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فرسوده ای �کسی ه ی � ر�ف ار �چ �ت �چ �ش رد �چ

ه �بود: �ت و�ش طی �ف �ف

»! �ی��ت �گرد ، �ف �گر �ف و د�ی �بود. �ت ه ام �ف �ت »من �گ�ش

�ت �ت و �گ�ش �کرار �گ�ش ه �ت �ب ار مر�ت �یه ی مالل رد من هرف ن �آ
ا�ی

گی �گر�ی��ت � �ت مم �برای ا�ین همه سر�گ�ش �ش �چ

دم�ش ا�ف ود می �ف�ش ون دو��ت رد �برا�بر �ف �چ

دم�ش ا�ف �گو و م�گو می �ک�ش ا عرصه ی �ب �ت

ا ؟ �ی لم�ت �آ �کران ا�ین �ف �ی تی؟ رد �ب ا� �ب ح�ی وی �آ �ب ��ت �ب
رد 

؟ �ت ال ع�ش �ب ، د�ف وی رحم، عدال�ت ر�ف رد �آ

؟... دو��ت

م ه ا�ی �ت ما �ف�یرف �گ�ش

» �ت را�ف همی �گ�ش ا �چ �ف �ب �ی ن �ش »و �آ

؟ و��ت ر�ف ون او- ا�ف�ا�ف�ت �آ -�چ و �ف�یرف ا �ت �ی �آ

دان وا��تی �ب مان و ا�گر �ف ه ای �ب �گر �ف��ت

و��ت �ب ��ت �ب
�ت ه��تی �به  ما را �تمام لدف

گی ا��ت د� �ف گی �تمامی مع�فای �ف �فد� �چو�ی

» �ی��ت �گرد �ف »هر�گرف �ف

�ی��ت اوار مرد �ف سرف

�یری دون م�ش فر�ی �
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واژهنامه

آراستن: آماده کردن، حاضر و مهّیا کردن / آماده 
و مهّیا شدن / زینت دادن؛ محملآراستن: کنایه 

از »آمادگی آماده شدن برای حرکت«
آشنایی: دوستی، انس، الفت، معرفت

با هم یکی شدن،  اتّفاق: همراه و موافق شدن، 
همراهی و همدستی )= معّیت(

اولیا: جمع »ولی«؛ صاحبان، دوستداران و یاران، 
دوستان خدا، مردان پاک و مقدس، عارفان

بالغی: منسوب به »بالغت«، سخنی که به اقتضای 
مقام و با فصاحت و شیوایی ادا شود؛ بالغت: شیوایی 

و رسایی سخن،  فصیح بودن،  زبان آوری
بیدل: دلداده، عاشق، شیدا / دلتنگ، آزرده

پرورده*: پرورش یافته
شرح  در  که  کتابی  یادداشت،  یادآوری،  تذکره: 
حال بزرگان، شاعران، نویسندگان و عارفان نوشته 

می شود.
تعمیر: آباد کردن، مرّمت کردن، عمارت و آبادانی

خداوند  که  است  آن  گردانیدن،  سازگار  توفیق: 
اسباب را موافق خواهش بنده مهّیا کند تا خواهش 

او به نتیجه برسد. )= موّفقّیت، کامیابی(
جمله*: همه، همگی )= جملگی( / سراسر، تماماً

جهانگیر*: گیرندۀ عالم، فتح کنندۀ دنیا

جهد*: کوشش، تالش، سعی
جادوگری   / مصلحت اندیشی  تدبیر،  چارهگری*: 

مکر، افسون / معالجه، مداوا
آرزو،  نیازمندی، ضرورت،  نیاز،  احتیاج،  حاجت: 

امید؛ حاجتمند:نیازمند
حدیث: سخن، کالم، گفتار / خبری که از پیامبر و 
ائّمه نقل می کنند. / تازه، جدید، نو / داستان، روایت
نام تر  خنیده  نامدار؛  معروف،  مشهور،  خنیده: 

