم کمک کند.
ال سخن اصلی تکیه کردن بر روزی رسانی - 3 در بیت س  «3 گزینءه 

خداوند است و به امید روزی رسانی خدا دست از تالش و کوشش برداشتن. در 
گزینءه  دقیقا توصیءه مخالف و مقابل آن دیده می شود: توصیه به تکیه کردن 

ش و کوشش خود. بر ت
ال این است که خدا - 4 حر اصلی سعدی در بیت س  «4 گزینءه 

روزی ناتوانان و بی دست و پایان را هم می رساند. در گزینءه  هم شاعر 
معتقد است خدا روزی همءه بندگان را می رساند حتی اگر درخواستی نکنند.

مفهوم سایر گزینه ها:
ش و کوشش بیش از روزی مقّدر و تعیین شده  : نمی توان با ت 1 گزینءه 

به دست آورد.
: ناتوانی انسان از وصف خداوند گزینءه 

: هر کسی به انداز توانایی اش می تواند کار کند. گزینءه 
مفهوم گزینءه  توصیه به قناعت است و شاعر -   «4 گزینءه 

معتقد است کسی که به روزی خداوند و نعمت هایش قناعت نکند خدا را 
نشناخته  است و بندگی او را به جای نیاورده  است. اما مفهوم مشترک سایر 

گزینه ها رّزاقیت خداوند و فراگیری روزی خداوند است.
،  و  رّزاقیت -  1 مفهوم مشترک گزینه های   «4 گزینءه 

کید شده  است.  خداوند و فراگیربودن روزی است و در هر سه گزینه ت
روزی مقدر هر کس می رسد حتی اگر در به  دست  آوردن آن ناتوان باشد و 
تالشی نکند. اما در گزینءه  سخن از چیز دیگری است؛ شاعر می گوید: در 

 -«3 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -« ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -«3 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -«3 - گزینءه - گزینءه 

 -« - گزینءه - گزینءه 

3 -«3 - گزینءه - گزینءه 

4 -«4 - گزینءه - گزینءه 

 -«4 - گزینءه - گزینءه 

 -«4 - گزینءه - گزینءه 
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مفهوم سایر گزینه ها:
: توصیه به انجام کار پرفایده  و پرهیز از عملی که سرانجام  1 گزینءه 

خوبی ندارد.
: بخشندگی بدون توانمندی و با دست  خالی ممکن نیست. گزینءه 

: با کرم و بخشش می توان دشمن را هم از دشمنی برگرداند. گزینءه 
ال نیکی کردن به -  1 همانند ابیات س در گزینءه   « گزینءه 

دیگران ستوده  شده  است.
مفهوم سایر گزینه ها:

: عزلت و گوشه نشینی سبب آسایش و امنیت است. گزینءه 
، آین جهان نماست. : دل پا گزینءه 

از کوزه همان  : رفتار هر ک مطابق ذات و سرشت اوست  گزینءه 
. برون تراود که در اوست

ال این است که کسی که به مردم نیکی -  مفهوم بیت س  « گزینءه 
کند، در هر دو جهان نیکی می بیند. در گزینءه  نیز شاعر می فرماید: دلیل آن که 

تو از خدا نیکویی خواهی  دید این است که مردم جهان از تو نیکی دیده اند.
مفهوم سایر گزینه ها:

: برای شکر این نعمت که به کسی نیازمند نیستی، نیاز دیگران  1 گزینءه 
را برآورده  کن.

: اگر خدا به سرزمینی عنایت کند، فرماندهی مهربان بر آنان  گزینءه 
قرار می دهد.

