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عبارت زیر، معنای کدام واژه نیست؟0 2016

»آن که مراحل سیر و سلوک را پشت سر گذاشته و سالکان را هدایت و راهنمایی می کند.«
4( مرشد 3( مرید  2( پیر  1( مراد  

ـ  شبگرد ـ مَلَک« به ترتیب در کدام گزینه دیده می شود؟0 2017 معنای صحیح واژه های »ُزهد ـ عازم 
2( پارسایی ـ راهی ـ شبرو ـ فرشته 1( پنددادن ـ رهسپار ـ شبرو ـ شاه  

4( پرهیزگاری ـ رهسپار ـ گدا ـ فرشته 3( اندرز ـ روانه ـ دزد ـ سلطان  
معانی ارائه شده برای کدام دو واژه، کامالً صحیح است؟0 2018

ب( شریعت: راه دین، طریقت الف( مناسک: آیین های مذهبی، اعمال عبادی 

د( خوش لقا: نیکوسیرت، خوش سیما ج( رضوان: بهشت، نام فرشته ای که نگهبان بهشت است. 
4( الف ـ د 3( ب ـ ج  2( ب ـ د  1( الف ـ ج 

معنای چند واژه نادرست است؟0 2019

 )تشییع: همراهی کردن جنازه تا گورستان(ـ  )شریعت: آیین(ـ  )محضر: بارگاه خداوندی(ـ  )مرشد: مقابِل سالک(ـ  )مّتفق: همسو و موافق(ـ  
ُه روَحُه العزیز: پاک و منّزه است خداوند عزیز( س الّلٰ )کبریا: افالک( ـ )صنم: بُت( ـ )َقدَّ

4( سه 3( دو  2( یک  1( چهار 
در کدام عبارت، غلط امالیی دیده نمی شود؟0 2020

1( هنگامی که بهاء ولد، مناسک حج را به پایان برد، در بازگشت، به طرف شام روانه گردید و مّدتی در آن نواهی به سر برد.
2( جالل الّدین، روزها به شغل تدریس می گذرانید و مردم روزگار بر تقوا و ذهد او مّتفق بودند.

3( موالنا در دمشق، پیوسته به افغان و زاری و بی قراری، شمس را از هر کوی و برزن جست وجو می کرد.
4( یاران موالنا هم که پژمرده گی و دلتنگی او را در غیبت شمس دیده بودند، از کردار خود پشیمان شدند و موالنا عذرشان را پذیرفت.

در متن زیر، امالی چند کلمه نادرست است؟0 2021

»محّمد بن حسین خطیبی، معروف به »بهاءالّدین« به سبب هراس از بی رحمی و کشتار مغول و رنجش از خوارزم شاه ناچار از بلخ مهاجرت 

کرد. آوازءه تقوا و فضل و تأثیر بهاء ولد همه جا را فراگرفت. موالنا به اصرار مریدان، مجالس درس و وعظ را به عهده گرفت. مّدتی در شهر 

َحلَب به تحصیل علوم پرداخت. در قونیه، طالبان علوم شریعت در محضر او حاضر می شدند. چون یاران موالنا به آزار شمس برخاستند، 

وی عزم کرد که دیگر بدان شهر پُرغوقا باز نیاید. ُحسام الدین از موالنا خاست کتابی به طرز »الهی نامه« یا »منطق الطّیر« به نظم آرد. ناسزای 

خصمان را هرگز جواب تلخ نمی داد. اهل قونیه، از خورد و بزرگ، در تشییع پیکر موالنا حاضر شدند.«
4( یک  3( دو   2( سه  1( چهار 

در بیت »عشق غالب شد و از گوشه نشینان سالح/ نام مستوری و ناموس کرامت برخواست«، امالی ............... واژه، غلط است.0 2022
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

همءه ابیات، به استثنای بیت گزینءه ............ فاقد غلط امالیی اند.0 2023
ببست قالب  کشتِی  ــت،  ــس اَلَ ــوج  م 1( آمـــد 
قصور و  ـــور  ح خــواهــش  تــو  رخ  ــــا  2( ب
ــلیمان ــا ُصّفءه س ــوان ی ــاغ رض ــدرش چو ب 3( ص
ــب« ــردد »صائ ــت نگ ــال اس ــن، مح 4( ورق ُحس

لقاست و  وصل  نوبت  شکست  کشتی  چو  باز 
صنم ای  ــور  ــص ق و  ـــت  اس ــاه  ــن گ مــحــض 
ـــازه  بینی ت ــان  ــه ال مــنــطــق الــطّــیــورش  ــز  ک
نشود ــع  ــاب ت ــه  ک ــم  ــدی ــدی ن مــتــبــوع  هــیــچ 
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)اکنون فرهنیگ آموزش 98(0 2024 در کدام بیت، غلط امالیی وجود دارد؟ 
بت پرست اگـــر  اســـت  ــحــال  م ــت  ــوب ــق  1( ع
است انگیخته  حیله ها  پس  زان  تو  طّرار   2( زلف 
ــاش ف تــو  ــار  ــع ش و  مــن  شــعــر  ز   3( وی 
باید عــظــم  و  ـــش  دان از  کشتی  ــی  ــک 4( ی

ــــــزد پـــرســـتـــد صــنــم ــــان ای ــــرم ــــه ف  ب
را تو  رضــوان  از  ــده  دزدی ِحَیل  و  افسون  به   تا 
مبین ســحــر  ـــو  چ ــع  ــن ــت ــم ــام ن  ســهــل 
ـــران را ـــی ک ــر پــروحــشــت ب ــح ــن ب ــی چــن

در کدام گروه از کلمات، غلط امالیی هست؟0 2025
1( مقاماِت عرفانی ـ عالءالّدین کیقباد سلجوقی ـ مجالس وعظ و خطابه ـ دستار و عمامه

2( قهر و غضب ـ غوغا و هیاهو ـ منظر و سیما ـ دریغ و افسوس
3( َصالح الّدین و ُحسام الّدین ـ صلح طلبی و خیرِ مطلق ـ تلخیص و تصّرف

4( مرثیه و تعزیه ـ سیر و سلوک ـ طئن و مالمت ـ مناسِک حج
در ابیات زیر، مجموعاً چند غلط امالیی یافت می شود؟0 2026

عاشقان تمنّای  و  عارفان   الف( غوغای 
رهی یافت  که  هر  میخانه  آستانءه   ب( بــر 
 ج( روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست
طریق ســالــکــان  از  داری  ــب  ــج  د( ع
می بندم بکر  فکِر  ز  زیور  را  تبع  ه( عــروس 

توست لقای  شوق  که  نیست  بهشت   حرص 
دانست خانقه  ــرار  اص می  جــام  فیض   ز 
 می ز ُخمخانه به جوش آمد و می  باید خواست
غریق معنی  بــهــر  در  بــاشــنــد  ــه   ک
نگاری خوش افتد  به دست  ایّامم  بَُود کز دست 

4( دو 3( پنج  2( چهار  1( سه 
کدام عبارت فاقد غلط امالیی است؟0 2027

1( چون از مناسک حج فارغ شدیم، پدرم گفت: شیخ عبدلملک طبری را زیارت کنیم که او از بزرگان مشایخ عصر بوده است و او را مقامات مشهور است.
2( شیر را دو شغال زیرک طبع نیکو محضر پسندیده منظر ندیم و انیس بود؛ هر دو به مزید غربت از دیگر خواّص خدم، مرتبءه تقّدم یافته و ُمشیر 

و محرم اسرار مملکت گشته.
3( آن چشمءه روضءه رضا، آن نقطءه کعبءه رجا، آن ناطِق حقایق، آن واعظ خالیق، ُخلقی عجب داشت و بَسطی با قَبضی آمیخته و رجایی غالب.

4( و بباید شناخت ملک را که از کژ مزاج هرگز راستی نیاید و بد سیرِت مذموم طریغت را به تکلیف و تکّلف بر اخالِق مرضّی و راه صواب آشنا 
نتوان کرد.

با توّجه به ابیات و عبارت زیر، معنای چند واژءه مشّخص شده درست است؟0 2028
را ما  یار  بکشید  حریفان،  ای  الف( بروید 
ب( هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست

را گریزپا  صنم  ـــر،  آِخ ـــد  آوری مــن  بــه 
راست؟ که  تماشا  عزم  می رویم،  فلک  به  ما 

)یاران و همدمانـ  معشوق زیبارو(
)سیر و تفّرج(

ج( طالبان علوم شریعت در محضر او حاضر شدند. )مجلِس درس(
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

در گزینءه ...............، معنای همءه واژه ها صحیح است.0 2029
1( دستار، طعن، خوش الحان  پارچه ای که به دور سر بپیچند، سرزنش، خوش آواز

2( ُحسام، مطلق، درنگ  شمشیر بّران، بی قید و شرط، فوراً
3( افغان، مالمت، لقا  ناله و زاری، نرمی، روی

4( سالک، دوش، گلشن  روندءه راِه حق، دیروز، گلزار
»حریف« در کدام بیت، معنایی متفاوت با سایر ابیات دارد؟0 2030

حریف پای  در  که  مست  آن  دولت  خوشا  1( ای 
او ــت  ــب صــح وفـــــای  ـــر  ب َمـــنـــه  2( دل 
ولیکن ــود  ب او  ــم  غ حــریــف  ــه  ن ــدی  ــع 3( س
بُــریــد یــــاری  از  ــه  ک ــر  ه ــف  ــری 4( نــــی ح

ــه کـــدام انـــدازد ــد ک ــدان ــار ن ــت ــر و دس س
است بسی  تــو  ــون  چ حریف  را  چنان  ــان  ک
ــاد ــت ــه دراف ــر ک ــد ه ــزن ــان ب ــت ــا رســتــم دس ب
ـــد ـــا دری ــــای م ــــرده ه پـــرده هـــایـــش، پ

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(0 2031 در کدام گزینه، معنای تمام واژه ها درست آمده است؟ 
1( )برنشستن: سوارشدن( ـ )مناسک: جای عبادت( ـ )مهّمات: کارهای خطیر(

2( )مقرون: همراه( ـ )نماز پیشین: نماز صبح( ـ )وبال: گناه(
3( )شوریده رنگ: آشفته حال( ـ )ِعقد:  پیمان( ـ )ُرقعه: نامءه کوتاه(

4( )ادبار: بدبختی( ـ )تیره رایی: بداندیشی( ـ )نژند: اندوهگین(
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در کدام عبارت غلط امالیی دیده می شود؟0 2032
1( تنی  چند از روندگان مّتفق سیاحت بودند و شریک رنج و راحت. خواستم تا موافقت کنم موافقت نکردند. گفتم: از کرم و اخالق بزرگان بدیع 

است روی از مصاحبت مسکینان تافتن و فایده دریغ داشتن ...
2( حاکم، این سخن عظیم بپسندید و اسباب معاش یاران فرمود تا به قاعدءه ماضی مهّیا دارند. شکرِ نعمت بگزاردم و عذر جسارت بخاستم و 

در حال بیرون آمدم.
3( هزاران داستان حمد و ثنا از زبان مرغان بهارستاِن عشق و وفا که از منابر اغصان )شاخه های( فضل و احسان به حسن اصوات و طیب  الحان، 

علی الّدوام خوانند و به مسامع حاضران مجامع قدس و ناظران مناظر اُنس رسانند.
4( علما گویند: »مقام صاحب مرّوت به دو موضع ستوده است: در خدمت پادشاه کامران مکّرم، یا در میان ُزهّاد قانع محترم«. کلیله گفت: ایزد 

تعالی خیر و خیرت و صالح بدین عزیمت، مقرون گرداناد.
)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 2033 در کدام بیت، غلط امالیی یافت می شود؟ 

شاه انـــور  رای  ــت  اس تجّلی  ــور  ن  1( مــحــل 
است حیوان  آب  تو  دهــان  و  خضر  تو   2( لــب 
خردمی و  خــوار  چنین  نه  اگر  یار   3( نزدیک 
تیغ قبضءه  آن  از  ــاشــد  ب جــان  4( راحــــت 

کوش نیت  صــفــای  در  طلبی  او  ــرب  ق  چــو 
عاج هیئت  به  بر  و  موی  میان  و  سرو  تو   قِد 
نبردمی خـــواری  و  مــزّلــت  ــن  ای هجرش   در 
تیر جــعــبــءه  آن  از  بــاشــد  دل  مــرهــم 

در جمالت زیر، امالی کدام واژه ها غلط است؟0 2034

»مردن به عّلت بِه که زندگانی به مذلّت. کوته نظران را بدین عّلت زبان طعن دراز گردد. بر خردمند واجب است که به قضای آسمانی ایمان 

آرد و جانِب حزم ُمهَمل نگزارد. درویشی، اصِل بالها و زایل کنندءه زور و حمّیت و مجمع شّر و آفت است. اگر نقِض عهدی کنم که بسته ام، وذر 

آن تا ابد در گردن من بماند. چکاوک نوای غریب نواخته و سفیِر الحان هزاردستان، هنگامءه لهو و طرب گرم کرده.«
4( الحان ـ طرب ـ لهو 3( نگزارد ـ سفیر ـ وذر  2( نقض ـ قضا ـ زایل  1( حمّیت ـ مذّلت ـ غریب 

در متن زیر امالی کلمات کدام گزینه، همگی نادرست است؟0 2035

» ... مَِلک زاده َدوِر زمان را به امن و امان  قرین ساخت و ُخرد و بزرگ را به فضل و رأفت نواخته، در تمامت ُملک پدر سیر و تفّرج نمود و هر 

جا چشم گشوده پرتو حسن در فضای بسیط تابان بود و مقامی دلگشای را طالب و خواهان تا به موضعی رسید؛ مقامی دلکش و نقض دید 

و فضایی خّرم و سبز و این موضع محّلی بود از نواهی شرق در غایت نزهت و صفا که بر جانب جنوبش دو نهِر عظیم جاری بود، و هر سو 

چشمءه خوشگواری و هر جا بیشه و مرغزاری که رشک چشمءه حیوان بود و جفت روضءه رضوان. آرزوی بنایی ُمعظَم در دل وی خاست؛ پس 

عظیمت استوار کرد و عمارتی برقرار.«
4( نواهی ـ رأفت ـ نقض  3( مرغزار ـ عمارت ـ خاست   2( عظیمت ـ خاست ـ نقض  1( نواهی ـ نقض ـ عظیمت  

)تجریب 81(0 2036 شاعر در همءه ابیات زیر، به جز .............. انسان را به »عروج« فرامی خواند. 
برنتافت او  ــدن  دی شکافت،  مه  او  مه  1( از 
افزون تریم ملک  وز  برتریم،  فلک  ز  ــود  2( خ
جان دریــای  ز  زاده  مرغابیان  چو  3( خلق 
راست و  چّپ  از  می رسد  عشق،  آواز  نفس  4( هر 

گداست کمینه  که  او  یافت  بخت  چنان  ماه 
کبریاست مــا  منزل  نگذریم؟  چــرا  دو  ــن  زی
خاست؟ بحر  آن  کز  مرغ  ُمقام،  این جا  کند  کی 
راســت؟ که  تماشا  عــزم  مــی رویــم،  فلک  به  ما 

عبارت »زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند« با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟0 2037
ـــوز  ـــس ــــدن عـــاشـــقـــان دل ــــی ــــال 1( ن
تو  کاشتیاق  شبی  نــکــرد  ــذر  گ مــن  2( بـــر 
درگرفت غم  آتــش  در  سینه ام  درون  3( دل 
بگداخت  دلــبــر  دوری  واســطــءه  از  ــم  ــن 4( ت

ــــاز مــــی شــــمــــارد ــــج ـــه م ـــت ـــخ ـــاپ ن
نسوخت غــم  گــونــه  ده    ــش  آت ــه  ب ــرا  م ــان  ج
گرفت ــر  ب در  را  آفـــاق  مــن  ــوز  ــان س ج نــالــءه 
بسوخت جــانــانــه  رخ  مهر  ــش  آت از  جــانــم 

مفهوم کدام بیت با عبارت »در این میان با بی توّجهی به مالمت و هیاهوی مردم خود را با سرودن غزل های گرم و پر سوز و گداز 0 2038

عاشقانه سرگرم می کرد.« متناسب است؟
مست مــن  مالمت  نامه سیاهی  بــه  1( مــکــن 
فــاش دگـــر  مــــی ورزم  عــشــق  رو  2( بــــدان 
بستم لب  سخن  ز  بنشستم  عزلت  3( کنج 
بگذارم ــود  خ دشمن  ــدم  ق در  ــود  خ 4( ســر 

نوشت؟ چه  سرش  بر  تقدیر  که  است  آگه  که 
ــت اس ــم  ــی ب چـــه  ــــردم  م طــعــنــءه  از  مـــرا 
است من  هیاهوی  و  بانگ  همه جا  دانــم   لیک 
خویش مالمتگر  ــای  پ کــف  بــوســه  ــم  ــی زن م
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بیت »خود ز فلک برتریم وز ملک افزون تریم/ زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست« با کدام گزینه قرابت مفهومی دارد؟ 0 2039
رسد ــل  زح ــام  ب ــه  ب ــال  س هـــزار  از  ــد  ــع 1( ب
2( چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است
نهنگ مثال  بــه  ســر  عشق،  ـــرآورد  ب ـــاز  3( ب

4( چون در شوی در باِغ دل، مانند گل خوشبو شوی 

رهــا کــنــد  سنگی  ــو  ت بـــام  ز  پــاســبــان  ــر  گ
چمنم آن  ــرغ  م کــه  رضـــوان  گلشن  بــه  روم 
عشق دریای  به  عقل  قایق(   ( زورق  شکند  تا 
مه رو شوی َملَک  فلک همچون  برپری سوی  چون 

کدام گزینه با بیت »بروید ای حریفان بکشید یار ما را/ به من آورید آخر صنم گریزپا را« ارتباط معنایی دارد؟0 2040
ــدارد  ن روا  ایــن  کــرم  کــن،  رهــا  جفا  1( صنما 
نکنم  گـــرامـــی  ـــار  ی ـــدم  ق ــار  ــث ن ــــر  2( گ
رفت  و  زد  تیغم  به  و  برنجید  بی جرم  که  3( آن 
ــود  ــــان ب ــق آس ــش 4( ســعــدیــا بـــا یـــار ع

ــدارد ن دوا  کس  ز  که  دردی  ســوی  به  بنگر 
ــد؟ ــازآی ـــرم ب ــه کــار دگ ــه چ  گــوهــر جــان ب
بکنیم صــفــایــی  ــه  ک را  خـــدا  ـــد  آری ـــازش  ب
رفت دســت  از  یــار  ــه  ک ــون  ــن اک بــاز  عشق 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟0 2041
باز رسان  ختن  به  مشکین  آهوی  آن  رب  1( یا 
رسند تو  امر  به  چو  منزل  به  خورشید  و  2( ماه 
حیات نخواهیم  بی  تو  ما  که  است  این  3( سخن 
رب یا  حافظ،  دیــدءه  وطنش  بــودی  که  4( آن 

باز رسان چمن  به  خــرامــان  ســرو  سهی  وان 
ــان ــاز رس ــن ب ــه م ـــرا نــیــز ب ــــه روی م ـــار م ی
باز رسان سخن  و  گیر  خبر  پیک،  ای  بشنو 
ــان ــاز رس ب وطــن  ــه  ب غریبی  ز  مـــرادش  ــه  ب

بیت »رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن/ ترک من خراب شبگرد مبتال کن« با کدام گزینه تقابل مفهومی دارد؟0 2042
1( کنون در حال من بنگر که عاجز گشتم و مضطر
ده من  به  دوشینه  می  زان  قدحی  2( ساقی 
نیست بالینم  سر  بر  کسی  شمع  از  3( به جز 
هیهات! آید؟  من  چشم  در  تو  عهد  در  4( خواب 

گیر دستم  تیمار  درین  مگذر،  خود  و  مگذار  مرا 
برهاند ــود  خ از  نفس  ــک  ی ــرا  م ــه  ک بــاشــد 
تباه ــال  ح ــن  ای ــر  ب ــوز  س ســر  ز  بگرید  ــه  ک
است بالین  بر  که  نیست  ســری  کــار  عاشقی 

مفهوم بیت »برای من مگرّی و مگو دریغ! دریغ!/ به دام دیو درافتی، دریغ آن باشد« با مفهوم کدام بیت ارتباط دارد؟0 2043
ــی ــان ــادم ش روز  بـــه  ـــور  خ ـــود  خ ــــم  1( غ

در  به  کس  هیچ  نــرود  جهان  از  2( بی حسرت 
پسر ای  اندر  جهان  به  ما  عمر  است  ــازی  3( ب

