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 اختیارات شاعری وزنی »الف«

1018 درس 8، صفحه های 83 تا 87

 تک درس

در کدام گزینه هیچ یک از اختیارات شاعری وزنی دیده نمی شود؟1 131
شد میخانه  بــه  دوش  خلوت نشین  ـــد  1( زاه
رود ــاب  ت به  ــم  زن زلفش  سر  بر  دســت  ــو  2( چ
3( ماه است رخت یا روز؟ مشک است خطت یا شب؟
یاد از  برفت  یارانت  که  دل  همنشین  ای  4( اال 

شد پیمانه  ــر  س ــا  ب ــت  ــرف ب پــیــمــان  ــر  س از 
رود عـــتـــاب  ـــر  س ـــا  ب ــم  ــب ــل ط آشـــتـــی  ور 
رو؟ یا  دلت  است  سنگ  عاج؟  یا  برت  است  سیم 
بنشینم تو  یــاد  بی  که  دم  آن  مباد  روزی  مــرا 

در کدام گزینه از اختیار شاعری »آمدن فاعالتن به جای فعالتن« استفاده نشده است؟1 132
نیستی ــی  ــوف ص ـــرد  م ـــود  خ ــر  ــگ م ــــو  1( ت
برو بــوی  آن  بر  اســت  رسیده  که  نانی  ــوی  2( ب
ــود ب ز  ــه  ــن ــره ب شـــد  کـــه  را  او  3( خـــنـــک 
ــد ــاب ــی ت م ـــی  ـــرف ط هــــر  از  ــــر  ــــوه 4( گ

نیستی ـــزد  خـــی ــه  ــی ــس ن از  را  هــســت 
چیست نان  کاین  را  تو  شرح  دهد  بوی  همان  تا 
بید ـــء  ســـای جــســت  ـــه  ک را  آن  وای 
ـــد ـــی آی ـــــان م ـــــوی ج ــــان س ــــوب ــــای ک پ

در ابیات کدام گزینه از اختیار شاعری »آمدن فاعالتن به جای فعالتن اّول مصراع« استفاده شده است؟1 133
عقل رمی�ده وحش�ی صفت  م�ن  الف( س�وی 
ب( گل عزیز اس�ت غنیمت ش�مریدش صحبت
ب�اک چ�ه  ش�دیم  ف�دا  گ�ر  دل  و  پ( م�ن 
ت( من اگر کامروا گش�تم و خوش�دل چه عجب

نفرس�تاد کبک خرام�ی  آهو روش�ی 
ک�ه به ب�اغ آمد از ای�ن راه و از آن خواهد ش�د
اوس�ت س�المت  می�ان  ان�در  غ�رض 
دادن�د زکات�م  ب�ه  این ه�ا  و  ب�ودم  مس�تحق 

4( ب ـ ت 3( ب ـ پ  2( الف ـ ت  1( الف ـ پ 
در کدام ابیات اختیار شاعری »ابدال« وجود دارد؟1 134

رنج هاس�ت آمیخت�ءه  ت�و  الف( خ�اک 
کس�ی ه�ر  از  ش�وی  مج�ّرد  ب( گرچ�ه 
نب�ود نام�ت  ب�ه  مل�ک  کای�ن  پ( اّول 
ت( ه�ر ک�ه جه�ان خواه�د ک�ه آس�ان خورد

گنج هاس�ت بس�ی  خ�اک  ای�ن  دل  در 
بس�ی نمان�ی  نی�ز  آن  س�ر  ب�ر 
نب�ود مقام�ت  ویران�ه  ده  وی�ن 
خ�ورد زمس�تان  ب�رگ  تابس�تان 

4( ب ـ پ 3( الف ـ ت  2( پ ـ ت  1( الف ـ ب 
در ابیات کدام گزینه اختیار شاعری »قلب« وجود دارد؟1 135

الف( گرچ�ه گران بار ش�دیم از غ�م آن ماه ولی
ب( ب�ر دل خاقان�ی اگ�ر داغ جفا نهی چه ش�د
پ( دس�ت کس�ی بر نرس�د به ش�اخ هویّت تو
ت( شیشه صاف است دلم سنگ سیاه است دلت

باخت�ه ش�د در نظ�ری آن ت�ن جان گش�تءه م�ا
او ز س�گان کیس�ت خ�ود ت�ا بردت ب�ه داوری
نکن�ی ب�ر  ب�ن  و  بی�خ  ز  او  نخلّی�ت  رگ  ت�ا 
ف�رق ببی�ن چن�د ب�ود از دل ت�و ت�ا دل م�ن

4( ب ـ پ 3( الف ـ ت  2( ب ـ ت  1( الف ـ پ 
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با توجه به بیت زیر کدام گزینه صحیح نیست؟3 136
اس�ت گوی�ی خاقان�ی  ب�اغ  ب�زم  در  آم�ده«»فاخت�ه  شعر س�رای  شاخس�ار  ه�ر  س�ر  در 

1( 4 بار از اختیار شاعری »بلند در نظر گرفتن هجای پایان مصراع یا نیم مصراع« استفاده شده است. 
2( از اختیار شاعری »ابدال« یک بار استفاده شده است. 

3( از اختیار شاعری »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« یک بار استفاده شده است. 
4( از اختیار شاعری »قلب« یک بار استفاده شده است.

در ابیات کدام گزینه از دو نوع اختیار شاعری وزنی استفاده شده است؟3 137
الف( س�ینه از آتش دل در غم جانانه بس�وخت
ب( مطلب طاعت و پیمان و صالح از من مس�ت
خال�ی مب�ادا  عّش�اق  نال�ء  از  پ( عال�م 
ت( صنم�ا ب�ا غ�م عش�ق ت�و چ�ه تدبی�ر کنم

آتش�ی ب�ود در این خانه که کاش�انه بس�وخت
که ب�ه پیمانه کش�ی ش�هره ش�دم روز الس�ت
دارد هوای�ی  فرح بخ�ش  و  خوش آهن�گ  ک�ه 
نال�ء ش�بگیر کن�م ت�و  ب�ه ک�ی در غ�م  ت�ا 

4( ب ـ ت 3( ب ـ پ  2( الف ـ پ  1( الف ـ ب 
اختیارات شاعری به کاررفته در ابیات زیر، به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟3 138

الف( م�را ذلی�ل مگ�ردان به ش�کر ای�ن نعمت
ب( اس�تاد سخن سعدی است پیش همه کس اما
پ( ره�زن دهر نخفته اس�ت مش�و ایم�ن از او

ک�ه داش�ت دول�ت س�رمد عزی�ز و محترم�ت
خواج�و س�خن  ط�رز  حاف�ظ  س�خن  دارد 
بب�رد ف�ردا  ک�ه  اس�ت  نب�رده  ام�روز  اگ�ر 

1( آمدن فاعالتن به جای فعالتن اّول مصراع ـ ابدال ـ بلند در نظر گرفتن هجای پایان مصراع یا نیم مصراع 
2( آمدن فاعالتن به جای فعالتن اّول مصراع ـ بلند در نظر گرفتن هجای پایان مصراع یا نیم مصراع ـ ابداع 
3( ابدال ـ بلند در نظر گرفتن هجای پایان مصراع یا نیم مصراع ـ آوردن فاعالتن به جای فعالتن اّول مصراع
4( ابدال ـ آوردن فاعالتن به جای فعالتن اّول مصراع ـ بلند در نظر گرفتن هجای پایان مصراع یا نیم مصراع

در بیت زیر کدام اختیار شاعری وجود ندارد؟3 139
ه�ر ک�ه ت�و را بدس�گال ندام�ت او را ندی�م«»ه�ر ک�ه ت�و را نیک خ�واه نیکوی�ی او را دلیل

4( کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند 3( حذف همزه  2( قلب  1( ابدال 
با توجه به دو بیت زیر، کدام اختیار شاعری وجود ندارد؟3 140

»م�ن ک�ه در آت�ش س�ودای ت�و آه�ی نزن�م
گفت�م دی�دم  ت�و  زل�ف  س�ر  ک�ه  اّول  روز 

ک�ی ت�وان گفت ک�ه ب�ر داغ دلم صابر نیس�ت
ک�ه پریش�انی ای�ن سلس�له را آخ�ر نیس�ت«

4( کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند 3( حذف همزه  2( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه   1( ابدال 
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با توجه به این که این سؤال یک سؤال کلی است - 131  
و هر نوع اختیار شاعری وزنی را در بر می گیرد، ابتدا تمام اختیارات 

شاعری وزنی را به صورت تیتروار بیان می کنیم:
اوزان  در  نیم مصراع  یا  پایان مصراع  گرفتن هجای  نظر  در  بلند   )1

دوری 
2( آوردن فاعالتن به جای فعالتن در اّول مصراع 

3( ابدال )آمدن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه کنار هم(
4( قلب )جابه جایی دو هجای کوتاه و بلند در مصراع(

دقیقاً  آسانی  نظر  از  اختیارات  این  که  است  این  توجه  جالب  نکتءه 
همین ترتیب را دارد؛ یعنی اّولین نوع آن آسان ترین و آخرین نوع 
آن سخت ترین نوع آن است. شما نیز در بررسی گزینه ها ابتدا بلند 
در نظر گرفتن هجای پایان مصراع را بررسی کنید. فقط نکته ای که 
باید به آن توجه کنید، پایان نیم مصراع در اوزان دوری است  حتماً 

که اتفاقاً در این تست در نظر گرفته شده است.
در  هجای کشیدءه »رفت« در مصراع دوم، هجای پایانی نیم مصراع 
است که آن را باید هجای بلند در نظر بگیریم. در  نیز دو هجای 
نیز هجای  دارند. در   را  و »عاج« همین وضعیت  کشیدءه »روز« 

کشیدءه »یاد« در پایان مصراع اّول به جای هجای بلند آمده است.
این تسِت ظاهراً سخت با کم ترین معلومات شما حل شد! یعنی هیچ 

وقت دانش خود را دست کم نگیرید.
تقطیع هجایی 

َودَربتاِبنَمَزفَشُزلِرَسبَرتَدســُچ
UــUــUUــــUــUــUUــ

َودَربتاِعِرَسبابَمَلَطتیشراَو
هیچ یک از اختیارات وزنی در این بیت وجود ندارد.

