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معنیدرستواژهها: 1   3 
َورطه: گرداب، گودال، مهلکه، گرفتاری

نادره: بی همتا، شگفت آور
خیره: سرگشته، حیران، فرومانده

نمط: روش، طریقه

معنیدرستواژه: 2   1 
ک: جمِع فلک، آسمان ها افال

زهی:  خوشا، آفرین، شگفتا ؛ هنگام اظهار خشنودی یا شگفتی از چیزی یا تشویق 
و تحسین کسی گفته می شود. 

فضل: لطف، توّجه، رحمت، احسان ـ که از خداوند می رسد ـ .
جافی: ستمگر، ظالم

معنیدرستواژهها: 3   2 
هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی 

برازندگی: شایستگی، لیاقت 
مفتاح: کلید 

ک، وحشت آور 4 معنیدرستواژه:َزهره در: ترسنا   3 
واژۀ »زهره« در گزینۀ )3( با تلّفظ »َزهره« و به معنی »کیسۀ صفرا« و  5   3 

در سایر گزینه ها با تلّفظ »ُزهره« و به معنی »سّیارۀ ناهید« به کار رفته است. این 
سّیاره مشهور است به »نوازندۀ فلک«!

واژۀ »زهره« در گزینۀ )3( با تلّفظ »ُزهره« و به معنی »سّیارۀ ناهید«  6   3 
و در سایر گزینه ها با تلّفظ »َزهره« و به معنی »کیسۀ صفرا« به کار رفته است.

واژۀ »کام« در این گزینه در معنی »آرزو و خواسته« و در سایر گزینه ها  7   1 
در معنی »دهان« به کار رفته است.

واژۀ »کام« در این گزینه در معنی »دهان« و در سایر گزینه ها در معنی  8   4 
»آرزو و خواسته« به کار رفته است.

گزینۀ )3( در معنی »سرکش و لجوج« و در سایر  9 واژۀ »خیره« در    3 
گزینه ها در معنی »بیهوده« به کار رفته است.

واژۀ »خیره« در گزینۀ )2( در معنی »حیران، سرگشته و فرومانده« و  10   2 
در سایر گزینه ها در معنی »بیهوده« به کار رفته است.

برگزیدن« و در سایر  11 گزینۀ )2( در معنی »زوج  واژۀ »همسری« در    2 
گزینه ها در معنی »برابری و مساوات« به کار رفته است.

واژۀ »راست« در گزینۀ )2( در معنی »مقابل چپ« و در سایر گزینه ها  12   2 
در معنی »به درستی و کامالً« به کار رفته است.

واژۀ »راست« در بیت سؤال و گزینۀ )2( در معنی »به درستی و کامالً«  13   2 
به کار رفته است.

بررسیسایرگزینهها:

1( درست، مقابل دروغ
3( مقابل چپ

4( درست، مقابل دروغ

»سهم« در این گزینه به معنی »بهره و نصیب« آمده، اّما در سه گزینۀ  14   2 
دیگر در معنی »ترس و بیم« است.

امالیدرستواژه: فضل: بخشش، َکَرم، نیکویی 15   3 
امالیدرستواژه: بحر: دریا )بهرِ: براِی( 16   2 
امالیدرستواژه: خواستن: طلب کردن )خاستن: بلند شدن( 17   3 
امالیدرستواژه: ورطه: گرداب 18   4 
امالیدرستواژه:حزم: دوراندیشی )هضم: گوارش( 19   4 
امالیدرستواژه: رزق: روزی 20   4 
امالیدرستواژه: نمط: روش، شیوه 21   4 
امالیدرستواژهها:]نماز[ گزاردن: به  جای آوردن، ادا کردن / حزم:  22   2 

تصمیم، اراده، دوراندیشی

مطرب عشق )نهاد( راه مستانه زد. 23   4 
بررسیسایرگزینهها:

1( ]آن مست[ با مردم هشیار چه )مفعول( کرد.
2( ]من[ دوش مشکل )مفعول( خویش برِ پیر مغان بردم.

3( بدین ترانه غم )مفعول( از دل توانی به در کرد.

نرگس ساقی آیت افسونگری )مضاف الیه( بخواند. 24   4 
بررسیسایرگزینهها:

1( ]تو[ حجلۀ )مفعول( حسن بیارای.
2( ]آنان[ حقیقت )مفعول( ندیدند.

3( ]تو[ حسب حالی )مفعول( ننوشتی.

دل بیمار )صفت( از دست شد )فعل غیراسنادی(. 25   3 
»شد« در این گزینه در معنِی »رفت« آمده و فعل اسنادی نیست.

بررسیسایرگزینهها:

1( حافظ شیدای گیتی )مسند( نگشتی )فعل اسنادی(.
2( ]تو[ نگران )مسند( باش )فعل اسنادی(.

4( ]او[ در علم نظر بینا )مسند( بود )فعل اسنادی(.

ک دلی )مفعول( بگزینم. 26 ]من[ پا   3 
بررسیسایرگزینهها:

1( ]تو[ از خانه مست )قید( برون تاخته ای.
2( ]من[ به هواداری او )گروه قیدی(، ذّره صفت )قید(، رقص کنان )قید( تا لب 

چشمۀ خورشید درخشان )قید( بروم.
4( دل بی عشق، آهسته آهسته )قید( خراب می گردد.

]تو[ چرخ زنان )قید( به خلوتگه خورشید رسی. 27   4 
بررسیسایرگزینهها:

1( ای چشم و چراِغ همه شیرین سخنان )مضاف الیه( ]با تو سخن می گویم[.
2( از صحبت پیمان شکنان )مضاف الیه( پرهیز کن.

3( این همه خونین کفنان )نهاد( شهیداِن که اند؟
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بررسیسایرگزینهها:  28   3 
1( تشبیه درد عشق )مشّبه( به زهر )مشّبه به(

2( تشبیه معشوق )مشّبه( به سرو )مشّبه به( / تشبیه معشوق )مشّبه( به بستان 
)مشّبه به( / تشبیه معشوق )مشّبه( به درد )مشّبه به( / تشبیه معشوق )مشّبه( به 

درمان )مشّبه به(
4( تشبیه رخسار معشوق )مشّبه( به ماه )مشّبه به( / تشبیه زلف معشوق )مشّبه( 

به شب )مشّبه به(
واژۀ »چون« در این بیت در معنی »چگونه« به کار رفته و ادات تشبیه  29   1 

نیست.
بررسیسایرگزینهها:

2( تشبیه عشق )مشّبه( به آتش )مشّبه به( )وجه شبه: سوزانندگی(
/ تشبیه روز  یار )مشّبه به( )وجه شبه: سیاهی(  به زلف  3( تشبیه شب )مشّبه( 

)مشّبه( به رخ یار )مشّبه به( )وجه شبه: سپیدی(
4( تشبیه رخ یار )مشّبه( به خورشید )مشّبه به( )وجه شبه: نورانی بودن(

بررسیسایرگزینهها:  30   3 
1( این که َغم، جامی از خون دلم نوشید و گفت: »این جام را به سالمتی کسی 

می نوشم که در این روزگار شاد است.« تشخیص است.
2( این که تصویر خیالی چهرۀ یار سخن بگوید، تشخیص است.

4( مخاطب قرار گرفتن باد صبا و این که سالم برساند و سخن بگوید، تشخیص است.
بررسیسایرگزینهها:  31   1 

2( نسبت دادن بی وفایی و تبّسم به گل، هم چنین فعل نالیدن به بلبل و مخاطب 
قرار گرفتن بلبل، تشخیص به شمار می رود.

3( این که عشق بیاید و بر تخت دل بنشیند و عقل از آن تخت برخیزد، پدید آورندۀ 
آرایۀ تشخیص است.