چرا  نمی گرید  خون  عاشق  مرگ  در  اگر  4( سنگ 

ــی ــان ــدگ زن ـــی  پ در  ــــرگ  م دارد  ـــه  ک
دوســت کــمــان  از  تیر  ــه  ب عشق  شهید  ااّل 
ـــازوان ب درد  و  ــم  غ ز  مــَکــن  ــن  م مــرگ  ــر  ب
بست؟ فــرهــاد  ماتم  نخل  ــه  الل از  بیستون 

عبارت »با همءه علم و استادی خویش در این ایام که حدوداً سی  و  هشت  ساله بود، خدمت شمس زانو زد و نوآموز گشت.« با همءه 0 2044

گزینه ها، به جز بیت ............... قرابت دارد.
عاّلمگی دفتر  ساخت،  منسوخ  تو  1( عشق 
خویش تختءه  کـــودک،  چــو  شویم  ــب  ــُت 2( ُک

3( حرف استادان عشق است این که در بازار عشق 
بوعلی صد  مسکن  هست،  تو  عشق  4( مکتب 

سیه نامگی ـــرف  ح ــت،  ــوش ن ــا  م ورق  ــر  ب
ــد ــاش مـــــرا گــــر عـــشـــق تــــو اســــتــــاد ب
شوی استادی  ناگاه  کنی  شاگردی  تو  چــون 
طفل سبق خوان ) شاگرد( در او »محتشم«، استاد فن

عبارت زیر با کدام گزینه قرابت مفهومی دارد؟0 2045

»طعن و ناسزای دشمنان را هرگز جواب تلخ نمی داد و به نرمی و حسن خلق آنان را به راه راست می آورد.«
است آیینه  دشمن  »صائب«  تیره  و  صاف  1( آب 

را  ناهموار  که  کن  تندخویی  درشتان  ــا  2( ب
دارد خجل  مالیم طینتی هایم  را  3( درشــتــان  
تلخ سخن و  ـــاش  ب ـــــــُرش روی  تُ ــــو  4( گ

کسی باشد  کین  و  مهر  خیال  از  فــارغ  که  بِه 
نیست ناهموار  ســوهــان  از  بهتر  هم زبانی 
را ــدان  دن افکند  سرنگون  نرم گویی  از  ــان  زب
ــد ــاش ـــبـــان شـــکـــر ب ـــن ل ـــــر شـــیـــری زه

)هنر 90(0 2046 مفهوم »ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم/ باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست« با کدام بیت متناسب نیست؟ 
فراق شــرح  دهــم  چه  قدسم  گلشن  1( طایر 
صفیر مــی زنــنــد  ــرش  ع کنگرءه  ز  را  ـــو  2( ت
سدره نشین شاهباز  بلندنظر  ای  3( کـــه 
برین فردوس  قصر  چون  دلنشین  4( بزمگاهی 

افــتــادم ــه چــون  ــادث ــه ح ــگ ایــن دام ــه در  ک
افتاده  است چه  دامگه  ایــن  در  که  ندانمت 
است محنت آباد  کنج  ــن  ای نــه  تــو  نشیمن 
ــالم ــّس دارال روضــءه  ــون  چ پیرامنش  گلشنی 

مفهوم »ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم/ باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست« با کدام بیت ارتباط دارد؟0 2047
فلک  ــتــاب  آف شــب  هــر  ــو  ت طلعت  ــّر  ف 1( ز 
است ــده   آم جلوه  در  تــو  بلند  قامت  ــا  2( ت
نشیمن ندانمت  که  شاهبازی  ــدام  ک ــو  3( ت
قدسی آشیان مرغ  ای  هوس  دام  این  4( بگسل 

را ــو  ت منیر  طلعت  کــنــد  ــود  ــج س هــمــی 
ــد ــده ان ــری پ ــی  ــوب ط ــر  س از  ـــدس  ق ــان  ــرغ م
آشیانت به  نرسد  فکرت  ــرغ  م که  کنم  چه 
داشتن شهپر  ــر  زی در  بــایــدت  عالم  دو  گــر 

)طوبی: درختی در بهشت(
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بیت »به روز مرگ چو تابوت من روان باشد/ گمان مبر که مرا درد این جهان باشد« با کدام گزینه از نظر مفهوم تناسب دارد؟0 2048
1( مرگ تلخ و زندگی هم سربه سر درد و غم است
گریست نباید  کــس  آن  ــرگ  م از  2( پـــس 
غم چه  شده  است  پر  تو  هوای  ز  دل  که  3( مرا 
کنید ــرو  س ز  مــا  ــابــوت  ت واقــعــه  روز  4( بـــه 

نیست دلخواه  هیچ گه  عالم  کار  روی  و  پشت 
بزیست دشــمــن  مـــرگ  از  ــس  پ روزی  ــه  ک
خالی جــهــان  شــود  ــن  م از  و  بمیرم  اگــر 
ــی ــاالی ــدب ــن ــل ب داغ  ـــه  ب مـــی رویـــم  ـــه  ک

بیت »کدام دانه فرورفت در زمین که نُرست؟/ چرا به دانءه انسانت این گمان باشد؟« با کدام گزینه تناسب مفهومی ندارد؟ 0 2049
مرگ باقی،  را  تو  فانِی  هستِی  1( می کند 
گرفتاری ساز  از  ریشه  دارد  که  مزرع  2( دریــن 

شود  خوشه  ــزار  ه بمیرد  که  دانـــه ای  ــو  3( چ
مگریز  جسم  مرگ  از  جانی  جان  جان  4( تــو 

ــزان شــده ای؟ ــری تــو چــه از دولــت جــاویــد گ
می خیزد دام  صد  زمین،  بر  افتد  دانه  یک  اگر 
ــردم ــون ُم ــدا صــد هــزار چ ــدم بــه فضل خ ش
جان تو نیست فانی، مندیش ز ارتحالش ) سفر او(

مفهوم آیءه کریمءه »إذهبا إلی فرعون إنَّه طَغی فقوال له قوالً لیِّنا ...« در همءه گزینه ها به جز گزینءه ............... تکرار شده است.0 2050
هرگز که  زانــســان  شو  ــت  دوس دشمن  ــه  1( ب
دارد خجل  مالیم طینتی هایم  را  2( درشــتــان 
خاست کینه  چــون  بــاش  را  جنگ  هم  ــو  3( ت
می شود مصّفا  شد  مالیم  چون  دشمن  به  4( دل 

ــی نــخــراشــدت پــوســت ــن ــم ــغ دش ــی ـــه ت ب
را ــدان  دن افکند  سرنگون  نرم گویی  از  ــان  زب
ــی خــطــاســت ــان ــرب ــه ــه ور م ــن ــی ـــا ک ـــه ب ک
می شود مینا  کــرد  نرمی  چو  آتــش  با  سنگ 

)کانون فرهنگی آموزش 97(  

در همءه گزینه ها، به استثنای گزینءه ............... مضمون مشترک وجود دارد.0 2051
نکو نــیــکــان  ــا  ب و  ـــاش  ب ــد  ب بـــدان  1( بـــا 
ســایــه فــکــن ــــت  درخ از  ــاش  ــب م ــــم  2( ک
ــز ــی ــگ ــران ب غـــم  ـــان  ـــی م ز  ـــــــادی  3( ش
دریــغ ــان  ج ــد  ــدارن ن خصم  ز  4( روشــنــدالن 

ـــار خــار ـــای خ ـــاش و ج ــل ب ــل گ ـــای گ ج
بخشش ــر  ــم ث ــــد  زن ــت  ــگ ــن س ـــه  ک ـــر  ه
ــن  ـــــا وفـــــــا ک ـــــی وف ــــــــردم ب ـــــا م ب
ــد ــی ده م ـــار  ـــگ زن ســبــزءه  آِب  ــه،  ــن ــی آی

)ریایض 84+(0 2052 مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ 
بـــه جفا ــر  ــگ بــخــراشــدت ج کـــه  ــــر  1( ه
ــت 2( مـــکـــافـــات بـــدی کـــردن حـــالل اس
ــار ــه ــد زن ــن ـــد ک ـــو ب ـــا ت ــی ب ــس ــــر ک 3( گ
حلم غــایــت  چیست  ــه  ک ــم  گــوی ــو  ت ـــا  4( ب

بــخــشــش زر  ـــم  ـــری ک ـــــان  ک ــو  ــچ ــم ه
باشی دیـــده  ــد  ب کــســی  از  ــرم  ــی ج ب ــو  چ
نــکــنــی آن  جــــــزای  ــی  ــک ــی ن بــــه  جــــز 
بخشش ــر  ــک ش ــــد  ده زهـــــرت  ـــه  ک ـــر  ه

کدام بیت با عبارت »همین حالت صلح و یگانگی با عشق و حقیقت، او را بردباری و تحّمل عظیم بخشید.« تناسب بیشتری دارد؟0 2053
عشق ــءه  دای از  خـــوردم  شیر  کــه  روز  1( آن 
2( تو مگو همه به جنگ اند و ز صلح من چه آید؟
سرکشی و  عشق  هم  به  جمع  نگشته  3( هرگز 
درآیــی مگر  میان  به  مهربانی  روی  ز  ــو  4( ت

عشق ــءه  ــای ــرم س ــه  ب ـــدم  ش غــنــی  صــبــر  از 
برافروز خــود  چــراغ  تو  ــزاری  ه ــه ای  ن یکی،  تو 
شو ــار  ــردب ب کشی  عشق  بــار  ــه  ک ــی  ــواه خ
روشنایی و  مــا  شــب  هــم  بــا  صلح  کنند  کــه 

مفهوم بیت »اگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم/ همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را« با مفهوم کدام بیت تناسب بیشتری دارد؟ 0 2054
موّدت  شرط  خالف  رفتی  و  شکستی  ــم  1( دل
خرسند عــشــق  نــبــاشــد  ـــده  وع ــد  ص ـــه  2( ب

ارادت  ــل  اه مــیــان  ـــوّدت  م عهد  و  ـــا  3( وف
ــت ــا در قفای توس ــر م ــه خاط ــا ک ــذر ز م 4( مگ

شکستی آبگینه  که  اکنون  رو  احتیاط  به 
ــد ــاش ــــران بـــســـیـــار ب ــــب کــــه مـــکـــر دل

بلبل  عشق بازی  و  شکوفه  است  بقای  چون  نه 
توست ــای  وف در  جــان  و  ــده  وع امید  بر  دل 

)تجریب 91(0 2055 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ 
شوم نخلی  عاقبت  دانــه  همچو  بپوسم  1( گــر 
سدره نشین شاهباز  بلندنظر  ای  2( کـــه 
افزون تریم ملک  وز  برتریم  فلک  ز  ــود  3( خ
ـــروم؟ ــّی خــویــش وان ــه عــالــم اصــل ـــرا ب 4( چ

زآن که جمله چیزها، چیزی ز بی چیزی شده  است
است محنت آباد  کنج  ــن  ای نــه  تــو  نشیمن 
کبریاست مــا  منزل  نگذریم؟  چــرا  دو  ــن  زی
کجا؟ ز  ــدان  ــاک خ تماشای  و  کجا  از  دل 

)هنر 98+(0 2056 بیِت زیر، با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟ 
بوده ایم ملک  یار  بوده ایم،  فلک  به  ماست«»ما  شهر  آن  که  جمله  رویم  همان جا  باز 
است حاجت  چه  مسکن  و  منزل  و  مقام  را  1( او 
آن جاست من  جانان  که  است  جان  2( منزلگه 
زده ایــم یوسف  پیراهن  چو  مصر  در  3( خیمه 
ما تماشاگاه  باشد  تا  تیره  خــاک  4( چیست 

اوست ــدای  خ ملک  همه  ــی رود  م که  جا  هر 
آن جاست من  رضــوان  که  است  خلد  روضــءه  یا 
دارم ــعــان  کــن مــــردم  ــظــر  ن در  ــا  ــوه ه ــل ج
ما ــم  داری آسمان  چــون  خویشتن  در  سیرها 
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مفهوم کدام بیت با مفهوم عبارت »یا عبدالکریم! حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند« تناسب بیشتری دارد؟0 2057
عشق  به  شد  زنده  دلش  که  آن  نمیرد  1( هرگز 
ـــت و زنــدگــانــی ــن دول 2( چــنــان صـــرف ک
نیک بد  طینت  نشود  نیکان  صحبت  3( از 
ِــــدَروی ــمــان ب ــشــت ه ــه کــنــی کِ ـــر چ 4( ه

ما دوام  ــم  ــال ع جــریــدءه  بــر  ـــت  اس ــبــت  ث
ــد مــخــّلــد  ــان ــم ــکــی ب ــی ـــه ن ـــه نــامــت ب ک
آیــد از شــکــر  بــــرون  ــلــخ  ت ــان  ــم ه ــــادام  ب
ــت ــداس َص و  ـــوه  ک چــو  ــیــک  ن و  بــد  ـــار  ک

)مخّلد: جاویدان(

مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات تفاوت دارد؟ 0 2058
بشنو  ناله ای  عشقی  ساز  و  سوز  مرد  گر  1( بیا 
جگرسوز  فریاد  و  ناله  کنی  چه  2( »خــواجــو« 
عالم دو  هــر  بــســوزم  ــه  ــال ن یــک  3( بــــه 
من جانسوز  نالءه  از  است  گریه  در  4( عالمی 

که آتش می زند در خشک و تر طرز نشید ) آواز( ما
سحرخیز؟ مــرغــان  نعرءه  از  غــم  چــه  را  گــل 
ــم ــرســت ــاگ ــی ــن خ جـــگـــر  ســـــوز  از  کــــه 
آورد بسیار  گریه  خیزد  درد  کــز  ــوحــه ای  ن

)خنیاگر: آوازخوان(

پر  سوز و گداز عاشقانه سرگرم 0 2059 و  با سرودن غزل های گرم  را  به مالمت و هیاهوی مردم خود  با بی توّجهی  این میان  عبارت »در 

می کرد.« با کدام گزینه تناسب مفهومی ندارد؟
هیهات نترسد  غیر  ســرزنــش  از  1( ســعــدی 
مالمت تــیــر  ســپــر  کــنــنــدم  خــلــق  2( گـــر 

نداند  که  کند  کسی  مسکین  من  3( مالمت 
دوست  از  می دهد  خبری  ــم  درون ذوق  ــا  4( ت

را؟ ـــاران  ب کند  اندیشه  چــه  نیل  در  غرقه 
کمانت و  تــیــر  از  نــظــر  نــگــیــرم  ـــاز  ب ــن  م
 که عشق تا به چه حد است و حسن تا به چه غایت
خبرستم ــر  گ خـــدا  ــه  ب دشــمــن  طعنءه  از 

)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 2060 کدام گزینه مفهومی متفاوت دارد؟ 
نامد ـــرون  ب ــر  پ و  ــت  ــرورف ف دلــو  ــــدام  1( ک
بود ـــروق  ش ولــی  نماید  ـــروب  غ را  ـــو  2( ت
بنگر ــدن  ــرآم ب ــدی  ــدی ب ــو  چ ـــروشـــدن  3( ف
باشد روان  من  تابوت  چو  مــرگ  روز  ــه  4( ب

باشد فــغــان  ــرا  چ را  ــان  ج یــوســف  چـــاه،  ز 
باشد ــان  ج ــالص  خ نماید  حبس  چــو  لحد 
باشد زیـــان  ــرا  چ را  قمر  و  شمس  ـــروب،  غ
باشد جــهــان  ــن  ای درد  ــرا  م کــه  مبر  گــمــان 

)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 2061 مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ 
است هوس  ــارم  ی رخ  خال  و  قدسم  طایر   )1
خاک مهد  به  علوی  نتایج  از  زادم  چــون   )2
ـــی دل ـــه ال ای  الهــــوتــــی  ز  تــــو   )3
زیرکم ــرغ  م مــن  کــه  می پرید  دوش  دل   )4

روم ـــه  دان آن  ــی  پ جــمــالــش  ــزار  ــل گ ســـوی 
صفیر زد  عـــرش  از  هــّمــتــم  قـــاف  عــنــقــای 
بــهــل نـــــاس  بــــه  را  نــــاســــوت  مـــلـــک 
کشید موکشان  خــودش  ــف  زل دام  بــه  ــد  آم

همءه گزینه ها، به جز بیت ............... به یک مفهوم اشاره دارند.0 2062
او  وعـــدءه  ــالف  خ از  ــم  دل کشید  ــا  ــه ه 1( چ
سست پیمان حریف  است  مهربان  حریف  2( نه 
نماند  ــدار  ــای پ ــه  ک ــودی  ــم ن مهر  ــای  ــن 3( ب
بدارم؟ وصل  پای  که  گرفتی  عهد  دست  4( نه 

ــدوار مباد ــی ــان ام ــه وعـــدءه خــوب ــه کــس ب ک
نباشد ــال  ب ســپــر  ــاران  ــرب ــی ت روز  ــه  ب ــه  ک
بجستی کمند  از  خــود  ببستی  بند  به  ــرا  م
بگفتی چه  هر  خالف  بدیدم  خویش  چشم  به 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟0 2063
ــق لــقــمــءه اوســـت ــل ـــرگ کـــه خ 1( ایـــــن م
سنگی؟ رهگذر  در  دارد،  بقا  چه  2( جــامــی 
است زندگانی  عین  این که  است  مرگ  ــه  3( ن

درآمــد  آینه  در  حسنت  و  آینه ست  ــرگ  4( م

ـــم ـــداری ن غـــم  و  ــم  ــی ــن ک ــه  ــم ــق ل یـــک 
دور فلک آن سنگ است، ای خواجه تو آن جامی
ــت ــن شــادمــانــی اس ــی فـــراقـــی نــیــســت ع
ــردن م ــت  اس خوش منظر  بربگوید  آیینه 

مفهوم عبارِت »موالنا در زندگانی اهل صلح و سازش و مدارا بود و همین صلح و یگانگی با عشق و حقیقت او را بردباری و تحّمل 0 2064

عظیم بخشید به طوری که طعن و ناسزای دشمنان را هرگز جواب تلخ نمی داد و با نرمی و حسن خلق، آنان را به راه راست می آورد.« با کدام 

)اکنون فرهنیگ آموزش 98( ابیات تناسب دارد؟ 
است ظالمی  کجا  هر  بر  الف( مبخشای 
خوشی و  لطف  به  برآید  ــاری  ک ــو  ب( چ
نرمید شب  کز  گرفت  آن  از  نــور  ــه  ج( م
د( سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد
جنگ و  خشم  در  کنی  تو  که  بدی  ه ( ای 
دوست کــرد  ــوان  ت دشمن  ز  نرمی  ــه  و( ب

است عالمی  بر  ــور  ج او  بر  رحمت  که 
گردن کشی؟ و  تندی  بــه  حاجت  چــه 
بساخت خار  با  که  یافت  آن  از  بوی  گل 
دیده را زین سرمه بینا کن کمال این است و بس
چنگ بــانــگ  و  ســمــاع  از  ــر  ــرب  ت ط ــا  ب
اوست دشمن  کنی  سختی  دوســت  با  چو 

4( ب ـ د ـ و 3( ب ـ ج ـ ه    2( د ـ ه  ـ الف  1( و ـ ب ـ ج 
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آرایءه نوشته شده در مقابل همءه گزینه ها به جز گزینءه ............... درست است.0 2065
نفهمیدیم ریـــا  اهـــل  ــی  ــروش ــن ف دی 1( ز 
من منع  مّدعیا  مکن،  مطرب  و  می  2( از 
نشست نخواهم  تو  از  ُکشی،  شمعم  چو  تو  3( گر 
اشک است،  خون  که  دیده  و  دل  میان  4( دید 

ــواب ث ثـــواب  کــی  و  ــت  اس گــنــاه  گــنــاه  کجا 
ــو خــواهــم شنید ــول ت ـــَود، ق ــر ب ــا غــزلــی ت ت
بُرید نخواهم  تــو  از  زنــی،  تیغم  بــه  تــو  ور 
گزید کناری  و  رفت  میان،  زان  ــرون  ب جَست 

)مجاز(
)حس آمیزی(

)تشبیه(
)استعاره(

)چهاردهمین المپیاد ادیب +(0 2066 کدام آرایه در بیت زیر وجود ندارد؟ 
عـمیق بـحر  این  در  عشـق  ره   غرقـه گشـتـنـد و نگشـتـنـد به آب آلـوده« »آشـنایان 

4( ایهام تناسب 3( جناس  2( تناسب  1( تناقض 
)دوازدهمین المپیاد ادیب(0 2067 در همءه بیت ها هر دو آرایءه »جناس و مجاز« وجود دارد، به جز بیت ............... . 