 دقّت داشته باشید وجود اختیارات زبانی، شما را به اشتباه نیندازد!

به - 132 ابتدا  دارد.  وجود  ظریفی  بسیار  نکتءه  در    
تقطیع هجایی دو مصراع دّقت کنید:

تیســنیــفیصوِدَمرُخدگَرَمُت*
UUــــــUــــــUــ
ــUــــــUــــــUــ

تیسنیــَزدخیِینِســازراـتهَس
در این تقطیع ظاهراً با اختیار شاعری »آمدن فاعالتن به جای فعالتن 
شاعری  اختیار  طبق  را  »ُت«  اگر  اما  هستیم؛  روبه رو  مصراع«  اّول 
»بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« هجای بلند در نظر بگیریم، متوجه 
می شویم اختیار شاعری »فاعالتن به جای فعالتن« رخ نداده است. 
»بلند  شاعری  اختیار  مسلماً  است؟  درست  کدام  می پرسید  اکنون 
کجا  از  می پرسید  حتماً  است.  داده  رخ  کوتاه«  مصّوت  تلّفظ کردن 
باید این را بدانیم؟ به دو نکته توجه کنید: اّول این که باید به اصل 
وزن مصراع، یعنی »فاعالتن فاعالتن فاعلن« توجه کنید. دوم این که 
»فاعالتن« اّول مصراع زمانی اختیار شاعری »آمدن فاعالتن به جای 
فعالتن اّول مصراع« محسوب می شود که بعد از آن، یعنی وزن واژءه 

دوم »فاعالتن« نباشد. اکنون با توجه به این نکتءه کاربردی، گزینه های 
با این تقطیع روبه رو هستیم. »بو  دیگر را بررسی می کنیم. در  
ِی نانی: فاعالتن«، »کِــ ِر سی َدس: فعالتن« پس این اختیار شاعری 
را داریم. در  »وا ی آن را: فاعالتن«، »ِک ُجســ ت سا: مفاعلن« 
پس اختیار شاعری »آمدن فاعالتن به جای فعالتن« را دارد. در  
»گُو هَــ َرز هَر: فاعالتن«، »َط َر فی می: فعالتن« پس اختیار شاعری 

»آمدن فاعالتن به جای فعالتن« را داریم.
 اصطالح »فاعالتِن فیک یا غیراورجینال« را شنیده اید؟ هر 
فاعالتنی که بعدش فاعالتن نیاید، فیک و غیراورجینال است! یعنی 
به جای »فعالتن« آمده است؛ مانند فاعالتن های همین تست. در این 

نکته هجای پنجم بسیار مهم است.

ابتدا یک بار اوزانی را که امکان دارد »فاعالتن« به - 133  
جای »فعالتن« اّول مصراع بیاید، با هم مرور کنیم. در اوزان کنکوری 

این چهار مورد را داریم:
1( فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن 

2( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 
3( فعالتن فعالتن فعلن
4( فعالتن مفاعلن فعلن

مفاعیُل  مفاعیُل  »مفعوُل  وزن  با  )الف(  بیت  اوزان،  این  به  توجه  با 
فعولن« اصالً نیاز به بررسی ندارد. بیت )پ( نیز در هر دو مصراع با 

»فعالتن« شروع شده است. »َمــ ُن ِدل گَر« و »َغ َر َضن َدر«
 در مورد )ب( نکتءه بسیار ظریفی وجود دارد و آن این است 
که در خواندن امروزی »ع« نیز مانند »همزه« حذف می شود؛ یعنی 
امروزی ها و شاید خود شما ممکن است این بیت را این گونه بخوانید: 
می شود:  بخوانید،  این گونه  را  بیت  این  اگر   .»... َزست  زی  َل  »ُگ 
»فعالتن و ...« و با توجه به مصراع دوم »ِک ِب با غا: فعالتن« واضح 
است که این اختیار شاعری در این بیت وجود ندارد. ولی اگر شعر را 
درست و با توجه به شعر کالسیک بخوانید: »گُل َع زی َزست« این 

اختیار شاعری را خواهید دید.
مورد )ت( هم با توجه به دو نکته که پیش از این گفتیم قابل دریافت 
است. اّوالً: »َم َن گَر کا: فعالتن« و »ُمس َت حَق بو: فاعالتن« می توان 
فهمید. روش دیگر هم آمدن »َد ُم این ها = فعالتن« نشان می دهد 

»فاعالتن« قبلش فیک است؛ یعنی به جای »فعالتن« آمده است.

به تقطیع ابیات )پ( و )ت( توجه کنید:- 134  
ــUــــUUــــUUــ

بودَنَمتناِبکُملــکینَول*اَو
بودَنَمتقاَمِنراویِهــِدوین
َردُخسانکاهَد*خاهانَجِکهَر
َردُختانمِسِزِگبَرتانبِس*تا

هرچند پرکاربردترین حالت اختیار شاعرِی »ابدال«، تبدیل »فعلن« 
به »فع لن« است، اما با ابدال در وزن واژه های »مفتعلن«، »فعالتن« و 
»مستفعُل« همگی آن ها به وزن واژءه »مفعولن: ــــ ــــ ــــ« تبدیل 
می شوند. در ابیات )پ( و )ت( به جای مفتعلن »مفعولن« ایجاد سکتءه 
به  با کمی دّقت  ابدال خوش آهنگ نیست و  این  وزنی است؛ یعنی 

صورت سماعی هم قابل دریافت است.
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به تقطیع هجایی ابیات )ب( و )پ( توجه کنید.- 135  
ُشدِچــهیَنفاَجِغداگَرَینی*قا*خاِلِدبَر
ــUــUــUUــــUــUــUUــ

ریَوداِبَدتَرَبتاُخدستکیــِنگاَسِزاو
و  دوم  وزن واژءه  مفاعلن«  مفتعلن  مفاعلن  »مفتعلن  وزن  به  توجه  با 
اما همان طور که مشاهده  U ــ( باشد،  باید مفاعلن )U ــ  چهارم 
اّول )قا نی َی گر: ــ U U ــ( آمده  می شود وزن واژءه دوم مصراع 
تلّفظ کردن  »کوتاه  شاعری  اختیار  طبق  »نی«  هجای  البته  است. 

مصّوت بلند« به هجای کوتاه تبدیل شده است.
ُتِتَیویهوِخشا*ِب*َسدِرَنبَرسیَکِتَدس
ــUUــــUــUــUUــــUUــ

نیَکَنبَربُنُخبی*ِز*اوِتَیلینَخِگَرتا
ــUUــــUــUــUUــــUUــ

در این بیت اصل وزن »مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن« است. شاعر 
در وزن واژءه سوم هر دو مصراع »مفاعلن« آورده است.

به تقطیع هجایی بیت توجه کنید:- 136  
یَست*نی*قاخایی*گوباغ*مِبَزَدرِتخفا
ــUــــUUــــUــــUUــ

ِد*َمیاراُسرِشعــسار*خشاهَرِرَسَدر
 در این بیت دو بار نیز حذف همزه روی داده است.

با توجه به صورت سؤال فقط باید به اختیارات وزنی - 137  
توجه کنیم.

در بیت )ب( فقط دو بار از اختیار شاعری »بلند در نظر گرفتن هجای 
پایان مصراع« استفاده شده است. در بیت )ت( نیز فقط در مصراع 
دوم از اختیار شاعری »آمدن فاعالتن به جای فعالتن اّول مصراع« 

استفاده شده است.
در بیت )الف( از دو نوع اختیار شاعری وزنی استفاده شده است.

1( بلند در نظر گرفتن هجای پایان مصراع
2(  آمدن فاعالتن به جای فعالتن ابتدای مصراع

سوخت *ِبِنناجامَِغَدرِدلِشَتآاَزِنسی*
UUــــUUــــUUــــUــ

  ــ
سوخت*ِبِنشاکاِکِنخارینَددبوشیَتآ*

در  و  شده اند  شروع  »فاعالتن«  با  مصراع  دو  هر  هرچند   
ظاهر با هم فرقی ندارند، ولی چون اصل وزن »فعالتن فعالتن فعالتن 
فعلن« است و وزن »فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن« نداریم، باید این 

اختیار شاعری را لحاظ کنیم.
تقطیع بیت )پ(:

لیخا*داباَمقشاُعشِیِلناَمزَلعا*
UUــــUUــــUUــــــــ

َرددا*ییواهَــشبَخــَرحَفُگهَنــشاُخِک
 هر دو مصراع با »فع لن« به پایان رسیده اند و در ظاهر با 
هم فرقی ندارند، ولی چون اصل وزن »فعلن« است، اختیار شاعری 

»ابدال« در نظر می گیریم.