4( این که ابر گریه کنان به باغ بیاید، آرایۀ تشخیص را به وجود آورده است.
در این بیت چهار بار آرایۀ استعاره به کار رفته است؛ واژگان »عید، بهار،  32   3 

ماه و نگار )به معنی نقش و نگار(« همگی استعاره از معشوق اند. 
 مورد خطاب قرار گرفتن عناصر بی جان، تشخیص )جان بخشی( به شمار 
با استعاره اشتباه  را  باید توّجه داشت که آن  اّما در شناسایی تشخیص  می رود، 
نگیریم: ای روزگار )منظور: همان روزگار!(: آرایۀ تشخیص / ای ماِه من )منظور: 

معشوق(: آرایۀ استعاره
در گزینۀ )3(، در حقیقت، شاعر با یک انسان )یار( گفت وگو می کند و تشخیص 

وجود ندارد.
بررسیسایرگزینهها:

1( مورد خطاب قرار گرفتن روزگار و نیز این که روزگار بتواند فکری به حال خودش 
کند، بیانگر آرایۀ تشخیص )جان بخشی( است. 

2( خندیدن گل نشان دهندۀ آرایۀ تشخیص )جان بخشی( است، مخصوصاً این که 
با صدای بلند هم بخندد! 

کی از وجود آرایۀ تشخیص  4( ایستادن ابر و باران برای وداع و گریستن ابر، حا
)جان بخشی( در بیت است.

بررسیسایرگزینهها:  33   3 
/ پرده دری کردن:  باعث سکوِت کسی شدن  از  کنایه  را دوختن:  1( دهان کسی 

کنایه از رسوا کردن
2( سر به مهر: معادل کنایه های دست نخورده و سربسته است.

4( دل ربودن: کنایه از شیفته و عاشق کردن

بررسیسایرگزینهها:  34   3 
1( بوی شیر دادن دهان: کنایه از بی تجربگی و بّچه بودن

2( آب در هاون کوبیدن / ساییدن: کنایه از کار بیهوده کردن
4( باد در سر داشتن: کنایه از مغرور بودن

رنگ گفتار: آمیختگی دو حّس بینایی و شنوایی 35   2 
آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها:  36   3 

1( سالم خشک: آمیختگی دو حّس شنوایی و المسه
2( تلخ شنیدن: آمیختگی دو حّس چشایی و شنوایی 

بو: آمیختگی دو  / شنیدِن  گرم: آمیختگی دو حّس شنوایی و المسه  4( صفیر 
حّس شنوایی و بویایی

آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها: 37   4 
1( شعر تر شیرین: شعر تر: آمیختگی دو حّس شنوایی و المسه / شعر شیرین: آمیختگی 

دو حّس شنوایی و چشایی
بهانه های رنگین:   / ترانه ها ی شیرین: آمیختگی دو حّس شنوایی و چشایی   )2

آمیختگی دو حّس شنوایی و بینایی
3( شنیدن بو: آمیختگی دو حّس شنوایی و بویایی / شنیدن رنگ: آمیختگی دو 

حّس شنوایی و بینایی

آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها:  38  1 
2( رنگینِی گفتار: آمیختگی دو حّس بینایی و شنوایی 

3( شیرین سخنی: آمیختگی دو حّس چشایی و شنوایی 
4( بویی ندیدن: آمیختگی دو حّس بویایی و بینایی

آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها:  39  3 
1( نالۀ سوزنده: آمیختگی دو حّس شنوایی و المسه

2( دشنام تلخ: آمیختگی دو حّس شنوایی و چشایی 
4( رنگین سخنان: آمیختگی دو حّس بینایی و شنوایی 

آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها:  40  2 
1( تلخ نشستن: »تلخی« مربوط به حّس چشایی ست و با »نشستن« تناسب ندارد. 

3( نرم سخن گفتن: آمیختگی دو حّس المسه و شنوایی
4( تلخ شنیدن: آمیختگی دو حّس چشایی و شنوایی

آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها:  41  4 
1( زبان چرب )سخن چرب(: آمیختگی دو حّس شنوایی و المسه / سالم خشک: 

آمیختگی دو حّس شنوایی و المسه 
2( سخن تلخ: آمیختگی دو حّس شنوایی و چشایی 

3( خندۀ شیرین: آمیختگی دو حّس شنوایی و چشایی
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آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها:  42  4 
بو: آمیختگی دو  / شنیدن  1( صفیر گرم: آمیختگی دو حّس شنوایی و المسه 

حّس شنوایی و بویایی
2( بوی درد: آمیختگی حّس شنوایی با حّس باطنِی »درد« / آه سرد: آمیختگی 

دو حّس شنوایی و المسه
3( جواب تلخ: آمیختگی دو حّس شنوایی و چشایی

 در گزینۀ )2( می توان »بوی درد« را نیز دارای نوعی حس آمیزی دانست؛ 
زیرا »بو« که با حس بویایی قابل درک است، به »درد« )غم و اندوه( که با هیچ کدام 

از حواّس پنج گانه قابل درک نیست، نسبت داده شده است. 

آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها: 43  3 
بهانه های رنگین:   / ترانه های شیرین: آمیختگی دو حّس شنوایی و چشایی   )1

آمیختگی دو حّس شنوایی و بینایی 
2( تلخ شنیدن: آمیختگی دو حّس چشایی و شنوایی

4( شنیدن بو: آمیختگی دو حّس شنوایی و بویایی 

آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها: 44  4 
1( شنیدن بو: آمیختگی دو حّس شنوایی و بویایی 

2( سخن رنگین: آمیختگی دو حّس شنوایی و بینایی
3( گریۀ تلخ: آمیختگی دو حّس شنوایی و چشایی / خندۀ شّکرین: آمیختگی دو 

حّس شنوایی و چشایی

آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها: 45  4 
1( شیرین بودن خنده: آمیختگی دو حّس چشایی و شنوایی / سخن گفتن شیرین: 

آمیختگی دو حّس شنوایی و چشایی
2( شنیدن بو: آمیختگی دو حّس بویایی و شنوایی
3( دیدن صدا: آمیختگی دو حّس بینایی و شنوایی

لعل شیرین: لعل استعاره از لب است و شیرین بودنش حس آمیزی به  46   3 
شمار نمی رود.

شور برآوردن: کنایه از غوغا و هیاهو ایجاد کردن / شور در این بیت به معنی هیجان 
است و حس آمیزی نمی سازد.

آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها:

1( سخن تلخ: آمیختگی دو حّس شنوایی و چشایی
2( گفتار بامزه: آمیختگی دو حّس شنوایی و چشایی
4( حرف سرد: آمیختگی دو حّس شنوایی و المسه

خون: مجاز از کشتن 47   4 
پیمانه: مجاز از شراب  48   4 
در این گزینه »سر« در معنی حقیقی خود )اندام فوقانی( به کار رفته است. 49   1 

بررسیسایرگزینهها:

2( سر مجاز از اراده و قصد
3( سر )اّول( مجاز از جان و وجود شاعر / سر )دوم( مجاز از فکر و خاطر

4( سر مجاز از نّیت و تصمیم

بررسیسایرگزینهها: 50  3 
1( خون: مجاز از کشتن

2( دست: مجاز از بخشی از دست )پنجه یا انگشت( 
4( سر: مجاز از قصد و اندیشه

الهی نامه: عطّار نیشابوری 51   3 
مفهوممشترکبیتسؤالوگزینۀ)2(: امید به فضل خداوند 52  2 

مفهومسایرگزینهها:

1( امیدواری به وصال معشوق
3( طلب مهربانی و عنایت از معشوق

4( طلب وصال معشوق از خداوند / امید به وصال معشوق

مفهومگزینۀ)1(: اغراق در کوچکی دهان یار 53  1 
مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها: 

وصف ناپذیری عشق و معشوق

مفهومگزینۀ)2(: ذکر معشوق )خدا( موجب آرامش دل عاشقان است.  54  2 
مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها: 

وصف ناپذیری خداوند / عجز انسان از توصیف خداوند

مفهومگزینۀ)3(: از کوزه همان برون تراود که در اوست.  55  3 
مفهوممشترکسایرگزینهها:

عجز انسان از شناخت و توصیف خداوند

مفهومگزینۀ)1(: وحدت وجود / بی همتایی خداوند  56  1 
مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها: 

عجز انسان از درک و شناخت خداوند

مفهومگزینۀ)3(: گله از بی ثباتی معشوق  57  3 
مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها: 

عجز انسان از درک و وصف خداوند

مفهوممشترکبیتسؤالوگزینۀ)3(: عجز انسان از درک و شناخت خداوند 58  3 
مفهومسایرگزینهها:

1( ستایش آفرینندگی خداوند / هر چیزی براساس سرشت خدادادی خود عمل می کند.
2( چشم، دریچۀ شناخت انسان است.

