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باتوّجهبهبیت،معنیواژۀمشّخصشدهدرکدامگزینهصحیحنیست؟2 1124
است ره  در  وادی  هفت  را  ــا  م ــت  ــف 1( گ
شگرف را  ره  ـــن  ای ــد  ــای ب 2( شــیــرمــردی 
خویش قـــدر  ــر  ب شـــود  بینا  یــکــی  ـــر  3( ه
ــَود ب ــش  ــون آت ــه چ بــاشــد ک ــق آن  ــاش 4( ع

اســت ـــه  درگ وادی  هــفــت  گــذشــتــی  چـــون 
ژرف ژرف   ـــا  دری و  اســت  دور  ره  زان کـــه 
خــویــش صــــدر  حــقــیــقــت  در  بـــازیـــابـــد 
ـــَود ب ســـرکـــش  و  ســــوزنــــده  ـــــــرم رو،  گ

)بیابان(
)عجیب(

)ارزش و اعتبار(
)به شتاب رونده و چاالک(

»تََعبـشیداـاکنافـافسرده«ـبهترتیبیعنی................2 1125
2( اندوه ـ دیوانه ـ گونه ها ـ یخ زده 1( سختی ـ عاشق ـ کناره ـ اندوهگین 

4( محنت ـ دلدار ـ اطراف ـ سرمازده 3( رنج ـ دلداده ـ کناره ها ـ منجمد  
هریکازتوضیحاتزیر،بهترتیبمربوطبهواژگانکدامگزینهاست؟2 1126

الف(درلغتبهمعنایتنهاییگزیدن،ترکگناهانواعراضازاموردنیوی؛دراصطالحتصّوف،خالیشدنقلبسالکازآنچهجزخداست.
ب(یگانهدانستنخدا،دلخودرامتوّجهحقکردن،دلازعالیقبریدنوخواستخودرافدایخواستازلیکردن.

ج(بینیازی؛دراصطالح،بینیازیسالکازهرچیزجزخدا
4( تجرید ـ تفرید ـ استغنا 3( تفرید ـ  مراقبت ـ تجرید  2( تفرید ـ معاملت ـ تجرید  1( تجرید ـ مکاشفت ـ استغنا 

معنایدرستواژههای»مخاصمتـگِردهـاعانتـمصاحبتـزاد«درگزینءه...............دیدهمیشود.2 1127
1( دشمنی ـ نوعی نان ـ یاری دادن ـ پشتیبانی ـ توشه

2( خصومت ـ قرص نان ـ یاری دادن ـ هم نشینی ـ خوردنی و آشامیدنی که در سفر همراه می بََرند
3( گرفتاری و بدبختی ـ حّبه ـ یاری ـ هم نشینی ـ توشه

4( مامت ـ قرص نان ـ یاری ـ  هم صحبت  داشتن ـ خوردنی و آشامیدنی که در سفر همراه می بََرند
معنای»زاد«درکدامگزینهباسایرابیاتمتفاوتاست؟2 1128

1( مردم کاروان را به گفت او تهّور زیادت گشته و به صحبتش شادمانی کردند و به زاد و آبش دست گیری واجب دانستند.
2( وزیران را گفت: مرا تا این غایت از نارفتن به جهاد مفسدان عذر آن بود که به زاد کوچک بودم و قّوت ساح برداشتن نداشتم. 

3( عاءالّدین هنوز در سّن شباب بود؛ چه در زاد میان ایشان هژده سال بیش تفاوت نبود. 
4( از پسران او آن که به زاد بزرگ تر بود و شهامت بیشتر داشت، تاج فرق شاهی بر سر نهاد.

معنایکدامدوگروهازواژهها،همگیصحیحاست؟2 1129
ب()گرمرو:مشتاق(ـ)دعوی:اّدعایخواستنیاداشتنچیزی( الف()صدر:طرفباالیمجلس(ـ)مقاالت:دوستیها(

د()وادی:سرزمین(ـ)کالن:سزاواروبرگزیده( ج()سروش:فرشتءهپیامآور(ـ)اولیتر:شایستهتر(
4( الف ـ د 3( الف ـ ب  2( ج ـ د  1( ج ـ ب 

واژۀ»زاد«دربیتگزینءه...............دومعنایمتفاوتدارد.2 1130
دوران کــه  هــســتــی  ــءه  ــت ــس دل ب 1( مــشــو 
مگر ـــم  ـــداری ن ـــل  وص ـــرم  ح راه  2( زاد 
برگیر ره  زاد  و  ــاز  س سفر  ــرگ  ب و  ــا  ــی 3( ب
زادی ــدت  ــای ب ــار  ــاچ ن و  ــو  ت ــری  ــاف ــس 4( م

کشتن ــر  ــه ب از  زاد  زاد،  را  آن  هـــر 
طلبیم زادی  مــیــکــده  در  ز  ــی  ــدای گ ــه  ب
زاد ـــادر  م ز  او  ــه  ک ــر  ه ـــرود  ب عاقبت  ــه  ک
رحیل گـــاه  ــه  ب را  مـــرد  ــر  م ــد  ــای ب زاد  ــه  ک

درکدامگزینه،غلطامالییدیدهمیشود؟2 1131
صاحب جمال ــس  ب هست  ــرچــه  اگ زوال1( گـــل  گــیــرد  ــه ای  ــت ــف ه در  او  ــن  ــس ح
طلب وادّی  ـــه  ب ـــی  ـــرو آی ف ـــــون  ــب2( چ ــَع ـــد تَ ـــی ص ـــان ـــر زم ــــد ه ــشــت آی ــی پ

3( چه جای آن است که من دست شاهان بگزارم و در بیابان های بی   آب  و علف سرگردان شوم؟
4( میان ایشان از برای گِرده مخاصمت رفت. تا آخراألمر بر آن قرار گرفت که هر کدام از ایشان به زاد بیشتر، بدین گِرده خوردن اولٰی تر.
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درمتنزیر،امالیچندواژهنادرستاست؟2 1132
»دراحکاممرّوت،بهچهتأویلغدرراجایزتواندانست؟بارهامراوراسناگفتهاموحّقدیانتوخلوصوامانتاوگذاردهام.اگرآنرا

خالفیروادارم،بهتناقضقولوخّفترأی،منسوبشوموعهدمندردلهابیغدرشود.«
4( یک 3( دو  2( سه  1( چهار 

درکدامگزینهغلطامالیییافتمیشود؟2 1133
1( تنگ خویی، افراط خشم و کراهیت و ُغلُّو در عقوبت و سیاست است؛ و نادانی، تقدیم نمودِن ماطفت در مواضع مخاصمت و به کار  داشتن 

مناقشت به جای مجاملت. 
2( مرد با خود گفت: من او را با سررشتءه راستی افکنم تا از موضع این غلط متنّبه شود و بداند که قرئءه آن فال بد به نام او گردیده است و 

حوالءه آن به من افتاده. 
3( کار بوم و تزویر و غدر او را همین مزاج است و معایب او بی نهایت و این قدر که تقریر افتاد از دریایی جرعه ای و از دوزخ شعله ای باید پنداشت. 
4( نقل است که از شیخ بوعبداهلل پرسیدند که: »صفت مرید چیست؟«. گفت: »مرید در رنج است ولکن رنج او سرور و طرب است نه عنا و تعب«.

درعبارتگزینءه...............غلطامالییدیدهمیشود.2 1134
1( از جمال روِز عالم افروز، محجوب و از فروِغ خورشید جهان آرای، مهجور، حّدت خشم و سورت غضب، بر احوال وی غالب بود.

2( زاهد گفت: کاشکی این کودک نزادی و مرا با او این الف نبودی تا این خوِن ناحق، ریخته نشدی و این اقدامِ بی وجه نیفتادی و کدام مصیبت 
از این هایل تر که هم خانءه خویش هاک کردم.

3( هر که را سعادت ازلی یار باشد، مناصحت ناصحان و موعظت مشفقان را غنیمت داند و در کارها پیش از تأّمل، اقدام نکند.
4( تو را در اثنای این محاورات و مقاالت، مطلوب آن بود که می خاستی غرض و عزیمت ما در کار بشناسی و به اتقان، قدم در کار نهی.

درمتنزیرچندغلطامالییوجوددارد؟2 1135
»دیوانازآنمباحثهپشیمانشدند،ازآنجایگهجملههزیمتگرفتندوخاسروخایببهزیِرزمینرفتندوشّرمصاحبتایشانازآدمیان
بهکفایتانجامیدتاارباببصیرتبدانندکهائانتحّقواهانتباطل،سنّتالهیاست،تَعالیوتَقّدس،وتزویرزورباتقریرصدقبرنیایدو

علِمعلمازجهلنگونسارنگرددوهمیشهحقمنصورباشدوباطلمقهور.«
4( یک 3( دو  2( سه  1( چهار 

درچندموردازعباراتزیرغلطامالیییارسمالخطّیدیدهنمیشود؟2 1136
مَعرفتک«. الف(واصفانحلیءهجمالشبهتحّیرمنسوبکه»ماَعَرفناَکحقَّ
ب(تجریدیعنیتفّردباطنازهرمحبوبومطلوبکهماسوایحقاست.

ج(هرکهدرگزاردشکروشناختقدرنعمتغفلتورزدذکراوازصحیفءهشاکرانمحوشود.
د(اگراینگلهاراباخوارآویزشیباشدوایننسیمهاراباسمومآمیزشی،مرکببهمنزلدگررانم.

ه(اگرهنرمندازدولتبیافتدغمنباشدکههنردرنفسخوددولتاست؛هرجاکهرودقدربیندوبرصدرنشیند.
4(  یک 3( دو  2( سه  1( چهار 

کدامعبارتفاقدغلطامالییاست؟2 1137
1( کریم زندگانی برای خلود ذکر و محاسن آثار خواهد و اگر ناکامی در این باب بیفتد و آری بدو رسد، کوتاهی عمر را بر آن ترجیح دهد.

2( سالکان حقیقی رضا به غزای الهی دهند و تسلیم محِض خواست و مشّیت حق تعالی گردند. حق تعالی نیز بر قلب این سالکان حسِن ظّنی عطا نماید.
3( لیکن عاقل برای رضا و فراغ مخدوم از شداید، اعراز ننماید و هر رنج و المی که پیش آید، آن را با میل و رغبت بپذیرد.

4( بندگان را میان خوف و رجا بگذارد تا نه نومیدی بر ایشان مستولی شود و نه طغیاِن استغنا، بدیشان راه یابد و بباید دانست بدسیرِت مذموْم 
طریقت را بر اخاِق مرضی و راه صواب آشنا نتوان کرد.

معنیواژههایکدامگزینههمگیدرستاست؟2 1138
2( )ُخلد: بهشت( ـ )جال: شکوه( ـ )طرب: شادمان( 1( )افسر: تاج( ـ )زوال: نابود( ـ )آز: طمع( 

4( )جمله: همگی( ـ )قبا: نوعی دستار( ـ )تقّرب: نزدیک شدن( 3( ) اِعراض: روی گردانی( ـ )سالک: رونده( ـ )ُملک: پادشاهی( 
درکدامگزینه،معنایهمءهواژههاصحیحاست؟21 1139

1( )آزرم: حیا( ـ )نشئه: کیفوری( ـ )حمایل: نگهدارنده( ـ )بالبداهه: بدون اندیشءه قبلی( 
2( )سترگ: عظیم( ـ )مّتفق: موافق( ـ )پالیز: خزان( ـ )نماز پیشین: نماز ظهر(

3( )ستوه: رنجور( ـ )آغوز: ورم( ـ )هیون:  شتر درشت اندام( ـ )موسم: هنگام(
4( )جرس: زنگ( ـ )طُرفه: عجیب( ـ )قسیم:  صاحب جمال( ـ )هریوه: هولناک(

1. سؤاالت 1139 تا 1144 و نیز سؤاالت مروری تاریخ ادبیات این درس، ترکیبی از درس های 1 تا 14 پایءه دوازدهم، درس های 1 تا 10 پایءه یازدهم و کّل کتاب پایءه دهم است.
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درکدامگزینه،تساویمعنایینادرستوجوددارد؟2 1140
1( )استشمام  بوییدن( ـ )استسقا  نام مرضی که بیمار، آب بسیار خواهد( ـ )استرحام  طلب  رحم  کردن( ـ )استبعاد  دوردانستن(

2( )مسرور  خشنود( ـ )مقرون  همراه( ـ )مخذول  زبون گردیده( ـ )محجوب  مستور(
3( )تلبیس  حیله و مکر به کار بردن( ـ )تکریم  گرامی داشت( ـ )توفیق  سازگارگردانیدن( ـ )تقریظ  سرودن شعری ستایش آمیز(

4( )تفّرج  گردش و تماشا( ـ )تعّلل  اهمال کردن( ـ )تلطّف  نرمی کردن( ـ )تتّمه  باقی مانده(
درمیانگروهواژههایدادهشده،چندغلطامالیییافتمیشود؟2 1141

»ظهیِرسریِرسلطنتـمذلّتوخواریـاشباحوهمانندانـرشحهوقطرهـصفوتوبرگزیدهـسباحتوجمالـضّجهوتضّرعـ
غایتالقصویـمتقائدومجابـتطاولوتعّدیـراغوصحرا«

4( سه 3( چهار  2( پنج  1( شش 
درمتنزیر،امالی...............واژهنادرستاست.2 1142

»کریم،الیفرادرسوزفراغنیافکندوبههرسوءظن،قطعوفصلموّدتروانداردومعرفتقدیمرابهگمانمجّرد،ضایعنگردانداگرچهدر
آن،خوفنفسوحولجانباشدواینُخلقوسیرتدرحقیرقدرانوخسیسمنزلتانولعیمطبعاننیزیافتهشود.«

4( دو 3( سه  2( چهار  1( پنج 
کدامگزینهفاقدغلطامالییاست؟2 1143

1( قوی رای به هیچ حال دهشت را به خود راه ندهد و خوف و تحّیر را در دل مجال نگزارد؛ چه محن اهِل علم تا آن حد نرسد که عقل را زایل کند.
2( غافل تر ملوک آن است که در اهتمام رعایا نکوشد و عهود و مواثیق ملک را نغز گرداند تا خصم همچون سباع غالب و ملک مخذول گردد. 
3( درویش اگر سخاوت ورزد به افراط منسوب شود و اگر در اظهار ِحلم کوشد، آن را ضعف شمرند و اگر فصاحت نماید، بسیارگوی نام کنند.

4( ضایع تر مال ها آن است که از آن انتفاع نباشد و لئیم تر دوستان اوست که در حال شّدت و نکبت، دوستی و صداقت را محمل گذارد.
درمتنزیرچندغلطامالییدیدهمیشود؟2 1144

»...القّصه،مرافعءهاینسخنپیشقاضیبردیموبهحکومتعدلراضیشدیمتاحاکممسلمانانمصلحتیجویدومیانتوانگرانودرویشان
فرقیبگوید.قاضیچونمنطقمابشنید،سربهجیبتفکّرفروبردوپسازتعّملبسیارسربرآوردوگفت:ایکهتوانگرانراسناگفتیوبر
درویشانجفارواداشتی،بدانکههرجاکهگلاستخاراستوباخمرخماراستوبرسرگنجماراستوآنجاکهُدّرشاهواراستنهنِگ

مردمخاراست.«
4(  یک 3(  دو  2( چهار  1( سه 

درکدامگروهازابیاتزیرازمنطقالطّیرنام»وادی«درجشدهدربرابربیتدرستاست؟2 1145
انداختن ــدت ــای ب ــا ــنج ای ــال ــف(م ال
ــد،تو ــاوی ــءهج ــــزارانســای ـــده ب(ص
خویش ــدر ق بر شــود بینا یکی ــر ج(ه
درکنند بیابان ــن زی ــون چ د(رویهـــا
جایگاه ایــن رســد چــون حیران ــرد ه(م
من چیز ــم ــدان ــین م ـــالً اص ــد ــوی و(گ
است ــردهای م اینجا نیز جنّت ز(هشت

ــن ــت ــاخ ــکایــنجــابــایــدتدرب ــل م
تو خــورشــیــد، ــک ی ز بینی ــده ــمش گ
خویش صــدر حقیقت در ــد ــاب ــازی ب
برکنند گــریــبــان ــک ی از ــر س جمله
راه ـــرده ک ــم گ و ــده ــان م تــحــّیــر در
من ــز ــی ن نــدانــم هــم نــدانــم وان
است افــســردهای یخ همچو دوزخ هفت

)طلب(
)عشق(
)معرفت(
)استغنا(
)توحید(
)حیرت(

)فنا(

4( د ـ ه ـ ز 3( ب ـ ج ـ و  2( الف ـ د ـ ز  1( الف ـ ج ـ و  
کدامابیاتبهترتیبباوادیهای»اّولـچهارمـپنجمـهفتم«ارتباطدارند؟2 1146

اندکی گر ــدد، ع بینی بسی الــف(گــر
ــدن آم ــد ــای ب ــت ْ ــون خ ــان ــی م ب(در
خاک به فــروریــزد اینجا جهان ج(صــد
درشوند آتــش به چــون هیزم و ــود د(ع

یکی در ره ـــن دری ــاشــد ب یکی آن
آمـــدن ــد ــای ب ــت ــرون ــی ب ــه ــم ه وز
گـــرجهـاننبَْوددرایـنوادیچـهبـاک؟
شوند خاکستر ــای ج یــک ــر ب دو هــر

4( ج ـ الف ـ د ـ ب 3( ب ـ ج ـ الف ـ د  2( ب ـ ج ـ د ـ الف  1( الف ـ ب ـ ج ـ د 
مفهومعبارت»اینهمهنقشونگارکهدرجهانهست،هریکپرتویازآنپرسیمرغاست!«درکدامگزینهدیدهمیشود؟2 1147

ظاهر  نگار  و  نقش  غیرت  آب  به  1( شستم 
گوناگون نــگــار  و  نقش  ــع  ــدای ب ــس  ب 2( ز 
نمود که  نگارین  نقش  و  می  عکس  3( این همه 
مینایی ـــرءه  دای ــن  ای زد  پرنقش  کــه  4( آن 

دارم ــار  ــگ ن و  نــقــش  دل  ــءه  ــراچ س ــدر  ــان ک
ـــورت ارژنـــگ بــهــار خــانــءه چــیــن اســـت و ص
افتاد جــام  در  که  اســت  ساقی  رخ  ــروغ  ف یک 
کرد چه  پرگار  ــردش  گ در  که  ندانست  کس 
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مصراعدوم»شیرمردیبایداینرهراشگرف/زانکهرهدوراستودریاژرفژرف«باکدامگزینهتناسبمفهومیدارد؟2 1148
است ــارغ  ف آسمانی  بــای  از  عشق  1( رهـــرو 
عشق قلمرو  در  عقل  نهد  شــمــرده  2( قـــدم 
3( بحری است جهان، عشق در او کشتی نوح است 
شود روبـــاه  ــو  ت عشق  ــءه  ــادی ب در  ــر  ــی 4( ش

آسیاست؟ غبار  از  ــروا  پ چــه  را  ــن  روش آب 
را ــاران  ــشــه ب شــی خــطــرهــاســت  ســنــگــاخ  ز 
است عقل  سلسله جنبانِی  خــطــرش  ــوج  م
نیست نیست که  راه که در وی خطری  این  از  آه 

مفهومکدامگزینهباسایرابیاتتفاوتدارد؟2 1149
نیست ساحل  را  تو  عشق  پرخطر  1( ورطـــءه 
اّمید کعبءه  ای  ــو  ت خــطــرنــاک  راه  2( از 
التجا برد  دل  به  هر کس  گِل  و  آب  3( در جهان 
ــب ــی ــرآس پ راه  تــــو  وصـــــل  4( راه 

نیست مــنــزل  را  ــو  ت ســــودای  ــت  ــرآف پ راه 
ــان قــیــامــت ــاب ــی ـــاه، ب ـــوت ـــک مــنــزل ک ی
برد راه  ساحل  به  »صائب«  پرخطر  محیط  در 
ــــان ــــی درم ب درد  ــــو  ت عـــشـــق  درد 

)التجا: پناه بردن(

مفهومکدامگزینهازسایرگزینههادوراست؟2 1150
شد درست  پس  تو  عهد  بشکنم  عمر  همه  1( گر 
نیندیشد شــوریــده  ــد  آی ِعــقــاب  سیل  ــر  2( گ
ســپَــرنــد بــا  ره  ــقــت  طــری ــــان  ــــدگ 3( رون
با ــر  ــی ت ــش  ــی پ ز  ار  ــق  ــش ع 4( مـــــرد 

می زنم دروغ  الف  دوســتــی  ــر  ذک کاین همه 
نــپــرهــیــزد ـــه  ـــوان دی ــــارد  ب ـــا  ب ــر  ــی ت ور 
فــراز؟ و  نشیب  از  دارد  غم  چه  عشق  رفیق 
ــرد م مــخــوانــش  ــد  ــش ک ـــم  ه در  روی 

مفهومعبارت»آریآنکهاوراشناسددوریاوراتحّملنتواندکردوآنکهبدوروآورد،بدونتواندرسید.«بامفهومکدامگزینه2 1151
تناسببیشتریدارد؟

ــار کشم؟ ـــراق ی ــا ف ی ــه خـــورم  ــان 1( غـــم زم
او از  کناره جستن  تــوانــم  کــه  قــّوتــی  ــه  2( ن
وصل صافِی  جــام  ز  ساقی  3( شــراب خــوردءه 
عدو جــور  کشید  صبوری  به  می توان  4( چــو 

بـــار کشم؟ ـــدام  نــــدارم ک ــه  ــه طــاقــتــی ک ب
کشم کنار  در  شوخیش  بــه  کــه  قــدرتــی  نــه 
کشم خــمــار  ــر  س درد  ــه  ک اســـت  ضــــرورت 
یـــار کشم؟ ــه جـــور  نــبــاشــم ک ــور  چـــرا صــب

مفهومکدامبیتباسایرابیاتمتفاوتاست؟2 1152
صاحب جمال ــس  ب هست  ــه  ــرچ اگ ـــل  1( گ
است بــاقــی  ــاو  ک گــزیــن  زنـــده  آن  2( عــشــق 
است سر  زان  گر  و  سر  زیــن  گر  3( عاشقی 
پدید آرد  زوال  کـــان  ــزی  ــی چ ــق  ــش 4( ع

زوال گــیــرد  ــه ای  ــت ــف ه در  او  ــن  ــس ح
ــت ـــت ســاقــی اس ـــزای ــــراب جـــان ف کـــز ش
اســت ــر  ــب ره ســـر  ــــدان  ب را  مـــا  ــت  ــب ــاق ع
ــد ــدی پ آرد  ــــال  م آن  را  کـــامـــان 

)تجریب 99(2 1153 مفهومبیتزیرازکدامبیت،دریافتمیشود؟ 
صاحبجمال بــس هست اگــرچــه ــل زوال«»گ گــیــرد هــفــتــهای در او حسن
خــزان ــردءه  ــس اف دم  از  مــاتــم  نخل   1( شـــد 
بهار بـــزم  ــد  بـــود شــاه لــعــل  ــل   2( بــــرگ گ
خویشتن بر  غنچگی  در  اگر  تنگ   3( می گرفتم 
زند خنده  چمن  مرغان  نالءه  بر  چو  ــل  4( گ

ــهــال گل ن را  قــامــت خــود  ـــت کــرد  راس ــا   ت
من ــــل روی  گ ــد  ــاه ش ــرد  ــب ب گلستان   آب 
کنم پیدا  زری  مشت  گل  چو   می توانستم 
نکند ســـودا  ــه  ک شب خیز  بلبل  کند  چــه 

مفهومکّلیکدامگروهازابیاتزیربابیت»هرکهداندگفتباخورشیدراز/کیتواندماندازیکذّرهباز؟«تناسبدارد؟2 1154
یافت راه میتوانی ــا دری به الــف(چــون
عظیم ـــای دری ــت اس حــق ــرت ــض ب(ح
غرق ناچیز، قطرهای در شدی ــون ج(چ
ــَود ب دریـــا را کــه هــر بــاشــد ــره ــط د(ق
درد فـــرق، ــا ت ــدم ق از آب ــرۀ ــط ه(ق

شتافت؟ باید ــرا چ شبنم یــک ــوی س
النّعیم ــات ــنّ ج اســـت خـــرد ــرۀ ــط ق
فــرق؟ بــه تــا دریــا ــای پ از روی ــون چ
ـــودابــود ـــودس ـــاب ــزدری ــهج ــرچ ه
ــرد؟ ــب ــادریــــان ـــردب ــدک ــوان ــیت ک

4( الف ـ ب ـ د 3( ج ـ د ـ الف  2( ب ـ د ـ ه  1( الف ـ ه ـ ج 
کدامگزینهباسایرگزینههاارتباطمفهومیندارد؟2 1155

نیست آســایــش  ــای  ج عشق  کــشــور  1( در 
ــرام ــش ح ــای ـــود آس ــر خ ــازی ب ــس 2( تــــا ن
3( کوی عشق است و همه دانه و دام است این جا
بپذیرد تغّیر  که  عهدی  نه  تو  با  ما  4( عهد 

نیست ــش  ــزای اف ــت  اس کــاهــش  همه  آن جـــا 
ـــام؟ گ ــق  ــش ع راه  ـــه  ب زد  ـــی  ـــوان ت کـــی 
ـــرام اســـت ایــن جــا ـــردم آســــوده ح ــوءه م جــل
خزانش ــاد  ب نــزنــد  هــرگــز  کــه  بوستانی ست 

)زبان 91(2 1156 بیتزیربامفهومکدامبیتتناسبندارد؟ 
خور و ــواب خ و آسایش و ــادی ش ــه ـــا«»ب ـــاره ـــگ ـــدکـــــاریدلاف ـــدارن ن
ــی  ســرمــایــه ســود ب هــســت  را  ــان  ــق ــاش 1( ع
هیهات  آید؟  من  چشم  در  تو  عهد  در  2( خواب 
دوســت ــه  ب راه  ــَرد  ــب ن تنّعم  ـــرورد  ـــازپ 3( ن
نِه دوش  بر  با  بــار  می کنی  دعــوی  4( عشق 

ـــود وج ـــا  ب نـــبْـــَود  ــــار  ک را  عــاشــقــان 
است بالین  بر  که  نیست  ســری  کــار  عاشقی 
ــش بــاشــد ــاک ـــــدان ب ــوءه رن ــی ــی ش ــق ــاش ع
را خویش  عیار  بْنگر  زن  سنگ  بر  خــود  نقد 
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مفهوم»نازپروردتنّعمنبردراهبهدوست/عاشقیشیوۀرندانبالکشباشد«باهمءهابیاتبهجزبیت...............متناسباست.2 1157
است معذور  نبَرد  ــدی  رن به  راه  ار  1( زاهـــد 
پدید کرانه  را  عشق  نشد  و  خفته ای  ــو  2( ت
اّول نمود  ــان  آس ــدی  رن و  عشق  3( تحصیل 
است خطر  صد  فنا  سوی  آن  از  عشق  ره  4( در 

باشد هدایت  موقوف  که  اســت  ــاری  ک عشق 
پایانش نیست  کــه  ره  ــن  ای از  ــه  الــلَّ تــبــارک 
فضایل ایــن  کسب  در  جانم  بسوخت  آخــر  و 
َرستم ــد  آم سر  به  عمرم  چو  که  نگویی  تا 