مصراع - 138 دو  هر  در  اّول  هجای  این که  به  توجه  با   
بیت )الف(، هجای کوتاه است، پس نمی تواند »فاعالتن« باشد. پس 
دیگر،  گزینءه  دو  به  توجه  با  می خورد.  خط  و   گزینه های  

مشخص می شود بیت )الف( قطعاً »ابدال« دارد.
در بیت )ب( نیز هجای اّول و دوم هر دو مصراع، هجای بلند است 
)که با هیچ اختیار شاعری هم کوتاه نمی شود(؛ بنابراین این مورد هم 
نمی تواند  آمدن »فاعالتن« به جای »فعالتن« باشد، پس  هم خط 

می خورد و پاسخ  می شود.
به تقطیع هجایی ابیات توجه کنید:

َمتنِع*اینِرُشکِبدانگَرَمللیــَذراَم
UــUــUUــــUــUــUUــ

َمتَرَتُمحُززیَعَمدَسرِتَلُدوشتداِک

مااَمکسمِهَــِشپیدیست*َسعَخنُسِدتااُس
ــــــUUــــــــ ــUUــــ

جوخاِنَخُسِزطَرفِظحاِنَخُسَرددا

زوَنمِایُشوَمتتَســُخفــَنرَدهــِنَزَرهــ*
UUــــUUــــUUــــUUــ

َ َردَبِبدافَرِکتَدســبُرَنزروِرمَگا

به  کشیده  »هجای  )ب(  آمدن  بیت  در  توجه  قابل  نکتءه   
جای هجای بلند« در میانءه مصراع است )نیم مصراع وزن دوری(. باید 
)دوری(  دولختی  ابیات  در  شاعری  اختیار  این  باشید  داشته  توجه 

ممکن است در نیم مصراع بیاید.
 در بیت )پ( به حذف همزءه »او« دقّت کنید. اگر به اشتباه این 
همزه را حذف نکنید، ممکن است تصور کنید این قسمت »ابدال« دارد!

پیش از این گفتیم اگر اختیار شاعری »ابدال« در - 139  
ـ ــ ــ«  ـ« رخ بدهد، آن را به »مفعولن:ـ  ـ U Uـ  وزن واژءه »مفتعلن:ـ 
تبدیل می کند و  آمدن »مفعولن« به جای »مفتعلن« موسیقی وزنی 

شعر را تا حدودی خراب می کند؛ مثالً دو مصراع زیر را بخوانید.
مفتعلن مفتعلن فاعلن/ مفتعلن مفعولن فاعلن

یعنی به طور سماعی هم می توانید درک کنید این اختیار شاعری در 
این بیت وجود ندارد.

لیلَدرایو*یی*کو*نیخاهکنیــراُتِکهَر
ــUــــــUــــU ــــUUــ

دیمَنراتو*َمدا*ِن*گالِسبَدراُتِکهَر

 قسمت »نیکویی او را« نیز از نظر اختیار شاعری بسیار مهم 
»و«،  بلند  مصّوت  از  بعد  اگر  داده ایم  توضیح  پنجم  درس  در  است. 
»یی« بیاید، احتمال کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند »و« وجود دارد )که 
اّتفاق افتاده است( هم چنین اگر بعد از مصّوت بلند  این جا هم این 
»ی«، »همزه« بیاید، هم احتمال کوتاه تلّفظ کردن مصّوت »ی« وجود 

دارد و هم حذف همزه )که هر دو اّتفاق رخ داده است(.
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140 -

UUــــUUــــUUــــUUــ

نَمَزَنهیآُتِیداُسوِشَتآَدرِکَمن
نیستبِر*صالَمِدِغدابَرِکتگُفــوانَتکی
تَمگُفــ*َدمدیُتِفُزلِر*َسِکَولاَوزرو
نیستِخر*آراِلِسِسلاینِینی*شاریَپِک

 در تست های قبلی نیز به این نکته اشاره شده است که 
عروض  به  حتی  و  است  راحت تری  شاعری  اختیار  همزه«  »حذف 
در خواندن شعر کمی  که  است  کافی  فقط  ندارد.  نیاز  سماعی هم 
مهارت داشته باشید. هیچ کدام از همزه های دو بیت حذف نمی شود.

جای  به  فاعالتن  »آمدن  شاعری  اختیار  بیت  دو  این   
فعالتن« و »بلند در نظر گرفتن هجای پایان مصراع« را نیز دارند.



 آرایه های ادبی

1012 جامع )سه پایه(

 جامع )الف(

56

تعداد »استعاره« در کدام گزینه متفاوت است؟4 346
1( ل���ؤل���ؤ چ��ش��م م���را ک���رد ب��ه رن���گ الل��ه
می بینم مهت  چ��و  روی  ک��ه  ب��از  منم  2( ای���ن 
ن��ور چشمءه  آن  ک���رد  چشمه  ق��ص��د  3( چ���و 
برد ی��اق��وت  رون���ق  گوهرفشانت  ل��ب  4( ه���م 

دارد دن���دان  و  ل��ب  ل��ؤل��ؤ  و  الل��ه  از  ک��ه  آن 
می چینم ش��ک��ر  ت��و  ش���ور  پستءه  از  دم  ه��ر 
دور از  آم����د  چ��ش��م  در  آب  را  ف��ل��ک 
برد اب���روت  خ��م  زان  ن��و  م��ه  خجالت ها  ه��م 

در کدام بیت »تشبیه، مجاز و استعاره« همگی وجود دارد؟4 347
گل در  بماند  ت��و  ش��رم  ز  شمشاد  1( پ���ای 
کند اث���ر  ن��وع��ی  ب��ه  وج���ود  در  رن���ج  2( آن 
چاکر ق��د  اس��ت  ن��ون  زل��ف��ت  س��ر  الم  3( ب���ی 
طریقت ره���روان  ب��ال  و  پ��ر  اس��ت  4( ف��ت��ادگ��ی 

برخیزد چ��م��ان  ت��و  س��رو  ق��د  گ��ر  چمن  در 
ک��ز الغ����ری ب��ه س��ان ی��ک��ی ری��س��م��ان ش��ود
آن است  الم  چه  نیز  یا  این  است  نون  چه  ماه  ای 
نگردد راه  خ��اک  ک��ه  ه��ر  نرسد  ج��ا  هیچ  ب��ه 

در همءه گزینه ها هر دو آرایءه »اسلوب معادله« و »تلمیح« به کار رفته است، به جز ............... .4 348
نمی رسد جایی  به  نیست  که  هر  1( سرگشته 
عاشق در ه���مِ  ح��اِل  معشوق  آرای���ش  2( ب���ود 
جهان از  گذشتن  می خواهد  مردانه  3( هّمت 
زدن خسرو  س��ر  ب��ر  اّول  بایست  را  4( تیشه 

نشد راه���ب���ر  خ��ض��ر  ن��گ��ش��ت  گ���م  راه  ت���ا 
را لیلی  چشم  باشد  سرمه  مجنون  س��ی��ه روزی 
بشکند زل��ی��خ��ا  ب����ازار  ک��ه  ب��ای��د  ی��وس��ف��ی 
نیست ف��ره��اد  طینت  در  م��ردان��گ��ی  ج��وه��ر 

آرایه های مقابل همءه ابیات کامالً درست است، به جز ............... .4 349
1( ت��ک��ی��ه زن آم��د ف��ری��دون ب��از ب��ر اورن���گ جم
است گلی  شاخ  عجب  رنگین  معنی  با  من  2( کِلِک 
به جاست چرخ  جفای  نگیرد،  پند  که  هر  3( ب��ه 
من موی  و  روی  کرد  زّرین  و  سیمین  او  4( عشق 

خسروی نگین  اه��ری��م��ن  ز  ج��م  بستد  ب��از 
گل م��ق��دار  ای��ن  ب��ار  آرد  ک��ه  شاخی  فتد  ک��م 
سزاست سنگ  به  نشد،  شکسته  چه  هر  دست،  به 
مرا زر  و  سیم  به  بفریبد  که  همی خواهد  او 

)مجاز � تلمیح(
)ایهام � حس آمیزی(

)واج آرایی � اسلوب معادله(
)لّف و نشر � جناس(

هر دو آرایءه کدام گزینه درست است؟4 350
من جفت  ت��و  ف���راق  روز،  ب��ه  و  1( م��ه��ج��ورم 
نهان داش��ت  نتوان  دل  در  تو  رخسار  2( مهر 
3( آس��م��ان خ��واه��د ک��ای��وان س���رای ت��و بود
داری دل  در  که  چند  سخنی  لطافت،  4( از 

من غمگسار  ت��و  غ��م  ش���ب،  ب��ه  و  رن��ج��ورم 
کرد نتوان  نهان  خورشید  چشمءه  گل  به  که 
دوتا و  کمان پشت  و  است  طاق مثال  سبب  زین 
راست تو  که  خموشی  لب های  ز  خواند  می توان 

)موازنه � تضاد(
)ایهام � تشبیه بلیغ(

)حسن تعلیل � مجاز(
)تناقض � اغراق(

آرایه های کدام گزینه همگی در بیت زیر وجود دارد؟4 351
نه�ادم روی ب�ر روی گل و از خویش�تن رفت�م«»به بویت صبحدم ناالن به گل گش�ت چمن رفتم