4( کشش از طرف معبود، انگیزۀ عشق و عبادت است.

مفهومگزینۀ)3(: یگانگی خداوند / تنها وجوِد حقیقی در جهان هستی،  59  3 
خداوند است.

مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها: 

ناتوانی و عجز انسان از درک خداوند

مفهوممشترکبیتسؤالوگزینۀ)2(: ناتوانی انسان از درک و توصیف خداوند 60  2 
مفهومسایرگزینهها:

1( ناتوانی عاشق از دست یابی به معشوق
3( زندگی واقعی با فنا شدن به دست می آید.

4( شادی آور بودن غم عشق / غم طلبِی عاشق
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مفهومگزینۀ)2(: احاطۀ علم خداوند بر حقایق پیدا و پنهان  61  2 
مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها: 

تجّلی وجود خداوند در پدیده های جهان
مفهومگزینۀ)4(: شیفتگی و سرگشتگی عاشق / زیبایی معشوق موجب  62  4 

کشش عاشق است. 
مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها: 

تجّلی خداوند در پدیده های جهان
مفهومگزینۀ)3(: بی تعلقی وارستگان 63  3 

مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها:

تجّلی خداوند در پدیده های جهان
مفهوممشترکبیتسؤالوگزینۀ)3(: تجّلی خداوند در پدیده های جهان 64  3 

مفهومسایرگزینهها:

1 و2( جنبش و پویایی طبیعت به خاطر وجود معشوق است. شورانگیزِی عشق
4( گدازندگی غم عشق

مفهومبیتهایگزینۀ)2(: الف( کمال بخشی عشق به وجود عاشق /  65  2 
پ( طلب جلوه گری از معشوق

مفهوممشترکسایربیتها: 

تجّلی خداوند در پدیده های جهان
گیر خداوند  66 مفهومگزینۀ)1(: روزی رسانِی فرا  1 

مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها: 

آفرینش انسان از گِل 
مفهومگزینۀ)3(: گستاخی در برابر خداوند 67  3 

مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها: 

بخشش پروردگار و روزی رسانِی او 
مفهومگزینۀ)4(: وصف جمال یار / خودشیفتگی موجب سرکشی ست. 68  4 

مفهوممشترکبیتهایسؤالوسایرگزینهها: 

نکوهش غرور و سرانجام بد انسان مغرور
مفهومگزینۀ)4(: ضعف و زبونی و تفاوت آن با تواضع  69  4 

مفهوممشترکبیتهایسؤالوسایرگزینهها: 

تکّبر موجب نابودی ست.
مفهومبیتهایسؤالوگزینۀ)3(: ستایش افتادگی و تواضع / افتادگی  70  3 

موجب سعادت و بلندمرتبگی می شود.
بررسیمفهومسایرگزینهها:

1( خوش اقبال از بی کسی خوار نمی شود.
2( نکوهش حرص و طمع
4( قدرت در ثروت است.

مفهوممشترکبیتسؤالوگزینۀ)4(: فروتنی موجب کمال است. 71  4 
بررسیمفهومسایرگزینهها:

1( دشمنی اهل روزگار با اهل فضل
2( دلواپسی های عاشقانه

3( امیدواری به بخشایندگی خداوند

مفهوممشترکبیتسؤالوگزینۀ)1(: تواضع و یاری همنوعان به انسان  72  1 
ارزش می بخشد.

مفهومسایرگزینهها:

2( ارزشمندی وجود معشوق 
3( ناپایداری قدرت دنیوی 

4( انسان بندۀ محّبت است.

و  73 تواضع   / به فروتنی  توّجه  مفهوممشترکبیتسؤالوگزینۀ)1(:   1 
کساری موجب پیروزی است. خا

مفهومسایرگزینهها:

2( برای رسیدن به خدا باید از وجود ماّدی گذشت.
3( ناپایداری دنیا

4( سعادتمندی و اقبال

مفهومگزینۀ)3(: غلبۀ عشق بر عقل / تقابل عشق و عقل  74   3 
مفهوممشترکعبارتسؤالوسایرگزینهها:

ضرورت عاقبت اندیشی و آینده نگری

و  75 دوراندیشی  ضرورت   :)3( گزینۀ و سؤال عبارت مشترک مفهوم   3 
عاقبت اندیشی

مفهومسایرگزینهها:

1( در برابر عشق نمی توان مقاومت کرد.
گاهی انسان ها از سرنوشت 2( ناآ
4( درد عشق درمان ناپذیر است.

مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینۀ)2(:ضرورت عاقبت اندیشی 76   2 
مفهومسایرگزینهها:

1( ضرورت قناعت ورزی
3( گله از بخت بد

4( شکوه از هم سازی روزگار با نادانان

مفهومگزینۀ)4(: نکوهش ظاهربینی  77  4 
مفهوممشترکعبارتسؤالوسایرگزینهها: 

ضرورت عاقبت اندیشی و آینده نگری

باید سختی های  78 مفهومگزینۀ)3(: برای رسیدن به خواسته و هدف    3 
بسیار کشید. 

مفهوممشترکسایرگزینهها: 

ضرورت عاقبت اندیشی در کارها

مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینۀ)2(: ناامید نشدن از مزایای خرد  79   2 
و فضل در هنگام بال
مفهومسایرگزینهها:

1( عجز تدبیر عقل در راه عشق
3( عاقبت وخیم تکّبر و غفلت

4( نکوهش فراموش کردن یاران هنگام سختی
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معنیدرستواژهها:تیمار: غم، حمایت و نگاهداشت، توّجه؛ تیمار داشتن:  80   3 
غمخواری و محافظت از کسی که بیمار باشد یا به بال و رنجی گرفتار شده باشد؛ 

پرستاری و خدمت کردن / ُمحال: بی اصل، ناممکن، اندیشۀ باطل / مولع: شیفته، 

بسیار مشتاق، آزمند / نموده: نشان داده، ارائه کرده، آشکار کرده

معنیدرستواژهها:کول: کتف، دوش / معالی: بزرگواری ها، بلندقدری ها /  81  4  
سراسیمه: هراسان، سرگردان، آشفته و سرگشته، پریشان حال / ُمحال: بی اصل، 

ناممکن، اندیشۀ باطل

تیمار  82 توّجه؛  نگاهداشت،  تیمار: غم، حمایت و  معنیدرستواژهها:   3 
داشتن: غمخواری و محافظت از کسی که بیمار باشد یا به بال و رنجی گرفتار شده 

باشد؛ پرستاری و خدمت کردن / مولع: شیفته، بسیار مشتاق، آزمند

قرابت: خویشی،  83  / با دّقت، خیره خیره  بِّر:  و  بِّر  معنیدرستواژهها:   2 
خویشاوندی / تل: پشته، تپۀ بلند

نهاد )سرشت(، نهاد )فعل ماضی به معنی »قرار داد«( 84   2 

سو )مصراع اّول( )سمت و جانب(، سو )مصراع دوم( )نور، روشنایی( 85   3 

داد )اّول، حق(، داد )دوم و سوم، بن ماضی فعل( 86   3 

داد: فعل ماضی سوم شخص مفرد از مصدر »دادن«  87   3 
بررسیسایرگزینهها:

1( داد )عدل( / داد )فعل ماضی سوم شخص مفرد از مصدر »دادن«( 

2( داد )اّول و سوم، فعل ماضی سوم شخص مفرد از مصدر »دادن«(، داد )دوم، حق( 

4( داد )حق(، داد )فعل ماضی سوم شخص مفرد از مصدر »دادن«(

باد )جریان هوا(، باد )فعل دعایی از مصدر »بودن«( 88   3 

باد: جریان هوا 89   1 
بررسیسایرگزینهها:

2، 3 و 4( باد )جریان هوا(، باد )فعل دعایی از مصدر »بودن«(

امالیدرستواژهها: طَبْع: سرشت، نهاد )تَبَع: تبعّیت، پیرویـ  پیروان( /  90   2  
خواسته: طلب شده )خاسته: بلندشده(

امالیدرستواژه:مستغنی: بی نیاز 91  4 

امالیدرستواژه: غریب: ناآشنا )قریب: نزدیک(  92  3 

امالیدرستواژه:غّصه: غم )قّصه: داستان(  93  4 

امالیدرستواژه:رسا: بلند )رثا: سوگ سروده(  94   3 

امالیدرستواژه: رعشه: لرزش 95   2 

بررسیسایرگزینهها: 96   2 
1( می روم

3( برمی گردم / می بینم

4( نمی دهد / می کنی

داشته باشید: ماضی التزامی / تحصیل می کردم: ماضی استمراری / سر ...  97   4 
بزنیم: مضارع التزامی

 فعل »داشته باشید« با توّجه به مفهومش در جمله، مسّلماً ماضی التزامی 

نیست! این فعل، هم در معنی و هم از نظر ساختار، در واقع، »فعل امر« است و 

فعل امر از مصدری مانند »داشتن« به همین صورت ساخته می شود. متأّسفانه 

تسّلط نداشتن طّراح به موضوع مورد سؤالـ  زمان افعالـ  و در این مورد، ناآشنایی 

ایشان با گونه های خاّص ساخت فعل امر، سبب چنین خطایی شده است. به هر 

حال، با توّجه به ظاهربینی طّراح کنکور و همین طور، با رّد گزینه های نادرست، 

ناچار باید گزینۀ )4( را پاسخ مناسب در نظر گرفت.

حذفبهقرینۀمعنوی: امروز روز شادی ]است[ و امسال سال گل ]است[.  98   1 

بررسیحذففعلدرگزینۀ)2(: راهزنان, عاجز ]بودند[ و من زورمند  99  2 
]بودم[ )حذف فعل به قرینۀ معنوی( 

یا سخن دانسته گو ای مرد دانا ]به تو می گویم[ یا خموش ]باش[  100   2 

بررسیسایرگزینهها: 101  1 
2( حذف فعل: پیراهن برگ بر درختان چون جامۀ عید نیک بختان ]است[ 

گر ضعیف بود همچنان از طویله ای  3( حذف فعل و عالمت تفضیل: اسب تازی ا

خر به]تر است[ 

4( حذف فعل: زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر ]است[ 

بفرمود گنجینۀ گوهرش/ فشاندند در پای و زر بر سرش ]فشاندند[  102   3 

به چشم های تو ]سوگند می خورم که[ دانم که تا ز چشم برفتی/ به  103   3 
چشم عشق و ارادت نظر به هیچ نکردم

بررسیسایرگزینهها: 104  1 
)از(  که  بْهْ  مرگ  طایفه ای  پیش  که   / دادن  نان  بهر  ز  نخواهم  آبروی  من   )2 

بیماری ]است[ 

3( چشمی که جمال تو ندیده ست چه دیده ست / افسوس ]می خورم[ بر اینان 

که به غفلت گذرانند

4( به دوستی ]سوگند می خورم[ که ز دست تو ضربت شمشیر/ چنان موافق طبع 

آیدم که ضرب اصول

بررسیسایرگزینهها: 105  1 
دیده ام  او  کز   / ]کن[  بخشایشی  بنده  این  بر  می خواهم[  تو  ]از  یارب  که   )2 

وقتی آسایشی

3( یکی شخص از این جمله در سایه ای ]بود[ / به گردن بر از حّله پیرایه ای ]داشت[ 

4( بداندیش را جاه و فرصت مده / عدو در َچه ]باشد[ و دیو در شیشه]باشد[ 

بِْه ]است[ 

حذفبهقرینۀمعنویدرسایرگزینهها: 106  1 
2( فروغ رای تو مصباح راه های مخوف ]است.[ / عنان عزم تو مفتاح ملک های 

حصین ]است.[ 

3( ابر رحمت بر تو باران )باَرنده( ]باد[ روح راحت بر روان والدین ]باد[

4( بخت را با دوستانت اتّفاق ]باد[ / چرخ را با دشمنت حرب حنین ]باد[ 
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در این گزینه می توان حذف را به »قرینۀ لفظی« دانست:  107   4 
از مقامت تا ثریّا هم چنان ]است[ که از ثریّا تا ثری فرق و بین )جدایی( است. 

حذفبهقرینۀمعنویدرسایرگزینهها:

1( آسمان در زیر پای هّمتت فرقدین ]را[ بر زمین مالنده ]است.[
2( ای ] کسی که[ محافل را به دیدار تو زین ]است[ طاعتت بر هوشمندان فرض 

عین )واجب( ]است.[ 
3( ای ] کسی که[ کمال نیک مردی بر تو ختم ]است[ یا ]شده است[ / نیک نامی]ات[ 

منتشر در خافقین ]است.[ یا ]شده است[. 

به دو چشم تو ]سوگند می خورم[  108   3 
خدمتت را هر که فرمایی کمر بندد به طوع / لیکن آن بهتر ]است[ که  109   3 

فرمایی به خدمتگار خویش

در بند تو از رهایی خوش تر ]است[  110   4 
بررسیسایرگزینهها: 111  1 

2( می خوری به ]تر است[ که روی طاعت بی درد کنی / اندکی درد به ]تر است[ 
از طاعت بسیار مرا 

3( من ای صبا ]با تو ام[ ره رفتن به کوی دوست ندانم / تو می روی به سالمت 
]بروی[ سالم من برسانی

4( شکر خدا ]را می کنم[ که خصم تو را بر جگر نشست / آن تیرها که خواست 
تو را بر سپر زند

در گزینۀ )1( حذف به قرینۀ »لفظی« دیده می شود: زآن روی ]زلف  112   1 
تو[ از فرق تا قدم بسته دارَدم. 

بررسیسایرگزینهها:

2( ای ]کسی که[ پشت من ز عشق تو چون ابروی تو کوژ ]است[. وی ]کسی که[ 
بخت من ز یمن تو چون چشم تو دژم ]است[ 

3( ای ]کسی که[ در خجالت رخ و زلف تو ]اند[ روز و شب. وی ]کسی که[ در 
حمایت لب و چشم تو ]اند[ شهد و سم 

4( ای ]کسی که[ در دلم خیال تو شکی بِْه از یقین ]است[. وی ]کسی که[ در 
سخن لب تو وجودی کم از عدم ]است[ 

بررسیسایرگزینهها: 113  3 
گاهی ]است[ از این گشتن فلک را / نه جّن و انس و شیطان و ملک را از  1( نه آ

گاهی ]است[ آن آ
2( پرتو نور تو نور آسمان ]است[. 

4( ای ]که[ کمال نیک مردی بر تو ختم ]شده است[ نیک نامی در خافقین منتشر 
]شده است[. 