)خارج از کشور 90(  

مفهومکدامگزینهازمفهومبیت»وانیامددرجهانزینراهکس/نیستازفرسنگآنآگاهکس«دوراست؟2 1158
بی خبرانند طلبش  در  مــّدعــیــان  ـــن  1( ای
اوفتاد خــوش  چنانم  که  زیرکم  مــرغ  ــن  2( م
سر بــه  ســر  گــم  آن  جایگه  شدند  3( چـــون 
دور ره  این  از  ــازداد  ب خبری  کس  هیچ  4( نــه 

بازنیامد ــری  ــب خ ــد  ش خــبــر  ــه  ک را  کـــان 
نشیمنم ــد  ــای ــی ن ـــاد  ی کـــه  او  ــد  ــی ق در 
ــر؟ ــب ــی خ ب از  ــــد  ده بـــــازت  ــر  ــب خ ـــی  ک
ــرار اس ــن  ای از  برگشاد  گرهی  کــس  هیچ  نــه 

)هنر 90(2 1159 کدامبیتباسایرابیاتتقابلمعناییدارد؟ 
گشت راز  مـــحـــرم  ــی  ــک ــال س 1( اگــــــر 
راز گـــویـــد  ـــده  ـــری ب ـــر  س ـــا  ب ـــق  ـــش 2( ع
خموش فلک؟  ــد  دان چه  ــرده  پ درون  3( راز 
بپوشد عشق  مرض  حکیمی  به  فاطون  4( گر 

بــازگــشــت در  وی  ــــر  ب بـــبـــنـــدنـــد 
ــاز ــّم ــــود غ ـــر ب ـــه س ـــــد ک ــــــه دان زان ک
چیست؟ پــــرده دار  ــا  ب تــو  نـــزاع  ــی،  ــّدع م ای 
نهانش راز  ــر  س ز  بــرافــتــد  ـــرده  پ عــاقــبــت 

کدامگزینهبابیت»چونفروآییبهوادّیطلب/پیشتآیدهرزمانیصدتعب«هممفهومنیست؟2 1160
طلب طریق  در  که  شکایت  غّصه  ز  1( مکن 

نیست  که  مکن  مسافت  بُعد  به  نظر  2( »خواجو« 
شود روبـــاه  ــو  ت عشق  ــءه  ــادی ب در  ــر  ــی 3( ش
بــادیــه رنـــج  نکشد  ــر  گ کعبه  ــاق  ــشــت 4( م

نکشید زحمتی  کــه  آن  نرسید  بــه راحــتــی 
دراز رهـــــــروان  ــــدم  ق ـــر  ب امـــیـــد  راه 
نیست نیست که  راه که در وی خطری  این  از  آه 
مــی بــرد؟ کــه  مغیان  ــار  خ جــفــای  چندین 

مفهومبیت»مالاینجابایدتانداختن/ملکاینجابایدتدرباختن«بامفهومکدامگزینهمتناسباست؟2 1161
ـــه وار ـــروان پ عــاشــقــی  دل  ای  ــو  ت 1( گــــر 
حقیقت ملک  نــشــود  مسّخر  2( بــی عــشــق 

نماند  عقل  ــرار  ق درآمـــد  عشق  شــور  ــو  3( چ
خسروی  کوس  بزنی  جهان  در  که  4( خواهی 

ــوش خ ـــه  ـــردان م ـــــذر  درگ جـــان  ســـرِ  از 
است مجاز  عین  بود  عشق  جز  که  چیز  کان 
گنجد؟ ــا  ــادش پ دو  ــون  چ مملکتی  درون 
ــار جــوی ــگ ــســری و مــهــر ن ــــاز مــلــک ک درب

کدامگزینهبابیت»بعدازاینوادّیعشقآیدپدید/غرقآتششدکسیکانجارسید«ارتباطمفهومیدارد؟2 1162
ضمیر در  ــی  دل هیچ  نهفت  نیارد  1( عشق 
پوست و  رگ  اندر  خونم  چو  شد  و  آمد  2( عشق 

زند  شعله  هنوز  عشقت  ــش  آت خاکم  3( ز 
مست چه  هشیار  چه  یارند  طالب  کس  4( همه 

او ــان  ــری ع شعلءه  خـــود  ــه  ب نــگــیــرد  ـــرده  پ
ــت  ز دوس ـــرد  ک ــر  پ و  تــهــی  ـــرا  م ـــرد  ک ــا  ت
سال صد  از  پس  من  خاک  سر  به  بگذری  چو 
کنشت چه  مسجد  چه  است  عشق  خانءه  همه جا 

همءهگزینهها،بهجزگزینءه...............باابیاتزیرقرابتمفهومیدارند.2 1163
ـــابمــعــرفــت ـــت ــدآف ــاب ــت ــــونب »چ
خویش ــدر ق ــر ب ــود ش بینا یکی ــر ه

عــالــیصــفــت ره ایـــن ــهــر ســپ از
خویش« ــدر ص حقیقت در ــد ــاب ــازی ب

ــود ــه روشـــــن ش ــم ــــــش ه ـــــّر ذّرات 1( س
نــقــاب زیــــر  از  ـــــرار  اس هــــزار  2( صــــد 
معرفت ــا  ب ــد  ش همشیره  آن  از  ــز  ــج 3( ع
خــویــش اســـــرار  ــــف  واق را  او  ـــــرده  4( ک

شــود ــن  ــش ــل گ او  بـــر  ـــا  ـــی دن ــن  ــخ ــل گ
آفــتــاب چــــون  مــی بــنــمــایــدش  روز 
صفت در  ــه  ن و  ـــد  آی ـــرح  ش در  ــه  ن ـــاو  ک
خــویــش ـــار  ک در  ــت  ــرف ــع م را  او  داده 

)گلخن: آتش خانءه حّمام(

باتوجهبهوادیاستغنا،همءهگزینههابهجزگزینءه...............بابیتزیرتناسبدارند.2 1164
است ــردهای م اینجا نیز جنّت است«»هشت افــســردهای یخ همچو دوزخ هفت
کهن نــه  ایــن جــا  دارد  نــو  نــه  ــــدر  1( ق
فتاد جـــان  هــــزاران  ـــا  دری ـــن  دری ـــر  2( گ
شوند در  ــش  آت ــه  ب ــون  چ هــیــزم  و  ـــود  3( ع
تباه کــّلــی  کــل  و  ــزء  ایــن جــا ج 4( گـــر شــد 

ایــن جــا هــیــچ کــن خــواهــی مکن خــــواه 
ــاد ــت ف ـــان  ـــای ـــی پ ب ــر  ــح ب در  ــمــی  ــن شــب
شوند خــاکــســتــر  ـــای  ج یــک  بــر  دو  هــر 
کــاه ـــرگ  ب ــک  ی ــن  ــی زم روی  از  ــد  ش ــم  ک

مفهومکدامگزینهازسایرابیاتدوراست؟2 1165
فرونمی آید عقبی  و  ــیــی  دن ــه  ب 1( ســـرم 
هیهات ــزد  ــی پ م بــحــر  حــوصــلــءه  ــال  ــی 2( خ
دلشادم خــود  گفتءه  از  و  می گویم  3( فــاش 
4( زهی هّمت که »حافظ« راست کز دنیی و از عقبی

ماست سر  در  که  فتنه ها  این  از  تبارک  اللَّه 
محال اندیش قطرءه  ــن  ای ســر  در  چه هاست 
آزادم ــان  جــه دو  ــر  ه از  و  عشقم  ــدءه  ــن ب
کویت سر  خاک  به جز  چشمش  در  هیچ  نیاید 



143

مفهومبیت»رویهاچونزینبیاباندرکنند/جملهسرازیکگریبانبرکنند«بامفهومکدامگزینهتناسبندارد؟2 1166
ــَود ب ایــن  توحید  ـــرد،  گ ــم  گ او  در  ـــو  1( ت
ــی دوی ــَود  ــبْ ن هــمــه،  ــاشــد  ب یکی  2( چـــون 
یافت اســت  شــرک  در  برجاست  تویی  ــا  3( ت
پوست و  مغز  آن  ــود  ب کی  را  منی  ــون  4( چ

ـــن بــود ـــو، تــفــریــد ای ــن ت ــم ک ــدن ک ــم ش گ
ـــه تــویــی ـــن جـــا ن ــزد ای ــی ــرخ ــی ب ــن ـــه م ن
بتافت تــوحــیــدت  بــرخــاســت  ـــی  دوی چـــون 
ـــت دوســـت؟ ــد داش ــوان ت را  ـــی  اوی ــو  ــا چ ت

مفهومکدامگزینهبامفهومبیت»مردحیرانچونرسداینجایگاه/درتحّیرماندهوگمکردهراه«متناسباست؟2 1167
حیرانم  او  قـــدرت  قلم  در  مــن  کــه  1( آن 
داند چه  بی خبر  دل  عرفان  ذوق  نداشت  2( چو 
رو ــرو  ف حــیــرت  ــن  ای در  و  ــاش  ب ــش  ــُم 3( خ
حیران و  شوند  والــه  خلقی  که  رخ  4( بنمای 

نیست حیران  او  در  که  ندانم  مخلوق  هیچ 
جا؟ هر  نمود  رو  چه  به  جانان  روی  جمال  که 
است این  کاسرار  را  اســرار  کن(  رها   ( بهل 
برآید زن  و  ــرد  م از  فــریــاد  کــه  لــب  بگشای 

بیت»صدهزارانسایءهجاوید،تو/گمشدهبینیزیکخورشید،تو«باکدامگزینهقرابتمفهومیندارد؟2 1168
بازنگیری  سایه  بنده  از  که  اســت  ــع  ــوّق 1( ت
هم تو  غیر  نه  و  مانی  تو  نه  آن جا  رسی  2( چون 
تویی  ــم  ــان جــان ــه  ک ــد  ش یقینم  3( چــــون 
وحشت این  از  بگریز  کثرت،  از  طلب  4( دوری 

بلندی کآفتاِب  ذّره  از  غــم  چــه  را  تــو  ــی  ول
پس چه ماند؟ هیچ، کان جا هیچ غیر از یار نیست
دویــی ـــن  ای ــــردار  ب تــو  در  گــشــتــم  مــحــو 
است این  بقا  دوست  ای  وحدت  از  شو  یک رنگ 

)هنر 84+(2 1169 مفهومبیت»چوننگهکردندآنسیمرغزود/بیشکاینسیمرغآنسیمرغبود«درکدامبیتآمدهاست؟ 
چند ــــاری  ک ــق  ــش ع ز  ــــان  آس 1( شـــــود 
2( مرا مپرس که چونی، به هر صفت که تو خواهی
او همه  من  صفت  شد،  او  همه  من  3( صــورت 
جان افشانی سر  ــدارد  ن که  هر  4( »ســعــدیــا« 

کــــه بــــــَود نـــــزد عـــقـــل بــــس دشـــــوار
خوانی تو  که  لقب  هر  به  نامی،  چه  که  مگو  مرا 
سخنم ــدر  ان نشنود  مــن  و  مــن  کــس  ــرم  الج
آید عــّشــاق  حلقءه  در  کــه  نیست  آن  ــرد  م

)ریایض 84(2 1170 مفهومبیت»دستدرکشکردباآتشبههم/خویشتنگمکردبااوخوشبههم«باکدامبیتارتباطمعناییدارد؟ 
دوســت بــا  مــن  ــحــاد  اّت رسید  مقام  ـــدان  1( ب
دوست ای  ما  میان  جدایی  گذشت  حد  2( ز 
خویش زندگانی  نــه  باید  تــو  ــای  رض 3( مـــرا 
دست کف  بر  نهاده  جانی  و  شکسته  ــی  4( دل

دوســت یــا  منم  ــن  ای کــه  بازمی  نشناسم  کــه 
ــت بــیــا ای دوس ـــو ام  ت ــه غـــام  بــیــا ک بــیــا 
دوست ای  ـــان  واَره اســت  قتل  تو  ــراد  م اگــر 
دوســت ای  ــان  ه بگیر  گویم  کــه  بیار  بگو 

)هنر 89(2 1171 ازمفهومکدامبیتمرتبءه»فنایعرفانی«استنباطمیشود؟ 
را ــان  ــق ــاش ع ــا  ــن ف را  ـــان  ـــت دوس 1( بـــقـــا 
ساقی ای  منتظریم  فنا  بحر  ــب  ل ـــر  2( ب
ساقی و  شاهد  فــدای  باقی  و  فانی  3( جهان 
ــو زنـــده مـــی دارد ــد وصـــال ت ــی ــــرا ام 4( م

ــزم ــری ــی گ م ــا  ــق ب ـــز  ک ــم  ــق ــاش ع آن  ـــن  م
نیست این همه  دهان  به  تا  لب  ز  که  دان  فرصتی 
می بینم عشق  طفیل  را  عالم  سلطانی  که 
هاک بیم  توست  هجر  از  ــم  دم هــر  وگــرنــه 

)انساین 86(2 1172 مفهومبیت»سجدهنتْوانکردبرآبحیات/تانیابمزینتنخاکینجات«درکدامگزینهآمدهاست؟ 
بشکستی عهد  و  ــدّی  ــری ب مهر  ــه  ــرچ 1( اگ
اویم کشتءه  من  که  عّیار  دلبر  کان  ــاش  2( ک
3( لب او بر لب من؟ این چه خیال است و تمّنا؟
شدم در  به  خود  از  من  و  ــدی  درآم در  4( از 

پیوندم و  عــهــد  و  پــیــمــان  ــر  س ــر  ب ــوز  ــن ه
بویم به  ــده  زن کند  که  بگذشتی،  دیگر  ــار  ب
سبویم خاک  از  کوزه گر  کند  که  آن گــه  مگر 
ــر شدم ــه جــهــان دگ گــویــی کــزیــن جــهــان ب

مفهومبیت»چشمبگشابهگلستانوببین/جلوۀآبصافدرگلوخار«بامفهومکدامبیتتفاوتدارد؟2 1173
غیر ــدار  ــن پ ـــن  ای ــو  ت ـــم  وه از  ــت  ــس 1( ه
پــنــهــان ذّره  ـــر  ه پـــــردءه  ــــر  زی 2( بـــــه 
مختلف رنگ های  لیکن  است  نور  یک  3( جمله 
نژند تاریک  خاک  کز  شود  حیران  4( عقل ها 

شــمــاســت و  ـــا  م ــه  ــم ه ــن  ــی ع او  ورنــــه 
جـــانـــان روی  ـــــزای  جـــــان ف ـــال  ـــم ج
انداخته ــان  ج و  ــس  ان مــیــاِن  در  اختافی 
کامگار نغز  گل های  همه  ــن  ای برآید  چــون 

)انساین 98(2 1174 هربیت،بهترتیببیانگرکداموادیعرفانیاست؟ 
مدام ــردد گ گم مــرد هـــزاران الــف( صــد
مباد آتش بهجز وادی این در ب( کــس
آگهی ــم ــدان ن عشقم از ــیــکــن ج( ل
نیست بار یک همه شد عالم دو د( گــر

تمام گــــردد ــن ــی ــرارب اس ــکــی ی ــا ت
مباد خوش عیشش نیست آتش که وان
تهی ــم ه دارم پــرعــشــق ـــی دل ــم ه
نیست انــگــار همان ریگی زمین در

2( استغنا ـ طلب ـ حیرت ـ معرفت 1( استغنا ـ حیرت ـ عشق ـ فنا  
4( معرفت ـ عشق ـ حیرت ـ استغنا 3( معرفت ـ طلب ـ عشق ـ فنا  
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)هنر 98(2 1175 کدامابیات،بهترتیبعذرآوردن»باز،بلبلوطاووس«رابازگومیکند؟ 
تاریکجای کزین دارم آن ــف( عــزم  ال
دگر رازی ـــان زم ــر ه گــویــم ـــاز  ب( ب
شوم سلطان شایستءه ــر اگ ـــن ج( م

رهنمای ــدم ــل ُخ ــه ب ــاشــد ب ــری ــب  ره
دگــر آوازی ــت ــاع س ــر ه ـــم ده  در
شــوم ــان ــای ــیپ ب وادی در ــه ک ــه ب

4( ج ـ ب ـ الف 3( ج ـ الف ـ ب  2( ب ـ الف ـ ج  1( الف ـ ب ـ ج 
)عمویم خارج 98(2 1176 کدامبیت،بهانءهطاووسبرایعدمهمراهیباسایرمرغانبرایرسیدنبهمقصداست؟ 

ــد اســــرار عشق ــن خــتــم ش ــر م ــت ب ــف  1( گ
من ـــــروای  پ را  ــرغ  ــم ــی س بـــود  ــــی   2( ک
شــهــریــار ـــت  دس ـــوق  ش از  مــن   3( گــفــت 
کــار اســـت  افــتــاده  ــا آب  ب مـــرا  ــــون  4( چ

عشق ـــرار  ـــک ت ــم  ــن ــی ک م ـــب  ش ــءه  ــل ــم  ج
ــــود فــــــردوس عـــالـــی جــــای من ـــس ب  ب
روزگــــــار روی  ز  ــم  ــت ــس ــرب ب  چـــشـــم 
ــار ــن ک ـــرم  ـــی گ چــــون  آب  ـــان  ـــی م از 

)انسانی 98(2 1177 مفهومبیِتزیرازهمءهابیاتدریافتمیشود؛بهجز ............... . 

ازو شکیبایی ــه ن ره، ـــدو ب ـــه ازو«»ن ســـودایـــی خــلــق ـــزاران ـــده ص
بستان در  تو  قامت  چــون  ــازد  ن ســرو  ــه   1( ن
ازو کناره جستن  ــم  ــوان ت ــه  ک ــی  ــّوت ق  2( نـــه 
دوست آستانءه  خــاک  از  رفتنم  روی  ــه   3( ن
بنشینم تو  با  که  ــم  آن ــت  دول و  بخت  ــه  4( ن

ــر گــردون ــو ب ـــارض ت ــه مــاه تــابــد چــون ع  ن
کشم کنار  در  شوخیش  بــه  کــه  قــدرتــی   نــه 
ــارم ــت رف ـــای  پ نــه  نشستن  ــال  ــم ــت اح  نــه 
درگـــذرم ــو  ت از  ــه  ک ــم  آن طــاقــت  و  صبر  ــه  ن

)هنر 98(2 1178 کدامبیتبابیِتزیر،قرابتمفهومیدارد؟ 
فنا شد خود کز یافت کس آن است«»وصلت مردانهای خود ز شد فانی که هر

نشود ــان  ــش ــری پ هــجــر  ــم  غ ز  دل   1( تــــا 
دم یک  می دهد  دست  گرت  دوست  وصل   2( به 
بلند و  توست چنین پست  از خودی   3( راه عشق 
کن وصــل  تمّنای  خویش  قــدر  به  4( سعدی 

نــشــود ـــان  ـــان ج وصــــل  ذوق  ــءه  ــســت ــای  ش
داری جهان  در  اســت  ــراد  م چه  هر  که  ــرو   ب
است همواری  همه جا  برآیی  خویش  از   اگــر 
توست ــان  آشــی زاغ  ــق  الی چــه  ــا  م سیمرغ 

)زبان 98(2 1179 کدامبیت،فاقدمفهومبیِتزیراست؟ 
دید نخواهد تعب بی طرب مقام این کهجاینیکوبداستاینسرایپاکوپلید«»در
 1( نوش عشرت نیست »وحشی« در جهان بی  نیش غم
نیش با  است  آمیخته  هستی  دکــان  ــوش   2( ن
ناگوار ــرگ  م چنین  توست  تلخ  روی   3( از 
گلشن این  نیش  و  نوش  نبود  جدا  هم  4( ز 

نیش زخــم  از  منال  داری  اگــر  ــوش  ن  آرزوی 
باید گزید  را  لب  روی  دهــد  خــنــده ای   چــون 
کن ــوش  ن واکــــرده  جبهءه  ــه  ب را  ــر  زه ــن   ای
بــاغــبــان شــود پیدا ــل  ــه وقــت چــیــدن گ ک

)ریایض 99(2 1180 مفهومکدامبیتبابیتزیر،همخوانیدارد؟ 
فنا شد خود کز یافت کس آن است«»وصلت مردانهای خود ز شد فانی که هر
 1( بیا گر خواهی ام دیدن که دور از روی خوب تو
دوست سرمنزل  به  بــرد  نتوان  ره   2( بی فنا 
 3( ما چو قدر وصلت ای جان و جهان نشناختیم
دهشت فنا  و  فقر  پروحشت  ظلمت  از  4( مکن 

نمی بینم نمی بینم  چندانی  خویش   بقای 
است من  حرمان  موجب  من  ناقص   هستی 
بگداختیم ــو  ت ــران  ــج ه ــءه  ــوت ب در  ـــرم   الج
بگشا بقا  آب  سرچشمءه  بر  خضر  چــون  نظر 

)تجریب 99(2 1181 همءهابیاتبابیتزیرقرابتمفهومیدارند،بهجز ............... . 
هست چــه ــر ه از شــو تجرید دســت«»اّوالً ــار ب یــک بشو ــود خ از وانگهی
 1( سر کویش هوس داری هوس را پشت پایی زن
پریدمی مرغ صفت  تو  وصــل  کــوی  سر  ــر   2( ب
 3( شمع سان پیشت بخواهم سوخت سرتاپا که من
4( گر تو سر خواهی ز من سر با تو بسپارم به چشم

زن قفایی  را  عالم  دو  شو  یک رو  اندیشه  آن   در 
من ـــال  ب هــجــر  ـــش  آت نــســوخــتــی  ـــر  اگ  آه 
خویشتن بقای  می بینم  خویش  فنای   در 
چشم به  آرم  نظر  در  دارم  چه  هر  باشد  چه  سر 

)عمویم خارج 98(2 1182 ابیاِتزیرباکدامبیت،قرابتمفهومیدارد؟ 
تویی ــه ک ــی ــه ال ــءه ــام ن نسخءه  »ای
هست عالم در چه هر نیست تو ز بیرون

تویی ــه ک ــی شــاه ــال ــم ج ــءه ــن آی  وی
تویی« که خواهی آنچه هر بطلب خود در

نبینی عـــالـــم  ــــن  ای امــــــروز   1( اگــــــر 
سرای آن  در  نبینم  ســرای  این  در  من   2( گــر 
می کرد ما  از  جم  جــام  طلب  دل   3( ســال هــا 
شناسایی الف  زنی  چون  نبودی  حق  با  4( دمی 

نشینی ــرت  ــس ح صــد  بــه  ــم  ــال ع آن   در 
ــد بــصــر مــرا ــای ــه ب  امــــروز جـــای خــویــش چ
می کرد تمّنا  بیگانه  ز  داشــت  خــود  آن چــه   و 
را خود  نشناختی  و  بــودی  خود  با  عمر  تمام 
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)عمویم خارج 99(2 1183 بیتزیرباکدامبیت،قرابتمفهومیدارد؟ 
هست عالم در چه هر نیست تو ز تویی«»بیرون که خواهی، آنچه هر بطلب خود در
سوختیم را  نفس  ــا  دری سینءه  در  عبث   1( مــا 
»صائب« را  سینه  چــاک  نکند  صــدف  ــرا   2( چ
عالم در  کسی  هست  اگــر   3( بی کسی هاست 
درنیاورند نظر  بــه  کسی  را  خویش  ــز  4( ج

است ــوده  ب ساحل  دامــان  در  مقصود   گوهر 
است نایاب  گوهرشناس  که  زمانه  ــن  ای  در 
است خوشی  جای  فلک  زیر  اگر  بی جایی   هست 
خودبین کسی که نیست در این عهد، چشم ماست

)انساین 99(2 1184 مفهوممقابلکدامبیتغلطاست؟ 
 1( کرسی چه حاجت آن را کز عرش برگذشته است
خودحسابان طومار  است  رستگاری   2( منشور 
باید ــد  دوی بیرون  مینا  ز  می  رنــگ  ــون   3( چ
نیش با  است  آمیخته  هستی  دکــان  ــوش  4( ن

باید کشید  کــرســی  منصور  پــای  زیــر   از 
باید ـــد  دی روز  ــر  ه خـــود،   ـــءه  ـــام روزن  در 
باید ــــد  دری هــم  از  را  ــک  ــل ف ــــردءه  پ  نــه 
باید گزید  را  لــب  رو  ــد  ده ــده ای  خــن ــون  چ

)فناء فی اهلل(
)حاسبوا قبل ان تحاسبوا(
)کل اناٍء یترشح بما فیه(

)الدهر یومان یوٌم لك و یوٌم علیك(

مفهومکدامگزینهبامفهومبیت»درمیانچینفتادازویپری/الجرمپرشورشدهرکشوری«متناسباست؟2 1185
من  شورانگیز  عشق  زد  جهان  در  آتش  که  1( وه 
آن چنانک خــود  ــا  ب کــرد  کرشمه  ـــک  2( ی
بود مانی  نقش  ز  پر  چین  کشور  3( اگــرچــه 
شور و  مستی  و  ــت  اس پرسماع  ــان  ــه 4( ج

مباش گو  جهانی  افتادم  آتش  انــدر  من  چون 
ــهــاد ن بـــرنـــا  در  و  ــر  ــی پ در  فــتــنــه ای 
مانی نی  به جاست  ــورت  ص نه  گشته  ــراب  خ
ـــور؟ ک ــه  ــن ــی آی در  ــنــد  ــی ب چـــه  ــن  ــک ــی ول

مفهومبیت»شیرمردیبایداینرهراشگرف/زانکهرهدوراستودریاژرفژرف«بامفهومکدامبیتمرتبطاست؟2 1186
دانا؟ مردم  گوید  چه  را  عاشق  1( مامت گوی 
عشق؟ ذوق  دانــنــد  چــه  ره نرفته  ــان  2( خــام
3( گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید
مردی جوهر  دارد  که  هر  دنیا  رنگ  4( نگیرد 

ساحل بر  خفته  نداند  دریــا  در  غرقه  حال  که 
ــدی ــرآم ـــری، س ـــی ـــی بـــجـــوی، دل ـــادل دری
مخور غم  پایان  نیست  را  کان  نیست  راهی  هیچ 
آید بــرون  عریان  خون  ــای  دری از  تیز  تیغ  که 

عبارت»آریآنکهاوراشناسددوریاوراتحّملنتواندکردوآنکهبدوروآورد،بدونتواندرسید.«باکدامبیتارتباطمفهومیدارد؟2 1187
شب و  روز  به  سختی  »حافظ«  کن  1( صبر 
رسید نتوانست  رفتن  به  یــار  ــدان  ب ــس  2( ک
بــرآیــم ـــام  ب ره  ز  نگشایی  در  3( اگــــرم 
گریز پــای  نه  درآویختن  تو  با  ــِت  دس ــه  4( ن

را ـــــام  ک ـــی  ـــاب ـــی ب روزی  ـــبـــت  ـــاق ع
رســم ـــار  ی بــــدان  ـــار  ی آن  ــدن  ــی ــان رس ــه  ب
دارد تو  تماشای  که  لطیفی  جــان  زهــی  که 
ــول ــه اخــتــیــار وص ـــراق و ن ــه احــتــمــال ف ن

)خارج از کشور 89(2 1188 معنایکدامبیتباسایرابیاتمتفاوتاست؟ 
مفرست بهشتم  به  را  خــدا  خویش  در  1( از 
دوســت ز  دارد  مشغول  چــه  هــر  را  2( تـــو 
همی پزند ــا  ــی دن نعمت  ـــوای  ه ــی  ــوم 3( ق
عشقیم ــــاب  ن ـــــراب  ش ــت  ــس م ـــــا  4( م

بس را  ما  مکان  و  کــون  از  تو  کــوی  سر  که 
ــــت خـــواهـــی دالرامـــــت اوســـت ـــر راس اگ
توست هـــوای  را  مــا  و  عقبی  هـــوای  قــومــی 
نه تشنءه سلسبیل ) چشمه ای در بهشت( و کافور