2( جناس � ایهام � اغراق � استعارءه مصّرحه 1( ایهام � جناس ناقص � تشبیه � استعارءه مکنّیه 

4( کنایه � ایهام تناسب � استعارءه مکنّیه � حسن تعلیل 3( حس آمیزی � تشبیه � مجاز � کنایه 
آرایه های مندرج در گزینءه ............... همگی در دو بیت زیر وجود دارد.4 352

م�ی دار نگ�ه  ناگفتن�ی  و  گفت�ن  ز  »زب�ان 
زمان�ه را چ�و شناس�ی ک�ه چیس�ت ع�ادت او

ک�ه ش�مع، هس�تی خ�ود در س�ر زبان�ه کن�د
روا ب�ود ک�ه کس�ی تکی�ه ب�ر زمان�ه کن�د؟«

2( تضاد � تشبیه � جناس � مجاز 1( حسن تعلیل � اسلوب معادله � تشخیص � تضاد 

4( تشبیه � حسن تعلیل � تضاد � کنایه 3( ایهام تناسب � جناس � استعاره � تضاد 
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آرایه های »جناس همسان، تکرار، کنایه، ایهام تناسب و استعارءه مصّرحه« به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟4 353
چ�رخ رب�م  ی�ا  ش�نید  ک�ه  ب�س  ال�ف( از 
دنی�ا خان�ءه  و  زنجی�ر  خان�ءه  اس�ت  ب( یک�ی 
پ( س�نبلت زان رو به باال س�ر فرود آورده است
دار ن�گاه  را  غ�م  جمیل�ءه  بی غم�ان  ت( از 
ث( می نویس�م حرف ح�رف اش�تیاقش را جدا

آم�د رب  ی�ا  ب�ه  م�ن  رب  ی�ا  از 
در ای�ن دو خان�ه فراغت نصیب مهمان نیس�ت
ب�ود ب�اال  او  کار  دائ�م  ت�و  ب�االی  چ�و  ت�ا 
دار ن�گاه  را  ال�م  و  درد  ش�ور  چش�م  از 
نام�ه ام را طف�ل ابجدخ�وان م�ن ت�ا بخوان�د 

4( ب � الف � ت � ث � پ 3( پ � الف � ث � ت � ب  2( پ � الف � ث � ب � ت  1( ب � پ � ث � ت � الف 
ترتیب آرایه ها براساس »مجاز، تشبیه بلیغ، اغراق، متناقض نما و تلمیح« در کدام گزینه آمده است؟4 354

الف( مری�م خام�وش عیس�ی را به گفت�ار آورد
ش�کر نوش�م  ت�و  ج�ام  از  چ�و  ب( زه�ر 
پ(  ضعیفم تا بدان غایت که گر آتش زنی بر من
روی پی�ش  خوب�ان  و  دس�ت  ان�در  ت( ب�اده 
ش�د ت�و  عش�ق  دیوان�ءه  م�ن  ث( عق�ل 

کس�ی نم�ی دارد  گوی�ا  دل  گوی�ا  ل�ب  ب�ا 
عطاس�ت باش�د  ت�و  دس�ت  از  گ�ر  تی�غ 
به س�ان س�ایه دودم تکی�ه ب�ر دی�وار برخیزد
داس�تان خوب�ی  ب�ه  خوب رویان�ی 
ب�س ت�و  گیس�وی  زنجی�ر  از  بن�دش 

4( الف � ث � پ � ب � ت 3( پ � ب � ت � ث � الف  2( ت � ث � پ � ب � الف  1( پ � ث � ت � ب � الف 
آرایه های »تضمین، اسلوب معادله، لّف و نشر، استعارءه مکنّیه و حسن تعلیل« به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟4 355

ب�س همی�ن  عال�م  کار  را  دی�ده  و  ال�ف( دل 
ب( از س�ر ک�وی ت�و گفت�م ب�ه س�المت بروم
پ( تا ک�ی گریزی از اجل در ارغ�وان و ارغنون
ت( ب�ر جگ�ر می زندم چش�م تو هر دم نیش�ی
ث( ب�ا س�تمکاران گیتی ب�د نمی گردد س�پهر

بین�د ت�و  روی  ب�ه  پوی�د  ت�و  س�وی  ک�ه 
خ�ود درآم�د ز قض�ا پ�ای دل زار ب�ه س�نگ
نَ�ک کِش کش�انت می برن�د انّ�ا الی�ه راجع�ون
خون چشمم که روان است از آن رو جگری است
را قّص�اب  خان�ءه  دائ�م  اس�ت  قرب�ان  عی�د 

4( ب � ت � پ � الف � ث 3( پ � ث � الف � ت � ب  2( پ � الف � ث � ب � ت  1( پ � ث � الف � ب � ت 
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در این گزینه فقط یک استعاره به کار رفته است:3 346  
»لؤلؤ« استعاره از قطرات اشک است. در مصراع دوم این بیت با دو 

تشبیه سر و کار داریم نه استعاره، زیرا مشّبه ها آمده اند:
آن  که لبش )مشبّه( مانند الله است و دندانش )مشّبه( همچون گوهر.
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 »پسته« استعارءه مصّرحه از لب و »ِشکر« استعارءه مصّرحه از بوسه.
 »چشمءه نور« استعارءه مصّرحه از یار و »آب در چشم فلک آمدن« 

تشخیص و استعارءه مکنّیه دارد.
 »گوهر« استعاره از سخن ارزشمند و »خجالت کشیدن ماه« تشخیص 

و استعارءه مکنّیه دارد.
در این نوع تست با آرایه ای که بر آن تسّلط داریم 3 347  

و در اثبات و رّدش سرعت داریم شروع می کنیم. مثالً در این گزینه 
بررسی مجاز باید آخرین اولویت باشد به این امید که بلکه به بررسی 

آن نیاز نباشد!
اگر با تشبیه شروع کنیم  تشبیه دارد: تشبیه قد یار به شمشاد 
)تشبیه ُمضمر( و تشبیه یار به سرو. در  نیز شاعر مخاطب خود را 
در الغری و باریکی به ریسمان تشبیه کرده است. در  شاعر سر 
زلف را در خمیدگی به حرف »ل« و قد خود را در خمیدگی به حرف 
»ن« تشبیه کرده است. در  مجاز وجود ندارد. بنابراین  با مجاز 
حذف می شود. حال کار را با استعاره ادامه می دهیم. در  »پای 
شمشاد« تشخیص و استعاره دارد. در  استعاره به کار نرفته، پس 
این گزینه را نیز کنار می گذاریم. در  »ماه« استعاره از یار است. 
برای انتخاب بین گزینه های  و  ناچاریم به سراغ مجاز برویم. 
در  »چمن« در معنی مجازی باغ و گلستان به کار رفته است. پس 

قاعدتاً  فاقد مجاز است.
این  در کنکور سراسری استعاره را مجاز محسوب نمی کنند.   

نکته در کنکور انسانی 99 به وضوح آمده است.
هر چهار گزینه تلمیح دارند:  به داستان حضرت 3 348  

خضر و این که در بیابان ها دستگیر گمشدگان است،  به داستان 
لیلی و مجنون،  به داستان یوسف و زلیخا و  به داستان خسرو 
و شیرین اشاره دارند؛ بنابراین فقط باید ببینیم کدام گزینه اسلوب 

معادله ندارد:
 در این گزینه مصراع دوم مثال و مصداقی برای مصراع اّول است:
هر کس سرگشته نیست به جایی نمی رسد ]همان طور که[ اگر کسی 

راهش را در بیابان گم نکند، خضر هم راهبری نمی کند.
 این گزینه نیز اسلوب دارد، چراکه مصراع دوم مثالی برای مصراع 

نخست است و مصراع ها استقالل دستوری دارند:
حاِل در هم عاشق، آرایش معشوق است ]همان طور که[ سیاه روزی 

مجنون، سرمءه چشم لیلی است.
 مصراع دوم مثال و مصداقی برای مصراع اّول است و دو مصراع به 
لحاظ دستوری به هم ارتباطی ندارند: گذشتن از جهان، هّمت مردانه 
می خواهد ]همان طور که[ یوسفی باید باشد تا بازار زلیخا را بی رونق کند.