: در همه  حال به یاد خدا بودن گزینءه 
،  و  با هم در - 3 1 مفهوم ابیات گزینه های   «4 گزینءه 

تقابل اند ولی گزینءه  این گونه نیست و هر دو بیت هم مفهوم هستند. 
مفهوم ابیات هر یک از گزینه ها:

ش می رساند. : خدا روزی همگان را بدون زحمت و ت الف  : 1 گزینءه 
ش نمی رساند. : خدا روزی کسی را بدون زحمت و ت ب

ش و کوشش خود : تکیه کردن بر زور بازو و ت الف  : گزینءه 
ش و کوشش آن را کم می کند. : روزی با توکل می رسد و ت ب

ش می رسد.  : رزق و روزی بدون ت الف  : گزینءه 
ش نمی رسد. : رزق و روزی بدون ت ب

ش و کوشش برداشتن و تکیه کردن بر  : دست از ت الف  : گزینءه 
رّزاقیت خدا/ روزی هر ک مقّدر است.

: روزی مقّدر است. ب
معیار - 4 که  است  این  اصلی  مفهوم  ال  بیت س در   «3 گزینءه 

،  و  نیز سخن از  1 دوستی، روزگار سختی است. در گزینه های 
فراموش نکردن دوستی در هنگام سختی و مشکالت است و این که مالک 
دوستی واقعی روز بالست. اما در گزینءه  سخن از این است که هر چه 

کنی به خودت باز می گردد.
ال مولوی می فرماید: جمال خداوند در -  در بیت س  « گزینءه 

1 هم صحبت از آینه بودن دل است و  آین دل تجلّی می کند. در گزینءه 
این که دل قابلیت این را دارد که جلوه گاه صورت بی منتهای خداوند باشد. 

مفهوم سایر گزینه ها:
: دل اگر پا باشد درست و نادرست را تشخی می دهد. گزینءه 

هر چه غیرخدا پا شود ارزش می یابد. : دل اگر از تعلقات  گزینءه 
اهرشان. ر می کند نه به  : خداوند به باطن انسان ها ن گزینءه 

 -« - گزینءه - گزینءه 

 -« - گزینءه - گزینءه 

3 -«4 - گزینءه - گزینءه 

4 -«3 - گزینءه - گزینءه 

 -« - گزینءه - گزینءه 

مفهوم سایر گزینه ها:
نهایت فقر و بدبختی : محتاج شدن به یک قر نان  1 گزینءه 

: تنها خداوند کاردان است. گزینءه 
: بی نیازی خداوند از گفتار و نطق گزینءه 

ش و -  ال تکیه کردن بر زور بازو و ت مفهوم بیت س  « گزینءه 
اراد خود است، این مفهوم در گزینءه  هم تکرار شده  است: روزی بدون 
زحمت مایءه رنج و زحمت است، خوشا به سعادت کسی که روزی اش را با 

زور بازوی خودش فراهم می کند.
مفهوم سایر گزینه ها:

: روزی هر ک را آفریدگار تعیین کرده است و به سعی و  1 گزینءه 
ش فرد بستگی ندارد. ت

: آسیب دیدن از سوی خود/ زمین نابودی خویش را فراهم ساختن  گزینءه 
. از ماست که بر ماست

کید بر رعایت  مت مغروربودن به توانایی های فردی و ت : م گزینءه 
حد و اندازه

در گزینءه  صحبت از بارنبودن بر دوش دیگران -   «3 گزینءه 
است، اما در سایر گزینه ها مفهوم اصلی توصیه به باربرداشتن از دوش 
کید شده  است کسی که از دستگیری درماندگان برای  دیگران است و ت
زینءه 1 و فردای  قیامت  خودش عصا می سازد به منزلگاه مقصود می رسد 
. زینءه  زینءه  و زودتر به مقصد می رسد  دست بر سرش نخواهد زد 

ال این است که باید از دیگران -  حر اصلی بیت س  « گزینءه 
دستگیری کنیم نه  این که باری بر دوش دیگران باشیم. این مفهوم در 
همءه گزینه ها غیر از گزینءه  دیده می شود. در گزینءه  شاعر از ساقی 

می خواهد با نوشاندن شراب عش او را از تعلقات دنیا رهایی دهد.
خدا کسی را مورد رحمت قرار می د هد که مردم در -   « گزینءه 

ال در گزینءه  سای وجود او آسایش داشته  باشند. این مفهوم عالوه بر بیت س
( هم دیده می شود: خدا بر کسی که با مردم مدارا می کند سخت نمی گیرد.

