
 جریان درس اول با یک »ستایش« و دو حکایت به  نام های »چشمه« و »خالصۀ دانش ها« آغاز می شود. معّرفی هر کدام را در قالب یک گفتار کوتاه ببین:1 

1- برای ساماندهِی مطالب و گنجاندِن همۀ اطاّلعات در قالِب طبقه بندِی فصلی و درس به درس، »ستایِش« ابتدای کتاب، با عنواِن »به نام کردگار« را هم، به این دو حکایت اضافه کردیم.  
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»به نام کردگار« عنواِن شعری است از »عطّار نیشابوری«، شاعر و عارف نامداِر 

شمردن  بر  و  خداوند  عظمت  به  اشاره  با  مثنوی،  این  در  عطّار  کشورمان. 

نعمت های بی شماِر او، توّجه مخاطب را به موضوِع بسیار مهمِّ »تجّلِی وجوِد 

پروردگار در همۀ پدیده های هستی« که در اصطالح عرفانی »وحدت وجود« 

گاهی بندگان، خداوند  نام دارد، جلب می کند و در پایان، با اقرار به ناتوانی و ناآ

گاه و صاحب اختیار در جهان هستی معّرفی می کند. را تنها حقیقِت آ

 

به مجموعه متون ادبی در قالب شعر و نثر، که در آن ها شاعر یا نویسنده »موضوع 

و مفهومی رفتاری، اخالقی یا اجتماعی« را با زبان »پند و اندرز« بیان می کند، 

ادبّیات تعلیمی گفته می شود. هدِف یک اثر تعلیمیـ  همان طور که اسمش نشان 

می دهد ـ تعلیم و آموزش است. موضوعی که تعلیم داده می شود، ممکن است 

مربوط به »حکمت، اخالق، مذهب یا دانشی از معارف بشری« باشد. سبِک آثار 

تعلیمی هم، ممکن است حقیقی یا تخّیلیـ  ادبی باشد و همین طور، قالِب ارائۀ 

این آثار می تواند روایت، نمایش یا گونه های دیگر باشد. از ادبّیات تعلیمی به طور 

آثار طنز  ادبّیات کودک و نوجوان و همین طور  خاص، در کتاب های درسی و 

استفاده می شود. نمونه هایی از آثار تعلیمی: قابوس نامه، کلیله و دمنه، گلستان، 

بوستان، مثنوی معنوی

 

نمادین، »عاقبِت  و  تمثیلی  بیانی  با  که  یوشیج«  »نیما  از  زیبایی ست  شعر 

وخیمِ غرور و خودپسندی« را گوشزد می کند. نیما مخاطب را با خود به دِل 

طبیعِت سرسبز می برد و قّصۀ چشمه ای را روایت می کند که شیفته و فریفتۀ 

زیبایی خود است و با فخرفروشی به دشت و سبزه و ماه و ابر و باران و باغ 

و گل و خالصه، همه و همه، خود را زیبای بی همتای جهان هستی تصّور 

می کند، تا این که، در مسیر حرکت خود، به دریای خروشان و بی کران می رسد. 

این جاست که مجالی برای حرکت و جلوه گری نمی بیند و به حقارت خود پی 

کت و خاموش می مانَد. می برد و با آن همه غرور و هیاهو، سا

 

عنوان اّولین حکایت از بخِش »گنج حکمت« در کتاب دهم است. داستانی از 

کتاب کلیله و دمنه که ضمن روایت داستان سه ماهی به مضامینی چون »ضرورت 

عاقبت اندیشی و ناامید نشدن از خردورزی در همۀ احواالت« می پردازد.

 هنگام مطالعه و مرور درس اول، در قلمروهای سه گانۀ تحلیل متن، این موارد را زیر نظر بگیر:

 

آن ها،  مختلف  معانِی  سپردن  خاطر  به  و  چندمعنایی  واژه های  به  توّجه 

همین طور، شناخت نقش کلمات در جمله. 

 

این ها  از  بعد  و  کنایه«  و  نماد  تشبیه،  »تشخیص،  به ویژه  آرایه ها،  با  کار 

و  معّرفی  »نو«  آرایه هایی  عنوان  به  که  »مجاز«  و  آرایه های »حس آمیزی« 

آموزش داده شده.

 

نتیجۀ متون و پیام اخالقِی حاصل از آن ها، به این ترتیب: در شعرِ »به نام 

شعرِ  در  پدیده ها«،  در  خداوند  تجّلی  و  خداوند  »ستایش  مفهوم  کردگار«، 

»چشمه«، مفهوم »نکوهش غرور و خودپسندی« و در حکایِت »پیرایۀ خرد« 

مفهوم »ضرورت عاقبت اندیشی«.
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ک ــــا ــــت اف ــــردگاِر هف ــــام ک ــــه ن کــــه پیــــدا کــــرد آدم از کفــــی خــــاکب
ک / عنایت خدا  عظمت و نیرومندی خدا / آفرینش انسان از خا

موجب کمال یافتن پدیده هاست.
ــــن ــــا ک ــــار م ــــود را ی ــــِل خ ــــی، فض ــــناله ــــا ک ــــر در کار م ــــک نظ ــــت، ی طلب عنایت از خداوندز رحم
ــان ــ ــدا و پنه ــ ــر پی ــ ــی رّزاِق ه ــ ــــادانتوی ــــا و ن ــــر دان ــــّاِق ه ــــی خ روزی رسانی و آفرینندگی خداوندتوی

ــم ــ ــو، کام و زبان ــ ــا ز ت ــ ــی گوی ــ ــــمزه ــــم نهان ــــکارا، ه ــــم آش ــــی ه توی
گاهی خداوند از احوال  خداوند عامل هر جنبشی در جهان است / آ

و اعمال انسان ها / تنها دارایی حقیقِی انسان خداوند است.
ــارچــــو در وقــــِت بهــــار آیــــی پدیــــدار ــ ــرداری ز ُرخس ــ ــت، پرده ب ــ تجّلی خداوند در پدیده هاحقیق
ــاکفــــروِغ رویــــت انــــدازی ســــوی خــــاک ــوی خ ــازی س ــا س ــب نقش ه تجّلی خداوند در پدیده ها / آفرینندگی خداوندعجای
ــو خنــدان در بهــار اســت اســتُگل از شــوِق ت بی شــمار  رنگ هــای  آنــش  همۀ پدیده ها عاشق خداوندند.از 
ــیهــر آن وصفــی کــه گویــم، بیــش از آنــی ــه بی شــک، جــانِ  جان ــم ک عجز انسان از درک و وصف خداوندیقیــن دان
ــینمی دانـــــم، نمی دانـــــم، الهـــــی ــه خواه ــی، آن چ ــو دان ــی و ت ــو دان گاهی و اختیار مطلق خداوندت اقرار بنده به عجز و نادانی خود و آ

ــــمگفــــت: در ایــــن معرکــــه، یکتــــا منــــم ــــرا، من ــــن و صح ــــِر ُگلب ــــاج س غرور و خودشیفتگیت
ــــن ــــوش م ــــبزه در آغ ــــَدَوم، س ــــون بِ ــــنچ ــــر دوش م ــــر و ب ــــر س ــــد ب ــــه زن غرور و خودشیفتگیبوس
ــــنچــــون بگشــــایم ز ســــر مــــو، ِشــــَکن ــــه م ــــود را ب ــــد رخ خ ــــاه ببین غرور و خودشیفتگیم
ــــاک ــــه خ ــــد ب ــــه درافت ــــاران ک ــــرۀ ب ــاکقط ــ ــر تابن ــ ــس ُگه ــ ــد ب ــ باران، موجب نعمت و برکت است.زو بدم
ــــرد ــــان ب ــــه پای ــــو ب ــــن، ره چ ــــر م ــــرددر ب ــــان ب ــــه گریب ــــر ب ــــی س غرور و خودشیفتگیاز خجل
ــــد ــــرمایه ش ــــل س ــــن، حام ــــر ز م ـــداب ـــه شـ ـــب پیرایـ ـــن صاحـ ـــاغ ز مـ غرور و خودشیفتگیبـ
ــی ــ ــگ و برازندگ ــ ــه رن ــ ــه هم ــ ــیُگل ب ــ ــن زندگ ــ ــو م ــ ــد از پرت ــ غرور و خودشیفتگیمی  کن
ــری ــ ــردۀ نیلوف ــ ــن پ ــ ــِن ای ــ ــری؟در بُ ــی، همس ــو من ــا چ ــد ب ــت کن غرور و خودشیفتگیکیس
ــه آن جــا رســید چشــمۀ کوچــک چــو ب

ــد ــدم درکش ــه، ق ــز آن ورط ــت ک خواس

ــــد ــــوش مان ــــره و خام ــــان خی ــــک چن لی

ــد ــ ــا بدی ــ ــۀ دری ــ ــه هنگام ــ وان هم

ــــد ــــر کش ــــه برت ــــتن از حادث خویش

ــد ــوش مان ــخنی گ ــه شیرین س ــز هم ک
عاقبت وخیم تکّبر / دست باالی دست بسیار است.

ــتمــا را ســر بــاغ و بوســتان نیســت ــّرج آن جاس ــی تف ــه توی ــا ک ــر ج ه
چشم پوشی عاشق از همه چیز جز معشوق / عاشق تنها در پی معشوق 

است. / زندگی برای عاشق فقط در جوار معشوق لّذت بخش است.
ازلی بودن عشقفتنه انگیـز جهـان نرگـس جادوی تـو بودعالم از شور و شـر عشق خبر هیچ نداشت
ــوش دار ــی ه ــه گوی ــوار آن چ ــت دی سنجیده گویی و نکوهش غیبتتــــا نباشــــد در پــــس دیــــوار گــــوشپش

ضرورت  رفت.:  بیرون  برَفور  می آمد،  در  آب  که  جانب  آن  از  و  آورد  کار  به  روی  سبک  بود،  دیده  را  جافی  زمانۀ  دست برد  بارها  و  داشت  زیادت  حزم  آن که 

عاقبت اندیشی و اقدام به موقع
کنون وقت حیلت است. هر چند تدبیر در هنگام بافایدۀ بیش تر ندهد؛ با این همه عاقل از منافع دانش هرگز  غفلت کردم و فرجام کار غافان چنین باشد و ا

نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند.: ضرورت عاقبت اندیشی / ناامید نشدن از تالش و تدبیر هنگام گرفتاری
پس خویشتن مرده کرد و بر روی آب می رفت. صّیاد او را برداشت و چون صورت شد که مرده است، بینداخت. به حیلت خویشتن در جوی افکند و جان به 

سامت برد.: تالش برای نجات / مرگ اختیاری
آن که غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حیران و سرگردان و مدهوش و پای کشان، چپ و راست می رفت و در فراز و نشیب می دوید تا 

گرفتار شد.: ضرورت عاقبت اندیشی و اقدام به موقع / عاقبت وخیم غفلت
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ــدیکــــی قطــــره بــــاران ز ابــــری چکیــــد ــا بدی ــای دری ــو پهن ــد چ ــل ش احساس حقارت در برابر پدیده های عظیم تر از خودخج
ــتم کــه جایــی کــه دریاســت مــن کیســتم؟ ــن نیس ــه م ــا ک ــت حّق ــر او هس تواضع و فروتنیگ
ــد ــارت بدی ــم حق ــه چش ــود را ب ــو خ ــدچ ــان پروری ــه ج ــارش ب ــدف در کن تواضع موجب ارزشمندی و کمال است.ص
تواضع موجب ارزشمندی و کمال است.در نیســتی کوفــت تــا هســت شــدبلنــــدی از آن یافــــت کاو پســــت شــــد

ک: جمِع فلک، آسمان ها افا

برازندگی: شایستگی، لیاقت

پیرایه: زیور و زینت

تیزپا: تندرو، تیزرو

جافی: ستمگر، ظالم

حازم: محتاط

خیره: سرگشته، حیران، فرومانده

دست بُرد دیدن: مورد حمله و هجوم قرار گرفتن

دست بُرد: هجوم و حمله

رّزاق: روزی دهنده 

زهی:  خوشا، آفرین، شگفتا؛ هنگام اظهار خشنودی 

یا شگفتی از چیزی یا تشویق و تحسین کسی گفته 

می شود. 
زین نمط: بدین ترتیب

شکن: پیچ و خم زلف

صورت شدن: به نظر آمدن، تصّور شدن

کنان  ُغلغله زن: شور و غوغا

فرج: گشایش، گشایش در کار و از میان رفتن غم 

و رنج
فروغ: روشنایی، پرتو 

فضل: لطف، توّجه، رحمت، احسان ـ که از خداوند 

می رسدـ .
کام: دهان

گلُبن: بوته یا درخت گل، به ویژه بوتۀ گل سرخ

معرکه: میدان جنگ، جای نبرد 

مفتاح: کلید

مکاید: جمِع َمکیدت، مکرها، حیله ها

میعاد: وعده، قرار؛ میعاد نهادن: قرار گذاشتن

نادره: بی همتا، شگفت آور

نمط: روش، طریقه

نیلوفری: صفت نسبی، منسوب به نیلوفر، به رنگ 

نیلوفر، الجوردی؛ در متن درس، مقصود از »پردۀ 
نیلوفری«، آسمان الجوردی است. 

َورطه: گرداب، گودال، مهلکه، گرفتاری

هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی

یله: رها، آزاد؛ یله دادن: تکیه دادن

خّاق: آفریننده، مبدع

یکتا: بی نظیر، بی مانند

تابناک: روشن، درخشان، تابدار

بُن: ریشه، بنیاد، پایان، آخر

همسری: برابری

گریبان: یقه

نعره: بانگ، فریاد

ک، ترس آور  سهمگن: خوفنا

سهم: ترس

ک، وحشت آور َزهره در: ترسنا

موجود  تلخ  و  زردرنگ  مایع  یا  صفرا  َزهره: کیسۀ 

در آن
حقارت: خواری، پستی، زبونی

چهره نما: همراه با جلوه گری و خودنمایی

ی ا�ی �ندمع�ن ه های �چ  وا�ژ
گانه و متفاوت هستند؛ بنابراین، برای درِک معنِی درسِت آن ها در متن، الزم است به واژه های دور و بر توّجه کنیم و اصطالحاً  برخی واژه ها دارای چند معنِی کامالً جدا

از روی »رابطۀ هم نشینی« به معنِی درست برسیم. این طور واژه ها، »واژه های چندمعنایی« نامیده می شوند. ببین:

راست ) مقابل چپ  به درستی، کاماًل  بی انحراف(

سهم ) بهره  ترس(

قوت ) ُقّوت: توان  قوت: غذا(

همسری ) برابری و مساوات  زوج برگزیدن و ازدواج(

خیره ) مات  بیهوده  سرکش و لجوج  حیران(

زهره ) َزهره: کیسۀ صفرا، جرأت  ُزهره: سّیارۀ ناهید(

بحر )دریا( ~  بهر  )برای(

حزم )دوراندیشی( ~  هضم  )گوارش(

قضا )سرنوشت( ~  غزا  )جنگ(

غالب )چیره( ~  قالب  )شکل(
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خواستن )طلب کردن( ~  خاستن  )بلند شدن(

حازم )دوراندیش( ~  هاضم  )هضم کننده(

صواب )صحیح( ~  ثواب  )اجر اخروی(

 

فضل )بخشش(  فاضل

رّزاق )روزی دهنده(  رزق

ر حقارت )خواری(  حقیر، ُمحقَّ

مدهوش )سرگشته(  دهشت

فروغ )روشنایی(

غلغله )شور و غوغا(

معرکه )میدان جنگ و رزمگاه(

نََمط )روش(

َزهره )کیسۀ صفرا، جرأت(

ورطه )مهلکه(

ا  �ن �ی�ج ا�ج ��ت  �ت
در متون ادبی، به ویژه در شعر، بسیار پیش می آید که احساس می کنی کلمات در مقایسه با آن طور که ما امروز صحبت می کنیم سر جای خودشان نیستند. وزن 

شعر، به خودِی خود، در بیشترِ موارد، اجزای جمله را در هم می ریزد. برای بازگردانِی درست بیت و درک بهترِ مفهوم آن، خوب است به »ترتیِب اجزا«ی هر جمله 

توّجه کنی. اجزای جمله، همان نقش های اصلی هستند که در سال های گذشته خوانده ای. مهم تر از همه این است که فعل، در پایان بیاید. همین، جمله را شکل 

می دهد. بقّیۀ اجزا هم، سر جای خودشان بیایند، چه بهتر! نهاد در اوایل جمله، مسند بالفاصله پیش از فعل اسنادی، و مفعول هم سرِ جای خودش )نه مثالً قبل 

از نهاد یا بعد از فعل!(. ببین:

شکل اصلی: گشت یکی چشمه ز سنگی جدا / غلغله زن، چهره نما، تیزپا

شکل مرتّب شدۀ اجزا: یکی چشمه ز سنگی جدا گشت / ]که[ غلغله زن، چهره نما ]و[ تیزپا ]بود[.

ی م�ی�ن  حس �آ

 به آمیختگی دو یا چند حّس مختلف با هم گفته می شود. ببین: 

  

می شــنوم چمــن  از  تــو  دهــن  می شــنومبــوی  ســمن  و  اللــه  ز  تــو  شنیدن بو )شنوایی و بویایی( / شنیدن رنگ )شنوایی و بینایی(رنــگ 

سخن تلخ )شنوایی و چشایی(سـخن تلـخ نباشـد چـو برآیـد بـه دهانـتگـر تو خواهـی که یکی را سـخن تلخ بگویی

ا�ن  م�ج
 به کار رفتن واژه ای در معنی غیرحقیقی، به شرط وجود ارتباطی میان معنی ظاهری و معنی حقیقی آن واژه.

هیــچ کــس می نپســندم کــه به جای تــو بودتــا تو را جای شــد ای ســرو روان در دل من

 سرو )مجاز(: معشوق )حقیقت( / رابطه: »قامت معشوق« به بلندی »سرو« است.

تکیــه بــر عهــد تــو و بــاد صبــا نتــوان کــرددســت در حلقــۀ آن زلــف دوتــا نتــوان کــرد

 دست )مجاز(: انگشت یا بخشی از دست )حقیقت( / رابطه: »انگشت« جزئی از »دست« است.

ــنودی دل ــه و خش ــیدن پیمان ــو و نوش بدنامی هــات ک در میخانــه و  مــن و خــا

 پیمانه )مجاز(: شراب )حقیقت( / رابطه: »پیمانه« محّل قرار گرفتن »شراب« است.



13

چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است؟محتاج قّصه نیسـت گرت قصد خون ماسـت

 خون )مجاز(: کشتن )حقیقت( / رابطه: »کشتن« معموالً با ریختن »خون« همراه است.

ایــن خانــۀ هســتی را از بیــخ برانــدازمامشــب ســرِ آن دارم کــز خانــه بــرون تــازم

 سر )مجاز(: اندیشه / قصد )حقیقت( / رابطه: »سر« محّل »اندیشیدن« است.

کلیله و دمنه )نثر آمیخته با شعر(: ترجمۀ نصرالّله منشیالهی نامه )منظوم(: عطّار نیشابوری

در کدام گزینه به معنی درست واژه های »َورطه ـ نادره ـ خیره ـ نمط« اشاره شده است؟ 1

2 مهلکه ـ شگفت انگیز ـ حیرت ـ پالس 1 گرفتاری ـ بی مانند ـ سرگشته ـ استوار 
4 گودال ـ گوشه ـ لجوج ـ نوع  3 گرداب ـ بی همتا ـ فرومانده ـ روش  

معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟  2

ک )چرخ( / خّاق )مبدع( / زهی  )بیهوده( / فضل )توّجه( / فروغ )پرتو( / رّزاق )روزی دهنده( / مَکیدت )حیله( / جافی )ستم دیده(/ دست بُرد )هجوم و  »افا

حمله(/ صورت شدن )به نظر آمدن(«

4 یک 3 دو  2 سه  1 چهار 
معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ 3

»معرکه )جای نبرد( / هنگامه )زمان دیدار( / یله )آزاد( / شکن )پیچ و خم زلف( / تیزپا )تندرو( / برازندگی )الیق( / حازم )محتاط( / میعاد )قرار(/ پیرایه 

)زینت( / مفتاح )گشایش(«

4 یک 3 دو  2 سه  1 چهار 
در معنی واژه های کدام گزینه اشتباه وجود دارد؟ 4

2 حقارت: زبونی / پیرایه: زیور / فرج: گشایش 1 نیلوفری: الجوردی / حزم: دوراندیشی / بُن: ریشه 
کنان ک: روشن / سهمگن: ترس آور / ُغلغله زن: شور و غوغا 4 تابنا 3 َزهره در: وحشت زده / یکتا: بی مانند / گلبُن: بیخ بوتۀ گل  

معنی و تلّفظ واژۀ »زهره« در کدام گزینه متفاوت است؟ 5

ـــــدازد ـــــه ز عشـــــق می گ ـــــد ک ـــــاه مان ـــــه م ـــــا ب ـــــن م دل مــا چــو چنــگ زهــره کــه گسســته تار بــادا1 ت
کــس نــدارد ذوق مســتی میگســاران را چــه شــد2 زهــره  ســازی خــوش نمی ســازد مگــر عــودش بســوخت
ـــــار ـــــّمه ای نســـــیم به ـــــر ش ـــــو گ ـــــوی ت بـــــه بـــــاغ عرضـــــه دهـــــد، زهـــــرۀ چمـــــن بـــــدرد 3 ز وصـــــف ک
ــو ــ ــاه تـ ــ ــرد ز مـ ــ ــور بگیـ ــ ــو نـ ــ ــن چـ ــ گویـــــی هـــــزار زهـــــره و خورشـــــید بـــــر سماســـــت4 روی زمیـ

معنی و تلّفظ واژۀ »زهره« در کدام گزینه متفاوت است؟ 6

ــو ــ ــ ــ ــد بی ت ــ ــ ــ ــرد راه ندان ــ ــ ــ ــه خ ــ ــ ــ ــا ک ــ ــ ــ ــو1 حّق ــ ــد بی تـ ــ ــه بمانـ ــ ــدارد کـ ــ ــره نـ ــ ــان زهـ ــ جـ
ــرد ــ ــ ــ ــوی ب ــ ــ ــ ــی ز دردت ب ــ ــ ــ ــی طوط ــ ــ ــ بمـــــرد2 آن یک و  لرزیـــــد  و  بدریـــــد  زهـــــره اش 
ـــــظ ـــــه حاف ـــــه گفت ـــــر ب ـــــب گ ـــــه عج ـــــمان ن ــیحا را3 در آس ــ ــص آورد مسـ ــ ــه رقـ ــ ــره بـ ــ ــرود زهـ ــ سـ
ــد ــ ــ ــ ــ ــر نبین ــ ــ ــ ــ ــرۀ او گ ــ ــ ــ ــ ــدّرد زه ــ ــ ــ ــ ــه زشـــــتی شـــــکل چـــــون اســـــت4 ب درون را کاو بـــ

معنی واژۀ »کام« در کدام گزینه متفاوت است؟ 7

ــم ــ ــل بدخویـ ــ ــام را آن طفـ ــ ــادر ایّـ ــ ــار مـ ــ کــه نتوانــد بــه کام هــر دو عالــم کــرد خاموشــم1 کنـ
ـــــیرین کام ـــــی از او ش ـــــد و نشـــــد طفل ــم2 خشـــــک گردی ــ ــود داریـ ــ ــر خـ ــ ــل دل بی ثمـ ــ ــت از نخـ ــ خجلـ
ــتی ــ ــخ نگشـ ــ ــی تلـ ــ ــر کام کسـ ــ ــون جگـ ــ ـــــودی3 از خـ ـــه ب ــ ـــرا حوصل ــ ـــاده م ــ ـــن ب ــ ـــور ای ــ ـــر در خ ــ گ
ــیرین ــ ــد شـ ــ ــان کنـ ــ ــخنش کام جـ ــ ــالوت سـ ــ ــان آرد4 حـ ــ ــه در بیـ ــ ــر کـ ــ ــش هـ ــ ــی ز لبـ ــ عبارتـ
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معنی واژۀ »کام« در کدام گزینه متفاوت است؟ 8

چــه کنــم؟ کــز تــو مــرا یــک ســر مــو حاصــل نیســت1 هیـــــچ کامـــــی ز دهـــــان تـــــو نکـــــردم حاصـــــل 
ــرد2 کام دلـــــم آن پســـــته دهان اســـــت ولیکـــــن  ــ ــوان کـ ــ ــا نتـ ــ ــچ تمّنـ ــ ــته دهان هیـ ــ زان پسـ
ــّکر ــ ــچ و ز شـ ــ ــو هیـ ــ ــد مگـ ــ ــنی قنـ ــ ـــــت3 از چاشـ ـــو کام اس ــ ـــیرین ت ــ ـــــب ش ـــرا از ل ــ ـــه م ــ زان رو ک
ــت ــ ــر گشـ ــ ــون زهـ ــ ــم چـ ــ ــّی غـ ــ ــم از تلخـ ــ بانـــــگ نـــــوش شـــــادخواران یـــــاد بـــــاد4 کامـ

معنی واژۀ »خیره« در کدام گزینه متفاوت است؟ 9

ــد ــ ــک آمـ ــ ــد آنـ ــ ــت و آمـ ــ ــه رفـ ــ ــت آن کـ ــ ــم داری1 رفـ ــ ــه غـ ــ ــره چـ ــ ــود خیـ ــ ــه بـ ــ ــود آن کـ ــ بـ
ــار ــ ــ ــ ــ ــرگ را زینه ــ ــ ــ ــ ــو م ــ ــ ــ ــ ــره مش ــ ــ ــ ــ ــوش  دار2 پذی ــم هـــ ــه غـــ ــان را بـــ ــ ــره جـ ــده خیـــ مـــ
ک مـــــرد3 فرســــــــــتاده را گفــــــــــت رو بازگــــــــــرد بگویـــــش کـــــه ای خیـــــره ناپـــــا
بیهـــــده غـــــم چـــــرا خـــــوری ز عـــــدم؟4 خیـــــره شـــــادی چـــــرا کنـــــی ز وجـــــود؟

معنی واژۀ »خیره« در کدام گزینه متفاوت است؟ 10

ــو دادم دل؟ ــه ت ــه ب ــن ک ــر م ــردی ب ــون ک ــه فس ـــــاد؟1 چ ـــــه ب ـــــو ب ـــــه  فســـــون ت ـــــره ب ـــــرا دادم خی دل چ
وز عمـــــر جهـــــان بهـــــرۀ خـــــود کـــــرده فرامـــــوش2 ای خفتـــــه همـــــه عمـــــر و شـــــده خیـــــره و مدهـــــوش
ــوردن؟3 کســـــی مالمتـــــم از عشـــــق روی او می کـــــرد ــود خ ــون خ ــه خ ــتابی ب ــد ش ــره چن ــه خی ک
ـــــت؟ ـــــر کوی ک س ـــــا ـــــر خ ـــــراندازم ب ـــــه س ـــــره چ گـــــر بوســـــه زنـــــم پایـــــت ســـــر برنکنـــــی دانـــــم!4 خی