)خارج از کشور 88(2 1189 مفهومکدامبیتبادیگرابیاتمتفاوتاست؟ 
نیست راه  رندی  کوی  در  را  ناز  و  کام  1( اهــل 
باست آسایش  و  امن  عشق بازی  طریق  2( در 
است عشق  شیوءه  نه  تنّعم  و  عیش  3( دوام 
دام به  افتاده  مرغی  تو  جهان  است  ــی  4( دام

بی غمی خامی  نه  جهان سوزی  باید  ــروی  ره
مرهمی خواهد  تو  درد  با  که  دل  آن  ریش  باد 
ــیــش غمی ن ــوش  ــن ب ــی  ــای م ــعــاشــر  ـــر م اگ
مجو دام  ایـــن  در  کـــام  و  دل  آرام 

)زبان 89(2 1190 مفهومکدامبیتبابیت»آنکهشدهمبیخبرهمبیاثر/ازمیانجملهاوداردخبر«متفاوتاست؟ 
ــت دوس ــت  ــرب ق بـــارگـــاه  از  ـــدی«  ـــع 1( »س
دارد؟ ــق  ــش ع ز  ــر  ــب خ ـــه  ک ــــــی  2( دان
خویشتنم از  بی خبر  او  از  دارم  خبر  ــا  3( ت
4( ای عشق شوخ بوالعجب آورده جان را در طرب

ــت  ــر اس ــب ــی خ ــه  اســــت ب ــت ــاف ــر ی ــب ـــا خ ت
نیست ــر  ــب خ ــش  ــم ــال ع ــه  ــم ه ـــز  ک آن 
منم ــه  ک نــیــایــد  آواز  ــن  م ز  وجــــودش  ــا  ب
بی خبر مست  جان  بر  نیمه شب  هر  درآ  آری 

)انساین 81(2 1191 مفهومکدامبیتبر»فنایعاشقدروجودمعشوق«داللتمیکند؟ 
گــذارد  ســرو  ــدم  ق در  سر  که  سایه  1( چــون 
عالم  دو  ز  بـــرآرد  گــرد  فنا  سیل  ـــر  2( گ
پنهان  خندءه  یک  به  برانگیخت  صبح  3( چــون 
ــداز ــران ـــرده ب ــارءه خــود پ ــس ــــروز ز رخ 4( ام

ــا را ــو م ــای ت ــراپ ــه س ــا ب ــراپ مــحــو اســـت س
را ــا  م ــو  ت ســـودای  سیه خانءه  اســت  کــافــی  
را ــا  م ــو  ت شــکــرخــای  لعل  عــدم  ـــواب  خ از 
ــــردای تــو مــا را ــت ف ــّن ـــود ج ــقــد ش تــا ن
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مفهومبیت»اوالًتجریدشوازهرچههست/وانگهیازخودبشویکباردست«بامفهومهمءهگزینههاتناسبدارد،بهجز ............... .2 1192
نهی ـــــود  وج ـــر  س ـــر  ب ــــدم  ق ـــــک  1( ی
نیست ــش  ــاری ی ــه  ک ـــاری  ی ز  ــن  ک ـــذر  2( ح
برخاسته خــود  پیش  از  راهــرو،  باید  ــرد  3( م
نیست حایل  هیچ  معشوق  و  عاشق  4( میان 

نــهــی ودود  ـــــرِ  ب در  ـــــر  وان  دگ
نیست ــگــاریــش  ن کـــاو  آن  از  دســـت  بــشــو 
شود جانان  طالب  بگوید  جــان  تــرک  به  کــاو 
برخیز میان  از  »حافظ«  خودی  حجاب  خود  تو 

)هنر 91(2 1193 مفهوم»وحدتوجود«ازکدامبیتدریافتمیشود؟ 
شیرینت دهـــن  درآمــــد  گــفــتــار  ــه  ب ـــا  1( ت
تیر از  بگریزند  مــردم  که  است  عقل  2( شــرط 
3( گر به خون تشنه ای اینک من و سر باکی نیست
شوق غایت  از  دم بـــه دم  مــی بــدرم  4( پیرهن 

درفکنم جهان  به  ــوری  ش که  اســت  آن  بیم 
نزنم هم  بر  ــژه  م باشد  تو  دســت  از  گر  من 
ــه زان کـــه بــَود بــر بدنم ِ کــه بــه فــتــراک تــو ب
پیرهنم این  من  و  گشت  او  همه  ــودم  وج که 

واژۀمشّخصشدهدرکدامگزینه»نماد«نیست؟2 1194
1( اگر سنگ، سنگ .../ آدمی آدمی است/ اگر هر کسی جز خودش نیست/ چرا هر شب و روز، هر بار/ به ناچار/ هزاران دلیل و سند الزم 

است/ که ثابت کنی:/ تو، تویی؟
2( برای هر ستاره ای که ناگهان/ در آسمان/ غروب می کند/ دلم هزارپاره است/ دل هزارپاره را/ خیال آن که آسمان/ ـ همیشه و هنوز ـ/ 

پر از ستاره است/ چاره است
3( شب/ با گلوی خونین/ خوانده است/ دیرگاه/ دریا/ نشسته سرد/ یک شاخه/ در سیاهی جنگل/ به سوی نور/ فریاد می کشد

4( شاید ای خستگان وحشت دشت/ شاید ای ماندگاِن ظلمت شب/ در بهاری که می رسد از راه/ گل خورشید آرزوهامان/ سر زد از الی ابرهای حسود
درهمءهگزینهها،بهجزگزینءه...............»وجهشبه«ذکرشدهاست.2 1195

صدف همچون  ــرده  ــروب ف ــر  س ــود  خ ـــه  1( ب
نوروزی باد  نسیم  پنداری  است  عیسی  2( دم 
لطف بــه  کنی  تبّسم  چــو  آینه  روی  3( در 
زده ام مـِـهــرت  نوبت  بسی  تیره  شــب  4( در 

ـــــــــرآورده کــف ــــــا ب ــــه مـــانـــنـــد دری ن
ریحانی و  روحــی  او  در  بازآید  ــرده  ُم خاک  که 
آینه ــر  ــوه گ از  ــر  پ ــال  ــث صـــدف  م گـــردد 
یافته ام قــمــرت  همچون  رخ  سحرگه  ــا  ت

)زبان 94(2 1196 آرایءهروبهرویکدامبیتدرستاست؟ 
نهاد ِشکر  نِی  در  و  میوه  خشک  چــوِب  1( از 
دل بر  شکم  بار  َمنِه  بی پایان،  گرداب  2( درین 
ــازت ن کشیدم  عجز  از  و  کـــردی  ــا  ــازه 3( ن
می بَرد تابان  خورشید  پنجءه  ُحسنت  4( دست 

کــرد شـــاهـــوار  ُدَرر  ـــــه ای  دان ــره  ــط ق وز 
گردد شکم  بار  از  غرقه  طوفان  روز  کِشتی  که 
دادم نـــدادی  ــجــب  ُع از  و  ـــردم  ک عجزها 
می بَرد سلیمان  ملک  بر  تاخت  چشمت  تُــرک 

)اغراق(
)تلمیح(
)جناس(

)حسن تعلیل(

درکدامگزینههرسهآرایءه»ایهام«،»تشبیه«و»تلمیح«بهکاررفتهاست؟2 1197
گیر دیده  تو  را  جهان  خویش  کام  به  دل  1( ای 
ــءه لــب عــذرا ــون ــخــنــدد بــه گ ــه ب ــچ ــن 2( غ
شهر شیخ  تکفیر  ز  که  می  بیار  3( ســاقــی 
باد ز  لیاست  طـــّرءه  از  آشفته تر  ــیــد  4( ب

گیر ــده  ــی آرم ــوح  ن چــو  ــال  س هـــزار  وی  در 
ـــــدءه وامـــق ــــر بــگــریــد بـــه ســـان دی اب
خویش ــدام  م عیش  ســر  از  گذشتن  نــتــوان 
را ما  مجنون  منظره  ایــن  کند  گر  عجب  نه 

درهمءهگزینهها»ایهام«یا»ایهامتناسب«بهکاررفتهاست،بهجز ............... .2 1198
صبح به سان  خندان  لب  با  صبوح  ــت  1( وق
است روان  ــان  ــرم ف ــا  م جــان  ــر  ب را  ـــو  2( ت
مستی از  زمین  به  افتد  گل  شاخ  از  3( بلبل 
گفت جفاها  گر  مستی  به  او  چشم  ترکانه  4( مرا 

بــه راســتــی ــــی  روان ـــرو  س ــه  ک رخ  ــنــمــای  ب
ــی ــدای ــت گ ــش ـــا م م و  ـــو شـــاهـــی  ت ـــه  ک
ــد آرن ــزار  گــل ــوی خــوشــت جــانــب  ب گــر سحر 
را گفت ما  زلفش؟ جفا گر گفت  تاب شد  در  چرا 

)تجریب 97(2 1199 درهمءهابیات،تعدادتشبیهها،یکساناست،بهجز ............... . 
ــی ــت ــام ــر ق ــوب ــن ـــــاری ص ـــــت ـــــرو رف 1( س
دلـــداری عشق  گرفتار  ــت  اس ــی  دل ـــرا  2( م
طوطی نطق و  طاووس حسن  3( هــمــای فــّری 
سمن بویی نــســریــن بــری  4( بــنــفــشــه زلــفــی 

ـــــســـــاری مـــایـــک مـــنـــظـــری ـــــاه رخ م
جفاکاری ــی،  ــل رخ گ صنمی،  ــری،  ســمــن ب
ــاری ــت ـــذرو رف ــری چـــون ت ــوه گ ــل ــه گـــاه ج ب
ـــازاری ب نــمــانــد  ُحــســنــش  ـــرِ  ب را  مـــاه  ــه  ک
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هردوآرایءهنوشتهشدهدرمقابلکدامگزینهکامالًدرستاست؟2 1200
پیراهنش مطلع  از  ــاِه  روی  م برآمد  ــون  1( چ
آب در  مــاه  عکس  روی  شد  خم  برکه  2( در 
آن دشت ــدر  ان اســب  مــی دویــد  ــان  ــدان س 3( ب
می دانند حـــرام  را  نظر  ــه  ک 4( جــمــاعــتــی 

پیراُمنش ــَدم  ِ ب الحمدی  گفتم  را  بد  چشم 
ببوسد را  ــت  ــاه م روی  تــا  ــری،  ــوف ــل ــی ن
می گشت ــش  ــوی خ ــــار  دچ بــرگــشــتــن  بـــه 
ـــرام بــکــردنــد و خـــون خــلــق حــال نــظــر ح

)مجاز ـ تشبیه(
)جناس همسان ـ اسلوب معادله(

)استعاره ـ اغراق(
)تضاد ـ تلمیح(

تمامآرایههایکدامگزینهدربیتزیربهکاررفتهاست؟2 1201
زنــدهایــم ســربــریــدن از شمع نوش«»همچو و نیش ــدارد ن فرقی ایــن از بیش

2( تضاد ـ پارادوکس ـ تشبیه ـ استعاره 1( تشبیه ـ متناقض نما ـ تلمیح ـ تضاد 
4( اسلوب معادله ـ تشبیه ـ استعاره ـ تناقض 3( تشخیص ـ تضاد ـ حس آمیزی ـ تشبیه 

آرایههایکدامگزینههمگیدربیتزیروجوددارد؟2 1202
ولیکن سنگ زدهای عیشم ساغر باز«»بــر زدهای ساغر که گفت توان چه تو با

2( اسلوب معادله ـ مجاز ـ کنایه ـ تناسب 1( جناس تام ـ تشبیه ـ کنایه ـ مجاز 
4( جناس ـ تشبیه ـ استعاره ـ کنایه 3( مراعات نظیر ـ جناس تام ـ تشبیه ـ تلمیح 

)ریایض 97(2 1203 آرایههای»واجآراییـایهامتناسبـاستعارهوپارادوکس«بهترتیب،درکدامابیات،آمدهاست؟ 
بشکفت تو پیش که نگر نرگس الف(شوخی
واژگون بخت از شنو عجب قّصءه ب(ایــن
است تنگدلی ره سّد می مینایی ج(جام
سنبل زلــف و کشید ــل گ ــاب ــق د(ن

ـــدارد ن ــاه ــگ ن ادب چــشــمدریــده
عیسوی انــفــاس بــه ــار ی بکشت را مــا
ببرد جا از غمت سیل که دست از مِنه
ــرد ک وا غــنــچــه ــای ــب ق ــِد ــن ــرهب گ

4( د ـ الف ـ ب ـ ج 3( ج ـ الف ـ د ـ ب  2( ب ـ الف ـ د ـ ج  1( الف ـ ج ـ د ـ ب 
کدامگزینهبهترتیببیانگرآرایههایابیاتزیراست؟2 1204

میآید ُمشک بوی غزلش از الف(»فروغی«
ب(نداردچشِماحسانازخسیسان،هّمِتقانع
بیند را او قامت اگــر خشک ج(زاهـــد
را آســمــان ــــاِه م تــو روی د(از

است ُمشکین غــزاِل آن همنفِس که مگر
ُمحالاستاستخوانراازدهانسگ،هماگیرد
شود ــوش آغ همه سراپا محراب همچو
ــک ــاری ب ـــالل ه شـــد و ـــد آم ـــرم ش

2( جناس ناهمسان ـ کنایه ـ اسلوب معادله ـ حسن تعلیل 1( تشخیص ـ اسلوب معادله ـ حس آمیزی ـ استعاره 
4( استعاره ـ کنایه ـ تشبیه ـ ایهام 3( استعاره ـ اسلوب معادله ـ تشخیص ـ حسن تعلیل 

)بیست  و ششمین المپیاد ادیب(2 1205 آرایءهنوشتهشدهدرمقابلکدامگزینهدرستاست؟ 
تمیز و  فــقــر  و  ــد  ــدن دی فــضــل  او  1( در 
ــود ب گــنــجــه  در  ــــه زاده  ــــادش پ 2( یـــکـــی 
مست و  ـــودی  ب ــذور  ــع م دوشــیــنــه  ـــه  3( ک
ـــد ــه مـــردم َوش ان ـــورت کــســانــی ک ـــه ص 4( ب

ــز ــزی ـــش بــــه جـــــای ع ـــت ـــد رخ ـــادن ـــه ن
بــود سرپنجه  و  ــاک  ــاپ ن ــو  ت از  دور  ــه  ک
شکست ـــر  س و  بـــربـــط  ــــرا  م و  را  ـــو  ت
درکشند دم  ــه  ک ــه  ب ــان  ــم ه ـــورت  ص ــو  چ

)تلمیح(
)ایهام(

)مراعات نظیر(
)کنایه(

یکیازآرایههاینوشتهشدهدرمقابلکدامگزینهنادرستاست؟2 1206
شدن نــتــوانــد  مستانه  جــلــوءه  راه  ـــّد  1( س
ِخضر ُعمر  تمّنا  نبَود  را  بی بهره  جهان  2( از 
روی چه  ز  وگرنه  ــود  ب فلکی  3( چــشــم زخــمِ 
4( سر به سر ُعمرش به تلخی هیچ کس چون من نرفت

تدبیرها خــس  و  ــار  خ را  ــو  ت تقدیر  سیل 
است خوش تر  روزه داران  ــرای  ب از  کوتاه  روزِ 
سفری؟ ایــن ســان  از  ناگه  ــرا  م افــتــاد  ره  در 
است خوش  شب ها  بگذرد،  بد  گر  پروانه  بر  روز 

)تناسب ـ تشبیه(
)اسلوب معادله ـ تلمیح(

)تشخیص ـ ایهام تناسب(
)حس آمیزی ـ ایهام(

)خارج از کشور 94(2 1207 ترتیبوتوالیابیاتزیر،ازجهتداشتنآرایههای»حسآمیزیـحسنتعلیلـاسلوبمعادلهـتناقض«کداماست؟ 

الف(ابرازآنپیداشودکزرشِکخورشیدُرخت
ــدنچــهراهـــیبُــریــدم ب(بـــرایرســی
ج(دلبهدستآننگارشوخوشنگافتادهاست
ندیـد ایّـــام از تلخـی جــز د(گــرچــه

آفتاب تر ــن دام با نهد رخ بر آستین
رسیدم ــان ــای پ ــه ب ــتــن رف آغـــاِز در
است افتاده چنگ به آتش را بازیگوش طفل
است شیرین سخنش خواهی چه هر

4( د ـ الف ـ ج ـ ب 3( د ـ ج ـ الف ـ ب  2( د ـ الف ـ ب ـ ج  1( الف ـ ج ـ ب ـ د 
کدامگزینهتماماًدربارۀآرایههایبیتزیردرستاست؟2 1208

ــدارد ن که ــَود ب زان دهانبسته داری«»پسته تو که ــان زب شیرینی و چربی
2( حس آمیزی ـ اسلوب معادله ـ تناسب ـ تشخیص 1( حسن تعلیل ـ تضاد ـ استعاره ـ مجاز 

4( مجاز ـ تضاد ـ حس آمیزی ـ ایهام تناسب 3( تضاد ـ حسن تعلیل ـ ایهام ـ حس آمیزی 
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درکدامگزینه»نقشتبعی«یافتمیشود؟2 1209
1( طاووس نیز چنین عذر آورد که من مرغی بهشتی ام، روزگاری در بهشت به  سر برده ام. 

2( شما که خواستار شهریاری هستید، باید او را بجویید و به درگاه او راه یابید و بدو مهرورزی کنید. 
3( نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، بر درختی بلند آشیان دارد. 

4( آن گاه جغد زبان به عذرخواهی گشود که من روزگاری است در ویرانه جای گرفته ام.
درهمءهگزینههابهجزگزینءه...............نقشتبعی»بدل«وجوددارد.2 1210

1( عبدالّرّزاق اصفهانی شاعر نام آور قرن ششم و از قصیده سرایان معروف ایران است. 
2( »بهرام نامه« یا »هفت  پیکر« سرگذشت بهرام  گور، پادشاه سلسلءه ساسانیان و آمیخته با هفت حکایت پرحادثه و عجیب است. 

3( دیگر از بزرگانی که در سایءه تربیت نجم الّدین کبری پرورش یافته اند شیخ عطّار نیشابوری شاعر بسیار مشهور است. 
4( خسرو پرویز، شهریار خوش گذران ساسانی دل در گرِو محّبت شیرین، شاهزادءه ارمنی دارد.

درکدامگزینه»نقشتبعی«یافتنمیشود؟2 1211
1( قّصه است این، قّصه؛ آری قّصءه درد است

2( بر لب آن چاه/ سایه ای را دید/ او شغاد آن نابرادر بود
3( هفت خوان را زادسرو مرو/ یا به قولی ماخ ساالر آن گرامی مرد/ آن هریوءه خوب و پاک آیین روایت کرد
4( مرد نّقال از صدایش ضّجه می بارید/ و نگاهش مثل خنجر بود/ و نشست آرام، یال رخش در دستش

کدامبیتدارای»نقشتبعی«است؟2 1212
زود ــی  مــرغ  س آن  ــد  ــردن ک نگه  1( چـــون 
است بــس  ســودا  گــل  عشق  از  ــرم  س 2( در 
خویش قـــدر  ــر  ب شـــود  بینا  یــکــی  ـــر  3( ه
4( در تن خزد ز بویءه ) آرزومندی( وصل تو مور مور

بــود ــی  مـــرغ آن ســیــمــرغ  ایـــن س ــی شــک  ب
اســت ــس  ب ــا  ــن رع ــل  گ مــطــلــوبــم  ــه  ک زان 
خــویــش صــــدر  حــقــیــقــت  در  بـــازیـــابـــد 
مــار مـــار  ــو  ت هــجــر  ـــده  ان ز  جــهــد  ــن  م در 

کدامبیت»نقشتبعی«ندارد؟2 1213
تنگ دل  ــر  ب ــت  ــراح ج چــنــدیــن  1( مــــزن 
ــان ــرم ـــرمـــان حـــق بــــری ف ـــو ف ــــر ت 2(  گ
فضل خویش از  ندارم خدمتی  بنده  من  3( گرچه 
نمی شود ــن  روش و  مــی گــدازم  شمع  ــون  4( چ

سنگ نه  و  است  پــوالد  نه  دل  این  است  دل 
ـــی بــــر زمــــانــــه چـــــون شـــاهـــان ـــده ب
درپذیر ایــن  کــرم  از  آر  جا  به  خــداونــدی  تو 
است فتاده  ما  در  که  است  آتشی  چه  خود  کاین 

کدامبیتفاقدنقش»تبعی«است؟2 1214
نی ــــر  وگ داری  ــــرد  خ ــــار  ب ــــــر  1( اگ
2( نیست در بازار عالم خوش دلی ور زان که هست
3( اگر شکست ُخم و مِی به خاک ریخت چه باک
نی ـــار  خ خــــراش  و  آغــــوش  در  4( گــــل 

ــدار ــی ــپ ســـپـــیـــداری ســـپـــیـــداری س
است خوش  عّیاران  خوش باشی  و  رندی  شیوءه 
ــو مــیــکــده ام ـــر ت ــن زائ ــه م ـــاد ک ــو ب ـــی ت مِ
نــی مـــــار  رنـــــج  و  ــو  ــل ــه پ در  گـــنـــج 

همءهگزینههابهجزگزینءه...............نقش»تبعی«دارند.2 1215
افشاند؟ ــا  م آتــش  ــر  ب ــه  ک آب  ــی  ــدح 1( ق
ــوان رض را  بهشت  ــور  ح ــو  ت کــه  بیا  ــا  ــی 2( ب
ــج اســــت مـــوضـــع ویــــران ــن ـــــای گ 3( ج
را پیمانه  نشکنم  پیمان،  و  عهد  صد  4( بشکنم 

آمده ایم ــداز  گ و  ســوز  با  بادیه  ــن  ای در  که 
آورد رهـــی  دل  ـــرای  ب ز  ــان  جــه ایـــن  در 
ـــــادان ــــای آب ــــود ســـگ بـــه ج ســـگ ب
را دیــوانــه  ــِن  م آخــر  هست،  تمییز  ــدر  ق ــن  ای

تعداد»نقشهایتبعی«کدامبیتبیشتراست؟2 1216
تو دوری  از  که  آه  دور،  تو،  روی  از  1( دورم 
بنوش و چه  نشین  که  با  کنون  که  نگویم  2( من 
رفتند حسرت  به  و  نهادند  و  کردند  3( جمع 
دست ــدر  ان یقین  و  حقیقت  نیست  ــون  4( چ

نیست تو  تماشای  مشغول  که  آنیم  نیست 
باشی عاقل  و  ــرک  زی اگــر  ــی  دان خــود  تو  که 
را؟ آن  بگذارد  حسرت  به  که  دارد  چه  ویــن 
نشست عمر  همه  ــک  ش امــیــد  ــه  ب ــوان  ــت ن

درعبارت»میشنویمکهقاضیبُست،بوالحسنبوالنیوپسرشبوبکرسختتنگدستاندوازکسچیزینستانندواندکمایهَضیعتی2 1217
دارند.یککیسهبهپدربایددادویککیسهبهپسر،تاخویشتنراضیعتکیحاللخرندوفراختربتوانندزیست.«چندنقش»تبعی«یافتمیشود؟

4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 
درسرودۀزیرچند»نقشتبعی«دیدهمیشود؟2 1218

»آریاکنونشیرایرانشهر/تهمتن،گردسجستانی/کوهکوهان،مردمردستان/رستمدستان/...دربُِناینچاهآبشزهرشمشیروسنانگمبود.«
4( شش 3(  پنج  2( چهار  1( سه 
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درمتنزیرچند»نقشتبعی«وجوددارد؟2 1219
»ازهمانقرنهاینخستینهجری،بسیاریازمتونعربیوتفاسیرقرآنبهفارسیبرگرداندهشد.ترجمءهتاریخطبریکهابوعلیمحّمد
بلعمیوزیردانشمندامیرنصرسامانیآنرابهنثردرآورد،ازنخستینترجمههایموّفقفارسیازمتونعربیاست.اصلاینکتاببهعربی

استوتألیفمحّمدبنجریر،صاحبتفسیرطبریاست.«
4( سه 3( چهار  2( دو  1( پنج 

درعبارت»پسازآنکهمرغانعزمکردندکهبرایدیدارسیمرغبهکوهقافسفرکنند،اندیشیدندکهدرپیمودنراهودرهنگام2 1220
گذشتنازدریاهاوبیابانهاراهبروپیشواییبایدداشتهباشند.«واژههایمشّخصشده،بهترتیبچهنقشیدارند؟

2( متّمم ـ مضاٌف الیه ـ مفعول ـ مفعول 1( نهاد ـ متّمم ـ مضاٌف الیه ـ مفعول 
4( نهاد ـ مضاٌف الیه ـ مضاٌف الیه ـ مفعول 3( نهاد ـ متّمم ـ نهاد ـ نهاد  

نقشکدامواژهبهدرستیدرکمانکروبهرویبیتنیامدهاست؟2 1221
ـــار روزگ در  ـــان  زم ایـــن  گفتند  1( جــمــلــه 
ــــت ســـیـــمـــرغ نــــــارد بــلــبــلــی ــــاق 2( ط
نیست افــســانــه  ــز  ج سیمرغ  ــر  ب ــق  ــش 3( ع
رنــج ــه  ب مـــی ســـازم  ـــای  ج ــی  ــراب خ 4(  در 

شــهــریــار از  ــر  شــه ــچ  ــی ه ــی  ــال خ نــیــســت 
گلی عــشــق  بـــــَود  بـــس  را  ــی  ــل ــب ــل ب
نیست ــه  ــردان م ــر  ه کــار  عشقش  ــه  ک زان 
گنج ـــای  ج خــرابــی  در  ــد  ــاش ب کــه  زان 

)نهاد(
)متّمم(
)مسند(

)نهاد(

)عمویم خارج 98(2 1222 درکدامابیاتبهترتیب»معطوفـحذففعلـممّیزـبدل«آمدهاست؟ 
زدی خنده قدح یاقوت چو آنکه باد الف(یاد
میرفتند کناره بر نظر اهل آنکه ب(شد
نصیحتگو ای کن خــود معالجءه ــرو ج(ب
می به بشویید جمله ما دانــش د(دفتر

بود حکایتها تو لعل و من میان در
خاموش لب و میان در سخن گونه هــزار
داد؟ زیانی را که شیرین شاهد و شراب
بود ــا دان دل قصد در و ــدم دی فلک که

4( د ـ الف ـ ب ـ ج 3( ج ـ الف ـ ب ـ د  2( الف ـ د ـ ج ـ ب  1( الف ـ ج ـ ب ـ د 
درردیفکدامبیت»مفعول«وجودندارد؟2 1223

باز نمی آیم  و  ــت  رف گم شدنم  از  1( عــمــری 
بر اعضای من است ُمردم و آن خاک  2( بر درش 
است هوس  خویشم  رسوایی  و  مستم  و  3( عاشق 
ُرسته خود  دل  خون  از  گلی  من  4( خــســرو اَم 

مرا مجویید  نیز  شما  اســت،  چنین  ــون  چ
مرا مشویید  و  ــــد  درآری خــاک  ـــدان  ب ــم  ه
مرا مگویید  هیچ  کنم،  که  خواهم  چه  هر 
مــرا مبویید  ــوز،  ــرس جــگ هــســت  ــن  م بـــوی 

نقشیکیازواژههایمشّخصشدهدرکدامگزینهنادرستاست؟2 1224
گیسو خــم  از  کــه  مــران  خویشم  در  1( از 
شد مـــوی  ـــانـــم  زب گــفــتــن  ــن  ــک م 2( از 
شد بیرون  راه  ندارد  آید  سر  به  ار  عشق  3( ره 
بـــی  دردی غــبــار  را  ــت جــهــان  4( گــرفــتــه اس