ــرد گ ــت  ــاس ــرخ ب و  ایـــــران   1( بـــرآشـــفـــت 
سرم شــکــوفــه دار  درخــت  چــو  شــد   2( سپید 
ــو حــلــق را ـــن ســخــن ت ـــر نــبــنــدی زی  3( گ
رام و  آرام  خــوابــیــده انــد  ـــا  ـــوج ه 4( م

ــرد ــب  هــمــی هـــر کــســی کــــرد ســــاز ن
برم ــت  اس غــم  میوءه  همین  ــت  درخ ــن  ای  وز 
را ـــق  ـــل خ ــــوزد  ــــس ب آیــــــد   آتــــشــــی 
ــت اس ـــاده  ـــت اف نــــوا  از  ـــان  ـــوف ط ــل  ــب ط

کدام گزینه فاقد »ایهام« است؟0 2068
تو دوش  به  دوشــم  دیــدم  خــواب  به  1( دیشب 
به صد جان عزیز زان که  تو گر  2( یک سر موی 
عجب چه  آید  من  در چشم  تو  لعل  لب  3( چون 
بیرون ناتوان  چشم  از  رود  جان  که  4( گهی 

دوش؟ آرزوی  از  هــمــی دهــم  ــان  ج ـــروز  ام
ـــی ارزان ــوز  ــن ه بــفــروشــنــد  ــف  ــوس ی همچو 
یمنی عــقــیــق  بــیــفــتــاد  چــشــم  از  گَــــَرم 
بیرون ــان  ج ز  او  مهر  رود  کــه  مبر  گمان 

کدام گزینه دربارءه آرایه های بیت زیر درست نیست؟0 2069
شما شب  پوش  خورشید  می بَرد  آتش  شما«»آِب  نوش  چشمءه  از  حیات  آب  ــی رود  م

4( حس آمیزی ـ حسن تعلیل 3( تلمیح ـ تضاد   2( استعاره ـ ایهام تناسب   1( واج آرایی ـ تشخیص  
آرایه های موجود در بیت زیر، در کدام گزینه آمده است؟0 2070

فنا باقی  و  باقی  است  دولتی  ُرخت  سراب«»عشق  عالم  و  صافی  است  شربتی  درت  خاک 
2( جناس ناهمسان ـ کنایه ـ تشخیص 1( تشبیه ـ تضاد ـ جناس همسان   

4( استعاره ـ تشبیه ـ تکرار 3( تضاد ـ جناس همسان ـ حسن تعلیل 
)اکنون فرهنیگ آموزش 96(0 2071 آرایه های مقابل همءه ابیات به جز گزینءه ............... تماماً صحیح  هستند. 

دوش ــواَم  ت هجران  غم  از  سرشک  1( سیالب 
شب به  ستاره  آسمان  از  جهد  بــرون  2( همی 
دارد ـــام  ج ـــت  دس بــه  کــه  کــس  3( آن 
غفلتم ــواب  خ مستانه،  گریءه  از  نشد  ــم  4( ک

آمــد ــر  ـــاالی س ب ــه  ب امــــروز  ـــد،  بُ ــا دوش  ت
شهاب دلــیــل،  مــن  ــول  ق بــر  و  تیرت  بیم  ز   
دارد ــــــــدام  م ـــــم  ج ـــی  ـــان ـــط ـــل س
را سنگ  این  خود  جای  از  َکند  نتوانست  سیل 

)تشبیه ـ جناس(
)حسن تعلیل ـ تشخیص(

)کنایه ـ ایهام تناسب(
)تضاد ـ استعاره(

در ابیات زیر به ترتیب چند »جناس« و چند »تناقض« وجود دارد؟0 2072
ولیک من  یار  مگر  نبود  جهان  در  الف( کس 
زین و  غریبم  خویشتن  وطن  در  که  ب( منم 
کردیم او  حرم  حریم  وقف  جان  و  ج( دل 
نوشم تو  غم های  می  شادی  به  چند  د( تا 

نبود جهان  در  او  و  بگشتم  جهان  در  بس 
وطنم غریب تر  من  از  هم  که  غریب تر 
کردیم او  کرم  بر  جهان  دو  از  اعتماد  و 
پوشم تو  ــودای  س کسوت  جهان  خلق  از 

4( شش ـ سه 3( چهار ـ دو  2( پنج ـ دو  1( هفت ـ سه 
کدام گزینه دربارءه آرایه های بیت زیر تماماً درست است؟0 2073

او تنـگ  دهـن  جـز  دل،  مقصـود  و  ناپدید«»مقصـد  دل  مقصد  هست،  که  دریغا  نیست 

2( حسن تعلیل ـ کنایه ـ تکرار ـ واج آرایی 1( جناس ـ تضاد ـ مجاز ـ تشخیص  
4( تضاد ـ جناس ـ واج آرایی ـ اغراق 3( پارادوکس ـ جناس ـ استعاره ـ تضاد 

)هنر 90(0 2074 آرایه های بیت زیر کدام است؟ 
بچین است،  نباتی  شکرین میوه  حافظ  کـه در ایـن بـاغ نبینـی ثمـری بهتـر از این«»کِلک 

2( مجاز ـ حس آمیزی ـ تشبیه ـ جناس 1( تشبیه ـ کنایه ـ مجاز ـ استعاره  
4( استعاره ـ مراعات نظیر ـ حس آمیزی ـ تشخیص 3( کنایه ـ مراعات نظیر ـ جناس ـ تشخیص 
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یکی از آرایه های نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟0 2075
باد ــادا  ب چــه  هــر  بــر  ــاد،  ب بــر  داده ام  1( دل 
بــودنــد ــم  نــســل غ از  ــا  م پــشــت  ــاد  ــت ــف 2( ه
داری نسب  و  ــل  اص ــش،  آت از  عشق  3( ای 
ویران بیستون  چون  بی شیرین،  قصر  4( هــر 

فرهاد از  شیرین تر  لیلی،  از  مجنون تر 
مـــــادرزاد ــــــدوِه  ان را،  ـــا  م ــــدر  پ ارث 
باد ـــان  دودم از  دودی،  ـــژاد(  ن  ( تیرءه  از 
ــه دســت باد ــاد، کــاهــی ب ــره ــی ف ــر کــوه ب ه

)جناس همسان ـ تلمیح(
)ایهام ـ تشخیص(

)استعاره ـ واج آرایی(
)تضاد ـ تشبیه(

آرایءه نوشته شده در مقابل کدام گزینه درست است؟0 2076
باده پرست من  دل  و  بــاده فــروش  لبت  1( ای 
انس خیمءه  زده ای  تنگم  دل  در  2( آن چــنــان 
نیست که  هست  خبرم  خود  از  که  مپندار  3( تو 
باشد ــی  ــروش ــاده ف ب ــا  ت ــو  ت ــوت  ــاق ی ـــار  4( ک

مست  و  دیــوانــه  تو  عشق  می  جــام  از  جانم 
نشست  جــاِی  او  در  تو  جز  نبَود  را  کسی  که 
هست  کــه  نیست  کمرت  بند  بستءه  ــم  دل یــا 
باده پرست  مشو  که  »خواجو«  به  گفت  نتوان 

)ایهام(
)تشخیص(

)متناقض نما(
)استعاره(

)خارج از کشور 87(0 2077 در کدام بیت همءه آرایه های »مراعات نظیر، استعاره، تشخیص و جناس« به کار رفته است؟  
خویشتن عمر  همه  در  حسرتی  ندیده  که  1( آن 
2( آن که به تیغ امتحان، ریخت به خاک خون من
تبسّمم یک  به  سوخت  او  نوش خند  3( غنچءه 
آسمان بزاید  چه  تا  گــزیــده ام،  رهی  4( خــاک 

ــی شــمــاره ام؟ ب حــســرت  آورد  شــمــار  ــه  ب کــی 
ـــاره ام دوب کند  زنــده  سوختن،  بــرای  ــاش  ک
اشـــاره ام یــک  بــه  ُکشت  او  نیم مست  نرگس 
ستاره ام کند  چه  تا  گرفته ام،  مهی  جَیِب 

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟0 2078
آفتـاب زیبـا،  روی  آن  بـِر  در  ذّره  چـو  آفتـاب«»ای  پیـدا  تـو،  زلـف  سـایءه  حجـاب  از 

2( تشبیه ـ تضاد ـ حس آمیزی ـ جناس 1( جناس ـ حسن تعلیل ـ تشبیه ـ کنایه 
4( تضاد ـ اغراق ـ تشبیه ـ جناس 3( اغراق ـ جناس ـ تشخیص ـ تشبیه  

اگر ابیات زیر را به ترتیب »استعاره، تلمیح، ایهام، حسن تعلیل و حس آمیزی« مرتّب کنیم، گزینءه ............... درست است.0 2079
گذشت دراز  شبی  دوشم  تو  زلف  شور  الف( ز 
را بیمار  این  که  گو،  حدیثی  ما  با  لب  ب( زیر 
خیال می بندد  نقش  تا  عارضت،  صفات  ج( در 
تشّبه تو  دهــان  به  حیوان  د( سرچشمءه 
گرفت باال   آن  از  رعنایی،  و  قّد  آن  دید  ه( سرو 

است دوش  از  زیــادت  سیاهت  زلف  اگرچه 
است ِشکّر  زان  شربتی  کآرزوی  شد  مّدتی 
کس سخن نازک تر و رنگین تر از »سلمان« نگفت
شد نهان  روی  آن  از  ــردم  م نظر  از  کــرد 
باال  گرفت آن  از  کارش  الَجــَرم  چمن ها  در 

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

همءه گزینه ها به جز گزینءه ............... نقش تبعی »معطوف« دارند.0 2080
1( مهتران در سخن آمدند و زمانی نومیدی نمودند از امیر و از استیالی این دو سپاه ساالر.

2( امیر گفت: »بدین مقدار شغل زشت و ُمحال باشد تو را رفتن، که به خراسان فتنه است از چند گونه.«
3( خواجه بدو نامه فرموده بود که: »قاضی شیراز چنین و چنین نبشت و جواب چنین و چنین رفت.«

4( این بزرگان چون نان بخوردند، برخاستند و به دیوان بازآمدند و بنشستند و دست بشستند. 
)زبان 89(0 2081 در کدام عبارت »نقش تبعی« وجود ندارد؟ 

1( نثر داستانی اکنون مهم ترین نوع ادبی اروپا و مهم ترین نوع ادبی جهان امروز است و خود اقسامی دارد.
2( در نگاه نخست، طنز، برای شوخی و خنده است، ولی بعد روشن می شود که طنزنویس از نارسایی ها و ناروایی های جامعه رنج می برد.

3( شعر انسانی به مسائل وطن پرستی، بشردوستی، مخالفت با استعمار و تسّلط بیگانگان، محّبت به فرزندان و خانواده و آزادی خواهی می پردازد. 
4( نکتءه مهمی که لزوم اخالق جدید را مطرح می سازد، این است که اخالق از بنیادهای اجتماعی است و دارای تمام خصوصّیات این بنیادهاست.

تعداد »معطوف«های کدام عبارت بیشتر است؟0 2082
1( آزار و انکار مخالفان سبب شد که او نیز در طلب یار همدل و همدم خود، عازم دمشق شود.

2( کوشش و جست و جوی موالنا به جایی نرسید و شمس را نیافت.
3( عزم کرد که دیگر بدان شهر پرغوغا باز نیاید و جایی برود که از او خبری نشنوند و رفت.

4( مریدان از تعطیل شدن مجالس درس، به خشم آمدند و موالنا را دیوانه و شمس را جادوگر خواندند.
او همان پیر و مرشدی است که سال ها در 0 2083 او یافت و دانست که  الهی را در  از لطف  در عبارت »چون شمس را دید، نشان هایی 

جست وجویش بود؛ از این رو، به شمس روی آورد و با او به صحبت و خلوت نشست و دِر خانه بر  آشنا و بیگانه بست و تدریس و وعظ را رها 

کرد.« کدام واژه ها به ترتیب »معطوف به مسند« و »معطوف به مفعول« هستند؟
4( مرشد ـ وعظ  3( مرشد ـ تدریس   2( خلوت ـ وعظ  1( پیر ـ تدریس 
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در همءه ابیات، واژه هایی که به یکدیگر عطف شده اند به درستی مشّخص شده اند؛ به جز ............... .0 2084
دهر زینت  و  فلک  زیــب  که  بــاش  من  ــار  1( ی
ــش دروی مکن  سفر  جــانــان  منزل  ز  2( دگـــر 
دل ای  است  فتنه  و  پرآشوب  عشق  3( طریق 
باغ به  گل  آمد  خنده  هــزاران  صد  و  لبی  4( با 

است من  پروین  چو  اشــک  و  تو  روی  مه  از 
بس خانقاهت  کنج  و  معنوی  سیر  ــه  ک
رود شــتــاب  ــا  ب راه  ــن  ای در  کــه  آن  بیفتد 
شنید بویی  گــوشــه ای  در  گوییا  کریمی  از 

در کدام بیت ها بخش های مشّخص شده به هم عطف نشده است؟0 2085
الله زار و  صحرا  و  سبزه  و  روان  آب  الف( ز 
توست هم صحبتان  و  تو  تر  دامــن  ب( از 
زمان جور  و  فلک  جفای  ز  بــودم  ج( پیر 
کشید خود  گریبان  به  سر  که  کسی  د( صائب 
پرآشوب رهگذار  این  در  عقل  چشم  ه( به 

است خوش تر  احباب  در  چشم  که  مگو  من  با 
بسته اند زنــگــار  کــه  ــرخ  چ آیینه های 
آمد ــاز  ب ــوان  ج عشق  پیرانه سرم  ــاز  ب
نمی کشد رضـــوان  منّت  و  بهشت  ــاز  ن
است بی محل  و  بی ثبات  جهان  کار  و  جهان 

4( ب ـ ج ـ د 3( الف ـ ج ـ د  2( الف ـ ج ـ ه  1( ب ـ د ـ ه 
در کدام بیت نقش تبعی »تکرار« دیده نمی شود؟0 2086

من با  گریه  هــوای  دوســت!  ای  گرفته  ــم  1( دل
ــدارم ن گلشنی  ــه  ب راهـــی  کــه  روم  2( کــجــا 
3( نه بسته ام به کس دل، نه بسته دل به من کس
4( ز من هر آن  که او دور، چو دل به سینه نزدیک

من؟ کجا  روم،  کجا  گــریــزم،  قفس  از  گــر   
من تنگنا  کنج  ــه  ب ــرگــشــودم  ب ـــده  دی ــه  ک
من ــا  ره ــا  ره ــا  ره مـــوج،  ــر  ب تخته پاره  چــو 
من جدا  جدا  او  از  نزدیک،  آن  که  هر  من  به 

در کدام بیت نقش تبعی »تکرار« وجود دارد؟0 2087
بــود یـــار  یـــار  مـــرا  ــه  ک ــو  ک ــــار  روزگ 1( آن 
یار ــای  ــب زی رخ  مهر  ــا  ی مِهرست  ــو  ــرت 2( پ
پی از  دل  شــکــســتــه  و  ــــت  3( مــــی رف
تنگ دل  ــر  ب ــت  ــراح ج چــنــدیــن  4( مــــزن 

بــود ــار  ــن ک در  او  و  ــم  غ از  ــار  ــن ــرک ب ــن  م
دوست رعنای  ســرو  قد  یا  اســت  ســرو  قامت 
ـــت ـــی رف ـــده م ـــی ـــپ نــــــاالن نــــــاالن ط
سنگ نه  و  است  پوالد  نه  دل،  این،  است  دل 

در کدام بیت نقش تبعی »تکرار« وجود ندارد؟0 2088
درشــت و  ــیــز  ت ـــرخ  چ ـــرم  ن شــد  ـــرم  ن  )1 
 2( در صدف جان ُدری نیست به جز دوست دوست
ــم دان ــن  ــن م ــان م ــم غ ـــوام  ت  3( غــمــخــوار 
فرمود چــه  هندو  آن  کــه  بین  نصیحت   )4

 رام شــد رام دهـر تـنـد و حَـــرون ) سـرکـش(
اوست اوست  بَود  زنده  او  عشق  از  دل  که   آن 
ــــان مـــن مـــن دانـــم ــی زی ــن  خــونــخــوار م
زود ـــور  خ زود  ــی  ــیــاب ب ــی  ــال م ـــون  چ کــه 

در گزینءه ............... نقش تبعی »بدل« دیده می شود.0 2089
1( هنگامی که بهاء ولد، مناسک حج را به پایان برد، در بازگشت، به طرف شام روانه گردید.

2( پادشاه سلجوقی روم، عالءالّدین کیقباد از مقامات او آگاهی یافت، طالب دیدار وی گردید.
3( جالل الّدین، در هجده سالگی به فرمان پدر با »گوهر خاتون« سمرقندی ازدواج کرد.

4( پس از درگذشت بهاءالّدین، جالل الّدین محّمد به اصرار مریدان و شاگردان پدر، مجالس درس و وعظ را به عهده گرفت.
در کدام عبارت، نقش تبعی »بدل« به کار نرفته است؟0 2090

1( ناگهان آفتاب عشق و شمس حقیقت در برابرش نمایان شد؛ او شمس الّدین تبریزی بود.
2( سلطان ولد، فرزند موالنا، هر َدم بی تابانه به بالین پدر می آمد و باز از اتاق بیرون می رفت.

3( خواجه عبدالکریم، خادم خاّص شیخ ما، ابوسعید بود.
4( پدر جالل الّدین، محّمد بن حسین خطیبی، معروف به بهاءالّدین ولد از دانشمندان روزگار خود بود.

)انساین 98(0 2091 با توّجه به بیت زیر، کدام موارد کامالً درست است؟ 
مهربان و  نامهربان  دوستان،  مردم  هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس«»گیرند 

ب( یک مسند در بیت وجود دارد. الف( در بیت دو »واو« عطف وجود دارد. 

د( در بیت یک صفت مبهم به چشم می خورد. ج( در بیت یک نقش تبعی یافت می شود. 
4( ج ـ د 3( ب ـ د  2( الف ـ ج  1( الف ـ ب 

)خارج از کشور 95(0 2092 در کدام بیت »نقش تبعی« یافت می شود؟ 
چیست که  نمی دانی  چــون  چوگان،  ــال  1( ح
وصال نسیم  ای  بــودی  دگر  وصــال  خود  2( تــو 
نشکستم من  و  شکست  موّدت  عهد  3( حریف، 
آوری روی  در  روی  خلوت  به  پری رویان  4( با 

ــوی  گ گـــوی  تـــرک  بـــه  نــصــیــحــت گــو  ای 
بست تــو  ــای  وف در  امید  دل  کــه  نگر  خطا 
نبریدم ــن  م و  ــد  ــری ب ارادت  بــیــخ  خلیل 
کنی پری خوانی  و  ــازی  دیــوانــه  س را  خویش 
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در کدام عبارت، مضاٌف  الیه دارای »بدل« است؟0 2093
1( ویلیام بلیک شاعر و نّقاش رومانتیک می گوید: »آن جا که شادی نباشد، انسان نیست.«

2( عاقبت، یکشنبه، پنجم جمادی اآلخر سال 672 هجری قمری، خورشید عمر موالنا نیز از این جهان به جهان آخرت سفر کرد.
3( سعدی نامه یا بوستان اثر ارجمند شاعر و نویسندءه ایرانی، سعدی شیرازی است.

4( این شیخ همیشه شاّب، پیرترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی، هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم مهر یک پرستار.
)زبان 93(0 2094 نقش »تبعی« در کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟ 

1( امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود  آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود و برنشست.
2( گفت: بونصر را بگوی که امروز درستم و در این دو سه روز، بار داده آید که عّلت و تب تمامی زایل شد.

3( این مرد بزرگ و دبیر کافی، به نشاط، قلم در نهاد تا نزدیک نماز پیشین از این مهّمات فارغ شده بود.
4( امیر را یافتم آن جا بر َزبَر تخت نشسته، مخنقه در گردن، ِعقدی همه کافور و بوالعالی طبیب آن جا نشسته بود.