معنی واژۀ »همسری« در کدام گزینه متفاوت است؟ 11

ــــــــــروری1 بــــــــــرون آرش از دعــــــــــوی همســــــــــری ــــــــــد س ــــــــــه دارا کن ــــــــــن پای ــــــــــز ای ک
ــــــــــرش2 پذیرفــــــــــت شاهنشــــــــــه از مــــــــــادرش ــــــــــر س ــــــــــری ب ــــــــــر همس ــــــــــاد افس نه
ــــــــش ــــــــتاد خوی ــــــــا اس ــــــــه ب گردی ک ــــــــا ــــــــــش3 نحــــــــس ش ــــــــــه پی ــــــــــد ب ــــــــــازد و آی ــــــــــری آغ همس
ــتند ــ ــ ــ ــ ــا برداش ــ ــ ــ ــ ــا انبی ــ ــ ــ ــ ــری ب ــ ــ ــ ــ ــتند4 همس ــ ــ ــ ــ ــود پنداش ــ ــ ــ ــ ــو خ ــ ــ ــ ــ ــا را هم چ ــ ــ ــ ــ اولی

معنی واژۀ »راست« در کدام گزینه متفاوت است؟ 12

ــاری1 ســـــرو آزاد بـــــه بـــــاالی تـــــو می مانـــــد راســـــت  ــ ــود رفتـ ــ ــر نشـ ــ ــو میّسـ ــ ــا تـ ــ ــش بـ ــ لیکنـ
ـــــر ـــــت منتظ ـــــپ و راس ـــــتان از چ ـــــدان و دوس ـــــری2 معتق ـــــش بنگ ـــــس و پی ـــــز پ ـــــد ک ـــــا نمی کن ـــــر ره کب
زو زده بـــــر شـــــوره زار اللـــــه چـــــو بـــــر کشـــــتمند3 کــــّف جــــواد تــــو چــــون ابــــر بهــــار اســــت راســــت
ــــــــــرا ــــــــــاد م ــــــــــر و ب ــــــــــد اب ــــــــــت مانن ــر4 راس ــ ــه بـ ــ ــر و بـ ــ ــه بحـ ــ ــی بـ ــ ــد همـ ــ ــت بایـ ــ رفـ

معنی واژۀ »راست« در کدام گزینه با بیت »راست به مانند یکی زلزله / داده تنش بر تن ساحل یله« یکسان است؟ 13

کام1 راســـــت زهـــــری اســـــت شـــــّکرین انجـــــام  ســـــازد  تلـــــخ  کـــــه  نباتـــــی  کـــــج 
ــت2 ســـــیه رنـــــگ بهـــــزاد را پیـــــش خواســـــت  ــ ــت راسـ ــ ــتون اسـ ــ ــِهِ بیسـ ــ ــی ُکـ ــ ــو گفتـ ــ تـ
ــت  ــ ــپ و راسـ ــ ــر چـ ــ ــی روی منگـ ــ ــو در ره مـ ــ ـــر بــــر خویــــش کــــن کایــــن ســــخت زیباســــت3 چـ نظـ
ــی  ــ ــم ولـ ــ ــت نرنجیـ ــ ــه از راسـ ــ ــد کـ ــ ــــت4 گل بخندیـ ــــوق نگف ــــه معش ــــخت ب ــــخن س ــــق س ــــچ عاش هی

معنی واژۀ »سهم« در کدام گزینه متفاوت است؟ 14

ــار1 تیـــــغ تـــــو گـــــر بـــــه جانـــــب دریـــــا گـــــذر کنـــــد ــ ــه کوهسـ ــ ــزد بـ ــ ــگ گریـ ــ ــهم او نهنـ ــ از سـ
می شـــــوی صیـــــد گربـــــه مـــــوش مبـــــاش2 می شـــــوی ســـــهم شـــــعله، خـــــار مشـــــو
ــو ــ ــدوی تـ ــ ــزد عـ ــ ــره گریـ ــ ــبان تیـ ــ ـــذر3 زآن در شـ ــ ـــد ح ــ ـــود می کن ــ ـــایۀ خ ــ ـــو ز س ــ ـــهم ت ــ ـــز س ــ ک
ــن ــ ــردان پیلتـ ــ ــه ُگـ ــ ــرزه بـ ــ ــم، لـ ــ ــد ز بیـ ــ گـــــردد ز ســـــهم، خـــــون دل خســـــروان روان4 افتـ

در کدام گزینه غلط امایی وجود دارد؟ 15

ــم1 ور نهـــــد در ره مـــــا خـــــار مالمـــــت زاهـــــد ــ ــات بریـ ــ ــدان مکافـ ــ ــه زنـ ــ ــتانْش بـ ــ از گلسـ
بـــــس خجالـــــت کـــــه از ایـــــن حاصـــــل اوقـــــات بریـــــم2 قـــــدر وقـــــت ار نشناســـــد دل و کاری نکنـــــد
ــش ــ ــودۀ خویـ ــ ــمینۀ آلـ ــ ــاد ز پشـ ــ ــرممان بـ ــ ـــم3 شـ ــ ـــات بری ــ ـــام کرام ــ ـــر ن ــ ـــل و هن ــ ـــن فظ ــ ـــر بدی ــ گ
ــات بریـــــم4 در بیابـــــان فنـــــا گـــــم شـــــدن آخـــــر تـــــا کـــــی؟ ــه مهّمـــ ــر پـــــی بـــ ــیم مگـــ ره بپرســـ
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ــت ــ ــت حمایـ ــ ــری دسـ ــ ــود بی ثمـ ــ ــنگ بـ ــ ــدارد1 از سـ ــ ــچ نـ ــ ــر هیـ ــ ــه ثمـ ــ ــی کـ ــ ــوده درختـ ــ آسـ
ـــــدارد2 از عالـــــم پرشـــــور مجـــــو گوهـــــر راحـــــت ـــــچ ن ـــــوج خطـــــر هی ـــــه جـــــز م ـــــر ب ـــــن به کای
ـــّواص ــ ـــــو غ ـــــش چ ـــــس خوی ـــــوزان نف ـــــوده مس کایـــــن نـــــه صـــــدف پـــــوچ، گهـــــر هیـــــچ نـــــدارد3 بیه
ــدارد4 خرســـــند بـــــه فرمـــــان قضـــــا بـــــاش کـــــه ایـــــن تیـــــغ ــ ــچ نـ ــ ــپر هیـ ــ ــلیم، سـ ــ ــر تسـ ــ ــر از سـ ــ غیـ

در کدام بیت غلط امایی وجود دارد؟ 17

ـــــد ـــــاغر خوان ـــــّط س ـــــم ز خ ـــــه راز دو عال ـــــر آن ک ک ره دانســـــت1 ه رمـــــوز جـــــام جـــــم از نقـــــش خـــــا
مطلـــــب مـــــا  ز  دیوانـــــگان  طاعـــــت  ـــه دانســـــت2 ورای  ــ ـــی گن ــ ـــا عاقل ــ ـــــب م ـــیخ مذه ــ ـــه ش ــ ک
ـــــه جـــــان ـــــان نخاســـــت ب ـــــس ســـــاقی ام ـــــم ز نرگ چـــــرا کـــــه شـــــیوۀ آن تـــــرک دل ســـــیه دانســـــت 3 دل
ــمم ــ ــحرگهان چشـ ــ ــع سـ ــ ــب طالـ ــ ــور کوکـ ــ چنـــــان گریســـــت کـــــه ناهیـــــد دیـــــد و مـــــه دانســـــت4 ز جـ
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ـــــن ـــلطان مک ــ ـــت س ــ ـــداری خدم ــ ـــردان ن ــ ـــرۀ م ــ پنجـــــۀ شـــــیران نـــــداری عـــــزم ایـــــن میـــــدان مکـــــن1 زه
ــذار  ــ ــنایی گـ ــ ــو سـ ــ ــادی چـ ــ ــه شـ ــ ــر بـ ــ ــــن2 عمـ ــ ــ ــ ــارت مک ــ ــ ــ ــ ــتّی و حق ــ ــ ــ ــ ــه سس ــ ــ ــ ــ کار ب
ــد  ــ ــیار شـ ــ ــط بسـ ــ ــن نمـ ــ ــردن زیـ ــ ــه کـ ــ ــد3 توبـ ــ ــ ــ ــزار شـ ــ ــ ــ ــه او بیـ ــ ــ ــ ــت از توبـ ــ ــ ــ عاقبـ
گـــــر نـــــه عقـــــل بـــــه مســـــتی فروکشـــــد لنگـــــر ــرد4 ا ــ ــال ببـ ــ ــه بـ ــ ــن ورتـ ــ ــتی از ایـ ــ ــه کشـ ــ چگونـ

در کدام عبارت غلط امایی وجود دارد؟ 19

1 منافع موّدت و فواید حّریّت من بیافتی و طمع دشمنان غالب از ذات تو منقطع گشت.
گرچه در عاجل توّقفی رود، عذاب آجل بی شبهت منتظر و مترّصد باشد. 2 ا

3 این باب آن گاه ممکن تواند بود که عفاف موروث و مکتسب جمع باشد و حلیت فضل و براعت حاصل.
گر اهمالی نمایم از هضم و احتیاط دور باشد و به نادانی و غفلت منسوب گردم. 4 ا

در متن زیر چند غلط امایی وجود دارد؟ 20

گرچه مقدور، از ابواب  »پسر گفت: ای پدر، قول حکما را چگونه مخالفت کنیم که گفته اند: رذق ارچه مقسوم است، به اسباب حصول تعّلق شرط است و با ا

دخول آن اجتناب واجب.«

4 یک 3 دو  2 سه  1 چهار 
در متن زیر چند غلط امایی وجود دارد؟ 21

»واجب است بر تو که حّق نعمت او بگزاری، مگر خود را از این ورطۀ با برهانی و نیز نصرت مظلوم، و یاری او در بیان حّجت در حال مرگ و زندگانی، 

 اهل مرّوت فرض شناسد؛ چه، هرکه حّجت مرده پوشیده گرداند، روز قیامت حّجت خویش فراموش کند و از این نمت فصلی بر او دمید تا وی را در میانۀ 

معرکه بازانداخت.«

4 یک 3 دو  2 سه  1 چهار 
در عبارت زیر چند واژه با امای نادرست نوشته شده است؟ 22

گر کسی همۀ عمر به صدق دل نماز گذارد، و از مال حال صدقه دهد آن را چندان ثواب نباشد که یک ساعت از  »گفت: جز جنگ و مقاومت روی نیست، که ا

گر کسی را این فضیلت فراهم آید تا به حق گزاری و وفاداری شهرتی تمام نیابد و اخاص او در حّق دیگران  روز از برای حفظ مال و حفظ نفس در جهاد گذارد. و ا

آزموده نشود ثقت پادشاهان با هزم هرگز بدو مستحکم نگردد، که دون هّمت قدر انعام و کرامت واجب نداند و به هر جانب که باران بیند پوستین بگرداند، و 

کافی خردمند جان دادن از این سمت کریه دوست تر دارد.«

4 چهار 3 سه  2 دو  1 یک 
واژه های مشّخص شده در همۀ گزینه ها »نقش مفعولی« دارند، به جز ............ . 23

ـــــازی انگیخـــــت ـــــه چـــــه ب ـــــس جـــــادو ک آه از آن مســـــت کـــــه بـــــا مـــــردم هشـــــیار چـــــه کـــــرد1 آه از آن نرگ
ــرد2 مشـــــکل خویـــــش بـــــر پیـــــر مغـــــان بـــــردم دوش ــ ــا می کـ ــ ــل معّمـ ــ ــر حـ ــ ــد نظـ ــ ــه تأییـ ــ کاو بـ
ـــــپهر ـــــاق س ـــــر ط ـــــه زی ـــــرب ک ـــــی و مط ـــــی  م ـــــاش ب بدیـــــن ترانـــــه غـــــم از دل بـــــه در توانـــــی کـــــرد3 مب
ـــــر مطـــــرب عشـــــق ـــــه دگ ـــــده ای دل ک ـــــی ب راه مســـــتانه زد و چـــــارۀ مخمـــــوری کـــــرد4 مژدگان
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واژه های مشّخص شده در همۀ گزینه ها »نقش مفعولی« دارند، به جز ............ . 24

ــا ــ ــکایت منمـ ــ ــت شـ ــ ــر از بخـ ــ ــروس هنـ ــ ــد1 ای عـ ــ ــاد آمـ ــ ــه دامـ ــ ــارای کـ ــ ــن بیـ ــ ــۀ حسـ ــ حجلـ
ــد2 جنـــــگ هفتـــــاد و دو مّلـــــت همـــــه را عـــــذر بنـــــه ــ ــانه زدنـ ــ ــت ره افسـ ــ ــد حقیقـ ــ ــون ندیدنـ ــ چـ
ــد ــی چنـــ ــد ایّامـــ ــتّی و شـــ ــد؟3 حســـــب حالی ننوشـــ ــی چن ــو پیغام ــه ت ــتم ب ــه فرس ــو ک ــی ک محرم
ــونگری ــ ــت افسـ ــ ــد آیـ ــ ــاقی بخوانـ ــ ــس سـ ــ حلقـــــه اوراد مـــــا مجلـــــس افســـــانه شـــــد4 نرگـ

واژه های مشّخص شده در همۀ گزینه ها »نقش مسندی« دارند، به جز ............ . 25

ــی ــ ــ ــ ــ ــیدای گیت ــ ــ ــ ــ ــتی ش ــ ــ ــ ــ ــظ نگش ــ ــ ــ ــ ــان1 حاف ــ ــ ــ ــ ــد ادیب ــ ــ ــ ــ ــنیدی پن ــ ــ ــ ــ ــر می ش ــ ــ ــ ــ گ
ــت ــ ــی اسـ ــ ــوادار کمان ابرویـ ــ ــاز هـ ــ ــرغ دل بـ ــ ای کبوتـــــر نگـــــران بـــــاش کـــــه شـــــاهین آمـــــد2 مـ
ــان! مـــــددی ــد از دســـــت، رفیقـــ ــار شـــ ـــــم3 دل بیمـــ ـــــی بکنی ـــــم و دوای ـــــر آری ـــــه س ـــــش ب ـــــا طبیب ت
ــی ای دل ــن شناســـ ــب ار حســـ ــان آن طلـــ ــ کایـــــن کســـــی گفـــــت کـــــه در علـــــم نظـــــر بینـــــا بـــــود4 از بتـ

واژه های مشّخص شده در همۀ گزینه ها »نقش قیدی« دارند، به جز ............ . 26

ــه؟ ــ ــی چـ ــ ــه ای یعنـ ــ ــرده برانداختـ ــ ــان پـ ــ گهـ ـــه؟1 نا ــ ـــــی چ ـــه ای یعن ــ ـــرون تاخت ــ ـــه ب ــ ـــــت از خان مس
رقص کنـــــان ذّره صفـــــت  او  هـــــواداری  تـــــا لـــــب چشـــــمۀ خورشـــــید درخشـــــان بـــــروم2 بـــــه 
ــم3 جـــــام مـــــی  گیـــــرم و از اهـــــل ریـــــا دور شـــــوم ــ ــی بگزینـ ــ ک دلـ ــان پا ــ ــل جهـ ــ ــی از اهـ ــ یعنـ
آهسته آهســته4 ســرایی را کــه صاحــب نیســت، ویرانــی اســت معمــارش خــراب  می گــردد  بی عشــق،  دل 

قافیه در کدام گزینه »نقش قیدی« دارد؟ 27

ــت ــش انداخ ــن دروی ــر م ــر ب ــت و نظ ــت بگذش ـــــخنان1 مس ـــــه شیرین س ـــــراغ هم ـــــم و چ ـــــت ای چش گف
ـــــاد ـــــش خـــــوش ب ـــــه روان ـــــن ک ـــــش م ـــــر پیمانه ک گفـــــت پرهیـــــز کـــــن از صحبـــــت پیمان شـــــکنان2 پی
ــا در چمـــــن اللـــــه ســـــحر می گفتـــــم ــا صبـــ خونین کفنــان؟3 بـــ همــه  ایــن  که انــد  شــهیدان  کــه 
تـــــا بـــــه خلوتگـــــه خورشـــــید رســـــی چرخ زنـــــان4 کمتـــــر از ذّره نـــــه ای پســـــت مشـــــو مهـــــر بـــــورز

در کدام گزینه آرایۀ »تشبیه« وجود ندارد؟ 28
ـــــر اســـــت1 درد عشـــــق تـــــو کـــــه جـــــان می ســـــوزدم ـــــر اســـــت از جـــــان خوش ت ـــــر همـــــه زه گ
درد منـــــی و از جـــــان درمـــــان خـــــودت خوانـــــم2 ســـــرو منـــــی و از دل بســـــتان خـــــودت خوانـــــم
ــان ده، می دهـــــم ــاه مـــــن! گفتـــــی کـــــه جـــ عاشـــــقم، آخـــــر گرانـــــی چـــــون کنـــــم؟!3 مـــ
او زلـــــف  و شـــــب  رخســـــار  مـــــه  گرفـــــت4 بـــــی  شبســـــتان  شـــــمع  از  خاطـــــرم 

در کدام گزینه آرایۀ »تشبیه« به کار نرفته است؟ 29
نگـــــر جان هـــــا  در  و  بگشـــــا  دل  چـــــون بیامـــــد، چـــــون شـــــد و چـــــون مـــــی رود1 چشـــــم 
ـــــت2 ایــن عشــق آتشی ســت کــه جــان مــرا بســوخت ـــــان گرف ـــــم زآن نش ـــــاد و دل ـــــه دل نه ـــــی ب داغ
ــد ــ ــو مانـ ــ ــکان تـ ــ ــدان زلفـ ــ ــیاه بـ ــ ــب سـ ــ ــد3 شـ ــ ــو مانـ ــ ــان تـ ــ ــی رخـ ــ کـ ــه پا ــ ــپید روز بـ ــ سـ
آن زلـــــف ســـــیه نگـــــر کـــــه همســـــایۀ اوســـــت4 خورشـــــید رخـــــش نگـــــر وگـــــر نتوانـــــی

در کدام گزینه آرایۀ »تشخیص« وجود ندارد؟ 30
ـــــت  ـــــرد و گف ـــــوش ک ـــــم ن ـــــم شـــــربتی ز خـــــون دل ایـــــن شـــــادی کســـــی کـــــه در ایـــــن دْور خـــــّرم اســـــت1 غ
ـــــت؟ ـــــه گف ـــــن چ ـــــم م ـــــو در چش ـــــال روی ت ـــــی خی ــم اســت؟2 دان ــا ن ــه همــه روزه ب ــن ک ــا چــه جاســت ای آی
ــد ــ ــو گویـ ــ ــرک روی تـ ــ ــه تـ ــ ــدارد کـ ــ ــل نـ ــ چشـــــم نباشـــــد کـــــز آن جمـــــال بگـــــردد3 عقـ
ـــــو ـــــار و بگ ـــــه ی ـــــا! ب ـــــان ای صب ـــــن برس ـــــالم م ـــــوز4 س ـــــو برنخاســـــت هن ـــــد ت ـــــه ســـــعدی از ســـــر عه ک

در همۀ گزینه ها آرایۀ »تشخیص« به کار رفته است، به جز ............ . 31
ـــــن!1 بــه ســروقتم نمی آیــی خــزان گشــتم نمی پرســی ـــــاغ م ـــــای ب ـــــن! گل رعن ـــــار م ـــــن! به بهشـــــت م
ــم گل ــ ــت در تبّسـ ــ ــا نیسـ ــ ــد و وفـ ــ ــان عهـ ــ ـــــت2 نشـ ـــاد اس ــ ـــای فری ــ ـــه ج ــ ـــی دل ک ــ ـــل ب ــ ـــال بلب ــ بن
چـــــون او بنشســـــت عقـــــل از آن جـــــا برخاســـــت3 عشـــــق آمـــــد و بنشســـــت بـــــه تخـــــت دل مـــــا
ابـــــر چـــــون دیـــــدۀ مـــــن گریه کنـــــان می آیـــــد4 ســــــــبزه ها می دمــــــــد و آب روان می آیــــــــد
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در کدام گزینه آرایۀ »تشخیص« به  کار نرفته است؟ 32
فکـــــری بـــــه حـــــال خـــــود بکـــــن ایـــــن روزگار نیســـــت1 بـــــر مـــــا گذشـــــت خـــــوب و بـــــد اّمـــــا تـــــو روزگار
ـــــن موســـــم ـــــر کســـــی راه گلســـــتان را در ای ـــــد گ ـــــد2 ندان ـــــوان آم ـــــدۀ گل می ت ـــــه گلشـــــن از صـــــدای خن ب
ــی! ــ ــ ــ ــار روحان ــ ــ ــ ــن! ای به ــ ــ ــ ــد م ــ ــ ــ بی همتـــــا!3 ای عی نـــــگار  ای  مـــــن!  مـــــاه  ای 
مـــــن جـــــدا گریه کنـــــان، ابـــــر جـــــدا، یـــــار جـــــدا4 ابـــــر و بـــــاران و مـــــن و یـــــار ِســـــتاده بـــــه وداع

در همۀ گزینه های زیر، به جز ............ آرایۀ »کنایه« وجود دارد.  33
پـــــرده دری1 دســـــت هجـــــر تـــــو دهانـــــم را دوخـــــت مکـــــن  کـــــه  نگویـــــم  تـــــا 
ــه را ــینۀ میخانـــ ــر ســـ ــه مهـــ ــر بـــ ــای ســـ ــنید2 رازهـــ ــ ــد شـ ــ ــوش می بایـ ــ ــۀ خامـ ــ ــب پیمانـ ــ از لـ
ببینـــــد3 کجـــــا عاقـــــل در ایـــــن کشـــــتی نشـــــیند؟ دریـــــا  آن  نیـــــز  عاقـــــل  کـــــه 
ــودی ــ ــی دل ربـ ــ ــه خوابـ ــ ــن بـ ــ ــت از مـ ــ فـــــزودی4 نخسـ غـــــم  هـــــزارم  بیـــــداری  بـــــه 

در کدام گزینه آرایۀ »کنایه« وجود ندارد؟  34
هنـــــوز از دهنـــــت بـــــوی شـــــیر می آیـــــد1 حـــــالل گشـــــت بـــــه چشـــــم تـــــو خـــــون مـــــن گرچـــــه
ســـــایی؟!2 بـــــی علـــــم، دیـــــن همـــــی چـــــه طمـــــع داری؟ چـــــرا  خیـــــره،  آب،  هـــــاون  در 
ــی دارم ــ ــ ــ ــد وفای ــ ــ ــ ــه اّمی ــ ــ ــ ــو آن روز ک ــ ــ ــ ــا بیـــــش کنـــــی3 از ت ــّی و جفـــ ــو در آن روز بکوشـــ تـــ
را؟!4 گل اندک عمـــــر و چنـــــدان بـــــاد در ســـــر! گلســـــتان  نایـــــد  خنـــــده  چگونـــــه 

)زبان 85( 35 در کدام بیت آرایۀ »حس آمیزی« به کار رفته است؟ 
ــر ــش گی ــی پی ــّی و بوی ــان رنگ ــون زن ــرو هم چ ــا ب ـــــن1 ی ـــــدان فک ـــــوی در می ـــــدرآی و گ ـــــردان ان ـــــو م ـــــا چ ی
درد بایـــــد پرده ســـــوز و مـــــرد بایـــــد گام زن2 هـــــر خســـــی از رنـــــگ گفتـــــاری بدیـــــن ره کـــــی رســـــد؟
ــن3 بـــــرگ بی برگـــــی نـــــداری، الف درویشـــــی مـــــزن ــردان مک ــو نام ــان چ ــداری،  ج ــاران ن ــو عّی رخ چ
ــاه ــه چ ــا ب ــاند ت ــن را می رس ــن رس ــردون ای ــرخ گ گـــــر همـــــی صحـــــرات بایـــــد، چنـــــگ درزن در رســـــن4 چ

)انسانی 87( 36 در کدام بیت آرایۀ »حس آمیزی« به کار نرفته است؟ 

تـــــا از مـــــژه هـــــر ســـــاعت لعـــــِل تَـــــَرت افشـــــانم1 بــا مــن بــه ســالم خشــک، ای دوســت! زبــان تــر ُکــن 
تلخـــــی کـــــه از زبـــــان تـــــو آیـــــد شنیدنی ســـــت2 مـــــا گرچـــــه مـــــرِد تلـــــخ شـــــنیدن نه ایـــــم لیـــــک
ــان ــ ــوی جنـ ــ ــد سـ ــ ــو کشـ ــ ــو را آن بـ ــ ــا تـ ــ ــتان3 تـ ــ ــ ــ ــ ــل گلس ــ ــ ــ ــ ــد دلی ــ ــ ــ ــ ــوی گل باش ــ ــ ــ ــ ب
ـــرم ــ ـــر گ ــ ـــــم از دل صفی ـــــون کش ـــه چ ــ ـــــم ک ــنید4 آن بلبل ــ ــوان شـ ــ ــم می تـ ــ ــت از نََفسـ ــ ــوی محّبـ ــ بـ

)خارج 86( 37 در همۀ بیت های زیر، به غیر از بیت ............ آرایۀ »حس آمیزی« وجود دارد. 

ــرد1 از ایـــــن شـــــعر تـــــرِ شـــــیرین ز شاهنشـــــه عجـــــب دارم ــرا در زر نمی گی ــظ« را چ ــای »حاف ــا پ ــر ت ــه س ک
رنگیــن بهانه هــای  بــه  شــیرین،  ترانه هــای  ـــــا را2 بــه  ـــــوب خوش لق ـــــه خ ـــــه، َم ـــــوی خان ـــــید س بکش
رنـــــگ تـــــو ز اللـــــه و ســـــمن می شـــــنوم3 بـــــوی دهـــــن تـــــو از چمـــــن می شـــــنوم
ـــــخن ـــــه در س ـــــم زآن ک ـــــف تن ـــــن ضعی ـــــر بدی ـــرا4 منگ ــ ـــر م ــ ـــت اث ــ ـــزون اس ــ ـــتاره ف ــ ـــرخ پُرس ــ ـــن چ ــ زی

)تجربی 85( 38 در کدام بیت آرایۀ »حس آمیزی« مشهود نیست؟ 

ــی  دار  ــ ــن ارزانـ ــ ــه مـ ــ ــا! بـ ــ ــر خدایـ ــ ــت فقـ ــ ــن اســت1 دولـ ــن م ــت ســبب حشــمت و تمکی ــن  کرام کای
ــت2 صــد میکــده خــون بیــش  کشیده ســت لــب مــن ــ ــار کشیده سـ ــ ــی گفتـ ــ ــه رنگینـ ــ ــا کار بـ ــ تـ
شیرین ســـــخنی نـــــی ز لـــــب یـــــار کشیده ســـــت3 بـــــی چشـــــمۀ نوشـــــی نشـــــود نالـــــه گلوســـــوز
ـــــد4 نشـــــئۀ دیـــــدار ســـــاقی رونـــــق مســـــتی شکســـــت ـــــاغر ندی ـــــه و س ـــــی در شیش ـــــی ز م ـــــس بوی ـــــچ ک هی

)هنر 85( 39 در همۀ ابیات، به جز بیت ............ آرایۀ »حس آمیزی« به کار رفته است. 