زنجیر حــلــقــءه  بــه  ــه ای  ــت ــس ب ـــم  دل ــق  حــل
نــکــرد ـــم  ک مــویــی  جــــور  از  هــنــوز  او 
جایش بود  دریا  همان  کشتی  رسد  گر  ساحل  به 
کجا؟ خــــراب،  ــم  ــال ع ایـــن  از  ـــم  روی کــجــا 

)متّمم ـ مضاٌف  الیه(
)متّمم ـ مسند(

)مضاٌف  الیه ـ نهاد(
)نهاد ـ تکرار(

کدامبیت،تمامنقشهایدستوریجملءهدومعبارتزیررادارد؟2 1225
»هدهدبهمهربانیبههمهجرئتمیداداّمادشواریهایراهراپنهاننمیساخت.«

ـــــــی فــضــل بـــر دگــــر حــیــوان 1( آدم
می کند زرد  گـــل  ــاش  ــع م 2( انـــدیـــشـــءه 
تــن آســانــی و  اســـت  خفتن  ــه  ن ــا  ــه ــن 3( ت
ــو ت فــــرقــــت  ز  ــــــــون  جــــگــــرم  4( خ

دارد ادب  و  ــــردی  ــــم ــــوان ج ــــه  ب
ـــرای مــــرد را ـــم ـــو اللــــءه ح ـــارءه چ ـــس رخ
ـــادت ـــج ای و  ـــش  ـــن ـــری آف ز  مـــقـــصـــود 
اســت ـــار  ـــن ک در  روانــــــه  دیـــــده  از 

نقشدستوریواژههایمشّخصشدهبهترتیبکداماست؟2 1226

پروردی مهر با و نابودی از کردی م بود  میهن«»تو ای میهن م نبود  و بود تو نام فدای

2( مفعول ـ مضاٌف  الیه ـ نهاد ـ مفعول ـ  مضاٌف  الیه 1( مسند ـ مفعول ـ نهاد ـ مسند ـ مفعول  
4( مسند ـ مفعول ـ مسند ـ نهاد ـ مضاٌف  الیه 3( مسند ـ مضاٌف  الیه ـ  مسند ـ نهاد ـ مفعول  

واژۀمشّخصشدهدرهمءهگزینهها»نهاد«است،بهجز ............... .2 1227
نیست پیدا  وصــل  روز  را  تــو  ــراق  ف ــب  1( ش
او از  نرنجیم  دهـــر،  ــا  م غــم  ـــدارد  ن 2( گـــر 
زلفت ز  ــه  ک ـــدارم  ن راه  ــرف  ط هیچ  3( از 
کسی می  داند  چه  من  چشم  بی  خوابی  4( حال 

نیست فردا  امید  شب  آن  در  که  شبی،  عجب 
نیست دنــیــا  غــم  نیز  مــا  خــاطــر  در  ـــه  زان ک
نیست با  ز  ــی  دام که  نیست  طــرف  هیچ  بر 
نیست بیدار  صبحدم  تا  شبی  هر  اختر  چو  کاو 
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درکدامگزینهفعل»ریخت«بهمفعولنیازندارد؟2 1228
ریخت افگار  سینءه  در  آرزو  رنــگ  که  ــر  1( ه
می  زدند سنگی  دیوانه  بر  اطفال  این  از  2( پیش 
کرد جمع  را  بیخودی  و  دیوانگی  و  3( مستی 
جانشین سیاهش  زلــف  را  سبز  خط  ــرد  4( ک

ریخت خــار  گریبان  در  را  گل  پیرهن  یوسف 
ریخت دیــوار  و  در  از  من  دیــوانــءه  بر  سنگ 
ریخت یکبار  او  چشم  من  کاسءه  در  را  جمله 
ریخت مار  این  عاقبت  را  خود  زهر  رفتن  وقت 

درکدامگزینهفعلازمصدر»ماندن«عالوهبرنهادبهمفعولهمنیازمنداست؟2 1229
1( در دل ما خار غم بشکست و در دل غم بماند
راستی را،  او  ابـــروی  خــم  ــو،  ن ــاه  م 2( شــکــل 
رفت و  بماند  دردم  و  غم  در  یار  که  3( دردا 
وجــود ــوح  ل از  عاقبت  مــن  هستی  ـــم  4( رق

ما؟ بی  پایان  غم  های  ــارءه  چ ـــاران،  ی چیست 
نیست پیوسته  نو  مــاه  دریغا  می  ماند،  نیک 
رفت و  نشاند  ــش  آت ســر  بــر  دود  چــو  را  مــا 
ـــش ــــر ســـودای ــد اث ــان ــم ــک ب ــی ـــــرود ل ب

درهمءهگزینههابهجزگزینءه...............فعِلبهکاررفتهازمصدر»خواندن«،نیازمندمسنداست.2 1230
ارزد طوبی  به  که  ُخلدم  به  مخوانید  ــان!  1( ه
ماهی مبینش  چرخ  این  در  است  2( آفتابی 
جهان اندر  بی ثبات  وزنی  هیچ  نــدارد  3( جــان 
من بر  جهان  اندر  ببند  مختصرعقان،  4( زبان 

ــدن دی ــان  ــرام خ ــرو  س آن  قــامــت  نظر  ــک  ی
شاهی مخوانش  تخت  این  بر  است  فیلسوفی 
خواندمی جهانت  و  جان  جهان،  جان  ای  ورنه 
تا چون خود نخوانندم حریص و مفسد و رعنا که 

فعِلبهکاررفتهازمصدر»ساختن«درگزینءه...............وبیتزیر،کاربردیکسانیدارد.2 1231
دراز من سوی به نمیسازد کَس رغبت افتادهام«»دست مــزار روی بر پژمرده گل چون
ساخته اند مــا  آســایــش  پــی  گـــردون  1( قــصــر 
ساخته ست ملولم  کارنشناسان  ناز  که  2( بس 
نیست هم  آن جا  در  آرام  که  خاک،  دل  3( از 
رفت می باید  افراخته،  قد  ــردد  گ چو  4( خــم 

کنیم؟ خانه  مورصفت  زمین  ــر  زی در  چند 
بگذرد ــارم  ک وقــت  تا  هم  به  می مالم  دســت 
ساخته ایم خود  سیه روزی  به  »صائب«  همچو 
رفت می باید  ساخته،  شد  چو  آب  این  بر  پل 

کدامیکازآثارزیرازمثنویهایعطّارنیشابوریاست؟2 1232
4( تحفة االحرار 3( منطق الطّیر  2( تذکرة االولیا  1( لیلی و مجنون 

همءهآثارزیرمحتوایحکمیـاخالقیدارند؛بهجز ............... .2 1233
4( بهارستان 3( تحفة االحرار  2( منطق الطّیر  1( بوستان 

انتسابهمءهآثاربهنویسندگانآنهاصحیحاست؛بهجز ............... .2 1234
2( زندگانی جال الّدین محّمد مشهور به مولوی: بدیع الّزمان فروزانفر 1( تفسیر سورءه یوسف: احمدبن محّمدبن زید طوسی 

4( اخاق محسنی: حسین واعظ کاشفی 3( ِسندبادنامه: ظهیر فاریابی  
کدامدواثرازنظرقالبشعریشبیههمهستند؟2 1235

4( تحفة االحرار و غزلّیات شمس 3( مثل درخت در شب باران و الهی نامه   2( فرهاد و شیرین و منطق الطّیر  1( بوستان و اسرارالّتوحید 
نامشاعرانءهکدامیکازشعرایزیردرداخلکمانکدرستاست؟2 1236

2( محّمدعلی مجاهدی )دایه( 1( محّمدرضا شفیعی کدکنی )م. سرشک( 
4( علی اسفندیاری )شهریار( 3( سرور اعظم باکوچی )پروانه(  

هریکازآثارزیربهترتیبازچهکسیاست؟2 1237
»بخارایمنایلمنـدرحیاطکوچکپاییزدرزندانـروزهاـزندانموصل«

1( محّمدعلی اسامی ندوشن ـ مهدی اخوان ثالث ـ غامحسین یوسفی ـ عیسی سلمانی لطف آبادی
2( محّمْدعلی اسامی ندوشن ـ م. سرشک ـ محّمدابراهیم باستانی پاریزی ـ عیسی سلمانی لطف آبادی

3( محّمد بهمن بیگی ـ مهدی اخوان ثالث ـ محّمدعلی اسامی ندوشن ـ کامور بخشایش 
4( محّمد بهمن بیگی ـ م. سرشک ـ محّمدعلی اسامی ندوشن ـ کامور بخشایش

آثارمنسوببهچندنویسندهیاشاعردرستاست؟2 1238
)دریبهخانءهخورشید:سیّدحسنحسینی(ـ)فرهادوشیرین:وحشیبافقی(ـ)فیحقیقةالعشق:عینالقضاتهمدانی(ـ)سمفونیپنجم
جنوب:رابیندراناتتاگور(ـ)منزندهام:کاموربخشایش(ـ)ِسندبادنامه:حسینواعظکاشفی(ـ)مرصادالعبادمنالمبدأالیالمعاد:نجمدایه(

4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 
)انساین خارج 98(2 1239 درکدامگزینه،موضوعهمءهآثارهمسانوهماهنگاست؟ 

2( مثنوی معنوی ـ فیه مافیه ـ کویر 1( منطق الطّیر ـ کویر ـ تمهیدات  
4( تیرانا ـ تذکرة االولیا ـ بخارای من ایل من 3( تمهیدات ـ فی  حقیقة العشق ـ فیه مافیه 
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َاکناف:جمعَکَنف؛اطراف،کنارهها
شگرف:قوی،نیرومند
شیدا:عاشق،دلداده

معنای در مجازاً درس متن در سرزمین، وادی:
»بیابان«کاربرددارد.
تََعب:رنجوسختی

گرمرو:مشتاق،بهشتابروندهوچاالک،کوشا
صدر:طرفباالیمجلس،جاییازاتاقومانندآن
کهبراینشستنبزرگانمجلساختصاصمییابد؛

مجازاًارزشواعتبار
از سالک بینیازی اصطالح، در بینیازی؛ استغنا:

هرچیزجزخدا
چیزی؛ داشتن یا خواستن اّدعای اّدعا، دعوی:

معنیودعویدومفهوممتقابلومتضادند.معنی
حقیقتیاستکهنیازبهاثباتنداردودعویالفی

استتهیازمعنی.
افسرده:منجمد،سرمازده

تفرید:دلخودرامتوّجهحقکردن،دلازعالیق
بریدنوخواستخودرافدایخواستازلیکردن،
فردشمردنویگانهدانستنخدا؛تفریدراعطّاردر
میبرد؛ کار به معروف در عارف گمشدن معنی
یعنیوقتیکهدرتوحیدغرقشد،]حّتی[آگاهی
ازاینگمشدگیراگمکندوبهفراموشیسپارد.

تجرید:درلغتبهمعنایتنهاییگزیدن؛ترکگناهان
واعراضازاموردنیویوتقّرببهخداوند؛دراصطالح
تصّوف،خالیشدنقلبسالکازآنچهجزخداست.

سروش:پیامآور،فرشتءهپیامآور
کالن:دارایسّنبیشتر

اولی:شایسته؛اولیتر:شایستهتر)باآنکه»اولی«خود
صفتتفضیلیاست؛درگذشتهبهآن»تر«افزودهاند.(

مصاحبت:همنشینی،همصحبتداشتن
زاد:توشه،خوردنیوآشامیدنیکهدرسفرهمراه

میبََرند.
گِرده:قرصنان،نوعینان

مخاصمت:دشمنی،خصومت
اعانت:یاریدادن،یاری

مقاالت:جمعمقالت؛گفتارها،سخنان

انجمن؛ جایجمعشدن،مجلس،محفل، مجمع:
)مجمعیکردند:انجمنومجمعیتشکیلدادند.(

مرغان:پرندگان
جمله:همه،همگی

شاه را ما کاقلیم بود »چون مصراِع در چون:
نظر از و چهطور« و »چگونه معنی به نیست؟«

دستوریقیدپرسشاست.
افسر:تاج

بزرگ بسیار افسانهایکهگفتهاند مرغی سیمرغ:
بودهودرکوهقافآشیانداشتهاست.

آن فراز بر سیمرغ که افسانهای کوه نام قاف:
آشیانهداشتهاست.

جالل:شکوه،عظمت
بازایستادند:خودداریکردند،امتناعکردند

زبانگشودن:کنایهاز»سخنگفتن«
صاحبجمال:نیکومنظر،زیبارو

زوال:نابودی،نیستی
معذور:دارایعذر،بهانهدار

داند)هرکهداندگفت...(:تواند)دانستن:توانستن(
باز:پرندهایشکاریکهپروازیسریع،چنگالهایی

قویومنقارمخروطِیکوتاهدارد.
َشست:انگشتبزرگوپهندستیاپا

آن با آنچه )قُرعه: انداختند؛ ُقرعه زدند: قُرعه
فالبزنند(

قضارا:ازقضا،اّتفاقاً

درگه:بارگاه،کاخشاهی،آستان
در کیلومتر؛ شش قریب مسافت واحد فرسنگ:

اینجابهمعنی»مسافت«بهکاررفتهاست.
فروآیی:برسی،قدمبگذاری؛)فروآمدن:پایینآمدن(
طلب)وادیطلب(:اّولینقدمدرتصّوفطلباست
وآنحالتیاستکهدردلسالکپیدامیشودو

اورابهجستوجویمعرفتوحقیقتوامیدارد.
ُملک:پادشاهی

سرکش:یاغی،نافرمان،قویوزورمند
عالیصفت:واال،شگرف

جّنت، هشت از )منظور فردوس؛ بهشت، جنّت:
هشتطبقءهبهشتاستکهبهترتیبعبارتانداز:
ُخلد،دارالّسالم،دارالقرار،جّنتعدن،جّنةالمأوی،

جّنةالّنعیم،عّلیینوفردوس(
درکات دوزخ، هفت از )مقصود جهّنم؛ دوزخ:
هفتگانءهجهّنماست:َسَقر،َسعیر،لَظٰی،ُحطَمه،

جحیم،جهّنم،هاویه(
توحید:یگانهگردانیدن؛دراصطالِحاهلحقیقت،
پاکدانستنذاتالهیاستازآنچهفهموگمان

آدمیتصّورکند.
گریبان:یقه،جیب

فقر:درویشیودراصطالحسالکانفنایفیالّلهو
نیستیسالکوبیرونآمدنازصفاتخوداستو

ایننهایتسیرومرتبءهکامالناست.
اوصاف سقوط اصطالح، در و نیستشدن فنا:

ناپسنداست.
اصطالح در خواست، قوی، عزم و اراده هّمت:
عرفانیتوّجهوقصدقلبیباجمیعقوایروحانی

بهجانبحقبرایحصولکمالخودیادیگری.
سرودءه عرفانی مثنوِی مرغان؛ زبان منطقالّطیر:

شیخفریدالّدینعطّارنیشابوری
دو پوشیدن، از پس که جلوباز جامءه نوعی قبا:

طرفقسمتجلورابادکمهمیبندند.
طرب:شادی

تلمیح:بهگوشءهچشماشارهکردن
آز:حرصوطمع

ُخلد:بهشت
وجه:برای،حیث،جهت

تعالی:بلندمرتبه
موضع:مکان،جای

چراغفرامیداشتم:چراغراباالیسرنگهمیداشتم
سالک:رونده،روندءهراهحقوطریقت

هاتف:آوازدهنده
ِاعراض:رویگرداندنازچیزی،رویگردانی

تقّرب:نزدیکشدن
تصّوف:صوفیشدن،پشمینهپوشی؛دراصطالحاز
خواهشنفسانیپاکشدنواشیاءعالمرامظهر

حقدانستن
قُوا:جمعقّوه؛نیروها
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هم آواها/ کلماتی که نباید به جای هم به کار ببریم. روابط معنایی

آشکاراونهانـپیشوپسـزوالوبقاـدعویومعنیـ تضاد
قلیلوکثیرـفانیوباقیـحقیقتومجازـُخردوکالنـجّنتودوزخ
شاهوشهریارـاکنافواطرافـپیشواوراهبرـافسرو ترادف
دیهیمـجملهوجملگیـحسنوجمالـشیداوسوداییـحیثو

وجهـنزاعومخاصمتـاعانتومعونت
قباوجامه اُشتروچارپاـ بازوپرندهـ قافوکوهـ سیمرغوپرندهـ تضّمن

قافوسیمرغـگلوبلبل تناسب

زمان:دوره،روزگار/ضمان:ضمانت،بهعهدهگرفتن،کفالت
قضا:تقدیر،اّتفاق،قضاوت/غزا:پیکار/غذا:خوراک

راه:طریق،روش،قاعده،مرتبه،َمقام)دراصطالحموسیقی(/راح:راحتی
وآسایش،مِی

)فعل(/ کرد تقاضا مرّخم(، )مصدر طلب رغبت، و میل اراده، خواست:
خاست:بلندشد،بهوجودآمد،برطرفشد

صد:عدد100/َسد:مانع،حایل،بَند
قَْدر:ارزش،اندازه،مقدار،بها/َغْدر:خیانت،مکر،بیوفایی

صدر:طرفباالیمجلس/ِسدر:نوعیدرخت،ُکنار
آری:بله/عاری:فاقد،بدون،خالی/عاری:یکعار؛یکعیبوننگ

َشست:انگشتبزرگوپهندستیاپا،انگشترمانندیازجنساستخوان
کهباآن،زهکمانرامیگرفتند./َشصت:عدد60

عالی:بلندوبرتر/آلی:ناممبحثیدرعلمشیمی،منسوببهآلت،هر
جسمیکهاجزاوآالتمتعّدددارد.

موهوم، سایءه َشبَح: سیاه/ و سخت سنگی همانندی، و مشابهت َشبَه:
سیاهی،کالبَد

خویش:خود،خویشاوند/خیش:ابزارشخمزدنزمین،گاوآهن
هگفتن تحلیل:ازهمگشادن،تجزیه/تهلیل:الإلهإاّلالّلٰ

بنانهادن، سُپردن، رهاکردن، اجازهدادن، قراردادن، )گذاشتن(: گذاردن
وضعکردن/گزاردن:اداکردن،بهجاآوردن،رساندن،پرداختن،اجراکردن
قمری/ ماههای از َصَفر: حََضر/ مقابِل مسافرت، جایی، به رفتن َسَفر:

ِسفر:کتاب،نوشته
بسیار و گرمسیری است درختی نام ِسدر: مجلس/ باالی طرف َصدر:

تناور،ُکنار
گِرده:قرصنان،نوعینان/ُگرده:پشت،باالیکمر

اقلیموخطّه
هُدهُدوسیمرغ

تاجوافسر
پِسکوهقاف

مشتاقوسودایی
فرق،ُمفارقت( تحّمِلفراقوهجران)فِراق

عشقوسودا
صاحبجمالوقسیم

زایل( زوالوفنا)زوال
گلزارباصفا
عباوقبا

انگشتَشست
عازم،عزیمت( عزموآهنگ)عزم

قرعهوفال
ازقضاواّتفاقاً

هایل( هولوهراس)هول
جرئت)جرأت(وجسارت

فرسنگوفرسخ
خواستوطلب

رنجوتعب
عالیصفتوواال

قدرومنزلت

صدور،صدارت( صدِرمجمع)صدر
اغنیا، غنی،  )استغنا بینیازی و استغنا

مستغنی(
دعویومعنا

حیرت،تحّیر،متحّیر، حیرتوتحّیر)تحّیر
حیران(

هّمتوحمّیت
قلیلوکثیر

امحا( محووفانی)محو
ناطق/ نطق،  )منطق عطّار منطقالطّیر

طایر،طیور( طیر
مطرب( طربوشادی)طرب

سناییغزنوی
اسیریالهیجی

عیار( معیارومقیاس)معیار
تابع،متبوع،تبعّیت، نقشهایتبعی)تبع

اتباع(
تشبیه،مشبّه،اشباه،تشابه( وجهَشبَه)شبه

گلوخار
هاتفوسروش
تحلیلداستان

صحبتومصاحبت

موّجه،توجیه،وجوه( حیثووجه)وجه
زادوتوشه

خصم،خصومت، نزاعومخاصمت)مخاصمت
متخاصم)دشمن((

آخراألمرودرنهایت
وضع،مواضع( موضعومأوی)موضع

عون)یاری(،تعاون، اعانتویاری)اعانت
معین،استعانت،معونت(

قول،اقوال، مقاالتومحاورات)مقاالت
مقاله(

مظاهرت،  )ظهیر سمرقندی ظهیری
استظهار،مستظهر(

ازرقیهروی
اصطالحتصّوف

مسلک، سلوک، ِسلک،  )سالک سالک
مسالک(

صفتتفضیلی
اعراضازگناهان

قُرب،قرابت،قریب( تقّربونزدیکی)تقّرب
متقابلومتضاد

خواستهاوعالیق
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جهان م��رغ��ان  ک��ردن��د  نهان مجمعی  و  آش���ک���ارا  ب��ودن��د  آن چ���ه 

مردم،سالکان/واجآرایی:صامت/ ن/،مصّوت/ ا/ جناسناهمسان:جهانونهان/تضاد:آشکاراونهان/نماد:مرغان
»نهان«نقشتبعیمعطوفدارد.

روزگ��ار در  زم��ان  ای��ن  گفتند  شهریارجمله  از  شهر  هیچ  خالی  نیست 
همءهموجوداتبهپیشواوشهریار نیازدارند.

تضاد:جملهوهیچ

نیست؟ ش��اه  را  ما  کاقلیم  بُ��َود  نیستچ��ون  راه  ب��ودن  بی شاه  ای��ن  از  بیش 
جناسناهمسان:شاهوراه

وجودندارد(. چگونه(بَود،کهبرایاقلیمماشاهنیست) »نیست«درمصراعاّولغیراسنادیاست:چون)

هدهد که پرندۀ دانایی بود و افسری بر سر داشت، گفت: ای یاران، من بیشتر از همۀ شما جهان را گشته ام. ما پرندگان را نیز پیشوایی 
و شهریاری است. من او را می شناسم، نامش سیمرغ است.

باتجربههستم/جناسناهمسان:بروسر/ خداوند/کنایه:جهانراگشتهام سیمرغ مرشدوراهنمایعرفانیـ نماد:هدهد
کاُکل/تناسب:هدهد،پرندهوسیمرغ استعاره)مصّرحه(:افسر

برایما، وجوددارد(./نقشدستوری برایماپرندگانپیشواییاست) »را«درمعنیحرفاضافه:ماپرندگانراپیشواییاست
است.شهریاریوپیشوایینیزپرندگان،
فعل غیراسنادیمعطوف به پیشوایینهادقیدبدل از ما

سال ها پیش نیم شبی از کشور چین گذشت و پری از پرهایش بر آن سرزمین افتاد. آن پر چنان زیبا بود که هر که آن را دید، نقشی از 
آن به خاطر سپرد.

یکجلوءهمعشوقهمگانراشیفتءهخودساخت)تأثیرجلوءهیار(.
نمادزیباییدرادبفارسیاست. نماد:چین

این همه نقش و نگار که در جهان هست، هر یک پرتوی از آن پر است!
زیباییهایجهانهمهجلوءهزیباییمعشوقاست)تجلّیخداونددرپدیدهها(.

شگرف را  ره  ای��ن  ب��ای��د  ژرفش��ی��رم��ردی  ژرف  دری��ا  و  است  دور  ره  زان ک��ه 
پیمودنراهدشوارعشق،شایستگیوقابلّیتمیخواهد./دشواریراه

سالکشجاعودلیر/ شیرمرد مشکالتوسختیهایعظیمیبرسرراهاستـ تشبیه:مردبهشیر/کنایه:دریاژرفژرفاست.
واجآرایی:صامت/ ر//تکرار:ره

الزماست(. صورتمرتّبشدءهمصراعنخست:برایاینراه،شیرمردیشگرفباید)

آری آن که او را شناسد دوری او را تحّمل نتواند کرد و آن  که بدو رو آورد، بدو نتواند رسید.
نهمیتوانازمطلوببریدونهمیتوانبهاورسید.

رفتنبهسویاو/واجآرایی:صامت/ ر/ کنایه:رویآوردنبهکسی

بلبل گفت: »من گرفتار عشق گلم، با این عشق، چگونه می توانم در جست وجوی سیمرغ این سفر پرخطر را بر خود هموار کنم؟«
کسیکهدلبهعشقمجازیوزودگذرسپردهاستنمیتواندعشقحقیقیراتحّملکند.

افرادیکهعشقزمینی،مانعازتعالیمعنویشانشدهاست. نماد:بلبل

صاحب جمال ب��س  هست  اگ��رچ��ه  زوالگ��ل  گ��ی��رد  ه��ف��ت��ه ای  در  او  حسن 
زوالپذیریزیباییهایمجازی

معشوقزمینیوانسانی زمانکوتاه/نماد:گل مجاز:هفته

نهاد متّمم حرف ربط وابسته ساز مسند

متّمم
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طاووس نیز چنین عذر آورد که من مرغی بهشتی ام، روزگاری دراز در بهشت به سر برده ام. مار با من آشنا شد؛ آشنایی با او سبب گردید 

که مرا از بهشت بیرون کنند.

گذراندن/تناسب: زاهدانوعابدانیکهفقطبرایوصولبهشت،خداوندراستایشمیکنند./کنایه:بهسربردن نماد:طاووس
طاووس،بهشتومار

]طاووس گفت:[ اکنون آرزویی بیش ندارم و آن این است که بدان گلشن خّرم بازگردم و در آن گلزار باصفا بیاسایم.

طلببهشتونعمتهایآنغایتآرزویبعضیسالکاناست./ترجیحبهشتبرهمهچیز)رجحانفرعبراصل(

زیبایی بهشت نیز پرتوی از جمال سیمرغ است. بهشت در برابر سیمرغ چون ذّره در برابر خورشید است.

خداوند(اززیباییبهشتبرتراست. بهشتجلوهایازوجودمعشوقحقیقیاست./حسنمعشوق)
خورشیدیکه تشبیه:بهشتبهذّرهوسیمرغبهخورشید/تضاد:ذّرهوخورشید/تناسب:پرتووخورشید/استعاره)مکنّیه(:جمال

پرتودارد.

راز خورشید  ب��ا  گفت  دان��د  ک��ه  ب��از؟ه��ر  ذّره  ی��ک  ب��ا  م��ان��د  ت��وان��د  ک��ی 

ترجیحعشقحقیقیبرخواستههایاندکوناچیز
بهشت/کنایه:باکسیرازگفتن ذّره خداوندوعشقالهیـ داندومانَد/استعاره)مصّرحه(:خورشید جناسناهمسان:رازوبازـ

با)دربرابر(یکذّرهبازنمیماند. همصحبتیوصمیمّیت/تضاد:خورشیدوذّره/پرسشانکاری:کیتواندماندبایکذّرهباز؟

آن گاه باز شکاری که شاهان او را روی شست می نشاندند و با خویشتن به شکار می بردند، چنین گفت: من بسیار کوشیده ام تا روی دست 

شاهان جا گرفته ام. چه جای آن است که من دست شاهان بگذارم و در بیابان های بی آب و علف در جست و جوی سیمرغ سرگردان شوم؟

کسیکهبهمقاماندکدنیادلخوشاست،نمیتواندقدمدرراهعشقبگذارد)تعلّقات،حجاببینانسانومعبوداست(.