در متن زیر، چند نقش »تبعی« وجود دارد؟0 2095
»جان لوئیجی بوفون، دروازه بان و کاپیتان تیم مّلی ایتالیا و یوونتوس در 14 نوامبر 2017 پس از حذف مقابل تیم مّلی سوئد و جا ماندن ایتالیا 

از جام جهانی 2018 روسیه، با چشمانی گریان، از فوتبال مّلی خداحافظی کرد.«
4( چهار  3( سه   2( دو  1( یک 

کدام نقش های »تبعی« در متن زیر یافت می  شود؟0 2096
»در کویر بیرون از دیوار خانه، پشت حصار ده، دیگر هیچ نیست. صحرای بی کرانءه عدم است؛ خوابگاه مرگ و جوالنگاه هول. راه، تنها به 

سوی آسمان باز است. آسمان، کشور سبز آرزوها، چشمءه مّواج و زالل نوازش ها، امیدها و انتظار! انتظار.«
4( تکرار ـ بدل ـ معطوف  3( معطوف ـ تکرار   2( معطوف ـ بدل  1( بدل ـ تکرار 

کدام بیت فاقد نقش تبعی »بدل« است؟0 2097
جوی لب  و  بهار  و  اســت  ابــر  سایءه  1( ساقیا 
بازآیی عهد  بــه  تــو  گــر  کــه  نیست  2( بعید 
فضل خویش از  ندارم خدمتی  بنده  من  3( گرچه 
ــزه اش ــم غ ــر  ــی اس دل  هـــــزاران  ــــد  4( ص

بگوی  تو  خود  دلی  اهل  ار  کن  چه  نگویم  من 
قربان کنم  خویشتن  من  تو  وصــل  عید  به 
تـو خـداونـدی بـه جـا  آر از کــرم ایـن در پـذیـر
ــان جــهــان خــــود بــنــده  اش ــط ــل بــــود س

)ریایض 93(0 2098 در کدام بیت »نقش تبعی« یافت نمی شود؟ 
شیرین کار شهسوار  ای  لعبتی  چه  خود  1( تو 
ــو روی ـــردا چ ــه ف ــــروز چــنــان بــزی ک 2( ام
3( مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست
ــت آرزوس گلستانم  و  ــاغ  ب که  رخ  4( بنمای 

توست؟  تــازیــانــءه  رام  فلک  چــو  توسنی  کــه 
همه  کس گــریــان  و  روی  ــرون  ب تــو  خــنــدان 
هست ــاری  ک ــوام  ت فکر  به جز  روز  و  شب  یا 
ـــت ــه قــنــد فـــراوانـــم آرزوس ــب ک بــگــشــای ل

)هنر 95( 0 2099 کدام بیت فاقد »نقش تبعی« است؟ 
مرا الف  کنی  راســت  تو  که  الف  زنم  1( الف 
کوری هر  ــوری  ک بر  ــوری  ن زهــی  ــاش  2( شــاب
است خیره  مــن  ز  کنون  ــود  خ ــان  ــم 3( آس
صاف یــاران  را  تو  مر  روید  چرخ  و  زمین  4( بر 

معتبرم  نــظــرت  در  ــن  م ــه  ک نــاز  کنم  نــاز 
سر ـــرآرد  ب کــه  پــس  زان  نپوشاند  روی  کــو 
کــــه چـــــرا ایـــــن زبــــــون نــمــی خــســبــد
دار یــاد  پیشین  یــار  با  کــرده ای  عهدی  لیک 

)ریایض 96(0 2100 در کدام سروده دو نوع »نقش تبعی« وجود دارد؟ 
1( عاشقم، عاشق ستارءه صبح/ عاشق ابرهای سرگردان

2( آتش زنم به خرمن اّمیدت/ با شعله های حسرت و ناکامی
3( ای مرغ دل که خسته و بی تابی/ دمساز باش با غم او دمساز

4( اکنون منم که در دل این خلوت و سکوت/ ای شهر پرخروش، تو را یاد می کنم
در بیت گزینءه ............... دو نوع »نقش تبعی« متفاوت یافت می شود.0 2101

مانده ایم یــک روی  و  یکدل  غنچه  همچو  1( ما 
گفتم غم  حدیث  شب  با  و  نشستم  بس  2( ز 
سر به  شد  نکرده  ریا  بیشتر  سهم  عمر،  3( ز 
خدمت دیــوانــه  و  ــق  ــاش ع از  4( مـــخـــواه 

دورو شــدی؟  و  دو رنـــگ  ــه  الل ــرا چــو  مــا چ بــا 
بیا ــد،  ــری پ ــگ شــب  رن و  مــن  ــگ  رن غــّصــه  ز 
کنم؟ ریــا  چــرا  دگــر  مختصر  مانده  که  بدین 
محّبت درد  از  ــت  ــوخ س ـــود  خ او  کـــه 

تعداد نقش های »تبعی« در کدام بیت بیشتر است؟0 2102
میکده دریا  و  غّواص  من  و  ا ست  دردانه  1( عشق 
ـــارش آگــاهــم ــز هــمــه حـــال و ک ـــن ک 2( م
3( بـلی توّقـع من بنــده خـود هـمـین بـوده اسـت
لطف و  قهر  به  تا  دهش  عمر  دوام  رب  4( یــا 

برکنم  ســر  کجا  تــا  ــا  آن ج در  ــردم  ب ــرو  ف ســر 
را؟ کـــامـــش  و  ـــــراد  م ــم  ــب ــل ط هـــرگـــز 
چـه در قـدیـم و حـدیـث و چـه در قـلـیل و کـثیر
را ــکــخــواه  ــی ن و  ـــد  ده ـــزا  ج را  ـــدخـــواه  ب
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چه تعداد از ترکیب های زیر »ترکیب اضافی« هستند؟0 2103

 »ریشءه ظلم ـ اظهار لطف ـ اتاق جلویی ـ فهرست اسم ها ـ نگاه گیرا ـ چهرءه سرباز ـ پیشگاه امپراتور ـ هنگام استراحت ـ حرارت بسیار ـ 

رمز عبور ـ تحّوالت داخلی«
4( هشت  3( هفت   2( شش  1( پنج  

تاریخی می خوانند.« چند 0 2104 اثر  تاریخی خود،  توضیح وضعیت  برای  که  باشد  تابع عالیق خوانندگانی  نباید  »تاریخ نویس  عبارت  در 

»ترکیب اضافی« وجود دارد؟
4( شش  3( پنج   2( چهار  1( سه 

در کدام گزینه »مضاف« نقش »مفعولی« دارد؟0 2105
1( در همین آن، صدای تیری شنیده شد و گلوله ای به بازوی راست گیله مرد اصابت کرد.

2( نفیر باد نعره های عجیبی را از قعر جنگل به سوی کومه همراه داشت.
3( در همین لحظه کبریت آتش گرفت و نور زرد رنگ آن، قیافءه گیله مرد را روشن کرد.

4( باران می بارید. افق روشن می شد و ابرهای تیره کم کم باز می شدند.

)انساین 99(0 2106 »ترکیب های اضافی« در کدام بیت، بیشتر است؟ 
ُخلد بــاغ  ــدر  ان آدم  ــان  زم در  حافظ  1( شعر 
ابــد شـــام  آخـــر  ــا  ت ازل  صــبــح  دم  2( از 
بدار معذورم  بگسست  اگــر  تسبیح  3( رشتءه 
4( حسن مه رویان مجلس گرچه دل می برد و دین

بود اوراق  زیــنــت  را  گــل  و  نسرین  دفــتــر 
بود میثاق  یک  و  عهد  یک  بر  مهر  و  دوستی 
بود سیمین ساق  ساقی  ساعد  ــدر  ان دستم 
بود ــالق  اخ خوبی  و  طبع  لطف  در  ما  بحث 

کدام عبارت ها، از نظر تعداد »ترکیب های اضافی«، دو به دو برابر هستند؟0 2107

الف( شمس از مردم تبریز بود و خاندان وی هم اهل تبریز بودند.

ب( یاران موالنا هم که پژمردگی و دلتنگی او را در غیبت شمس دیده بودند، از کردار خود پشیمان شدند.

ج( روزها به شغل تدریس می گذرانید و شاگردان و پیروان بسیاری از حضورش بهره می بردند و مردم روزگار بر تقوا و زهد او متّفق بودند.

د( دیار روم از تاخت و تاز سپاه مغول برکنار بود و پادشاهی دانا و صاحْب بصیرت و عالم پرور و محیطی آرام و آزاد داشت.

ه( او برای کسب علوم و معارف، بسیار مسافرت کرد و از مشایخ فراوانی بهره برد.
2( )الف ـ ه( ـ )ب ـ ج( 1( )الف ـ ه( ـ )ج ـ د(  
4( )ب ـ د( ـ )الف ـ ج(  3( )الف ـ د( ـ )ب ـ ج(   

در عبارت »یکی از علِل واپسماندگی صنعتی کشورهای کم رشد این واقعیت است که طبقات مالک بومی ترجیح می دهند پول های 0 2108

خود را در اموال غیرمنقول، بازرگانی یا معامالت سوداگرانه سرمایه گذاری کنند تا این که به ساختمان صنعت مدرن بپردازند.« به ترتیب چند 

»ترکیب وصفی« و چند »ترکیب اضافی« وجود دارد؟
2( هشت ـ چهار 1( هفت ـ پنج  

4( نه ـ شش  3( شش ـ هفت   

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(0 2109 در کدام بیت ضمیر پیوسته در نقش مفعولی به کار رفته است؟ 
ــدت ــواه خ دل  چــه  هــر  پــی  از  ــــرو  1( م
نـــوردیـــد دســت ــک  ــاب بــســت و چ ــا  ــب 2( ق
پشت ــه  ــروان پ ــو  چ ــردان  ــگ ب ــهــرش  م 3( ز 
میفکن ــرون  ــی ب ســنــگ هــا  ایـــن  لــعــل  4( ز 

ــدت ــاه ـــن نــــور جــــان ک ـــه تــمــکــیــن ت ک
شکست دســتــش  و  ـــد  ـــدن دری ــش  ــای ــب ق
بکشت جمالش  شمع  قیچی(،   ( مقراض  که 
میفکن خـــون  در  ــدی ام  ــن ــک اف خـــاک  ــه  ب

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(0 2110 با توّجه به بیت زیر، کدام گزینه درست است؟ 
گفت مژده  به  غیبم  هاتف  که  بیا  می فرستمت«»ساقی  دوا  که  کن  صبر  درد  با 

ـَ م« نقش متّمم دارد. 2( ضمیر » 1( کلمات »ساقی« و »هاتف« به ترتیب نهاد و منادا هستند. 
4( در بیت، دو مفعول و یک مسند وجود دارد. 3( در بیت، یک نقش تبعی وجود دارد. 

)یس  و یُکمین دورءه المپیاد ادیب(0 2111 ـَ ت« در مصراع اّول، در کدام گزینه درست است؟  مضاف ضمیرهای پیوستءه »
منت  سوی  می زند  ره  تنت،  سودای  به  می زند«»بختم  سر  بر  که  دستی  گردنت،  در  آورد  تا 

4( سودا ـ من 3( تن ـ ره  2( سودا ـ ره  1( تن ـ من 
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کتاب »زندگانی جالل الّدین محّمد مشهور به مولوی« اثر کیست؟0 2112
4( مجید واعظی 3( عبدالحسین وجدانی  2( لطفعلی صورتگر  1( بدیع الّزمان فروزانفر 

محّمدبن منّور خالق کدام یک از آثار زیر است؟0 2113
4( اسرارالّتوحید 3( بهارستان  2( تحفةاالحرار  1( تاریخ بیهقی 

محّمدبن حسین خطیبی نام کدام یک از عرفای زیر است؟0 2114
4( مولوی 3( سلطان ولد  2( شمس  1( بهاء ولد 

جالل الّدین محّمد مولوی در هنگام خردسالی با کدام عارف دیدار کرد و او کدام کتاب را به جالل الّدین هدیه داد؟0 2115
4( عطّار ـ اسرارنامه 3( سنایی ـ الهی نامه  2( عراقی ـ الهی نامه  1( سعدی ـ گلستان 

جالل الّدین محّمد مولوی در قرن ............... در شهر ............... به دنیا آمد.0 2116
4( هفتم ـ قونیه 3( هفتم ـ بلخ  2( هشتم ـ بخارا  1( هشتم ـ سمرقند 

کدام پادشاه از بهاءالّدین ولد، پدر موالنا خواست تا در قونیه اقامت کند؟0 2117
4( جالل الّدین منکبرنی 3( عالءالّدین کیقباد  2( محّمد خوارزمشاه  1( سلطان مسعود 

»پرنده« لقب کدام عارف ایرانی بوده است؟0 2118
4( سلطان ولد 3( بهاءالّدین ولد  2( شمس الّدین تبریزی  1( موالنا جالل الّدین  

با توّجه به زندگی نامءه موالنا، کدام گزینه نادرست است؟0 2119
1( از شاعران و عارفان هم روزگار موالنا می توان به سعدی و فخرالّدین عراقی اشاره کرد.

2( پدر جالل الّدین، محّمد بن حسین خطیبی معروف به بهاءالّدین ولد از دانشمندان روزگار خود بود.
3( دیدار شمس و موالنا در سال 642 هجری قمری اّتفاق افتاد، یعنی در 38 سالگی موالنا.

4( صالح الّدین زرکوب از موالنا درخواست کرد کتابی ]برای هدایت مریدان[ به طرز بوستان سعدی به نظم درآورد.
نام آثار »سنایی، عطّار« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 0 2120

2( اسرارنامه ـ الهی نامه 1( لیلی و مجنون ـ الهی نامه  
4( الهی نامه ـ منطق الطّیر 3( تذکرة االولیا ـ منطق الطّیر  

اگر دو بیت زیر، ابیات آغازین یک قطعه شعر باشد، با توّجه به درون مایه، قالب و وزن آن، این دو بیت از کتاب ...............، سرودءه 0 2121

............... برگرفته شده است.
آرزوســت گلستانم  و  باغ  که  رخ  »بنمای 
ابر ز  ــی  دم ــرون  آ  ب ُحسن،  آفتاب  ای 

ــت آرزوس ــم  ــراوان ف قند  که  لب  بگشای 
ــت« آرزوس تابانم  ُمشعشِع  چهرءه  کــان 

2( مثنوی معنوی ـ مولوی 1( لیلی و مجنون ـ نظامی  
4( فرهاد و شیرین ـ وحشی بافقی 3( غزلیات شمس ـ مولوی  

پدیدآورندگان آثار »تذکرةاالولیا ـ مرصادالعباد ـ تحفةاالحرار« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟0 2122
ه انصاری ـ نجم رازی ـ جامی 2( خواجه عبدالّلٰ 1( جامی ـ سنایی ـ وحشی بافقی  

4( سنایی ـ عطّار ـ محّمد بن منّور 3( عطّار ـ نجم رازی ـ جامی  
نویسنده یا سرایندءه چند مورد از آثار زیر درست نیست؟0 2123

)بوستان: سعدی( ـ )فرهاد و شیرین: نظامی( ـ )تحفةاالحرار: اوحدی( ـ )اسرارنامه: عطّار( ـ )الهی نامه: سنایی( ـ )منطق الطّیر: جامی(
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
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سالک(.0 2016 مریدیعنی»پیرو،دنبالهرو،شاگرد«) گزینءه »3« 
سالک(است. پیر،ُمراد(مقابلُمرید) مرشد)

ُزهد:پارسایی،پرهیزگاری)»پنددادن«درگزینءه)1(0 2017  گزینءه »2« 
و»اندرز«درگزینءه)3(معنایواژءهوعظاند(ـعازم:رهسپار،راهی،روانهـ
شبگرد:شبرو،داروغهونگهبان،دزدوعّیار)»گدا«درگزینءه)4(ازمعانِی
شبگردنیست!(ـَملَک:فرشته)اینواژهراباَمِلک»شاهوسلطان«،ُملک

»عظمتوپادشاهی«اشتباهنگیریم.(
در»ب«،شریعتبهمعنی»شرع،آیین،راهدین«0 2018 گزینءه »1« 

ومقابل طریقتاست.در»د«نیز،نیکوسیرت)خوشباطن،خوشُخلقوخو(
معنیخوش لقانیست.)خوش لقایعنیزیبارو،خوشسیما،خوشچهره(

واژههاییکهنادرستمعناشدهاندبههمراهمعنی0 2019 گزینءه »4« 
صحیحآنها:

محضر:محّلحضور،درمتندرس،مجازاًبهمعنیمجلسدرسیامجلسیکه
درآن،سخنانقابلاستفادهگفتهمیشود.)کبریابهمعنی»بارگاهخداوندی«
است(.ـکبریا:بارگاهخداوندی)افالکجمعفلکوبهمعنی»آسمانها«
ُه ُروَحُه العزیز:خداوند،روحعزیزاوراپاکگرداند.)»پاکو س اللّٰ قَدَّ است.(ـ

منّزهاستخدا«معنایاصطالحُسبحان اللّٰهاست.(
غلطهایامالییوشکلصحیحآنها:0 2020 گزینءه »3« 

نواحی؛نواهی،جمعنهیوناهیهوبهمعنی»نهیشدهها گزینءه)1(:نواهی
وامورممنوعه«استونواحی،جمعناحیه.باتوّجهبهمعنایعبارتوهمراهی

کلماتطرِفشام،روانهگردیدن،متوّجهمیشویمکهنواحیصحیحاست.
ُزهد:پارسایی،پرهیزگاری گزینءه)2(:ذهد

پژمردگی گزینءه)4(:پژمردهگی
متّفق:  مناسک:جمِعَمنِسک،اعمالعبادی،آیینهایمذهبیـ

افغان:نالهوزاری همسووهمعقیده،موافقـ
غلطهایامالییموجوددرمتنوشکلصحیحآنها:0 2021 گزینءه »2« 

غوغا:هیاهو،فریادوآشوب،بانگوخروش غوقا
خواست:تقاضا،طلبکرد،درخواستنمود)خاستیعنیبرپا خاست

شد،بلندشد،پدیدآمد(
ُخرد:کوچک،اندک،ناچیزوحقیر)خورد:خوردن،طعاموخوراک( خورد

ِاصرار:پافشاری،ایستادگی  َبهاء:رونق،درخشش،پرتووجلوهـ
ودوامدرامری،سماجت)َاسرار:جمعسّر،رازها،رموز(ـوعظ:اندرز،
ُحسام:شمشیرتیز،شمشیربّرانـ پنددادنـمحضر:محّلحضور،درگاهـ
خصمان:دشمنان منطق الّطیر:زباِنمرغانـ طرز:طریق،نمط،روش،شیوهـ

وبدخواهان
ِسالحبهمعنی»ابزارجنگ«استوَصالحبهمعنی0 2022 گزینءه »2« 

»پارسایی،پرهیزگاری،نیکیوُزهد«؛گوشه نشیناِن صالحیعنیکسانیکهبه
قصدُزهدوپارساییوبرایدورماندنازگناه،گوشهنشینیاختیارکردهاند.
برخواستهمتناسبمعناییصحیحیبابیتنداردوبرخاستبهمعنی»از
میانرفتن،زایلونابودشدن«جایگزینصحیحومناسبیاست:عشقو
شیداییغلبهیافتوآوازهوشهرِتپاکدامنیوپرهیزگارِیگوشهنشینانو

عابداِنپارسابربادرفت.
و عفاف مجازاً پوشیدگی، مستوری: ـ مسّلط چیره، غالب:  

ناموس:آبرو،اعتبار،آوازه،شهرت پاکدامنیوپرهیزگاریـ
الهاندراینبیت،امالینادرستیداردوصورت0 2023 گزینءه »3« 

صحیحاینکلمهالحاناست،بهمعنی»آوازها،صوتها«.
معنیمصراعدومبیت)3(:کهاززبانپرندگانشاصواتوآوازهایخوشو

دلکشبیرونمیآید.
 

گزینءه)1(:الست:مأخوذازآیءه»ألسُتبَِربُِّکم؟قالوابَلَی...«کهاشارهداردبهعهد
الستیاپیمانیکهخدادرروزالستازارواحبنیآدمگرفتـقالب:شکل،

لقا:دیدار،روی،چهره پیکر،جسم)غالِب:چیره،مسلّط(ـ
گزینءه)2(:حور:مردوزنسیاهچشم؛حوردرعربیجمع»اَحوروحوراء«
قصور: است،ولیدرفارسیبهمعنایمفردبهکارمیرود.)هور:خورشید(ـ
جمعقصر)درمصراعدومبهمعنای»کوتاهیکردنوتقصیر«بهکاررفته

صنم:بُت،دلبر،معشوقزیبارو محض:صرف،خالص،پاکـ است(ـ
ـرضوان:بهشت،نگهبان گزینءه)3(:َصدر:صدروباالیمجلس،پیشگاه

بهشت،ُصّفه:ایوان،شاهنشین
پیرو، تابع: ـ پسندیده( مطلوب، )مطبوع: پیرویشده متبوع: :)4( گزینءه

فرمانبردار،مطیع
معنیبیت:»ایصائب!برگُحسنوجمالآدمیهموارهسبزوخّرمباقی
نمیماندوباألخرهروزینیززایلوپژمردهمیشود؛همانطوریکههر

اطاعتشدهوحاکمی،روزیفرمانبرومطیعخواهدشد.«
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گزینءه)2(:نماز پیشین:نمازظهر
گزینءه)3(:ِعقد:گردنبند)َعقد:پیمان،پیمانبستن(

بخاستمیعنی»برپاشدم،بلندشدم«،پستناسبو0 2032 گزینءه »2«  
ارتباطیباعبارتنداردو بخواستمبهمعنای»درخواستکردم،طلبیدم«باید

جایگزینآنشود.
 