 هرچند دو مصراع این بیت استقالل دستوری دارند، اما اگر دّقت 
به گونه ای  و  به هم متصل هستند  نظر معنایی  از  کنید دو مصراع 

مکمل همدیگرند و بنابراین اسلوب معادله ندارند:
]فرهاد[ باید تیشه را در همان اّول کار بر سر خسرو می زد، مردانگی 

در طینت فرهاد نبود ]که تیشه را بر سر خسرو بزند[.
الگوی 3 349 این  در  گفتیم،  هم  پیش تر  که  همان طور   

تستی بهتر است با آرایه های بارزتر کار را شروع کنید؛ آرایه هایی که 
در آن هم با سرعت خوبی می توانید به بود و نبودش پی ببرید و هم 

نسبی نباشند. در  تلمیح قابلیت بررسی در مرحلءه نخست را دارد. 
این بیت به داستان جم )= سلیمان( و دزدیده شدن انگشتری او توسط 
دیو اشاره دارد. در  بهتر است فقط حس آمیزی را بررسی کنیم، 
اگر در نهایت به پاسخ نرسیدیم به سراغ ایهام می رویم. »معنی رنگین« 
حس آمیزی دارد که ترکیب امر ذهنی و حّس بینایی است. در  
مصراع دوم مثال و مصداقی برای مصراع اّول است و مصراع ها استقالل 
دستوری دارند، پس بیت اسلوب معادله دارد. با تکرار صامت /س/ در 
مصراع دوم به »واج آرایی« بیت نیز پی می بریم. در  نیز لّف و نشر 
به کار رفته است: عشق او سیمین کرد  موی من را ـ عشق او زّرین 
کرد  روی من را )مشّوش(. بین کلمات »روی« و »موی« نیز جناس 
ناهمسان برقرار است. پس تا این جا مطمئن شدیم که جواب در بین 
گزینه های  و  نیست. در  یکی از مجازهای پرکاربرد شعر 
فارسی به کار رفته است: »نگین« مجاز از انگشتری است و بنابراین با 

اثبات این آرایه، قاعدتاً باید  را فاقد ایهام بدانیم.
 از آن جا که دایرءه مجاز بسیار گسترده است و هر لحظه در 
مجازهای  است  بهتر  شود،  خلق  متعددی  مجازهای  می تواند  زبان 
پرکاربرد کنکوری را به ذهن بسپارید که بسیار راهگشاست. واژه هایی 
همچون: سر )در معنی قصد و نّیت(، چمن )در معنی باغ و گلزار(، 
نگین )در معنی انگشتر(، سینه )در معنی دل(، فردا )در معنی آینده 
یا آخرت(، امروز )اکنون یا این دنیا(، حرف )در معنی سخن(، شهر 
)در  جهان  کشور(،  مردم  معنی  )در  کشور  شهر(،  مردم  معنی  )در 
معنی مردم جهان(، جام )در معنی شراب(، قدح )در معنی شراب(، 
پیاله )در معنی شراب( و ... . توجه داشته باشید که حفظ این واژه ها 
کمک زیادی به یافتن مجاز می کند و اصالً به این معنی نیست که 

طّراح کنکور فقط از این واژه ها استفاده می کند.
  موازنه ندارد، زیرا اگر توجه کرده باشید، بین 3 350

نیست.  بین »جفت« و »غمگسار« سجع  و  واژه های »فراق« و »غم« 
در  »چشمءه خورشید« اضافءه تشبیهی است و می دانیم که اضافءه 
کنار  را عجالتاً  ایهام  بلیغ محسوب می شود،  تشبیه  نوعی  تشبیهی، 
می گذاریم و اگر ناچار شدیم به بررسی آن می پردازیم. در  شاعر 
عّلت خمیده بودن آسمان را این دانسته که آسمان می خواسته همانند 
ایوان ممدوح خمیده باشد. مجاز این گزینه را نیز در مرحلءه بعد و 
در صورت نیاز بررسی می کنیم. در  »تناقض« وجود ندارد، شاعر 
با بیانی اغراق آمیز می گوید: آن قدر معشوق لطیف است که حتی از 
لبان خاموشش می توان سخنی را که در دل دارد، فهمید! بنابراین 
گزینه های  و  رد می شوند. حال باید ایهام  و یا مجاز  

را رد یا اثبات کنیم. در  »مهر« از ایهام سازهای پرکاربرد است:
ترکیب »مهر رخسار تو« در اغلب موارد ایهام می سازد: 1( خورشید 

رخسار تو 2( عشق رخسار تو.
بنابراین با اثبات ایهام این گزینه، پاسخ را پیدا کردیم و  را با مجاز 

رد می کنیم.
را صرف 3 351 خود  وقت  از  کمی  تستی  الگوی  این  در   

به  توجه  با  سپس  کنید.  بیت  مفهوم  به  پی بردن  و  درست خوانی 
مفهوم، تا حدودی می توانید پی ببرید که آرایه هایی که براساس معنا 
 هستند، همانند حسن تعلیل، اسلوب معادله، تناقض، جناس تام و ... 
رّد  به  بیت  نداشته های  براساس  سپس  نه.  یا  دارند  وجود  بیت  در 

گزینه ها بپردازید.
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می توانیم  را با استعارءه مصّرحه،  را با حس آمیزی و  را با 
حسن تعلیل رد کنیم.

بررسی آرایه های بیت براساس 
قابل جای گذاری  »رایحه«  و  »آرزو«  معنی  دو  با  بیت  این  در  »بو«  ایهام: 
 است: 1( صبحدم در »آرزوی« دیدن تو به گل گشت چمن و باغ رفتم. 
2( صبحدم در جست و جوی »بوی خوش« تو به گل گشت چمن و باغ رفتم.

جناس ناقص: بوی و روی
مدهوش شده، پس  و  افتاده  یار  یاد  به  گل،  دیدن  با  شاعر  تشبیه: 
در بیت به طور پنهانی )ُمضمر( صورت یار به گل تشبیه شده است.

استعارءه مکنّیه: روی گل
 ضمیر مّتصل یک کلمءه مستقل محسوب می شود و به هنگام 
بررسی جناس باید آن را از کلمه جدا کنیم و سپس دربارءه باقی ماندءه 
کلمه تصمیم بگیریم جناس دارد یا خیر. مثالً در همین بیت، بین 
ـَ ت«، »بوی« و »روی«  »بویت« و »روی« بعد از حذف ضمیر مّتصل »

را جناس ناقص گرفتیم.

دو مصراع استقالل دستوری ندارند، زیرا »که« ربط 3 352  
کنار  را  بنابراین   کرده،  مرتبط  هم  به  را  مصراع  دو  وابسته ساز، 
می گذاریم. گزینه های  و  را نیز می توانیم با تشبیه حذف کنیم.

بررسی آرایه های 
ایهام تناسب: »سر« در مصراع دوم بیت اّول به معنی عّلت و سبب 
است: شمع، هستی خود را به عّلت زبانه اش از دست می دهد، اما این 

واژه در معنی بخش فوقانی بدن با زبان ایهام تناسب می سازد.
جناس: زبان و زبانه ـ در و سر )جناس ناهمسان(

استعاره: عادت داشتن زمانه، تشخیص و استعارءه مکنّیه دارد.
تضاد: گفتن و ناگفتنی

یک نگاه سریع به آرایه های صورت سؤال بیندازید. 3 353  
تا  واج آرایی  یا  کنایه  )مثالً  نیست  نسبی  که  آرایه ای  با  سپس 
رّد  به  شروع  است  بارزتر  و  کم کاربردتر  و  هستند(  نسبی  حدودی 
گزینه ها کنید. ما برای شروع با جناس همسان کار را پیش می بریم. 
این آرایه پیشنهاد داده اند  گزینه های  و  بیت )ب( را برای 
که فاقد جناس همسان است، زیرا تنها واژءه تکراری این بیت »خانه« 
است که تغییر معنایی ندارد. بنابراین گزینه های  و  را کنار 
همسان،  »جناس  آرایءه  سه  در  و   گزینه های   می گذاریم. 
تکرار و کنایه« ابیات مشترکی را پیشنهاد داده اند که گرهی از کار 
برخی  بررسی  بودند  هم  متفاوت  اگر  هرچند حتی  نمی گشایند؛  ما 
آرایه ها همانند کنایه را باید در آخر کار بگذاریم. بین ایهام تناسب 
و استعارءه مصّرحه، بهتر است کار را با استعارءه مصّرحه پیش ببریم. 
 برای استعارءه مصّرحه بیت )ت( را پیشنهاد داده است که فاقد 

استعارءه مصّرحه است. پس علی القاعده پاسخ تست باید  باشد.
بررسی آرایه های ابیات براساس 

پ( جناس همسان: »باال« در مصراع نخست به معنی رایج آن، یعنی 
به  دوم  ابتدای مصراع  در  واژه  این  رفته،  کار  به  پایین  مقابل  نقطءه 

معنی قد و قامت است.
الف( تکرار: »یا رب« سه بار تکرار شده است.

ث( کنایه: »ابجد« حروف الفباست و طفل ابجدخوان کنایه از طفل 
بی سواد یا کم سواد است.

ت( ایهام تناسب: »نگاه دار« یعنی محافظت کن اما »نگاه« در معنی 
نگریستن با چشم ایهام تناسب می سازد.

ب( با توجه به مصراع نخست که شاعر ترکیبات »خانءه دنیا« و »خانءه 
زنجیر« را آورده است، در مصراع دوم این بیت »دو خانه« استعاره از 

زنجیر و دنیا می باشد.

اگر با تلمیح شروع کنیم، فقط  رد می شود، اما 3 354  
سایر گزینه ها به درستی بیت )الف( را برای تلمیح پیشنهاد داده اند. با 
متناقض نما نمی توانیم هیچ کدام از گزینه های باقی مانده را رد کنیم، 
زیرا در بیت )ب( »زهر شکر است« و در بیت )ث(، »دیوانه شدن عقل« 
بلیغ  تشبیه  برای  گزینه  سه  پیشنهادی  ابیات  هستند.  متناقض نما 
نیز هیچ کدام از گزینه ها را رد نمی کند، زیرا در بیت )ب( »زهر شکر 
است«، تشبیه بلیغ محسوب می شود و در بیت )ث( ترکیب »زنجیر 
گیسو« نیز تشبیه بلیغ است. بین مجاز و اغراق بهتر است با اغراق 
اغراق  که  داده  پیشنهاد  را  )ت(  بیت  اغراق  برای  دهیم.   ادامه 
ندارد، بر این اساس  را کنار می گذاریم. بین گزینه های باقی مانده 
فقط باید با مجاز به پاسخ برسیم. پیشنهاد  برای مجاز بیت )پ( 
است که واژءه مظنون به مجاز در آن به کار نرفته، اما بیت پیشنهادی 

 )ت( می باشد که در آن دو مجاز به کار رفته:
1( »باده« مجاز از جام باده است، 2( »دست« مجاز از پنجه و انگشت 

است؛ زیرا جام را با پنجه و انگشت می گیرند.
بررسی سایر آرایه ها براساس پیشنهاد 

اضافه های  و  است  تشبیهی  اضافءه  گیسو«  »زنجیر  بلیغ:  تشبیه  ث( 
تشبیهی، تشبیه بلیغ محسوب می شوند.