جایآننیست. افرادیکهدلبستءهقدرتومقامهستند./تناسب:شستودست/پرسشانکاری:چهجایآناست؟ نماد:باز

سر به سر دی��گ��ر  م��رغ��ان  آن  از  بی خبربعد  م��ش��ت��ی  گفتند  ع��ذره��ا 

بهانهتراشیکسانیکههّمتندارندقدمدرمسیرعشقبگذارند.

انسانهاییکهازعشقخداوندمحروموغافلهستند./واجآرایی:صامت/ ر/ نماد:مرغانبیخبر

مرغاندیگر،مشتیبیخبر،سربهسرعذرهاگفتند. نقشدستوری
مفعولقیدبدل از مرغان دیگرنهاد

اندیشیدند که در پیمودن راه و در هنگام گذشتن از دریاها و بیابان ها راهبر و پیشوایی باید داشته باشند.

نیازبهراهنمادرپیمودنراِه]طریقتومعرفت[
مشکالت،سیروسلوک نماد:دریاهاوبیابانها

بیش از صد هزار مرغ به دنبال هدهد به پرواز درآمدند.

زیاد مرشدوراهنمایعرفانی/کنایه:صدهزار هدهد سالکانوروندگانیکهدرجستوجویشناختخداوندهستندـ نماد:مرغ

کس راه  زی��ن  ج��ه��ان  در  کسوان��ی��ام��د  آگ���اه  آن  فرسنگ  از  نیست 
رازداریعارفانه( ازخودبیخودشدنعارفواصل)کسیکهراهعشقراطیکردهوبهحقیقترسیدهاست،برایدیگرانخبرینمیآورد

طلب وادّی  ب��ه  ف���روآی���ی  تعبچ���ون  ص��د  زم��ان��ی  ه��ر  آی���د  پیشت 
رویآوردنسختیهابهکسیکهقدمدرراهعشقمیگذارد)پرخطربودنراهعشق(.

زیاد/تشبیه:وادیطلب)اضافءهتشبیهی(/جناسناهمسان:طلبوتعب)ازنظرآواییجناسدارند.( کنایه:صد

م��ل��ک ای��ن ج��ا ب��ای��دت درب��اخ��ت��نم���ال ای��ن ج��ا ب��ای��دت ان��داخ��ت��ن
کسیکهدرراهعشققدممیگذاردبایدازدنیاوداراییهایدنیادلبردارد)توصیهبهترکتعلّقات(.

ترککردنمقاموقدرت/تکرار:اینجابایدت ُملکدرباختن ترککردنثروتـ کنایه:مالانداختن
الزماست(. الزماست(ودرباختِنملک،اینجابرایتوباید) صورتمرتّبشدءهبیت:انداختِنمال،اینجابرایتوباید)
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پدید آی��د  عشق  وادّی  ای��ن  از  رسیدبعد  ک��ان ج��ا  کسی  ش��د  آت��ش  غ��رق 
دروادیعشق،عاشقوعارفسراپاسوزوگدازمیشود.

 سوزوگدازعاشقانه/کنایه:غرقآتششدن متناقضنما:غرقآتششدن/تشبیه:وادیعشق)اضافءهتشبیهی(/استعاره)مصّرحه(:آتش
دریاییکهآدمیرادرخودغرقمیکند. سراپاسوزوگدازشدن،محوشدندرآتش/استعاره)مکنّیه(:آتش

»این«ضمیراشارهو»آن«درمصراعدومصفتاشارهاست.

بَود آت��ش  چ��ون  که  باشد  آن  ب��َودعاشق  س��رک��ش  و  س��وزن��ده  گ����رم رو، 
عاشقسراپاشوروشوقوحرکتوسوزوگدازاست.

چاالکوپرشتاب/ایهامتناسب:گرم: گرمرو تسلیمناپذیرـ تشبیه:عاشقبهآتش/تناسب:آتش،گرموسوزنده/کنایه:سرکش
1-سریع)قق(2-داغ)غقق؛متناسبباآتشوسوزنده(

گرمرو،سوزندهوسرکشبَود. »چونآتش«مسنداست./نقشدستوری
فعل اسنادیمعطوفمعطوفمسند

نظر پ��ی��ش  ب��نْ��م��ای��دت  آن  از  سرب��ع��د  و  ب��ی پ��ا  وادی ای  را  م��ع��رف��ت 
معرفتوشناختحقتعالیحدومرزندارد.

وسیعوبیحدومرزبودن/تشبیه:معرفتبهوادی/تناسب:پاوسر کنایه:بیپاوسربودن
بنمایدپیشنظرت بْنمایدتپیشنظر

مضاٌف الیه

چ����ون ب��ت��اب��د آف���ت���اب م��ع��رف��ت
خویش ق��در  ب��ر  ش��ود  بینا  یکی  ه��ر 

ع��ال��ی ص��ف��ت، ره  ای���ن  س��پ��ه��ر  از 
خویش ص��در  حقیقت  در  ب��ازی��اب��د 

جلوءهمعرفت،حقایقرابرسالکانراهعشقروشنمیسازد./هرسالکبراساساستعدادوظرفیتخودبهمعرفتحقمیرسد.
عرفانوسیروسلوک/ تشبیه:آفتابمعرفت)اضافءهتشبیهی(/تناسب:تابیدن،آفتاب،سپهر/استعاره)مصّرحه(:اینرهعالیصفت

عالَمیکهسپهردارد./جناسناهمسان:قدروصدر/دوبیتموقوفالمعانیهستند. استعاره)مکنّیه(:اینره)عرفان(
ازسپهراینرِهعالیصفت نقشدستوری

صفِت هسته
مضاٌف الیه

صفِت مضاٌف الیه
مضاٌف الیه

ب��َود استغنا  وادّی  ای���ن  از  ب��َودب��ع��د  معنا  ن��ه  و  دع����وّی  درو  ن��ه 
پیبردنعارفبهبینیازیمطلقخداوند1

تشبیه:وادیاستغنا)اضافءهتشبیهی(/تضاد:دعویومعنا
بیتفاقدنقشتبعیمعطوفاست،زیرا»واو«درمصراعدومبیندوجملهآمدهوحرفربطهمپایهسازاست:نهدرودعوی]بَود[ونه

در]دراو[معنابَود.

است م��رده ای  این جا  نیز  جنّت  استهشت  افسرده ای  یخ  همچو  دوزخ  هفت 
خداوندازبهشتودوزخبینیازاست.

دوزخویخ/پارادوکس:یخبودندوزخ هفتدوزخبهیخ/تناسب:هشتوهفت/تضاد:جّنتودوزخـ تشبیه:هشتجّنتبهُمردهـ

آی��دت توحید  وادّی  ای��ن  از  آی��دتبعد  ت��ج��ری��د  و  ت��ف��ری��د  م��ن��زل 
برایرسیدنبهتوحیدبایدسالکازهمهچیزقطعتعلّقکند.

تشبیه:وادیتوحید،منزلتفریدومنزلتجرید)اضافءهتشبیهی(/جناسناهمسان:تفریدوتجرید/واجآرایی:صامت/ د/
پدیدارمیگردد(. پدیدارمیگردد(]و[منزلتفریدوتجریدبرایتومیآید) صورتمرتّبشدءهبیت:بعدازاین،وادیتوحیدبرایتومیآید)

درکنند بیابان  زی��ن  چ��ون  برکنندروی ه���ا  گریبان  ی��ک  از  س��ر  جمله 
توحید/وحدتوجود)درجهانجزخداوندچیزیوجودندارد./همءهموجودات،یکحقیقتواحدهستند.(

بهوحدتویگانگیرسیدن/ سرازیکگریبانبرکردن گذشتنـ توحید/کنایه:رویدرکردن استعاره)مصّرحه(:بیابان
تناسب:رویوسر/تضاد:جملهویک/جناسناهمسان:در،سرو
جملهسرازیکگریبانبرکنند. نقشدستوری

متّمممفعولنهاد

1.وادیاستغنا،درواقعتوصیفبینیازیخداونداست.
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آی��دت ح��ی��رت  وادّی  ای��ن  از  آی��دتبعد  ح��س��رت  و  درد  دائ���م  ک���ار 
دردکشیدنوحسرتخوردنعارفدرمرتبءهحیرت

جناسناهمسان:حَیرت)تلّفظعربیوقدیمیواژه(وحَسرت/تشبیه:وادیحیرت)اضافءهتشبیهی(/واجآرایی:صامت/ د/
پدیدارمیشود(]و[کارتو،دائمدرد شکلمرتّبشدءهبیتونقشدستوریاجزایآن:بعدازاین،وادیحیرتبرایتومیآید)

مسندقیدنهادمتّممنهادقید

میشود(. وحسرتمیآید)
معطوف به درد

جایگاه ای��ن  رس��د  چ��ون  ح��ی��ران  راهم��رد  ک���رده  گ��م   و  م��ان��ده  تحّیر  در 
حیرتوسرگشتگیعارفان/ازدستدادنقّوءهتشخیصدرمرتبءهحیرت

انسانسالک مجاز:مرد
»اینجایگاه«متّمماستکهحرفاضافءهآنحذفشدهاست:مردحیرانچون]به[اینجایگاهرسد.

فنا و  اس��ت  فقر  وادّی  ای��ن  از  روا؟بعد  سخن گفتن  ای��ن ج��ا  بُ���َود  ک��ی 
اینجاسخنگفتنروانیست./تشبیه:وادیفقروفنا)اضافءهتشبیهی( پرسشانکاری:کیبوداینجاسخنگفتنروا؟

»فنا«معطوفبهفقراست:وادیفقراستوفنا:وادیفقروفنااست)»فقروفنا«اسمیکوادیاست(./مرتّبشدءهمصراعدومونقش
اجزایآن:کی)قید(اینجا)قید(سخنگفتن)نهاد(روا)مسند(بَود.

توص��د ه�����زاران س��ای��ۀ ج���اوی���د، تو خ��ورش��ی��د،  ی��ک  ز  بینی  گ��م ش��ده 
فنایعاشقدروجودمعشوق

خداوند خورشید عارفوسالکـ تعدادزیاد/تضاد:سایهوخورشید/تناسبوتضاد:صدهزارویک/نماد:سایه کنایه:صدهزار
»تو«درمصراعاّولنهاداستودرمصراعدومنقشتبعیتکراردارد.

برخی در همان نخستین منزل از پا درآمدند.
نابودشدن وادی،مرحله/کنایه:ازپادرآمدن استعاره)مصّرحه(:منزل

زود س��ی  م��رغ  آن  ک��ردن��د  نگه  بودچ��ون  سیمرغ  آن  م��رغ،  سی  این  بی شک 
سالکباوصالحقدروجوداومحومیشود./اتّحادعاشقومعشوق

کهدرآن،یکیازطرفینجناس،یکواژهوطرف جناسناهمسان:زودوبود/تکرار:سیمرغ/جناسهمسان:سیمرغوسیمرغ)ایننوعجناسراـ
خداوند سیمرغ عارفوسالکـ جناسمرّکبنامیدهاند؛جناسمرّکبازانواعجناسهمسانمحسوبمیشود.(/نماد:مرغ دیگردوواژهاستـ

تمام س��ی��م��رِغ  دی��دن��د  را  تمامخ��وی��ش  م��رغ  س��ی  سیمرغ،  خ��ود  ب��ود 
فناشدنوجودعاشقدرمعشوقویکیشدنآنها/اتّحادعاشقومعشوق

تکرار:سیمرغ/جناسهمسان:سیمرغوسیمرغ

دوام ب��ر  آخ���ر  گشتند  او  والّسالمم��ح��و  شد  گم  خورشید  در  سایه 
فناشدنوجودعاشقدرمعشوقویکیشدنآنها/اتّحادعاشقومعشوق

محوآنچیزشدن،بهفنارسیدن تضاد:سایهوخورشید/کنایه:درچیزیگمشدن
»بردوام«قیداست./»والّسالم«شبهجملهاست،بنابراینبیتسهجملهدارد:1-آخربردواممحواوگشتند.2-سایهدرخورشیدگمشد.3-والّسالم.

نخوانم؟ چرا  خوانم،  نخوانم،  مهت  و  قباییسرو  با  س��رو  هم  کالهی،  با  م��اه  هم 
وصفحسنمعشوق

میخوانم/ نخوانم/پرسشانکاری:چرانخوانم؟ تشبیه:معشوقبهسرووماه/تضاد:نخوانموخوانم/تناسب:کالهوقبا/تکرار:سروـ
بزرگوبااقتداربودن کنایه:باکالهبودن

]من[توراسروومهنخوانم)نمینامم(.دردوجملءهبعد،»سروومهت«بهقرینءهلفظیحذفشدهاست: نقشدستوری
معطوف به سرومسندمفعولنهاد

]سروومهت[خوانم؛چرا]سروومهت[نخوانم؟
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دید نخواهد  بی تعب  طرب  مقام،  این  که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلیددر 
آمیختهبودننیشونوشدنیا

دنیا/جناس:طربوتعب)ناهمسان(؛قبالًهماشاره پاکوپلید/استعاره)مصّرحه(:سرایپاکوپلید نیکوبدـ تضاد:طربوتعبـ
کردهبودیمکهدرجناس،تلّفظواژههامهماست.

هست چ��ه  ه��ر  از  ش��و  تجرید  دستاّوالً  ب��ار  یک   بشو  خ��ود  از  وانگهی 
توصیهبهجداشدنازتعلّقاتدنیاییوپاگذاشتنبروجودخود/اّولینقدمدرراهسلوک،ترکتعلّقاتاست.
دوریکردنازچیزیوترککردنآن/جناسناهمسان:هستودست کنایه:دستازچیزیشستن

خاقانی آز  فریب  از  و  ه��وا  نیرنگ  دلت ُخلد است خالی  ساز از طاووس و شیطانشز 
توصیهبهدوریکردنازهواوهوسوحرصوطمع

آز/ شیطان هواـ )فریب(آز/جناس:ازوآز)ناهمسان(/تشبیه:دلبهُخلد/استعاره)مصّرحه(:طاووس تشخیص:)نیرنگ(هواـ
تلمیح:بهماجرایواردشدنشیطانبهبهشتباکمکطاووسوفریبدادنآدموحّوا/واجآرایی:صامت/ز/درمصراعاّولوصامت/س/درمصراعدوم

آنراازطاووسوشیطانخالیساز. خالیسازازطاووسوشیطانش
مسندمعطوف به متّمممتّمممفعول

فنا شد  خود  کز  یافت  کس  آن  استوصلت  مردانه ای  خود،  ز  شد  فانی  که  هر 
پاگذاشتنبروجودماّدیخودشرطرسیدنبهوصالاست.

پاکشدنازتعلّقاتماّدیوفراموشکردنجسمانّیت کنایه:ازخودفانیشدن

مجاز؟ س��رای  ای��ن  در  بندی  چ��ه  ه��ّم��ت پ��س��ت ک��ی رس���د ب��ه ف���راز؟دل 

کسیکهدلبستءهتعلّقاتدنیاستنمیتواندبهکمالبرسد.
هّمتپستبهفراز دنیا/پرسشانکاری:هّمتپستکیرسدبهفراز؟ وابستهشدن/استعاره:سرایمجاز کنایه:دلبستن

نمیرسد./تضاد:پستوفراز

ببین و  گلستان  ب��ه  بگشا  خ��ارچشم  و  گ��ل  در  ص���اف  آِب  ج��ل��وۀ 

وحدتوجود)تمامهستی،باوجودکثرتوگوناگونی،یکموجودواحداست(.
دّقتکردن،بادیدءهتیزبیننگریستن تضاد:گلوخار/تناسب:گلستان،گلوخار/کنایه:چشمگشودن

تویی ک��ه  ال��ه��ی  ن��ام��ۀ  نسخۀ  توییای  ک��ه  ش��اه��ی،  ج��م��ال  آی��ن��ۀ  وی 
انساناشرفمخلوقاتاست./وجودانسانتجلّیگاهخداونداست.

تشبیه:توبهنسخءهنامءهالهیوآینءهجمالشاهی/تناسب:نسخهونامه

هست عالم  در  چه  هر  نیست  تو  ز  توییبیرون  که  خواهی  آن چه  هر  بطلب  خود  در 
همءهکماالتدروجودانساننهفتهاست.

تضاد:هستونیست

ه�ر ک�ه م�را ب�ی�ن�د، ب�ه ح�ق�یق�ت داند که از شما بسیار کالن ترم و جهان از شما زیادت دیده ام و بار بیشتر کشیده ام!
باتجربهبودن/سجع:دیدهاموکشیدهام کنایه:جهانرازیاددیدنوباربیشترکشیدن

پدیدآورندهقالباثر

عطّارنیشابورینظم)مثنوی(منطقالطّیر

ظهیریسمرقندینثرِسندبادنامه
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»عجیب« نیز از معانی شگرف است، اّما در این بیت، - 1124 گزینءه »2« 
شگرف به معنای »قوی و نیرومند« به کار رفته است.

تََعب یعنی »رنج و سختی« و شیدا یعنی »عاشق، دلداده«. - 1125 گزینءه »3« 
)دلدار در گزینءه )4( معادل معنایِی معشوق و محبوب است؛ پس نمی تواند معنای 
واژءه شیدا و عاشق باشد(. اکناف جمع کَنَف و به معنی »اطراف، کناره ها« است 
 )»کناره« در گزینءه )1( معنای کَنَف است نه اکناف و »گونه ها« نیز در گزینءه )2(،

معنای واژءه اَصناف است(. افسرده هم یعنی »منجمد، سرمازده، یخ زده«.
بررسی معنای سایر واژه ها در گزینه ها:- 1126 گزینءه »4« 

عرفانی،  اصطالح  در  آشکارساختن،  و  مکاشفت: کشف کردن   :)1( گزینءه 
»پی بردن به حقایق« است.

گزینءه )2(: معاملت: اعمال عبادی، احکام و عبادات شرعی
گزینءه )3(: مراقبت: در اصطالح عرفانی، کمال توجّه بنده به حق و یقین بر این که 

خداوند در همءه احوال، عالم بر ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل از توجّه به غیرِ حق.
و - 1127 )»گرفتاری  دشمنی  خصومت،  مخاصمت:  گزینءه »2« 

بدبختی« در گزینءه )3( معنای مخمصه است نه مخاصمت. مالمت )سرزنش 
 عتاب( در گزینءه )4( هم از معانی مخاصمت نیست(. گِرده: قرِص نان، 
نوعی نان )حبّه در گزینءه )3( یعنی »دانه«(. اعانت: یاری دادن، یاریـ  مصاحبت: 
هم نشینی، هم صحبت  داشتن )»پشتیبانی« در گزینءه )1(، معنای واژءه مظاهرت 
است نه مصاحبت(. زاد: توشه، خوردنی و آشامیدنی که در سفر همراه می برند.

زاد در این گزینه به معنای »توشه، خوراک و آذوقه« - 1128 گزینءه »1« 
به  کار رفته است، در حالی که در سه گزینءه دیگر به معنای »سّن و سال« است. 
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در گروه »الف« مقاالت جمع مقالت و به معنای - 1129 گزینءه »1« 
»گفتارها، سخنان« است. در گروه »د« نیز، کالن نادرست معنا شده و معنای 

صحیح آن، »دارای سّن بیشتر« است. 
زاد در این گزینه با دو معنای متفاوت دیده می شود. - 1130 گزینءه »3« 

در مصراع اّول به معنای »توشه، آذوقه و ذخیره و اندوخته« است و در مصراع 
دوم به معنای »زاده شد، به  دنیا آمد«.

معنای زاد در سایر گزینه ها:
گزینءه )1(: هر آن را زاد )به  دنیا آورد(، زاد )به  دنیا آورد( از بهر کشتن

گزینءه )2(: زاد )مصراع اّول(: »توشه، اندوخته«/ زاد )مصراع دوم(: »توشه«
گزینءه )4(: زاد )مصراع اّول(: »توشه، اندوخته، ذخیرءه سفر«/ زاد )مصراع 

دوم(: »ذخیرءه سفر، توشه«
بگذارم به معنای »رها کنم، کنار بگذارم، ترک - 1131 گزینءه »3« 

کنم« صحیح است نه بگزارم )بگزارم از مصدر »گزاردن«، به معنای »به  جای 
آورم، ادا کنم« وجه و تناسبی با عبارت این گزینه ندارد(.

غلط های امالیی و شکل صحیح آن ها:- 1132 گزینءه »2« 
سنا   ثنا؛ سنا )نور، روشنایی، فروغ( تناسبی با متن ندارد؛ ضمن این که 

کسی را ثنا )ستایش، تحسین، مدح و تمجید، سپاس( می گویند نه سنا.
گذارده ام   گزارده ام )به  جای آورده ام، ادا کرده ام، پرداخته ام( صحیح 
است. )گذارده ام از مصدر گذاردن )گذاشتن(، به معانی »قراردادن، اجازه دادن، 

سپردن، بنانهادن و ... تناسبی با عبارت ندارد(.
بی غدر   بی قدر )بی ارزش، بی مقدار(؛ َغْدر به معنای »خیانت، مکر و 
حیله و بی وفایی« است و تناسب معنایی صحیحی با جملءه آخر ندارد: عهد 

من در دل ها بی قدر ) بی ارزش( شود.
 تأویل: توجیه، وجهـ  تناقض: ضّدیت، مغایرتـ  قول: سخن و کالمـ 
خّفت:  سبکی )خّفِت رای: سبک سری، سست رایی(ـ  منسوب: نسبت  داده شده، موسوم

قرئه در این گزینه با امالی نادرستی نوشته شده - 1133 گزینءه »2« 
است و صورت صحیح آن قُرعه است.

 
 گزینءه )1(: افراط: زیاده روی کردن ـ کراهیت: ناپسندی، نفرت و بی میلی ـ
 ُغلّو: درگذشتن از حّد چیزیـ  عقوبت: عذاب، تنبیهـ  سیاست: تنبیه، جزادادنـ 

تقدیم نمودن: پیش داشتن ـ مالطفت: نرمی و مهربانی ـ مواضع: جمع موضع؛ 
جای هاـ  مخاصمت: خصومت، دشمنیـ  مناقشت: سخت گیری  کردن بر کسی، 

مجادله و ستیزهـ  مجاملت: خوش رفتاری
گزینءه )2(: موضع: جای، جایگاهـ  متنبّه: آگاه، هوشیارـ  حواله:   نوشته ای که به 
موجب آن دریافت کننده ملزم به پرداخت پول یا مال به شخص دیگری است، 
برات؛  در این جا به معنی نسبت و اسناد به کار رفته است. »حوالءه آن به من 

افتاده«: به من نسبت داده شده است.
گزینءه )3(: غدر:   خیانت، مکر و حیلهـ  معایب: عیب هاـ  تقریر: بیان، بیان کردن 

)تقریرافتادن: بیان شدن، روشن شدن(
گزینءه )4(: سرور: شادمانیـ  طرب: شادیـ  عنا: رنج و اندوهـ  تعب: رنج، محنت

می خواستی )قصد داشتی( صحیح و مناسب - 1134 گزینءه »4« 
است نه می خاستی: می خواستی ]که[ غرض ما را بشناسی.

 
 گزینءه )1(: محجوب: پنهان، پوشیدهـ  فروغ: پرتوـ  مهجور: دورشده، دور، مطرودـ 
حّدت: شّدت، تندی و تیزیـ  سورت: شّدت و حّدتـ  غالب: چیره و مسلّط 

گزینءه )2(: ِالف: انس، خوگرفتن، دوستی، الفتـ  بی وجه: بی دلیل، بی سببـ  
هایل: ترسناک، هولناک، مخوف و مهیب

گزینءه )3(: ازلی: منسوب به ازل، نخستین ـ مناصحت: پنددادن، پند و اندرز ـ 
موعظت: وعظ، پند و اندرزـ  مشفقان: افراد دلسوز و مهربانـ  تأّمل: اندیشه و تفّکر 
گزینءه )4(: اثنا: میان، وسط، بین ـ محاورات: گفت وگوها ـ مقاالت: سخنان ـ 
َغَرض:  قصد، نّیت، مقصودـ  عزیمت: قصد و تصمیم، نّیت و ارادهـ  اتقان: استواری

فقط امالی ائانت نادرست است که امالی صحیح - 1135 گزینءه »4«  
این کلمه اعانت است به معنای »یاری دادن، یاری، کمک کردن، مدد«.

 مباحثه: بحث و گفت وگوـ  هزیمت: شکست خوردن و پراکندگِی 
لشکرـ  خاسر: زیان دیدهـ  خایب: ناامید و بی بهرهـ  مصاحبت: صحبت  داشتن، 
هم نشینی، همدمی ـ کفایت: به انجام رساندن کارها به وجهی شایسته، 
کاردانی، شایستگی ادارءه امورـ  بصیرت: بینش، آگاهیـ  اهانت: خوار و پست 
ساختن، تحقیر، سبک شمردن ـ تعالی و تقّدس: برتر و منّزه است ـ تزویر: 
ریاکاری، فریب، دورویی ـ تقریر: روشن ساختن، بیان ـ َعلَم: پرچم ـ منصور: 

یاری شده، پیروزـ  مقهور: مغلوب، شکست خورده
در عبارت های »الف«، »ب« و »ج« غلط امالیی دیده - 1136 گزینءه »2« 

نمی شود اّما در عبارت »د« خوار به معنای »حقیر و بی ارزش« تناسبی با جمله 
ندارد: اگر گل با خار سر جنگ داشته باشد ... . در عبارت »ه« نیز امالی بیافتد از نظر 

رسم الخّط غلط است و شکل صحیح نگارش این کلمه بیفتد است.
 

»الف«: واصفان: جمع واصف؛ ستاینده، وصف کنندهـ  ِحلیه: زیور، زینتـ  تحّیر: 
سرگشتگی ـ منسوب: نسبت داده شده ]منصوب: گماشته شده[ ـ ما عرفناَک 

حقَّ معرفتک: ]خدایا[ تو را آن گونه که سزاوار شناسایی هستی نشناختیم.
»ب«: تفّرد: یگانه بودن، تنهاشدنـ  مطلوب: خواسته، محبوب ـ  ماسوا: به غیر 

آن، جز آن )ماسوای حق: جز خدا(
»ج«: گزارد )گزاردن(: اداکردن، به جای آوردنـ  قَْدر: ارزشـ  صحیفه: نامه، کتاب

»د«: َسموم: باد گرمِ زیان رسانندهـ  َمرکب: وسیلءه سواری، اسب
»ه«: َصدر: طرف باالی َمجلس، جایگاه واال

در گزینءه )1(، آری )بله(، هیچ تناسبی با عبارت - 1137 گزینءه »4« 
 ندارد و عاری )ننگ و عیبی، نقصی( صحیح و مناسب است. در گزینءه )2(، 
سخن از رضادادن و تسلیم شدن در برابر مشّیت و خواست الهی است؛ پس 
قضا )مشّیت، خواست و تقدیر الهی( صحیح است نه غزا )پیکار، جنگ(. 
در گزینءه )3( نیز، اعراز امالی نادرستی دارد و شکل صحیح آن، اعراض 

)روی گردانیدن( است.
 

گزینءه )1(: محاسن: نیکویی ها، خوبی هاـ  ترجیح: برتری، برتری دادن 
 )خلود در این عبارت یعنی »جاودانگی«(

گزینءه )2(: سالکان:  روندگان راِه حق، مریدانـ  ُحسنِ ظّن:  خوش گمانی، نیک اندیشی
گزینءه )3(: َفراغ: آسایش و آرامش ـ َاَلم: درد، رنج و اندوه ـ رغبت: خواست، 

میل و اراده 
گزینءه )4(: بگذارد: قرار دهد، نگه دارد ـ مستولی: غالب، چیره ـ طغیان: 
سرکشی،  نافرمانی، از حّد خود درگذشتن، ناسپاسی ـ استغنا: بی نیازی ـ 
مذمومْ طریقت: کسی که راه و روش و کردار زشت و نکوهیده و ناپسندی دارد.ـ  

مرضی: پسندیدهـ  صواب:  صحیح و درست
معنای درست واژه هایی که نادرست معنی شده اند:- 1138 گزینءه »3« 

گزینءه )1(: زوال: نابودی /گزینءه )2(: طرب: شادی/ گزینءه )4(: قبا: نوعی 
جامءه جلوباز که پس از پوشیدن، دو طرف قسمت جلو را با دکمه می بندند.