بررسیسایرگزینهها: 114  1 
2( نیک خو ≠ نانیک خو / مهربان ≠ نامهربان

3( رسید ≠ نرسید
4( آب ≠ آتش

بررسیسایرگزینهها: 115  1 
4( می روند ≠ می آیند 3( شادی ≠ غم  2( بنشین ≠ برخیز 

تضاد: دشمن ≠ دوست / هست ≠ نیست / درد ≠ درمان / رنج ≠ راحت /  116   3  
بی قراری ≠ سکون )5 مورد(

بررسیسایرگزینهها:

1( کینه ≠ مهر / دشمن ≠ دوست / هست ≠ نیست )3 مورد(
2( سرد ≠ گرم / پژمرده ≠ تازه / پیر ≠ جوان )3 مورد(
4( شادی ≠ غم / سور ≠ ماتم / درد ≠ درمان )3 مورد(

نیکی کردن دست  117 از  به پسرش می گوید: »تا می توانی  عنصرالمعالی    1 
برندار و خودت را به خوبی و نیکوکاری به مردم نشان بده و هنگامی که این کار را 

کردی، برخالف آن رفتار نکن.«

و  118 ضرورت آخرت اندیشی  مفهوممشترکحدیثشریفهوگزینۀ)4(:   4 
خودحسابی

مفهومسایرگزینهها:

1( لطف اجباری 
2( اّدعای عشق ورزی بیش از سایرین

3( رنج آور بودن پیری

مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینۀ)1(: آخرت اندیشی و خودحسابی 119   1 
مفهومسایرگزینهها:

2( بهار نشانه و دلیلی بر وجود قیامت است.
3( نکوهش حرص و بخل

4( اعمال نیک موجب سعادت اخروی است.

کاری 120 مفهوممشترکترکیبسؤالوگزینۀ)2(:ریا   2 
مفهومسایرگزینهها:

1( مناعت طبع
3( عافیت در گمنامی و فنای خود است.

4( توصیه به ترک زهد خشک و دعوت به عشق ورزی
 با توّجه به صورت سؤال )مفهوم کنایی »گندم نمای جوفروش«( طّراحان نمونۀ 

کامالً نامناسبی را در گزینۀ )4( مطرح کرده اند.

کاری و عدم خلوص 121 مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینۀ)3(: نکوهش ریا  3 
مفهومسایرگزینهها:

1( اّول اندیشه، وان گهی گفتار
2( لزوم اندیشیدن و تأّمل پیش از سخن گفتن

4( پرهیز از غرور ورزیدن و بیهوده گویی

مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینۀ)2(: نکوهش ریا 122  2 
مفهومسایرگزینهها:

1( عاشق به جز معشوق، هیچ چیز نمی بیند.
3( تنها حقیقت در جهان هستی، خداوند است.

4( هرچه بکاری همان را درو می کنی.
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کاری  123 مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینۀ)4(: نکوهش ریا  4 
مفهومسایرگزینهها:

1( ارزش وجودی انسان در عاشق بودن است.
2( امید به وصال، موجب شیرینی هجران است.

3( کاری خوش تر از عشق نیست.
کاری و تزویر 124 مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینۀ)4(: پرهیز از ریا  4 

مفهومسایرگزینهها:

1( دنیاطلبی موجب غافل شدن از یاد خداوند است.
2( جمال پرستی

3( وحدت وجود / تجّلی وجود خداوند در تمام پدیده ها 
کاری و تزویر 125 مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینۀ)2(: نکوهش ریا  2 

مفهومسایرگزینهها:

1( ضرورت توّجه جویندۀ حق ـ اعم از عارف و مؤمن و نظایر این ها ـ به »دل«
3( تسلیم بودن عاشق در برابر امر معشوق

4( عشق، قابل بیان کردن و شرح و توضیح نیست.
کاری  126 مفهومعبارتسؤال: نکوهش ریا   1 

کاری! مفهومگزینۀ)1(: دعوت به ریا
مفهومسایرگزینهها:

2( بی تعّلقِی عاشقان
3( انجامِ هر کار، به طور کامل

4( راز عشق تنها با اجازۀ دل فاش می شود!
مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینۀ)4(: امیدواری / آسایش پس از سختی 127  4 

مفهومسایرگزینهها:

1( مژدۀ رسیدن معشوق 
2( تغییر اوضاع از مطلوب به نامطلوب / ناپایداری قدرت دنیوی 

3( تأثیر عنایت معشوق 
مفهومگزینۀ)4(: امید، همیشه ثمربخش نیست. 128  4 

مفهوممشترکعبارتسؤالوسایرگزینهها: 

بعد از هر سختی ، آسانی است. / دعوت به امیدواری
مفهومگزینۀ)1(: ُحسن ُخلق 129  1 

مفهوممشترکعبارتسؤالوسایرگزینهها: 

در پس هر سختی، آسانی است. / دعوت به امیدواری
مفهومگزینۀ)2(: دنیا مزرعۀ آخرت است. / آخرت اندیشی 130  2 

مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها:

ضرورت امیدواری / در پس هر سختی، آسانی است.
مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینۀ)4(: در پس هر سختی، آسانی  131  4 

است. / ضرورت امیدواری
مفهومسایرگزینهها:

1( دشمنی روزگار با انسان ها / در پس هر آسانی، سختی است.
2( انساِن سختی ندیده، بیشتر در معرض رنج است.

3( جمِع اضداد، ناممکن است. / ستایش ممدوح

مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینۀ)4(: دعوت به امیدواری / در پس  132  4 
هر سختی، آسانی است.
مفهومسایرگزینهها:

1( معشوق، تنها پناهگاه عاشق است / تسلیم عاشق در برابر ستم معشوق
2( عجز انسان از تغییر تقدیر و سرنوشت

3( بخشایندگی و روزی رسانی خداوند

مفهومگزینۀ)1(: تقابل عشق و عقل 133  1 
مفهوممشترکعبارتسؤالوسایرگزینهها: 

ستایش دانش اندوزی

مفهومگزینۀ)4(: تقابل عشق و عقل 134  4 
مفهوممشترکعبارتسؤالوسایرگزینهها: 

ستایش دانش اندوزی

مفهومگزینۀ)3(: غلبۀ عشق بر عقل / تقابل عشق و عقل  135  3 
مفهوممشترکعبارتسؤالوسایرگزینهها:

ضرورت عاقبت اندیشی

مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینۀ)2(: ضرورت عاقبت اندیشی 136  2 
مفهومسایرگزینهها:

1( ضرورت قناعت ورزی / نکوهش حرص و طمع
3( گله از بخت بد 

4( شکوه از سازگاری روزگار با نادانان

مفهومگزینۀ)4(: نکوهش ظاهربینی  137  4 
مفهوممشترکعبارتسؤالوسایرگزینهها: 

ضرورت عاقبت اندیشی

باید سختی های  138 مفهومگزینۀ)3(: برای رسیدن به خواسته و هدف   3 
بسیار کشید. 

مفهوممشترکسایرگزینهها: 

ضرورت عاقبت اندیشی

مفهومگزینۀ)2(: دشوارِی فراهم شدن شرایط خوشی و شادمانی 139  2 
مفهوممشترکسایرگزینهها: 

ناپایداری غم و شادی و به طور کّلی احوال روزگار، و توصیه به خوش باشی

مفهوممشترکبیتسؤالوگزینۀ)4(: گذران بودن احوال جهان 140  4 
بررسیسایرگزینهها: 

1( دل گرمی دادن به مخاطب )هرکه هست، بدون اشاره به اصل ماجرا در مثنوی 
معنوی( و آوردن مژدۀ جان بخشی و نشاط آفرینی

2( توصیف غم و درد عشق
3( بهبود اوضاع و تغییر شرایط نامطلوب به مطلوب

مفهومگزینۀ)1(: غم پرستی  141  1 
مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها: 

خوش باشی و بی توّجهی به غم 
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مفهومگزینۀ)1(: ناتوانی و ضعف شاعر 142  1 
مفهوممشترکسایرگزینهها: 

خوش باشی
مفهومگزینۀ)2(: ضرورت درویش نوازی و توّجه به افتادگان 143  2 

مفهوممشترکسایرگزینهها: 

خوش باشی و دوری از غم و اندوه
مفهومگزینۀ)2(: نکوهش بی غمی 144  2 

مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها: 

دعوت به خوش باشی و اغتنام فرصت
مفهومگزینۀ)2(: نکوهش تعلّقات دنیوی / سیری ناپذیری حرص 145  2 