مفهوم سایر ابیات:
: حقیقت جویان به بهشت می روند نه مّدعیان. 1 گزینءه 

: کسی که به درگاه خدا رو بیاورد ناامید و تهی دست برنخواهد گشت. گزینءه 

: کسی که مردم با مردنش آسایش می یابند، باید تن به مر دهد. گزینءه (
در گزینءه  صحبت از این است که اگر خدا را -   « گزینءه 

اطاعت نکنی مردم از تو اطاعت نمی کنند؛ اما مفهوم مشترک سایر گزینه ها 
1 سعدی می فرماید: عاقبت  نرنجاندن دل دیگران از خود است. در گزینءه 
ب باش که در دل کسی از تو گرد  به جز غباری از ما باقی نمی ماند؛ پس موا
و غبار ناراحتی باقی نماند. در گزینءه  هم سعدی توصیه می کند که انسان 
دوراندیش نباید در هیچ دلی کینه و ناراحتی ایجاد کند. در گزینءه  حافظ 
به ما سفارش می کند چنان زندگی کنیم که حتی اگر خاک راه هم شدیم 

ذره ای کدورت و ناراحتی از ما به کسی نرسد!
کرم و جوانمردی عادت و پیشءه بزرگان و دانایان -   «4 گزینءه 

است و کسی که کرم و جوانمردی دارد، دارای ارزش و دانش و خرد است و 
در مقابل کسانی که بلندهمت و بخشنده نیستند، دارای دانش و خرد هم 
نیستند. در گزینءه  هم سعدی معتقد است انسان کریم مانند درختی 
میوه دار و ارزشمند است و کسانی که اهل کرم و بخشش نیستند، مانند 

هیزم فق شایستءه سوزاندن  هستند. 

 -« - گزینءه - گزینءه 

 -«3 - گزینءه - گزینءه 

 -« - گزینءه - گزینءه 

 -« - گزینءه - گزینءه 

 -« - گزینءه - گزینءه 

 -«4 - گزینءه - گزینءه 
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مفهوم سایر گزینه ها:
: توّکل به خداوند انسان را به سرمنزل مقصود می رساند. 1 گزینءه 

: تکیه نکردن بر زور بازوی خود در کسب روزی و خدا را عامل  گزینءه 
اصلی دانستن

: قناعت انسان را توانگر می سازد. گزینءه 
،  و  این مفهوم مشترک -  1 در گزینه های   «4 گزینءه 

است که با هّمت عالی می توان از حضی ذّلت به اوج عّزت رسید. در 
گزینءه  «همت» به معنی «دعای خیر» است و شاعر می گوید اگر مرتبءه 
فقر از دولت و پادشاهی برتر نیست، پس چرا پادشاه از فقرا و گوشه نشینان 

دعای خیر طلب می کند؟

 -«4 - گزینءه - گزینءه 

ال صحبت از این است که افتخار و -  در بیت س  « گزینءه 
شرافتی که از جانب انسان پست برسد عین ننگ است. در گزینءه  هم 
شاعر توصیه می کند بخشش و نوازشی را که از جانب دشمن و یا انسان 

فرومایه می رسد عین ذلت بدانیم.
مفهوم سایر گزینه ها:

: هنگام توانمندی و شادی اّول به دیگران توجه کردن 1 گزینءه 
. کم گویی نشان خردمندی است : انسان کم سخن را حقیر ندانستن  گزینءه 
کت است. : حکومتی که بر پای عدالت نباشد سبب نابودی و ه گزینءه 