موافقت: سیاحت:سیروگردشـ گزینءه)1(:متّفق:همسو،موافق،همعقیدهـ
مصاحبت:همصحبتی،همدمی همراهی،همسفربودنـ

گزینءه)2(:قاعده:روش،قانون،اصلـبگزاردم:بهجایآوردم،اداکردمـ
جسارت:دلیری،بیباکیوگستاخی

معانیرایجمصدرگزاردن:بهجایآوردنواداکردن،رساندنوبیانکردن،
پرداختن،تفسیروتعبیرکردن

معانیرایجمصدرگذاردن،گذاشتن:نهادنوقراردادن،اجازهدادنو
رهاکردن،سپریکردن

اصوات:جمع گزینءه)3(:ثنا:تحسینوستایشوتمجید)سنا:نور،روشنایی(ـ
 مسامع:جمعمسمعومسمعه؛گوشهاـ الحان:جمعلحن،آوازهاـ صوتـ

اُنس،خوگرفتن قُدس:پاکیـ
َصالح: ُزّهاد:جمعزاهد،پارسایان،پرهیزگارانـ گزینءه)4(:موضع:جا،مکانـ
خیر،نیکی)ِسالح:ابزارجنگونزاع(ـعزیمت:آهنگ،قصدواراده،عزمـ

مقرون:پیوسته،همراه
مزّلتبهمعنی»لغزش،لغزشگاه«استومذّلتبه0 2033 گزینءه »3« 

معنی»خواری،پستی،زبونیوفرومایگی«؛باتوّجهبهمعنایبیتوهمراهی
کلمءهخواری،مذّلتصحیحومناسباست:اگردرنزدونظریار،چنینخوار
وحقیرنبودم،درهجروفراِقاواینقدرزبونیوعذابوخوارینمیکشیدم

)اینقدرخوارینصیبمنمیشد(.
نگزاردبهمعنی»بهجاینیاورد،ادانکند،نپردازد«0 2034 گزینءه »3« 

گذاشتن مصدر از نگذارد، و ندارد عبارت با تناسبی گزاردن، مصدر از
بایدجایگزینآنشود:»جانبحَزمُمهَملنگذارد«یعنیجانباحتیاط
ودوراندیشیراترکورهانکند)جانباحتیاطرادرنظربگیرد(.بادر
نظرگرفتنمعنایجمالِتآخروحضورواژههاینوا،نواخته،الحانو...،
درمییابیمکهصفیر)بانگوصدایبلند(صحیحاستنهسفیر)فرستاده(.وذر

همباامالینادرستیآمدهکهشکلصحیحآن،ِوزربهمعنی»گناه«است.
مالمت، طعن: ـ فرومایگی زبونی، بدبختی، خواری، مذّلت:  
سرزنشکردن،عتابـقضا:سرنوشتوتقدیرـَحزم:احتیاط،هوشیاری،
دوراندیشیـُمهَمل:معطّل،ضایع،بیهوده،تباهـزایل کننده:نابودکنندهـ
غریب: نقِض عهد:پیمانشکنیـ حمّیت:غیرت،مردانگی،دالوری،تعّصبـ
لهو: هزاردستان:بلبلـ الحان:جمعلحن،نغمههاـ بدیع،شگفت،نووتازهـ

خوشیونشاط،سرگرمی
درشرع0 2035 که آنچه »نهیکننده، معنای به نواهی گزینءه »1«  

ممنوعباشد«درعبارِت»واینموضعمحّلیبودازنواهِیشرق...«کاربرد
صحیحومناسبینداردونواحیبهمعنای»اطرافواکناف«بایدجایگزینآن
شود.نقضبهمعنی»شکستن،شکستنعهدوپیمان«استونغزبهمعنای
»نیکو،خوش،دلکشوجّذاب«،مالحظهمیکنیدکهنغزمناسبعبارِت
»مقامیدلکشونغزدیدوفضاییخّرموسبز«استنهنقض!عظیمتنیز
دراینمتنامالینادرستیداردوصورتصحیحآنعزیمتاستبهمعنای

»اراده،قصد«.
رأفت: ـ اندک حقیر، کوچک، ُخرد: ـ پیوسته همراه، قرین:  
نُزهت:خوشی،خّرمی،پاکیو تفّرج:سیروتفریح،گردشـ مهربانی،شفقتـ
 روضءه رضوان:باغبهشتـ مرغزار:سبزهزار،علفزارـ نهر:جوی،رودـ پاکیزگیـ
معظَم:بزرگوعظیم،کهغالباًدرمورداشیاوشهرهاوکشورهابهکارمیرود
خاست: )معظَّم:بزرگداشتهشدهکهدرباباشخاصوافرادبهکارمیرود.(ـ
پدیدآمد،بهوجودآمد،ظاهرگشت،برپاشد)خواستیعنیطلبید،تقاضاکرد،
اراده(عمارت:بنا،ساختمان)امارتبهمعنای»فرمانرواییوحکمرانی«است.(

عزمبهمعنای»ارادءهاستوار،نّیت«صحیحاست:0 2024 گزینءه »4« 
برای]عبوراز[چنیندریایهولناِکبیکران،کشتیایازدانشوارادءهواال

بایستهونیازاست.
طّرار:دزدوراهزن)زلِف  صنم:بتـ  عقوبت:مجازات،کیفردادنـ
ممتنع:دشوار،محال سهل:آسانـ ِحَیل:جمعحیلهـ طّرار: گیسویدلربا(ـ

وغیرممکن
طعنهزدن،0 2025 )طعن: است. صحیح مالمت و طعن گزینءه »4« 

مالمتکردن،سرزنشوعتاب(
امری(0 2026 در )پافشاریکردن ِاصرار »ب«، بیت در گزینءه »1« 

تناسبمعناییصحیحیبرقرارنمیکندوباتوّجهبهمعنایبیت،بهویژه
مصراعدوم،َاسرارجمعِسّروبهمعنی»رازها،رموز«صحیحاست.دربیت»د«،
معنایمصراعدوموغریقبودندربحر،آشکارانشانمیدهدکهَبحر)دریا(
مناسبوصحیحاستنهبهر!)بهِر:برای،بهخاطرِ(.دربیت»ه«دّقتبیشتری
نیازداریمتاباتوّجهبهمعنایکلّیبیتدریابیمکهشاعر،طبع)ذوقوقریحءه(
خودرابهعروسیمانندکردهاستومیگوید:بااندیشههایبِکروبدیعخود،
طبعوذوِقشعریخودمراکههمچونعروسیاست،آرایشمیکنموزینت
میدهمتاشایدبهواسطءهچرخشوبازیهایروزگار،معشوقزیباروییبه

چنگافتد.)تَبَعبهمعنی»تبعّیتوپیروی«است.(
است.0 2027 کلماتصحیح همءه امالی گزینه، این در گزینءه »3«  

غلطهایامالییموجوددرگزینههاوشکلدرستآنها:
عبدالملک)دّقتکنیمکهنگارشکلماتیاز گزینءه)1(:عبدلملک
قبیل:منطقالطّیر،بهاءالّدین،اولواالمر،لبابااللباب)مغزِمغزها؛نامکتابی
به است(،اولیاالبصار»صاحبانبینشومعرفت«،اولیااللبابو...صرفاً
همینصورتصحیحاستونوشتنآنهابااشکالمنطقلطّیر،لباباللباب،

اولیالبصارو...غلطامالییمحسوبمیشود!(
قربت:نزدیکی،نزدیکیدرمکانومنزلت)ُغربت گزینءه)2(:ُغربت
یعنیدوری،غریبگشتن(.»هردوبهمزیِدقربتازدیگرخواّصخدممرتبءه
تقّدمیافته«؛یعنیهردو]شغال[ازجهتتقّربونزدیکیبهشیرازدیگر

خادمانخاصپیشیگرفتهبودندومقامشانازهمءهآنهاباالتررفتهبود.
طریقت:روشاهِلصفاوسلوک،مذهبوسیرت گزینءه)4(:طریغت

 
گزینءه)1(:مناسک:جمعَمنِسک،اعمالعبادی،آیینهایدینیـفارغ:

آسوده)فارق:جداکننده(
انیس:همدم، گزینءه)2(:طبع:سرشت،ذاتونهاد،طبیعت،خو)تبع:پیروی(ـ

َاسرار:جمعسّر،رازها همنشین،خوگرفتهومألوفـ
َبسط:گشایشحال، واعظ:اندرزگو،پنددهندهـ گزینءه)3(:روضه:باغ،گلزارـ
انبساطخاطرعارف،مقابلقبضـقبض:گرفتگیخاطر،ناخوشیـغالب:

چیره،مسلّط)قالب:شکل،هیئت(
مرضّی:موردرضایت،پسندیده گزینءه)4(:سیرت:باطن،طریقه،روش،خوـ

صواب:درست،صحیح)ثواب:اجر،پاداش( )مرزی:منسوببهمرز(ـ
گزینءه »4« 0 2028
واژههاییکهنادرستمعنیشدهاندبههمراهمعنای0 2029 گزینءه »1« 

صحیحآنها:
گزینءه)2(:درنگ:توّقفوآهستگی،سکون،ضّدشتاب)بی درنگیعنیفوراً،

درحال(
گزینءه)3(:مالمت: سرزنش،نکوهش،طعنوعتاب)مالیمتبهمعنی»نرمی

ومهربانی«است.(
گزینءه)4(:دوش:دیشب،شانهوکتف)دیمعادل»دیروز«است.(

حریفدراینگزینهبهمعناِی»همنبرد،رقیبو0 2030 گزینءه »3« 
هماورد«است،درحالیکهدرسایرگزینههادرمعناِی»یاروهمدم«بهکار

رفتهاست.
معنایدرستواژههاییکهنادرستمعناشدهاند:0 2031 گزینءه »4« 

گزینءه)1(:مناسک:جمعَمنِسک؛جاهایعبادتحاجیان،اعمالعبادی،
آدابوآیینهایدینی
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سنگخوننمیگرید،پسچرادربیستوناللههایسرخرنگبهنشانءهماتم
فرهاددرآمدهاست؟دراینبیتحسنتعلیلزیباییوجوددارد.

مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینههای)1(،)2(0 2044 گزینءه »3« 
و)4(شاگردی کردن در مکتب عشق در عین دانشمندی استواینکهکسی
کهبهعالمعشقرومیآوردعلمودانششرافراموشمیکند،حتیاگرعالمءه
روزگاراست.اّمادرگزینءه)3(سخنازایناستکههر کس در مکتب عشق 
شاگردی کند استاد خواهد شد. دربیتدوم،منظوراز»تخته«،لوحیاستکه

کودکانبرآنالفبارامینوشتندوبرایپاککردن،تختهرامیشستند.
مفهومگزینءه)3(همانندعبارتصورِتسؤالرفتار 0 2045 گزینءه »3« 

نادرست دیگران را با نرمی و مهربانی پاسخ دادن است.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)1(:فارغ از مهر و کین بودن )دل برداشتن از دوستی ها و دشمنی  ها(:همانطور
کهآب،چهتیرهباشدوچهروشن،سببکدرشدنتصویرآینهمیشود،بهتراست

کهانسانازمهروکینفارغباشدتاآینءهدلاوتیرهنشود.
گزینءه)2(:توصیه به تندی کردن با تندخویان

گزینءه)4(:دلنشین  بودن تندی ها و درشتی های زیبارویان
است؛0 2046 اصل  به  بازگشت  سؤال بیت اصلی مفهوم گزینءه »4« 

یعنیاصل انسان از عالم باال است و به آن باز خواهد گشت کهاینمفهومرادر
همءهابیاتمیتواندیدبهجزبیتگزینءه)4(کهدرآنشاعربهتوصیف محل 

برگزاری جشن و بزم پرداختهاست.
مفهومبیتسؤالبازگشت به اصل )تعلق روح انسان 0 2047 گزینءه »4« 

به عالم قدس( است،درگزینءه)4(هم»مرغقدسیآشیان«بهاینمفهوماشاره
داردکهروحانسانمتعلقبهعالمقدساست.

مفهومسایرگزینهها:
گزینءه)1(:ستایش مقام واالی ممدوح: خورشیددرمقابلشکوهطلعِتنورانی

تو،بهسجدهمیافتد.
گزینءه)2(:تحسین قامت یار و جلوءه او

گزینءه)3(:ناتوانی اندیشءه عاشق از شناخت معشوق
مفهوماصلیبیتسؤالایناستکهانسان عارف 0 2048 گزینءه »3« 

از مرگ و جدا شدن از جهان ماّدی غمی ندارد.درگزینءه)3(نیزسخنازاین
استکهدلعاشقچنانازعشقیارپرشدهاستکهدیگرازمردنوترک

جهانهراسیندارد.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)1(:مرگ و زندگی هر دو تلخ و پر از درد هستند.
گزینءه)2(:زندگی بعد از مرگ دشمن، دلنشین و مطلوب است.

گزینءه)4(: در داغ عشق یار بلندباال مردن
درهمءهگزینههاهمانندبیتسؤالمفهوماصلیاین0 2049 گزینءه »2« 

استکهمرگ پایان زندگی نیست و انسان با مرگ به حیات جاودان می رسد.اّما
درگزینءه)2(سخنازایناستکهدر این عالم جز دام و گرفتاری وجود ندارد.

درآیءهصورتسؤالوگزینههای)1(،)2(و)4(0 2050 گزینءه »3« 
سخنازنرمی کردن و مدارا با دشمناست.امادرگزینءه)3(برخالفسایر

گزینهها مهربانی با دشمن کینه ور خطا دانسته شده است.
با 0 2051 را  بدی  سؤال این ابیات مشترک مضمون گزینءه »1« 

نیکی پاسخ دادن استکهدرهمءهگزینههابهجزگزینءه)1(وجوددارد.در
گزینءه)1(صحبتازایناستکهبا هر کس مطابق رفتار او رفتار کن است.

پاسخ دادن 0 2052 بدی  با  را  بدی  )2( مفهومگزینءه گزینءه »2« 
)مکافات کردن بدکرداران( است،درحالیکهدرسایرگزینههامفهومجواب 

بدی را با نیکی دادن مشترکاست.
مفهومعبارتسؤالایناستکهعشق و حقیقت صبر و 0 2053 گزینءه »1« 

تحمل به آدمی می بخشد. درگزینءه)1(نیزمفهومیمتناسبباآندیدهمیشود.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)2(:توصیه به صلح طلبی/ با یک گل هم بهار می شود.
گزینءه)3(: عاشق باید صبور و گوش  به فرمان باشد )دراینبیتبرخالف
برداری. را عشق بار بتوانی تا باش صبور میگوید: شاعر سؤال بیت

درگزینءه)1(سخنازشّق القمر کردن پیامبر اکرم )ص( 0 2036  گزینءه »1« 
است،ولیسایرگزینههاانسانرابهعروجوتعالیفرامیخواند.

مفهومعبارتسؤالایناستکهنالءه عاشق دل های 0 2037 گزینءه »3« 
عاشقان را به آتش می کشد و همگان را به ناله می آورد.درگزینءه)3(نیزسخن
ازایناستکهنالءهجانسوزعاشقکهازآتشعشقاوزبانهکشیده،همهجا

رافراگرفتهاست.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)1(:کسی که عاشق نیست درد عاشق را نمی فهمد.
گزینههای)2(و)4(:سوختن عاشق در آتش عشق و فراق

ازایناستکهموالنابه 0 2038 درعبارتسؤالسخن گزینءه »2« 
سرزنش و مالمت دیگران توّجهی نمی کردوبدوناعتنابهآنهاغزلشورانگیز
خودرامیسرود.درگزینءه)2(نیزصحبتازعشق ورزیدن و باک نداشتن از 

طعنءه دیگراناست.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)1(:از تقدیر و سرنوشت نمی توان رهایی یافت )تقدیرگرایی(:مِنمست
رابهخاطرنامءهسیاهاعمالممالمتنکن،معلومنیستکهتقدیرهرکس

چگونهرقمخوردهاست.
گزینءه)3(:در عین گوشه نشینی شور و غوغای من همه جا را گرفته  است.

گزینءه)4(:دشمن و مالمتگر خود را ستایش کردن
مفهوممشترکبیتسؤالوگزینءه)2(بازگشت به 0 2039 گزینءه »2« 

اصل استواینکهمنزلگاه انسان عالم قدس است.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)1(:بلندمرتبگی مقام ممدوح: اگرپاسبانازپشتبامخانءهتوسنگی
کهمظهرارتفاعو راپایینبیندازد،آنسنگبعدازهزارسالتازهبهزحلـ

میرسد.)مرتبءهتوباالتراززحلاست.( بلندیاستـ
گزینءه)3(:ناتوانی عقل در برابر عشق )تقابل عقل و عشق(

گزینءه)4(:اثر گرفتن از محیط 
درگزینءه)3(همانندبیتسؤالعاشقازدیگران0 2040 گزینءه »3« 

یاریمیخواهدتامعشوقگریزانرابهاوبازآورند.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)1(:درخواست  عنایت و توّجه از معشوق
گزینءه)2(:جانبازی عاشق

گزینءه)4(: عاشق واقعی آن است که در فراق یار، عاشق بماند.
مفهوممشترکگزینههای)1(،)2(و)4(دعاکردن  0 2041 گزینءه »3« 

و استمداد برای بازگشت معشوق است؛اّمادرگزینءه)3(مفهوماصلیسیربودن 
از زندگِی بدون معشوق است.

مفهوماصلیبیتسؤالدرخواست تنهاگذاشتن و 0 2042 گزینءه »1« 
رهاکردن عاشق است.پسمفهوممقابلآنمیشود:رهانکردن و تنهانگذاشتن 

عاشق کهدرگزینءه)1(اینمفهوموجوددارد.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)2(:طلب کردن می برای رهایی یافتن از قید و بند خود 
گزینءه)3(: تنهایی و غمخوار نداشتن

گزینءه)4(:آسایش نداشتن عاشق )عشق و آسایش طلبی جمع نمی شوند.(
جهان0 2043 در ما عمر میگوید: شاعر )3( گزینءه در گزینءه »3« 

همانندبازیاست،برایمرگمنازغمودردبازوانخودترامَکنوگریهو
زارینکن،بنابرایندراینبیتهممانندبیتسؤالبهگریه نکردن برای مرگ 

توصیهشدهاست.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)1(:روز شادمانی باید به یاد روز غم خود باشیم، زیراکهبعداززندگانی،
مرگدرپیخواهدآمد.

گزینءه)2(:جانبازی عاشقانه: همگانباحسرتازاینجهانمیروند،غیراز
کسیکهدرراهعشقجانخودرافداکند.

گزینءه)4(:مرگ عاشق حتی سنگ را هم به گریه درمی آورد: اگردرمرگعاشق،
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مفهومسایرابیات:
»الف«:بر ستمگران نباید رحمت کرد.

»د«:با تحمل سختی ها دل نرم می شود و آمادءه کسب بصیرت می شود.
»ه«:خوش داشتن جفای معشوق )هر چه از دوست رسد نیکوست(

دراینگزینه،همءهواژگاندرمعنیحقیقیخودبه0 2065 گزینءه »1« 
کاررفتهاندوبیتفاقدمجازاست.

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)2(:حسآمیزی:»غزِلتر«ترکیبدوحسشنواییوالمسهاست./
گزینءه)3(:تشبیه:منبهشمع/گزینءه)4(:استعاره:بهاشکتواناییدیدن

نسبتدادهشده،پسبیتتشخیصواستعارهدارد.
معنیگزینءه)4(:اشکوقتیدیدکهمیاندلودیدهخوناست،ازآنمیان

بیرونجَستوبهکناریرفت.
تناقض:غرقهگشتنودرعینحالبهآبآلودهنشدن/0 2066  گزینءه »3« 

تناسب:بحر،آبوغرقه/ایهامتناسب:»آشنا«دومعنیدارد:آگاهوباخبر،
شناوری.درمعنی»شناوری«قابلجایگذاریدربیتنیست؛اّمابابحروآب

تناسبداردوایهامتناسبمیسازد.اینبیتدارایجناسنیست.
درگزینءه)1(»ایران«مجازاز»مردمایران«استو0 2067 گزینءه »4« 

بین»گرد«و»کرد«جناسناهمسانبرقراراست.درگزینءه)2(»سر«مجاز
»مویسر«است)زیرامویسرسفیدمیشود،نهخودسر(وبین»سر«و»بر«
جناسناهمسانوجوددارد.درگزینءه)3(»حلق«مجازاز»دهان«استوبین
»حلق«و»خلق«جناسناهمسانآشکاراست.درگزینءه)4(بین»آرامورام«

جناسناهمسانوجوددارد،اّماخبریازمجازدراینبیتنیست.
دراینگزینهواژءه»مهر«ایهامسازاست؛اّمادراین0 2068 گزینءه »4« 

بیتفقطبهمعنی»محّبت«بهکاررفتهاستودرمعنی»خورشید«قابل
قبولنیست.