پ( اغراق: شاعر در ضعف خود اغراق کرده و می گوید که حتی اگر 
مرا آتش زنی، دود خاکستر وجود من بدون تکیه بر دیوار نمی تواند 

از جا برخیزد!
ب( متناقض نما: زهر، شکر است.

الف( تلمیح: بیت به داستان روزءه سکوت حضرت مریم و به سخن  
آمدن حضرت عیسی در گهواره اشاره دارد.

تضمین آرایءه بارزی است، با نگاهی سریع می توان 3 355  
 فهمید فقط بیت )پ( تضمین دارد و بیت پیشنهادی  یعنی بیت )ب( 
فاقد تضمین است. بر این اساس  را حذف می کنیم. با حسن تعلیل 
می توانیم  را کنار بگذاریم، زیرا بیت )ب( حسن تعلیل ندارد. با 
)ث(  بیت  زیرا  کنیم،  حذف  هم  را  می توانیم   نشر  و  لّف   آرایءه 

لّف و نشر ندارد.
بررسی آرایه های ابیات براساس 

پ( تضمین: »اِّنا اِلیه راجعون« بخشی از آیءه 156 سورءه بقره است که 
شاعر آن را در این بیت تضمین کرده است.

ث( اسلوب معادله: مصراع دوم مثال و مصداقی برای مصراع اّول است 
و مصراع ها استقالل دستوری دارند:

روزگار با ستمکاران بد تا نمی کند. مثال: قّصاب )به عّلت این که دائم 
قربان  عید  خانه اش  در  دائم  گویی  است(  حیوانات  کشتار  حال  در 
است! در واقع شاعر قّصاب را نماد و نمونءه ستمکار فرض کرده است.
الف( لّف و نشر: کار دلم این است که  سوی تو پوید ـ کار دیده ام 

این است که  روی تو بیند )لّف و نشر مرّتب(
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اضافه های  و  است  استعاری  اضافءه  دل«  »پای  مکنّیه:  استعارءه  ب( 
استعاری از انواع استعارءه مکنّیه هستند.

ت( حسن تعلیل: عّلت خونین بودن اشک من این است که چشم تو 
با هر نگاهش به جگر من نیش می زند!
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تاریخادبیاتوسبکشناسی

1010جامع)سهپایه(

جامع)ب(

کدامشاعربااینکهدرابتدامدیحهسرابود،دردورءهدومحیاتشعریخودازدربارکنارهگرفت؟5261
4( کسایی  مروزی 3( سنایی  2( انوری  1( ناصرخسرو 

نامنویسندءهآثار»بیبالپریدن�کشتیپهلوگرفته�آیینههایدردار«درکدامگزینهدرستآمدهاست؟5271
2( موسوی گرمارودی �  محمدرضا سرشار � هوشنگ گلشیری  1( قیصر امین پور � سید مهدی شجاعی � هوشنگ گلشیری 

4( قیصر امین پور � احمد محمود � محمود دولت آبادی 3( موسوی گرمارودی � اسماعیل فصیح � محمود دولت آبادی 
کدامگزینهازویژگیهایفکریشعریانثردورانهندینیست؟5281

1( کوشش شاعر سبک هندی مضمون یابی و ارائء خیال خاص و معنی برجسته است. 
2( مدعیان عرفان که به اقتضای زمانه با مغوالن کنار آمده بودند، اندک اندک اصالت خود را از دست دادند.

3( شاعران این دوره برای مضمون سازی از هر پدیده ای در عالم طبیعت یا هر موضوعی در قلمرو ذهن استفاده کردند.
4( کتب تاریخی این دوره در کنار نهادهای سیاسی و فرهنگی صفویه در جهت نهادینه کردن فرهنگ تشیع گام برداشتند.

نامشاعرچندبیتنادرستآمدهاست؟5291
�مننگوی��مکهم�راازقف��سآزادکنی��د
�غلغلیانداخت��یدرشه��رتهرانایقل�م
�گ�راینچنینبهخاکوطنش�بس�حرکنم
�دادمعشوق��هب���هعاش���قپیغ�����ام

کنی�د دل�مش�اد و باغ�ی ب�ه ب�رده قفس�م
خ�وشحمایتمیکنیازش�رعق�رآنایقلم
خ�اکوط�نچورفت،چ�هخاکیبهس�رکنم؟
جن�گ م�ن ب�ا ت�و م�ادر کن�د ک�ه

)بهار(
)نسیمشمال(
)فرخییزدی(
)ایرجمیرزا(

4( چهار 3( سه  2(  دو  1( یک 
کتابانوارسهیلیسادهنویسیشدءهکدامکتاباست؟اینکتابدرکدامدورهپدیدآمدهاست؟5301

2( هزار و یک شب � قرون هفتم و هشتم  1( کلیله و دمنه � قرون نهم و دهم  
4( هزار و یک شب � قرون نهم و دهم 3( کلیله و دمنه � قرون هفتم و هشتم 

باتوجهبهویژگیهایفکریکدامبیتمتعلقبهشعربیداریاست؟5311
اختر چو  تیره  شب  به  ب��رادر  خ��واب  از  1( گ��ذر 
دست به  آور  زندگان  حقوق  کن،  2( پافشاری 
آزادی ز  اس��ت  دور  ش��ادی،  گه  و  غصه  3( گ��ه 
بخش نی  و  دف  فریاد  به  را  ما  محتسب  را  4( خدا 

را نهان  ی��ار  وط��ن  جستن  باید  ش��ب  ب��ه  ک��ه 
را تو  آید  فشار  محشر  تا  م��رده  همچون  نه  ور 
سردی در  و  گرمی  در  ماند  کاو  کسی  سرد  ای 
شد نخواهد  قانون  بی   افسانه  این  از  شرع  ساز  که 

همءهمواردمطرحشدهباتوجهبهتاریخادبیاتقرونچهارمونیمءهاولقرنپنجمدرستهستند،بهجز................5321
1( در زمان سامانیان بخارا عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد

2( پایء حماسه های ملی به زبان فارسی در قرن چهارم گذاشته شد که زبان فارسی را با ادبیات غنی آن به اوج رساند
3( شاعرانی همچون منوچهری و فرخی که در عهد صفاریان پرورش یافته بودند، در دربار سامانیان حضور داشتند

4( در این دوره بسیاری از اصطالحات علمی، ادبی، دینی و سیاسی جدید از راه ترجمء متون عربی وارد فارسی دری می شود
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درکدامگزینهبهیکیازویژگیهایادبیشعرخراسانیاشارهشدهاست؟5331
2( رواج و اوج گیری بیشتر قالب های شعری به ویژه غزل و مثنوی  1( تفاوت تلّفظ برخی از کلمات در مقایسه با زبان امروز  

4( شعر واقع گراست و توصیفات عمدتاً طبیعی، محسوس و عینی است. 3( در توصیف پدیده ها بیشتر از تشبیه حسی بهره گرفته می شود. 
اینتوضیحمربوطبهکدامکتاباست؟5341

»نثرکتابگاهیسادهوگاهدارایسجعوموازنهاست.عالوهبرایننویسندهدرخاللموضوعاتکتاب،احادیث،آیاتواشعاریازخودو
شاعراندیگرنقلمیکند.«

4( مرصاد العباد 3( موش و گربه  2( عشاق نامه  1( فیه ما فیه 
معنیچندواژهغلطاست؟5351

)ملتجا: � بیاختیار( )عنانگسسته: � سیهروزی( )ادبار: � آغاز( )موسم: � سرزنش( )ماللت: � حریف( )هماورد: � همعقیده( )مّتفق:
تکیهگاه(�)هله:بههوشباش(�)نزاکت:پاکیزگی(�)اسحار:بامدادها(

4( دو 3( سه  2( چهار  1( پنج 
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شعر 9 526 از  خود  مذهبی  اعتقاد  سبب  به  ناصرخسرو   
مدحی به طور کلی فاصله داشت و پس از او سنایی با تحول روحی 
خود شعر مدحی را کنار گذاشت و به سیر و سلوک معنوی پرداخت. 

خواسته 9 527 نویسنده  نام  سؤال،  صورت  در    
شده و این نشان می دهد آثار به نثر هستند. در کتاب درسی اثری به 

نثر از موسوی گرمارودی نیامده است.

این توضیح مربوط به نثر عراقی است، نه هندی.9 528  

بیت سوم متعلق به میرزادءه عشقی است.9 529  

ساده نویسی آثار پیشین در دورءه نثر عراقی و قرن 9 530  
هفتم و هشتم رواج یافت. انوار سهیلی اثر مالحسین واعظ کاشفی 

که ساده شدءه کلیله و دمنه است، یکی از آثار این جریان است.
در بیت  توجه به حقوق مردم مورد توجه است 9 531  

و به نوعی انتقاد اجتماعی از شرایط در بیت دیده می شود.
بررسی سایر ابیات:

 در این بیت وطن به معنی محل زندگی معشوق آمده است.
 آزادی در این بیت به معنی آزادگی به کار رفته است و شاعر ما 

را به رهایی از شادی و غم دنیا دعوت می کند.
 قانون در این جا به معنای مقررات شرعی و الهی است و ارتباطی 

با معنای نوین آن در دوران بیداری ندارد.