مفهوممشترکرباعیسؤالوسایرگزینهها: 

ناپایداری دنیا
معنیدرستواژهها:ضامن: ضمانت کننده، کفیل، به عهدۀ گیرندۀ غرامت /  146   4  

ک منشی، بزرگواری /  کردن، آباد کردن، آبادانی / نجابت: اصالت، پا  عمارت کردن: بنا
تناور: تنومند، فربه، قوی جّثه

معنیدرستواژهها:رفیع: بلند، مرتفع / حضیض: جای پست در زمین  147   2 
یا پایین کوه، فرود / سخره: مسخره کردن، ریشخند

معنیدرستواژهدرسایرگزینهها: 148   4 
1( کاینه: موجود

گرفته؛ جای گیر 2( َمکین: جا
3( فلق: سپیدۀ صبح، فجر )شفق: سرخی افق پس از غروب آفتاب( 

امالیدرستواژه: ضاللت: گمراهی، گمراه کردن 149   2 
امالیدرستواژهها: حق گزاری: به جا آوردن و ادا کردِن حق / سخره:  150   3 

مورد تمسخر )صخره: سنگ بزرگ و سخت( 
امالیدرستواژه:امارت: فرمان روایی )عمارت: بنا(  151   1 
و  152 / گذاردن )روزگار(: گذراندن  امالیدرستواژهها: ضاللت: گمراهی    2 

سپری کردن )روزگار( 
امالیدرستواژه:عمارت: ساختمان )امارت: فرمان روایی، امیر بودن( 153   1 
امالیدرستواژه:عمارت: بنا کردن، آباد کردن، آبادانی، ساختمان 154   4 
امالیدرستواژه:عمارت: ساختمان، بنا )امارت: فرمان روایی(  155   4 
درویشان: مضاف الیه 156   2 

بررسیسایرگزینهها:

1( در دلی به هنر خویش را بگنجانی / گنجاندن )چیزی را در جایی( / دل: متّمم
3( یک ساعتم بگنجان در سایۀ عنایت / گنجاندن )چیزی را در جایی( / سایه: متّمم

4( از آب بترسد ماهی / ترسیدن )از چیزی( / آب: متّمم
آدم آورد در این دیر خراب آبادم / آوردن )چیزی را( / آدم: نهاد 157   4 

بررسیسایرگزینهها:

1( شربت نوش آفرید از مگس نحل / آفریدن )چیزی را( / شربت: مفعول
2( با نیم پختگان نتوان گفت سوز عشق / گفتن )چیزی را به کسی( / سوز: مفعول

3( شراب خوری / خوردن )چیزی را( / شراب: مفعول

چو حافظ گنج او در سینه دارم / داشتن )چیزی را( / گنج: مفعول 158   4 
بررسیسایرگزینهها:

1( برد باد غبارم / بردن )چیزی را( / باد: نهاد
2( وز در کوی تو پرسند رفیقان خبرم / پرسیدن )چیزی را از کسی( / رفیقان: نهاد

3( من کی رسم به وصل تو / رسیدن )به چیزی یا جایی( / من: نهاد

شاعر در این بیت اّدعا می کند که پسته به این خاطر لب بسته است که  159   1 
نمی تواند مانند یار سخنان شیرین بگوید. 

ک  160 شاعر دلیل خمیدگی کهنساالن را در این می داند که ایشان در خا   4 
به دنبال جوانی گم شدۀ خود می گردند! 

شاعر در این بیت مّدعی می شود دلیل وجود گوهرها )ستارگان( در آسمان  161   2 
این است که آسمان می خواهد هر صبح هدیه هایی را به پای معشوق نثار کند. 

شاعر در این بیت شبنم را عرق شرمی می داند که گل پس از دیدن  162   2 
ک ریخته است.  زیبایی معشوق بر خا

شاعر در این بیت دلیل سیاهی پوشش خانۀ کعبه را دل سوختگی و  163   4 
ماتم او در عشق الله رویان دانسته است. 

این که شاعر دلیل گریستن ابر چشم های خود را پنهان بودن معشوق چون  164   3 
ماهش در میان ابرها می داند، دلیلی شاعرانه و پدیدآورندۀ آرایۀ »حسن تعلیل« است. 

آرایۀحسنتعلیلدرسایرگزینهها: 165   4 
1( دلیل سرخی صبح، خون گریستن در وداع با شب است. 

2( شاعر در این بیت سیاهی زلف معشوق را به خاطر ماتم و عزای عاشقانی می داند 
که با تیغ نگاهش از پا درآمده اند. 

3( سبب روشنی جهان، نفس کشیدن شاعر است. 

در این گزینه برخالف سایر گزینه ها، برای یک رویداد یا حالت، دلیل  166   4 
شاعرانه ای تراشیده نشده است. 

آرایۀحسنتعلیلدرسایرگزینهها:

را مدفون شدن گل اندامان  ک  از خا ُگل ها  برآمدِن  این بیت دلیِل  1( شاعر در 
ک دانسته است.  )زیبارویانی که اندامی به لطافت گل دارند( در خا

2( شاعر چهرۀ معشوق خود را به قرِص ماِه دوهفته تشبیه کرده و عّلت غروب 
کردن آفتاب را آشکار شدن رخسار معشوق و شرمندگی خورشید از جلوه گری در 

حضور معشوق می داند. 
3( شاعر دلیل سرخی اشک خود را خجالت زدگی و شرمساری اشک به خاطر افشا 

شدن رازش دانسته است. 

آرایۀحسنتعلیلدرسایرگزینهها: 167   1 
2( دلیل بی ثمری سرو، »آزادگی« آن اعالم شده است! 

3( عّلت گریستن ابرها، بهانه جویی آن ها و دل تنگی شان برای وجود مبارک امام 
عصر )عج( معّرفی شده است. 

4( شاعر سبب خلوت گزیدن زاهدان را در این می داند که زیبارویان، دین و دنیا 
را از انسان می گیرند. 
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آرایۀحسنتعلیلدرسایرگزینهها: 168   1 
2( دلیل روییدن گلنار، برطرف کردن تاریکِی سایۀ انبوه درخت معّرفی شده است. 
3( عّلت بارش باران، گریستن ابر به خاطر مشاهدۀ بدعهدی ایّام دانسته شده است. 
به وسیلۀ شاهدان  4( سبب خلوت گزیدن زاهدان، ربودِن دنیا و دین و عقل 

)زیبارویان( اعالم شده است. 
آرایۀحسنتعلیلدرسایرگزینهها: 169   4 

1( شاعر دلیل سرخ بودن دهان پسته را حسادت وی بر لب سرخ معشوق می داند. 
2( شاعر دلیل باریدن )گریستن( ابرها و جابه جایی )بی قراری( باد را عاشق شدن 

آن ها دانسته است. 
3( شاعر دلیل باز نشدن صدف را شرم کردن وی از نطق و سخنان معشوق می داند. 

آرایۀحسنتعلیلدرسایرگزینهها: 170   4 
1( شاعر عّلت سخن پردازی کردن دربارۀ غیرمعشوق را این می داند که معشوق در 

میان جان است و دیگران بر سر زبان. 
2( شاعر در این بیت سیاهی زلف معشوق را به خاطر ماتم و عزای عاشقانی می داند 

که با تیغ نگاهش از پا درآمده اند. 
3( شاعر دلیل حرکت ناموزون باد را بی تابی آن به خاطر ندیدن چهرۀ معشوق می داند. 

آرایۀحسنتعلیلدرسایرگزینهها: 171   1 
2( شاعر در این بیت دلیل پیچ و تاب گل نرگس را مست بودن وی می داند. 

3( شاعر دلیل سخن نگفتن از معشوق را قرار گرفتن او )معشوق( در میان جان 
خود دانسته است. 

4( شاعر دلیل سرخ بودن غنچه و شکوفایی گل را شنیدن داستان هجران از زبان 
مرغ چمن می داند. 