که -  است  این  ال  س این  ابیات  مشترک  مفهوم   « گزینءه 
بات در کاری، کلید کامیابی است.  صبرکردن بر سختی ها یا دوام و 
لب اشاره شده  است. در گزینءه  شاعر  در گزینءه  صراحتا به این م
می گوید کسی که مشتاق وصال است باید صبری تمام داشته  باشد، زیرا 
کسی به کام  نخواهد رسید مگر با تحمل کردن رنج و سختی. در گزینءه  
نیز شاعر مانند گزینءه  معتقد است برای کامیابی در عش تحمل سختی 
الزم است، همان طور که بدون صبرکردن بر زمستان، بهار نمی آید؛ اما مفهوم 

1 این است: منش شادی و غم عاشقان، این جهانی نیست. گزینءه 
ال پرهیز از نصیحت کردن عاشق -  سفارش بیت س  «4 گزینءه 

است که در گزینءه  هم این مفهوم به خوبی دیده می شود.
مفهوم سایر گزینه ها: 

: از دست رفتن عقل و هوش با دیدن یار 1 گزینءه 
: ناتوانی عاشق از دوری کردن از معشوق گزینءه 

: سخن عاشق را فق عاشق در می کند. گزینءه 
اگرچه -  می فرماید  سعدی  ال  س صورت  بیت  در   « گزینءه 

عا می رسد، عقل حکم می کند که انسان به دنبال کسب  روزی هر کسی ق
روزی باشد؛ پس مفهوم نهایی بیت می شود ضرورت کسب روزی. در گزینءه 
( نیز همین توصیه به کسب روزی دیده می شود و شاعر معتقد است 

روزِی مورچه با همءه ناتوانی به حرکت و تالش او بستگی دارد.
مفهوم سایر گزینه ها: 

: کسی که به درگاه خدا روی نیاز می آورد، باید غرور را از سرش  گزینءه (1
. ضرورت تر غرور برای کسی که از درگاه خدا روزی می طلبد به در کند 

: روزی نادان بیش  از حّد وی است. گزینءه 
: روزی رسانی خداوند گزینءه 

مفهوم َمثَل صورت مشخ است: رزق و روزی از -   « گزینءه 
ش کند. در گزینءه  نیز شاعر، سعی  طر خداوند است اما انسان نیز باید ت

و تالش برای کسب رزق و روزی را به شیر مکیدن کودک تشبیه کرده است.
بررسی سایر گزینه ها:

: کم روزی بودِن اهل دانش 1 گزینءه 
: حری تر بودِن انسان های پیر گزینءه 

از تو حرکت،  مفهوم مقابِل  ش ندارد  : رزق و روزی نیاز به ت گزینءه 
. از خدا برکت

هّمت و -  این است که  از  ال سخن  در عبارت س  « گزینءه 
اهر و  غیرت از زور بازو کارسازتر است. در گزینءه  نیز شاعر بین 
نیروی بدنی و همت بلند و کمال طلبی مقایسه انجام داده است و معتقد 

اهر او باید به نیت بلند او توجه شود. است به جای 

 -« - گزینءه - گزینءه 

 -« - گزینءه - گزینءه 

 -«4 - گزینءه - گزینءه 

 -« - گزینءه - گزینءه 

 -« - گزینءه - گزینءه 

 -« - گزینءه - گزینءه 
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ی 1 ف خدا ل وحشی بافقی: فرهاد و شیرین 

ی نیکی ی بستسعدی: بوستان  قا ابوالفضل بیهقی: تاری بیهقی 

همت یجامی: بهارستان  زا و کبک جامی: تحَف االحرار 

گی های نثر بیهقی: دقت و صداقت در بیان � استواری و پختگی در نگارش � توصیفات گیرا و دقی � ذکر دقی جزئیات وی

است  ح��اج��ت  روز  َدَغ���ل  دوس��ت��ان  معیار   
رس��د  دون ه��م��ت��ی  وس��ی��ل��ت  از  ک��ه  ف��خ��ری   
 ب��ا زمان��ی دیگ��ر ان��داز ای ک��ه پن��دم می ده��ی 
ب��رس��د  ب���ی گ���م���ان  چ���ن���د  ه����ر  رزق   
ارغ����وان����ی  دی������دم درخ������ت   س���ح���ر 
ب���ه گ����وش ارغ�������وان آه��س��ت��ه گ��ف��ت��م:
ک����ارآزم����ودن  در  چ���ه  و  ک����ار  در  چ���ه   
 ح��س��اب خ��ود ای��ن ج��ا ک��ن، آس����وده دل شو 