این شاعران در دربار سامانیان پرورش یافته و در دوران 9 532  
غزنویان )دست کم تا پایان سلطنت مسعود( در دربار حضور داشتند.

دالیل نادرستی سایر گزینه ها:9 533  
 مربوط به سطح زبانی است.

 مربوط به سده های پنجم و ششم هجری )سبک بینابین( است.
 مربوط به سطح فکری است.

توجه کنید که گزینه های  و  اصالً نثر نیستند 9 534  
و به نظم هستند. ضمناً فیهمافیه اثری از موالنا است که او بیان کرده 

و شاگردان نوشته اند.

معنای 9 535 همراه  به  شده اند،  معنی  غلط  که  واژ هایی   
صحیح آن ها:

ماللت: آزردگی، به ستوه  آمدن، ماندگی، دلتنگی )مالمت به معنی 
»سرزنش و عتاب« است.(ـ  موسم: هنگام، فصل، وقتـ  ُملَتجا: پناهگاه 

)ُمّتکا به معنی »تکیه گاه« است.(



 مفهوم و قرابت معنایی

1012 جامع )سه پایه(

 جامع )الف(

102

مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات تفاوت دارد؟7 676
مسیحا رف���ت  ف��ل��ک  ب��ه  ت��واض��ع  راه  1( از 
کن پیشه  تواضع  فرودستان  با  بلندی  2( در 
3( چ���و م��اه ن��و ب��ه ت��واض��ع ز خ��اک م��ی گ��ذرم
غبار چون  بلندی  پستی،  از  جویند  4( عالمی 

باش خ��ورش��ی��دم��ک��ان  و  ک��ن  ت��ن��ّزل  ذّره  ب��ا 
رکاب زر  از  کند  گ��ردون  را  تو  نو  م��اه  چو  تا 
اگ���ر س��پ��ه��ر ده���د ب��وس��ه ب���ر رک����اب م��را
اف��ت��ادگ��ی؟ را  ک��ه  ب����ردارد  راه  خ���اک  ز  ت��ا 

در همءه گزینه ها، به استثنای گزینءه ...............، هر دو بیت بر مفهوم واحدی داللت دارند.7 677
1( س����رو ب���االی ت��و در ب���اغ ت��ص��ّور ب��ر پ��ای
دام��ن در  آوی��خ��ت��ه  ع��ش��ق��ت  غ��م  خ���ار  ت��ا 
برپیچد کعبه  از  عنان  حاجی  تا  چیست  2( مغیالن 
شاید ب��رس��د  را  م��ا  رن��ج��ی  طلبت  در  گ��ر 
ب���ازاری مگر ش��وری��ده اس��راری ت��و  ب��ا  3( ن���دارد 
لب ها ب��ر  ت��و  مهر  وی  دل ه��ا  در  ت��و  مهر  ای 
عشق س��ّر  ز  ما  از  نکته ای  نیست  4( پوشیده 
عشقش از  سخن  چندین  سعدی  مگو  گویند 

نگرم ص��ن��وب��ر  ب����االی  ب��ه  ک��ه  دارم  ش���رم 
گلستان ها ب��ه  رف��ت��ن  ب��اش��د  ک��وت��ه ن��ظ��ری 
باشد پرنیان  بساط  مشتاقان  راه  در  خسک 
بیابان ها اس��ت  سهل  باشد  ح��رم  عشق  چ��ون 
باشد دهان  بر  مهرش  و  جان  میان  در  مهرش  که 
جان ها در  تو  س��ّر  وی  سرها  در  تو  ش��ور  وی 
ک��رده ای��م ت��ک��رار  ت��و  عشق  س��ّر  ک��ه  ب��س  از 
دوران ه���ا ب��ه  گویند  م��ن  از  بعد  و  می گویم 

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟7 678
ب��ود زخ���م  تشنه جگر  م��ن  داغ  1( م��ره��م 
خوش گوارتر جان  ز  عشق  درد  است  2( دردی 
ح��رام ب���اد  م��ا  دل  ب��ر  غ��م��ت  داغ  3( ل����ّذت 
کلیم ننهادم  زخ��م  ک��ن��ار  ب��ر  ج��ز  را  4( داغ 

اس��ت داغ  ب��ی س��روس��ام��ان  م��ن  زخ���م  بخیءه 
کسی؟ کند  درم���ان  چ��ه  ب���رای  را  درد  ای��ن 
طلبیم دادی  ت��و  ع��ش��ق  غ��م  ج���ور  از  اگ���ر 
داش��ت��م گلشن  دی����وار  رخ��ن��ءه  ب��ر  را  دی���ده 

چند بیت، با بیت زیر تناسب مفهومی دارند؟7 679
»ای گل که موج خنده ات از س�ر گذش�ته است
الف( گری�ءه تلخ ب�ود حاصل�ش از برگ نش�اط
ب( سزای توس�ت چون گل گریءه تلخ پشیمانی
پ( خندءه صبح به خوناب ش�فق پیوس�ته است
ت( صائ�ب از عاقب�ت خنده بیندی�ش که صبح
ث( بس�ته لب باش که چون غنچ�ءه گل می افتد

را« گالب  تل�خ  گری�ءه  ب�اش  آم�اده 
در به�ار آن که چو گل صرف نس�ازد زر خویش
که گفت ای غنچءه غافل دهن پیش صبا بگش�ا؟
هی�چ ک�س ش�اد نگردی�د ک�ه غمن�اک نش�د
غوط�ه در خ�ون جگ�ر زد ز ش�کر خندی�دن
رخن�ه در قص�ر حی�ات ت�و ز ه�ر خندی�دن

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟ 7 680

حیات؟ آن گاه  تو،  ز  جدایی  لحظه  یک  و  1( من 
مالمت و  انگشت نمایی  و  درویشی  و  2( عشق 
فراق ت��اب  آورد  چ��ون  من  غم فرسود  3( جسم 
میدانت ز  ب���رون آم���دن  راه  نیست  4( چ���و 

کسی اس��ت  نسپرده  عاشق  به  صبر  ق��در  ای��ن 
جدایی ب��ار  نکنم  تحّمل  اس���ت،  سهل  همه 
کجا؟ ه��ج��ران  غ��م  ب��ار  کجا  الغ��ر  ت��ن  ای��ن 
چوگانت اح��ت��م��ال  گ��وی  چ��و  اس��ت  ض���رورت 

با توجه به بیت زیر، کدام گزینه مفهوم سایر گزینه ها را نقض می کند؟7 681
اس�ت دوخت�ه  ده�ان  دان�ا  م�رد  آن  ک�ه بین�د ک�ه ش�مع از زبان س�وخته اس�ت«»از 
مرا کج طبعان  ز  شد  حصاری  خاموشی  1( مهر 
م��ی دار نگه  ناگفتنی  و  گفتن  ز  2( زب����ان 
3( ب��خ��ن��دی��د ک����ای ب��ل��ب��ل خ��وش ن��ف��س
ننمایند ت��ا  اس���ت  ض��ای��ع  ه��ن��ر  و  4( ف��ض��ل 

نیست ق��اّلب  از  اندیشه  را  لب بسته  ماهی 
کند زب��ان��ه  س��ر  در  خ��ود  هستی  شمع  ک��ه 
قفس در  م���ان���ده ای  خ���ود  گ��ف��ت  از  ت���و 
بسایند م��ش��ک  و  ن��ه��ن��د  آت���ش  ب���ر  ع���ود 
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مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت زیر متناسب است؟7 682
همی ساختی ب����ودن  ب���رگ  ب���ه ت��دب��ی��ر رف��ت��ن ن��پ��رداخ��ت��ی«»ه��م��ه 
خلق بودند  آخ��رت  زاد  فکر  در  این  از  1( پیش 
خواجو ش��د  نغمه سرا  چمن  ن��واس��از  2( چ���ون 
گور به  نفرستاده  جو  یک  و  پرگندم  3( خانه 
م��ی ک��ن��د سیالب وی��ران��ه  ب��ه  م��ق��ام  4( اگ����ر 

نداشت ن��ان��ی  غ��م  و  آب  اندیشءه  ک��س  هیچ 
کنیم س��از  چمن  ب��ه  صبوحی  ب��رگ  ت��ا  خیز 
نیست زمستانی  ب��رگ  غ��م  چ��و  مرگت  ب��رگ 
می ساز س��را  ای��ن  در  اق��ام��ت  ب��رگ  نیز  ت��و 

مفهوم درج شده در مقابل کدام گزینه درست است؟7 683
کبریایی ج��م��ال  ز  بگشا  ن��ق��اب  م��ن  1( م���ه 
2( هر که چیزی دوست دارد، جان و دل بر وی گمارد
روزی را  خود  فرصت  کشی  که  ک��ردی  3( عهد 
مهر کیش  در  اس��ت  مستی  ب��ه  4( پ��رس��ت��ش 

خودنمایی اس���اس  ف��روگ��ذارن��د  ب��ت��ان  ک��ه 
برنیارد خلوت  ز  سر  باشی،  تو  محرابش  که  هر 
مکن ف��رام��وش  عهد  آن  ی��اف��ت��ی،  ار  ف��رص��ت 
ب�����رون ان�����د زی�����ن ج���رگ���ه ه��ش��ی��اره��ا