گشتن: مشهور شدن، پرآوازه تر گردیدن
بی  پرصدا(،  شلوغ،   ( آرام  کت،  سا خاموش: 

فروغ، بی نور ) روش(
نزدیکان،  و  اقوام  »خویش«،  جمع  خویشان*: 

خویشاوندان
و  بیچارگی  شدن،  ناتوان  و  عاجز  درماندن: 

ناتوانی، عجز
دواپذیر: قابل مداوا، قابل درمان

رایت*: پرچم، بیرق، درفش، لوا، َعلَم
َرب: صاحب، خداوند، پروردگار )جمع: ارباب(

زبانکشیدن: کنایه از سخن گفتن
سرشت*: فطرت، آفرینش، طبع )= طبیعت،  طینت(

سرشتن: مایه زدن، خلق کردن، آفریدن )= تخمیر( / 
آغشتن و مخلوط کردن

َسَقطی: منسوب به سقط، ُخرده فروش، فروشندۀ 
 / بی ارزش  و  پست  کاالی  َسَقط:  پست؛  کاالی 

دشنام / خطا و اشتباه / رسوایی و فضیحت

عطّار: داروفروش، عطرفروش

غایت*: نهایت، فرجام، پایان

غنا*: بی نیازی، توانگری )ِغنا: سرود، نغمه، آوازخوانی، 

موسیقی(

گزافکاری*: بیهوده کاری، زیاده روی

لُکام: نام کوهی در شهر حمات / بی شرم و بی حیا

مجنون: دیوانه، شیفته، شیدا، شوریده )  عاقل، 

فرزانه(

محراب: باالخانه، صدر )پیشگاه( خانه یا مجلس / 

جای ایستادن پیش نماز در مسجد

معمار: سازنده بنا، عمارت کننده، تعمیرکننده

معیار: ابزار سنجش و اندازه گیری، مقیاس، سنگ 

محک
موسم*: زمان، هنگام، وقت )= موعد( / فصل

گهواره  مهد،   بندند،  شتر  بر  که  کجاوه  مَحمل*: 
)= هوَدج( 

مَهد: گهواره )= کجاوه، َمحمل، هودج(
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واژگان مهم امالیی

کلماتهمآواوشبههمآوا

َسَقط: کاالی پست و بی ارزش؛ دشنام؛ خطا و 
اشتباه؛ رسوایی

ثَِقت: اعتماد، اعتماد کردن
صد: عدد 100 

 / چیز  دو  میان  مانع  و  حایل   / بستن  سد: 
دیواری ضخیم و محکم که برای ذخیره کردن 
آب یا جلوگیری از ورود آن به جایی بنا می کنند.

اسیر: به اسارت درآمده، گرفتار، بَرده 
اَثیر: کرۀ آتش / روان / آسمان

َعصیر: شراب، افشرۀ میوه، عصاره و چکیدۀ هر 
چیزی

عسیر: سخت، دشوار، مشکل
خویش: خویشاوند؛ خود، خویشتن 

خیش: گاوآهن، ابزار شخم زدن زمین

قالب: شکل، ظاهر، جسم )= هیئت، پیکر، کالبد(
غالب: غلبه کننده،  چیره شونده، مسّلط و چیره
مَحِمل: کجاوه که بر شتر بندند، گهواره، مهد، هودج

شده؛  گذاشته  بی کار  شده،  فروگذار  ُمهَمل: 
بیهوده، کالم بیهوده و بی معنی

طبع: آفرینش، سرشت
تبع: پیروی

کلماتمهمتکامالیی

رایت و بیرقمصلحت اندیشیجهد و سعیشیوۀ بالغیتذکرة االولیاغایت و نهایت

حّل مسئلهفطرت و سرشتمحراب زمینموسم و موعدتعمیر و عمارتاّتفاق و معّیت

نکات دستوری

شیوۀ بالغی
نوعی از شیوۀ بیان است که در آن برخالف شیوۀ عادی که اجزای جمله در جای اصلی خود قرار می گیرند، شاعر یا نویسنده، به ضرورت، ترتیب درست اجزای 

جمله )نهاد، مفعول، متّمم، مسند، فعل و ...( را به هم می ریزد و مثالً  فعل را بر نهاد و مفعول و ... مقّدم می سازد.
 