آرایۀحسنتعلیلدرسایرگزینهها: 172   3 
1( شاعر دلیل خمیده بودن گل نرگس را مست شدن او در اثر وزیدن نسیمی از 

جانب دوست می داند. 
2( شاعر دلیل سرخ بودن گل ها را خون شدن جگر و جان باختنشان در فراق 

معشوق می داند. 
4( شاعر دلیل سیاه بودن میان گل الله )سوختن دهان الله تا به سینه( را بوسۀ 

معشوق می داند. 
آرایۀحسنتعلیلدرسایرگزینهها: 173   3 

ک  1( شاعر در این بیت، تنها دلیل موّجهی را که باعث می شود گل ها گریبان خود را چا
کنند )کنایه از »بی تابی و بی قراری کنند«( این می داند که سخنی از لب معشوق به 
آن ها بگوید و حال که چنین سخنی نگفته، گریبان دریدن آن ها را بیهوده می پندارد. 
2( شاعر دلیل بسته نشدن برگ های گل )غنچه نشدن گل( را شادی بی حّد و 

حصر گل در اثر تشبیه روی معشوق به آن می داند. 
4( شاعر در این بیت دلیل بارش ابر را شرمساری ابر از گریستن خود )شاعر( می داند. 

بررسیسایرگزینهها: 174   1 
2( بنشین ≠ برخیز

3( شادی ≠ غم
4( می روند ≠ می آیند

بررسیسایرگزینهها: 175   3 
1( دشنام و نفرین ≠ دعا / تلخ ≠ شکرخا
2( دشمن ≠ دوست / مستی ≠ مستوری

4( هستم ≠ نیستم / بروم ≠ نروم
تضاد: آب ≠ آتش / حلم ≠ خشم / خیر ≠ شر / صلح ≠ جنگ / رنج ≠ راحت /  176   3  

مهر ≠ کین / حل ≠ عقد )7 مورد(
بررسیسایرگزینهها:

1( پست ≠ بلند / مست ≠ هوشیار )2 مورد(
2( دشمن ≠ دوست / خوب ≠ بد )2 مورد(

4( روز ≠ شب / شادی ≠ غم )2 مورد(
کنایه: دل به کسی بستن، کنایه از شیفتۀ او شدن / تشبیه: ـــ  177   3 

بررسیسایرگزینهها:

1( کنایه: بر باد دادن کنایه از نابود کردن / تشبیه: تشبیه خود ]شاعر[ )مشّبه( 
به گرد )مشّبه به(

2( کنایه: پرده دریدن کنایه از آشکار ساختن و رسوا کردن / تشبیه )اضافۀ تشبیهی(: 
پردۀ پندار: تشبیه پندار )مشّبه( به پرده )مشّبه به(

 4( کنایه: دست از چیزی کوتاه کردن و کوتاه دستی کنایه از قطع تعّلق کردن از آن / 
تشبیه: تشبیه تو ]مخاطب[ )مشّبه( به خواجو )مشّبه به(

ایهام: شیرین:  شیرین خانم  لّذت بخش، مزۀ شیرین / تشبیه:  178   2 
لب )مشّبه( چون )ادات تشبیه( شکر )مشّبه به( )وجه شبه: شیرینی(

تضاد: بیت »پ«: شاه ≠ گدا / تضمین: بیت »ب«: شاعر در این بیت  179   4 
بخشی از آیۀ )8( سورۀ بّینه را در کالم خویش عیناً به کار برده است. / ایهام: بیت 

»الف«: بو:  رایحه  امید و آرزو
نامپدیدآورندگانآثار:سیاست نامه: خواجه نظام الملک توسی / 180   4 

گوشوارۀ عرش: موسوی گرمارودی
مفهوممشترکقطعهشعرسؤالوگزینۀ)3(:عجز عقل از درک عظمت ممدوح 181   3 

مفهومسایرگزینهها:

1( دعوت به یکتاپرستی جاودان
2( وجود ممدوح موجب گشایش و آسان شدِن دشواری هاست.

4( نابودی آفریده ها و جاودانگِی خداوند
مفهوممشترکقطعهشعرسؤالوگزینۀ)2(: عجز عقل از درک عظمت ممدوح 182   2 

مفهومسایرگزینهها:

1( ستایش عظمت مقام ممدوح و توجه به حفظ حرمت او
3( نکوهش حرص و دنیاطلبی

4( ستایش ممدوح / وجود ممدوح موجب گشایش و برطرف شدن مشکالت است.
مفهوممشترکقطعهشعرسؤالوگزینۀ)4(:عجز عقل از درک عظمت ممدوح 183   4 

مفهومسایرگزینهها:

1( بی عیب و نقص بودن جلوۀ جماِل معشوق
2( ستایش عظمِت مقام ممدوح

3( توجه به ضعیف نوازی و دستگیری از فرودستان در عیِن قدرت
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برشمردِن  184 از  ناتوانی   / ممدوح  نبود  از  بی قراری   :)3( گزینۀ مفهوم   3 
نیکی های ممدوح

مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها:

عجز عقل از درک عظمت ممدوح
مفهوممشترکقطعهشعرسؤالوگزینۀ)4(:عجز عقل از درک عظمت ممدوح 185   4 

مفهومسایرگزینهها:

1( ستایش و کشورگشایی ممدوح
2( ستایش گفتار و نوشتاِر پرنغزِ ممدوح

3( ستایش شیرین سخنِی معشوق
ک  186 مفهوممشترکقطعهشعرسؤالوبیتهایگزینۀ)1(: عجز عقل و ادرا   1 

از درک عظمت وجود ممدوح 
مفهومسایربیتها:

الف( گله از بی وفایی و دمدمی مزاج بودن معشوق! 
ب( از کوزه همان برون تراود که در اوست 

مفهومعبارتسؤال: شرافت و ارزش هر مکان به کسی است که در آن جای  187   2 
دریافت.  نیز می توان   )2( گزینۀ  در  گودال«  بودن  »ارزشمند  از  را  مفهوم  این  می گیرد. 

مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینۀ)2(: ارزش هر مکانی به چیزی  188   2 
است که در آن قرار می گیرد. 

مفهومسایرگزینهها:

1( ستایش آزادگی 
3( دعای دوام دولت و خوش اقبالی برای ممدوح

4( عّزت و شرافت در گرو فرمان برداری از ممدوح است. 
به  189 جایگاهی  هر  ارزش   :)4( گزینۀ و سؤال عبارت مشترک مفهوم   4 

چیزی ست که در آن جای می گیرد. 
مفهومسایرگزینهها:

1( بلندهّمتی و مناعت طبع 
2( ازلی بودن عظمت ممدوح 

3( تغییرناپذیری سرشت موجودات 
مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینۀ)2(: ارزش هر مکانی به چیزی  190   2 

است که در آن قرار می گیرد. 
بررسیسایرگزینهها:

1( اغراق در بلندی دیوار قصر ممدوح
3( تشنگی جان سوز کاروان امام حسین )ع( در واقعۀ کربال

گیر آن حضرت  4( شهادت امام حسین )ع( و محبوبّیت فرا
مفهوممشترکقطعهشعرسؤالوگزینۀ)2(:آزادگی و بی قدر دانستن  191   2 

زندگی دنیوی
مفهومسایرگزینهها:

1( نکوهش مردم آزاری و ظلم به دیگران
3( تقابل آبرو و حرص 

4( پیری مقّدمۀ مرگ است. 

تا  192 تو داد  راه  را در  )امام حسین )ع(( خونش  او  معنیعبارتسؤال:    1 
/ مفهوممشترکعبارت نادانی نجات بخشد.  از گمراهی و سرگردانِی  بندگانت را 
سؤالوگزینۀ)1(:شهادت امام حسین )ع( موجب نجات انسان ها از گمراهی ست. 