طلب  دوس���ت���ان  از  ت��ج��رب��ه  رس���م  ب��ه  ��ی  ق��ر
دار ع���ار  ف��خ��ر  آن  از  داری  ن��ن��گ  و  ن���ام  گ��ر 
کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست
دره���ا از  ج��س��ت��ن  اس����ت  ع��ق��ل  ش����ر 
ک���ش���ی���ده س����ر ب����ه ب�����ام خ��س��ت��ه ج��ان��ی
ب����ه����ارت خ�����وش ک����ه ف���ک���ر دی���گ���ران���ی
ن���ب���ای���د ج����ز ب����ه خ�����ود م���ح���ت���ا ب���ودن
را خ����ود  ک����ار  ج����زا  روز  ب���ه  م��ی��ف��ک��ن 

صائب
اوحدی
سعدی
سعدی

فریدون مشیری
پروین اعتصامی
صائب تبریزی

ِ سند در اموا دمهدی حمیدی شیرازی:  مجید واعظی: عباس میرزا، آغازگری تنها

چو سرو باش کامور بخشایش: زندان موصل: خاطرات اسیر آزاد شده، اصغر ربا جزی سعدی: گلستان 
تا غزل بعد ... 

خاس��ته ایم  ج��ان  س��رِ  از  وط��ن  عش��  ره  در   
 چ���ون ش��ی��ر ب���ه خ���ود س��پ��ه ش��ک��ن ب��اش 

ما م��ردان��ءه  ه��م��ت  ک��ن��د  چ��ه  ره  ای���ن  در  ت��ا 
ف�����رزن�����د خ����ص����ال خ���وی���ش���ت���ن ب���اش

رهی معّیری
امی ن

ی پرورد عش المعاد نظامی گنجه ای: لیلی و مجنون  الی  المبدأ  الِعباد من  : مرصاد  دایه به  معرو  رازی  نجم الدین 
باران محبت

مردان واقعی ار نیشابوری: تذکر االولیا  آفتاب حسنع جالل الدین محمد مولوی: غزلیات شمس 

ب����َود  ب���ی���ک���اران   ع���ش��� ب���ازی ک�����ار 
 از س��ر تعمی��ر دل بگ��ذر ک��ه معم��اران عش�� 
میندیش  عقل  از  من  عش  ای  هم  ب��ار  یک   

ع��اق��ل��ش ب���ا ک����ار ب���ی���ک���اران چ���ه ک���ار؟
ریختند وی����ران  وی��ران��ه  ای���ن  رن���گ  اول  روز 
را ��ل��ه ه��ا  م��س�� ب��ک��ن��د  ح���ل  دل  ک���ه  ب���گ���ذار 

نعمت اهلل ولی
بیدل

محّمدعلی بهمنی
نیست  ال  س��� زب���ان  و  ح��اج��ت��ی��م  ارب����اب   
من  دل��پ��ذی��ر  همه  ش��د  ت��و  ن��ی��از  و  ت��و  ن��از   
عش  اس�����رار  م���ح���رم  ج���ان���ش  ن��ی��س��ت   
مبین  ���اه���ر  پ��س��ر  ای  ق�����رآن  ز  ت���و   

اس��ت ت��م��ن��ا چ��ه ح��اج��ت  در ح��ض��رت ک��ری��م 
ن��اگ��زی��ر من ت��و دل��پ��ذی��ر ش��د ه��س��ت��ی  ت��ا ز 
نیست ج��ان��ان��ه  غ��م  ج����ان،  در  را  ک��ه  ه��ر 
ط��ی��ن غ���ی���ر  ن��ب��ی��ن��د  را  آدم  دی�����و 