در گزینءه )2(، پالیز به معنای »باغ، جالیز« است - 1139 گزینءه »1« 
نه خزان. در گزینءه )3(، آغوز با معنای نادرستی آمده است. آغوز اّولین شیری 
که یک ماّده به نوزادش می دهد و سرشار از مواّد مقّوی است. در گزینءه )4( 

نیز، هریوه به معنای »هروی، منسوب به هرات« است.
تقریظ یعنی »مطلبی ستایش آمیز دربارءه کتاب، - 1140 گزینءه »3« 

نوشته و مانند آن ها«.
َاشباه - 1141 همانندان،  واژءه  همراهی  به  توّجه  با  گزینءه »4« 

)جمع ِشبه، مانندها( صحیح است نه َاشباح )جمع َشبَح، سایه ها، سیاهی های 
موهوم، کالبَدها(. صباحت )زیبایی و جمال( درست است نه سباحت )سباحت 
به معنای »شناکردن« است(. متقائد نیز با امالی نادرستی آمده که شکل 

صحیح آن، متقاعد )مجاب شده، مجاب، قانع شده( است.
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غلط های امالیی و شکل صحیح آن ها:- 1142 گزینءه »2« 
فَراغ   فِراق؛ با توّجه به معنا و همراهی واژءه سوز، فِراق )جدایی، دوری( 

صحیح است و َفراغ )آسایش و آسودگی( تناسبی با عبارت ندارد.
نیافکند   نیفکند )امالی نیافکند از حیث رسم الخط غلط است.(

حول   هول )هراس، خوف(؛ واژءه خوف، راهنمای خوبی است برای این که 
بدانیم کاربرد حول )پیرامون، قّوه و قدرت( در این جمله بی معنا و غلط است.

لعیم   لئیم )لئیم طبعان: افراد پست و فرومایه(
شکل - 1143 و  گزینه ها  در  موجود  امالیی  غلط های  گزینءه »3«  

صحیح آن ها:
گزینءه )1(: نگزارد  نگذارد

گزینءه )2(: نغز  نقض: شکستن، شکستن عهد و پیمان )نغز: خوش، 
نیکو، لطیف و زیبا(

گزینءه  )4(: محمل  مهمل: کالم بیهوده، یاوه، مهمل گذارد: ترک کند 
)َمحِمل: کجاوه، مهد(

 
گزینءه )1(: َدْهَشت: ترس، اضطراب و هراسـ  تحّیر: سرگردانیـ  ِمَحن: جمع 

محنت؛ آزمایش ها، رنج ها، اندوه هاـ  زایل: نابود
گزینءه  )2(: اهتمام: تیمارداشت، توّجه کردن، کوشش ـ رعایا: جمع رعیت؛ 
قوم و عامءه مردمـ  عهود: جمع عهد؛ پیمان ها، وعده هاـ  مواثیق: جمع میثاق؛ 
عهدهاـ  خصم: دشمنـ  ِسباع: جمع َسبُع؛ درندگانـ  غالب: چیرهـ  مخذول: 

خوار، زبون گردیده
گزینءه )3(: سخاوت: کرمـ  افراط: زیاده روی کردن در کاریـ  منسوب: نسبت 

داده شدهـ  ِحلم: بردباری، صبرـ  فصاحت: زبان آوری، روانی کالم
گزینءه )4(: ضایع: تباه، خرابـ  انتفاع: سودبردن، منفعتـ  لئیم: پست، فرومایه

غلط های امالیی موجود در متن و شکل صحیح آن ها:- 1144 گزینءه »1«  
تعّمل  تأّمل: اندیشه و تفّکر، درنگ کردن )تعّمل: خود را به زحمت 
انداختن برای انجام کاری(ـ  سنا  ثنا: تحسین، مدح و ستایش )َسنا: نور، 
روشنایی(ـ  خار )در نهنگ مردم خار(  خوار؛ مردم خوار: آدم خوار، آن که 

و آن چه از گوشت آدمی تغذیه کند.
 القّصه: خالصه، باری ـ مرافعه: دعوی پیش حاکم بردن، نزاع، 

داوریـ  منطق: نُطق، سخن  گفتن، استدالل
بیت »ب« مربوط به وادی فنا، بیت »د« مربوط به - 1145 گزینءه »1« 

وادی توحید و بیت »ه« توصیف وادی حیرت است. بیت »ز« نیز با وادی استغنا 
مرتبط است. سایر ابیات در توصیف وادی ذکرشده درست هستند.

برای آن که نام وادی ها و شمارءه هر یک در خاطرتان - 1146 گزینءه »3« 
بماند می توانید از سرواژءه »طعم اتحف« استفاده کنید. وادی اّول وادی طلب است. 
در این وادی سخن از قدم در راه گذاشتن و سختی های راه است، قدمی که در 
خون باید گذاشت و در هر لحظه صد خطر را به جان پذیرفت. در این وادی 
عارف باید دلش را از دنیا بشوید و فقط در طلب عشق باشد. این اوصاف با بیت 
»ب« تناسب دارد. وادی چهارم استغنا است. در این وادی، طالب بدین نکتءه مهم 
پی می برد که حق تعالی بی نیاز از همه چیز است و طالب است که باید سرتاپای 
وجودش نیاز باشد. بیت »ج« بی نیازی خداوند را به خوبی نشان داده؛ حّتی اگر 

جهان نیست و نابود شود، برای او مهم نیست.
وادی پنجم توحید است. در این وادی عارف همه چیز را یک حقیقت واحد 
می بیند. نه تنها در جهان خدایی جز خدا نیست، بلکه در نظر عارف در جهان 
غیر از خدا وجود دیگری هم در کار نیست؛ یعنی همءه جهان یک حقیقت واحد 
است و آن هم وجود مطلق پروردگار است. مفهوم وحدت وجود در بیت »الف« 
دیده می شود. دّقت داشته  باشید تفاوت بیت »ج« و »الف« در این است که در 
بیت »ج« صد جهان وجود دارد ولی عارف به آن ها توّجهی ندارد، اّما بیت »الف« 
عارف همه چیز را یکی می داند. وادی ششم حیرت و هفتم وادی فقر و فنا است. 
در این وادی عارف مانند قطره ای است که خود را در دریا گم می کند. گل باشد 
یا خار، تفاوتی نمی کند، آتش عشق چنان وجود او را فرامی گیرد که جز خاکستر 

از او باقی نمی گذارد. این توصیف با بیت »د« مناسبت دارد.

در عبارت صورت سؤال سخن از این است که هر - 1147 گزینءه »3« 
نقش و نگاری در این جهان هست، نتیجءه یک جلوءه معشوق است. در گزینءه )3( 

نیز همین مفهوم وجود دارد.
مفهوم سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: عاشق همءه نقش ها را از دل بیرون می کند، غیر از نقش معشوق.
گزینءه )2(: توصیف زیبایی های کاخ سلطان

گزینءه )4(: هیچ کس از اسرار آفرینش آگاهی ندارد.
 در گزینءه )4( »دایرءه مینایی« استعاره از آسمان است.

مفهوم مصراع دوم صورت سؤال پرخطر و پرمانع - 1148 گزینءه »4« 
بودن راه طوالنی عشق است. در گزینءه )4( حافظ نیز می گوید: در عشق تو که 
مانند بیابانی است، حّتی شیر هم مانند روباه عاجز و درمانده می شود، آه از 

این راهی که هیچ خطری نیست که در آن نباشد.
مفهوم سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: عاشق از بالهای آسمانی بیم و پروایی ندارد.
قلمرو عشق برای عقل خطرهای بسیار دارد )تقابل عقل و عشق(؛  گزینءه )2(: 
همان طور که کسانی که بار شیشه دارند با احتیاط از مسیر سنگالخ باید عبور کنند.

گزینءه )3(: عشق مایءه نجات و رستگاری و عقل سبب ناآرامی است.
در گزینه های )1(، )2( و )4( سخن از پرخطر و - 1149 گزینءه »3« 

بی پایان بودن راه عشق است؛ اّما در گزینءه )3( مفهوم اصلی این است که 
پناه بردن به دل سبب آرامش و امنّیت است. 

معنی گزینءه )2(: ای کعبءه امید، در مسیر رسیدن به تو، حتی یک راه کوتاه 
نیز، سرشار از خوف و خطر است.

در گزینه های )2(، )3( و )4( مفهوم مشترک این است - 1150 گزینءه »1« 
که عاشقان واقعی مردانه در برابر بالها و سختی های عشق ایستادگی می کنند. در 

گزینءه )1( سخنی از بالکشی نیست و مفهوم اصلی آن وفاداری عاشق است.
در عبارت سؤال سخن از این است که عاشق توان - 1151 گزینءه »2« 

دوری از معشوق را ندارد و وصال هم برایش ممکن نیست. در گزینءه )2( نیز 
سعدی همین مطلب را به زیبایی بیان کرده  است: نه توان دوری از او دارم و 

نه قدرت رسیدن به وصالش را. 
مفهوم سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: ناتوانی عاشق در تحّمل غم روزگار و سختی  فراق
گزینءه )3(: برای کسی که در وصال یار بوده است، جدایی قابل تحّمل نیست.

گزینءه )4(: صبرکردن بر جور و جفای یار
ابیات گزینه های )1(، )2( و )4( عشق حقیقی )عشق - 1152 گزینءه »3« 

به خداوند که همیشه باقی می ماند( را توصیه می کند و عشق مجازی )عشق 
به موجودی که فانی است( را بیهوده می داند؛ اّما در گزینءه )3( برخالف سایر 
گزینه ها موالنا عشق مجازی را مقّدمه ای برای رسیدن به عشق حقیقی دانسته 
 است؛ »عاشقی گر زین سر و گر زان سر است ...« یعنی عشق چه زمینی باشد و 

چه آسمانی باشد ... . 
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینءه )1( ناپایداری و - 1153 گزینءه »1« 

زوال پذیری حسن گل )زیبایی های ماّدی( است.
مفهوم سایر گزینه ها:

گزینءه )2(: برتری حسن معشوق بر همءه زیبایی ها
گزینءه )3(: تحّمل سختی ها در جوانی سبب بهره مندی و ارزشمندی در آینده 

است./ حسرت بر گذشته
گزینءه )4(: جلوه گری و خندءه معشوق سبب خیال و سودای عاشق است.

در ابیات »الف«، »ب«، »د« همانند بیت سؤال این - 1154 گزینءه »4« 
مفهوم دیده می شود که کسی که به کل رسیده  است به جزء هم رسیده و 
نیازی به جزء ندارد و وقتی عشق خداوند ـ که کل و حقیقت همءه هستی 

است ـ وجود دارد نیازی نیست که در فکر جز ئیاتی مثل بهشت باشیم.
مفهوم سایر ابیات:

»ج«: کسی که در برابر کوچک ترین سختی ها درمانده می شود، توان مقابله 
با سختی های بزرگ را ندارد: تو که در قطره ای ناچیز غرق می شوی، چگونه 

می توانی از دریایی که از پا تا فرق سر تو است، عبور کنی؟
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»ه«: وجود ناتوان و ضعیف توان برابری در برابر وجود قوی را ندارد: قطره ای 
که از سر تا پایش ضعف و ناتوانی است، چگونه می تواند با دریا نبرد کند؟

در گزینه های )1(، )2( و )3( مفهوم تقابل عشق - 1155 گزینءه »4« 
و آسایش طلبی مشترک است و این که عاشق واقعی کسی است که بالها و 
سختی های عشق را به جان می پذیرد و به دنبال آسایش و راحتی نیست. اّما 

در گزینءه )4( سخن از وفاداری و پایداری عاشق در عشق است.
است: - 1156 عاشق  برنده بودن   )1( گزینءه  بیت  مفهوم  گزینءه »1« 

عاشق بدون داشتن سرمایءه ماّدی همواره سود می برد؛ عاشقان با دنیا و 
تعّلقات دنیایی کاری ندارند. مفهوم بیت سؤال و سایر ابیات چیز دیگری است: 

شرط اّول عاشقی بالکش بودن و گذشتن از لّذات دنیایی است.
در بیت سؤال و گزینه های )2(، )3( و )4( مفهوم - 1157 گزینءه »1« 

بالكشی عاشق )دشوار و بی پایان بودن راه عشق( مشترک است؛ اّما مفهوم 
گزینءه )1( این است که عشق نیازمند هدایت است: اگر زاهد )ظاهربین( عاشق 

نشد عذرش پذیرفته است، عشق نیازمند هدایت است.
در بیت سؤال سخن از این است که کسی که راه عشق - 1158 گزینءه »2« 

را طی کرده  است، برای دیگران خبری نمی آورد یعنی عاشق آن چنان مدهوش و 
از خود  بی خود است که به مرحلءه فنا رسیده است که از او خبری بازنمی گردد. از 
 این بیت مفهوم رازداری عارفانه نیز قابل برداشت است. در گزینه های )1(، )3(
و )4( نیز مفهوم رازداری و سرپوشی عارف واصل دیده می شود؛ اّما در گزینءه )2( 

مفهوم اصلی ترجیح دادن گرفتاری عشق بر آزادی و آسایش است.
رازپوشی - 1159 از  )3( سخن  و   )2(  ،)1( گزینه های  در  گزینءه »4« 

عارفانه است و این که نباید اسرار عشق را آشکار کرد، در حالی که مفهوم گزینءه 
)4( این است که راز عشق پنهان کردنی نیست که با سایر گزینه ها در تقابل است.

در بیت سؤال و گزینه های )1(، )3( و )4( سخن از - 1160 گزینءه »2« 
سختی های راه عشق است و این که کسی که قدم در راه طلب می گذارد باید 
آمادءه رویارویی با خطرها باشد. مفهوم گزینءه )2( این است که راه عشق در 

نظر عاشقان دراز و طوالنی نیست. 
معنی گزینءه )3(: در بیابان عشق حّتی شیر هم مانند روباهی ناتوان می شود، 

آه از این راهی که در آن خطری نیست که وجود نداشته باشد.
در بیت سؤال مفهوم اصلی ترک تعلّقات و دلبستگی های - 1161 گزینءه »4« 

مادی است و سخن از این است که کسی که در راه عشق قدم می گذارد باید از 
 مال و ملک دنیا دل بردارد. در گزینءه )4( نیز سخن از درباختن ملک کسری

) خسروانوشیروان( و برگزیدن عشق نگار است.
مفهوم سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: توصیه به  جان فشانی در راه عشق
گزینءه )2(: عشق تنها راه دست یافتن به حقیقت است و هر چه غیر از عشق 

است مجاز است.
گزینءه )3(: تقابل عقل و عشق )عشق، عقل را از بین می برد.(

در بیت سؤال صحبت از عشق است که مانند آتشی - 1162 گزینءه »2« 
سراپای وجود عاشق را در بر  می گیرد. در گزینءه )2( نیز شاعر همین مطلب را 

بیان می کند.
مفهوم سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: عشق را نمی توان پنهان کرد./ عشق هر حجابی را از بین می برد.
گزینءه )3(: پایداری عاشق در عشق حتّی بعد از مرگ

گزینءه )4(: فراگیربودن عشق
در گزینءه )3( شاعر می گوید: عجز همواره با شناخت و - 1163 گزینءه »3« 

معرفت همراه  است، زیرا خداوند در شرح و وصف و شناخت درنمی آید، پس مفهوم 
این بیت ناشناختنی بودن و وصف ناپذیری خداوند است. سایر گزینه ها با ابیات سؤال 

در مفهوم تابیدن نور معرفت بر قلب سالک و آشکارشدن اسرار مشترک هستند.
همان طور که پیش تر هم گفتیم وادی استغنا، بیش - 1164 گزینءه »3« 

از آن که وصف سالک و عارف باشد، وصف خداوند است؛ عارف در این مرحله 
 پی می برد با خدایی سروکار دارد که به هیچ چیز و هیچ کس نیازمند نیست. 

در گزینءه )1( به بیان استغنای خداوند از اعمال انسان پرداخته شده: خواه این جا 
هیچ کن خواهی مکن! در گزینءه )2( عطّار می گوید: اگر هزاران جان در دریای 
عشق و معرفت الهی نابود شوند؛ در نظر خداوند گویی یک قطره شبنم در یک 
اقیانوس بی کران افتاده است؛ یعنی در نظر او همءه این ها هیِچ هیچ است و بی نیاز 
از جان و جان دادن دیگران است. در گزینءه )3( شاعر می گوید عود و هیزم وقتی 
در آتش افکنده می شوند هر دو خاکستر می شوند. این بیت بیانگر وادی فقر و 
فناست: صد هزاران سایءه جاوید تو/ گم شده بینی ز یک خورشید تو. در گزینءه )4( 

نیز وادی استغنا این گونه تصویر شده است:
اگر جزء و کل همگی نابود شوند، در نظر خدای بی نیاز، گویی یک برگ کاه 

فقط از روی زمین گم شده؛ یعنی انگار هیچ اتّفاقی نیفتاده.
در گزینءه )2( مفهوم اصلی بلندپروازی خیال است و - 1165 گزینءه »2« 

حافظ می گوید: خیال من، این قطرءه بی مقدار محال اندیش، اندیشءه گنجایش 
دریا را در سر می پروراند. افسوس که چه خیال ها در سر دارد. در سایر گزینه ها 

سخن از بلندنظری و بی توّجهی عاشق نسبت به دو جهان و وارستگی اوست.
در بیت سؤال و گزینه های )1(، )2( و )3( وحدت وجود - 1166 گزینءه »4« 

)در جهان فقط یک موجود وجود دارد و آن، خداست.( مفهوم مشترک است؛ اّما 
در گزینءه )4( سخن از خود را شایستءه عشق و محبّت معشوق ندانستن است. 

در وادی حیرت، عارف آن چه را در وادی توحید به - 1167 گزینءه »3« 
دست آورده  است، گویی از دست می دهد:

ــم رق جــانــش  ـــر  ب ــد  ــی ــوح ت زد  چـــه  »هــــر 
هــم« ــز  ــی ن گــم  او  از  ــــردد  گ گــم  جــمــلــه 

و آن چنان حیران و مدهوش است که از هیچ کس و هیچ چیز خبر ندارد:
ــی ــه آگ ـــــــدارم  ن ــم  ــق ــش ع از  »لـــیـــکـــن 

ــهــی« ت ـــم  ه دارم  ــق  ــش ــرع پ ــــی  دل ـــم  ه
در گزینءه )3( نیز مولوی همین فرو رفتن در حیرت عرفانی را توصیف می کند.

مفهوم سایر گزینه ها:
گزینءه )1(: حیران شدن مخلوقات در صنع خداوند

گزینءه )2(: کسانی که از عشق بی خبرند، از حسن یار نمی توانند آگاهی یابند.
گزینءه )4(: حسن یار، همگان را به حیرت و شیدایی وامی دارد.

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه های )2(، )3( و - 1168 گزینءه »1« 
)4( محو شدن همه چیز در معشوق است و از عالم کثرت به وحدت رسیدن. 
در گزینءه )1( عاشق خودش را ذّره ای حقیر می داند و معشوق را مانند آفتاب 

بلندمرتبه و از معشوق انتظار لطف و عنایت دارد. 
در - 1169 عاشق  عرفانی  فنای  سؤال  بیت  کّلی  مفهوم  گزینءه »3« 

معشوق و یکی شدن با او است، این مفهوم در گزینءه )3( نیز دیده می شود.
مفهوم سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: برتری عشق بر عقل
گزینءه )2(: تسلیم عاشق در برابر خواست معشوق

گزینءه )4(: هر که در راه عشق جان بازی نکند عاشق نیست.
مفهوم بیت سؤال اتّحاد عاشق و معشوق است، در - 1170 گزینءه »1« 

گزینءه )1( نیز همین مفهوم مشهود است. »کش« به معنی بغل است و دست 
در کش کردن با آتش یعنی آتش را در آغوش کشیدن و با او یکی شدن. 

مفهوم سایر گزینه ها:
گزینءه )2(: پایان یافتن صبر عاشق در فراق یار

گزینءه )3(: تسلیم بودن در برابر معشوق/ جان بازی عاشق
گزینءه )4(: بالکشی و جان بازی عاشق

این که - 1171 و  فنای عاشقان  به  )1( صراحتاً  گزینءه  در  گزینءه »1« 
عاشق فنای در عشق را بر بقا ترجیح می دهد اشاره شده  است.

مفهوم سایر گزینه ها:
گزینءه )2(: دعوت به خوش باشی و شادخواری فلسفی

گزینءه )3(: بی ارزش بودن همءه جهان در برابر ارزش و واالیی عشق
گزینءه )4(: شاعر تنها به امید وصال زنده است.
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کمال، - 1172 شرط  که  است  این  سؤال  بیت  مفهوم  گزینءه »3« 
دست شستن از وجود ماّدی است. در گزینءه )3( نیز شاعر تنها راه وصال را 
دست شستن از حیات ماّدی )مرگ!( دانسته است: رسیدن من به یار خیال 
و خواسته ای غیرممکن است؛ مگر این که ]من بمیرم و[ کوزه گر از خاک من 

کوزه درست کند ]و آن کوزه به دست یار برسد و ...[
مفهوم سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: وفاداری عاشق علی رغم بی وفایی معشوق
گزینءه )2(: حیات بخش بودن دیدار یار

گزینءه )4(: اشتیاق و بی هوشی عاشق با دیدن معشوق
در گزینه های )1(، )2( و )3( همانند بیت سؤال - 1173 گزینءه »4« 

مفهوم اصلی وحدت وجود است و در همءه گزینه ها سخن از این است که این 
عالم با تمام کثرتی که دارد یک حقیقت واحد است و آن حقیقت هم وجود 
 مطلق خداوند است: »که یکی هست و هیچ نیست جز او/ وحده ال اله ااّل هو«

اّما در گزینءه )4( موضوع این نیست. در این بیت سخن از آفرینش زیبای 
خداوند است و این که عقل از دیدن گل های زیبایی که از خاک تیره می رویند 

چاره ای جز حیرت ندارد.
در بیت »الف« نیست شدن همه و رسیدن عّده ای - 1174 گزینءه »4« 

اندک به اسرار نشانگر وادی معرفت است. بیت »ب« با اوصاف وادی عشق 
بیت »ج«  در  دارد.  تناسب  را می سوزاند  آتش سرتاپای عاشق  مانند  که 
آگهی نداشتن متناسب با وادی حیرت است و در بیت »د« بی نیازی و استغنای 
خداوند از هر دو عالم دیده می شود: اگر هر دو عالم یکباره نیست و نابود شود، 
مثل این است که در زمین یک دانه ریگ نابود شود ]برای خداوند مهم نیست 

و او مستغنی از عالم و آدم است[.
طاووس به دنبال بهشت است نه معشوق، در بیت - 1175 گزینءه »4« 

»الف« نیز همین طالب بهشت بودن دیده می شود. بلبل عاشقی است که 
گرفتار عشق زودگذر گل است، در بیت »ب« نیز نشانه های عشق بلبل دیده 
برتردانستن هم نشینی سلطان به قدم گذاشتن در  می شود. در بیت »ج« 
راه عشق، عذری است که باز آورد؛ زیرا شاهان، باز شکاری را روی شست 

می نشاندند و با خود به شکار می بردند.
عذر طاووس دلبستگی به بهشت است که در گزینءه )2( - 1176 گزینءه »2« 

دیده می شود. گزینه های )1(، )3( و )4( به ترتیب بهانءه بلبل، باز و بط )مرغابی( است.
در گزینءه )1( سخن از برتری حسن یار بر دیگر - 1177 گزینءه »1« 

پدیده ها است؛ اّما در سایر گزینه ها همانند بیت سؤال، مفهوم اصلی این است 
که عاشق نه می تواند به وصال برسد و نه توان دوری از معشوق را دارد.

در گزینءه )3( همانند بیت سؤال سخن از این است - 1178 گزینءه »3« 
که پاگذاشتن بر وجود مادی و ترک جسم، شرط رسیدن به معشوق است.

مفهوم سایر گزینه ها:
گزینءه )1(:  تحّمل درد فراق شرط رسیدن به وصال است.

گزینءه )2(: یک لحظه وصال با رسیدن به تمام آرزوهای جهان برابر است.
گزینءه )4(: عاشق را شایستءه وصال ندانستن )دست نیافتنی بودن معشوق(: ای 
سعدی به اندازءه قدر و منزلت خودت تقاضای وصال داشته باش. سیمرغ 

عالی مقامی مثل معشوق کجا و آشیانءه محّقر سعدی کجا؟
در گزینه های )1(، )2( و )4( مفهوم آمیخته بودن نیش - 1179 گزینءه »3« 

و نوش دنیا به هم همانند بیت سؤال وجود دارد، اّما در گزینءه )3( سخن از این 
است که تلخی مرگ به خاطر روی تلخ ماست و باید با آغوش باز به استقبال 

مرگ رفت.
در گزینءه )2( همانند بیت سؤال سخن از این است - 1180 گزینءه »2« 

که بدون فناشدن از خود، به وصل یار نمی توان رسید.
مفهوم سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: نزدیک دانستن مرگ خود و طلب دیدار یار: اگر می خواهی مرا 
ببینی زودتر به دیدار من بیا که دور از چهرءه زیبایت باشد )و یا در دوری از 

چهرءه زیبای تو( بقای خودم را زیاد نمی دانم و به زودی خواهم مرد. 
گزینءه )3(: کسی که قدر وصال را نداند گرفتار فراق می شود.

گزینءه )4(: وحشت نداشتن از فقر و فنا در راه معشوق و دل بستن به بقای عشق

در گزینه های )1(، )3( و )4( همانند بیت سؤال - 1181 گزینءه »2« 
مفهوم اصلی قطع تعلّق از ماّدیات و گذشتن از خود و فناشدن برای رسیدن به 
بقا است. اّما در گزینءه )2( شاعر می گوید: اگر در هجران پر و بالم نمی سوخت 

به سوی وصل تو پر می کشیدم.
مفهوم ابیات سؤال این است که همءه اسرار و کماالت - 1182 گزینءه »3« 

در انسان وجود دارد و انسان باید در درون خود به دنبال آن باشد. همین 
مفهوم در گزینءه )3( هم وجود دارد.

مفهوم سایر گزینه ها:
گزینءه )1(: کسی که از این عالم بهره نبرد، فردا حسرت می خورد.

گزینءه )2(: کسی که در این دنیا به فکر قیامت نیست از بصیرت بهره ندارد.
گزینءه )4(: نکوهش کسی که در راه شناخت خود قدم برنداشته است و الف 

خداشناسی می زند.
در گزینءه )1( همانند بیت سؤال سخن از این است - 1183 گزینءه »1« 

که آن چه در جست وجوی آنیم در درون خودمان است.
مفهوم سایر گزینه ها:

گزینءه )2(: شکایت از اندک بودن کسانی که قدر و منزلت سخن خوب و هنر 
را می شناسند.