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)1(:واژءه»دوش«درانتهایبیت،درهردومعنی»دیشب«و»کتفو

شانه«قابلجایگذاریاست؛پسایهامدارد.
گزینءه)2(:»عزیز«باهردومعنی»گرامی،محبوب«و»عنوانپادشاهانمصر

باستان«دربیتقابلجایگذاریاست؛درنتیجهایهامدارد.
گزینءه)3(:»عقیقیمنیازچشممنافتاد«حاویدومعنیاست:1-عقیق
استعارهازاشکخونین(ازچشمانمنسرازیرشد.2-عقیقیمنی یمنی)

درنظرمبیاعتبارشد.
دربیتنهحسآمیزیبهکاررفتهاستونهحسن0 2069 گزینءه »4« 

تعلیلدیدهمیشود.
بررسیآرایههایسایرگزینهها:

گزینءه)1(:واجآرایی:تکرارصامت/ش/دربیتکامالًمحسوساست./
تشخیص:آِبآتشبهمعنیآبرویآتشاست.

گزینءه)2(:استعاره:»خورشید«استعارهازچهره،»شب«استعارهاززلفو
»چشمءهنوش«استعارهازلبانمعشوقاست./ایهامتناسب:»آب«درمصراع
آِبنوشیدنی(باچشمه اّولبهمعنی»آبرو«است،اّمادرمعنیرایجآن)

ایهامتناسبمیسازد.
آتش؛ و آب تضاد: حیات./ آب داستانچشمءه به تلمیح: :)3( گزینءه

خورشیدوشب.
گزینءه)2(باجناسناهمسان،گزینءه)3(باحسن0 2070 گزینءه »1« 

تعلیلوگزینءه)4(بااستعارهردمیشود.
بررسیآرایههایگزینءه)1(:

است.خاکدرت باقی وسعادتی ]همچون[دولت تو تشبیه:عشقرخ
]همچون[شربتیصافیاست.عالم]همچون[سراباست./تضاد:باقی)به
معنیجاودان(بافنا/جناسهمسان:باقیدراینبیتبهترتیبدرمعانی
»جاودان«و»بقیه«بهکاررفتهاست:عشقرختوهمچونسعادتی»جاودان«

استوجزآن»بقیءه«]آنچهدردنیاست[فناوونیستیاست.

اّمادربیتسؤالسخنازاینبودکهعشق،صبروشکیباییمیبخشد(.
گزینءه)4(:وصال معشوق، شب عاشق را روشن می کند.

مفهومبیتسؤالدروغین بودن وعدءه یار است.در0 2054 گزینءه »2« 
گزینءه)2(نیزهمینمفهوموجوددارد.

مفهومسایرگزینهها:
گزینءه)1(:جفای معشوق و آزرده شدن دل عاشق 

گزینءه)3(:وفای عاشقان گذرا و ناپایدار نیست: وفاوپایبندیبهعشقدرمیان
عاشقانمانندعمرگلوعشقبلبلناپایداروزودگذرنیست.

گزینءه)4(:درخواست وفاداری و توّجه از معشوق/ عاشق وفادار و امیدوار است.
درهمءهگزینههامفهومبازگشت به اصل )اصل انسان 0 2055 گزینءه »1« 

از عالم باال است و به آن باز خواهد گشت(دیدهمیشودبهجزگزینءه)1(کهدر
آنشرط بلندمرتبگی انسان ترک خود و افتادگیدانستهشدهاست.

مفهوممشترکبیتسؤالوگزینءه)4(بازگشت به 0 2056 گزینءه »4« 
اصلاستوبرایننکتهتأکیدشدهاستکهجایگاهانسانعالمخاکنیست.

مفهومسایرگزینهها:
گزینءه)1(:همءه عالم ملک خداست و انسان عارف نیازی به منزل و مسکنی 

غیر از آن ندارد.
گزینءه)2(:کوی دوست منزلگه جان عاشق و بهشت اوست.

گزینءه)3(:در عین دوری در نظر یاران همدل جلوه داشتن:باآنکهمانند
پیراهنیوسفدرسرزمینمصرهستموازوطنخوددورم،درنظریاران

آشنایخودکهماننداهلکنعانهستندجلوههادارم.
درعبارتسؤالتأکیدبرایناستکهکاری کن تا از 0 2057 گزینءه »2« 

تو به نیکی یاد کنند وازتوحکایتکنندنهاینکهفقطبهجمعآوریحکایت
دیگرانبپردازی.درگزینءه)2(نیزسخنازبه  جا گذاشتن نام نیک استوبا

عبارتسؤالتناسبدارد.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)1(: جاودانگی عاشق )عاشق زندءه ابد است.( 
گزینءه)3(:اثرنداشتن همنشینی نیکان در بدان/تغییرناپذیری ذات

گزینءه)4(: هر کس نتیجءه اعمال خودش را خواهد دید.
درهمءهگزینههاسخنازنالیدنعاشقاست؛پس0 2058 گزینءه »2« 

بایدبهدنبالمفهومدقیقتریباشیمکهدرسهگزینهباشدودریکگزینه
وجودنداشتهباشد.مفهوممشترکگزینههای)1(،)3(و)4(ایناستکه
نالءه عاشق دل های همگان را به آتش می کشد. اّمامفهومگزینءه)2(متفاوت

است:اثرنداشتن نالءه عاشق در دل معشوق.
مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینههای)1(،)2(و)4( 0 2059  گزینءه »3« 

بی توّجهی عاشق به سرزنش و مالمت دیگران است. درگزینءه)3(مفهوماصلی
ایناستکهکسی که از عشق آگاهی ندارد عاشقان را مالمت و سرزنش می کند.

درگزینههای)1(،)2(و)3(سخنازایناستکه0 2060 گزینءه »4« 
حیات انسان پس از مرگ هم ادامه داردومرگپایانکارانساننیست.در
گزینءه)4(سخنازادامهداشتنزندگینیستوفقطمولویتأکیدکردهاست:

انسان عارف از مرگ و جدایی از عالم ماده غمگین نیست.
زیرکی0 2061 ادعای دلم )4(شاعرمیگوید: درگزینءه گزینءه »4« 

داشتومحبوبآنرادرزلفخوداسیرکردوکشانکشانبرد.پسسخناز
گرفتارشدندلعاشقدرزلفیاراستعلیرغمادعایزیرکیعاشق.درسایر

گزینههامفهومبازگشت به اصلمشترکاست.
معنیگزینءه)3(:ایدِلالهیتوازعالمباالهستی،اینعالمماّدیرابهمردموابگذار.

درگزینءه)2(سخنازبالکشی عاشق ووفاداری و 0 2062 گزینءه »2« 
پایبندی اوست.درسایرگزینههامفهومبی وفایی معشوق محورکالماست.

وسعدی0 2063 است حتمی بودن مرگ  )2( مفهومگزینءه گزینءه »2« 
میفرماید:یکجامدربرابرسنگسالمنمیماند،انسانمانندجاماستوروزگار

مانندسنگ.درسایرگزینههامفهومغم نداشتن از مرگ مشترکاست.
ابیات»ب«،»ج«و»و«درمفهوممدارا و صلحو0 2064 گزینءه »1« 

آشتی با همگانمشترکهستندوباعبارتسؤالتناسبمفهومیدارند.
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درگزینءه)3(بین»هست«و»نیست«تضادوجوددارد،اّماخبریاز
متناقضنمانیست.حرف»که«دراواخردومصراعاینبیتبهمعنی»بلکه«است.

باآرایءهتشخیص،گزینههای)1(و)2(وباجناس0 2077 گزینءه »4« 
گزینءه)3(ردمیشوند.درگزینءه)4(،بینستاره،مهوآسمانمراعاتنظیر
است.»تاچهبزایدآسمان«و»کاریانجامدادنستاره«تشخیصواستعاره
دارد،همچنین»مه«استعارءهمصّرحهازمعشوقاستوبین»رهومه«جناس

ناهمسانوجوددارد.
»جیبمه«درگزینءه)4(رانمیتوانتشخیصگرفت،زیرا»مه«

استعارهازمعشوقاستو»جیبمعشوق«تشخیصندارد.
گزینءه)1(باحسنتعلیل،گزینءه)2(باحسآمیزیو0 2078 گزینءه »4« 

گزینءه)3(باتشخیصردمیشود.بین»سایه«و»آفتاب«تضادآشکاریهست،
اینکهخورشیددربرابرچهرءهمعشوقهمچونذّرهاست،اغراقدارد.درمصراع
نخست،آفتاببهذّرهتشبیهشده،همچنین»حجابسایءهزلف«اضافءهتشبیهی
است.بین»چو«درمصراعاّولو»تو«درمصراعدومونیزبین»بر«و»در«،جناس

ناقصبرقراراست.
باتلمیح،گزینءه)2(حذفمیشود،زیرادربیت»ه«0 2079 گزینءه »3« 

تلمیحبهکارنرفتهاست.باآرایءهحسآمیزیگزینههای)1(و)4(ردمیشوند،
چراکهدربیتهای»الف«و»ب«حسآمیزیوجودندارد.

بررسیآرایههابراساسپیشنهادهایگزینءه)3(:
»الف«:ایهام:»دوش«درمصراعدوم،باهردومعنِی»دیشبوکتف«قابلّیت
جایگذاریدارد:ازاشتیاقزلفتو،دیشبشبیطوالنیداشتم،اگرچهزلف

سیاهتو،1(ازدیشبنیزطوالنیتراست2(ازکتفنیزگذشتهاست.
»ب«:استعاره:»شربت«استعارهازسخنانشیرینو»ِشکر«استعارهازلب

معشوقاست.
المسه(وسخنرنگین)شنوایی »ج«:حسآمیزی:سخننازک)شنوایی

بینایی(
»د«:تلمیح:بهداستانآبحیاتوپنهانبودنآن)اینبیتحسنتعلیل

زیباییهمدارد.(
»ه«:حسنتعلیل:عّلتبلندبودندرختسروآناستکهقدوقامتیاررا

دیدهاست.
اینگزینه»واو«عطفومعطوفندارد.تمام»واو«ها0 2080 گزینءه »4« 

بینجمالتوازنوع»پیوندهمپایهساز)ربط(«هستند.
بررسیسایرگزینهها:

گزینءه)1(:ازامیروازاستیالیایندوسپاهساالر
معطوفعطف

گزینءه)2(:زشتوُمحال
معطوف

گزینءه)3(:چنینوچنین،چنینوچنین
معطوفمعطوف

»واو«درگزینءه)4(بیندوجملهوازنوع»پیوند0 2081 گزینءه »4« 
همپایهساز)ربط(«است؛یعنیواوعطفودرنتیجهنقشتبعیمعطوفندارد.

اینگزینهنقشتبعیدیگرینیزندارد.
بررسیسایرگزینهها:

گزینءه)1(:مهمتریننوعادبیاروپاومهمتریننوعادبیجهان
معطوف

گزینءه)2(:شوخیوخنده؛نارساییهاونارواییها
معطوفمعطوف

و(مخالفتبا و(بشردوستی،) گزینءه)3(:بهمسائلوطنپرستی،)
و(محّبتبهفرزندانوخانوادهوآزادیخواهی: استعماروتسلّطبیگانگان،)

ششمعطوفدراینگزینهوجوددارد.
همانطورکهدرگزینءه)3(دیدید،گاهی»ویرگول«کار»واوعطف«را

میکندوگروهبعدازآنمعطوفاست.

دوم0 2071 مصراع در »سنگ« اّول، مصراع به توّجه با گزینءه »4« 
استعارهازغفلتاست،ولیبیتفاقدتضاداست.

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)1(:تشبیه:سیالبسرشک)اضافءهتشبیهی(/جناس:»دوش«در

مصراعاّولبهمعنیدیشباستودرمصراعدومبهمعنیکِتفوشانه.
گزینءه)2(:حسنتعلیل:ستارههاازآسمانبهبیرونفرارمیکنند،زیرااز
تیرتومیترسند،شاهداینسخنمنیزشهابسنگهاهستند!/تشخیص:

ترسیدنستاره
گزینءه)3(:کنایه:»بهدستجامداشتن«کنایهازشادنوشیوعیاشیاست./
ایهامتناسب:»مدام«دراینبیتبهمعنیپیوستهودائمیاست،امادرمعنی

شرابباجامتناسبدارد.
بررسیابیات:0 2072 گزینءه »4« 

»الف«:جناس:کسوبس/تناقض:فقطیارمندرجهانهستویارمندر
یکجناسویکتناقض جهاننیست

»ب«:جناس:غریبدرمصراعاّولبهمعنیبیگانهودرمصراعدومبهمعنی
یکجناس عجیببهکاررفته)همسان(./تناقض:دروطنخویشغریبم

ویکتناقض
 »ج«:جناس:1-حریموحرم2-حََرموَکَرم3-جانوجهان/تناقض:ندارد

سهجناسوبدونتناقض
یکجناس »د«:جناس:نوشموپوشم/تناقض:بهشادیغممینوشم

ویکتناقض
گزینءه)1(بامجاز،گزینءه)2(باحسنتعلیلوگزینءه)3(0 2073  گزینءه »4« 

باپارادوکسردمیشود.
بررسیآرایههایگزینءه)4(:

تضاد:نیستوهست/جناس:مقصدومقصود/واجآرایی:صامت/د/و
صامت/س/1/اغراق:شاعردرمصراعدومبابیانیاغراقآمیز،دهانمعشوق
راازفرطکوچکی،»ناپدید«یا»هیچ«میانگارد.اغراقدرکوچکیدهانیار،تا
مرزهیچپنداشتنآن،ازتصاویرنسبتاًرایجادبیاتفارسیاست.ازحافظبشنوید:

نشان او از نبینم و دهان آن است »هیچ
مویاستآنمیانوندانمکهآنچهموست«

گزینههای)2(و)3(باجناسوگزینءه)4(باتشخیص0 2074  گزینءه »1« 
ردمیشوند.

بررسیگزینءه)1(:
تشبیه:کِلکحافظ]همانند[شکرینمیوهنباتاست./کنایه:]ازاینمیوه[چیدن
کنایهازبهرهمندشدنواستفادهکردناست./مجاز:کِلک)قلم(مجازازشعرو
سخناست./استعاره:باغ:استعارهازآثارادبیوثمراستعارهازاشعارحافظاست.

دراینگزینه،تشخیصوجوددارد:»نسلغم«یعنی0 2075 گزینءه »2« 
برایغم،نسلودودمانقائلشدهاست،اّماایهامدربیتوجودنداردو

»پشت«فقطبهمعنینژادواجدادقابلقبولاست.
بررسیسایرگزینهها:

گزینءه)1(:»باد«نخستدرمعنی»جابهجاییسریعهوا«و»باد«دوم،فعل
دعاییاست./تلمیح:بهداستانفرهادوشیرین،لیلیومجنون.

گزینءه)3(:»ایعشق«،»تیرءهدود«و»دودمانباد«همگیتشخیصدارندو
استعاره./واجآرایی:صامت/د/درمصراعدوم

گزینءه)4(:تضاد:کوهوکاه/تشبیه:قصربیشیرینبهبیستونوکوهبیفرهادبهکاه.
دراینگزینه،»یاقوت«استعارهاز»لب«است.نشانءه0 2076 گزینءه »4« 

مهمیکهذهنراازمعنیحقیقییاقوتمنصرفمیکند،واژءه»تو«است:کار
یاقوتتو....درضمن،یاقوتدرمعنیحقیقیخود،تواناییبادهفروشیندارد.

آرایههاینوشتهشدهدرمقابلسایرگزینههادرستنیست.

گاهی بنابراین است، زبان هر در موجود صداهای واجها، میدانید، که همانطور .1
یکصدا،میتواندچندنمایندهدرحروفالفباداشتهباشد.درهمینتست،منظوراز
صامت/س/،هرحرفیاستکهصدای»s«راداشتهباشد؛یعنیحروف»ص،س،ث«

کههرسهیکصدادارند.
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بدانیمیعنیسبزهرابا»روان«کهصفتاست،همنقشدانستهایم.آیاسبزهنیز
مانندروانصفتاست؟مسلماًخیر.

زمانجوروفلکجفای»ج«:از
مضاٌفالیهمعطوفبهمتّممعطفمضاٌفالیهمتّمم

هستههابهیکدیگرعطفشدهاند.»جور« معطوف به »جفا« است.میتوانیم
بگوییم:ازجفایفلکوازجورزمان؛امااگربهاشتباهمعطوفبهفلک

بدانیدشمضاٌفالیهجفامیشود:جفایفلکوجفایجور!!
رضواننمیکشدمّنتوبهشتناز»د«:

مضاٌفالیهمعطوفبهمفعولعطفمضاٌفالیهمفعول
دوچیزرانمیکشند:نازبهشتراومّنترضوانرا؛»منّت«هستءهگروهخوداست
وعطف شده به »ناز«کههستءهگروهپیشاز»واو«شدهاست.امااگربهاشتباه

معطوفبه»بهشت«بدانیدش،مضاٌفالیِهنازمیشود:نازِبهشتونازِمّنت!!
بررسی دو بیت دیگر:

همصحبتانتو،وتو»ب«:دامنتر
معطوفبهمضاٌفالیهعطفمضاٌفالیه

دراینجاوابسته ها به یکدیگر عطف شده اند.همصحبتان،معطوفبه»تو«
استوهردومضاٌفالیِه»دامن«هستند:دامِنتو،دامِنهمصحبتانتو

کارجهانبیثباتوبیمحلاست.وجهان»ه«:
معطوفبهنهادعطفنهاد

هستههابهیکدیگرعطفشدهاند.
اگریکواژه،دریکنقشدوباردرجملهتکرارشود،0 2086 گزینءه »2« 

نقشتبعیتکراردارد؛گزینءه)2(فاقدنقشتبعیتکراراست.
بررسیسایرگزینهها:

گزینءه)1(:کجارومکجامن؟
تکرارقید

گزینءه)3(:چوتختهپارهبرموج،منرها]هستم[،رها،رها.
تکرارتکرارمسند

گزینءه)4(:بهمنهرآنکهنزدیک]است[،منازاوجدا]هستم[،جدا.
تکرارمسند

مصراعدومبیتگزینءه)4(یکجملهاستکهدر0 2087 گزینءه »4« 
آن،یکواژهدوباردریکنقشتکرارشدهاست.

دلاستاین،دل
تکرارِمسندنهادمسند

مقایسهکنیدبابیتگزینءه)1(که»تکراردستوری1«ندارد:
مصراعاّول:آنروزگارکوکهمرایاریاربود

کهبرایمن،یار،یاربود.
مسندنهادمتّمم

آغوش(بود. آزادورها(]بودم[واودرکنار) مصراعدوم:منازغمبرکنار)
بررسیسایرگزینهها:

گزینءه)2(:ازنظرآرایههایادبی»تکرار«داردنهازنظردستوری.)درمورد
ایهاماینبیتهمدراینجاسکوتمیکنیم!(

گزینءه)3(:ناالنناالنکالًیکقیداست؛نظیر:یواشیواش،پُرسانپُرسان.
بیتگزینءه)3(نقشتبعیتکرارندارد.بهنقش0 2088 گزینءه »3« 

ضمیر»من«توّجهداشتهباشید:
زیانمنمنغماِنمن دانممندانمـ

نهادمضاٌفالیهنهادمضاٌفالیه
بررسیسایرگزینهها:

رامشدرامنرمـشدنرمگزینءه)1(:
تکرارمسندتکرارمسند

در »تکرار« با را زبانی دستور مبحث این تا دستوری« »تکرار میگوییم دلیل این به .1
آرایههایادبیاشتباهنگیرید؛هرچندکهدراشعار،تکراردستوریرامیتوانآرایءهادبی

نیزبهحسابآورد.

نظیر:نازنین،مهسا،نیلوفرونگارهمکالسیهستند.
معطوفبهنهاد

نهاد
معطوفبه

نهاد
معطوفبه

نهاد
گزینءه)1(دومعطوفدارد:آزاروانکار،همدلوهمدم0 2082 گزینءه »1« 

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)2(:کوششوجستوجو:یکمعطوف؛

معطوف
»واو«در»جستوجو«،»بخشیازخودواژه«و»واو«پسازفعل»نرسید«،پیوند

همپایهسازاست.
گزینءه)3(:»واو«عطفومعطوفندارد؛هردو»واو«برایهمپایهکردنیاربط

جملههاهستند.
گزینءه)4(:»واو«عطفودرنتیجهمعطوفندارد:بهخشمآمدندوموالنارا

پیوندهمپایهساز
دیوانه]خواندند[وشمسراجادوگرخواندند.

پیوندهمپایهساز

اوهمانپیرومرشدیاست.0 2083
معطوفبهمسندمسندنهاد

گزینءه »4« 

]او[تدریسووعظرارهاکرد.
معطوفبهمفعولمفعول

سایرمعطوفهایعبارت:بهصحبتوخلوتنشست؛
معطوفبهمتّمممتّمم

دربرآشناوبیگانهبست.
معطوفبهمتّمممتّمم

و0 2084 عطف »واو« مشّخصشده قسمتهای تمام در گزینءه »2« 
نقشتبعیمعطوفداریم.نکتهاینجاستکه معطوف لزوماً عطف به واژءه 
پیش از »واو« نیست. گاهی هستءه گروه ها به هم عطف می شوند و گاهی وابسته ها.
درگزینءه)2(»کنج«معطوفاستوبههستءهگروهپیشازخودعطفشدهاست:

خانقاهبرایتوبساست.کنجومعنویسیر
معطوفبهنهادعطفصفتنهاد

بیشک»کنج«صفتنیستونمیتواندعطفبه»معنوی«وهمنقشباآنباشد.
بررسیسایرگزینهها:

اشکچوپروینمناست.و]از[تورویمهگزینءه)1(:از
معطوفبهمتّمممضاٌفالیهمضاٌفالیهمتّمم

»اشک«هستءهگروهخوداستوعطفبههستءهگروهقبلیشدهوازنقش
آنتبعیتمیکند.