حاف
حسین منزوی

خواجوی کرمانی
مولوی

1. اسم درس های کتاب را داخل پرانتز آورده ایم. نه برای این که آن ها را حفظ کنید؛ بلکه به این منظور که به چشمتان بخورد.
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فرهاد و شیرین سرود کیست؟-  کتاب 
ار  وحشی بافقی  سعدی شیرازی 1 نظامی  ع

الب آن ها به ترتیب ............... و ............... است.- 3 حرار را به ترتیب ............... و ............... پدید آورده و  تحف ا بهارستان و  کتاب های 
1 جامی � سنایی � نثر � نظم   سنایی � جامی � نظم � نثر
 سنایی � سنایی � نظم � نثر   جامی � جامی � نثر � نظم

تاری بیهقی نیست؟- 4 گی های  کدام مورد از وی
1 توصیف دقی صحنه ها   صداقت در کالم 

 رعایت ایجاز در مباح مختلف   ذکر دقی جزئیات و حاالت
سنایی است؟-  ر  کدام کتاب ا

یر  تحف  االحرار  بهارستان 1 الهی نامه  من ال
ر منظوم نیست؟-  کدام ا

یر  الهی نامه  تحف  االحرار  اسرار التوحید 1 من ال
اسرارالّتوحید � اسرارنامه � روزها به ترتیب در کدام گزینه آمده  است؟-  ار  نام پدیدآورندگان آ

ار � محمدعلی اسالمی ندوشن ار � بدی الزمان فروزانفر  محمد بن منور � ع 1 جامی � ع
 جامی � سنایی � جالل متینی   محمد بن منور � سنایی � بدی الزمان فروزانفر

نا جالل الّدین محّمد با کدام یک از بزرگان زیر دیدار نکرده  است؟-  مو
ار  سنایی  سعدی  عراقی 1 ع

، کامال درست است؟-  نا مو کدام گزینه در مورد 
1 جالل الدین محمد مشهور به موالنا اوایل قرن هفتم در شهر بل به دنیا آمد و در همان شهر نیز از دنیا رفت.

 وقتی پدرش به سبب حملءه مغول و رنجش از خوارزمشاه ناچار از بل مهاجرت کرد، او پنج شش سال بیشتر نداشت.
 حدودا بیست و چهار ساله بود که با شمس تبریزی مالقات کرد. پیر و مرشدی را که سال ها در جست و جویش بود یافته  بود. در برابرش زانو 

زد و نوآموز گشت.
 موالنا بعد از پدر، به تربیت و ارشاد مشتاقان معرفت مشغول بود و قبل از دیدار با شمس به درخواست حسام الدین َچلَبی، مثنوی معنوی 

را به انجام رسانید.
نا بی درنگ از دستار خود -  ّار به نظم آرد، مو رز ............... سنایی یا ............... ع نا درخواست نمود کتابی به  تی ............... از مو و

نوی، بیرون آورد. ده بیت آغازین م ی که مشتمل بود بر ه کاغ
یر 1 صال الدین زرکوب � اسرار نامه � الهی نامه  حسام الدین چلبی � الهی نامه � من ال
یر یر  حسام الدین چلبی � اسرارنامه � من ال  صال الدین زرکوب � الهی نامه � من ال

کدام گزینه درست معّرفی نشده است؟- 
شمس پرنده می گفتند. 1 شمس تبریزی: از مردم تبریز بود. برای کسب علوم و معار بسیار مسافرت کرد و از مشای فراوان بهره برد. او را 

ار نیشابوری که آن را وقتی مولوی به همراه پدرش به دیدار او رفته  بودند به مولوی نوجوان هدیه کرد.  اسرارنامه: کتابی است اثر ع
ان ولد: فرزند جالل الدین مولوی است. وقتی شمس برای بار اول از قونیه رفت، پس از آن که مولوی، محل او را یافت این فرزند را با غزل   سل