گزینءه )3(: باالترین منزلت و مقام، بی کسی و بی رونقی است.
گزینءه )4(: گله از خودبینی و غرور همگان

در گزینءه )3( سخن از کنارزدن محدودیت های عالم - 1184 گزینءه »3« 
جسمانی و فراتررفتن از مرز محدودیت های جهان ماّدی است نه آن که از کوزه 

همان برون تراود که در اوست.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: انسان عارف که به کمال رسیده و از خود فانی شده برای عروج به 
آسمان به نردبام )چهارپایءه دار( نیاز ندارد. )تلمیح به داستان حسین منصور 

حاّلج و به دار آویخته شدن او دارد.(
گزینءه )2(: نامءه اعمال انساِن خودحساب، چیزی جز فرمان رستگاری او نیست. 

)خودحسابان رستگارند.(
گزینءه )4(: در این جهان نوش و نیش با هم آمیخته است.

در بیت سؤال و گزینءه )2( سخن از این است که یک - 1185 گزینءه »2« 
جلوءه معشوق جهان را پر از فتنه و شور و شر ساخته  است.

مفهوم سایر گزینه ها:
گزینءه )1(: شور عشق من )عاشق( جهان را به آتش کشیده  است.

گزینءه )3(: ناپایداری جهان: روزگاری کشور چین از نقش های مانی1 پر بود، 
امروز نه مانی مانده  است و نه نقش هایش.

گزینءه )4(: جهان از شور و مستی و طرب پر است، ولی کسی که عاشق نیست 
آن را نمی بیند.

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینءه )2( این است که - 1186 گزینءه »2« 
پیمودن راه دشوار عشق، شایستگی و قابلّیت می خواهد. 

مفهوم سایر گزینه ها:
گزینءه )1(: کسی که عاشق نیست حال عاشق را نمی فهمد.

گزینءه )3(: اگرچه راه عشق راهی طوالنی و پرخطر است، ولی سرانجام به مقصد 
خواهد رسید.

گزینءه )4(: عاشقان حقیقی درگیر تعلّقات دنیایی نخواهند شد.

بهره  خوشنویسی  و  نّقاشی  هنر  از  عقایدش  بیان  برای  آورده  بود  تازه ای  آیین  که  مانی   .1
می برده  است، برای همین در ادب فارسی به دو جهت شهرت دارد: بدعتش و هنر نّقاشی اش. 
در شاهنامه، فردوسی او را نگارگری می داند که از چین می آید و در زمان پادشاهی شاپور دوم 
پیامبری  اش را آشکار می کند و شاپور دستور می دهد پوست او را بکنند و از کاه پر کنند؛ در 
حالی که براساس تاریخ، مانی از خاندانی ایرانی بود، در تیسفون به دنیا آمد و در زمان بهرام 
اّول در زندان جان سپرد. دیگر شعرا نیز از او با اوصاف چینی، نگارگر و بت پرست یاد می کنند:

پرس چین  صورتگر  از  رو  ــمــی داری  ن ــاور  ب اگــر 
ــکینم ــد ز نوک کِلک مش ــخه می خواه ــه مانی نس »حافظ«ک

ــت نیس ــت  مالم ــوی  مانَ ــر  ب ــتی  بت پرس ــه  ب
»فّرخی سیستانی«اگرچه صورت او صورتی است در ارژنگ )= کتاب مانی(
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مفهوم عبارت سؤال این است که عاشق توان دوری - 1187 گزینءه »4« 
از معشوق را ندارد و وصال هم برایش ممکن نیست.

در گزینءه )4( نیز شاعر می گوید: نه می توانم به وصال تو برسم و نه توان 
گریختن دارم. نه قدرتی دارم که فراق را تحّمل کنم و نه برای من وصال 

ممکن است. احتمال در این بیت یعنی تحّمل.
مفهوم سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: صبر کردن بر سختی فراق به امید وصال
گزینءه )2(: رسیدن به وصال با کوشش ممکن نیست و موقوف خواست معشوق است.

گزینءه )3(: به هر شکلی کوشیدن برای دیدن یار 
یار - 1188 ترجیح  مفهوم  در   )4( و   )3(  ،)1( گزینه های  گزینءه »2« 

)خداوند( بر بهشت و نعمت های آن مشترک هستند؛ اّما این مفهوم در گزینءه )2( 
وجود ندارد، در این بیت سخن از این است که اگر عاشق به چیز دیگری دل مشغول 

شود، همان چیز معشوقش است )عاشق نباید به چیزی جز معشوق توجّه کند(.
جهان - 1189 این  که  است  این   )4( گزینءه  بیت  مفهوم  گزینءه »4« 

جایگاه غم و رنج است و نباید در آن به دنبال آسایش و راحتی بود. مفهوم 
سایر ابیات تقابل عشق و آسایش )بالكشی عاشقانه( است.

در همءه گزینه ها صحبت از بی خبری عارفانه است - 1190 گزینءه »4« 
)هر کس از اسرار الهی باخبر شود از خود و تعلّقات خود، بی خبر می شود(. 

ولی مفهوم گزینءه )4( اشتیاق عاشق بر عشق است.
در گزینءه )1( فنای عاشق در وجود معشوق مشهود است.- 1191 گزینءه »1« 

مفهوم سایر گزینه ها:
گزینءه )2(: بی توّجهی عاشق به دنیا و اتّفاقات آن

گزینءه )3(: زندگی بخش  بودن معشوق/ معشوق عرفانی، آفرینندءه عاشق هم هست.
گزینءه )4(: چهرءه معشوق برای عاشق همانند بهشت است.

در گزینه های )1(، )3( و )4( همانند بیت سؤال - 1192 گزینءه »2« 
سخن از پاگذاشتن بر وجود ماّدی برای رسیدن به معشوق است و این که در 
میان عاشق و معشوق چیزی جز وجود عاشق حایل نیست و عاشق برای 
وصال باید از وجود خود دست بشوید. اّما در گزینءه )2( شاعر عقیده  دارد: از 

کسی که عاشق نیست باید پرهیز کرد.
در مصراع دوم بیت گزینءه )4( شاعر معتقد است - 1193 گزینءه »4« 

وجود او در وجود معشوق مستغرق شده است و این به نوعی یعنی وحدت وجود.
مفهوم سایر گزینه ها:

باعث  یار  شیرین  یار: سخنان  شورانگیزبودن سخنان شیرین   :)1( گزینءه 
می شود که شاعر هم سخن سرایی کند و در جهان شور افکند.

گزینءه )2(: عاشق از تیر جفای معشوق نمی گریزد. )تسلیم بودن عاشق(
گزینءه )3(: جان بازی و تسلیم بودن عاشق: ترجیح می دهم سرم مانند شکار به 

ترک بند اسب تو آویزان باشد تا این که بر بدنم باشد.
در این گزینه، »سنگ« در معنی خودش به کار رفته - 1194 گزینءه »1« 

و عالوه بر این معنی، نشانءه هیچ مفهوم دیگری نیست: اگر سنگ، سنگ است و 
آدمی هم آدمی است، چرا باید شب و روز مدرک و سند برای هویّت خود بیاوریم؟

بررسی نماد در سایر گزینه ها:
گزینءه )2(: »ستاره«، عالوه بر معنی خود، نشانه و نماد انسان آرمان گرا و 

مبارز است.
گزینءه )3(: »نور« نماد رهایی، آزادی و آگاهی است.

گزینءه )4(: »شب« نماد ظلم و ستم است.
در این گزینه، شاعر چهرءه معشوق را به قمر تشبیه - 1195 گزینءه »4« 

کرده است؛ وجه شبه این تشبیه »نورانی بودن و جلوه گری« است که در بیت 
نیامده است.

بررسی وجه شبه در سایر گزینه ها:
گزینءه )1(: او مانند صدف »سر به خود فرو برده بود.«

گزینءه )2(: نسیم باد نوروزی مانند دم عیسی است که »روح به خاک ُمرده« می دهد. 
گزینءه )3(: آینه مانند صدف »پر از گوهر« می شود.

گزینءه )1( توصیف قدرت خداوند است و می دانیم که - 1196 گزینءه »3« 
در این موضع، جای اغراق نیست: خداوند از چوب خشک ) درخت( میوه پدید 
می آورد و در نی، شکر قرار می دهد و از قطرءه باران، مروارید به وجود می آورد. در 
گزینءه )2( تلمیح دیده نمی شود، مواظب باشید، هر جا واژه های »طوفان« و »کشتی« 
آمد، لزوماً بیت تلمیح به داستان حضرت نوح ندارد. در گزینءه )3( جملءه »از عُجب 
ندادی دادم« یعنی: از روی تکبّر »حّق« مرا »ندادی«. بنابراین بین »داد« به معنی حق 
و »داد« در فعل »ندادی« جناس همسان برقرار است. در گزینءه )4( حسن تعلیل 
دیده نمی شود؛ این بیت، توصیف زیبایی معشوق است: تو از خورشید زیباتر هستی 

و چشمان زیبا و خون ریزت، توانایی حمله کردن به ُملک سلیمان را نیز دارد.
 از نشانه های جمع )ها، ان و ...(، »ی« نکره، »تر و ترین«، »ا« ندا و نیز 
پیشوندهای فعل مانند »می، بـ و نـ« در آرایءه جناس، می توان صرف نظر کرد؛ 
به طور مثال، میان باری ) یک محموله( و بار ) دفعه، مرتبه( می توان 

جناس تام در نظر گرفت و یا میان »نام« و »نانی« جناس ناقص )ناهمسان(.
در این گزینه، واژءه »مجنون« ایهام ساخته است: - 1197 گزینءه »4« 

1( دیوانه 2( شخصّیت داستانی در داستان لیلی و مجنون. در مصراع نخست، 
تشبیه پنهاِن بید به زلف لیال آشکار است! شاعر ابتدا بید را در آشفتگی به 
زلف لیال تشبیه کرده و سپس آن را بر زلف لیال برتری داده است. تلمیح بیت 

نیز آشکار است: اشاره به داستان لیلی و مجنون.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: ایهام: ندارد/ تشبیه: تو به نوح/ تلمیح: اشاره به نوح و عمر زیاد او
گزینءه )2(: ایهام: ندارد/ تشبیه: غنچه به لب عذرا؛ ابر به دیدءه وامق/ تلمیح: 

به داستان عاشقانءه وامق و عذرا
گزینءه )3(: ایهام: مدام: 1( شراب 2( پی درپی/ تشبیه: ندارد/ تلمیح: ندارد

تنها واژءه ایهام ساز این بیت، »بوی« است، این واژه - 1198 گزینءه »3« 
دو معنی دارد: 1( رایحه 2( امید و آرزو. در این بیت فقط به معنی رایحه به 
کار رفته است و در معنی امید و آرزو قابل جای گذاری نیست. از طرفی در 

معنی »امید و آرزو« با هیچ واژه ای ایهام تناسب نمی سازد. 
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: »به راستی« ایهام دارد: 1- حقیقتاً 2- در راستی و کشیدگی قامت
گزینءه )2(: »روان« در این بیت به معنی »نافذ« است؛ اّما در معنی »روح« با 

»جان« ایهام تناسب می سازد.
گزینءه )4(: »تاب« در این بیت عالوه بر معنی عصبانّیت و خشمگین شدن، 
در معنی »پیچ و شکن« نیز قابل جای گذاری است، پس این بیت ایهام دارد.

عالوه بر آن، در واژءه »ترکانه« نیز می توان ایهام سراغ گرفت: 1- چشمی که 
مانند چشم تُرک هاست ) زیباست( 2- چشمی که بی رحم است.

در گزینءه )2( دو تشبیه به کار رفته، اّما در سایر - 1199 گزینءه »2« 
گزینه ها چهار تشبیه وجود دارد:

گزینءه )1(: سرو رفتاری  تشبیه رفتار )طریقءه حرکت کردن( معشوق به سرو/ 
صنوبر قامتی  تشبیه قامت معشوق به صنوبر/ ماه رخساری  تشبیه 
رخسار معشوق به ماه/ مالیک منظری  تشبیه منظر ) چهره( معشوق 

به مالیک
گزینءه )2(: سمن بری  تشبیه جسم معشوق به گل یاسمن/ گل رخی  

تشبیه رخ معشوق به گل
گزینءه )3(: همای فّری  تشبیه فّر و شکوه معشوق به فّر و شکوه هما/ 
طاووس حُسنی  تشبیه زیبایی معشوق به زیبایی طاووس/ طوطی نطق 
 تشبیه سخن گفتن معشوق به سخن گفتن طوطی/ تََذرو رفتار  تشبیه 

جلوه گری معشوق به راه رفتن تََذرو ) قرقاول(
گزینءه )4(: بنفشه زلفی  تشبیه زلف معشوق به بنفشه/ نسرین بری  
تشبیه جسم معشوق به گل نسرین/ سمن بویی  تشبیه عطر معشوق به 

گل یاسمن/ تشبیه پنهان زیبایی معشوق به ماه
در این گزینه »ماِه  روی« تشبیه است: رویی که - 1200 گزینءه »1« 

همچون ماه است؛ »مطلع پیراهن« نیز می تواند اضافءه تشبیهی باشد. »الحمد« 
مجاز از سورءه فاتحه است که با »الْحَْمُد لِلّه َربِّ الَْعالَِمیَن« شروع می شود. 
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بررسی سایر گزینه ها:
گزینءه )2(: جناس همسان: »روی« در مصراع اّول به معنی سطح و رویه است و در 
مصراع دوم به معنی چهره./ اسلوب معادله: ندارد. »نیلوفر« نهاد مصراع اّول است: 
نیلوفری در برکه خم شد. پس مصراع دوم به لحاظ دستوری، وابستءه مصراع اّول 

است. بگذریم از این که این بیت، دیگر شرایط اسلوب معادله را هم ندارد.
گزینءه )3(: استعاره: ندارد/ اغراق: اسب آن قدر سریع می دوید که وقتی 

برمی گشت به آمدِن خودش برخورد می کرد!!
گزینءه )4(: تضاد: حرام و حالل/ تلمیح: ندارد.

با تلمیح، گزینءه )3( با حس آمیزی و - 1201 گزینءه )1(  گزینءه »2« 
گزینءه )4( با اسلوب معادله رد می شود.

بررسی آرایه های گزینءه )2(:
تضاد: نیش و نوش/ پارادوکس: از سر بریدن زنده ایم/ تشبیه: گوینده خود را 
به شمع تشبیه کرده است./ استعاره: سر داشتن و زنده بودن شمع، تشخیص 

و استعاره دارد.
 برای این که شمع بهتر بسوزد و خاموش نشود، فتیلءه سوختءه آن را 
می بُرند تا شعلءه بیشتر و پاک تری نصیبشان شود. شاعر از این کار، تعبیر به 

سر بریدن در عین زنده بودن کرده است.
زیرا - 1202 اسلوب معادله حذف می  شود،  با  گزینءه )2(  گزینءه »1«  

هیچ کدام از مصراع  ها مثال نیستند و »ولیکن« پایان مصراع دوم، خبر از اتّصال 
دو مصراع می  دهد و می  دانیم که در اسلوب معادله نباید هیچ راه ارتباطی بین 

دو مصراع باشد. گزینءه )3( با تلمیح و گزینءه )4( با استعاره رد می  شود.
بررسی آرایه  های پیشنهادی گزینءه )1(:

جناس تام: »زده  ای« در مصراع اّول به معنی پرتاب کردی و در مصراع دوم به 
معنی »نوشیدی« است، پس این دو واژه جناس تام ساخته  اند.

تشبیه: ساغر عیش )اضافءه تشبیهی(
کنایه: سنگ بر ساغر عیش زدن کنایه از نابود کردن عیش و خوشی است.

مجاز: »ساغر« در مصراع دوم مجاز از شراب است.
با پارادوکس، گزینه های )2( و )4( رد می شوند، زیرا - 1203 گزینءه »3« 

بیت »ج« پارادوکس ندارد. دو گزینءه باقی مانده، برای استعاره مشترکاً بیت »د« 
را پیشنهاد می دهند، پس استعاره کمکی نمی کند. با واج آرایی هم نمی توانیم به 
قطعّیت، رأی به حذف یکی از بیت های »الف« یا »ج« بدهیم؛ بنابراین، به ناچار 
سراغ ایهام تناسب می رویم. بیت »ج« ایهام تناسب ندارد، پس گزینءه )1( هم 

حذف می شود. 
بررسی ابیات براساس پیشنهاد گزینءه )3(:

»الف«: ایهام تناسب: »نگاه« )داشتن( در این بیت به معنی حفاظت و مراقبت 
است، اّما در معنی »نگریستن« با »چشم« ایهام تناسب می سازد.

»ب«: پارادوکس: یار با انفاس عیسوی ما را می ُکشد. )نفس حضرت مسیح )ع(، 
حیات بخش است(.

 /ِ »ج«: واج آرایی: صامت های/ م /،/ س/ـ  مصّوت/ـ 
است: رفته  کار  به  استعاره  و  تشخیص  سه  بیت،  این  در  استعاره:   »د«: 

1- )نقاب( گل؛ 2- )زلف( سنبل 3- )قبای( غنچه.1
در بیت »الف« آرایءه »تشخیص« به کار نرفته، پس - 1204 گزینءه »3« 

می توانیم گزینءه )1( را کنار بگذاریم. توّجه داشته باشید که »غزال« در مصراع 
دوم استعاره از یار است و بر این اساس، هم نفس بودن با »غزال« ) یار( 
تشخیص نمی سازد. در بیت »ب« هر دو آرایءه اسلوب معادله و کنایه وجود 
دارد، پس این بیت کمکی به رّد گزینه ها نمی کند. در بیت »ج« اسلوب معادله 
وجود ندارد، زیرا مصراع دوم ادامءه مصراع نخست است، پس گزینءه )2( هم رد 
می شود. تنها واژءه ایهام ساز بیت »د« واژءه »روی« است که در این بیت فقط به 
معنی »چهره« به کار رفته و از معانی دیگر آن، مثالً فلز روی، در بیت خبری 

نیست. پس گزینءه )4( هم رد می شود.

1. نهاد جمالت این بیت »نسیم صبحگاهی« است که در بیت قبل آمده است: 
صبحگاهی نسیم  آن  باد  خوشش 
سنبل زلف  و  کشید  گل  نقاب 

کرد دوا  را  شب نشینان  درد  که 
وا کرد غنچه  قبای  گره بنِد 

بررسی آرایه های ابیات، براساس پیشنهاد گزینءه )3(:
»الف«: استعاره: غزال  معشوق/ »ب«: اسلوب معادله: هّمت انسان قانع 
از خسیسان توّقع احسان ندارد ]همان طور که[ هما، ُمحال است استخوان را از 
دهان سگ بگیرد./ »ج«: تشخیص: )سراپا آغوش بودن( محراب/ »د«: حسن 

تعلیل: علّت هاللی و الغر شدن ماه شرمندگی از روی زیبای معشوق است!
در این گزینه »دم  درکشیدن« کنایه از سکوت کردن است. - 1205 گزینءه »4« 

 »بربط« نام نوعی ساز است.
گزینءه »4«  در این گزینه »تلخ گذشتن عمر« حس آمیزی دارد؛ - 1206

اّما ایهام در بیت به کار نرفته است. واژءه ایهام ساز بیت »پروانه« است که در این 
بیت فقط در معنی حشرءه خاکستری مجذوب آتش است و از معنی دیگر آن، 

یعنی »مجّوز« خبری نیست.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: تناسب: سیل و سد/ تشبیه: سیل تقدیر و خار و خس تدبیر 
)اضافءه تشبیهی(

گزینءه )2(: اسلوب معادله: انسان های بی بهره از جهان، تمّنای عمر خضر 
ندارند ]همان طور که[ روز هر چه قدر کوتاه تر باشد برای انسان های روزه دار 
بهتر است./ تلمیح: اشاره به داستان حضرت خضر )ع( که به آب حیات دست 

پیدا کرد و عمر جاویدان یافت.
گزینءه )3(: تشخیص: )چشم زخم زدن( فلک/ ایهام تناسب: »روی« در 
مصراع اّول در معنی »سبب« به کار رفته، اّما در معنی »چهره« با »چشم« 

ایهام تناسب می سازد.
با حس آمیزی گزینءه )1( رد می شود؛ زیرا بیت »الف« - 1207 گزینءه »4« 

حس آمیزی ندارد. بیت »ج« تناقض ندارد، پس گزینءه )2( هم رد می شود. با 
اسلوب معادله هم گزینءه )3( حذف می شود، زیرا بیت »الف« اسلوب معادله  

ندارد، مصراع دوم، ادامءه مصراع نخست است.
بررسی آرایه های ابیات براساس پیشنهاد گزینءه )4(:

»الف«: حسن تعلیل: عّلت تشکیل ابرها در آسمان این است که خورشید در 
مقابل چهرءه زیبا و نورانی تو خجل می شود و از شرمندگی ابرها را مثل آستین 

جلوی خود می گیرد!
»ب«: تناقض: در آغاز به پایان رسیدم.

»ج«: اسلوب معادله: مصراع دوم مثالی برای مصراع نخست است، هر دو 
مصراع، مفهومی واحد را بیان می کنند و به لحاظ دستوری به یکدیگر وابسته 
نیستند: دل )آتش( به دست آن نگار شوخ و شنگ افتاده )در دست طفل 

بازیگوش افتاده(.
»د«: حس آمیزی: دیدن تلخی، تلخ بودن ایّام و شیرین بودن سخن حس آمیزی دارند.

اسلوب معادله )چربی و شیرینی، - 1208 با  گزینءه »1«  گزینءه )2( 
مفعوِل فعِل »ندارد« در مصراع اّول است(، گزینءه )3( با ایهام و گزینءه )4( با 

ایهام تناسب رد می شود.
بررسی آرایه های گزینءه )1(:

حسن تعلیل: عّلت دهان بسته بودن پسته، عجز و ناتوانی اوست در مقابل 
چرب زبانی و شیرین زبانی معشوق.

تضاد: ندارد و داری
استعاره: )دهان داشتن( پسته، تشخیص و استعاره دارد.

مجاز: »زبان« مجاز از سخن است.
 همان طور که بارها گفتیم، این مدل تست باید با رّد گزینه حل شود. 
در این بیت »حس آمیزی« به کار رفته، اّما حس آمیزی در گزینه هایی آمده 

است که آرایءه نادرست هم دارند!
در گزینءه )3( »بلندترین کوه روی زمین« بدل است - 1209 گزینءه »3« 

برای »کوه قاف«  و آن را توضیح می دهد و با هم »این همانی« دارند؛ یعنی هر 
دو دقیقاً بر یک چیز داللت می کنند.

گفتنی است که »و«های گزینءه )2( واو عطف حساب نمی شوند، بین جمله ها 
آمده اند و حرف ربط اند.
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عبارت گزینءه )1( فاقد بدل است: عبدالّرّزاق اصفهانی- 1210  گزینءه »1« 
ایران  از قصیده سرایان معروف  و  نام آور قرن ششم )مسند(  )نهاد( شاعر 

)معطوف به مسند( است. )فعل اسنادی(
 در نقش تبعی، یک واژه یا گروه از »نقش« یک واژه یا گروه دیگر تبعیت 
می کند؛ در گزینءه )1( »شاعر نام آور قرن ششم و از قصیده سرایان معروف ایران« 

با »عبدالّرّزاق اصفهانی« هم نقش نیست؛ پس نمی تواند بدل آن باشد.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه )2(: »پادشاه سلسلءه ساسانیان« بدِل »بهرام  گور« است. 
گزینءه )3(: »شاعر بسیار مشهور« بدِل »شیخ عطّار نیشابوری« است.

گزینءه )4(: »شهریار خوش گذران ساسانی« بدِل »خسرو پرویز« و »شاهزادءه 
ارمنی« بدِل »شیرین« است.

گزینءه  )4( نقش تبعی ندارد. توّجه داشته باشید که - 1211 گزینءه »4« 
هر دو »واو« بین جمله ها از نوع ربط است و نقش تبعی »معطوف« وجود 
ندارد. در این قطعه شعر، بدل و تکرار نیز وجود ندارد. »آرام« و »یال رخش در 
دستش« دو گروه قیدی جداگانه هستند و یکی بدل از دیگری نیست، چون 

در بدل باید رابطءه »این همانی« وجود داشته باشد.
نقش تبعی در سایر گزینه ها:
بود.آن نابرادرگزینءه )2(: او شغاد،/قّصهگزینءه )1(: قّصه است این، 

بدلتکرار
گزینءه )3(: هفت خوان را زادسرو مرو/ یا به قولی ماخ ساالر 

روایت کرد.پاک آیینآن هریوءه خوب وآن گرامی مرد/ 
معطوفبدل

بدل دوم
واژه های »مور و مار« در یک جمله و در یک نقش دو - 1212 گزینءه »4« 

بار تکرار شده اند. می دانید که این نوع تکرار، نقش تبعی محسوب می شود:
مــور مـــور  ــو  ت وصـــل  ــءه  ــوی ب ز  خـــزد  ــن  ت در 

 تکرارنهادفعل
مــار ـــار  م ــو  ت هــجــر  انــــده  ز  جــهــد  ــن  م در 

 تکرارنهادفعل
سایر ابیات فاقد هرگونه نقش تبعی هستند.

بیت گزینءه )2( نقش تبعی ندارد. در مصراع اّول دو بار - 1213 گزینءه »2« 
واژءه »فرمان« به کار رفته اّما هر کدام متعلّق به جملءه جداگانه ای هستند: اگر تو 

فرمان حق بری، بر زمانه، چون شاهان فرمان بدهی. 
بررسی سایر گزینه ها:

دلاست این،دلگزینءه )1(:
  تکرارمسند

ندارم خدمتیبندهمن، گزینءه )3(:
بدلنهاد

است.چه آتشیخوداینگزینءه )4(:
مسندبدلنهاد

کلمات »خود، خویش و خویشتن« هر وقت پس از درنگی )یعنی بدون 
اضافه شدن( به  دنبال اسم یا ضمیری بیایند و با آن هم نقش باشند، بدل آن 

اسم یا ضمیر به حساب می آیند.
در بیت گزینءه )4( نقش تبعی وجود ندارد:- 1214 گزینءه »4« 

خراِش خار نیستوگل در آغوش ]است[ 
حرف ربط

رنج مار نیستوگنج در پهلو ]است[ 
حرف ربط

همان طور که مالحظه می کنید، معطوف یا نقش تبعی دیگری ندارد.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: »سپیدار«: تکرار
گزینءه )2(: »خوش باشی«: معطوف

گزینءه )3(: »میکده«: بدِل »تو« است: من زائرِ تو، میکده هستم؛ در نظر شاعر یار 
)تو( و میکده این همانی دارند؛ موقع خواندن، بین »تو« و »میکده« مکث بدلی 
وجود دارد و این دو واژه نقش یکسانی دارند؛ یعنی »تو« مضاٌف الیه است و »میکده« 
نیز از نقش آن تبعیت می کند؛ در نتیجه تمام شرایط »بدل« حاضر و مسلّم است.

»واو« در مصراع دوم و در کلمءه »سوز و گداز« نشانءه - 1215 گزینءه »1«  
عطف نیست، بلکه در دِل یک واژه آمده و سوز و گداز یک واژه است. نقش 

تبعی دیگری هم در بیت به کار نرفته است.
بررسی سایر گزینه  ها:

گزینءه )2(: »حور بهشت« بدل از »تو« است.
گزینءه )3(: در جای آبادان )متّمم( سگ )نهاد( بَود سگ )تکرار نهاد(.
گزینءه )4(: صد عهد )مفعول( و پیمان را )معطوف به مفعول( بشکنم.

در گزینءه )2( دو نوع نقش تبعی وجود دارد:- 1216 گزینءه »2« 
1( بدل: تو خود دانی؛ »خود« بدل است برای »تو«.