و]پر[فتنهاست.پرآشوبگزینءه)3(:طریقعشق
معطوفبهمسندمسند

خندهبهباغآمد.صدهزارانولبیگزینءه)4(:گل،با
معطوفبهمتّممصفتمتّمم

هستءهگروه»صدهزارانخنده«رابایدمعطوفبه»لبی«بدانیمچوندوگروه
بهیکدیگرعطفشدهاند.

درتمامموارد،»واو«عطفونقشتبعیمعطوف0 2085 گزینءه »3« 
وجوددارد.

دربیتهای»الف«،»ج«و»د«معطوف،بهواژهایغیرازآنچهمشّخصشده
عطفشدهاست.

»الف«:بهنقشواژههادّقتکنید:
سبزهو...بامننگو.وروانآباز

معطوفبهمتّممعطفصفتمتّمم
دراینجاهستءههرگروهازنقشهستءهگروهدیگرتبعیتمیکند؛یعنی
»سبزه« به »آب« عطف شدهاستوهردومتّممهستند.درواقعمیتوانیم
بگوییمازآبروانوازسبزهو...،اّمااگر»سبزه«رابهاشتباهمعطوفبه»روان«
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نقشتبعیدرگزینءه)4(ازنوع»بدل«است:0 2094 گزینءه »4« 
...برزبرتختنشسته،مخنقهدرگردن،عقدیهمهکافور...

بدل

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)1(:تروتباه:معطوف

گزینءه)2(:علّتوتب:معطوف
گزینءه)3(:اینمردبزرگودبیرکافی:معطوف

نقشهایتبعیمتن:0 2095 گزینءه »4« 
1(بدل:جانلوئیجیبوفون،دروازهبانوکاپیتانتیمملّیایتالیاویوونتوس،...

2(معطوف:دروازهبانوکاپیتان
3(معطوف:تیمملّیایتالیاویوونتوس

4(معطوف:پسازحذفمقابلتیمملّیسوئدوجاماندنایتالیاازجامجهانی
2018روسیه

متنسؤال،هرسهنوعنقشتبعیرادارد:0 2096 گزینءه »4« 
تکرار:انتظار!انتظار

و( معطوف:خوابگاهمرگوجوالنگاههول،چشمءهمّواجوزاللنوازشها،)
امیدهاوانتظار

بدل: آسمان،کشورسبزآرزوها،چشمءهمّواجوزاللنوازشها،امیدها...،)دو
بدلداردکهبایکدیگرهمپایهاند.(

دّقتکنیدکه»خویشتن«درمصراعدومگزینءه)2(0 2097 گزینءه »2« 
مفعولاستو»بدل«نیست:

بهعیِدوصِلتو،منخویشتن]را[قربانکنم.
مفعولنهادمضاٌفالیه

بدلدرسایرگزینهها:
گزینءه)1(:خودتوبگوی:»تو«بدلبرای»خود«

گزینءه)3(:گرچهمنبندهندارمخدمتی:»بنده«بدلبرای»من«
گزینءه)4(:بودسلطانجهانخودبندهاش:»خود«بدلبرای»سلطانجهان«

گزینءه »2« 0 2098
خندانتوبرونرویوگریانهمهکس]برونروند[نقشتبعیندارد.

پیوندهمپایهساز

نقشتبعیدرسهگزینءهدیگر:
گزینءه)1(:تو،خود،چهلعبتی...

بدل
گزینءه)3(:شبوروز

معطوف
گزینءه)4(:باغوگلستان
معطوف

همانطورکهپیشترگفتیم،صرفتکراریکواژه0 2099 گزینءه »2« 
دربیت،نقشتبعیتکرارمحسوبنمیشود.

»برکوری]چشمِ[هرکوری«
مضاٌفالیه)صفتجانشینموصوف(متّمم

دراینجملهواژههایمشابه،همنقشنیستندونقشتبعیتکراروجودندارد.
»کوری«اّول،»متّمم«و»کوری«دوم،»مضاٌفالیه«است.»کوری«اّولیعنی

کوربودناّما»کوری«دومدرواقعیعنییکآدمکور!
بررسیسایرگزینهها:

گزینءه)1(:الفزنمالف.../نازکنمناز
تکرارتکرار

گزینءه)3(:آسمان،خودکنونزمنخیرهاست.
بدل
گزینءه)4(:زمینوچرخ
معطوف

دوستدوستگزینءه)2(:درصدفجانُدرینیستبهجز
تکرارمتّمم

زودخورزودگزینءه)4(:
تکرارقید

درگزینءه)2(»اوست«بااینکهتکرارشده؛اّمانقشتبعیتکرارندارد؛
زیرا»نقشتبعی«مربوطبهگروههاست،نهجمالت.

»عالءالّدینکیقباد«توضیحیاستبرای»پادشاه0 2089 گزینءه »2« 
سلجوقیروم«کهبامکثهمراهاستوهردوگروهنقشدستورییکسانی

دارند.بااینتوضیحاتتمامشرایط»بدل«راداردونقشتبعیاست:
پادشاهسلجوقیروم،عالءالدینکیقباد،ازمقاماتاوآگاهییافت.

بدلنهاد
درمورداغلببدلها،»اینهمانی«راهمدرنظربگیرید؛یعنیدر
گزینءه)2(»عالءالّدینکیقباد«همان»پادشاهسلجوقیروم«است،درصورتی
کهدرگزینءه)4(»بهاءالّدین«و»جاللالّدینمحّمد«دوشخصمتفاوت

هستندویکینمیتواندبدلازدیگریباشد.
تبریزی0 2090 شمسالّدین »او ندارد. بدل )1( گزینءه گزینءه »1« 

بود.«جملءهدیگریاستونمیتوانیمآنرابدلبرای»آفتابعشقوشمس
حقیقت«بدانیم.

بدلدرسایرگزینهها:
گزینءه)2(:سلطانولد،فرزندموالنا

بدل
گزینءه)3(:خواجهعبدالکریم،خادمخاّصشیخما،ابوسعیدبود.

بدلبرایمضاٌفالیهمضاٌفالیهصفتبیاینمسندنهاد
»شیخما«

درمورداینعبارتدقّتداشتهباشیدکه»ابوسعید«با»شیخما«رابطءه»اینهمانی«
داردوهردویکیهستند؛پس»ابوسعید«بدلاز»شیخما«است.دربسیاریاز
موارد،درنظرگرفتنرابطءه»اینهمانی«برایتشخیصبدلراهگشاست؛مانند
همینجملهکه»ابوسعید«و»خادمخاص«دوشخصیتمتفاوتهستندو

»ابوسعید«نمیتواندبدل»خادمخاص«یا»خواجهعبدالکریم«باشد.
گزینءه)4(:پدرجاللالّدین،محّمدبنحسینخطیبی،معروفبهبهاءالدینولد...

بدِل»محّمدبنحسینخطییب«بدلنهاد
گزینءه »3« 0 2091

»ب«:»بس«تنهامسنداینبیتاست:داریموبس]است[.
»د«:»هر«درگروه»هرروز«تنهاصفتمبهمبیتاست.

بررسیسایرموارد:
»الف«:یک»واو«عطفدارد:نامهربانومهربان؛»واو«درمصراعدوم،بیندو

جملهآمدهوپیوندهمپایهسازاست:داریموبس]است[.
»ج«:دونقشتبعیدارد:1-نامهربانومهربان:معطوف2-ماخود:بدل

»خود«بدلاستبرای»تو«وبامکثبدلیهمراه0 2092 گزینءه »2« 
است:تو،خود،وصالدگربودیاینسیموصال...

»سعدیشیرازی«بدلاز»شاعرونویسنده«است0 2093 گزینءه »3« 
کهمضاٌفالیههستند.

»سعدینامهیابوستاناثرارجمندشاعرونویسندءهایرانی،سعدیشیرازیاست.
معطوفمضاٌفالیهصفتمسندنهاد

بهمضاٌفالیه
بدلاز
مضاٌفالیه

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)1(:ویلیامبلیک،شاعرونّقاشرومانتیک،میگوید...

بدلازنهادنهاد
گزینءه)2(:عاقبت،یکشنبه،پنجمجمادیاآلخرسال672هجریقمری،...

بدلازقیدقیدقید

گزینءه)4(:اینشیخهمیشهشاّب،پیرترینوجوانترینشاعرزبانفارسی،...
بدلازنهادنهاد

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



647

1-شعرحافظ2-زمانآدم3-باغُخلد4-زینت0 2106 گزینءه »1« 
اوراق5-اوراقدفتر6-دفترنسرین7-دفترگل

»را«دراینبیت»فّکاضافه«استوگروهاسمیمصراعدومبعدازبازگردانی،
چنینمیشود:زینتاوراِقدفترِنسرینوگل.

اگر»را«حرفاضافهباشدیکترکیباضافیکممیشود،اّماتأثیریدرجواب
تستندارد:برایدفترنسرینوگل،زینتاوراقبود.

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)2(:1-دمصبح2-صبحازل3-آخرشام4-شامابد

دستمن3-ساعدساقی گزینءه)3(:1-رشتءهتسبیح2-دستم
گزینءه)4(:1-حُسنمهرویان2-مهرویاِنمجلس3-بحثما4-لطِفطبع

5-خوبِیاخالق
»الف«1(مردمتبریز2(خاندانوی3(اهلتبریز0 2107 گزینءه »3« 

»ب«:1(یارانموالنا2(پژمردگیاو3(دلتنگیاو4(غیبتشمس5(کردارخود
حضوِراو(3(مردمروزگار4(تقوای »ج«:1(شغلتدریس2(حضورش)

او5(زهداو
»د«:1(دیارروم2(تاختوتازسپاه3(سپاهمغول

»ه«:1(کسبعلوم2(کسبمعارف)»برای«حرفاضافهاستوواژءهبعداز
آنمضاٌفالیهنیست.(

صنعتی0 2108 واپسماندگی )1 وصفی: ترکیب های  گزینءه »2« 
2(کشورهایکمرشد3(اینواقعیت4(طبقاتمالک5(طبقات...بومی؛
طبقاتبومی)طبقاتبومیکهمالک طبقاتمالک طبقاتمالکبومی

هستند.(6(اموالغیرمنقول7(معامالتسوداگرانه8(صنعتمدرن
ترکیب های اضافی:1(علِلواپسماندگی2(واپسماندگیکشورها3(پولهایخود

4(ساختمانصنعت
رابهخاکافکندی.منبهخاکافکندیام:0 2109

مفعول
گزینءه »4«  

بررسیسایرگزینهها:
توخواهد،مرو.گزینءه)1(:مروازپیهرچهدلخواهدت:ازپیهرچهدِل

مضاٌفالیه
توراکاهد.نورجانکاهدت:نورجاِن

مضاٌفالیه
بهاوقبایگزینءه)2(:قبایشدریدند را گروه نقش دریدند؛ را

مضاٌفالیهمفعول
هستءهآنمیدهیمنهبهوابستءهآن.

دسِت اودستش
مضاٌفالیه

مهراو؛ اورابکشت.جمالشمعگزینءه)3(:مهرش
مضاٌفالیهمضاٌفالیهمفعول

گزینءه »2« 0 2110
هاتفغیب،بهمژده،بهمنگفت هاتفغیبمبهمژدهگفت

متّمم
برایتودوامیفرستم. دوامیفرستمت

متّمم
ـَت«درنقش0 2111 درمصراعاّول،هردوضمیرپیوستءه» گزینءه »3« 

تِن تو،امادومی مضاٌفالیههستند.اّولیبهمضافخودچسبیدهاست:تنت 
جابهجاشدهاستو»مِنتو«معنینمیدهد.دربازگردانیبیت،مضافآن

مشّخصمیشود:
رهمیزندسویمنت:سویمنرهترامیزند؛یعنیراهترابهسویمن

تغییرمیدهد.راهزدنبهمعنیگمراهساختنیاقطعکردنراهاست.
گزینءه »1« 0 2112
کتاب»اسرارالّتوحید«درشرححالشیخابوسعید0 2113 گزینءه »4« 

ابوالخیرعارفقرنچهارموپنجماثرمحّمدبنمنّوراست.»تاریخبیهقی«از
ابوالفضلبیهقیو»تحفةاالحرار«و»بهارستان«ازجامیهستند.

گزینءه »3« 0 2100

ایمرغدلکهخستهوبیتابهستی/دمسازباشباغماودمساز
تکرارمعطوف

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)1(:ظاهراًنقشتبعی»تکرار«دارداّمادرواقعچنیننیست.اینگزینه

سهجملهداردکهدرهرکدام،»عاشق«مسنداست.
]من[عاشقهستم،]من[عاشقستارءهصبحهستم/]من[عاشقابرهای

مسندمسندمسند

سرگردانهستم؛زمانینقشتبعیتکراروجودداردکهیکواژه،دریکنقش
ودریکجملهتکرارشود.

گزینءه)2(:حسرتوناکامی
معطوف
گزینءه)4(:خلوتوسکوت
معطوف

عاشقودیوانه؛کهاوخودسوختازدردمحّبت0 2101
بدلاز»او«معطوف

گزینءه »4« 

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)1(:دومعطوفدارد:یکدلویکروی،دورنگودورو/گزینءه)2(:معطوف

دارد:رنگمنورنگشب/گزینءه)3(:نقشتبعیندارد.
بیتگزینءه)3(،چهارنقشتبعیدارد:0 2102 گزینءه »3«  

بلیتوّقعمن،بنده،خودهمینبودهاست.
بدلازتوقّعمنبدلازمن

چهدرقدیموحدیثوچهدرقلیلوکثیر)»و«بعداز»حدیث«،حرفربطاست(.
معطوفمعطوف

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)1(:نقشتبعیندارد.)هردو»واو«همپایهسازهستند.(

گزینءه)2(:حالوکارش،مرادوکامش:دونقشتبعی
معطوفمعطوف

گزینءه)4(:قهرولطف:یکنقشتبعی
معطوف

ترکیب های اضافی:1(ریشءهظلم2(اظهارلطف0 2103 گزینءه »3« 
3(فهرستاسمها4(چهرءهسرباز5(پیشگاهامپراتور6(هنگاماستراحت

7(رمزعبور
ترکیب های اضافی:1(تابععالیق2(عالیقخوانندگان0 2104 گزینءه »2« 

3(توضیحوضعیت4(وضعیتخود
درگروه»توضیحوضعیتتاریخیخود«،اینترکیبهاراداریم:توضیح
وضعیت،وضعیتتاریخی،وضعیتخود.ازاینترکیبها،اّولیوسومی،

اضافیهستندودومی،وصفی.
هدفمانازطرحاینتست،یادآوریایننکتهاست0 2105 گزینءه »3« 

کهبرخالف»مضاٌفالیه«کهیکنقشدستوریاست،»مضاف«نقشدستوری
محسوبنمیشود.درجملهها،»مضاِف«یکترکیباضافی،نقشهاییاز

مسندوقید«رامیپذیرد. متّممـ مفعولـ قبیل»نهادـ
گزینءه)3(:نورزردرنگآن،قیافءهگیلهمردراروشنکرد؛

مضاٌفالیهمفعول
»قیافءهگیلهمرد«،یکترکیباضافیاست.»قیافه«،مضافاینترکیبوهستءه

اینگروهاستکهنقشمفعولیدارد.
بررسیسایرگزینهها:

گزینءه)1(:فاقدمفعولاست.)»شنیدهشد«فعلمجهولاستوطبیعتاً
مفعولندارد.(/گزینءه)2(:مفعولاینگزینهیکترکیبوصفیاست)نعرههای
عجیبی(؛پسمضافیدرکارنیستکهبخواهیمنقشآنرابررسیکنیم)نعرهها

موصوفاست(./گزینءه)4(:فاقدمفعولوترکیباضافیاست.
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پدر0 2114 ولد، بهاء به معروف خطیبی محّمدحسین گزینءه »1« 
جاللالّدینمولوی،ازدانشمندانقرن6و7بودهاست.

درصفحءه67کتابیازدهمخواندیدکهجاللالّدین0 2115 گزینءه »4« 
محّمدمولویدرخردسالیدرهنگامعبورازشهرنیشابوربا»عطّار«دیدار

داشتهواوکتاب»اسرارنامءه«خودرابهموالناهدیهدادهاست.
گزینءه »3« 0 2116
سلطانعالءالّدینکیقباد،پادشاهسلجوقیوقتی0 2117 گزینءه »3« 

آوازءهتقواوپرهیزکاریبهاءالّدینولدرامیشنودازاودرخواستمیکندبه
قونیهبیایدوبهاوبپیوندد.

میکرد،0 2118 مسافرت زیاد شمس اینکه دلیل به گزینءه »2« 
لقب پرنده« »شمس او به معنا عالم در جستوجو دلیل به همچنین

دادهبودند.
بنابرنوشتههاوروایات،کسیکهازموالنادرخواست0 2119 گزینءه »4« 

میکندکتابیبهشیوءه»الهینامءه«سنایییا»منطقالطّیر«عطّاربرایهدایت
مریدانبسراید،حسامالّدینچلبیبودهاست.

ادبیاتیدرس0 2120 تاریخ اطاّلعات براساس اینسؤال گزینءه »4« 
که اّولصفحءه70خواندهاید پاراگراف در است. هشتمطرحریزیشده
حسامالّدینازموالناخواستکتابیبهطرز»الهینامءه«سنایییا»منطقالطّیر«

عطّاربهنظمآورد.
ایندوبیتاز»شعرخوانی«درسهفتمفارسی02 2121 گزینءه »3« 

انتخابشدهاست.درونمایءهاینابیات،عارفانهوباتوّجهبهوزنواشارءه
کهنشانمیدهدتعدادابیات صورتسؤالبهانتخابازابیاتآغازینشعرـ
اینقطعهشعر،بیشازدوبیتاستـووجودقافیهدرمصراعهای1،
2و4،قالبآنغزلیاقصیدهاست.»لیلیومجنون«،»مثنویمعنوی«و
»فرهادوشیرین«،هرسهدرقالبمثنویسرودهشدهاندواینابیاتباتوّجه
بهتوضیحاتباالنمیتواندمربوطبهاینسهکتابباشد.مجموعءهغزلّیاِت
عارفانءهمولوی)موالنا(،»غزلّیاتشمس«نامداردکهاینابیات،برگرفتهازآغاز
یکیازاینغزلّیاتاست.البّتهوزناینابیاتراممکناستفقطدانشآموزان
علومانسانیتشخیصبدهندکهالبّتهبرایانتخابگزینءهصحیح،ضرورت

نداردوجاینگرانینیست.
مامرّوجایننوعسؤالنیستیم؛اّماباتوّجهبهسؤالتاریخادبیاتطرحشده
دربرخیگروههایآزمایشیدرکنکور1399ازشمامیخواهیمنگاهیکلّی
بهاشعارکتابهایدرسی،خصوصاً»شعرخوانی«هاازمنظردرونمایه،قالب

وشاعرآنهاداشتهباشید.
گزینءه »3« 0 2122
وحشی0 2123 از عاشقانه مثنویای شیرین« و »فرهاد گزینءه »3« 

بافقیاست؛»تحفةاالحرار«اثریاستبهنظمدرقالبمثنویازجامیو
»منطقالطّیر«هممثنویایعرفانیازعطّاراست.
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مناسک:جمعَمنِسک؛اعمالعبادی،آیینهایدینی
وعظ:اندرز،پنددادن
عازم:رهسپار،راهی

شریعت:شرع،آیین،راهدین؛مقابِلطریقت
محضر:محّلحضور،مجازاًمجلسدرسیامجلسی

کهدرآن،سخنانقابلاستفادهگفتهمیشود.
زهد:پارسایی،پرهیزگاری

مّتفق:همسو،همعقیده،موافق
سر پشت را سلوک و سیر مراحل که آن مرشد:
گذاشتهوسالکانراراهنماییوهدایتمیکند؛ُمراد،

پیر،مقابِلُمریدوسالک
صنم:بُت،معشوقزیبارو)مجازاً(

خوش لقا:زیبارو،خوشسیما
َملَک:فرشته

کبریا:بارگاهخداوندی،]عظمت[
شبگرد:شبرو

تشییع:همراهیومشایعتکردنجنازهتاگورستان
رضوان:بهشت،نامفرشتهایکهنگهبانبهشتاست.