دارد1 آخـــــر ایـــــن نالـــــۀ ســـــوزنده اثرهـــــا دارد ســـــحرها  فروزنـــــده  تاریـــــک  شـــــب 
ــد2 زآن لـــــب کـــــه مـــــژدۀ نفســـــش آب زندگی ســـــت ــ ــو نمی رسـ ــ گـ ــه دعا ــ ــم بـ ــ ــخ هـ ــ ــنام تلـ ــ دشـ
ــی دارد3 ز اضطـــــراب دل و لکنـــــت زبـــــان پیداســـــت ــ ــردن وصّیتـ ــ ــم دمِ مـ ــ ــمع هـ ــ ــه شـ ــ کـ
ــد ــ ــش نهان انـ ــ ــخن خویـ ــ ــخنان در سـ ــ از نکهـــــت خـــــود نیســـــت بـــــه هـــــر حـــــال، جـــــدا گل4 رنگین سـ

)تجربی 84( 40 در کدام بیت آرایۀ »حس آمیزی« مشهود نیست؟ 

ــر داری ــ ــ ــ ــ گ ــراب ا ــ ــ ــ ــ ــین ش ــ ــ ــ ــ ــخ منش ــ ــ ــ ــ داری1 تل گـــــر  ا کبـــــاب  کـــــن  کـــــم  شـــــور 
ــــق ــــه عش ــــد ب ــــده ش ــــش زن ــــه دل ــــرد آن ک ــــز نمی ــا2 هرگ ــ ــم دوام مـ ــ ــدۀ عالـ ــ ــر جریـ ــ ــت بـ ــ ــت اسـ ــ ثبـ
ــد3 رخ شــــــــــاه کاووس پر شــــــــــرم دیــــــــــد ــ ــرم دیـ ــ ــر نـ ــ ــا پسـ ــ ــش بـ ــ ــخن گفتنـ ــ سـ
تلخـــــی کـــــه از زبـــــان تـــــو آیـــــد شنیدنی ســـــت4 مـــــا گرچـــــه مـــــرد تلـــــخ شـــــنیدن نه ایـــــم لیـــــک
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)هنر 84( 41 در همۀ ابیات، به جز بیت ............ آرایۀ »حس آمیزی« مشهود است. 

ـــــا را ـــــاِن م ـــــواز ج ـــــان! بن ـــــان چـــــرب ای ج ـــــه زب بـــــه ســـــالم خشـــــک خـــــوش کـــــن دل ناتـــــوان مـــــا را1 ب
ــوق ــ ــد معشـ ــ ــخ بگویـ ــ ــخن تلـ ــ ــّرر سـ ــ ــر مکـ ــ ـــــه مســـــّلم دارد2 گـ ـــــن نکت ـــــه ای ـــــق آن نیســـــت ک عاش
ـــد ــ ـــون ش ــ ـــو خ ــ ـــیرین ت ــ ـــدۀ ش ــ ـــِب خن ــ جـــــان در طمـــــع لعـــــل شـــــکرخای تـــــو افتـــــاد3 دل در طل
ـــَود4 ز طبـــــع خســـــتۀ مـــــن عـــــذر خامشـــــی مپذیـــــر ــ ـــته بُ ــ ـــع بس ــ ـــو طب ــ ـــاید چ ــ ـــره نگش ــ ـــــخن گ س

)خارج 84( 42 در کدام بیت آرایۀ »حس آمیزی« به کار نرفته است؟ 

ـــــرم ـــر گ ــ ـــــم از دل صفی ـــــون کش ـــه چ ــ ـــــم ک ــنید1 آن بلبل ــ ــوان شـ ــ ــم می تـ ــ ــت از نفسـ ــ ــوی محّبـ ــ بـ
ـــــد؟ ـــــوی درد می آی ـــــه جـــــا ب ـــــه از هم می آیـــــد2 چـــــه شـــــد ک ســـــرد  آه  می شـــــنوم  هرکـــــه  ز 
ـــــار شـــــد ـــــان م ـــــخ، گوشـــــم چـــــون ده مــن همــان از ســاده لوحی حلقــه بــر در می زنــم3 از جـــــواب تل
ــنوم ــ ــش بشـ ــ ــم و گفتنْـ ــ ــش ببینـ ــ ــا رفتنـ ــ از پـــــای تـــــا بـــــه ســـــر همـــــه ســـــمع و بصـــــر شـــــدم4 تـ

)خارج 83( 43 در کدام بیت آرایۀ »حس آمیزی« وجود ندارد؟ 

رنگیــن بهانه هــای  بــه  شــیرین،  ترانه هــای  ـــــا را1 بــه  ـــــوب خوش لق ـــــِه خ ـــــه، م ـــــوی خان ـــــید س بکش
تلخـــــی کـــــه از زبـــــان تـــــو آیـــــد شنیدنی ســـــت2 مـــــا گرچـــــه مـــــرد تلـــــخ شـــــنیدن نه ایـــــم لیـــــک
ــم ز حــال دل؟ ــو روشــن اســت چــه گوی ــر ت ــد؟3 چــون ب ــه ش ــحر چ ــمع س ــه ش ــاج ک ــه احتی ــن چ گفت
از یـــــار آشـــــنا ســـــخن آشـــــنا شـــــنید4 بـــــوی خـــــوش تـــــو هرکـــــه ز بـــــاد صبـــــا شـــــنید

در همۀ گزینه ها آرایۀ »حس آمیزی« وجود دارد، به جز ............ . 44

ــبی ــ ــوی او شـ ــ ک درش بـ ــا ــ ــنوم ز خـ ــ ــا بشـ ــ ــتن1 تـ ــ ــم گریسـ ــ ــوار بخواهـ ــ ــه خـ ــ ک کوچـ ــا ــ در خـ
ـــــت2 گــر بــه ســبک مّدعــی رنگیــن نمی گویــم ســخن ـــــر اس ـــــی دیگ ـــــق را زبان ـــــه عاش ـــــن ک ـــــاب از م رخ مت
گـــــر دهـــــد دامـــــن بـــــه دســـــتت گل ز اســـــتغنا مگیـــــر3 گریه هـــــای تلـــــخ دارد خنده هـــــای شـــــّکرین
ـــــودی ـــــن ب ـــــر دو در دوران م ـــــیرین ه ـــــاد و ش ـــــر فره گ یکــی شــرمنده از مــن، آن یــک از جانــان مــن بــودی4 ا

در کدام بیت آرایۀ »حس آمیزی« به کار نرفته است؟  45

ـــــن از آن شـــــیرین تر1 ای دهانـــــت ز لـــــب و لـــــب ز دهـــــان شـــــیرین تر ـــــده شـــــیرین و ســـــخن گفت خن
ــم؟ ــان می یاب ــت ج ــز او راح ــت ک ــج اس ــه رن ــن چ ویـــــن چـــــه درد اســـــت کـــــز او بـــــوی دوا می شـــــنوم؟2 ای
ــر ــ ــدم خوش تـ ــ ــق ندیـ ــ ــخن عشـ ــ ــدای سـ ــ ــد3 از صـ ــ ــد دّوار بمانـ ــ ــن گنبـ ــ ــه در ایـ ــ ــادگاری کـ ــ یـ
ـــــن4 عکــس لــب در جــام مــی بنمــای و آن گه خــوش بنوش ـــــد ک ـــــخ اســـــت آن را چاشـــــنی از قن ـــــربت تل ش

در کدام بیت آرایۀ »حس آمیزی« وجود ندارد؟  46

ـــــی ـــــخ بگوی ـــــخن تل ـــــی را س ـــــه یک ـــــی ک ـــــو خواه ـــــر ت ـــــت1 گ ـــه دهان ــ ـــد ب ــ ـــو برآی ــ ـــد چ ــ ـــخ نباش ــ ـــخن تل ــ س
ــی؟2 بـــــــــر لـــــــــب مـــــــــن دوش ببوســـــــــید یـــــــــار ــ ــ ــ ــزه گفتاَرمـ ــ ــ ــ ــرا بامـ ــ ــ ــ ــه چـ ــ ــ ــ ورنـ
ــک و دور ــ ــ ــ ــش و نزدیـ ــ ــ ــ ــه و خویـ ــ ــ ــ بـــــرآورد شـــــور3 ز بیگانـ لعـــــل شـــــیرین  بـــــدان 
چـــــراغ مـــــا بـــــه نســـــیم ســـــحر شـــــود روشـــــن4 ز حـــــرف ســـــرد دل مـــــا چـــــو غنچـــــه بگشـــــاید

در بیت زیر، کدام واژه آرایۀ »مجاز« را به وجود آورده است؟ 47

قصــد خــون خلــق و مــال و قصــد ایمــان کــرده ای«»نیســت کاری مختصــر گــر بــا حقیقــت مــی روی
4 خون 3 قصد  2 ایمان  1 کار 

به  کار گرفتن کدام واژه در بیت زیر آرایۀ »مجاز« را پدید آورده است؟ 48

ــرد ــی خ ــم ن ــی دل شناس ــد ن ــا اب ــم ت ــت و خراب کانـــــدر خرابـــــات ازل نوشـــــیده ام پیمانـــــه ای«»مس
4 پیمانه 3 خرابات  2 خرد  1 مست 

)خارج از کشور 98( 49 واژۀ »سر« در کدام بیت مجاز نیست؟ 

چـــــه دهـــــی وسوســـــه دیـــــدم هنـــــری نیســـــت تـــــو را1 کار بـــــا عشـــــق فتـــــاد، از ســـــرم ای عقـــــل بـــــرو
ــّی و او را ــ ــو درویشـ ــ ــه تـ ــ ــه اّول کـ ــ ــذری بنـ ــ ــود2 عـ ــ ــوری بـ ــ ــرِ تاجـ ــ ــن سـ ــ ــت حسـ ــ در مملکـ
امیـــــد وصـــــل در ایـــــن ره چـــــو پـــــای بنهـــــادم3 مگـــــر کـــــه ســـــر بدهـــــم ور نـــــه مـــــن ز ســـــر ننهـــــم
کج خیالــی اســت مگــر مشــک ختــا را سوداســت4 مشـــــک بـــــا حلقـــــۀ مویـــــت ســـــر ســـــودا دارد
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واژۀ مشّخص شده در کدام گزینه »مجاز« نیست؟  50

در پیـــــش تیـــــغ دوســـــت رویـــــم آستین فشـــــان1 گـــــر قصـــــد خـــــون مـــــا کنـــــد آن مـــــاه دل فـــــروز
ـــــرد ـــــوان ک ـــــر نت گ ـــــو ا ـــــوی ت ـــــۀ م ـــــت در حلق ــاز2 دس ــ ــم روی نیـ ــ ــو نهـ ــ ــوی تـ ــ ــۀ کـ ــ ــر در کعبـ ــ بـ
کـــــم داری ـــــده ای3 در دل ای توبه شـــــکن! قصـــــد هال ـــــف جـــــام شـــــراب آم ـــــه ک ـــــغ ب ـــــر کمـــــر تی ب
ـــــتم ـــــا دس ـــــه ت ـــــم ک ـــــر آن ـــــر س ـــــد ب ـــــر برآی ـــــتم گ بـــــه دامانـــــش رســـــد ســـــر برنیـــــارم از گریبانـــــم4 ز دس

»الهی نامه« اثر کیست؟  51
4 مولوی 3 عطّار نیشابوری  2 سعدی شیرازی  1 ناصرخسرو 

کدام گزینه با بیت »الهی، فضِل خود را یار ما کن / ز رحمت، یک نظر در کار ما کن« تناسب معنایی بیش تری دارد؟ 52

ــد1 خـــــوش می کنـــــد اّمیـــــد وصـــــال تـــــو دلـــــم را ــ ــدا دور نباشـ ــ ــف خـ ــ ــم از لطـ ــ ــن دولتـ ــ ایـ
ــت ــ ــر دسـ ــ ــق بگیـ ــ ــه خالیـ ــ ــاز جملـ ــ شـــــیرین تر از امیـــــد تـــــو بـــــر جـــــان نبـــــود و نیســـــت2 ای کارسـ
ــو ــ ــی ز تـ ــ ــدارد کسـ ــ ــه نـ ــ گرچـ ــح ا ــ ــد صلـ ــ بگـــــذار از بـــــرای خـــــدا جـــــای آشـــــتی3 اّمیـ
ــت ــ ــد وصلـ ــ ــدای باشـ ــ ــن از خـ ــ ــود مـ ــ ــد4 مقصـ ــ ــه دل می خواهـ ــ ــود کـ ــ ــان شـ ــ ــد چنـ ــ اّمیـ

مفهوم »هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی / یقین دانم که بی شک، جانِ  جانی« با همۀ ابیات، به استثنای بیت ............ تناسب دارد.  53

مگـــــر انـــــدر ســـــخن آیـــــّی و بدانـــــم کـــــه لـــــب اســـــت 1 آن دهـــــان نیســـــت کـــــه در وصـــــف ســـــخن دان آیـــــد 
ــد 2 چـــــون ســـــخن در وصـــــف ایـــــن حالـــــت رســـــید ــ ــذ دریـ ــ ــم کاغـ ــ ــت و هـ ــ ــم بشکسـ ــ ــم قلـ ــ هـ

که هر ســه وصف زمانه ســت »هســت« و »باید« و »بود« 3 خـــــدای را بـــــه صفـــــات زمانـــــه وصـــــف مکـــــن 
هرچـــــه گویـــــم هـــــزار چندیـــــن اســـــت4 وصـــــف خوبـــــّی او چـــــه دانـــــم گفـــــت؟

کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی ندارد؟ 54

ــــــی ــــــش از آن ــــــم، بی ــــــه گوی ــــــی ک ــــــر آن وصف ــــی«»ه ــــاِن جان ــــک، ج ــــه بی ش ــــم ک ــــن دان یقی

ــال؟ ــم خی ــون کن ــی چ ــه توی ــو را چنان ک ــف ت  کـــــز هرچـــــه در خیـــــال مـــــن آیـــــد زیـــــاده ای1 وص
هـــــر حدیثـــــی کـــــه در او وصـــــف و ثنـــــای تـــــو بـــــَود2 راحـــــت روح و فتـــــوح دل مشـــــتاقان اســـــت
ک ضمیـــــری وز نعـــــت تـــــو خیـــــره شـــــده هـــــر چیره زبانـــــی3 از وصـــــف تـــــو عاجـــــز شـــــده هـــــر پا
چـــــون  بینمـــــت کـــــه برتـــــر از آنـــــی،  چـــــه گویمـــــت؟4 خواهــم بــه جــان کــه وصــف تــو گویــم بــه صــد زبــان

کدام گزینه به مفهوم متفاوتی اشاره دارد؟  55

ـــــد؟ ـــــو اندیش ـــــف ت ـــــا وص ـــــد ت ـــــه دریاب ـــــو چ ـــــل از ت در عقـــــل نمی گنجـــــی در وصـــــف نمی آیـــــی1 عق
ــی2 هـــــر آن وصفـــــی کـــــه گویـــــم، بیـــــش از آنـــــی ــاِن جانـــ ــ ــک، جـ ــ ــه بی شـ ــ ــم کـ ــ ــن دانـ ــ یقیـ
ــت ــ ــب نیسـ ــ ــن عجـ ــ ــع مـ ــ ــو ز طبـ ــ ــف تـ ــ چـــــون ُدر ز صـــــدف، چـــــو شـــــّکر از نـــــی3 وصـ
ــدر نهفـــــت4 هـــــر کســـــی خـــــود آن چـــــه بتْوانســـــت گفـــــت ــ ــد انـ ــ ــو مانـ ــ ــف تـ ــان وصـــ ــ هم چنـ

کدام گزینه با بیت »هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی / یقین دانم که بی شک، جاِن جانی« تناسب معنایی ندارد؟ 56

ـــــس ـــــم نیســـــت ک ـــــو در دو عال ـــــز ت ـــــه ج ـــــون ب ــت؟1 چ ــ ــای توسـ ــ ــت کاو همتـ ــ ــم کیسـ ــ در دو عالـ
ــم2 ای برتـــــر از خیـــــال و قیـــــاس و گمـــــان و وهـــــم ــ ــنیدیم و خوانده ایـ ــ ــد و شـ ــ ــه گفته انـ ــ وز هرچـ
ک تـــــو کـــــه بیـــــرون بـــــود از دانـــــش و وهـــــم ک؟!3 ذات پـــــا کـــــی نمایـــــد خـــــردش درک بـــــه چشـــــم ادرا
بیـــــش!4 تـــــو نـــــه ایـــــن باشـــــی نـــــه آن در ذات خویـــــش بیـــــش  وز  وهم هـــــا  از  فـــــزون  ای 

همۀ گزینه های زیر، به جز گزینۀ ............ با بیت »هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی / یقین دانم که بی شک، جاِن جانی« ارتباط مفهومی دارد.  57

ـــــر ـــــه آخـــــر رســـــید عم ـــــام گشـــــت و ب ـــــس تم ــم1 مجل ــ ــو مانده ایـ ــ ــف تـ ــ ــان در اّول وصـ ــ ــا هم چنـ ــ مـ
ـــــان نگنجـــــد2 عطّـــــار وصـــــف عشـــــقت چـــــون در عبـــــارت آَرد؟ ـــــدر بی ـــــه وصـــــف عشـــــقت ان ـــــرا ک زی
ـــــت ـــــی هس ـــــه نیکوی ـــــد، ب ـــــو گوین ـــــف ت ـــــه در وص عیبـــــت آن اســـــت کـــــه هـــــر روز بـــــه طبعـــــی دگـــــری3 هرچ
ــم ــش دان ــن وصــف جمال ــه م ــی اســت ک ــه روی ـــــم4 آن ن ـــــن حیران ـــــه م ـــــرس ک ـــــری پ ـــــث از دگ ـــــن حدی ای
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مفهوم بیت »هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی / یقین دانم که بی شک، جاِن جانی« از کدام بیت دریافت می شود؟  58

در ایـــــن جـــــود بنهـــــاد و در وی ســـــجود1 ســـــر آورد و دســـــت از عـــــدم در وجـــــود
آدمی ســـــــــت دیـــــــــدۀ  معرفـــــــــت  ـــــی )= زمین( ســـــت2 دِر  ـــــر آســـــمان و زم ـــــه بگشـــــوده ب ک
ـــــداد ـــــان ن ـــــس نش ـــــی ک ـــــه توی ـــــان ک ـــــو را چن ـــــز ت ــد3 هرگ ــ ــت نمی رسـ ــ ــّد یقینـ ــ ــه حـ ــ ــان بـ ــ ــای گمـ ــ پـ
در نهـــــاد دل  بـــــه  ارادت  او  پـــــس ایـــــن بنـــــده بـــــر آســـــتان ســـــر نهـــــاد4 نخســـــت 

همۀ ابیات زیر به بیت »هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی / یقین دانم که بی شک، جاِن جانی« اشاره دارند، به جز ............ . 59

ــرد راه ــ ــی بـ ــ ــی پـ ــ ــا مـ ــ ــان مـ ــ ــه جـ ــ گرچـ راه؟1 ا بـــــرد  کـــــی  را  او  ُکنْـــــِه  ولکـــــن 
ــناس؟2 بـــــا تقاضـــــای عقـــــل و نفـــــس و حـــــواس ــ ــ ــ ــود کردگارشـ ــ ــ ــ ــوان بـ ــ ــ ــ ــی تـ ــ ــ ــ کـ
ــار ــ ــن و بـ ــ ــاز بـ ــ ــت« گفتیـ ــ ــه را »هسـ ــ مـــــی دار!3 هرچـ هُـــــش  شـــــریک،  را  او  گفتـــــی 
ــم ــ ــرغ وهـ ــ ــرد مـ ــ ــش پـ ــ ــر اوج ذاتـ ــ ــه بـ ــ نـــــه در ذیـــــل وصفـــــش رســـــد دســـــت فهـــــم4 نـ

کدام گزینه با بیت »هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی / یقین دانم که بی شک، جاِن جانی« تناسب معنایی دارد؟ 60

ــر ــ ــت مگـ ــو راه نیســـ ــ ــول تـ ــ ــگاه قبـ ــ ــه پیشـ ــ رهـــــا کنـــــی کـــــه بـــــر ایـــــن آســـــتان همی گـــــردم1 بـ
ــــت2 تـــــو را برتـــــر از حـــــّد خـــــود راه نیســـــت ــ ــ گاه نیسـ ــده آ ــ ــ ــ ــش از نگارنـ ــ ــ ــ ــه نقـ ــ ــ ــ کـ
ــرم ــ ــتی گیـ ــ ــا راه نیسـ ــ ــه تـ ــ ــاده کـ ــ ــار بـ ــ ـــــه فناســـــت3 بیـ ـــــن ب ـــــای م ـــــر، بق ـــــوده ام آخ ـــــن آزم م
می بینـــــم4 در وهـــــم نیایـــــد و صَفـــــت نتـــــوان کـــــرد غمـــــت  از  کـــــه  شـــــادی ها  آن 

کدام گزینه با بیت »چو در وقِت بهار آیی پدیدار / حقیقت، پرده  برداری ز ُرخسار« تناسب معنایی ندارد؟  61

ــد ــ ــدار می تابـ ــ ــور آن دلـ ــ ــان از روزن دل نـ ــ کـــــه خورشـــــید جمالـــــش از در و دیـــــوار می تابـــــد1 چنـ
ــیده نیســـــت ــر او علـــــم یـــــک ذّره پوشـــ کـــــه پیـــــدا و پنهـــــان بـــــه نـــــزدش یکی ســـــت2 بـــ
ـــــر ـــــان بنگ ـــــه ذّرات جه ـــــی ب ـــــار می خواه ـــــال ی که هر ذّره ســت مرآتــی )= آیینه ای( کــه از دیوار می تابد3 جم
ــت ــ ــید جهان تابی سـ ــ ــر ذّره، خورشـ ــ ــدر دل هـ ــ مـــــن تابـــــش آن خورشـــــید از روی تـــــو می بینـــــم4 انـ

کدام گزینه با بیت »چو در وقِت بهار آیی پدیدار / حقیقت، پرده  برداری ز ُرخسار« تناسب معنایی ندارد؟ 62

ــود ــه نم ــن ک ــش نگاری ــی  و نق ــس م ــه عک ـــــاد1 این هم ـــــام افت ـــــه در ج ـــــت ک ـــــروغ رخ ساقی س ـــــک ف ی
ــت ــ ــش در تجّلی سـ ــ ــه جانـ ــ ــزد آن کـ ــ ــه نـ ــ همـــــه عالـــــم کتـــــاب حـــــق تعالی ســـــت2 بـ
گفتـمــــــت پــیـــــــدا و پنــــــهان نـیــــــز هـــــــم3 هـــــر دو عالـــــم یـــــک فـــــروغ روی اوســـــت
ــم ــ ــت جـــانــ ــ ــدا گشـــ ــ ــان ذّره شـیــــ ــ ز تـــــــــاب آفـــتــــــــاب روی دلــبـــــــــــر4  بـه ســ

کدام گزینه با بیت »چو در وقِت بهار آیی پدیدار / حقیقت، پرده  برداری ز ُرخسار« تناسب معنایی ندارد؟ 63

ــــــــــــــهان ــــــــــــــر ذّره پـنـ ــــــــــــــردۀ ه ــــــــــــــر پ ــــــــــــــه زی ــــــــــــــــــان1 ب ــــــــــــــــــزای روح جــانــ ــــــــــــــــــال جـان فــ جـمـ
تفصیل هـــــا پنهـــــان شـــــده در پـــــردۀ اجمال هـــــا2 ای دفــــــتر ُحســـــن تـــــو را فهرســـــت خـــــّط و خال هـــــا
ـــان؟ ــ ـــزد عـارفـ ــ ـــت نـ ــ ـــم چـیـسـ ــ ـــر دو عـالـ ــ ذّرۀ گـم گشــتـــــــــــه در صـحـــــــــــرای دل3 هــ
ــت ــ ــید جهان تابی سـ ــ ــر ذّره خورشـ ــ ــدر دل هـ ــ مـــــن تابـــــش آن خورشـــــید از روی تـــــو می بینـــــم4 انـ

در کدام گزینه به مفهوم بیت »چو در وقِت بهار آیی پدیدار / حقیقت، پرده  برداری ز ُرخسار« اشاره شده است؟ 64

شـــــد نوربـــــاان  گلـــــزار  و  آمـــــد  ــد1 بهـــــار  ــ ــان شـ ــ ــار الله افشـ ــ ــق رخ یــ ــ ــن ز عشـ ــ چمـ
که طــــــرف دشــــــت چــــــو رخســــــار ســــــرخ مستان شــــــد2 نـــــدا بـــــه ســـــاقی سرمســـــت گل عـــــذار رســـــید
ــنو ــ ــتان بشـ ــ ــان بوسـ ــ ــق ز مرغـ ــ ــرود عشـ ــ ـــــد3 سـ ـــــان شـ ـــــرگ ســـــبز تـابـ ـــــار ز گـل بـ ـــــال یـ جمـ
ـــرس ــ ـــرس مپـ ــ ـــده ام مپـ ــ ـــــب جـفـادیـ ـــال قل ــ ـــــد4 ز ح ـــــزان شـ ـــــدار اشـک ریـ ـــــم دلـ ـــــر از غـ ـــــو ابـ چ

ابیات کدام گزینه به مفهوم متفاوتی اشاره دارند؟  65

ـــراالف( بــا بــال شــوق ذّره بــه خورشــید می رســد ــ ـــرد م ــ ـــدا می ب ــ ـــوی خ ــ ـــه س ــ ـــرواز دل ب ــ پ
ــتب( نشـــــان زآن یـــــار هرجایـــــی چـــــه جویـــــی؟ ــ ــ ــ ــ ــانۀ اوس ــ ــ ــ ــ ــر ذّره ای کاش ــ ــ ــ ــ دل ه
ــا درآ ــ ــس پرده هـ ــ ــرا، از پـ ــ ــتانپ( ای گل بوستان سـ ــه بوس ــحر ب ــت س ــرا وق ــد م ــو می کِش ــوی ت ب
ــدار ــ ــی پدیـ ــ ــار آیـ ــ ــِت بهـ ــ ــو در وقـ ــ ــارت( چـ ــ ــرداری ز ُرخسـ ــ ــرده  بـ ــ ــت، پـ ــ حقیقـ
ــوث( هـــــر دل کـــــه هـــــوای تـــــو بـــــر او ســـــایه فکنـــــد ــ ــ ــ ــ ــاب رخ ت ــ ــ ــ ــ ــد آفت ــ ــ ــ ــ در ذّره ببین

4 الف ـ  ث 3 پ ـ ت  2 الف ـ پ  1 ب ـ ت 



21
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کــــــــــِن روزِی مـــــــــار و مـــــــــور ا ـّ گـرچـنــــــد بــــــی  دســــــت و پــــــای  انــــــد و زور1 مـهـی ا
بامـــــــــداد چهـــــــــل  را  پیکـــــــــرت  بــــــه دســـــت خــــــود از راه حـکـمــــــت سرشـــــت2 گل 
گل ز  آفرینـــــد  کـــــه شـــــخص  روان را خـــــــرد بـخـشــــــد و هــــــوش و دل3 بـدیـعــــــی 
ـــــت4 دو صــــــد مـهــــــره بــــــر یک دگـــــــر سـاخـتـه ســــــت ـــــو پـرداخـتـه سـ ـــــون تــ ـــــره ای چـ ـــــه گـل مـهـ کـ