یک ســـر اّتفـــاق  بـــه  درگفتنـــد  ایـــن  گـــردد  گشـــاده  کعبـــه  کـــز 

 ترتیب درست اجزا: ]آن ها[ یکسر به اّتفاق گفتند که این در از کعبه گشاده گردد. 

بخـــت او  کار  ز  دل  ســـختبرداشـــته  او  کار  بـــه  پـــدر  درمانـــد 

 ترتیب درست اجزا: بخت، دل ز کار او برداشته؛ ]و[ پدر به کاِر او سخت درماند.
»جابه جایی ضمیر« یا »جهش ضمیر« یکی از انواع »شیوۀ بالغی« است. در این نوع، شاعر یا نویسنده، ضمیری را که نقش مفعولی، متّممی یا 

مضاف الیهی و... دارد، در جای اصلی خود به کار نمی برد.
 

عشــــــقمدریــــــاب کــــــه مبتــــــالی عشــــــقم بــــــالی  از  کــــــن  آزاد 

 ترتیب درست اجزا: دریاب که مبتالی عشقم؛ م )= من( ]را[ از بالی عشق آزاد کن. )م = من: مفعول(

مثنوی 
گانه دارد و تعداد ابیاِت آن هم نامحدود است. یک قالب شعری است که هر بیت آن، قافیۀ جدا

نمودار »مثنوی« و طرز قرارگرفتن قافیه در آن:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گانه  زیرا تعداد ابیات آن نامحدود است و از آن جا که هر بیِت آن قافیۀ جدا شاعران در سرودن منظومه های داستانی، غالباً از قالب »مثنوی« استفاده می کنند؛ 

دارد، شاعر می تواند از قافیه های قبلی هم استفاده کند.
مثنوی های زبان فارسی، از نظر محتوا چهار دسته اند:

مانند »شاهنامۀ« فردوسی، »اسکندرنامۀ« نظامی گنجه ای  حماسی و تاریخی 
مانند »بوستان« سعدی  اخالقی و تعلیمی 

مانند »لیلی و مجنون« و »خسرو و شیرین« نظامی گنجه ای، »ویس و رامین« فخرالّدین اسعد گرگانی  عاشقانه و بزمی 
مانند »مثنوی معنوی« موالنا جالل الّدین )مولوی(، »حدیقة الحقیقة« سنایی  عارفانه 

آرایه های ادبی

چند نمونه از آرایه های موجود در متن:

تشبیه:

 
بــــر در  حلقــــه  گرفتــــه  درمی گفــــت  بــــر  حلقــــه  چــــو  منــــم  کامــــروز 

 مشّبه: من / مشّبه به: حلقه / وجه  شبه: بر در بودن / ادات تشبیه: چو
جَهــــد صــــد  بــــه  را  عزیــــز  َمهــــدفرزنــــد  یکــــی  در  مــــاه  چــــو  بنشــــاند 

 مشّبه : فرزند عزیز / مشّبه به: ماه / وجه  شبه: در َمهد نشاندن / ادات تشبیه: چو
مجاز:

 
اوســــت جهــــان  جملــــۀ  حاجت گــــه 

مجاز	از	»مردم	جهان« 	
اوســــت آســــمان  و  زمیــــن  محــــراب 

کنایه:

 
جهانگیــــر آن  عشــــق  رایــــِت  شــــد چــــون ِمــــه لیلــــی آســــمان گیرچــــون 

 آسمان گیرشدن: کنایه از »مشهورشدن، شهرۀ آفاق  شدن«
بخــــت او  کار ِ  ز  دل  ســــختبرداشــــته  او  کاِر  بــــه  پــــدر  درمانــــد 