بروید ای حریفان... به طلب شمس روانءه دمش کرد.
الدین ولد شهرت داشت و از تجار بزر بل بود که به دلیل رنجش از  یبی: پدر جالل الدین مولوی است که به بها  محمدبن حسین خ

خوارزمشاه و هراس از حملءه مغول ناچار به مهاجرت از بل شد. 
ّار نیشابوری است؟-  ور ع ر من کدام کتاب ا

یر  تذکر االولیا 1 اسرارنامه  اسرار التوحید  من ال
نون � مرصادالعباد � غزلیا شم � بهارستان به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- 3 لیلی و م ار  نام پدیدآورندگان آ

1 نظامی � سنایی � مولوی � جامی 
 نظامی � نجم دایه � مولوی � جامی

ار  وحشی بافقی � سنایی � شمس تبریزی � ع
ار  وحشی بافقی �  نجم رازی � شمس تبریزی � ع
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فرهاد و شیرین سرود وحشی بافقی است -  مثنوی   «3 گزینءه 
امی سروده  است. خسرو و شیرین را ن و 

نثر - 3 بهارستان  هستند.  جامی  اثر  کتاب  دو  هر   «4 گزینءه 
آمیخته با نظم است و تحف االحرار نظم و در قالب مثنوی است.

بیهقی هر جا که سخن محتا اطناب است، به - 4  «3 گزینءه 
تفصیل سخن گفته و آن جا که نیاز به شر و بس نبوده در عین کمال 

لب را ادا کرده است. ایجاز، ح م
حدیق  الحقیقه -  کتاب  دیگر  نام  که  الهی نامه   « گزینءه 

ار و تحف االحرار و  یر اثر ع است سرود سنایی غزنوی است. من ال
ار  بهارستان آثار جامی هستند. البته حتما از سال گذشته به یاد دارید که ع

الهی نامه دارد.  نیشابوری نیز، اثری به نام 
هر سه کتاب دیگر، در قالب مثنوی سروده شده اند.-   «4 گزینءه 
اسرار التوحید اثر محّمد بن منّور است که در شر -   « گزینءه 

اسرارنامه سرود عّطار در  احواالت ابوسعید ابوالخیر نوشته شده است. 
و  می ندوشن و با مو روزها به قلم محّمدعلی اس قالب مثنوی است و 

حسب حال نوشته شده  است.
ار رفت؛ -  مولوی در کودکی به همراه پدر به دیدار ع  « گزینءه 

ار در خالل آن کشته شد، صورت گرفته  این دیدار قبل از حملءه مغول که ع
 است. طب متن درس، مولوی با سعدی و عراقی هم مالقات کرده  است. 

گزینءه  کامال درست است.-   « گزینءه 
موارد نادرست هر کدام از گزینه ها:

: موالنا در شهر بل به دنیا آمد ولی در شهر قونیه از دنیا رفت. 1 گزینءه 
: مولوی وقتی حدودا سی و هشت ساله بود با شمس مالقات کرد. گزینءه 

: سرایش مثنوی تا آخر عمر موالنا ادامه داشته و قبل از دیدار با  گزینءه 
شمس به انجام نرسیده است.

موالنا مثنوی را به درخواست حسام الّدین چلبی و -   « گزینءه 
حدیق الحقیقه سنایی و  به طرز دو مثنوی عرفانی پیش از خود، الهی نامه 

ار سرود. یر ع من ال
پدر مولوی از دانشمندان بل بود نه از تجار. سایر -   «4 گزینءه 

الب همگی درست هستند. م
ار هستند؛ ولی -  ،  و  از آثار ع 1 گزینه های   «4 گزینءه 

تنها تذکر االولیا به نثر است و دو اثر دیگر منظوم اند. کتاب اسرارالتوحید 
هم نوشتءه محمد بن منور است.

3 - « گزینءه 

 -«3 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

3 -«4 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

4 -«3 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -« ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -«4 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 
 -« ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -« ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -« ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -« ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -«4 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

 -«4 ءهگزینءه- گزین- گزینءه 

3 -« ءهگزینءه- گزین- گزینءه 