همۀ ابیات، به جز بیت ............ با بیت زیر ارتباط معنایی دارند.  67

تویــــــی خــــــّاِق هــــــر دانــــــا و نــــــادان« »تـویــــــی رّزاِق هـــــــر پـیــــــدا و پـنـــــــهان
ــت  ــ ــام اوســـ ــ ــرۀ عــ ــ ــن سـفــ ــ ــم زمـیــ ــ ـــــما چـــــه دشـــــمن چـــــه دوســـــت 1 ادیــ ـــــوان یغـ ـــــن خـ ـــــر ایـ بـ
درون پــــــــــــــروران روزی خــــــــــــوران2 پـــرورش آمـــــــــــــوز  روزبــــــرآرنــــــــــــدۀ 
ــن ــ ــ ــ ــا و دیـ ــ ــ ــ ــدۀ دنیـ ــ ــ ــ ــت ای دارنـ ــ ــ ــ ــن3 گفـ ــ ــ ــ ــر آفریـ ــ ــ ــ ــداری رزق کم تـ ــ ــ ــ ــون نـ ــ ــ ــ چـ
بـــــه عـصیــــــان در رزق بــــــر کــــــس نـبــســــــت4 ولـیــکــــــــــن خــداونــــــــــد بــــــــــاال پــســـــــــــت
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ـــــد ـــــا رسـیـ ـــــه آن جـ ـــــو بـ ـــــک چـ ـــــۀ کـوچـ وان هـمــــــه هنـگامــــــۀ دریــــــا بـدیــــــد»چـشـمـ
ــد ــ ــدم درکشـ ــ ــه، قـ ــ ــز آن ورطـ ــ ــت کـ ــ ـــــدخواسـ ـــــر کـشـ ـــــه بــرتــ ـــــن از حــادثـ خـویـشـتـ
ــد ــ ــوش مانـ ــ ــره و خامـ ــ ــان خیـ ــ ــک چنـ ــ کـــــز همـــــه شیرین ســـــخنی گـــــوش مانـــــد«لیـ
ــردگار ــ ــا کــ ــ ــت بــ ــون بـپـیـوســـــ ــ ــنی چــ ــ ــار1 مــ ــ ــت کــ ــ ــدر آورد و بــرگـشــ ــ ــت انــ ــ شـکـســ
ـــــن ـــــه در ک ـــــش ب ـــــر خوی ـــــی را ز س ـــــو من ـــــت«، ت بنگــر بــه عقابــی کــه منــی کــرد چه هــا خاســت2 »حّج
ـــــم ـــــه عل ـــــران ب ـــــرم از دیگ ـــــه برت ـــــن ک ـــــوی مک چـــــون کبـــــر کـــــردی از همـــــه دونـــــان فروتـــــری3 دع
ـــــی4 کســـــی در آینـــــه رویـــــی بدیـــــن صفـــــت بینـــــد ـــر و من ــ ـــا و کب ــ ـــور و جف ــ ـــه ج ــ ـــر آین ــ ـــد ه ــ کن
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وان همـــــه هنگامـــــۀ دریـــــا بدیـــــد»چشـــــمۀ کوچـــــک چـــــو بـــــه آن جـــــا رســـــید
ــد ــ ــدم درکشـ ــ ــه، قـ ــ ــز آن ورطـ ــ ــت کـ ــ خویشـــــتن از حادثـــــه برتـــــر کشـــــدخواسـ
ــد ــ ــوش مانـ ــ ــره و خامـ ــ ــان خیـ ــ ــک چنـ ــ کـــــز همـــــه شیرین ســـــخنی گـــــوش مانـــــد«لیـ
ک ــال ــ ــر افـ ــ ــر بـ ــ ــر سـ ــ ــر از تکّبـ ــ ــی گـ ــ نشـــــینی هم چـــــو آتـــــش زود بـــــر خـــــاک1 کشـ
افـــــرازدت رفعـــــت  ســـــر  انـــــدازدت2 تواضـــــع  انـــــدر  ک  خـــــا بـــــه  تکّبـــــر 
ــت ــ ــ ــ ــد پسـ ــ ــ ــ ــدان را کنـ ــ ــ ــ ــر ســربلنــ ــ ــ ــ ـــــت3 تکبّـ ـــــان را زبـــردســـــ ـــــع زیـــردســـــتــ تواضـــ
ــد4 ســـــــــگ پـــــــــی  لقمـــــــــه چـــــــــو دم جنبانـــــــــد ــ ــ ــ ــع خوانـ ــ ــ ــ ــه تواضـ ــ ــ ــ ــل آن را نـ ــ ــ ــ عاقـ
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گـــــر او هســـــت حّقـــــا کـــــه مـــــن نیســـــتم»کـــــه جایـــــی کـــــه دریاســـــت مـــــن کیســـــتم؟
صـــــدف در کنـــــارش بـــــه جـــــان پروریـــــد«چـــــو خـــــود را بـــــه چشـــــم حقـــــارت بدیـــــد
ــال را؟ ــ ــازد زادۀ اقبـ ــ ــوار سـ ــ ــی خـ ــ ــی کـ ــ ــس ران زال را1 بی کسـ ــ ــردد مگـ ــ ــیمرغ می گـ ــ ــهپر سـ ــ شـ
ــال را2 بــا تهی چشــمان چــه ســازد نعمــت روی زمیــن؟ ــ ــدۀ غربـ ــ ــد دیـ ــ ــن نباشـ ــ ــیری از خرمـ ــ سـ
ـــــرش راه ـــــه ســـــاق ع ـــــردن ب ـــــی ب ـــــوان ز افتادگ دولـــــِت پابـــــوس روزی می شـــــود خلخـــــال را3 می ت
ــود ــ ــی می شـ ــ ــج اژدهایـ ــ ــی گنـ ــ ــار از نزدیکـ ــ ــال را4 مـ ــ ــردم مـ ــ ــد مـ ــ ــاه می جوینـ ــ ــرای جـ ــ از بـ
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ــد«»بلنـــــدی از آن یافـــــت کاو پســـــت شـــــد  ــا هســـــت شـــ ــت تـــ ــتی کوفـــ دِر نیســـ
ســـــنگش اندازنـــــد تـــــا عریـــــان شـــــود از بـــــرگ و بـــــار1 گـــــر در ایـــــن بســـــتان درختـــــی ســـــبز گـــــردد بـــــارور
ـــــی ـــــه نادان ـــــاری ب ـــــر خ ـــــه گ ـــــتان ک ـــــار در بس ـــــرو زنه سرانگشـــــت تـــــو بْخراشـــــد دلـــــم در ســـــینه بْخروشـــــد2 م
بیـــــم گنـــــه مْخـــــراش و مْخـــــروش از  ــوش3 دل  ــ ــد جـ ــ ــت می زنـ ــ ــای رحمـ ــ ــه دریاهـ ــ کـ
ـــــوی4 شـــــبنم بـــــه آفتـــــاب رســـــید از فروتنـــــی ک برش ـــــا ـــــم از خ ـــــو ه ـــــر ت ـــــو مگ ـــــاده ش افت
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ـــــد ـــــر دارن ـــــر س ـــــاج ب ـــــو ت ـــــو را چ ـــــه ت ـــــی ک ـــــاش1 خواه ـــــه ب ـــــای هم ک پ ـــــا ـــــر و خ ـــــه  گی دســـــت هم
ک قدمـــــش تـــــاج مـــــن اســـــت گـــــــــرم تـــــــــاج دهـــــــــی نســـــــــتانم2 تـــــا کـــــه خـــــا ا
ک پـــــا شـــــدند3 آن ســـــروران کـــــه تـــــاج ســـــر خلـــــق بوده انـــــد کنـــــون نظـــــاره کـــــن کـــــه همـــــه خـــــا ا
ــن ــ ــی کـ ــ ــه خواهـ ــ ــت آر و هرچـ ــ ــه دسـ ــ کـــــــــن 4 دل بـ پادشـــــــــاهی  زور  و  زر  بـــــــــی 
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ک ره هــر کــس شــعار خــود ـــــردد1 کنــد افتادگــی چــون خــا ـــــروز می گ ـــــردد طـــــرف، پی ـــــا آســـــمان گ ـــــر ب گ ا
ـــــزد ـــــش کار برخی ـــــن ز پی ـــــر جـــــان را حجـــــاب ت گ ز خـــــواب هجـــــر چشـــــم دل بـــــه روی یـــــار برخیـــــزد2 ا
ـــــت ـــــدی یاف ـــــدان بلن ک ـــــن خا ـــــه در ای ـــــتاره ای ک ــت!3 س ــراب نرف ــد اضط ــا ص ــان ب ــرر ز جه ــون ش ــه چ ک
ــت ــ ــدی یافـــــ ــ ــم بلنـــــ ــ ــر طالعــــ ــ کارم از بخــــــــت زورمنـــــــــدی یافــــــــــت4 اختـــــ
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کنون وقت حیلت است، هرچند تدبیر در هنگام با فایده بیش تر ندهد.« »غفلت کردم و فرجام کار غافان چنین باشد و ا

عاقــالن چــو  کــن  نگــه  خویــش  کار  فرجام جـوی روی نـدارد بـه رود )= نوعـی سـاز( و جـام1 فرجــام 
ـــــو ـــــم همی خـــــوری و چشـــــم خـــــون ت ـــــو درد و غ ــری2 ت ــ ــت کار ننگـ ــ ــه عاقبـ ــ ــود کـ ــ ــن زآن بـ ــ ویـ
افتـــــاد3 گرچـــــه تدبیـــــر کـــــرد عقـــــل، افســـــوس عشـــــق  دام  بـــــه  دل  عاقبـــــت 
عاقـــــل آن اســـــت کـــــه اندیشـــــه کنـــــد پایـــــان را4 طلـــــب منصـــــب فانـــــی نکنـــــد صاحـــــب عقـــــل
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کنون وقت حیلت است؛ هرچند تدبیر در هنگام با فایده بیش تر ندهد.« »غفلت کردم و فرجام کار غافان چنین باشد و ا

داریــم دل نگــه  خوبــان  کــز  بــود  ایــن  مــا  عاقبـــــت مـــــا را ز کار خویـــــش غافـــــل ســـــاختند1 کار 
حقیقـت بـه  چـون  مکـن  تکیـه  خـود  طاعـت  از عاقبـــــت کار کســـــی را خبـــــری نیســـــت2 بـر 
ـــــه نبســـــت ـــــر ک ـــــود نگ ـــــت کار خ ـــــه عاقب ـــــی ب ــو3 یک ــ ــه ی تـ ــ ــا زمانـ ــ ــد بـ ــ ــدی عهـ ــ ــعادت ابـ ــ سـ
اســـــت4 کار هــــــــر درِد دگــــــــر آســــــــان اســــــــت بی درمـــــان  کـــــه  درد  ایـــــن  از  آه 
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کنون وقت حیلت است، هرچند تدبیر در هنگام با فایده بیش تر ندهد.« »غفلت کردم و فرجام کار غافان چنین باشد و ا

ــور1 گفـــــــت چشـــــــم تنـــــــگ دنیا دوســـــــت  را ــ ک گـ ــا ــ ــا خـ ــ ــد یـ ــ ــر کنـ ــ ــت پـ ــ ــا قناعـ ــ یـ
ببنـــــــد سرچشـــــــمه  ز  آب  ســـــــلیم!  کـــــه چـــــو پـــــر شـــــد، نتـــــوان بســـــتن  جـــــوی2 ای 
ـــردد3 هـــــر شـــــادی عالـــــم کـــــه بـــــه مـــــا روی نهـــــد ــ ـــم گ ــ ـــد غ ــ ـــا رس ــ ـــوی م ــ ـــر ک ــ ـــر س ــ ـــون ب ــ چ
رســـــاند روزی  چنـــــان  نادانـــــان  بمانـــــد4 بـــــه  حیـــــران  آن  انـــــدر  دانـــــا  کـــــه 

همۀ گزینه ها با عبارت زیر تناسب معنایی دارد، به جز .......... .  77

کنون وقت حیلت است، هرچند تدبیر در هنگام با فایده بیش تر ندهد.« »غفلت کردم و فرجام کار غافان چنین باشد و ا

بیــــــن ســــــرانجام  را  کارهــــــا  چـــــو بدخـــــواه دانـــــه نهـــــد، دام بیـــــن1 همــــــه 
کار اّول  پیش بینــــــــــی  ــار2 نکــــــــــردی  ــ ــم گرفتـ ــ ــدی در غـ ــ ــر شـ ــ ــا آخـ ــ ــه تـ ــ کـ
ببیـــــــــن را  آخـــــــــر  کار،  ابتـــــــــدای  ــن3 ز  ــ ــوم دیـ ــ ــیمان یـ ــ ــو پشـ ــ ــی تـ ــ ــا نباشـ ــ تـ
ببنـــــد یـــــک دم  را  ابلیســـــانه  چنـــــد بینـــــی صـــــورت آخـــــر؟ چنـــــد؟ چنـــــد؟4 چشـــــم 

کدام گزینه به مفهومی متفاوت اشاره دارد؟ 78

ببیــن را  خــود  ســرانجام  کــن  چـــــو کاری بیابـــــی از ایـــــن بـــــه، گزیـــــن1 نگــه 
ــود ــ ــزون می شـ ــ ــت فـ ــه بختـــ ــ ــن کـ ــ ــن ایـ ــ ببیـــــن تـــــا ســـــرانجام چـــــون می شـــــود؟2 مبیـ
کام ــا ــ ــه نـ ــ ــوردن بـ ــ ــدت خـ ــون بایـــ ــ ــی خـ کـــــه تـــــا در عاقبـــــت بینـــــی ســـــرانجام3 بســـ
ننگــــــــرد کارش  پایــــــــان  در  خــــــــورد4 هرکــــــــه  پشــــــــیمانی  روزی  عاقبــــــــت 

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی دارد؟ 79

»هرچند تدبیر در هنگام با فایده بیش تر ندهد، با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد.«

شــد مشــکل  او  از  دل  کار  و  آمــد  عشــق  هرچـــــه تدبیـــــر خـــــرد بـــــود همـــــه باطـــــل شـــــد1 بــاز 
ــد ــ ــو نومیـ ــ ــده ای مشـ ــ ــال مانـ ــ ــه دام بـ ــ ــر بـ ــ گـ بســـــا کـــــه فضـــــل تـــــو بـــــازآردت بـــــه تخـــــت شـــــهی2 ا
ــت ــ ــت مسـ ــ ــرور و غفلـ ــ ــت از غـ ــ ــه گشـ ــ دســـــت3 هرکـ ز  بـــــداد  جهـــــان  آن  نیکـــــی 
بـــــال4 دوســـــت نباشـــــد بـــــه حقیقـــــت کـــــه او در  کنـــــد  فرامـــــوش  دوســـــت 
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 جریان درس هفتم از البه الی سطرهای دو نوشتار عرفانی می گذرد و در پایان، بخش »شعرخوانی« غزلی عاشقانه را پیش رو می گذارد.

 
و  »جمال«  »ُحسن«،  مفاهیم  از  درس،  این  در  سهروردی  شهاب الّدین 
از سوی  »کمال« سخن می گوید و جمال و کمال را ویژگی هایی خواستنی 
همه موجودات معّرفی می کند و از همین جا سخن را به »عشق« می کشاند. 
مراتِب  و سپس  بر می شمرد  نهایت خود  در حّد  را محبتی  ادامه، عشق  در 

معرفت، محّبت و عشق را با هم مقایسه می کند.

و  ماّدی  وجود  ترک  »تمهیدات«  نام  با  خود  اثر  در  همدانی  عین القضات 

ک بازی را شرط عاشقی معّرفی می کند و زندگی حقیقی را در عشق ورزی  پا
گفتار خود  پایان  در  که  کرم )ص(  ا پیامبر  از  نویسنده در حدیثی  می داند. 
آورده، با توصیف عشق خداوند به بنده و عشق بنده به خداوند، به بی اختیاری 

عاشق در این عشق اشاره می کند. 

سروده ای ست عـاشقانه از استـاد دکتـر محّمدرضا شفیعی کدکنی، متخّلص 
به »م. سرشک«. دکتر شفیعی در این اثر ضمن اشاره به گدازندگی و دشواری 

گیر و جاودانه برمی شمرد. تحّمل غم هجران، عشق را پدیده ای فرا

هنگام مطالعه و مرور درس هفتم، در قلمروهای سه گانۀ تحلیل متن، این موارد را زیر نظر بگیر:

 
توّجه به واژگان مهّم امالیی در متن درس، بررسی نمونه هایی از جمله های 
جمله های  که  اسنادی  فعل های  معّرفی  و  چهار جزئی  و  سه جزئی  اسنادی 

چهارجزئی می سازند.

معّرفی »پروانه« به عنوان نماد و بررسی چند نمونه از آن در ادبّیات، تحلیل 

نمونه هایی از آرایه های کنایه، تشبیه و سجع

توّجه به مفاهیم مهّمی از قبیل »غلبه عشق بر عقل، ارزشمندی واسطه های 
ک بازی عاشقانه،  رسیدن به خدا، توصیه به تحّمل دشواری های راه عشق، پا

و این که زندگی بدون عشق، بی معناست.«

بدانکهازجملۀنامهایُحسنیکی»جمال«استویکی»کمال«وهرچهموجودند،ازروحانیوجسمانی،طالبکمالاند،وهیچکسنبینیکهاورابهجمال

میلینباشد: زیبادوستی و کمال طلبی در سرشت همه موجودات است.
پسچوننیكاندیشهکنی،همهطالِبُحسناندودرآنمیکوشندکهخودرابهُحسنرسانند: زیبادوستی و کمال جویی در سرشت همه موجودات است.

بهُحسنـکهمطلوِبهمهاستـدشوارمیتوانرسیدن: زیبادوستی و کمال طلبی در سرشت همه موجودات است. / دشواری دست یابی به ُحسن

وصولبهُحسنممکننشود؛ااّلبهواسطۀعشق: عشق کلید رسیدن به حسن است.
عشقهرکسیرابهخودراهندهدوبههمهجاییمأوانکندوبههردیدهرویننماید: هر کسی استعداد و توانایی درک عشق را ندارد.

محّبتچونبهغایترسد،آنراعشقخوانند.وعشقخاصترازمحّبتاست؛زیراکههمهعشقیمحّبتباشداّماهمهمحّبتیعشقنباشد: برتری عشق بر 

محبت
محّبتخاصترازمعرفتاست؛زیراکههمهمحّبتیمعرفتباشد،اّماهمهمعرفتیمحّبتنباشد: برتری محبت بر معرفت

اّولپایه،معرفتاستودومپایه،محّبتوسُیمپایه،عشق.وبهعالَِمعشقـکهباالیهمهاستـنتوانرسیدن،تاازمعرفتومحّبتدوپایۀنردباننسازد: 

توصیف مراتب کمال تا رسیدن به عشق / عشق باالترین درجه است.
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درعشققدمنهادن،کسیرامسّلمشودکهباخودنباشدوترِکخودبکندوخودراایثاِرعشقکند: جان فشانی عاشق حقیقی در راه عشق / برای رسیدن به 
خدا باید از وجود ماّدی برید.

عشقآتشاست.هرجاکهباشدجزاو،رختدیگریننهد،هرجاکهرسد،سوزدوبهرنگخودگرداند: ویرانگری و گدازندگی عشق / تقابل عشق و تعّلقات ماّدی

ک بازی عاشق درعشقکسیقدمنهدکِشجاننیست/باجانبودنبهعشقدرساماننیست: پا

ایعزیز،بهخدارسیدنفرضاست،والبدهرچهبهواسطۀآنبهخدارسند،فرضباشدبهنزدیِکطالبان: ضرورت نزدیکی به خداوند

عشق،بندهرابهخدابرساند.پسعشقازبهِراینمعنیفرِضراهآمد: وسیله و الزمه رسیدن بنده به خداوند، عشق است.

کاِرطالبآناستکهدرخودجزعشقنطلبد: تقابل عشق و تعّلقات ماّدی / بی تعلّقی عاشق حقیقی

وجودعاشقازعشقاست،بیعشقچگونهزندگانیکند؟: هستی عاشق با عشق سرشته شده است. / عشق مایه زندگی ست.

حیاتازعشقمیشناس،ومَماتبیعشقمیاب: کسی که از عشق بی بهره باشد مرده است./ عشق به وجود عاشق زندگی می بخشد.

سودایعشقاززیرکیجهانبهترارزد،ودیوانگیعشقبرهمهعقلهاافزونآید: ارزشمندی عشق / تقابل عشق و عقل
هرکهعاشقنیست،خودبینوپرکینباشد،وخودرایبود.عاشقیبیخودیوبیراییباشد: تقابل عشق و خودبینی / توام بودن عشق و از خود بی خودی / تسلیم عاشقانه

درعالمپیر،هرکجابرناییاست/عاشقباداکهعشقخوشسوداییاست: ارزشمندی عشق / تقابل عشق و عقل
ایعزیز،پروانه،قوتازعشقآتشخورد،بیآتشقرارندارد،ودرآتشوجودنداردتاآنگاهکهآتشعشقاوراچنانگرداندکههمهجهانآتشبیند؛چون

بهآتشرسد،خودرابرمیانزند: از خود بی خودی و جان فشانی عاشقانه / تقابل عشق و آسایش

خودنداندفرقیکردنمیانآتشوغیرآتش،چرا؟زیراکهعشق،همهخودآتشاست: از خود بی خودی و جان فشانی عاشقانه / گدازندگی عشق

َبالّلُهَعبداًَعِشَقُهوَعِشَقَعلَیِهَفَیُقوُلَعبدیأنَْتعاِشقیوُمِحّبی،وأنَاعاِشٌقلََکوُمِحٌّبلََکِانأَرْدَتأَولَمتُرِْد«: ضرورت تسلیم بودن در راه عشق /  »اذاأحَّ

بی اختیار بودن عاشق
مایی،ومامعشوقوحبیِبتوایم]چهبخواهیوچهنخواهی[:  گفت:اوبندۀخودراعاشِقخودکند،آنگاهبربندهعاشقباشدوبندهراگوید:توعاشقوُمحِبّ

ضرورت تسلیم بودن در راه عشق/ بی اختیار بودن عاشق.
بیمآناستکزغمعشقت/سربرآرددلمبهشیدایی: شورانگیزی عشق / تقابل عشق و عقل

ک بازی عاشق ببینآخرکهآنپروانهخوش/چگونهمیزندخودرابهآتش: پا

چوازشمعیرسدپروانهرانور/درآیدپرزنانپروانهازدور: شوق وصال
دردهرکسراببینیدرحقیقتچارهدارد/منزعشقتباهمهدردیکهدارمناگزیرم: درمان ناپذیری درد عشق

عشق،آزادیاست: عشق موجب رهایی از وجود ماّدی است.

صبربرداِغدلسوختهبایدچونشمع/الیقصحبتبزمتوشدنآساننیست: صبر کلید کام یابی است. / هرکسی لیاقت درک عشق را ندارد.

ک بازی عاشقانه / ترک دل بستگی ها، الزمه وصال است. گرکهالیقمبگو: پا منکههرآنچهداشتماّولرهگذاشتم/حالبرایچونتوییا
گرنباشیکاردلمتماماست: زندگی واقعی در عشق ورزیدن است. بیعشقزیستنراجزنیستی،چهناماست/یعنیا

میتواندحلقهبردرزدحریمحسنرا/دررگجانهرکهراچونزلف،پیچوتابهست: شرط وصال تحّمل دشواری های راه عشق است.

بازآکهدرهوایتخاموشیجنونم/فریادهابرانگیختازسنِگکوهساران: گدازندگی و دشواری هجران

ایجویباِرجاری!زینسایهبرگمگریز/کاینگونهفرصتازکفدادندبیشماران: توجه به غنیمت شمردن فرصت

گفتی:»بهروزگارانمهرینشسته«گفتم:/»بیروننمیتوانکردحّتیبهروزگاران«: ترک عشق، ناممکن است.
گیری عشق پیشازمنوتوبسیاربودندونقشبستند/دیواِرزندگیرازینگونهیادگاران: فرا

ویننغمۀمحّبت،بعدازمنوتومانَد/تادرزمانهباقیستآواِزبادوباران: جاودانگی عشق

بزم:محفل، ضیافت
جسمانی:منسوب به جسم، مقابل روحانی

جمال:زیبایی، زیبایی ازلی خداوند

به  و  َرستگی  خود   از  حالت  بیخودی:بی هوشی، 
معشوق پیوستن

ُحسن:نیکویی، زیبایی

به روح، معنوی، ملکوتی، آن چه  روحانی:منسوب 
از مقولۀ روح و جان باشد.

سامان:درخور، میّسر، امکان
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سودا: خیال، دیوانگی  معامله

شیدایی:دیوانگی
بندگانش  بر  خداوند  آن چه  ضروری،  فرض:الزم، 

واجب کرده است.
کمال:کامل بودن، کامل ترین و بهترین صورت و حالت 
هر چیز، سرآمد بودن در داشتن صفت های خوب

محب:دوستدار، یار، عاشق

ممات:مرگ، ُمردن
نغمه:نوا، ترانه، سرود

وصول:رسیدن، ورود
مأوا:جایگاه، پناهگاه
غایت:پایان، نهایت

معرفت:شناختن

مسّلمشدن:قطعی شدن، ثابت شدن
بیرایی:سست رایی، بی عقلی

برنا:جوان 
حبیب:یار، دوست، معشوق، محبوب

تمهیدات:بند و بست ها و ترتیب ها
ناگزیر:ناچار

داغ:سوگ
الیق:شایسته

صحبت:هم نشینی

به  درس  در  عقل؛  گشتن  تباه  جنون:دیوانگی، 
معنِی عشق 

واسطه:میانجی

حیات)زندگی( ~ حیاط )محوطه جلوی خانه(فرض)واجب (~ فرز )چابک(

واسطه)میانجی(  وسایط
غایت)پایان(  غایی

الیق)شایسته(  لیاقت
ناگزیر)ناچار(

تمهیدات)ترتیب ها(
مأوا)جایگاه(

نغمه) آواز خوش(

ا مس�ن� )�نهاد+ مس�ن�+ �نعل( ئی �ب � �ن مله های سه �ب  �ب
جمله هایی هستند که عالوه بر نهاد و فعل، به مسند هم نیاز دارند. مانند: این داستان خواندنی است.

فعل های اسنادی جمله سه جزئی با مسند می سازند: است، بود، شد، گشت، گردید، باشد، شود و معادل هایشان
 اسنادِیمخّفف)کوتاهشده(

 از شکل مخّفف )کوتاه شده( فعل اسنادِی »است« غافل نشویم! »است« برخالف دیگر فعل های اسنادی، صرِف سالمی ندارد، یعنی به صورت »استم، استی، ...« 
صرف نمی شود، بلکه امروز، ترجیح می دهیم صیغه های مخّفف )کوتاه شده( آن را به کار ببریم:

م )= استم( یم )= استیم( ی )= استی( ید )= استید( است ند )= استند(
 مسندباظاهِرمتّممی

 گونه ای از مسند وجود دارد که شامل یک حرف اضافه و اسمِ همراه آن است. چنین مسندی، در واقع، مسند با قیافه متّمم است و به بیان دیگر »متّمم در جایگاه 
مسند« نام گرفته. می دانیم مسند هم ـ مانند هر نقش دیگری  ـ با فعل شناخته می شود. فعِل اسنادی مسند می خواهد و این مسند بالفاصله پیش از فعل قرار دارد؛ 

هر شکلی که می خواهد داشته باشد؛ از جمله این که ظاهرِ متّممی داشته باشد. این ها را مقایسه کن:
امیر از دوستان است. امیر دوست من است. 