ُه روَحُه العزیز:خداوند،روحعزیزاوراپاک َس اللّٰ قَدَّ
گرداند.
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خطیب:سخنران،واعظ
بهاء:درخشندگی،رونق،شکوه،ارزش

جالل:شکوه،عظمت
رهسپار:راهی،روانه،عازم

فرید:یگانه،یکتا
عال:بلندی،بزرگی،شرف

مقامات:درجات
شهریار:پادشاه،فرمانروایشهر
دیار:خانه،محل،سرزمین،شهر

خاتون:بانو،خانم
ُمرید:خواهنده،ارادتمند،سالک،پیرو؛مقابلمرشد

ارشاد:راهنمایی،راهدرسترانشاندادن
مشایخ:جمعمشیخه؛پیران،عالمانومرشدان

صحبت:همدمی،همنشینی
زاهد:پارسا،پرهیزگار

حریف:همدم،رفیق،همنشین
گریزپا:فراری

غوغا:آشوبوهیاهو،مردمفرومایهوآشوبطلب
افغان:فریادوزاری

اشتیاق:میلوآرزوداشتنبهدیدارمحبوب
ُحسام:شمشیرتیزوبّران

سنا:روشنایی،فروغ
منطق الّطیر:زبانمرغان

دستار:عمامه،سربند،شاِلدورسر
سیرت:خلقوخو،مذهب

مطلق:بیقیدوشرط؛خیر مطلق:خیرونیکِیمحض

طعن:نیزهزدن،سرزنشکردن،مالمت
تماشا:گشتوگذار،سیروتفّرج

جمله:همه،همگی
مرثیه:شعریاسخنیکهدرسوگمردهخواندهشود،

نوحهسرایی
بدیع:شگفت،نو،نادر
تلخیص:خالصهکردن

خوش الحان:خوشآواز،خوشنوا
گلشن:باغ،روضه،گلزار
ُرستن:روییدن،نموکردن

خطاب:سخنرودرروگفتن
لّین:نرم

خواجه:بزرگ،سرور

هم آوا ها/ کلماتی که نباید به جای هم به کار ببریم.روابط معنایی

مّتفقوموافقـ سالکوراهروـ عازمورهسپارـ کویوبرزنـ  ترادف
طعنومالمتـفّروشوکتـطرزونمطـپیرومرشدـمریدوسالکـ
قهروغضبـلقاوسیماـبدیعوغریبـوعظواندرزـشبگردوشبرو

انکارو ـ ُخردوکالنـمرشدومریدـشریعتوطریقت تضاد
اجابتـعبدوخواجهـرضوانودوزخ

نواحی:جمعناحیه؛اطراف/نواهی: جمعنهیوناهیه؛نهیشدهها
ُخرد:کوچک،اندک/خورد:بلعید،فروبرد

خواست:تقاضاکرد/خاست:بلندشد
َسنا: نور،روشنایی/ثنا: ستایش،آفرین،تمجید

َاسرار: جمعسّر؛رازها/ ِاصرار:پافشاری
َصالح:خیرونیکی/ِسالح:ابزارجنگ

لقب،القاب/معروف ملّقبومعروف)ملّقب 
ُعرف،عارف،ُمعّرف(

خطبه،  )خطیب واعظ و خطیب
وعظ، مخاطب،خطّاب،ِخطاب/واعظ

وّعاظ،موعظه،مواعظ(
 بهاءالّدینولدوفریدالّدینعطّار)عّطار

عطر،معطّر(
جاللالّدینُخردسال

عزم،عزیمت( عازمورهسپار)عازم
هایل)ترسناک(( هولوهراس)هول

رحمت، رحیم،  )رحم مغول بیرحمِی
مرحمت،مراحم(

منسک( مناسِکحج)مناسک
ناحیه( نواحیشام)نواحی

عالی، َعلّی،  )عالء کیقباد عالءالّدین
اَعلٰی،ُعلُّو،ُمَعّلٰی(
مقاماتوکرامات

بصر،ابصار( صاحِببصیرت)بصیرت
گوهرخاتونسمرقندی

ُمِصر( اصراروالحاح)اصرار
حَلَبوقونیه

شرع،  )شریعت شریعت علوم طالبان
شارع،تشّرع،متشّرع(

حضور،حاضر( محضراستاد)محضر
اّتفاق( مّتفقوهمعقیده)مّتفق

ُزهّاد( زهدوزاهد)زهد
عارف،ِعرفان( علومومعارف)َمعارف

مسیر( سیروتفّرج)سیر
مصاحبت،  )صحبت خلوت و صحبت

مصاحب(
غوغاوهیاهو

قاهر،مقهور/غضب  قهروغضب)قهر
مغضوب(

اصنام( بُتوصنم)صنم
ُمالقی  )لقا خوشسیما و خوشلقا

»دیدارکننده«،مالقات،تالقی(
قلب،منقلب، انقالِباحواِلموالنا)انقالب

مقلوب(
فغان( افغانوزاری)افغان

ناظر، نظر،  )انتظار انتظار و اشتیاق
منظور،منتظر(

اصالح،  )صالح زرکوب صالحالّدین

ُمصلح،صالحیت(
حسامالّدینَچلَبی

قواعد( طرزوقاعده)قاعده
الهینامۀسنایی

نطق،ناطق( منطقالطّیرعطّار)منطق
دستاروعمامه

ناظم،منظّم،تنظیم، نظممثنوی)نظم
منظومه(

ُصَور تصویر،  )صورت وصورت سیرت
)صورتها(،)ُمصّور)نّقاش(،تصّور،متصّور(
مصالحه( صلحطلبیوسازش)صلح
اِطالق( حسنوخیرمطلق)ُمطلق

طاعن، طعنه،  )طعن ناسزا و طعن
مطعون)سرزنششده((

عزیمت،اِعزام( عزمتماشا)عزم
خویشانوپیوستگان

قوافل( مهتروقافلهساالر)قافله
ُخردوکالن

مشایعت( تشییعجنازه)تشییع
رثا،مراثی)جمع مرثیهوتعزیه)مرثیه

مرثیه؛سوگنامهها((
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بدعت،ُمبدع، بدیعالّزمانفروزانفر)بدیع
ابداع(

ص ُملخَّ  )تلخیص تغییر و تلخیص
)خالصهشده((

تابع،متبوع، نقشتبعیمعطوف)تَبَعی
تبعّیت،تبعه،اتباع(

دریغوافسوس
لحن( مرغخوشالحان)َالحان

طاغی)نافرمان، طغیانوعصیان)طغیان
عاصی،معصیت( سرکش(/عصیان 

ِسّر/ اسرارالّتوحید،روضۀرضوان)َاسرار
راضی،مرضّیه( رضوان

مقّدس،  َس )قَدَّ العزیز روحَُه الٰلُّه َس قَدَّ
تقدیس،ُقّدوس(

مسلوک سلوک،  )سالک راهرو و سالک
)رفتهشده،طیشده(،ِسلک،مسالک(

مراحلسیروسلوک

محّمدملّقببهجالالّدین،مشهوربهموالنایامولوی،اوایلقرنهفتمدرشهربلخبهدنیاآمد.
محّمد،ملّقببهجاللالّدین،مشهوربهموالنایامولوی نقشهایتبعی

معطوفحرفعطفبدلاز»محمد«نهاد
بهموالنا

بدلاز»محمد«

زودباشدکهاینپسرتو،آتشدرسوختگانعالمزند.

سخنعشق،جانعاشقانرابهسوزوگدازمیآورد.
عاشقان/تناسب:آتشوسوختگان شیفتهوبیقرارکردنکسی/استعاره)مصّرحه(:سوختگان کنایه:آتشدرکسیزدن

ناگهانآفتابعشقوشمسحقیقتدربرابرشنمایانشد.

شمستبریزی استعاره)مصّرحه(:آفتابعشقوشمسحقیقت

باهمءهعلمواستادیخویشدراینایّامکهحدوداًسیوهشتسالهبود؛خدمتشمسزانوزدونوآموزگشت.

شاگردیکردندرمکتبعشقباوجودعالِمواستادبودن
علمآموزیوپذیرشاستادیآنشخص کنایه:زانوزدندربرابرکسی

علمواستادی،سیوهشتساله،زانوزدونوآموزگشت. انواع»واو«
پیوندهمپایهسازمیانوندمعطوفحرفعطف

موالناآنچناندرمعارفشمسغرقشدکهمریدانخودراازیادبُرد.

دریاییکهمیتواندرآنغرقشد. استعاره)مکنّیه(:معارف

دراینمیان،بابیتوّجهیبهمامتوهیاهویمردم،خودراباسرودنغزلهایگرموپرسوزوگدازعاشقانهسرگرممیکرد.

بیتوّجهیبهمالمتدیگراندرراهعشق
مشغولکردن حسآمیزی:غزلهایگرم/کنایه:سرگرمکردن

بهمالمتوهیاهو،غزلهایگرموپرسوزوگداز نقشهایتبعی
معطوفبهصفتصفتمعطوفبهمتّمممتّمم

را ما ی��ار بِکشید حریفان، ای رابروید گریزپا صنِم آِخ��ر آوری���د م��ن ب��ه

بازگرداندنیاریکهدوریگزیدهاست.

فراریورمنده/واجآرایی:صامت/ر/ یار/جناس:ما،پا،را)ناقص(/کنایه:گریزپا استعاره)مصّرحه(:صنم

زّرین بهانههای به شیرین، ترانههای رابه خوشلقا خوب مِه خانه، سوی بکشید

بازگرداندنیارباوعدههایدلنشین
یار/واجآرایی:تکرارصامت/خ/درمصراعدوم حسآمیزی:ترانههایشیرین/استعاره)مصّرحه(:َمه

بهترانههایشیرین،بهبهانههایزّرین/ترکیبهایوصفی:1-ترانههایشیرین2-بهانههایزّرین3-مهخوب4-مهخوشلقا

ویرگولیامکثبیندوگروه
گرجایگزین»و«باشد ا

بهمنزلءه»واو«عطفاست.

معطوف
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بیایم دگر دمی که گوید وعده به او رااگر شما او بفریبد باشد، مکر وع��ده همه

هزاروعدءهخوبانیکیوفانکند.

واجآرایی:صامتهای/د/،»/گ/،/ک/«)چونهمواجگاههستند،باهمگرفتیمشان.(

شمسناگزیردلازقونیهبرکند.

قطعامیدکردن کنایه:دلبرکندن

موالنادردمشق،پیوستهبهافغانوزاریوبیقراریشمسراازهرکویوبرزنجستوجومیکردونمییافت.

زاریکردنعاشقدردوریمعشوقوجستوجوکردناودرهرجا

برزن/»و«در»جستوجو«بخشیازخودواژه)میانوند(است. بیقراریـ معطوفها:زاریـ

همینحالتصلحویگانگیباعشقوحقیقت،اورابردباریوتحّملعظیمبخشید.

صبوریعاشق
همینحالتصلحویگانگیباعشقوحقیقت،بهاو بهاو/نقشهایدستوری »را«حرفاضافهاست:اورا

معطوفبهمضاٌفالیهنهادصفتاشاره
مضاٌفالیه

معطوفمتّمم
بهمتّمم

متّمم

بردباریوتحّملعظیمبخشید.
معطوفمفعول

بهمفعول
صفتبیانی

طعنوناسزایدشمنانراهرگزجوابتلخنمیدادوبهنرمیوُحسنُخلقآنانرابهراهراستمیآورد.

رفتارنادرستدیگرانرابانرمیومهربانیپاسخدادن

هدایتکردن حسآمیزی:جوابتلخ/کنایه:بهراهراستآوردن

بهنرمیوحسنخلق »را«درجملۀاّول،حرفاضافهبهمعنِی»به«ودرجملۀدومنشانۀمفعولاست./معطوفها:طعنوناسزاـ

راست و چّپ از میرسد عشق آواِز نفس راست؟هر که تماشا عزِم میرویم، فلک به ما

نغمۀعشقدرهمۀهستی،ساریوجاریاست./کمالبخشیعشق

تعالیوعروجمعنوی/جناس:راست همهجایجهانهستی/کنایه:بهفلکرفتن تشخیص:)آواز(عشق/مجاز:چپوراست

رااست()تام( وراست)
عزمتماشابرایچهکسیوجوددارد؟ عزمتماشاکهراست

فعلغیراسنادیمتّممنهاد

بودهایم مَلَک ی��ار ب��ودهای��م فلک به ماستما شهر آن که جمله رویم، همانجا باز

اصلانسانازعالممعناست. بازگشتبهاصل

سجعوجناس:فلکوملک)جناسناقص(/تلمیح:اشارهبهآیۀ»إّناللّهوإّناإلیِهراجعون«

کن ره��ا م��را تنها بالین، به بنه سر کنرو مبتا شبگرِد خ���راِب م��ِن ت���رِک

تقاضایعاشقبرایتنهاییوخلوت

مصّوت/ا/ ِ/ـ استراحتکردن/واجآرایی:مصّوت/ـ کنایه:سربهبالیننهادن

ترکیبهایوصفی:1-مِنخراب2-مِنشبگرد3-مِنمبتال

نباشد دوا را کان مردن، غیر است کندردی دوا را درد کاین گویم چگونه من پس

دردعشقدرمانندارد.

تضاد:دردودوا/تکرار:دردودوا/واجآرایی:صامت/د/
آنرادوانباشد:برایآندواوجودندارد؛»نباشد«دراینجافعلاسنادینیست./ایندردرادواکن. نوع»را«

نشانءهمفعولمفعولنهادمتّممحرفاضافه
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دیدم عشق کوی در پیری دوش، خواب کندر ما سوی عزم که کرد اشارتم دست با

بشارتیافتنبرایمرگورهاشدنازدنیایماّدی

1-دیشب)قق(2-شانه)غقق(،متناسببادست/تشبیه:کویعشق)اضافۀتشبیهی( جناس:کویوسوی)ناقص(/ایهامتناسب:دوش
بهمناشارتکرد. »اشارتم«کرد نقشضمیرپیوسته

متّمم

خورشیدعمرموالنانیزازاینجهانبهجهانآخرتسفرکرد.
تشبیه:خورشیدُعمر)اضافۀتشبیهی(/تشخیص:)سفرکردن(ُعمر

باشد روان من تابوت چو م��رگ، روز باشدبه جهان این درد مرا که مبر، گمان
انسانعارفازمرگوخالصشدنازجهانماّدیغمیندارد.

برایآنچیزارزشقائلبودن/واجآرایی:صامت/ر/ کنایه:دردچیزیراداشتن
برایمندرداینجهانوجوددارد)هست(. مرادرداینجهانباشد

فعلغیراسنادینهادمتّمم

دری��غ! دری��غ! مگو و مَ��ِگ��رّی من باشدب��رای آن دری��غ دراف��ت��ی، دی��و دام ب��ه
مرگافسوسوحسرتیندارد/گرفتارنفسوشیطانبودنمایۀافسوساست.

فریبشیطانراخوردن/واجآرایی:تکرارصامت/د/ کنایه:بهدامدیوافتادن
مگودریغدریغ َمگری:فعلنهیازمصدرگریستن/نقشتبعی

تکرارتبعیمفعولمفعول

نُرست؟ که زمین در فرورفت دان��ه باشدک��دام ُگمان ای��ن انسانت دان��ءه به چ��را
مرگپایانحیاتانساننیستوعالَمدیگریهموجوددارد.

هیچدانهایفرونرفت.../واجآرایی:صامت/ن/ تشبیه:دانۀانسان)اضافۀتشبیهی(/پرسشانکاری:کدامدانهفرورفت...؟
چرااینگمانبهدانۀانسانبرایتووجوددارد؟ نقشهایدستوریمصراعدوم

فعلغیراسنادیمتّمممتّممنهادقید

بیداریزمانرابامنبخوانبهفریاد/ورمردخوابوخفتی/»روسربنهبهبالین،تنهامرارهاکن«
دعوتبههشیاریوآگاهیورهاییازغفلت

آسودهباش/ سربنهبهبالین انسانرفاهطلبـ مردمزمان/تضاد:بیداریوخواب/کنایه:َمرِدخوابوخفت مجاز:زمان
تضمین:»روسربنهبهبالینتنهامرارهاکن«مصراعیاستازموالناکهاستاددکترشفیعیکدکنیآنراتضمینکردهاست.

چمنمچنینقفسنهسزایچومنخوشالحانیاست آن مرغ که رض��وان گلشن به روم
بازگشتبهاصل)انسانبهعالممعنیتعلّقداردنهبهعالمخاک(

دنیا(وگلشن پرندءهبهشتی(/تضاد:قفس) دنیا/تناسب:گلشنوچمن/تشبیه:منبهمرِغآنچمن) استعاره)مصّرحه(:قفس
رضوان،باغ،بهشت/تناسب:مرغوقفس بهشت(/مجاز:چمن رضوان)

ِاذهَباإلیفِرعوَنإنَُّهطَغی،َفقواللَُهقوالًلّینا.
بامالیمتبادشمنرفتارکردن

ُهروَحُهالعزیزبود... َسالّلٰ خواجهعبدالکریم،کهخادمخاّصشیخما،ابوسعید�َقدَّ
»ابوسعید«بدلاز»شیخما«است.

یاعبدالکریم!حکایتنویسمباش،چنانباشکهازتوحکایتکنند.
تالشبرایرسیدنبهدرجهایکهازانسانبهنیکییادکنند.
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1

پدیدآورندهقالباثر

زندگانیجاللالّدینمحّمد
مشهوربهمولوی

بدیعالّزمانفروزانفرنثر)معاصر(

سنایینظم)مثنوی(الهینامه1

عطّارنظم)مثنوی(اسرارنامه

عطّارنظم)مثنوی(منطقالطّیر

محّمدبنمنّورنثراسرارالّتوحید

درمتندرسهشتمبه»الهینامه«،»اسرارنامه«و»منطقالطّیر«وپدیدآورندگانآنهااشارهشدهاست.
نکات تاریخ ادبیاتی درس »در کوی عاشقان«2

اوایلقرن7دربلخبهدنیاآمد. محّمد ملّقب به جالل الّدین موالنا
اقامتطوالنیاودرشهرقونیهبود. دلیل شهرت او به رومی و موالنای روم

ازدانشمندانروزگاربود. محّمدبنحسینخطیبی،پدرجاللالّدینمحّمد بهاءالّدین ولد 
وقتیموالنا6،5سالهبودبهقصدسفرحجباخانوادهرهسپارشد.درنیشابورشیخفریدالّدینعطّاررامالقاتکرد. مالقات مولوی و عّطار

عطّار، کتاب اسرارنامه را به جالل الّدین هدیه دادوبهبهاءالّدینگفت:زودباشدکهاینپسرتوآتشدرسوختگانعالمزند.
ازبهاءالّدینولدخواستبهقونیهبرودودرآنجاساکنشود. پادشاه سلجوقی روم )عالءالّدین کیقباد( 

درهجدهسالگیجاللالّدینبا»گوهرخاتون«سمرقندیازدواجکردودربیستوچهارسالگیپدرش)بهاءالّدینولد(راازدستدادومجالسدرس
ووعظاورابهعهدهگرفت.هفتسالدرحلبودمشقبهتحصیلدانشومعرفتگذراند.بهقونیهبازگشتوبهتدریسعلومپرداخت.

در26جمادیاآلخرسال642ه.قواردقونیهشد.ویعارفیکاملوازمردانحقبود.ازمردمتبریزبودوبسیار شمس الّدین تبریزی
مسافرتمیکرد.بهدلیلسیروسفرهمچنینجستوجودرعالممعنابهاو»شمسپرنده«میگفتند.موالنامریدشمسمیشودو40روزبااوبه

خلوتمینشیند.
شمسبهدلیلحسادتوآزارشاگردانویارانموالنابهدمشقمیرود. رفتن شمس

فرزندموالناکهبرایبازگرداندنشمسبهدمشقمیرود.شمسپسازبازگشتبهقونیهدوبارهموردحسادتوخشمیارانو سلطان ولد
مریدانموالناقرارمیگیردودلازقونیهبرمیکند.

بعدازغیبتدومشمس،سرانجاموعاقبتکاراوواینکهچهبرسراوآمدهروشننیست.پسازشمسیعنیازسال647 سرانجام شمس
ه.قتاسالوفات)672ه.ق(موالنابهنشرمعارفالهیمشغولبود.

ازشاگردانویاراننزدیکموالنا شیخ صالح الّدین زرکوب
ازشاگردانموالناکهانگیزءهسرودنکتابمثنویمعنویشد. حسام الّدین َچلَپی

ویازموالناخواستکتابیبهطرزالهی نامءه سنایییامنطق الّطیر عّطاربهنظمآورد.
ازشاعرانوهمروزگارانموالنابودندکهظاهراًباموالنامالقاتداشتهاند. سعدی و فخرالّدین عراقی

موالناروزیکشنبه5جمادیاآلخرسال672ه.قوفاتیافت.
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