 دل برداشتِن بخت از کسی: کنایه از »بدبخت و بینواشدن کسی، نابسامان و آشفته شدن کار کسی، بخت برگشتگی کسی«

چــــون کعبــــه نهــــاد حلقــــه در گــــوشآمــــد ســــوی کعبــــه، ســــینه پرجــــوش

کساری کردن«  حلقه در گوش  نهادن: کنایه از »مطیع بودن و اظهار خا

جناس:

جناستام)همسان(:
 

بــــر در  حلقــــه  گرفتــــه  می گفــــت 
آغوش،	بغل،	سینه 	

در بــــر  حلقــــه  چــــو  منــــم  کامــــروز 
حرف	اضافه	به	معنای	»روِی« 	

ــــت ــــاول آموخ ــــم تط ــــو را رس ــــوی ت ــــه گیس ــــکین دادوان ک ــــن مس ــــش داِد م ــــد کرم ــــم توان ه
فعل	از	 حق	ـ	عدل	 	
مصدر	»دادن« 	
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پرتوّقعَصباحت و زیباییلطایف غزلنظر و دیدنسبک مسّجعفاجعه و پیشامد
تفریح و شادیمباحث مختلفمرض استسقاتحفۀ غربظرافت و نقلمنبع بی شائبه

گهانی ذوق لطیفانعطاف و نرمینقیض و متناقضجمع اضدادفروغ و روشنیبالبداهه و نا
طراوت بهاریپایۀ عضلهاقناع کنندهسهل ممتنعقیافه و شکلتأمین زندگی
کنزبان فصیح قریحه و استعدادتغییر و تحّولبُخل و خّستصراحت و سادگیمستقر و سا
متعّصب و غیرتمندُحجره و اتاقحرص و آزفصول مالیممیثاق مؤّکدشیر آغوز

کیزگی شکل بدیهیدرخور و بسزانقش تبعیاصیل و نژادهطهارت و پا

آرایه های ادبی

)Paradox :متناقض نما )تناقض، پارادوکس

 جمع کردن دو صفت یا دو مفهوم متضاّد هم به صورت یک جا و هم زمان در سخن است،  به گونه ای که جمع کردن آن ها با هم یا نسبت دادنشان به صورت 
هم زمان به یک کس یا یک چیز، از نظر عقلی و منطقی ُمحال باشد و وجود یکی، وجود دیگری را نقض کند. 

 شاعر یا نویسنده، دو مفهوم متناقض را چنان هنرمندانه در کالم خود به کار می گیرد که با وجود ُمحال و غیرممکن بودنش، زیبا و اقناع کننده و پذیرفتنی است. 

ــنیده ای؟! ــ ــــب ش ــر غای ــ ــود حاض ــ ــز وج ــ ــــم جــــای دیگــــر اســــتهرگ مــــن در میــــان جمــــع و دل

 به طور هم زمان، حاضر بودن و غایب بودن، امری محال و متناقض نماست. 
بیــــا کــــه یــــاد تــــو آرامشــــی اســــت طوفانــــیکنــــار نــــام تــــو لنگــــر گرفــــت کشــــتی عشــــق

 به طور هم زمان، موجب آرامش بودن و طوفانی )متالطم( بودن، امری محال و متناقض نماست.
کـــی طمع در گـــردش گردون دون پـــرور کنم؟!من که دارم در گدایی گنج ســـلطانی به دســـت 

 گدا بودن و به طور هم زمان، گنج سلطانی در دست داشتن )ثروتمند بودن(، امری محال و متناقض نماست. 
بارها از تو گفته ام / بارها از تو / ای حقیقی ترین مجاز! ای عشق! / ای همه استعاره ها با تو!

 حقیقی بودن و مجازی بودن به طور هم زمان و در آِن واحد، امری محال و متناقض نماست. 
این شیخ همیشه شاب، پیرترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی ... 