مسند )متّمم در جایگاه مسند( مسند   

در نمونه های باال فعِل اسنادِی »است« مشّخص می کند که پیش از آن، هرچه بیاید، مسند است و بودن یا نبودن حرف اضافه اهّمّیتی ندارد. 
 اسنادیبهمعنِیاسنادی

 هر فعل، باید مفهومی را که از آن انتظار می رود برساند. فعل اسنادی باید مفهوم اسنادی داشته باشد، در غیر این صورت، اسنادی نیست؛ بنابراین، فعل غیراسنادی 
با ظاهر اسنادی غیراسنادی ست و به عکس، فعل اسنادی با ظاهر غیراسنادی، اسنادی ست؛ مثالً »شد« به معنِی »رفت« و »است« به معنِی »وجود دارد« و »بود« 
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به معنی »وجود داشت« و »گشت« و »گردید« به  معنِی »چرخید« یا »گشت و گذار کرد« یا »جست وجو کرد« اسنادی نیستند؛ تنها ظاهرشان شبیه به فعل های 
اسنادی ست؛ وگرنه معنِی اسنادی نمی دهند و با فعل های اسنادی هم، جایگزین نمی شوند. 

به عکس، فعلی که ظاهر غیراسنادی داشته باشد، اّما معنی اسنادی بدهد، اسنادی به شمار می آید مانند »آمدن« به معنِی »شدن«: از درمان درد عشق عاجز آمدم. )شدم(

ا م�نعول و مس�ن� )�نهاد + م�نعول + مس�ن� + �نعل( ئی �ب � �ن هار �ب مله های �چ  �ب
افعالاینجملههابهدوگروهتقسیممیشوند:

گروهاول:شامل فعل های »گرداند، کرد، نمود، ساخت« می شود. این ها در واقع همان فعل هاى جمله های سه جزئی با مسند هستند که به سبب گذرا شدن، به یک 
جزء دیگر نیز )مفعول( نیاز پیدا کرده اند.

علی خسته شد  کار علی را خسته گرداند / کرد / نمود / ساخت.
فعل مسند  مفعول  نهاد  فعل  مسند  نهاد   

گروهدوم:فعل های این گروه شامل چند مصدر »پنداشتن، انگاشتن، فرض کردن، به شمار آوردن، به حساب آوردن، نامیدن، نام نهادن ، صدا زدن، گفتن، خواندن، 
دانستن، دیدن، یافتن و...« می شود. 

این نمونه  را ببین:  
 اهل محل او را امانتدار می پنداشتند / می دانستند / به شمار می آوردند / ...

 برخی از فعل هاى یاد شده به معانی دیگر هم به کار می روند که در آن صورت دیگر فعل اسنادى نیستند؛ فعل های: »دیدن، یافتن، خواندن، دانستن« از این 
گونه اند. برای تشخیص اسنادی بودن یا نبودن این فعل ها، کافی ست آن ها را با فعل های دیگر این گروه جایگزین کنیم.

   
او را در خانه یافتم. )پیدا کردم(او را دانا یافتم )پنداشتم( 
او را در خانه دیدم. )مشاهده کردم(او را دانا دیدم. )پنداشتم(

آنها آواز می خوانند. )سر می دهند(آن ها او را پهلوان می خوانند. )می پندارند(  
او تمام جزئیات درس را می داند. )بلد است(حافظ خود را رند می داند. )می پندارد(

ا م�تمّم و مس�ن� )�نهاد + م�نعول + مس�ن� + �نعل(: ئی �ب � �ن هار�ب مله های �چ  �ب
فعل چهارجزئی گذرا به متّمم و مسند باید یک فعل اسنادی باشد که حرف اضافه اختصاصی هم داشته باشد. از میان فعل های چهارجزئی که یک جزء آن ها مسند 

باشد )فعل های نام برده در باال( فقط فعل »گفتن« چنین وضعّیتی دارد. »گفتن« تنها فعِل گذرا به متّمم و مسند است و هیچ معادل و جایگزینی هم ندارد:
اهالی محل به او پهلوان می گفتند.

در این درس به آرایه هایی مانند »سجع، کنایه و تشبیه« توّجه کن!

 تشبیه: اّدعای همانندی دو چیز در یک یا چند ویژگی مشترک
 چشم او در آبی بودن همانند آسمان است.

ارکان: تشبیه از چهار رکن )پایه( تشکیل می شود:
 مشّبه: رکنی که می خواهیم آن را تشبیه کنیم.  چشم   مشّبهبه: رکنی که مشّبه را به آن تشبیه می کنیم.  آسمان

 وجهشبه: ویژگی مشترک میان مشّبه و مشّبه به  آبی بودن  اداتتشبیه: واژه ای که مفهوم مشابهت را می رساند.  همانند

ــــاش آزادگـــرت ز دســـت برآیـــد چـــو نخـــل بـــاش کریم  ــــد چــــو ســــرو ب ورت ز دســــت نیای
گویــــی کــــه روز مــــن بــــود و روزگار مــــناز بــس کــه کوته اســت و ســیه زلف یــار من
ــــرق بشــــد روزگار عمــــراز دیــده گر سرشــک چو باران چکد رواســت ــــدر غمــــت چــــو ب کان

تشبیهفشرده: تشبیهی که »ادات« و »وجه شبه« آن حذف شود و دو گونه است:
تشبیهفشردهغیرترکیبی)ِاسنادی(: که در آن »مشّبه به« به »مشّبه« اسناد )نسبت( داده می شود؛ مانند: چشم او آسمان است.
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شیری ست غمزه تو که دل هــاست بیشه اشروی تـــو آتشی ســـت کـــه زلـــف اســـت دود او
مـــن خزان دیـــده و پژمـــرده گلــــی در چمنـــمتو همه ماهی و خورشیدی و ابرّی و نســـیم

تشبیهفشردهاضافی: که به »اضافه تشبیهی« معروف است و در آن، یکی از طرفین تشبیه با کسره به دیگری اضافه می شود؛ مانند: آسمان چشم

ــروش ــ ــوی باده ف ــ ــه ک ــ ــم ب ــ ــــروشدوش رفت ــــوش و خ ــــه ج ــــق، دل ب ــــش عش زآت
ــــده ام ــــم دل کن ــــر خات ــــت ب ــــوت لبـ ــــام یاق ــــازه این ــــن ت ــــر نگی ــــتم ب اســــم اعظــــم را نوش

کنایه: به کار بردن ترکیب یا عبارتی که دو معنی دارد: یکی معنای لفظی و ظاهری که مورد نظر نیست و دیگر، معنای باطنی که منظور گوینده است.

 
بر باد رفتن: کنایه از نابود شدنعاشــــقی ها از دلــــم دیوانگی هــــا از ســــرمتــار و پــود هســتی ام بــر بــاد رفت اّمــا نرفت

کآن که کوته دست باشد در جهان سرور شوداز دو عالم دســت کوته کن چو ســرو آزاده وار
و  تعّلق  ترک  از  کنایه  بودن:  کوته دست  و  کردن  کوتاه  دست 

دل بستگی
ــــر ــــاد در س ــــدان ب ــــر و چن باد در سر داشتن: کنایه از مغرور بودنچگونــــه خنــــده نایــــد گلســــتان را؟گل اندک عم

ـــمای کـــه بـــه تشـــویش مـــا دســـت بـــرآورده ای ـــا ســـپر انداختی ـــغ چـــرا می کشـــی؟ م تی
دست برآوردن: کنایه از اقدام کردن
سپر انداختن: کنایه از تسلیم شدن

زآن چــون خیــال گشــتم تــا در دلــم گذاریزآن دست شستم از خود تا دست من تو گیری
دست شستن: کنایه از قطع عالقه کردن

دست گرفتن: کنایه از یاری رساندن

سجع: در لغت به معنای »آواز کبوتر« است، و در اصطالح »هماهنگی دو واژه در حروف پایانی، وزن یا هر دو مورد« است.
گر در حروف پایانی )قافیه( باشد، »سجع مطّرف« نامیده می شود؛  گر هماهنگی کلمات سجع در وزن باشد، »سجع متوازن« نامیده می شود؛ مثل: عمر و مال، ا ا

گر از هر دو نظر کلمات سجع هماهنگ باشند، »سجع متوازى« نامیده می شوند؛ مثل: سال و مال مثل: »آید و نماید«، ولی ا
  سجع در پایان جمله ها قرار می گیرد و واژه های هم آهنگ پیش از آن ها را نباید سجع به شمار بیاوریم.

 یادگیری نام انواع سجع برای داوطلبان رشته های غیر انسانی ضروری نیست.

تمهیدات)منثور/غنایی(:عین القضات 
مثلدرختدرشبباران)منظوم(:محّمدرضا شفیعی کدکنی )م. سرشک(

فیحقیقةالعشق)منثور/غنایی(:شهاب الّدین سهروردی

معنیچندواژهدرکمانکروبهرویآننادرستنوشتهشدهاست؟2149

»شیدایی:دیوانگی/بزم:ضیافت/نغمه:ترانه/بیرایی:یارینکردن/حبیب:معشوق/صحبت:همنشینی/غایت:نادرست/مسّلمشدن:قطعیشدن«

4 یک 3 دو  2 سه   1 چهار 

معنیچندواژهدرکمانکروبهرویآننادرستنوشتهشدهاست؟2150

»حسن:نیکویی/مأوا:ساکن/مَمات:فناپذیر/ناگزیر:ناچار/بزم:محفل/برنا:جوان/فرض:ضروری/سامان:درخور«

4 یک 3 دو  2 سه   1 چهار 
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معنیواژهی»فرض«درکدامگزینهمتفاوتاست؟2151

تـــــا ســـــتانند از کـــــف مجنـــــون ســـــنان 1 پـــــس غـــــزا زیـــــن فـــــرض شـــــد بـــــر مؤمنـــــان
ــــرض ــــب و ف ــــرا واج ــــت م ــــاز اس ــــو نم ــــو چ ــــت ت بـــــه خدایـــــی کـــــه جـــــز او را نتـــــوان بـــــرد نمـــــاز 2 خدم
ـــرا 3 جســتم از خــواب ، در اندیشــه کــه تعبیــرش چیســت ــ ـــری داده م ــ ـــک ثم ــ ـــه این ــ ـــرض ک ــ ـــم ف ــ ـــا کن ــ ت
ــم ــ ــرض شناسـ ــ ــو را فـ ــ ــات تـ ــ ــات و مراعـ ــ جـــــان و دل و دیـــــن وقـــــف مراعـــــات تـــــو دارم 4 طاعـ
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ـــــن1 کعبــه را یــک بــار حــج فرض اســت و حضــرت کعبــه وار ـــــش از ای ـــــد بی ـــــدا برنتاب ـــــه عم ـــــر هفت ـــــا ه ـــــّج م ح
ــیاری ــ ــن بسـ ــ ــرض کـ ــ ــزو فـ ــ ــک جـ ــ ــر یـ ــ تـــــا در دِل خـــــود عالـــــمِ کل یابـــــی بـــــاز2 در هـ
ـــــو  ـــــل ت ـــــد قت ـــــن باش ـــــرض عی ـــــه ف ـــــد ک ـــــش گوی ــد 3 نرگس ــن تفضــل می کن ــر ای ــم گ ــه رشــوت می ده جــان ب
ـــام  ــ ـــب و روز در قی ــ ـــت ش ــ ـــه هس ــ ـــهی ک ــ ـــرو س ــ ـــــاز 4 س ـــــد نم ـــــرض ش ـــــر او ف ـــــد ب ـــــت بدی ـــــون قامت چ

معنیواژه»سودا«درکدامگزینهمتفاوتاست؟2153

ـــــر 1 در غمـــــزۀ جـــــادوی او نیرنـــــگ رنگارنـــــگ بیـــــن  ـــــون نگ گ ـــــون ســـــودای گونا ـــــی کن ـــــع خاقان در طب
ــت2 نـــــدارم ســـــر تـــــاج و ســـــودای تخـــــت  ــ ــه بخـ ــ ــد بـ ــ ــبیخون درآیـ ــ ــم شـ ــ ــه ترسـ ــ کـ
ــدارد  ــ ــان نـ ــ ــم زیـ ــ ــوان بیـ ــ ــودای آب حیـ ــ از می فـــــروش مـــــی را بـــــا جـــــان خریـــــد بایـــــد3 سـ
خوانـــــد بایـــــد  کمـــــال  بهـــــر  ــد4 علـــــم  ــ ــد خوانـ ــ ـــال بایـ ــ ــودای م ــ ــه سـ ــ ــه بـ ــ نـ
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ــت1 غـــــرق دریـــــا تشـــــنه می میـــــرم مـــــدام ــوش اس ــودا خ ــن س ــت ای ــودایی اس ــه س ــن چ ای
ــــــــــود ــــــــــاده ب ــــــــــری در گل افت ــــــــــی را خ بـــــود2 یک افتـــــاده  در دل  ز ســـــوداش خـــــون 

ـــــج  ـــــاج و گن ـــــودای ت ـــــر لشـــــکر و س ـــــلطان و فک ــدری3 س ــ ــج قلنـ ــ ــر و کنـ ــ ــن خاطـ ــ ــش و امـ ــ درویـ
ــت4 هر کـــــه دل از دســـــت داد و عشـــــوه دنیـــــا خریـــــد  ــرد و رف ــودا ک ــب س ــیم قل ــه س ــود را ب ــف خ یوس

معنیواژه»داغ«درکدامگزینهمتفاوتاست؟2155

ــــــــــش  ــــــــــد ز داغ ــــــــــه درد آم ــــــــــیرین ب ــش1 دل ش ــ ــد ز باغـ ــ ــم شـ ــ ــن گـ ــ ــی نازنیـ ــ ــه مرغـ ــ کـ
ــــــــــی را ــــــــــون من ــــــــــت دو داغ چ ــــــــــف اس یـــــک شـــــعله بـــــس اســـــت خرمنـــــی را2 حی

ــت3 ای خضـــــر غیـــــر داغ عزیـــــزان و دوســـــتان  ــ ــه چیسـ ــ ــی جاودانـ ــ ــو را ز زندگـ ــ ــل تـ ــ حاصـ
ــت4 هنـــــوز از عشـــــق بازی ســـــخت داغ اســـــت  ــ ــاغ اسـ ــ ــیرین در دمـ ــ ــور شـ ــ ــوزش شـ ــ هنـ

درکدامبیتغلطامالییوجوددارد؟2156

ــــرض  ــــب و ف ــــرا واج ــــت م ــــاز اس ــــو نم ــــو چ ــــت ت بـــــه خدایـــــی کـــــه جـــــز او را نتـــــوان بـــــرد نمـــــاز 1 خدم
ــای راز  ــ ــ ــ ــ ــ ــور آن دری ــ ــ ــ ــ ــ ــاز ن ــ ــ ــ ــ ــ فـــــرض شـــــد بـــــر جملـــــه اّمـــــت نمـــــاز 2 از نم
ــردان3 بـــــه میـــــدان خویـــــش انـــــدر اســـــپ ســـــخن را ــ ــواری بگـ ــ ــک سـ ــ ــرض و چابـ ــ ــر فـ ــ گـ ا
ـــــن4 کعبــه را یــک بــار حــّج فــرض اســت و حضــرت کعبه وار ـــــش از ای ـــــد بی ـــــدا برنتاب ـــــه عم ـــــر هفت ـــــا ه ـــــج م ح

درکدامبیتغلطامالییوجوددارد؟2157

چـــــون بـــــه حـــــال خـــــود و انصـــــاف شـــــما می نگـــــرم 1 بـــــه حیـــــات خـــــودم اّمیـــــد نمی مانـــــد هیـــــچ 
ـــــت مقصـــــود ماســـــت2 درد دل دوســـــتان گـــــر تـــــو پســـــندی رواســـــت ـــــراد شماســـــت غای ـــــه م هر چ

طـــــراوت نقمـــــات ملـــــک بـــــه گاه نـــــدا 3 لطافـــــت حـــــرکات فلـــــک بـــــه گاه ســـــماع 
ــد  ــا باشـــ ــذر آن کجـــ ــد عـــ ــدازه تمهیـــ ــرا انـــ ــواری 4 مـــ ــه ره ــم ب ــی همی پوی ــم لنگ ــون کن ــن چ ولیک

درکدامبیتغلطامالییوجوددارد؟2158

ــوم  ــ ــد نجـ ــ ــطه عقـ ــ ــب واسـ ــ ــمان در طلـ ــ روی در رای تـــــو آورده کـــــه وی شـــــاهد وی 1 آسـ
ـــت ـــ ـــرخ بگذشــــ ـــ ـــ ـــام چـ ـــ ـــ ـــت بـ ـــ ـــی از هفــــ ـــ ـــ نـــــدارد2 کسـ مـــــأوا  در  هشـــــت  بـــــاغ  کـــــه 
گذیـــــر 3 مـــــن جمـــــع کـــــرده هیـــــزم افعـــــال بـــــد بســـــی  و آن گـــــه گـــــذر بـــــر آتـــــش قهـــــر تـــــو نا
ـــــن ـــــای وصـــــل ک ـــــش تمن ـــــدر خوی ـــــه ق ســـــیمرغ مـــــا چـــــه الیـــــق زاغ آشـــــیان توســـــت4 ســـــعدی ب
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درمتنزیرچندغلطامالییوجوددارد؟2159
»وخردمندچونعناناختیاربهدستآوردوآثارغرضورزیروزگارمّکارزایلگردانید،درمفارقتدشمنمسارعتفرزشناسدولحظهایتأخیروتوّقفو

ترّددجایزنشمرد؛هرچندازجانبخویشسراسرثباتووقارمشاهدهکند،ازجانبخصمآندروهمنیارد،وهرآینهازویدوریگزیند.«
4 یک 3 دو  2 سه  1 چهار  

درمتنزیرچندغلطامالییوجوددارد؟2160
»هیچابهامیدرکارنیست.کشفحقیقتگردشزمین،آغازعصرجدیدیاست.گرچهدرسپیدهدماینعصرهنوزگالیلهنمیتواندطلبشیرفروشرابدهد.

همیناجبارمعیشتاوراناگذیرمیکندبرایچندرغازتویکّلههرزباننفهمیفروکندکهدوخّطموازیدربینهایتبههممیرسند.«
4 یک 3 دو  2 سه  1 چهار 

واژههایمشّخصشدهدرهمۀگزینهها»نقشمسندی«دارند؛بهجز.............2161
ــی ــ ــ ــ ــ ــیدای گیت ــ ــ ــ ــ ــتی ش ــ ــ ــ ــ ــظ نگش ــ ــ ــ ــ ــان1 حاف ــ ــ ــ ــ ــد ادیب ــ ــ ــ ــ ــنیدی پن ــ ــ ــ ــ ــر می ش ــ ــ ــ ــ گ
ــت ــ ــی اسـ ــ ــوادار کمان ابرویـ ــ ــاز هـ ــ ــرغ دل بـ ــ ای کبوتـــــر نگـــــران بـــــاش کـــــه شـــــاهین آمـــــد2 مـ

ــددی  ــ ــان مـ ــ ــت رفیقـ ــ ــد از دسـ ــ ــار شـ ــ ـــــم3 دل بیمـ ـــــی بکنی ـــــم و دوای ـــــر آری ـــــه س ـــــش ب ـــــا طبیب ت
ــی ای دل ــن شناســـ ــب ار حســـ ــان آن طلـــ ــ کایـــــن کســـــی گفـــــت کـــــه در علـــــم نظـــــر بینـــــا بـــــود4 از بتـ

نقشدستورینخستینواژهکدامگزینهمتفاوتاست؟2162

گـــــر تـــــو را از مـــــن دل ســـــوخته بـــــاور نشـــــود1 صـــــورت حـــــال مـــــن از زلـــــف دالویـــــز بپـــــرس
ـــــم بخواهـــــی ســـــوخت ـــــر دل ـــــو ام، گ ـــــر ت ـــــع ام ـــــم بخواهـــــی خســـــت2 مطی ـــــر تن ـــــو ام، گ اســـــیر حکـــــمِ ت

حامـــــل عاقـــــل بـــــا زیـــــره بـــــه کرمـــــان نشـــــود3 خانـــــه ســـــودا ویـــــران کـــــن و آســـــان بنشـــــین 
ــد4 راز مشــــــــــک ســــــــــر زلفــــــــــت در دل ــ ــ ــ ــ ــو آم ــ ــ ــ ــ ــخن ب ــ ــ ــ ــ ــم ز س ــ ــ ــ ــ می  نهفت

نقشواژۀ»آهسته«درکدامگزینهمتفاوتاست؟2163

ــــی ران ــ ــ ــ ــته م ــ ــ ــ ــ ــاربان آهس ــ ــ ــ ــ ــدا را س ــ ــ ــ ــ قافله ســـــتم1 خ ایـــــن  وامانـــــدۀ  مـــــن  کـــــه 
ــاش ــ ــ ــ ــ ــ ــته ب ــ ــ ــ ــ ــ ــردار میان بس ــ ــ ــ ــ ــ در فلکـــــی بـــــا فلـــــک آهســـــته بـــــاش2 دایره ک
ـــــد  ـــــان مان ـــــر دردم نه ـــــم مگ ـــــم3 شـــــبان آهســـــته می نال ـــــید آواز پنهان ـــــم رس ـــــه در عال ـــــوش هر ک ـــه گ ــ ب
ــی رود ــ ــم مـ ــ ــته ران کآرام جانـ ــ ــاربان آهسـ ــ ــی رود4 ای سـ ــتانم م ــا دل س ــتم ب ــود داش ــا خ ــه ب وان دل ک

نقشواژۀ»خندان«درکدامگزینهمتفاوتاست؟2164

یـــــاد آن پســـــتۀ  چـــــون تنـــــگ شـــــکر می کـــــردم1 دهـــــن غنچـــــۀ  ســـــیراب چـــــو خنـــــدان می شـــــد
ـــــاش2 تـــــو شـــــمع انجمنـــــی یک زبـــــان و یـــــک دل شـــــو ـــــدان ب ـــــن و خن ـــــه بی ـــــال و کوشـــــش پروان خی
ـــــت  ـــارم دم هّم ــ ـــو گم ــ ـــر ت ــ ـــا ب ــ ـــــو صب ـــــدان چ کـــــز غنچـــــه چـــــو گل خـــــّرم و خنـــــدان بـــــه درآیـــــی3 چن
ــن4 گــر چــو شــمعش پیــش میــرم بــر غمــم خنــدان شــود ــ ــد ز مـ ــ ــازک برنجانـ ــ ــر نـ ــ ــم خاطـ ــ ور برنجـ

نقشواژۀ»خندان«درکدامگزینهمتفاوتاست؟2165
ــــــــــن  ــــــــــوالی م ــــــــــدان کای م ــــــــــدت خن ــــن 1  گوی ــ ــ ــ ــــحر و ف ــ ــ ــ ــر س ــ ــ ــ ــ ــــی پ ــ ــ ــ در دل او بابل
ــدان شــده وی لطــف صدچنــدان شــده  جــان و جهــان خنــدان شــده چــون داد جان هــا را ظفر2 ای قهــر بی دن
ــدان  ــان شــه روزه گشــت خن ـــــر3 چــو عجــوزه گشــت گری ـــــوم گشـــــت الغ ـــــن م ـــــه ت ـــــور گشـــــت فرب دل ن
عقـــــل و روح و دیـــــده صدچنـــــدان شـــــود4 تـــــا زمیـــــن و آســـــمان خنـــــدان شـــــود

نقشواژۀ»زیبا«درکدامگزینهمتفاوتاست؟2166
ـــا نیســـــت ــ ـــــت، زیب ـــا نخاس ــ ـــــر از دل دان ـــــخن گ ــت 1 س ــ ــا زیباسـ ــ ــوع و لفظ هـ ــ ــی مطبـ ــ ــرش قوافـ ــ گـ
ــــی ــ ــ ــ ــــی روی یک بارگ ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ ــ ــــخت زیب ــ ــ ــ ــی 2 س ــ ــ ــ ــ ــود نظّارگ ــ ــ ــ ــ ــران می ش ــ ــ ــ ــ ــو حی ــ ــ ــ ــ در ت
ــا 3 زنـــــدان تـــــو آمـــــد پســـــرا ایـــــن تـــــن و زنـــــدان ــ ــه دیبـ ــ ــیش بـ ــ ــه بپوشـ ــ ــود گرچـ ــ ــا نشـ ــ زیبـ
ـــــد؟ ـــــا ش ـــــن زیب ـــــدان و چنی ـــــن گل خن ـــــت ای ـــــی برس ـــــوا شـــــد؟ 4 ک ـــــورۀ نوخاســـــته چـــــون حل ـــــن غ آخـــــر ای

نقشواژۀ»پیوسته«درکدامگزینهمتفاوتاست؟2167

کـــــه پیوســـــته نیکـــــی کنـــــد در نهفـــــت 1 یکـــــی ویـــــژه خلعـــــت بـــــدو داد و گفـــــت
ــــــــــر ــــــــــور دلی ــــــــــه ت ــــــــــی ک ــــــــــار آن کمان بـــــدو جســـــت پیوســـــته پیـــــکار شـــــیر 2 بی
ــدا ــ ــ ــ ــ ــوار خ ــ ــ ــ ــ ــاب ان ــ ــ ــ ــ ــخان در ت ــ ــ ــ ــ نـــــی بـــــه هـــــم پیوســـــته نـــــی از هـــــم جـــــدا 3 راس
ــی 4 وگـــــر غـــــم همـــــه عالـــــم نهنـــــد بـــــر دل مـــــن ــار من ــته غم گس ــو پیوس ــه ت ــورم ک ــم خ ــه غ چ
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نقشواژۀ»گریان«درکدامگزینهمتفاوتاست؟2168

ــراه ــ ــته و گمـ ــ ــم و پی خسـ ــ ــته و محرومـ ــ گریـــــان بـــــه دم صبحـــــم و نـــــاالن بـــــه ســـــحرگاه 1 دل خسـ
پـــــر از خـــــون دل و چشـــــم پـــــر آب زرد2 بگفــــــــــت ایــــــــــن و بنشســــــــــت گریــــــــــان بــــــــــه درد
ــر او گریــان؟3 تــو گریانــی جهــان خنــدان موافــق کــی شــود بــا تــو؟ ــر تــو همی خنــدد چرایــی تــو ب جهــان ب
ــت ــ ــان اوسـ ــ ــه او گریـ ــ ــمی کـ ــ ــک چشـ ــ او بریـــــان اوســـــت 4 ای خنـ ای همایـــــون دل کـــــه 

نقشواژۀ»شتابان«درکدامگزینهمتفاوتاست؟2169

ــــدم ــ ــ ــ ــــت می ش ــ ــ ــ ــتابان در ضالل ــ ــ ــ ــ ــا ش ــ ــ ــ ــ ــــــــــدم 1 ت ــــــــــر می بُ ــــــــــب جدات ــــــــــر دم از مطل ه
ــتابانی ــ ــا شـ ــ ــوی بدهـ ــ ــی سـ ــ ــا گریزانـ ــ چـــــرا بـــــا صـــــورت مـــــردم گرفتـــــی ســـــیرت دیـــــوان؟ 2 ز نیکی هـ
همی کـــــردم بـــــه یـــــک منـــــزل دو منـــــزل3 همی رفتــــــــــم شــــــــــتابان در بیابــــــــــان
ــان4 بـــــرون رانـــــدم ســـــوی صحـــــرا شـــــتابان ــ ــ ــ ــ ــوه و بیاب ــ ــ ــ ــ ــص در ک ــ ــ ــ ــ ــه رق ــ ــ ــ ــ گرفت

درهمهگزینهها»نقشمسندی«وجوددارد؛بهجز.............2170

ـــــت ـــــا نوش ـــــون م ـــــه خ ـــــا ب ـــــت، محضره ـــــا ورق برگش ــتیم1 ت ــان پنداش ــود یک زب ــا خ ــه ب ــم آن را ک ــون قل چ
ــرد ــ ــو کـ ــ ــینه محـ ــ ــد ز سـ ــ ــن بایـ ــ ــش چیـ ــ ــتن2 نقـ ــ ــ ــ ــ ــا بنگاش ــ ــ ــ ــ ــر و وف ــ ــ ــ ــ ــورت مه ــ ــ ــ ــ ص
ــــد؟ ــــی کن ــــودت ک ــــل س ــــمارد عق ــــل ش ــــو را جاه ــــا ت ـــــوذر داشـــــتن3 ت ـــــد ب مذهـــــب ســـــلمان و صـــــدق و زه
ــــــــــا4 ایـــــن همـــــه دیدیـــــم و بشـــــنیدیم مـــــا ــــــــــم م ــــــــــود نگردیدی ــــــــــس از خ ــــــــــک  نف ی

درهمهبیتها»نقشمسندی«وجوددارد؛بهجز.............2171

کیـــــان آلـــــوده گـــــرد کدورت هـــــا ـــا1 نـــــی ام چـــــون خا ــ ک م ـــا ــ ـــان پ ــ ـــاب دارد ج ــ ـــمه مهت ــ ـــای چش ــ صف
ـــی ــ ـــده بس ــ ـــرِد جوین ــ ـــت م ــ ـــه ُجس ــ ـــز ک ــ ـــر چی ــ ـــــت2 ه ـــــا یاف ـــــام آن ج ـــــه تم ـــــد هم ـــــا ش ـــــون آن ج چ
ــا نشـــــماری تـــــو آب چشـــــم فقیـــــر ــت3 حقیـــــر تـــ ــد جوس ــم آم ــا ه ــو ب ــاران چ ــره ب ــره قط ــه قط ک
ــــــــــدم4 تــــــــــــا ز کار خلــــــــــــق آزاد آمــــــــــــدم ــــــــــاد آم ــــــــــال ش ــــــــــد ب ــــــــــان ص در می

)تجربی 98(2172 درهمۀمصراعها»نهاد+مفعول+مسند+فعل«است؛بهجز............. 