مفهومسایرگزینهها:

2( بزرگی و نابخشودنی بودن گناه اشقیا )خطاب به ابن زیاد( 
3( نکوهش یاری رساندن به ظالمان

4( در سوگ نشستن کائنات در شهادت امام حسین )ع( 

مفهومگزینۀ)4(: عدالت موجب حفظ شخص عادل است. 193   4 
مفهوممشترکعبارتسؤالوسایرگزینهها: 

توصیه به عدل و دادگری

مفهومگزینۀ)3(: نکوهش ظلم کردن به خویشتن / خودالقایی 194   3 
مفهوممشترکعبارتسؤالوسایرگزینهها: 

ظلم ستیزی

مفهومگزینۀ)3(: اّتحاد پدیده های متضاد  195   3 
مفهوممشترکعبارتسؤالوسایرگزینهها:

ظلم ستیزی

مفهومگزینۀ)1(: اختیار مطلق معشوق و تسلیمِ عاشقانه 196   1 
مفهوممشترکسایرگزینهها:

توجه به عدل و دادگری

مفهومگزینۀ)3(: خداوند گشایندۀ مشکالت و دشواری هاست. 197   3 
مفهوممشترکبیتسؤالسایرگزینهها:

توصیه به عدل و دادگری

موجب  198 زیردستان  با  نیکی  وگزینۀ)2(:  بیتسؤال مفهوممشترک   2 
واالمقامی است.

مفهومسایرگزینهها:

1( کرم و بخشندگی ممدوح
3( ناامیدی از خیر فرومایگان

4( وحدت وجود

مفهوممشترکبیتسؤالوگزینۀ)1(:نکوهش بی ثمری 199  1 
مفهومسایرگزینهها:

2( هر پدیده ای بر اساس سرشت خود عمل می کند. / مقّدمه چینی برای ستایش 
ممدوح

3( ثمر داشتن موجب نابودی است.
4( توصیف طبیعت فصل بهار

مفهوممشترکبیتسؤالوگزینۀ)1(:نکوهش بی ثمری 200  1 
مفهومسایرگزینهها:

ک بازی بی نظیر عاشق 2( پا
3( مالمت کشی عاشق

4( دشمنی روزگار با شاعر
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مفهومگزینۀ)1(:عشق، خامی عاشق را از بین می برد. / صبر و خون  201  1 
دل خوردن برای رسیدن به مطلوب 

مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها:

نکوهش بی ثمری 

مفهومگزینۀ)4(:بی تعّلقی نشانۀ آزادگی ست.  202  4 
مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها:

نکوهش بی ثمری

مفهومبیتسؤال:نکوهش بی ثمری / مفهومگزینۀ)3(: ستایش بی ثمری /  203  3  
بی ثمری موجب نجات است.

مفهومسایرگزینهها:

1( توأم نبودن شرایط مطلوب / همیشه یک جای کار می لنگد!
2( هرچه بکاری درو می کنی. / مغرور نشدن به عبادت 

4( سزای بی ثمری، سوختن است.

معنیدرستواژهها:دولت آشیان: آشیانۀ خوشبختی، دولت سرا / خذالن:  204  3 
مذلّت، خواری / رحمت: مهربانی، بخشش / َعلَم کردن: مشهور کردن، سرشناس کردن

معنیدرستواژهها:ذائق: چشنده، مزه گیرنده / فتی: جوانمرد / بوم: جغد /  205  1  
ُمفتََخر: سربلند، صاحب افتخار

معنیدرستواژهها:بهجت: شادمانی، سرور / خذالن: خواری، مذلّت 206   3 
معنیدرستواژه: ابوالعجایب: صاحب شگفتی ها 207  3 
در این گزینه واژۀ »ملک« با تلّفظ »ُملک« و در معنی »فرمانروایی« و  208   3 

در سایر گزینه ها با تلّفظ »َملَک« و در معنی »فرشته« به کار رفته است.

واژۀ »بوم« در این گزینه در معنی »سرزمین« و در سایر گزینه ها در  209   1 
معنی »جغد« به کار رفته است.

مصدر »کشتن« در این گزینه در معنی »خاموش کردن« و در سایر  210   3 
گزینه ها در معنی »نابود کردن« به کار رفته است.

مصدر »کشتن« در این گزینه در معنی »خاموش کردن« و در سایر  211   3 
گزینه ها در معنی »نابود کردن« به کار رفته است.

مصدر »کشتن« در این گزینه در معنی »خاموش کردن« و در سایر  212   2 
گزینه ها در معنی »نابود کردن« به کار رفته است.

امالیدرستواژهها: طَبْع: سرشت، نهاد )تَبَع: تبعّیت، پیرویـ  پیروان(  213   2 
خواسته: طلب شده )خاسته: بلندشده(

امالیدرستواژهها: طَبع: سرشت، نهاد )تَبَع: پیروی / جمِع تابع، پیروان( /  214   2  
اجل: مرگ

امالیدرستواژه:بقا: جاودانگی، ماندگاری 215   1 
امالیدرستواژه:غّرش: صدای مهیب، فریاد ترسناک 216   3 
امالیدرستواژهها: 217   4 

1( خذالن: درماندگی، بی بهرگی از یاری
2( نوحه: زاری، ناله

3( اجل: مرگ، زمان مرگ

استعاره: خوکان استعاره از صاحبان ناالیق قدرت و حکومت 218   1 
سرو: استعاره از معشوق 219   3 
نرگس: استعاره از چشم / گل: استعاره از گونه / مروارید: استعاره از اشک 220   1 
سرو: استعاره از معشوق 221   2 
بررسیسایرگزینهها: 222   1 

2( ستاره: استعاره از معشوق
3( سرو: استعاره از معشوق

4( لعل: استعاره از لب معشوق

بررسیسایرگزینهها: 223   3 
1( مه: استعاره از یار 

2( پسته: استعاره از دهان یار 
4( لعل: استعاره از لب یار 

گهر: استعاره از سخنان ارزشمند / حّقۀ لعل: استعاره از دهان / شکر:  224   4 
استعاره از لب ها / مروارید: استعاره از دندان ها )4 استعاره(

بررسیسایرگزینهها:

1( سنگ: استعاره از هر انسان / گوهر: استعاره از انسان ارزشمند )2 استعاره(
2( ]پای هّمت: اضافۀ استعاری[ / دامگاه دیو: استعاره از دنیا )2 استعاره(
3( بت: استعاره از معشوق / شکر: استعاره از لبخند شیرین )2 استعاره(

بررسیسایرگزینهها: 225  3 
1( این که َغم، جامی از خون دلم بنوشد و سخن بگوید، تشخیص است.

2( این که تصویر خیالی چهرۀ یار سخن بگوید، تشخیص است.
4( مخاطب قرار گرفتن باد صبا و این که باد سالم برساند و سخن بگوید، تشخیص است.

در این بیت چهار بار آرایۀ استعاره به کار رفته است؛ واژگان »عید، بهار،  226   3 
ماه و نگار )به معنی نقش و نگار(« همگی استعاره از معشوق اند. 

بررسیسایرگزینهها:

1( مورد خطاب قرار گرفتن روزگار و نیز این که روزگار بتواند فکری به حال خودش 
کند، بیانگر آرایۀ تشخیص )جان بخشی( است. 

2( خندیدن گل نشان دهندۀ آرایۀ تشخیص )جان بخشی( است، مخصوصاً این که 
با صدای بلند هم بخندد! 

کی از وجود آرایۀ تشخیص  4( ایستادن ابر و باران برای وداع و گریستن ابر، حا
)جان بخشی( در بیت است.

بررسیسایرگزینهها: 227  1 
2( لعبت: استعاره از معشوق

ک: هر دو اضافه استعاری 3( فتنه ایّام و تندی افال
4( دامن آفاق: اضافه استعاری

بررسیسایرگزینهها: 228   4 
این که »راز«، »شهربند«  / هم چنین  از دل  استعاره  1( شهر )در مصراع دوم(: 
)زندانی( باشد و بینایی داشته باشد که دِر شهرِ دل را باز ببیند یا نه، تشخیص و 

استعاره به شمار می رود.
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