 شیخ )پیر( و شاب )جوان( بودن به طور هم زمان، امری محال و متناقض نماست. / پیرترین و در عین حال جوان ترین شاعر بودن، امری محال و متناقض نماست. 
 هر چیزی که برخالف ذات خود عمل کند تناقض است  آتش سرد

 متناقض نما )پارادوکس( به دو شکل کّلی می آید:
یعنی دو صفت یا دو مفهوم متضاد هم، به صورت یک ترکیب وصفی یا اضافی با هم جمع می شوند؛ مانند: »بحرِ آتش، حاضر غایب،  بهصورتیکترکیبمتناقض؛

کن روان، مسِت هشیار، درد بی دردی، شیِخ شاب، اندوه نشاط، دام نجات و ...« گویای خاموش، صدای سکوت، شاهان گدا، لباس عریانی، فریاد بی صدا، رنگ بی رنگی، سا

کن؟! کِن روان کــــه منــــمکــــی شــــود ایــــن روان مــــن ســــا ایــــن چنیــــن ســــا

بهصورتیکمفهومکّلیکهازبیتیاعبارتدریافتمیشود.

ــــدگفتــــم کــــه کفــــر زلفــــت گمــــراه عالمــــم کــــرد  ــر آی ــ ــــم اوت رهب ــــی، ه ــر بدان ــ گ ــا ا ــ گفت
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 این که کفرِ گمراه کننده، بتواند رهبر و راهنما باشد، امری محال و متناقض نماست. 

 تناقض در عالم واقع امکان وقوع ندارد.

تاریخ ادبیات

حسب حال: آثاری است که در آن ها نویسنده به شرح زندگی و احوال و خاطرات خود می پردازد.

ازنمونههایمهّمحسبحالدرادبفارسی

اثر محّمدعلی اسالمی ندوشن روزها 
ضمن این که متن »اّولین روزی که به خاطر دارم« نوشتۀ »لطفعلی صورتگر« که نوعی حسب  اثر جالل متینی؛  کتاب »نمونه های نثر فصیح فارسی معاصر« 

حال به شمار می رود، برگرفته از همین کتاب است.
سعدیشیرازی

شاعر و نویسندۀ بزرگ قرن هفتم ه  .ق

عبارت اند از  دیوان اشعار  بوستان  گلستان  مجالس پنج گانه آثار او 

یکی از ویژگی های مهّم سبک او »سهِل ممتنع بودن« است؛ به این معنی که نثر او از نظر سبک و سیاق نویسندگی آسان به نظر می رسد، اّما هر کسی نمی تواند 

مانند آن بگوید. سعدی با بهره گیری از این شیوه، توانسته است دشوارترین مفاهیم را به ساده ترین شکل ممکن بیان کند.

مفاهیم برجسته و قرابت معنایی

شرمساریازاعطایهدیۀناچیزوبیارزشبهدیگری

معلوم می کرد که حسین از ناچیزی هدیۀ خویش شرمسار است.
که گل کســـی نفرســـتد به هدیه زی گلشـــن بنفشـــه زی تـــو فرســـتادم و خجـــل ماندم
درپذیـــرمـــر ایـــن هدیـــۀ ُخـــرد را زیـــن حقیـــر خـــود  بزرگـــّی  راه  ز 
گل یـــک  از  نثـــار  دوســـت  بـــرِ  گلبردیـــم  یـــک  از  شرمســـار  گرچـــه  ا هســـتیم 