2 خداوند زر برکند چشم دیو 1 درون فروماندگان شاد کن  
4 مژگان تو دل را هدف تیر ستم ساخت 3 کرم خوانده ام سیرت سروران  

)خارج از کشور 98(2173 درکداممصراع»نهاد+مفعول+مسند+فعل«یافتمیشود؟ 

2 به ناز گر بخرامی جهان خراب کنی 1 بساز با من رنجور ناتوان ای یار  
ک سر کوی دوست 4 آب حیات من است خا 3 به کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید 

)انسانی 98(2174 الگوی)نهاد+مفعول+مسند+فعل(درکدامبیت،یافتمیشود؟ 

ــا دو آینـــــه رویـــــش عیـــــان نمی بینـــــم1 بدیـــــن دو دیـــــدۀ حیـــــران مـــــن هـــــزار افســـــوس کـــــه بـــ

ـــل ــ ـــمن بگس ــ ـــت آر و ز دش ــ ـــت به دس ــ ـــن دوس ــ مـــــرد یـــــزدان شـــــو و فـــــارغ گـــــذر از اهرمنـــــان2 دام
ــد ــ ــن بایـ ــ ــدۀ جان بیـ ــ ــو را دیـ ــ ــدن روی تـ ــ ویــن کجــا مرتبــۀ چشــم جهان بیــن مــن اســت3 دیـ
ک ـــــود4 راســـــت چـــــون سوســـــن و گل از اثـــــر صحبـــــت پـــــا ـــــو را در دل ب ـــــه ت ـــــرا آن چ ـــــود م ـــــان ب ـــــر زب ب

)تجربی 98(2175 تعدادمسنددرکدامابیات،یکساناست؟ 
درگوشـــــۀتنهایـــــیمـــــنبنـــــدۀگمنامـــــمالف(درعالـــــمزیبایـــــیتـــــوخواجـــــۀمعروفـــــی

خــوابخوشــمحــرامشــدبــادۀخــوشگــوارهــمب(ســاقیازایــنمقــامشــدصبــحنشــاط،شــامشــد
ــوم ــوش ــایت ــفپ ــاکک ــهخ ــتک ــرمهس مــنبــراینــممگــرمبخــتموافــقنشــودج(درس
ـــــارا ـــــدیم ـــــودتـــــونمانـــــدهاســـــتامی ـــــاوج ــتد(ب ــداس ــرامی ــۀه ــودیباچ ــوبت ــهرخخ ک

4 ب، د 3 ب، ج  2 الف، ج  1 الف، د 
)ریاضی 98(2176 نقشواژههایمشّخصشدهدربیتزیر،بهترتیب،کداماست؟ 

ــا ــودهرخزیبـــ ــا،ننمـــ ــردافشـــ ــهکـــ ــن«»رازهمـــ ــردهنشــینشبی ــمپ ــردهدرشبنگــره ــمپ ه

2 بدل، مفعول، مضاف الیه، مسند 1 قید، نهاد، مضاف الیه، مسند  
4 مضاف الیه، مفعول، مفعول، نهاد 3 مضاف الیه، مسند، مفعول، مسند  
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)زبان 98(2177 گرنقشواژههایقافیه:متّممی،مفعولی،مسندیواضافیباشد،ترتیِبابیاتدرکدامگزینهدرستاست؟  ا
ــاختندالف(درلبــاسدشــمنیکردنــدبــامــادوســتی ــدانس ــانمک ــهداغم ــمانیک ــورچش ش

ــاختندب(گریـــــۀزندانـــــیافـــــالکازهـــــمنگســـــلد ــتانس ــِرنُهشبس ــهبه ــمعیک ــرش وایب
ـــــاک ـــــرخ ـــــعزی ـــــورقان ـــــتگاهم ـــــدازدس ــکســلیمانســاختندج(غافلن ــامل ــهب تنــگچشــمانیک
ــان ــیرانجه ــوش ــهمت ــهازس ــادیک ــهصی هــمزپهلــوینــزارخــودنیســتانســاختندد(وهچ

4 الف، د، ب، ج 3 ب، الف، ج، د  2 د، ج، الف، ب  1 ب، د، الف، ج 
)تجربی 99(2178 نقشواژههایمشّخصشدهدربیتزیربهترتیب،کداماست؟ 

ـــــرمآری ـــــارنگی ـــــوکســـــیی ـــــرازت ـــــهغی ـــــنب ـــــاری«»م ـــــردی ـــــونگی ـــــهااّلت ـــــتک ـــــتآناس هّم

2 مفعول ـ مسند ـ قید ـ متّمم 1 نهاد ـ مفعول ـ قید ـ نهاد  
4 بدل ـ مفعول ـ شبه جمله ـ نهاد 3 مفعول ـ بدل ـ شبه جمله ـ متّمم 

)انسانی 99(2179 دربیتزیرنقشواژههایمشّخصشدهبهترتیب،کداماست؟ 
زندگـی از حاصلـش گل چـون اسـت تلـخ عمـرخـودهرکـسکهصـرفشـادمانیکردهاسـت«»گریـۀ

2 نهاد ـ متّمم ـ نهاد ـ مسند 1 مسند ـ نهاد ـ مفعول ـ نهاد  
4 مسند ـ نهاد ـ مضاف الیه ـ بدل 3 مسند ـ متّمم ـ مفعول ـ نهاد  

)هنر 99(2180 درعبارتزیر،نقشواژههایمشّخصشدهبهترتیبکداماست؟ 

»گفت:خاموش!کهدرپستیمردن،بهکهحاجتپیشکسیبردن.«

2 نهاد ـ مسند ـ مسند ـ متّمم 1 نهاد ـ نهاد ـ متّمم ـ مسند  
4 مسند ـ متّمم ـ نهاد ـ نهاد 3 مسند ـ نهاد ـ مسند ـ متّمم  

)زبان 99(2181 نقشواژههایمشّخصشدهدربیتزیر،بهترتیبکداماست؟ 
رسـوا محـک سـنگ از یـارب را ناقصـان مـا کـهایننُـهبوتـهراکامـلعیارینیسـتغیـرازتو«»مکـن

2 مفعول ـ مسند ـ متّمم ـ نهاد 1 بدل ـ مسند ـ متّمم ـ نهاد  
4 مفعول ـ مسند ـ مفعول ـ مسند 3 بدل ـ قید ـ متّمم ـ مسند  

)خارج از کشور 99(2182 نقشواژههایمشخصشدهدربیتزیر،بهترتیب،کداماست؟ 
را شـــــوق آبلهپایـــــان نیســـــت ــاب«»آرام ــ ــت،آبراحبـ ــ ــرددازحرکـ ــ ــعنگـ ــ مانـ

2 مسند ـ نهاد ـ مضاف الیه ـ نهاد 1 نهاد ـ متّمم ـ مضاف الیه ـ نهاد  
4 مسند ـ مفعول ـ مفعول ـ مضاف الیه 3 نهاد ـ مفعول ـ مفعول ـ متّمم  

)خارج از کشور انسانی 99(2183 نقشواژههایمشّخصشدهدربیتزیر،بهترتیب،کداماست؟ 
ــارا ــ ــبنممـ ــ ــترگل،شـ ــ ــدبسـ ــ ــلنکنـ ــ ــد«»غافـ ــ ــوابنیایـ ــ ــنگهرانخـ ــ ــدۀروشـ ــ دردیـ

4 مسند ـ نهاد ـ مفعول ـ مسند 3 نهاد ـ مسند ـ مفعول ـ مسند  2 نهاد ـ مفعول ـ مسند ـ نهاد   1 مسند ـ نهاد ـ مفعول ـ نهاد 
)زبان 98(2184 نقشواژههایمشّخصشدهدربیتزیر،بهترتیب،کداماست؟ 

ــم ــ ــگقدیـ ــ ــازهجنـ ــ ــدتـ ــ ــخنچینکنـ ــ ــلیم«»سـ ــ ــردسـ ــ ــکمـ ــمآوردنیـــ ــ ــهخشـ ــ بـ

4 نهاد، مسند، مفعول، مفعول 3 مسند، قید، نهاد، مفعول  2 مسند، قید، مفعول، نهاد  1 نهاد، مسند، متمم، مفعول 
)خارج از کشور انسانی 98(2185 نقشواژههایمشّخصشدهدربیتزیر،بهترتیب،کداماست؟ 

تــاقیامــتخلــقراآنحســنروزافزونبساســت«»گــرنســازدیوســفیهــرروزگــردونجلوهگــر

4 نهاد، مفعول، مسند، مفعول 3 مفعول، نهاد، مسند، متّمم  2 مفعول، نهاد، قید، متّمم  1 مفعول، مسند، قید، مفعول 
عبارت»ابیاتدیوانبیدلدهلویدرمقایسهباسایرشاعرانفارسیزبانپیچیدهومعّماگونهاند.«ازجهتاجزایاصلیآنباکدامعبارتهماهنگاست؟2186

1 شرح و تحلیل های پژوهشگران خواندن متون ادبی را ساده تر کرده است.
2 در آثار گذشته ادب فارسی، ادبّیات تعلیمی نام های دیگری چون حکمت، وعظ و تعلیم داشته است.

3 تنّوع و گونه گونی در ادبّیات داستانی گذشته ما چشم گیر و چشم نواز است.

4 عّده ای یوهان ولفگانگ گوته را برجسته ترین چهره ادبّیات غرب دانسته اند.
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)هنر 88(2187 عبارتزیرازجهتاجزایاصلیآن،باکدامعبارتهماهنگاست؟ 

»خداوندباذکرقّصهپیامبرانوحفظنامنیکوکاران،خودرادوستدارمحسنینوتحقیرکنندهمنافقینمیداند.«

کساری، دوستان و دشمنان او را در حّق وی به اعجاب و تسلیم وامی داشت. 1 این مایه شفقت و مهربانی و خا
2 بنا بر تحقیقات روشن، ترجمه در سّنت فرهنگی گذشته و حال ما همیشه به عنوان یک رکن اساسی نقش مهّمی داشته است.

3 آثاری با ماهّیت داستانی و تخّیلی، چون قّصه ها، داستان های کوتاه، رمان و انواع وابسته به آن را ادبّیات داستانی می گویند.
4 ادبّیات داستانی، ما را در بازشناخت ادب و فرهنگ ایرانی و تأثیرپذیری آن از فرهنگ اروپایی در سده اخیر یاری خواهد کرد.

اجزایاصلیکدامجملهباعبارت»میراثماندگارادبّیاتداستانیماوآثاربرجستهنویسندگانمعاصرفارسیزبان،بهخصوصشرحرویدادها،سفرنامهها،2188

گزارشاحوالشخصیو...ازنوعنثرغناییبهشمارمیآیند.«یکساناست؟

1 در بین آثار منثور فارسی نمونه های برجسته ای از آن به صورت تحمیدیّه، مناجات، هزل، شکوائّیه یا داستان های بلند و کوتاه و ترجمه های موّفق به ظهور رسیده است. 
2 یکی از زمینه های مهّم شعر غنایی یعنی بعد اجتماعی آن، با ابعاد فردی و خصوصی تمایز عمده دارد.

3 آثاری چون سمک  عّیار، هزار و یک شب، شرح زندگانی من، روزها، آثار جمال زاده، هدایت و آل احمد نمونه های برجسته نثر غنایی اند.
4 برخی از پژوهشگران و منتقدان، شعر غنایی را حاصل آرامش نسبی پس از جنگ های پی درپی می دانند.

)ریاضی 92(2189 تعداداجزایتمامجملهها،بهاستثنایجمله............بایکدیگریکساناست. 

1 شیخ نشابور در میان همه عارفان سرشناس، تنها، آن کودک نورسیده را دید.
2 شیخ، کودک نورسیده بهاءولد را انسانی برتر از انسان های عادی یافت.

3 در دیدار میان آن دو، موالنا، عطّار را با پدر خویش تقریباً هم سان یافت.
4 شیخ نشابور عمق فکر و قدرت بیاِن موالنا را شایسته تحسین دید.

کدامگزینهازنظر»اجزایاصلی«متفاوتاست؟2190

1 ایهام و تشبیهات پنهانی جلوه ای ویژه به اشعار حافظ شیرازی بخشیده است.
2 پژوهشگران حوزه تئاتر نمایش نامه های ساموئل بکت را نقطه اوج ادبّیات نمایشی اروپا می دانند.

3 استفاده از نمادهای عرفانی ناآشنا درک شعر بیدل دهلوی را بسیار دشوار ساخته است.
4 ادب شناسان، زبان سعدی شاعر توانمند ایرانی را زبانی سهل و ممتنع به شمار می آورند.

اجزایاصلیکدامجملهباآخرینجملهمتنزیریکساننیست؟2191

»بااینحال،اونیزمانندمادرمتوّکلیداشتکهبهاومقاومتواستحکامارادهمیبخشید.ازبحرانهایعصبیایکهامروزرایجاستوتحفهبرخوردفرهنگ

شرقباغرباست،درآنزمانخبرینبود.هرعصبوفکربهمنبعبیشائبهایمانوصلبودوخوبوبدرامشّیتالهیدرنظرمیگرفت.«

1 موالنا درگیری دایم در تنازع برای بقا را، در سلوک راه کمال، انحراف از خّط سیر روحانی و امری خالف شأن انسانی تلّقی می کرد.
2 وی با طرد دریوزگی و بیکارگی، درویشی حقیقی را مایه سبک باری دل و تعالِی روح میافت.

3 میراث ماندگار ادبّیات داستانی ما و آثار برجسته نویسندگان معاصر فارسی زبان، به خصوص داستان ها، شرح رویدادها، سفرنامه ها، گزارش احوال شخصی و ...
از نوع نثر غنایی به شمار می آیند.

4 مهدی اخوان ثالث )م.امید( در مجموعه »آخر شاهنامه« )1338( اوج شکوفایی شعری خویش را نمایان ساخت.
درعبارتزیرچندگروهاسمی»نقشمسندی«دارند؟2192

»برخیشعرغناییراحاصلآرامشنسبیپسازجنگهایپیدرپیمیدانند.درشعرفارسی،وسیعترینافقمعنویوعاطفی،افقشعرهایغناییاست.

غزلفارسیکهیکیازسرشارترینحوزههایشعراست،نمونهکاملیاستکهمیتوانهمهانواعغناییشعررابهخوبیدرآندید.درغزلحافظ،مسائل

اجتماعیکهباساختیغناییوبراساس»مِن«گستردهواجتماعیشاعربیانمیشود،بامسائلخصوصیازقبیلمرثیهدوستیافرزند،مباحثفلسفی،

هجو،طنز،وصفطبیعتوتغّزلو...بههممیآمیزدودریکزمینهکّلیعرفانیسیرمیکند.«

4 سه 3 چهار  2 پنج  1 شش 
)انسانی 99(2193 اجزایتشکیلدهندۀهمۀجملههادرمقابلآنها،»کامالً«درستاست؛بهجز............. 

1 دانشجویان تازه وارد با وضعّیت کنونی خوابگاه کنار آمدند. )نهاد + متّمم + فعل(
2 از ابتدای برنامه، شور و هیجان خاّصی در وجود معّلمم احساس می کردم. )نهاد + مفعول + فعل(

3 این فضای معنوی را دوست پدرم از سالیان پیش، ترتیب داده بود. )نهاد + مفعول + مسند + فعل(
4 در شرایط سخت و طاقت فرسای اسارت، همه چیز را مخفی می کردم. )نهاد + مفعول + مسند + فعل(
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)ریاضی 99(2194 باتوّجهبهمصراعهایزیر،اجزایکداممصراعهااز»نهاد+فعل«تشکیلشدهاست؟ 

الف( بسیـــــــارفرقباشـــــــدازاندیشـــــــهتــــــاوصــــــول

سـنبل و اللـه بـه نظـر نباشـد صـدق ب( دلیـل
وصـال امیـد همچنـان نـرود در بـه سـر د( ز
نـههشـیار نـهعاقـلاسـت ایـنپـس از ج( سـعدی
مـن سـخنگوی سـرو برگذشـت چمـن بـه ـ( دی ه

4 ب ـ د ـ ه  3 ب ـ ج ـ ه   2 الف ـ د ـ ه   1 الف ـ ب ـ د 
)تجربی 99(2195 درمیانمصراعهایزیر،اجزایچندجمله»نهاد+مفعول+فعل«است؟ 

الف(آنپــیمهرتــوگیــردکهنگیــردپـیخویشش
ــان ــ ــیخرامـ ــ ــرونآیـ ــ ــابـ ــ ــتمتـ ــ ب(نشسـ
ج(تـــــودرعالـــــمنمیگنجـــــیزخوبـــــی
دوســـــتش داری کـــــه آن دارد د(دوســـــت

4 پنج 3 چهار  2 سه  1 دو 
)هنر 99(2196 اجزایجملههایتشکیلدهندۀهمۀابیات»نهاد+مسند+فعل«است،بهجز............. 

ــت ــ ــکار گشـ ــ ــر آشـ ــ ــه ابـ ــ ــت کـ ــ ـــــد شـــــد1 از دود آه ماسـ ـــــا پدی ـــــه دری وز ســـــیل اشـــــک ماســـــت ک
ـــــردد ـــــو گ ـــــر ت ـــــه نخجی ـــــت ک ـــــن آن اس ـــــاد م ـــــو باشـــــد2 صّی ـــــدوی ت ـــــه هن ـــــن آن اســـــت ک ســـــلطان م
مشـــــرب آتش عـــــذاران آب آتش رنـــــگ بـــــود3 دســـــتگیر خســـــتگان جـــــام مـــــی گلرنـــــگ شـــــد
در کـــــوی عشـــــق نیســـــت بـــــه جـــــز نالـــــه هم نفـــــس4 در راه مهـــــر نیســـــت به جـــــز ســـــایه همنشـــــین

)خارج از کشور انسانی 99(2197 درمصراعهایزیر،جمعاًچندفعلنیازبهمفعولدارد؟ 
الف(بیــــــارســــــاقیوهمســـــــایهگــــــودوچشــمببند
مهـر ز آی بـاز کـه گفـت نتـوان را ب(عاشـقان
میبرمیـدم وحـش چـو اّول تـو کمنـد از ج(مـن
ــتدارد ــهمعرفـــ ــ ــرکـ ــ ــدهـ ــ ــمنکنـ ــ د(مالمتـ

4 هفت 3 شش  2 پنج  1 چهار 
)زبان 99(2198 اجزایجملههایکدامبیت،هماننداجزایجملههایبیتزیراست؟ 

ــیس ــردونخس ــهگ ــنک ــشک ــظآبرویخواه ــد«»حف ــایلمیکن ــهآبرویس ــرب ــودرات ــانخ ن

ایـــن کـــه لیلـــی هرنفـــس تغییـــر محمـــل می کنـــد1 می دهـــــد از حســـــن عالم گیـــــر مجنـــــون را خبـــــر
ـــــد ـــــل می کن ـــــر و تحّم ـــــون، صب ـــــب را زب ـــــد2 خصـــــم غال ـــــل می کن ـــــود پ ـــــوب خ ـــــیل را مغل از تواضـــــع س
ــدر ــ ــدار این قـ ــ ــت دیـ ــ ــت نعمـ ــ ــف نداشـ ــ حســـــن تـــــو چشـــــم آینـــــه را ســـــیر می کنـــــد3 یوسـ
ـــــد4 تشـــــنه جانان را کجـــــا ســـــیراب ســـــاغر می کنـــــد؟ ـــــر می کن ـــــک آب خـــــوردن بحـــــر را ب ـــــگ در ی ری

)خارج از کشور 99(2199 درکدامبیت،یکجملۀ»نهاد+مفعول+فعل«ویکجملۀ»نهاد+مسند+فعل«یافتمیشودوفاقدمناداست؟ 

ـــت ـــازی درس ـــش را س ـــت خوی ـــب شکس ـــر صائ ـــا مگ ـــان روز و شـــب چـــون مـــاه بـــاش1 ت در پـــی خورشـــید تاب
ــه فکـــــرت صائـــــب شـــــکار دل می کـــــرد ــروز2 همیشـــ ــ ــکار امـ ــ ــت دل شـ ــ ــۀ او نیسـ ــ ــد نالـ ــ کمنـ
ـــــر ـــــد از ســـــوز جگ ـــــی می زن ـــــه دم ـــــب ک ـــــر صائ اثـــــر از گرمـــــی گفتـــــار نمانـــــده اســـــت امـــــروز3 غی
ــتی ــ ــاران نیسـ ــ ــزان و نوبهـ ــ ــگ خـ ــ ــرد نیرنـ ــ ـــــاش4 مـ ـــــر ب ـــــۀ تصوی ـــــب غنچ ک صائ ـــــا در بســـــاط خ

)تجربی 99(2200 باتوّجهبهرباعیزیرهمۀگزینههاکامالًدرستهستند؛بهجز............. 
ایـــــنراهپـــــرازخـــــارنپیمـــــودیگل»ازبـــــاغجمالـــــتآگـــــهاربـــــودیگل
ــیدارد ــ ــهدرپـ ــ ــاکـ ــ ــهخارهـ ــ ــااینهمـ ــ ـــــنزودیگل«بـ ـــــتبدی ـــــونرف ـــــدوچ ـــــونآم چ

1 چهار ترکیب وصفی و یک اضافۀ تشبیهی در ابیات یافت می شود.
2 گل در دو مصراع نقش نهادی و در یک مصراع نقش مفعولی دارد.

3 سه مصراع به شیوۀ بالغی و یک مصراع به شیوۀ عادی سروده شده است.
4 در رباعی فوق »سه جملۀ سه جزئی« و »دو جملۀ دو جزئی« یافت می شود.
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)انسانی 99(2201 باتوّجهبهابیاتزیر،کدامموردازدیدگاهزباِنفارسیغلطاست؟ 
دریـــــغســـــودنـــــداردچـــــورفـــــتکارازدســـــت»عـــــالجواقعـــــهپیـــــشازوقـــــوعبایـــــدکـــــرد
ــاز ــالحجنـــــگبســـ ــالمتســـ ــهروزگارســـ ــت«بـــ ــایدبس ــدنش ــتس ــوبگرف ــیلچ ــهس وگرن

2 دو جملۀ غیرساده در ابیات یافت می شود. 1 در کّل ابیات چهار مفعول وجود دارد. 
4 ابیات فاقد ترکیب وصفی و دارای سه ترکیب اضافی است. 3 اجزای مصراع سوم »نهاد + مفعول + متّمم + فعل« است. 

)هنر 99 / با تغییر(2202 کداممورد،ازدیدگاهزبانفارسیغلطاست؟ 
ــوی ــ ــوبرابگـ ــ ــتۀمغلـ ــ ــومدستبسـ ــ تاچشـــمبـــرقضـــاکنـــدوصبربـــرجفا»مظلـ
ــا«کایـــــندســـــِتبســـــتهرابگشـــــایندعاقبـــــت ــ ــرقفـ ــ ــدبـ ــ ــازببندنـ ــ ــادهبـ ــ وآنگشـ

2 اجزای جملۀ اّول »نهاد + مفعول + متّمم + فعل« است. 1 »و« یک بار حرف ربط و یک بار حرف عطف است. 
4 »را« در مصراع اّول حرف اضافه و در مصراع سوم نشانۀ مفعولی است. 3 در ابیات فوق »چهار ترکیب وصفی« و »دو قید« یافت می شود. 

)زبان 99(2203 باتوّجهبهبیتزیرهمۀگزینههاکامالًدرستاست،بهجز............. 
هـــــرعمـــــلاجـــــریوهـــــرکـــــردهجزایـــــیدارد«»ســـــتمازغمـــــزهمیامـــــوزکـــــهدرمذهـــــبعشـــــق

2 در بیت یک ترکیب اضافی و دو ترکیب وصفی یافت می شود. 1 در بیت »یک نهاد و دو فعل« به قرینه محذوف است. 
4 بیت از یک جملۀ غیرساده تشکیل شده است و »که« حرف پیوند است. 3 جملۀ اّول از »نهاد + مفعول + متّمم + فعل« تشکیل شده است. 

)خارج از کشور 99(2204 باتوجهبهرباعیزیر،کدامگزینهغلطاست؟ 
ــت ــ ــونافتادهاسـ ــ ــمزبـ ــ ــتدلـ ــ دریـــابکهخســـتهبیســـکونافتادهاســـت»دردامغمـ
افتادهاســـت«شـــــایدکـــــهبپرســـــیودلـــــمشـــــادکنـــــی چـــونمیدانیکهبیتـــوچون

1 جملۀ پایانی، مفعول جملۀ پیشین است.
2 در رباعی فوق »سه ترکیب اضافی« وجود دارد.

3 زبون و بی سکون، هر دو صفت اند و نقش »قیدی« دارند.
4 جملۀ »دلم شاد کنی« از »نهاد + مفعول + مسند + فعل« تشکیل شده است.