)مغرورنبودن به حسن و زیبایی(
)رهایی از عشق ممکن نیست.(

)اغتنام فرصت(
)تقابل عقل و عشق(

مفهوم کدام بیت از سایر ابیات دورتر است؟7 684
شو دیوانه  شو  دیوانه  عاشقا  کن  رها  1( حیلت 
کن ویرانه  را  خانه  هم  کن  بیگانه  را  خویش  2( هم 
3( رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها
ما شیرین  افسانءه  ز  هوا  در  شد  تو  جان  4( چون 

شو پ��روان��ه  ش��و  پ��روان��ه  درآ  آت��ش  دل  وان���در 
شو هم خانه  شو  هم خانه  عاشقان  با  بیا  وآن گ��ه 
شو پیمانه   شو  پیمانه  را  عشق  ش��راب  وآن گ��ه 
شو افسانه  شو  افسانه  عاشقان  چون  و  شو  فانی 

معنی چند واژه در مقابل آن غلط آمده است؟7 685
 � جواهرنشان  مرّقع:   � گماشته  معمور:   � اسب  � خنگ:  کجاوه  عماری:   � کبوتر  خاکی رنگ شبیه  پرنده ای  � صعوه:  فرورفتن  »خلیدن: 

حصاری: زندانی � چارق: بند کفش که به دور پا پیچیده می شود � طیره: ملول � رحیل: کوچیدن«
4( سه 3( چهار   2( پنج  1( شش 
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دلیل 6 676 این  به  ماه  که  است  این  از  سخن  در    
تواضع می کند و قد خم می کند که سپهر بوسه بر رکاب او زده است، 
پس در این بیت سخن از فواید تواضع و فروتنی نیست. در سایر ابیات 

مفهوم اصلی این است که با تواضع به بلندمرتبگی می توان رسید.
 در  خورشید از طرفی با ذّره تناسب دارد و از سوی دیگر 
با مسیحا و شاعر دو عروج را در کنار هم آورده است؛ باالرفتن ذّره 
از فروتنی )که از تمثیل های رایج در ادبیات فارسی است( و عروج 

عیسی ⒔ به آسمان ها.
بد نیست بدانید در ادبیات فارسی »مسیح« در آسمان چهارم منزل 
از تعّلقات  دارد و هنگام عروج آن حضرت به آسمان، چون سوزنی 
جانب  از  نرفت.  فراتر  چهارم  آسمان  از  داشت،  خود  همراه  دنیوی 
دیگر خورشید هم در فلک چهارم منزل دارد و این دو به هم پیوند 
خورده اند. ارتباط مسیح و خورشید از این هم فراتر است. در آیین 
بر  سوار  ایزد  این  و  است  متناسب  خورشید  با  ایزدمهر  میترائیسم 
و  راستی  بر  و  می کند  حرکت  آسمان  در  خورشید  زرین  گردونءه 
پایبندی بر عهد و پیمان نظارت می کند. پس از نبردهای رومیان با 
اشکانیان و ساسانیان آیین و مناسک آن ها بر هم اثر گذاشت و تحت 
تأثیر آیین مهر، در مسیحیت، بین خورشید و مسیح تناسبی ایجاد 

شد و روز زایش مهر به عنوان میاد مسیح انتخاب شد و ... .

عشق، 6 677 رموز  از  آگاه شدن  اّول  بیت  مفهوم  در    
از  بیت دوم سخن  اسرار عشق است، در حالی که در  تکرار  اثر  در 
جاودانگی سخن از عشق است و از هم دور هستند. در سایر گزینه ها 

هر دو بیت مفهوم واحد دارند:
 با وجود عشق یار به باغ و گلستان توجه نداشتن
 تحّمل سختی های عشق برای رسیدن به مقصود

 عشق در دل و ُمهر بر لب داشتن )رازداری عاشقانه(



226

در  شاعر از داغ و درد خود گله دارد و این که 6 678  
جز داغ و درد چیزی ندارد. در سایر گزینه ها مفهوم اصلی زخم و داغ 

را مرهم و درمان درد عشق دانستن است.

سؤال 6 679 صورت  بیت  همانند  )ث(  و  )ت(  ابیات  در   
گریه  غفلت(  )و  سرانجام خندیدن  و  نتیجه  که  است  این  از   سخن 

)و پشیمانی( است.
مفهوم سایر ابیات:

الف( هر کس از نعمت هایش استفاده نکند و نبخشد، عیشش به غم 
و اندوه تبدیل می شود.

ب( دهن گشودن پیش سخن چینان و افشای راز سبب غم و اندوه است.
پ( بدون تحّمل غم نمی توان به شادی رسید.

مقدمءه  است که خندیدن  این  اصلی  مفهوم  این سؤال  در   
گریستن است. برای بیان این مطلب، در ابیات این سؤال تمثیل ها 

و تصویرهای مختلفی دیده می شود. چند تصویر در مورد گل است:
از  منظور  است.  گل«  »شکوفایی  همان  گل«  »خندیدن  از  مقصود 
»گریءه گل« گاب است. این خندیدن گل مقّدمءه گریستن آن )گاب( 

است. دهن گشودن گل پیش صبا سبب گریءه گاب است.
یک تمثیل هم در مورد صبح: سرخ شدن خورشید در هنگام شفق به 

دلیل خندیدن صبح است.
به طور کّلی آشنایی با تصویرهای رایج و مشهور در ادبیات به ما در 

درک مفهوم ابیات کمک می کند.

از این است 6 680 ،  و  سخن  در گزینه های   
که عاشق همه دردی را تحّمل می کند، جز بار فراق. در  اما این 
مفهوم دیده نمی شود، بلکه مفهوم اصلی این است که عاشق چاره ای 

جز تحّمل سختی عشق ندارد.
 در  به »واو« مصراع اّول دّقت کنید. شاعر با آوردن این 
»واو« می خواهد بگوید: من کجا و یک لحظه جدایی از تو و حیات 
کجا؟ به این نوع »واو« که شاعر با آن می خواهد دو چیز را از هم دور 

بداند، »واو مباینت« یا »استبعاد« می گویند:
ب��اد دورم  ری���ا  اه���ل  هم صحبتی  و  م��ن 

بس را  م��ا  رط��ل  گ���ران  ج��ه��ان  گ��ران��ان  از 

،  و  همانند بیت 6 681 ابیات گزینه های  در   
سؤال سخن مایءه گرفتاری دانسته شده است و به سکوت و خاموشی 
توصیه شده است، اما در  شاعر می گوید: فضل و هنر اگر آشکار 
نشود، ضایع و تباه است و مثل عود سوخته نشده و مشک ساییده نشده 

است که بوی خوششان آشکار نشده باشد.

به 6 682 توصیه  اصلی  مفهوم  سؤال  صورت  بیت  در   
جمع کردن توشءه آخرت و نکوهش دل بستن به دنیا و جمع کردن ثروت 

دنیا است. در  نیز همین مفهوم دیده می شود.
مفهوم سایر گزینه ها:

 پیشینیان به فکر آخرت بودند و کسی دغدغءه زندگی مادی خود 
را نداشت.

 توصیه با شادباشی در بهار: وقتی بلبل نغمه خوان شد، برخیز و 
تو نیز بساط شادی را بگستر.

 ناپایداری دنیا و توصیه بر دل نبستن به دنیا
 در  شاعر می گوید: اگر سیاب در یک ویرانه ساکن شد، 
تو هم در این دنیا اقامت کن. با توجه به این که سیاب هرگز در جایی 
ساکن نمی شود، شاعر با آوردن این قید، به دنبال آن است که بگوید: 
اقامت در دنیا همان قدر ممکن است که ساکن شدن سیل در خرابه. 
پس شاعر با آوردن این تمثیل، مفهوم اصلی شعر خود را بیان می کند 

و این قید غیرممکن، توصیءه مصراع دوم را منفی می کند.

در  شاعر معتقد است آیین مهرورزی فقط با مستی 6 683  
و شیدایی ممکن است و عاقان راهی در این عالم عشق ندارند، پس 

مفهوم بیت تقابل عقل و عشق است.
مفهوم درست سایر گزینه ها:

 برتری زیبایی یار بر همءه زیبایی ها
 توجه با تمام وجود به عشق یار

 اشتیاق شاعر برای جان دادن در راه معشوق

می شود 6 684 تکرار  مولوی  غزل  این  در  که  مفهومی   
دعوت به فنای عاشق در وجود معشوق است و مولوی می گوید: تا 
خودی و وجود مادی ات را رها نکنی، شایستءه عشق نیستی. اما در 
 سخن از این است که اگر می خواهی از عشق بهره مند شوی، باید 

درونت را از کینه پاک کنی و این مفهوم از سایر ابیات دور است.

معنی 6 685 همراه  به  شده اند  معنی  غلط  که  واژه هایی   
صحیح آن ها:

آبادان،  آباد،  معمور:   � گنجشک  اندازءه  به  کوچک  پرنده ای  صعوه: 
مرّقع:   � است.(  فرمانبر  و  به معنی گماشته، مطیع  )مأمور  آبادشده 
جامءه وصله دار، جامه ای که از تکه پارچه های دوخته شده درست  شده 
باشد، خرقه )مرّصع به معنی جواهرنشان است.( � چارق: نوعی کفش 

چرمی با بندهای بلند
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