عاقلو2( معطوف: زیرک
معطوفعطف 

بررسی سایر گزینه ها:
دوردورم از روی تو، گزینءه )1(:

تکرار
گزینءه )3(: فاقد هرگونه نقش تبعی است. دّقت داشته باشید که هر سه »واو« 
بین جمله ها آمده و »ربط« است؛ بنابراین این بیت نقش تبعی »معطوف« ندارد.

یقینگزینءه )4(: حقیقت و 
معطوف

گزینءه »2« - 1217
سخت تنگدست هستند.بوبکرپسرشوبوالحسن بوالنی قاضی بست، 

بدل از »پسرش«معطوفبدل از »قاضی بُست«
 توجه داشته باشید که به جز »پسرش« معطوف دیگری در متن وجود 

ندارد و سایر »واو«ها بین جمله ها آمده اند و از نوع »ربط« هستند.
در این شعر پنج بدل وجود دارد که همگی بدل از - 1218 گزینءه »4« 

»شیر ایرانشهر« هستند:
1( تهمتن 2( گرد سجستانی 3( کوه کوهان 4( مرد مردستان 5( رستم دستان

و یک معطوف: شمشیر و سنان؛ در مجموع شش نقش تبعی دارد.
نقش های تبعی متن:- 1219 گزینءه »4« 

تفاسیر قرآن1( متون عربی و 
معطوف
وزیر دانشمند امیر نصر سامانی 2( ابوعلی محّمد بلعمی،

بدل
صاحب تفسیر طبری3( تألیف محّمد بـن جریـر،

بدل
گزینءه »1« - 1220

پیشواییوراهبر/راهپیمودِن/دیداربرایعزم کردند/مرغان
معطوفمفعولمضاٌف الیهمتّممحرف اضافهنهاد

باید داشته باشند.
باشد.در خرابیگنججای- 1221

فعل اسنادیمسندمضاٌف  الیهنهاد
گزینءه »4« 

 می توانیم گروه اسمِی »جای گنج« را در مجموع نهاد بگیریم؛ اّما »گنج« 
به تنهایی نمی تواند نهاد باشد. در واقع می توان نقش دستوری را یا به کّل گروه 

اسمی نسبت داد یا به هستءه آن.
بررسی سایر گزینه ها:

نیست.خالیشهریارازشهرهیچگزینءه )1(:
فعل اسنادیمسندمتّممنهادصفت  مبهم

 »هیچ شهر« گروه اسمی و »شهر« هستءه آن است.
بود.بسبلبلیبرایگلیعشقگزینءه )2(:

فعل اسنادیمسندمتّممحرف اضافهنهاد
 در این مصراع »را« حرف اضافه و به معنی »برای« است.

نیست.مردانههرکاراوعشقگزینءه )3(:
فعل اسنادیمضاٌف  الیهصفت مبهممسندمضاٌف  الیهنهاد

گزینءه »1« - 1222
بررسی نقش  های صورت سؤال براساس پیشنهاد گزینءه )1(:

»الف«: معطوف: در میان من و لعل تو )معطوف به من(
»ج«: حذف فعل: »نصیحت  گو« مناداست و می  دانیم که در منادا یک فعل 

محذوف به قرینءه معنوی داریم.
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»ب«: ممّیز: هزار گونه سخن
»د«: بدل: دفتر دانش ما )مفعول( جمله )بدل از مفعول( به می بشویید.

 »همه« و مترادفات معنایی آن مثل »جمله« در صورتی که با مکث بدلی 
همراه باشد و تأکیدکنندءه گروه قبل از خود بدل است:
مهمان  ها همه آمدند./ عارفان جمله عاشق روی تواَند.

هیچ مگوییدمنهیچ مگویید مرا: به- 1223
متّمم

گزینءه »3«  

بررسی سایر گزینه ها:
گزینءه )1(: من را مجویید/ گزینءه )2(: من را مشویید./ گزینءه )4(: من را نبویید.

مفعولمفعولمفعول
»خویش« مضاٌف  الیه است، »در« در این بیت به معنی - 1224 گزینءه »1«  

»باب« است و حرف اضافه نیست.
گیسو  خمِ  از  که  مران  )مضاٌف  الیه(  خویش  دِر  از  مرا  تو  معشوق[  ]ای 

)مضاٌف  الیه(، حلق دلم را به حلقءه زنجیر بسته  ای.
بررسی سایر گزینه  ها:

گزینءه )2(: »مکن گفتن« یک واژه است و همان  طور که می  بینید قبل از آن 
کم نکرد 

مسند
 حرف اضافه آمده و بنابراین متّمم است./ او هنوز از جور، مویی 

) نساخت/ نگرداند(.
گزینءه )3(: »بیرون شد« در این بیت یک واژه است و اصطالحاً مصدر ُمرّخم 
است، در اصل »بیرون  شدن« بوده که »ن« مصدرساز آن افتاده. ره عشق 

)نهاد(، راِه )مفعول( بیرون  شد )مضاٌف  الیه( ندارد.
اگر کشتی )نهاد( به ساحل برسد، همان دریا جایش بود.

گزینءه )4(: غبار )نهاد( بی  دردی، جهان را گرفته است، از این عالم خراب، کجا 
)قید( رویم، کجا )تکرار قید(.

گزینءه »2« - 1225

) نمی گرداند/ نمی کرد(نمی ساخت.پنهانرادشواری های راه]او[
فعلمسندمفعولنهاد

مانند بیت گزینءه )2(:
می کند.گل زردرارخسارءه چو اللءه حمرای مرد اندیشءه معاش

فعلمسندمفعولنهاد
) می سازد/ می گرداند(

مفهوم بیت: غم و غّصءه زندگی،  چهرءه سرخ و بانشاط مرد را زرد می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

دارد.فضلدگر حیوان و  ادب  بر جوانمردیآدمی بهگزینءه )1(:
معطوف به متّمممتّممنهاد

) متّمم(
فعلمفعولمتّمم

نیست.تن  آسانیوخفتنتنهاو ایجادتز آفرینشمقصود گزینءه )3(:
معطوف به متّمم متّممنهاد

) متّمم(
معطوف به مسندمسندقید

) مسند(
فعل اسنادی

است.کناردرروانهدیدهازفراق توازخون جگرمگزینءه )4(:
فعل اسنادیمتّمممسندمتّمممتّممنهاد

تو بودم کردی  - 1226 گزینءه »4« 

) گردانیدی(کردی) هست،موجود؛  نابود(بودرامنتو
فعلمسندمفعولنهاد

فدای نام تو بود و نبودم  
]باد[تونامفدایمنبود و نبوِد

مضاٌف الیهمضاٌف الیهمسندمضاٌف الیهنهاد
مضاٌف الیه

فعل دعایی 
اسنادی

فعل »نیست« در این گزینه اسنادی است و نیازمند - 1227 گزینءه »4«  
مسند: او )نهاد( چو اختر )متّمم( هر شبی )قید( بیدار )مسند( نیست )فعل اسنادی(.

بررسی سایر گزینه  ها:
گزینءه )1(: در آن شب )متّمم( امید )نهاد( فردا )مضاٌف  الیه( نیست ) وجود ندارد(.

دنیا  )نهاد(  غم  )قید(  نیز  )مضاٌف الیه(  ما  )متّمم(  خاطر  در   :)2( گزینءه 
)مضاٌف الیه( نیست ) وجود ندارد(.

گزینءه )3(: دامی )نهاد( از بال )متّمم( نیست ) وجود ندارد(.

فعل ریخت گاهی اوقات با مفعول به کار می  رود و - 1228 گزینءه »2«  
گاهی اوقات بدون مفعول و به تعبیر دستوری، دو وجهی است. 

گزینه  ها را بررسی می  کنیم:
گزینءه )1(: هر کس )نهاد(، رنگ آرزو را )مفعول( در سینءه افگار )متمم( 

ریخت./ در گریبان یوسف گل  پیرهن، خار را )مفعول( ریخت.
 گزینءه )2(: بر دیوانءه من )متّمم( از در و دیوار )متّمم( سنگ )نهاد( ریخت  

نیاز به مفعول ندارد. )ریخت  ریخته شد(
گزینءه )3(: او )نهاد( جمله را )مفعول( در کاسءه چشم من )متّمم( یکبار )قید( ریخت.
گزینءه )4(: این مار )نهاد(، عاقبت )قید( وقت رفتن )قید( زهر خود را )مفعول( ریخت.

در این گزینه »بماند« به معنی »بگذاشت و قرار داد« - 1229 گزینءه »3«  
است و نیازمند مفعول:

دردا، که یار )نهاد( من را )مفعول( در غم و درد بماند )گذاشت/ رها کرد(.
بررسی سایر گزینه  ها:

گزینءه )1(: غم )نهاد( در دل )متّمم( بماند )باقی ماند(.
گزینءه )2(: شکل ماه نو )نهاد( به خم ابروی او )متّمم( راستی ) حقیقتاً 

 قید( نیک ) خیلی  قید( می  ماند )شبیه است(.
گزینءه )4(: اثر سودایش )نهاد( بماند )باقی می  ماند(.

ندارد: - 1230 نیاز  مسند  به  مخوانید  فعل  بیت،  این  در  گزینءه »1« 
دعوت نکنید(. ]شما[ من را به ُخلد )بهشت( نخوانید )

بررسی سایر گزینه ها:
گزینءه )2(: ]تو[    او   را  شاه   مخوان ) نَنام(.

گزینءه )3(: ]من[  تو  را  جان و جهان  می خواندم ) می نامیدم(.

گزینءه )4(: ]آن ها[  من  را  حریص و مفسد و رعنا  نخوانند ) ننامند(.

فعِل به کاررفته از مصدر »ساختن« در این گزینه و بیت - 1231 گزینءه »2« 
صورت سؤال معادِل فعِل »کردن« است و عالوه بر مفعول به مسند نیز نیاز دارد:

بیت صورت سؤال: َکس  دست رغبت  به سوی من  دراز  نمی سازد.

گزینءه )2(: نازِ کارنشناسان  من را  ملول  ساخته است.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینءه )1(: ]آن ها[ قصر گردون  پی آسایش ما  ساخته اند ) بنا کرده اند(.

گزینءه )3(: ]ما[  به سیه روزی خود  ساخته ایم ) سازگار شده ایم(.

گزینءه )4(: چو  پل  بر این آب  ساخته شد ) بنا شد(.

»تذکرة االولیا« کتابی به نثر از عطّار است. »لیلی و - 1232 گزینءه »3« 
مجنون« مثنوی ای از نظامی و »تحفة االحرار« در قالب مثنوی و از جامی است.

گزینءه »2«    »منطق الطّیر« مضمون و محتوای عرفانی دارد و در - 1233
حوزءه ادب غنایی قرار می گیرد. سایر آثار محتوای حکمیـ  اخالقی دارند. یعنی 

موضوع ها و مفاهیم رفتاریـ  اخالقی را مطرح می کنند.
»ِسندباد نامه« اثری از ظهیری سمرقندی است.- 1234 گزینءه »3« 
وحشی - 1235 از  عاشقانه  مثنوی ای  شیرین«  و  »فرهاد  گزینءه »2« 

بافقی است و »منطق الطّیر« هم مثنوی ای از عطّار نیشابوری است.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: »بوستان« مثنوی است و »اسرار الّتوحید« اصالً به نثر است.
گزینءه )3(: »مثل درخت در شب باران« نام دفتر شعری از شفیعی کدکنی است 

که اشعاری با قالب های گوناگون دارد و »الهی نامه« مثنوی ای از عطّار است.
گزینءه )4(: »تحفة  االحرار« مثنوی است و »غزلّیات شمس« همان طور که از 

نامش پیداست در قالب غزل سروده شده است.

فعل متّمم مفعول نهاد

فعل مسند مفعول نهاد

فعل مسند مفعول نهاد

فعل مسند مفعول نهاد

فعل مسند مفعول نهاد

مسند  فعل مفعول نهاد

فعل مفعول         متّمم نهاد

فعل متّمم نهاد

فعل متّمم نهاد
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و - 1236 »پروانه«،  مجاهدی  محّمدعلی  شاعرانءه  نام  گزینءه »1« 
نام شاعرانءه سرور اعظم باکوچی »سپیده کاشانی« است. نام شاعرانءه علی 
اسفندیاری »نیما یوشیج« است و »دایه« شهرت نجم الّدین رازی صاحب 

کتاب »مرصاد العباد من  المبدأ الی المعاد« است.
بررسی سایر گزینه ها:- 1237 گزینءه »3« 

گزینءه )1(: نام اثر غالمحسین یوسفی »چشمءه روشن« است. عیسی سلمانی 
لطف آبادی هم »روایت سنگرسازان 2« را نوشته است.

گزینءه )2(: نام مجموعه شعر محّمدرضا شفیعی کدکنی با تخّلص شعری 
اثر محّمدابراهیم  نام  باران« است و  »م. سرشک«، »مثل درخت در شب 

باستانی پاریزی »از پاریز تا پاریس« است.
فقط نام پدیدآورندءه اثر دوم و آخر درست است.- 1238 گزینءه »1« 

اصالح موارد نادرست: »دری به خانءه خورشید« نام مجموعه شعری از سلمان 
هراتی است. »فی حقیقة العشق« از آثار شهاب الّدین سهروردی و »سمفونی 
پنجم جنوب« مجموعه شعری از شاعر معاصر عرب، نزار قّبانی است. »من 

زنده ام« اثر معصومه آباد و »ِسندبادنامه« از ظهیری سمرقندی است.
آثار ذکرشده در این گزینه همگی موضوعی عرفانی دارند.- 1239 گزینءه »3« 

بررسی سایر گزینه ها:
گزینءه )1(: »منطق الطّیر« و »تمهیدات« عرفانی هستند ولی »کویر« نوعی 

شرح حال نویسی است.
گزینءه )2(: »مثنوی معنوی« و »فیه مافیه« هر دو آثاری عرفانی اند و با »کویر« 

فرق دارند.
گزینءه )4(: »تیرانا، کتابی است که بخش هایی از آن شرح حال و بخش هایی از 
آن بیان احساسات شخصی نویسنده نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی است.
»تذکرة االولیا« عرفانی است و کتاب »بخارای من ایل من« زندگی نامه است.



ما خیلی باحالیم1! راست می گه واقعاً ما خیلی باحالیم!
وقتی نمایندءه مجلسمون واژءه »لوور« رو نمی تونه درست ادا کنه، می خندیم2!

وقتی نامءه مسئوالن پر از غلط امالییه، قهقهه می زنیم! 
وقتی ... !

ُخب همءه اینا از باحالیمونه دیگه!
باحال بودن چیز بدی نیست ولی یه وقتایی هم الزمه جدی باشیم؛ مثالً تو خوندن کتاب ادبّیات فارسی. کنکور به کنار، ادبّیات 

رو شوخی نگیریم تا سوژءه آدمای باحال نشیم ... .
تیم خوب ادبّیاتمون به سرپرستی دکتر بقائی عزیز، با وسواس و دقت مثال زدنی، یه کتاب عالی دیگه نوشتن.

این کتاب گرم. آماده کردید. دم شما و همءه مؤّلفای خوب  این کتاب رو  تو چه شرایط سختی  دکـتر جـان می دونم که 
هدٰی ملک پور، خدا قّوت! مثل همیشه دلسوز و آرام و صبور ولی مصّمم بودی و تونستی این پروژه رو تو واحد تألیف پیگیری 

کنی و به ثمر برسونی.
دوستان و همکاران ما در واحد تولید خیلی سبز چونان همیشه مسئولیت پذیر و حرفه ای عمل کردن. دست مریزاد.

1. تکیه کالم برنامءه تلویزیونی خندوانه!
2. پس از آن هم نمایندءه دیگری، »پهپاد« را »پهباند« تلّفظ کرد. 



تقدیم هب  
عادل فردوسی پور  

و  
  ربانمه 90

»حق«
یک  وقت هایی از سر یأس و ناامیدی با خودم فکر می کنم که چه فایده دارد که ما برای نحوءه آموزش بعضی مباحث این قدر با همکاران چک و چانه 
می زنیم. اآلن دانش آموزان دنبال یادگیری عمیق نیستند؛ همین که نکات تستی و کنکوری را برایشان تیتر کنی و مجبورشان کنی که همان ها را بخوانند، 
کافی است. حاال یاد نگرفتند هم مهم نیست. حفظ کنند؛ کنکورشان را بدهند و بروند. اگر درصد خوبی کسب کردند، با همان می شود پُز داد و به اصطالح 

بازارگرمی کرد. کارنامه شان را کپی می کنیم و اّدعا می کنیم که »من آنم که رستم بود پهلوان«! 
حاال صحبت این است که ما چه قدر در آن نمره ای که دانش آموز به دست آورده است، دخیلیم. من به شّدت معتقدم که آموزش ـ حاال از هر نوعی 
که باشد ـ یک امر آهسته و پیوسته است. آموزه های روان شناختی و حّتی دینی به ما می گویند که رفتار والدین، سال ها پیش از توّلد فرزندان هم در 
تربیت آن ها تأثیرگذار است. »امیل زوال« در رمان »روگون ماکار«1 به مسئلءه ژنتیک )وراثت( می پردازد و معتقد است ریشءه رفتارهای یک فرزند را باید در 
پدربزرگ و مادربزرگ او جست وجو کرد! حاال مثل ایشان ناتورالیست2 هم که نباشیم به هر حال پایه های موّفقیت یا خدای نکرده، عدم موّفقیت یک فرد 
به نحوءه تربیت و دوران کودکی او نیز بستگی دارد. در نظر بگیرید خانواده ای را که در طول شبانه روز، یک صفحه کتاب ورق نمی زنند و آن  ها را مقایسه 

کنید با آن هایی که کتاب و کتاب خوانی نزدشان همواره ارجمند و محترم بوده است.
خوب؛ حرف اصلی مان را فراموش نکنیم. ما، معّلمان و مؤّلفان کنکور، چه قدر می توانیم در موّفقیت دانش آموزانمان تأثیرگذار باشیم، وقتی که در اغلب 
موارد، تنها در سال آخر یعنی پایءه دوازدهم با دانش آموزان سروکار داریم؟ من در بهترین شرایط نمی توانم سهمی بیش از 20 ـ 30 درصد برای خودمان 

قائل بشوم؛ اّما حاال بیا و در بوق و کرنا بکن که ایّها الّناس اگر موفقیتی برای دانش آموزان حاصل شده است نتیجءه کار ما بوده است؛ نمی فهمم.
ممکن است بپرسید پس تکلیف چیست؟ باالخره امکان پیشرفت هست یا نه؟! من مجبورم به خاطر اهّمیت موضوع، عین متن یکی از حکایت های 

»اسرارالّتوحید3« را که اّتفاقاً در کتاب درسی پایءه دهم هم آمده برایتان نقل کنم:
»شیخ یک  بار به طوس رسید. مردمان از شیخ استدعای مجلس کردند. اجابت کرد. بامداد در خانقاه، تخت بنهادند. مردم می آمدند و می نشستند. 
چون شیخ بیرون آمد، ُمقریان، قرآن برخواندند و مردم بسیار درآمدند؛ چنان که هیچ جای نبود. معّرف برپای خاست و گفت: »خدایش بیامرزاد که هر 

کسی از آن جا که هست، یک گام فراتر آید.«
شیخ گفت: »و َصّلی الّلُه علی ُمحّمٍد و آلِِه اَجَمعین«؛ و دست به روی فروآورد و گفت: »هر چه ما خواستیم گفت، و همءه پیغمبران بگفته اند، او بگفت 

که از آن چه که هستید، یک قدم فراتر آیید.« کلمه ای نگفت و از تخت فروآمد و بر این ختم کرد مجلس را.«
خوب؛ حقیقتاً بی هیچ ریا و شکسته نفسی وارونه ای، اّدعای ما همین است. می خواهیم سطح درک ادبی و سواد شما را یک درجه باالتر ببریم. اگر در 
این کار توفیق یافتیم که پاداش خودمان را تمام و کمال گرفته ایم؛ اگر هم نه، بر ما ببخشایید و ما را ارشاد کنید؛ بلکه گروه های بعد و نسل های آینده 

از نتیجءه تالش ما بهره مند بشوند.
سال ها پیش در مقدمءه کتابی خواندم که یک جوان حدوداً بیست سالءه مبتال به سرطان استخوان به نام »تری فاکس4« به منظور »جمع آوری کمک های 
مردمی برای حمایت از تحقیقات در راه کشف درمان سرطان«، عرض کشور کانادا، دومین کشور پهناور جهان را به مسافت 5373 کیلومتر، با این که پای 
راست او به خاطر بیماری اش قطع شده بود، با پای چوبی دویده و اسم این حرکت را »ماراتُن امید« گذاشته است. او می دانسته که این تحقیقات به عمر او 
 قد نمی دهد؛ اّما او جریان هستی را در وجود »خود« خالصه نمی بیند. می خواهد باری را که در برابر جامعءه عظیم بشری بر دوش خود احساس می کند، به 
 سر منزل برساند. »تری فاکس« با تالش و سختی فراوان توانست در طول مسیر، حمایت مردم، ورزشکاران و برخی مؤّسسات را جلب کند و مبلغ قابل توّجهی را 

Rougon - Macquar .1 عنوان رمانی بیست جلدی است که تاریخ طبیعی و اجتماعی یک خانواده را از پدربزرگ و مادربزرگ تا قهرمان اصلی بیان می کند. 
2. ناتورالیسم اسم یکی از مکتب های ادبی اروپاست که پیروان این مکتب مثل دانشمندان علوم طبیعی معتقد به مشاهده و تجربه بودند. به طورکلّی »ایسم« پسوند نام مکاتب ـ خواه 

ادبی یا سیاسی و غیره ـ است و »ایست« پسوند هر یک از پیروان آن ها؛ مثل »ناتورالیسم  ناتورالیست«، »ایده آلیسم  ایده آلیست«، »کمونیسم  کمونیست« و ... . 
3. نکتءه جالب این است که کتاب »اسرارالّتوحید« را هم که دربارءه مقامات و کرامات شیخ ابوسعید ابوالخیر است، نبیرءه او یعنی محّمدبن منّور نوشته است؛ انگار همان مسئلءه 

ژنتیک و ناتورالیسم و این ها ریشءه قدیمی دارد!! 
Terry Fox .4



جمع آوری کند؛ هر چند این کار برای او بسیار دشوار و مخاطره آمیز بود. »تری« در 28 ژوئن سال 1981 درگذشت. پرچم های کشور کانادا به احترام او به 
حالت نیمه افراشته درآمد. در سال 2013 دکتر »ِجی واندر1« اعالم کرد که امید به درمان بیماران مبتال به سرطان »اُستئوسارکوما2« تا 80 درصد افزایش یافته 

است. بخشی از این پیشرفت ها مدیون 650 میلیون دالری است که »ماراتُن امیِد« تری فاکس تا به امروز توانسته جمع آوری کند.
یک وقت هایی باید برای نسل های بعدی خودمان دانه بکاریم؛ ایمان داشته باشیم که آن ها دروکردن را خواهند آموخت! 

ساختار کتاب و راهنمای استفاده از آن
الزم است که کتابمان را به شما عزیزان معرفی کنیم. اگر جلد اّول کتاب ما یعنی »فارسی پایه« را دیده باشید باید بگویم که این کتاب از نظر ساختار، 

شبیه همان کتاب و در واقع، ادامءه همان است:3 
ابتدا کتاب را با پرسش های چهارگزینه ای درس به درس پیش برده ایم. در هر درس به ترتیب به مباحث »لغت و امال«، »قرابت معنایی«، »آرایه های 
ادبی«، »زبان فارسی« و »تاریخ ادبّیات«  پرداخته ایم. سؤاالت  هم به منظور دورءه سریع برای آزمون های آزمایشی جمع بندی و جامع در پایان نیم سال 
اّول و دوم تعیین شده است. سؤاالت لغت مربوط به واژگان خارج از »واژه نامءه کتاب درسی« را با رنگی کردن شماره شان مشّخص کرده ایم تا اولویّت شما 

یادگیری لغات مربوط به واژه نامءه کتاب درسی باشد و بعداً اگر وقت داشتید، سراغ واژه های دیگر هم بروید.
در بخش بعدی کتاب، »درس نامه «های درس به درس کتاب براساس کتاب دوازدهم آمده است. دّقت زیادی شده تا حدود و ثغور این درس نامه ها 
رعایت شود. توصیه می کنیم پیش از تست زنی، این درس نامه ها را درس به درس بخوانید و سپس سراغ سؤاالت آن درس بروید. بعد از این درس نامه ها هم 

پاسخ سؤاالت آمده است؛ ابتدا تشریحی و سپس کلیدی. حتماً اشکاالتتان را با مراجعه به پاسخ های تشریحی رفع کنید.

سپاس گزاری
سپاس گزاری بخش پایانی و مهّم مقدمءه ماست. سپاس از خانم ها و آقایان: 

دکتر جالل الّدین دهقانی، دکتر ابوالفضل غالمی، افشین محی الّدین، امیر افضلی و مینا سعیدی َملِک که برای تألیف کتاب، سنگ تمام گذاشتند؛ هم در 
کیفیت و هم در سرعت.

باز هم مینا سعیدی َملِک )در دو حوزءه دیگر: ویرایش و مسئولیت پروژه(، مهدی کرانی، دکتر فاطمه قادری، دکتر سیاوش خوشدل، دکتر رضا 
خّبازها، سّید سعید احمدپور مقّدم، دکتر مجتبی احمدوند، دکتر معصومه ارچندانی، فهیمه تسّلی بخش کاسب و پروانه داوطلب محمودی، تیم حرفه ای 

بی نظیر و یگانءه ویرایش در گروه ادبّیات.
جناب اسمعیل محّمدزاده که هم در تألیف به ما کمک کردند و هم در کارشناسی علمی و محتوایی کتاب.

دکتر کمیل نصری و مهندس رضا سبزمیدانی مدیران تألیف هادی و حامی! 
مهندس محّمدمهدی بقائی، سهیل سمائی و تیم توانمند تولید که همیشه از ما جلوتر بودند! 

هُدی ملک پور، بانوی نیک نهاِد نیک اندیِشِ نیک رفتار که سایءه مهرش همواره بر کتاب های ادبّیات بوده است!
ریحانه صالحی، علی اشکاانی کیُسمی، محّمدرضا نورقدمی، زهرا آبنیکی، مرضیه حریری، مبینا مّتقیان، هلیا مردانی، مبینا سلیمانی و شادی سلطانی 

در ویرایش دانش آموزی که خطاهای ما را گوشزد کردند!
و تک تک نازنینان سازمان انتشارات خیلی سبز ... .

چه می توانم بگویم جز این که: 
»ای   این وصل را هجران مکن«   
گروه ادبّیات انتشارات خیلی سبز  

کورش بقائی راوری   

Jay Wunder .1
2. اُستئوسارکوما )Osteosarcoma( نوعی سرطان استخوان شایع در کودکان و نوجوانان است.

3. ما »فارسی پایه« و »فارسی دوازدهم« را به یک شکل دیگری هم چاپ کرده ایم؛ در واقع، این دو کتاب را در هم ادغام کرده ایم و تحت عنوان »فارسی جامع دهم، یازدهم و 
دوازدهم« در دو مجّلد منتشر کرده ایم: جلد اّول، سؤاالت است و جلد دوم، پاسخ های تشریحی و درس نامه ها. هیچ فرقی نمی کند که شما آن دو کتاب را بخوانید یا این دو را. الزم 

نیست جفتشون رو تهیه کنید ها! یا »فارسی پایه« + »فارسی دوازدهم« را بخرید یا »فارسی جامع ـ جلد سؤال« + »فارسی جامع ـ جلد پاسخ های تشریحی و درس نامه ها«.
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