تعداد»تشبیه«درکدامگزینهبیشتراست؟2205

ـــــی ـــده توی ــ ـــده تابن ــ ـــردون ش ــ ـــه گ ــ ـــه ب ــ ـــــی ک ک منـــــم1 آفتاب ســـــایه ای کافتـــــد از آن بـــــر زبَـــــر خـــــا
ـــــرّی و نســـــیم ـــــو همـــــه ماهـــــی و خورشـــــیدی و اب مـــــن خزان دیـــــده و پژمـــــرده گلـــــی در چمنـــــم2 ت
ـــــم ـــــام هوس ـــــه ج ـــــن ریخـــــت ب ـــــاء معی ـــــت م ــم3 کرم ــ ــای ثمنـ ــ ــه جـ ــ ــن داد بـ ــ ــخنت دّر ثمیـ ــ سـ
ـــــم4 تـــــو بهـــــاری تـــــو بتـــــی آتـــــش جانـــــی ســـــروی ـــــش عشـــــقت کفن ـــــم آت ک ره ـــــن همـــــان خـــــا م

درکدامگزینهآرایه»کنایه«بهکارنرفتهاست؟2206

ـــذاری1 زآن دســت شســتم از خــود تــا دســت مــن تــو گیــری ــ ـــم گ ــ ـــا در دل ــ ـــتم ت ــ ـــال گش ــ ـــون خی ــ زآن چ
ـــــد ـــــن فت ـــــر روی زرد م ـــــس روی او ب ـــــه عک ـــرده ام2 روزی ک ــ َ ـــی نوب ــ ـــر زنگ ــ ـــی گ ــ ـــوم رومی رخ ــ ـــی ش ــ ماه
گرچـــــه از دو جهـــــان آســـــتین برافشـــــانم3 گمـــــان مبـــــر کـــــه گـــــذارم ز دســـــت دامـــــن تـــــو ا
ــم؟ ــ ــه کنـ ــ ــگارم چـ ــ ــو نـ ــ ــق روی تـ ــ ــن عاشـ ــ ــم؟4 مـ ــ ــه کنـ ــ ــارم چـ ــ ــل و شرمسـ ــ ــن و ذلیـ ــ غمگیـ

درکدامگزینهآرایه»کنایه«دیدهنمیشود؟2207

ــتم1 پروانه صفـــــت ســـــوختم از آتـــــش عشـــــقت ــ ــان نگذشـ ــ ــر آب و ز پیمـ ــ ــت ز سـ ــ بگذشـ
ـــــرد2 آن بـــــت شمشـــــیرگر مـــــا را بـــــه خـــــود همـــــدم نکـــــرد ـــــم نک ـــــرو خ ـــــون عشـــــق بازان را و اب ریخـــــت خ
ــــــــــد ــــــــــیر کن ــــــــــکار ش ــــــــــان ش ــــــــــگ چوپ ــــــــــراز3 س ــــــــــد گ ــــــــــه صی ــــــــــّران رود ب ــــــــــیر غ ش
ـــــن ـــــون م ـــــرد خ ـــــوان ک ک نت ـــــا ـــــت پ ـــــان قیام ـــــه دام ک  کــن ای ســنگ دل! با خــود حســابم را4 ب همیــن جــا پــا

درکدامگزینهآرایه»سجع«دیدهنمیشود؟2208
2 هرکه دست از جان بشوید، هرچه در دل دارد بگوید. 1 ظّن آن شخص فاسد شد و بازار اینان کاسد. 

4 آخر من از کدخدایان این محّلتم. وصف این خانه چنان که هست، از من پرس. 3 توانگری به هنر است، نه به مال، بزرگی به عقل است، نه به سال. 
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)ریاضی 81(2209 درهمهگزینهها،بهجزگزینۀ............آرایه»سجع«مشهوداست. 

1 صّیاد بی روزی، ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل، در خشک نمیرد.
2 نصیحت پادشاه کردن، کسی را مسّلم بود که بیم سر ندارد یا امید زر.

3 با چندین فضیلت که دست راست را هست، خاتم در انگشت چپ می کنند.
4 ارادت بی چون، یکی را از تخت شاهی فرو آرد و دیگری را در شکم ماهی نکو دارد.

)ریاضی 95(2210 درعبارتزیر،واژههایکدامگزینه،»طرفینسجع«نیستند؟ 

»درهمانبحبوحهبخوربخورکهمنظرهفناوزوالغازخدابیامرز،مرابهیادبیثباتیفلکبوقلمونوشقاوتمردمدونومکروفریبجهانپتیارهووقاحت

اینمصطفایبدقوارهانداختهبود،بازصدایتلفنبلندشد.بیرونجستموفوراًبرگشتم.«

4 فنا، خدا  3 بوقلمون، دون  2 پتیاره ، بدقواره  1 جستم، برگشتم  
درکدامگزینهآرایههای»کنایهوتشبیه«بهکارنرفتهاست؟2211

ــــــــــــت ــــــــــــم فروریخ ــــــــــــرا ز ه ــــــــــــزای م غـــــم داد مـــــرا چـــــو گـــــرد بـــــر بـــــاد1 اج
ــود ــ ــده بـ ــ ــدار مانـ ــ ــرده پنـ ــ ــاب پـ ــ ــا دریـــــد2 دل در حجـ ــدار مـــ ــرده پنـــ ــید و پـــ عشـــــقت رســـ
ــال نیســت3 در مـــــال دل مبنـــــد و ز دانـــــش ســـــخن مگـــــوی ــه م ــش و حرمــت ب ــه دان کآن جــا ســخن ب
ـــــرد، آزاده اســـــت4 دســـــت کوتـــــه کـــــن چـــــو خواجـــــو از جهـــــان آزاده وار ـــــتی پیشـــــه ک ـــــا کوتاه دس ـــــرو ت س

درکدامگزینهآرایههای»تشبیهوکنایه«وجودندارد؟2212

ـــــان ـــــه در بحـــــر پر آشـــــوب جه ـــــن ک ـــــا ک ـــــرک دنی ــد1 ت ــناور می کنـــ ــازوی شـــ ــتن کار بـــ دســـــت شســـ
صبحـــــم بـــــه بـــــوی وصـــــل تـــــو جـــــان بـــــاز داد بـــــاد2 از دســـــت رفتـــــه بـــــود وجـــــود ضعیـــــف مـــــن
یعنــی از وصــل تــو اش نیســت بــه جــز بــاد بــه دســت3 حافـــــظ از دولـــــت عشـــــق تـــــو ســـــلیمانی شـــــد
ــــو ــــب ت ــــدر جی ــــت ان ــــی نیس ــــک معن ــــیم مش ــــر نس دســـــت هّمـــــت بـــــاری انـــــدر دامـــــن عطّـــــار زن4 گ

درکدامگزینهآرایههای»تشبیهوکنایه«بهکارنرفتهاست؟2213

کـــــی عاشـــــق بـــــرآَوَرد چـــــون اوفتـــــاد آتـــــش عشـــــق تـــــو در کســـــی1 گـــــرد از وجـــــود خا
ــــی ــــار جوان ــــتم ای به ــــو دل بس ــــه ت ــــا ب ــــه ت ــــو غنچ ـــــدم2 چ ـــــه ای ندری ـــــه جام ـــــچ جـــــا ننشســـــتم ک ـــــه هی ب
ــت ــه  دس ــرم ب ــت گی ــم دامن ــت افت ــدر پای ــم ان چــون تــو را دیــدم ز شــادی  دســت و پــا گــم می کنــم3 خواه
ـــــــــت ــــــاد رف ـــ ــــــر ب ـــ ــــــو گل ب ـــ ــــــم چ ـــ ــــــر کوتاه ـــ ــــــــــت4 عم ــــــــــاد رف ــــــــــرا از ی ــــــــــادی م ــــــــــه ش نغم

درکدامگزینهبهپدیدآورندۀ»تمهیدات«اشارهشدهاست؟2214

4 عین القضات همدانی 3 سنایی غزنوی  2 خواجه نظام الملک  1 شهاب الّدین سهروردی  
)زبان 98 با اندکی تغییر(2215 کدامعبارتازجنبهتاریخادبی،درستاست؟1 

1 محمدرضا شفیعی کدکنی با تخلص جذبه کتاب »مثل درخت در شب باران« را به شعر نوشته است.
2 مجموعه شعر »پرنده ای به نام آذرباد« اثر ریچارد باخ را سودابه پرتوی ترجمه نموده است.

3 یوهان فردریش شیللر در شعر »مزار شاعر« به مقایسۀ تیمور لنگ با فردوسی پرداخته است.
4 ملک الشعرای بهار قطعۀ دماوندیه خود را در سال 1301 به صورت نمادین سرود.

)انسانی 99(2216 کدامبیت،مفهومینظیربیتزیررادارد؟ 
نیســـت«»درعشـــقکســـیقدمنهـــدکِشجاننیســـت درســـامان عشـــق به بودن جان با

گر جلـــوه کنـــد دادن جان این همه نیســـت گر خیمه زنـــد ملک جهان این همه نیســـت1 یـــار ا عشـــق ا
ــا را ــ ــی مـ ــه کیشـــ ــانید بـــ ــ ــق کشـ ــۀ عشـــ کـــــه ز هفتـــــاد و دو مّلـــــت همـــــه بیـــــزار شـــــدیم2 جذبـــ
باختن پای جانان  ـــــن3 عشـــق بازی چیســـت؟ ســـر در  ـــــر عشـــــق نتوان باخت ـــــوی دلب ـــــدر ک ـــــا ســـــر ان ب
الفتـــــی بـــــا یکدگـــــر دیوانـــــه و فرزانـــــه را4 گـــر گریزد عاشـــق از زاهـــد عجب نبود که نیســـت

1- این سؤال ترکیبی است و با توّجه به مبحث موّخر در این درس آمده است.
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)فنی و حرفه ای 98(2217 کدامبیتبابیتزیر،قرابتمفهومیدارد؟ 
ـــــاننیســـــت ـــــشج ـــــدکِ ـــــدمنه بـــــاجـــــانبـــــودنبـــــهعشـــــقدرســـــاماننیســـــت«»درعشـــــقکســـــیق

ـــــد ـــــم بمان ـــــه خ ـــــری ب ـــــم پی گویـــــی کـــــه عشـــــق و مفلســـــی او را بـــــه هـــــم گرفـــــت1 پشـــــت بنفشـــــه از غ
بـــــا ســـــر انـــــدر کـــــوی دلبـــــر عشـــــق نتـــــوان باختـــــن2 عشــــق بازی چیســــت ســــر در پــــای جانــــان باختــــن
ــت ــ ــور اوسـ ــ ــک از نـ ــ ــص فلـ ــ ــه رقـ ــ ــق کـ ــ ــت3 عشـ ــ ــور اوسـ ــ ــک از شـ ــ ــخن را نمـ ــ ــون سـ ــ خـ
ـــــازی کب ـــــد و راه پا ـــــم دورن ــارش نباشــد4 عشـــــق و مســـــتوری ز ه ــن شیشــه در ب ــان رود کای آن کســی آس

)اختصاصی انسانی 97(2218 عباراتزیرباکدامبیتقرابتمفهومیدارد؟ 

»هرچندکهمیکوشمکهازعشقدرگذرم،عشقمراشیفتهوسرگردانمیدارد.باعشقکیتوانمکوشید؟«

کـــــم آتـــــش عشـــــقت هنـــــوز شـــــعله زنـــــد ک مــن پــس از صــد ســال1 ز خا چــو بگــذری بــه ســر خــا
پای بنـــــد عشـــــق را نبـــــود نجـــــات از دام او2 »خواجــو« از دامــش رهایــی چــون تواند جســت از آنک
ـــــار ـــــوی ی ـــــر ک ـــــف س ـــــم وق ـــــان کرده ای ـــــک جه گـــــوی دل افکنده ایـــــم در خـــــم چـــــوگان عشـــــق3 مل
ــّواص4 غریـــــق لّجـــــۀ دریـــــای عشـــــق شـــــد »خواجـــــو« ــورد غ ــم خ ــه غ ــف آرد چ ــه ک ــو ُدر ب ــی چ ول

)تجربی 97(2219 بیتزیرباکدامبیتقرابتمفهومیدارد؟ 

ـــــی ـــــتمهم ـــــردمندانس ـــــی(ک ـــــنی)=سرکش ــد«»توس ــرددکمنـــ ــرگـــ ــیدنتنگتـــ ــزکشـــ کـــ

ـــرود آری1 بـــــه سرکشـــــّی خـــــود ای ســـــرو جویبـــــار منـــــاز ــ ـــر ف ــ ـــرم س ــ ـــی از ش ــ ـــدو رس ــ ـــر ب ــ ـــه گ ــ ک
ــق ــ ــران عشـ ــ ــدار و حیـ ــ ــت دیـ ــ ــان مسـ ــ ــــــــــود2 چنـ ــــــــــوش ب ــــــــــم فرام ــــــــــا و دین ــــــــــه دنی ک
ـــــه اســـــت3 حســـــن نتوانـــــد ز فرمـــــان سرکشـــــیدن عشـــــق را ـــــر پروان ـــــر پ ـــــا آن سرکشـــــی زی شـــــمع ب
ـــت ــ ـــتی آن اس ــ ـــه درس ــ ـــادق ب ــ ـــق ص ــ ـــت عاش ــ کـــــه گـــــرش ســـــر بـــــرود از ســـــر پیمـــــان نـــــرود4 صف

)خارج از کشور انسانی 97(2220 بیتزیرباکدامبیتقرابتمفهومیدارد؟ 

تــوخــودحجــابخــودی»حافــظ«ازمیــانبرخیز«»میـــــانعاشـــــقومعشـــــوقهیـــــچحایـــــلنیســـــت

ــد  ــ ــی آرزو نمی گنجـ ــ ــه تویـ ــ ــری کـ ــ ــه خاطـ ــ ــد1 بـ ــ ــو نمی گنجـ ــ ــوق مـ ــ ــق و معشـ ــ ــان عاشـ ــ میـ
ـــــم ـــــتی خویش ـــــول از هس ـــــس مل ـــــتی از ب ـــــه ذوق نیس ــم2 ب ــزار می خواه ــتن بی ــود از خویش ــو خ ــم را چ دو عال
ـــــاق ـــــدورت اســـــت و نف ـــــر ک ـــــان گ ـــــان اهـــــل جه میـــــان مـــــا و تـــــو غیـــــر از صفـــــا نخواهـــــد بـــــود3 می
ــی ــ ــرده ولـ ــ ــاب و پـ ــ ــدارد نقـ ــ ــار نـ ــ ــال یـ ــ ــرد4 جمـ ــ ــی کـ ــ ــر توانـ ــ ــا نظـ ــ ــان تـ ــ ــار ره بنشـ ــ غبـ

)اختصاصی انسانی 89(2221 بیت»هرآنکسیکهدراینحلقهنیستزندهبهعشق/براونمردهبهفتوایمننمازکنید«باکدامبیتارتباطمفهومیندارد؟ 

ــت1 زنـــــده نـــــه آن اســـــت کـــــه جانـــــی در اوســـــت ــ ــانی در اوسـ ــ ــق نشـ ــ ــه از عشـ ــ ــت کـ ــ اوسـ
ــت ــ ــده نیسـ ــ ــود زنـ ــ ــق نبـ ــ ــه عاشـ ــ ــده کـ ــ ــــــــــت2 زنـ ــــــــــب زندگی س ــــــــق عج ــ ــــــــی عش ــ زندگ
ـــــرد ـــــد ک ـــــرون بای ـــــینه ب ـــــد، از س ـــــرده ش ـــــو افس ــت3 دل چ ــوان داش ــه نت ــت، نگ ــز اس ــد عزی ــر چن ــرده ه م
بـــــرد4 هرکـــــه از عشـــــق گشـــــت زنـــــده نمـــــرد را  زیـــــرکان  جـــــان  اجـــــل  کـــــه 

مفهومعبارت»وجودعاشقازعشقاست؛بیعشقچگونهزندگانیکند؟حیاتازعشقمیشناسومماتبیعشقمیاب.«باکدامبیتتناسبمفهومی2222

)اختصاصی انسانی 88( ندارد؟ 

گـــــرش صـــــد جـــــان بـــــود بی عشـــــق مرده ســـــت1 کســـــی کـــــز عشـــــق خالـــــی شـــــد فسرده ســـــت
ــی! ــ ــ ــ ــ ــقان در مردگ ــ ــ ــ ــ ــات عاش ــ ــ ــ ــ ــــــی2  ای حی ــ ــ ــــه در دل بردگ ــ ــ ــ ــز ک ــ ــ ــ ــ ــــی ج ــ ــ ــ دل نیاب
گـــــر صـــــد آب حیـــــوان خـــــورده باشـــــی ــرده باشـــــی3 ا ــ ــَود، مـ ــ ــو نبـ ــ ــقی در تـ ــ ــو عشـ ــ چـ
بـــــر او نمـــــرده بـــــه فتـــــوای مـــــن نمـــــاز کنیـــــد4 هــر آن کســی کــه در ایــن حلقــه نیســت زنده به عشــق

)ریاضی 88(2223 مفهومکدامبیتباابیاتدیگرمتفاوتاست؟ 

ــرده ــ ــی مـ ــ ــا نباشـ ــ ــاش تـ ــ ــق مبـ ــ ــی  عشـ ــ زنـــــده1 بـ بمانـــــی  تـــــا  بمیـــــر  عشـــــق  در 
ــد ــ ــ ــ ــ ــقش زنده ان ــ ــ ــ ــ ــامان ز عش ــ ــ ــ ــ ــد2  مرگ آش ــ ــ ــ ــ ــان برکنده ان ــ ــ ــ ــ ــان و آب ج ــ ــ ــ ــ دل ز ج
ــــق ــــه عش ــــد ب ــــده ش ــــش زن ــــه دل ــــرد آن ک ــــز نمی ــا3 هرگ ــ ــم دوام مـ ــ ــده عالـ ــ ــر جریـ ــ ــت بـ ــ ــت اسـ ــ ثبـ
ـــــّن شـــــریف ـــــن ف ـــــه ای ـــــد ک ـــــی ورزم و اّمی چـــــون هنرهـــــای دگـــــر موجـــــب حرمـــــان نشـــــود4 عشـــــق م





ک  گر خالص باشی و وجودت را از ناخالصی ها پا ابتدایش را نوشتیم: »بر زر کامل عیار، آتش گلستان می شود/ فرصتی تا هست کامل کن عیار خویش را« یعنی ا

گر با تحمل رنج ها خودت را خوب آماده کرده باشی، شک نکن که از  گر دانش ات را باال برده باشی و توانایی ها و مهارت هایت را پرورده باشی، ا کرده باشی، ا

لطف خدا بی نصیب نخواهی ماند و در پایان مسیر تمام تلخی هایت بدل به شیرینی می شود و به جایگاهی که الیق اش هستی می رسی ... پس از آتش نترس 

و به پایان خوش ایمان داشته باش.

و فراموش نکن که همۀ این ها یک شرط دارد: »فرصتی تا هست کامل کن عیار خویش را« 

باید خودت را خوب بسنجی، باید موضوعات و نکته هایشان را دوباره و دوباره در قالب تست های دشوار مرور کنی و مهارتت را باال و باالتر ببری. اهمیت و 

ضرورت این موضوع را هم ما خوب می دانیم و هم تو ... 

گانه بسنجی و خودت را به بهترین شکل  برای همین این بخش را برایت آماده کرده ایم. بخشی که در آن بتوانی آموخته هایت در هر فصل را به صورت جدا

برای آزمون پایانی آماده کنی.

بعد از خواندن درسنامه و حل تست های هر یک از فصل ها باید به این بخش بیایی و آزمون آن فصل را در زمان مشخص شده حل کنی. یک آزمون با چالش های 

فراوان و نکات ویژۀ فراوان تر... و مهم تر از همه این که نباید فراموش کنی که این آزمون ها یک محک خوب و جّدی است برای سنجیدن واقعی آموخته هایت 

در هر فصل و یادگیری نکات ویژه و تازه ... همان چیزی که واقعاً به آن نیاز داری...

بودجه بندی موضوعی و ترتیب سؤاالت این آزمون ها بر اساس الگوی سازمان سنجش در کنکورهای سراسری است و از نظر سطح نیز سعی شده از نمونه هایی 

که پیشتر دیدی دشوارتر باشد و با توّجه به همین موضوع زمان پیشنهادی برای حل این آزمون را 25 دقیقه در نظر گرفتیم. 

در ضمن هرگز و هرگز و هرگز فراموش نکن که بعد از آزمون پاسخ های تشریحی را خوب بررسی کنی!

نی مو � �ن �ناس�نامهء �آ  سث
بودجۀآزمونی: در هر آزمون با محتویات یکی از فصل های کتاب درسی روبه رو خواهی شد.

تعدادسؤاالت: 25 سؤال )مطابق با شیوۀ آزمون سراسری(
ترتیبوموضوعسؤاالت: مطابق با شیوۀ آزمون های سراسری موضوعات هر فصل در 6 موضوع مورد سؤال قرار می گیرند:

قرابتمعناییزبانفارسیآرایههایادبیتاریخادبیاتامالواژهموضوع

331459تعدادسؤاالت

٪ 36٪ 20٪ 16٪ 4٪ 12٪ 12 درصد

سطح: دشوار
زمانپیشنهادی: 25 دقیقه

وسایلالزم: یک انسان سخت کوش، یک ذهن آماده، یک قلب امیدوار و یک مداد 

�نگ اس�ت ... ان و�ت�ت �ت �ن�ب �ب
دس�ت �ب  
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درمعنیواژههایکدامگزینهاشتباهوجوددارد؟3273

ب(محال:بیاصل،ناممکن،شبهه،اندیشۀباطل الف(هنگامه:غوغا،دادوفریاد،شلوغی

د(فضل:لطف،توّجه،رحمت،احسانکهازخداوندمیرسد.  ج(یله:رها،آزاد،تکیهدادن

ه(نموده:نشانداده،ارائهکرده،آشکارکرده

4 د ـ ه 3 ب ـ ج  2 ج ـ ه  1 الف ـ ب 
معنیچندواژهدرکمانکروبهرویآننادرستنوشتهشدهاست؟3274

مولع)اشتیاق(/تابناک)درخشان(/نمط)طریقه(/خیره)فرومانده(/رّزاق)روزیدهنده(/مستغنی)بینیازی(/نادره)شگفتآور(/برازنده)شایستگی(/

ُغلغلهزن)شوروغوغاکنان(

4 دو  3 سه  2 یک  1 چهار 
درمعنیواژههایکدامگزینهاشتباهوجوددارد؟3275

1 کول: دوش / زهی:  شگفتا / فروغ: پرتو / خاّلق: مبدع
2 َعَمله: کارگران / انتزاعی: تجریدی / نیلوفری: الجوردی / تیمار داشتن: پرستاری 

3 گلبُن: بوتۀ گل سرخ / معرکه: جای نبرد / مفتاح: کلید / قرابت: شگفتی
ک: آسمان ها 4 ضایع: تلف / تفّرج: از تنگی و دشواری بیرون آمدن / رعشه : لرزش / افال

درعبارتزیر،چندواژهباامالینادرستنوشتهشدهاست؟3276

گرکسیهمۀعمربهصدقدلنمازگذارد،وازمالحاللصدقهدهد،آنراچندانثوابنباشدکهیکساعتاز »گفت:جزجنگومقاومتروینیست،کها

گرکسیرااینفضیلتفراهمآیدتابهحقگزاریووفاداریشهرتیتمامنیابدواخالصاودرحّقدیگران روزازبرایحفظمالوحفظنفسدرجهادگذارد؛وا

آزمودهنشود،ثقتپادشاهانباحزمهرگزبدومستحکمنگردد،کهدونهّمتقدرانعاموکرامتواجبنداندوبههرجانبکهبارانبیند،پوستینبگرداند.«

4 چهار 3 سه  2 دو  1 یک 
درکدامگزینهغلطامالییوجوددارد؟3277

1 و بر این فاجعه عالم را لرزه ای فرا گرفت و آن لرزۀ رعب و هول و نفرت بود.
2 و پس از آن واقعه، سلطان را اسبی آوردند عظیم خوب و صورتی به غایت نغز داشت.

3 و چندی در آن بقاع که از آبای کرام او را موروث مانده بود، فراغ یافت.
4 پس آن روز در خدمت امیر، حکایات لطیف و نوادر قریب بپرداخت در اثنای سخن.

درچندبیتغلطامالییوجوددارد؟3278

ـــج ـــوش،مرن ـــنمدح ـــمم ـــوبین ـــرویت ـــردراب ـــدهامالف(گ ـــازآم ـــرابنم ـــهمح ـــتب ـــم،مس ـــهکن چ

درهجـــــومتشـــــنگیهاامتحـــــانداردعقیـــــقب(حــرصهــرجــاقالــبافتــدبــرجگردنــدانفشــار

ـــم ــ ـــروندری ــ ـــهبی ــ ـــاهم ــ ـــلوم ــ ـــندربغ ــ ـــاج(انجم ـــتاینج ـــاراس ـــوجکن ـــدم ـــهزن ـــدانک ـــرچن به
ــدۀبینمـــــکحـــــرصمپرســـــید چیــزیکــهبهجــزقّصــهتــوانخــوردمحــالاســتد(ازمائـــ
ـــواه ـــردهبخ ـــذریازآنک ـــیع ـــونبکن ـــیچ پـــسازآنبـــرگنـــهاســـرارمکـــنگـــونکنـــمه(گنه
ـــــاندادم ـــــهامانْش ـــــنازورت ـــــهم ـــــتک ــدو(آنجماع ــالمیخواهنـ ــانبـ ــۀطوفـ ــمغرقـ ــندمـ ایـ

4 شش 3 پنج  2 چهار  1 سه 
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کدامابیاتبهترتیب،یادآورپدیدآورندگان»قابوسنامهـالهینامه«وکدامابیات،یادآورنامآثاریاز»نصراللهمنشیـجمالمیرصادقی«اند؟3279

ــــه ــــالوحیل ــــوکاروح ــــهک ــــهوطویل ــــوخیم کـــــودمنـــــهوکلیلـــــهکـــــوکـــــّدکدخدایـــــیالف(ک
ــــتب(افـــــکارمولـــــویوســـــناییاســـــت،بـــــیســـــخن ــــلهس ــــاراعدی ــــبم ــــرصائ ــــهفک ــــرزانک گ
ــــت ــــوینتاف ــــنس ــــیدبدی ــــمۀخورش ــــیآنچش ـــــوارشـــــدمج(وقت ـــــویغمـــــشســـــایۀدی ـــــهدرک گرچ
ــــکراووردم ــــدش ــــهباش ــــکدلک ــــیمل ــــمصوف ــــکردارمد(من ــــهدردّکانش ــــانک ــــهرج ــــارش ــــمعطّ من
آنفلـــــکبحـــــرفضـــــلاورافلـــــکه(بــــــــوددردولــــــــتنظامالملــــــــک
ازعنصرالمعالـــــیواخـــــالفصادقـــــشو(جانـــــابـــــهکاربنـــــدهمـــــهپندهـــــاینغـــــز

4 و ، د ـ الف ، ج 3 و ، ب ـ الف ، د  2 ه ، د ـ و ، ج  1 ه ، ب ـ و ، د 

آرایۀدرجشدهدربرابرچندبیتدرستاست؟3280

ــد:الف(نـــههرکـــهچهـــرهبرافروخـــتدلبـــریدانـــد ــکندریدانـ ــازدسـ ــهسـ ــهآینـ ــههرکـ تلمیحنـ
تضادوآتـــــشبـــــهســـــرغنچـــــۀگلنـــــاربرآمـــــد:ب(آبازگلرخســـــارۀاوعکـــــسپذیرفـــــت
ـــــادم ـــــرب ـــــیب ـــــانده ـــــدهت ـــــادم ـــــرب ـــــفب کنایهنـــــازبنیـــــادمکـــــنتـــــانکنـــــیبنیـــــادم:ج(زل
ـــیمی ـــتنس ـــویاوگذش ـــرمازک ـــرس ـــهب ـــوغنچ ـــدم:د(چ ـــویاوبدری ـــهب ـــنب ـــردلخونی ـــردهب ـــهپ ایهامک
ـــت ـــشنگف ـــندروی ـــام ـــخنب ـــرس ـــهازکب ـــاد:ه(گرچ ـــشب ـــتۀخاموش ـــکرینپس ـــدایش ـــانف استعارهج
کنـــدی:و(مـــرازیـــنپیـــشدرخلـــوتفراغـــتبـــودوجمعّیـــت ـــاگاهومجموعـــانپرا ـــودرجمـــعآمـــدین پارادوکست

4 سه 3 چهار  2 پنج  1 شش 

درهمۀگزینههابهآرایههایابیاتزیراشارهشدهاست،بهجز.............3281

ـــت»بـــــرشـــــمعنرفـــــتازگـــــذرآتـــــشدلدوش ـــارف ـــرم ـــرس ـــرب ـــوزجگ ـــهازس آندودک
ــمم ــ ــۀچشـ ــ ــهدمازگوشـ ــ ــودمبـ ــ ســـیالبسرشـــکآمـــدوطوفـــانبـــالرفـــت«دورازرختـ

4 حس تعلیل ـ ایهام تناسب 3 استعاره ـ جناس  2 اغراق ـ تضاد  1 تشبیه ـ ایهام 

درچندبیتآرایۀ»جناستام«بهکاررفتهاست؟3282

ـــدم ـــاکش ـــوراخ ـــاکت ـــیخ ـــاکتوی ـــرخ ـــدمالف(گ ـــاکش ـــدمپ ـــاکش ـــوراخ ـــاکت ـــونخ چ

ـــد ـــگندی ـــستن ـــرازقف ـــهغی ـــهب ـــاک ـــیم ــرســرتنــگشــکراســتب(طوط ایــنزمــانبالفشــانب

روان آب و رود انـــــدرش گـــــرد کـــــهازدیدنـــــشخیـــــرهگـــــرددروانج(بـــــه

ـــت ـــددس ـــرادینرس ـــهم ـــسراب ـــوک ـــتت بوســـــیدندســـــتتـــــوازآنمعتبـــــرآمـــــدد(بیدس

ــم ــ ــروزآوردیـ ــ ــاردلفـ ــ ــادهزیـ ــ ــابـ ــ مـــــاآتـــــشعشـــــقسینهســـــوزآوردیـــــمه(مـ

4 دو 3 سه  2 چهار  1 پنج 

گربخواهیمابیاتزیررابهترتیبداشتنآرایههای»استعارهـمجازـکنایهـتشبیه«مرتّبکنیم,کدامگزینهدرستاست؟3283 ا

ـــت ـــدالنبرخاس ـــانبی ـــعلهازج ـــتومش ـــــتالف(نشس ـــــردوزنبنشس ـــــرم ـــــعلۀعم ـــــتومش برف
ـــــیرین ـــــهدررهش ـــــروک ـــــهخس ـــــدب ـــــربری غبـــــارهســـــتیفرهـــــادکوهکـــــنبنشســـــتب(خب
ـــتج(فشـــــاندســـــنبلوچـــــونگلزغنچـــــهرخبنمـــــود ـــنبنشس ـــرودرچم ـــونس ـــتوچ ـــیدقام کش
ـــــو ـــــنخواج ـــــفرگزی ـــــزدس ـــــچنخی ـــــههی ـــنبنشســـتد(زخان ـــهدروط ـــاندآنک ـــمعدلبنش ـــهش ک

4 د ـ ج ـ ب ـ الف 3 ج ـ الف ـ ب ـ د  2 ب ـ د ـ ج ـ الف  1 ب ـ د ـ الف ـ ج 

معنیواژۀ»همسری«درکدامگزینهمتفاوتاست؟3284

گــر ذّره کــم نگیــرد1 در ایــن قلمــرو کف غبــارم به هیــچ  کس همســری ندارم کمــال میــزان اعتبــارم بــس اســت ا
ــت2 گـــــر ســـــرو، پیـــــش قـــــّد تـــــو زد الف همســـــری ــ ــدو گرفـ ــ ــار و کـ ــ ــث چنـ ــ ــن حدیـ ــ آن را چمـ
گـــــر ز مشـــــک نهـــــد افســـــر آفتـــــاب3 بـــــا مـــــوی و روی تـــــو نکنـــــد همســـــری بـــــه حســـــن بـــــر ســـــر ا
ــــــــــرش4 پذیرفــــــــــت شاهنشــــــــــه از مــــــــــادرش ــــــــــر س ــــــــــری ب ــــــــــر همس ــــــــــاد افس نه
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درهمۀگزینههافعل»مضارعاخباری«بهکاررفتهاست،بهجز.............3285

ـــم1 مـــــا نگوییـــــم بـــــد و میـــــل بـــــه ناحـــــق نکنیـــــم ــ ـــود ازرق نکنی ــ ـــق خ ــ ـــیه و دل ــ ـــــس س ـــۀ ک ــ جام
ــن ــ ــن مـ ــ ــدر کیـ ــ ــو پـ ــ ــم از تـ ــ ــد هـ ــ ک اســـــت بالیـــــن مـــــن2 بخواهـ چـــــو بینـــــد کـــــه خـــــا
ـــــت ز جـــــای ـــــر چـــــه یاف ـــــد ه ـــــه دار همـــــی کن ـــد روان3 زمان ــ ـــه دی ــ ـــر چ ــ ـــرد ه ــ ـــی ب ــ ـــاد هم ــ ـــل نه ــ اج
ــن آورد4 هـــــر آن گـــــه کـــــه او جنـــــگ و کیـــــن آورد ــ ــ ــ ــ ــر زمی ــ ــ ــ ــ ــمان ب ــ ــ ــ ــ ــی آس ــ ــ ــ ــ هم

درابیاتزیر،چندبارفعلبه»قرینۀمعنوی«حذفشدهاست؟3286
ـــزم ـــرانبرخی ـــوابگ ـــنازخ ـــهم ـــرک ـــحمحش ـــزم»صب ـــرانبرخی ـــسنگ ـــونرگ ـــهچ ـــتک ـــهجمال ب
ــاقی ــینســـ ــارشـــــبدوشـــ ــرگرانمزخمـــ قدحـــیتـــامـــنازایـــنرنـــجگـــرانبرخیـــزمســـ
ــری ــ ــدارداثـ ــ ــهنـ ــ ــاکـ ــ ــهدرداودریغـ ــ مـــنهمـــانبـــْهکـــهپـــسازایـــنزجهـــانبرخیـــزم«نالـ

6 4  5 3  4 2  3 1
واژگانمشّخصشدهدرکدامگزینهرابطۀ»تضاد«دارند؟3287

ـــــم نفروشـــــم1 مــن نیســت شــدم نیســت شــدن مایۀ هســتی اســت ـــــد ک ـــــه هســـــتّی اب ـــــن نیســـــت ب ای
ــد  ــ ــم در دل بمانـ ــ ــار و غـ ــ ــت یـ ــ ــه  دسـ ــ ــد2 دل بـ ــ ــا در گل بمانـ ــ ــای و پـ ــ ــدر پـ ــ ــارم انـ ــ خـ
ــد روزی3 بــه کــوری ســوختم چــون شــمع در بت خانــۀ غفلــت ــی نش ــج محراب ــبی در کن ــردن ش ــر ب به س

ـــت  ــ ـــده اس ــ ـــان نمان ــ ـــک احس ــ ـــودی فل ــ ـــر کب ــ ــد4 زی ــ ــاال نمی رسـ ــ ــرات رزق ز بـ ــ ــود بـ ــ ــا خـ ــ یـ
تعداد»فعلهایامر«درکدامگزینهمتفاوتاست؟3288

ــالت1 رو خمــش کــن قــول کــم گــو بعــد از ایــن فّعــال بــاش ــ ــن فاعـ ــ ــن فاعالتـ ــ ــی فاعالتـ ــ ــد گویـ ــ چنـ
ــاش  ــ ــت می بـ ــ ــق راسـ ــ ــا حـ ــ ــار بـ ــ ــرو ای یـ ــ جهـــــان گـــــو آتـــــش خـــــود خواســـــت می بـــــاش2 بـ
ـــــش ـــــی بچ ـــــم آن خواه ـــــوش و طع ـــــی بن ــاب3 ذوق آن خواه ــی بی ــوی آن خواه ــن و ب ــی ببی ــن خواه ــگ ای رن
ــه جــان شــیدا را  ــب ن ــه ل ــازی ب ــر عشــق می ب ــا گ ــذر4 بی ــان بگ ــن دل ز ج ــا ک ــی ره ــق مای ــر عاش ــو گ بگ

مفهومعبارت»تاتوانیازنیکیکردنمیاساوخودرابهنیکیونیکوکاریبهمردمنمایوچوننمودی،بهخالفنمودهمباش.«ازکدامبیتدریافتنمیشود؟3289

ـــــا1 چـــــــو فـــــــرد آیـنــــــه بـــــــا کــایـنــــــات یــــــک رو بــاش ـــــذ از دورویـی هـ ـــــاه رخ کـاغـ ـــــد ســیـ ـــــه شــ کـ
گـرچــــــه راهــــــزن بــــــر ره بــــــود گـمــــــراه مـی بــاشــــــد2 نـــــدارد ظاهــــــر اســـــالم ســـــــودی زرق کیشـــــان را ا
ـــــن ـــــر و باط ـــــّس ظاهـ ـــــت ز ح ـــــس راح ـــــک نف ـــــدم ی چــــــه آســــــایش در آن کـشــــــور کــــــه ده فــــــرمانروا دارد؟3 ندی
ـــــد4 بــــــاطن و ظاهـــــر خـــــود هـــــر کـــــه کنـــــد صـــــاف چــــــو بــــــحر ـــــر بــاشـ ـــــر و گـوهـ ـــــن او عـنـبـ ـــــر و بــاطـ ظـاهـ

مفهومبیت»بهنامکردگارهفتافالک/کهپیداکردآدمازکفیخاک«باهمۀابیات،بهجزبیت............متناسباست.3290

ک او ک جـــــان پـــــا کان خـــــا ک او1 جـــــان پـــــا ــــــــــا ــــــــــش خ ــــــــــن آفرین ــــــــــا ک ــــــــــان ره ج
ــر2 ای مقصــــــــــد کــــــــــــارگاه تقدیــــــــــر ــ ــ ــ ــ ــاح تخمی ــ ــ ــ ــ ــل صب ــ ــ ــ ــ ــود چه ــ ــ ــ ــ مقص
ــــــــــد ز گل ــــــــــخص آفرین ــــــــــه ش ــــــــــی ک ــوش و دل3 بدیع ــ ــ ــ ــ ــد و ه ــ ــ ــ ــ ــرد بخش ــ ــ ــ ــ روان و خ
ک چهـــــل صبـــــاح سرشـــــتی بـــــه دســـــت صنـــــع ـــــاک4 خـــــا ـــــای خ ـــــدی ثن ـــــف بران ـــــان لط ـــــر زب ـــــود ب خ

کدامگزینهباعبارتزیرمتناسباست؟3291

»هرچندتدبیردرهنگامبالفایدۀبیشترندهد؛بااینهمهعاقلازمنافعدانشهرگزنومیدنگرددودردفعمکایددشمنتأخیرصوابنبیند.«

ــرد1 بـه تدبیـر از قضـای حـق میّسـر نیسـت جـان بـردن ــ ــمانی را نمی گیـ ــ ــالی آسـ ــ ــش بـ ــ ــپر پیـ ــ سـ
تیـــــر افکنـــــد  هرجـــــا  عشـــــق  تدبیـــــر2 کمـــــان  کار  نباشـــــد  ســـــپرداری 
دامـــــن بکـــــش  کیدشـــــان  آتـــــش  کـــــه ســـــوزدت خرمـــــن3 ز  آن دم  از  پیـــــش 
ــر آمـــــدی4 تـــــا دل نیابـــــد از تـــــو خالصـــــی بـــــه هیـــــچ راه ــه راهـــــزن شـــــدّی و گهـــــی رهبـــ گـــ

کدامگزینهبابیت»پیشدیوارآنچهگوییهوشدار/تانباشددرپسدیوارگوش«تناسبمعناییکمتریدارد؟3292

ــته دار1 ســـــخن تـــــا نپرســـــند لـــــب بســـــته دار ــ ــ ــ ــ ــه آهس ــ ــ ــ ــ ــکنی تیش ــ ــ ــ ــ ــر نش ــ ــ ــ ــ گه
ــا بهتریـــــن دوســـــت ــو راز خـــــود بـــ ــان گـــ کـــــه پنـــــداری کـــــه دشـــــمن تر کســـــی اوســـــت2 چنـــ
ــــــکار3 کـــــوه بـــــا آن جملـــــه ســـــختی و وقـــــار ــــــد آشــــ ـــاز گویــــ ـــ ــــــی بــــ ــــــه گویــــ ــــــر چــــ هــــ
ای عقـــــل بـــــام بـــــررو ای دل بگیـــــر در را4 دیـــــوار گـــــوش دارد آهســـــته تر ســـــخن گو
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مضمونکدامرباعی،بابیت»چودروقِتبهارآییپدیدار/حقیقت،پردهبرداریزرخسار«یکساناست؟3293

ــاب ــ ــی بی تـ ــ ــت جانـ ــ ــر توسـ ــ ــر ذّره ز مهـ ــ ــرآب1 هـ ــمی پـــ ــو چشـــ ــاد تـــ ــبنمی از یـــ ــر شـــ هـــ
ـــــاب از ســـــخنت ـــــک کت ـــــی ا ســـــت ی ـــــرگ گل ـــــر ب ــابه ــ ــر ز کتـ ــ ــه ای پـ ــ ــه کتاب خانـ ــ ــر غنچـ ــ هـ
ــردارش2 چـــــون رنـــــگ بدزدیـــــد گل از رخســـــارش ــ ــان بـ ــ ــو رهزنـ ــ ــا چـ ــ ــت صبـ ــ آویخـ
ــت ــ ــود نداشـ ــ ــل و سـ ــ ــت بلبـ ــ ــیار بگفـ ــ ـــــارشبسـ ـــــد زنه ـــــه جـــــان ده ـــــا ب ـــــه صب ـــــو ک ـــــا ب ت
تـــــا ایـــــن دو یکـــــی نشـــــد نیامـــــد گل و خـــــار3 مـــــن رنـــــگ خـــــزان دارم و تـــــو رنـــــگ بهـــــار
ـــدار ــ ـــف دی ــ ـــد مخال ــ ـــه ش ــ ـــار و گل ارچ ــ ـــن خ ــ بـــــر چشـــــم خـــــالف بیـــــن بخنـــــد ای گلـــــزارای
ــد ــ ــو کنـ ــ ــار تـ ــ ــت از بهـ ــ ــه حکایـ ــ جـــــان جملـــــه حدیـــــث اللـــــه زار تـــــو کنـــــد4 دل جملـ
ــد ــ ــو کنـ ــ ــار تـ ــ ــم پرخمـ ــ ــتی ز دو چشـ ــ تـــــا خدمـــــت لعـــــل آبـــــدار تـــــو کنـــــدمسـ

کدامگزینهبابیت»بلندیازآنیافتکاوپستشد/َدِرنیستیکوفتتاهستشد«متناسباست؟3294

ـــــرخ ـــــذرد ز چـ ـــــا بـگـ ـــــر م ـــــر سـ گ ـــــاب ا ـــــون آفـتـ افــتــادگــــــی بـــــــرون نــــــرود از ســرشـــــــت مــــــا1 چـ

سرکشـــــی و بــــــی نیازی از گـــــدا زیبــــــنده اســــــت2 از کریمـــــان هـــــر قـــــدر لطـــــف و تــــــواضع خــــــوش نماست

ـــــد3 بـــــــر صــــــدر بــــــود چـشــــــم تـواضـع طـلـبـــــــان را ـــــاال نـنـشـینـ ـــــه بـ ـــــه بـ ـــــود هـرکـ ـــــوده بـ آسـ

زلـــــف از فـتـادگــــــی بــــــه کــــــمر دســــــت یافـتــــــه اســــــت4 افتادگـــــی چـــــرا نکنـــــد کــــــس شـــــعار خویـــــش؟

کدامگزینهباعبارت»بهوقتنومیدیامیدوارترباشونومیدیرادرامید،بستهدانوامیدرادرنومیدی.«متناسبنیست؟3295

ـــــت ـــــد دسـ ـــــن نکـشـ ـــــه نوشـتـ ـــــن از نام ـــــد م هـــــر چــــــند کــــــه مکـتــــــوب مرا جــــــنگ جــــــواب اســــــت1 اّمی
ـــــیدوار ـــــم امـ ـــــه وصـلـ ـــــت بـ ـــــق سـاخـ ـــــال عـشـ ـــــرا2 اقـبـ ـــــای او مـــ ـــــود تـــمـــّنـــ ـــــاد بـــ ـــــه زیـــ ورنـــ
گـــــــر چـــــــه کـــــــرد قــیـامــــــت نـســیــــــم نـومـیـدی امــیـــــــد مـــــــن ز ســـــــر راه انــتـــظـــــــار نــرفـــــــت3 ا
ـــــام نـاامـیــــــد کــــــه لـعــــــل گـر چــه در ســنـگ اســت4 مـشـــــــو ز ســخــتـــــــی ایّ ز آفــتــاب خــورد رزق ا

کدامگزینهبابیت»شادوبیغمبزیکهشادیوغم/زودآیندوزودمیگذرند«تناسبمعناییکمتریدارد؟3296

ــــــــــذرد1 روزگـــــــــــــار طـــــــــــــرب و نــوبـــــــــــــت غـــــــــــــم مــی گــــــــــــذرد ــــــــــهان زود ز هــــــــــم می گ ــــــــــور جـ ــــــــــم و سـ ماتـ
ــت ــ ــاد نیسـ ــ ــه دون اعتمـ ــ ــت زمانـ ــ ــر مهلـ ــ چــون صبــح در خوشــی بــه ســر آور دمــی کــه هســت2 بـ
ـــــد3 جهـــــان و هرچـــــه در او هســـــت پایـــــدار نمانـــــد ـــــرار نمان ـــــک ق ـــــه ی ـــــم ب ـــــه عال ـــــاده، ک ـــــار ب بی
غمـــــی بــــــر بــــــاد ده چــــــون غنچه تــــــا مشـــــت زری داری4 چــه از بیــم خــزان ای تنــگ دل بــر خویــش می پیچی؟

ابیاتکدامگزینهبهمفهومیکسانیاشارهدارند؟3297

ـــــان1 اعتمـــــادی نیســـــت بـــــر جمعّیـــــت بـــــرگ خـــــزان ـــــاب عـاشـقـ ـــــر کـتـ ـــــد ز یـک دیـگـ زود مـی پاشـ
ـــــاشبــــــر صــــــلح و جــــــنگ اهـــــل جــــــهان اعتــــــماد نیســــــت ـــــنگ بـ ـــــهّیای جـ ـــــنند مـ ـــــح مـی کـ ـــــون صـلـ چـ
حیرت انـــــد آیینـــــه دار  دورگـــــرد  ــبنم افتـــــاده را از عالـــــم بـــــاال مپـــــرس2 عاشـــــقان  شـــ
ــــت ــــت اس ــــن حکم ــــزار عی ــــن گل ــــبنم در ای ــــرت ش رتبـــــۀ بینایـــــی هـــــر کـــــس بـــــه قـــــدر حیـــــرت اســـــتحی
ـــــویش ایمـــــن در زبـردسـتــــــی ـــــو از زیردســــــت خـ ـــــته3 مشـ ـــــه آهس ـــــام آهستـ ـــــید ج ـــــه را نوش ـــــون شیش ـــــه خ ک
ـــــان در زبـردسـتــــــی ـــــال زیردسـتـ ـــــافل ز حـ ـــــو غـ کــــــه ســــــر را پــــــاس می دارد بــــــه زیر پــــــا نظــــــر کــــــردنمشـ
خــــــویش را چــــــون قطــــــره در دریـــــای غـفــــــران افکنـــــد4 هــر کــه این جـــا جـــمع ســازد خویــش را، فردای حشــر
ـــــد آب و زمـیــــــن ـــــو را داده انـ ـــــره تـ ـــــنز اشـــــــک و چــهـ ـــــت کـ ـــــود زراعــ ـــــردای خــ ـــــۀ فــ ـــــرای تــوشــ بــ

درکدامگزینهبهمعنیدرستواژههای»تناورـضامنـنجابتـخذالن«اشارهشدهاست؟3298

2 تنومند ـ کفیل ـ شرافت ـ زبون 1 قوی جّثه ـ ضمانت  کننده ـ اصالت ـ خوار 
ک منشی ـ پستی 4 فربه ـ به عهده گیرندۀ غرامت ـ پا 3 عریض ـ حامی ـ بزرگواری ـ مذلّت 
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معنیچندواژهدرکمانکروبهرویآننادرستنوشتهشدهاست؟3299

عامل)والی(/آیت)نشانه(/ُهما)فرخنده(/عمارت)فرمانروایی(/ماسوا)همۀمخلوقات(/َعلَمکردن)سرشناسکردن(/فلق)سرخیآسمانهنگامغروب(/

دولتآشیان)آشیانۀخوشبختی(/تاالب)برکه(/رفیع)مهربان(/ُمفَتَخر)سربلندی(/شرف)بزرگواری(

4 یک 3 دو  2 سه   1 چهار 
معنیواژۀ»غبطه«درکدامگزینهآمدهاست؟3300

کســــاری می شــــدم غافــــل گــــر چــــون گردبــــاد از خا قلــــم بــــر کهکشــــان می رانــــد تحریــــک سرانگشــــتم1 ا
گلـــــوی حـــــرص می افشـــــارد از انگشـــــتر انگشـــــتم2 بــــه ســــیم و زر چــــه امــــکان اســــت فقــــرم ســــر فــــرود آرد
کـــــم کـــــرد دســـــت نارســـــا کـــــز رشـــــک بـــــی کاری ســنان ها می کشــد عمــری اســت بــر یک دیگــر انگشــتم3 هال
گـــــر صـــــد نوبتـــــم نـــــاز تـــــو رانـــــد تیـــــغ بـــــر گـــــردن همـــان چـــون شـــمع از تســـلیم بـــر چشـــم تـــر انگشـــتم4 ا

درکدامعبارتغلطامالییوجوددارد؟3301

1 فّر و جمال و شکوه و بهای او اندک مایه نقصان گرفته و بدان سبب از بیشه بیرون نمی توان رفت که حشمت ملک پادشاهی را زیان دارد.
2 هّمت بر مالزمت آن سیرت مقصور شود و طریق صواب در آن مشتبه نگردد و پوشیده نیست که آدمی از سهو و غفلت کم معصوم تواند بود.

3 آفات بر وی مجتمع و خیرات او بی دوام، چون طلوع و غروب ستاره که یکی در فراز می نماید و دیگری در نشیب، اوج و حزیز آن یکسان، و باال و پست برابر.

4 نیکو ننماید که کسی از ملوک روزگار چیزی که از جهت صالح خاص و عام خواهند، دریغ دارد، یا با دوستان در آن چه فراغ ایشان را شاید، مضایقت پیوندد.
درچندبیتغلطامالییوجودندارد؟3302

ــــــــــد ــــــــــالوارزراهدرازمیآینـــــ قاضیالحاجـــــاتالف(هلـــ ز کارگـــــزاری بـــــرای

ـــــرصوآزب(آزوحـــــرصآخـــــرتـــــورایـــــکروزبرپیچـــــدزراه ـــــویازح ـــــارغش ـــــاف ـــــذارت آرزوبگ

ـــرج(کــــسراســــزایذاتتــــومدحــــینــــداددســــت ــ ـــراومگی ــ ـــزاردب ــ ـــّقآننگ ــ ـــدۀح ــ ـــربن ــ گ

ــت ــ ــتاسـ ــ ــوحمسـ ــ ــنصبـ ــ ــاریدلمـ ــ میگـــــــــــزاردد(بـ دوش شــــــــــب وام

ـــم ــ ـــیکنی ــ ـــرتعال ــ ـــدحض ــ ـــموقص ــ خانــــهپردازیــــموســــویخانــــۀیــــزدانشــــویمه(راهبگذاری

دروفـــــابودنـــــدکمتـــــرازســـــگانو(شـــــــکرآننگزاردنــــــــدآنبـــــدرگان

4 شش 3 پنج  2 چهار  1 سه 
درمتنزیر،چندغلطامالییوجوددارد؟3303

گردرراه،او گرسخاوتورزد،بهاسرافمنسوبگردد؛ا گردرویشدلیرباشد،بربیدانشیویحملافتدوا »واهلَدهادراینبابسخنهاپرداختهاندکها

گربرطریقامنرود،اورامقیمچاهظاللتخوانند.« راالمیرسد،بهدامُصخرۀخلقافتدوا

4 چهار 3 سه  2 دو  1 یک 
کدامعبارتنادرستاست؟3304

1 غزل »همای رحمت« با مطلع »علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را! / که به ماسوا فکندی همه سایۀ هما را« که پیرامون وصف حضرت علی )ع( 
سروده شده از سروده های سّید محّمدحسین بهجت تبریزی است.

2 »گوشوارۀ عرش« مجموعه ای از شعرهای آیینی »سّید علی موسوی گرمارودی« است که نمونه هایی از آن زیرمجموعۀ ادبّیات پایداری قرار می گیرد.
3 »دیوار عدل« حکایتی است در نکوهش ظلم و ستایش دادپیشگی که در کتاب سیاست نامه اثر خواجه نظام الملک توسی آمده است.

4 سیف الّدین محّمد فَرغانی، در سدۀ ششم قصیده ای با مطلع »هم مرگ، بر جهان شما نیز بگذرد / هم رونِق زمان شما نیز بگذرد« در انتقاد به رفتار ظالمانۀ 
فرمان روایان و تاخت و تاز سپاه مغول سرود.

درکدامگزینهبهترتیبآرایههای»تشبیهـتضادـایهامـاستعارهـمراعاتنظیر«وجوددارد؟3305

بـــــی  نرگـــــس بیمـــــار تـــــو بیـــــدار تـــــوان بـــــود1 صـــــد شـــــب بـــــه تمّنـــــای وصـــــال تـــــو چـــــو نرگـــــس
چـــــون طـــــّرۀ بیـــــد اســـــت بـــــه گلـــــزار پریشـــــان2 دور از قـــــدت ای ســـــرو ســـــهی خاطـــــر جمعـــــم
ـــــه سربســـــته ـــــو ناف ـــــزی چ ـــــو رم ـــــف ت ـــــن زل در ایـــــن دو روز بـــــه مشـــــک ختـــــن بخواهـــــم گفـــــت3 ز چی
ــــان انگشــــت ســــرو ــــر ده ــــح و شــــام از حســــرت او ب روز و شـــــب در خدمـــــت او بـــــر کمـــــر دســـــت چنـــــار4 صب
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