توّکلداشتنبهلطفوعنایتپروردگاروتأثیرآندرزندگیآدمی

او نیز مانند مادرم توّکلی داشت که به او مقاومت و استحکام اراده می بخشید.
را خـــود  ســـپرده ام  تـــوّکل  ناخـــدای  مـــرا تـــرّدد خاطـــر ز مـــوج دریا نیســـتبـــه 
کار ما شـــاید بـــه اخـــالص و تـــوّکل بگذردگرچه دشـــوار اســـت کار غـــم، تـــوّکل بر خدا
کنار بـــر  آمد ســـالمت  می تـــوان  تـــوّکل  کشـــتی مـــا را خـــدا از ناخـــدا دارد نـــگاهاز 
می باشگـــر نهـــان مـــی روی بـــه ره گـــر فـــاش اوســـت، خـــوش  بـــه  تـــوّکل  چون 
هر کس عنان به دســـت توّکل ســـپرده اســـتصائب، چـــو مـــوج از خطر بحر ایمن اســـت
گذار کردن(تـــو کار خویش بـــه فضل خدای کـــن تفویض به روز دولت و نکبت، که کار، کار خداست )تفویض: وا
خـــدا بـــر  تـــوّکل  باشـــد  را  کـــه  شـــودهـــر  آســـان  مشـــکلش  کارهـــای 
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تسلیمبودنمطلقدربرابرمشّیتوتقدیرخداوند/رضایتمندیبندهدربرابرمقّدراتوخواستههایخداوند

هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشّیت الهی می پذیرفت.
که هر چه دوسـت پسندد به جای دوست، نکوستمـــرا جفـــا و وفای تو پیش یکســـان اســـت
که بـــر مـــن و تـــو در اختیار نگشاده ســـترضـــا بـــه داده بـــده وز جبین گره بگشـــای
لّذت نیشـــکر و تیـــر قضا هر دو یکی اســـتپیش آن کس که به تســـلیم و رضـــا تن درداد
هـــر چـــه دادت خـــدای، در جـــان گیـــرنیـــک و بد، خـــوب و زشـــت یکســـان گیر
حکم آن چه تو اندیشـــی، لطف آن  چه تو فرماییدر دایـــرۀ قســـمت، مـــا نقطـــۀ تســـلیمیم 
گـــر از خمر بهشـــت اســـت وگر بادۀ مســـتآن چـــه او ریخـــت بـــه پیمانۀ ما نوشـــیدیم ا
که هرچه دوســـت پســـندد همان نکوست مرارضای دوســـت گزیـــدم به خود چو دانســـتم

فراهمبودنزمینۀلغزشویاارتکابخطاوگناه/ناگزیربودنازگناهواشتباهیاانجامکاریکهزمینهاشفراهمشده

بیابان بود و تابســـتان و آب ســـرد و استسقابه حرص ار شربتی خوردم، مگیر از من که بد کردم 
گر صبوحی کرده ام، عیبم مکن ســـرخوش آمد یار و جامی بـــر کنار طاق بوددر شـــب قدر ا
بدار معذورم  بگسســـت،  گر  ا تســـبیح  اندر ســـاعد ســـاقی سیمین ساق بودرشتۀ  دستم 
مستم و اندازۀ جام و ایاغ ) = جام( از دست رفتگر سبو در می کشـــم، عیبم مکن ای هم نفس!
زآن که در آن، عکـــس صورت آفرین افتاده بودگر بـــدان صورت، دل و دین باختم، عیبم مکن
دانه ایگر اســـیر خّط و خالی شـــد دلم، عیبم مکن و  کآن جاســـت آب  مرغ جایی می رود 

دلنبستنبهزندگیگذراوناپایداردنیایی/تعّلقووابستگینداشتنبهدنیاوزندگیدنیایی

به این زندگی گذرا آن قدرها دل نمی بست ...
غـــالم هّمـــت آنـــم کـــه دل بـــر او ننهادجهان بـــر آب نهاده اســـت و زندگـــی بر باد
بلکه آن اســـت ســـلیمان که ز ُملک آزاد استپیش صاحب نظران، ُملک ســـلیمان باد  اســـت
نشـــود ُحـــر  جهـــان  عالیـــق  ز  دل  نشـــودتـــا  پیـــدا  وجـــود  صـــدف  هرگـــز 
عالممبـــا جهـــاِن آب و گل دلبســـتگی نَبـــَود مرا از خمیـــر  بـــرآورد  مو  می توان چـــون 
بارها ســـیل تهی دســـت از این خانه گذشـــتدل بیـــدار مـــن و َگـــرد تعّلـــق؟ هیهـــات!

مفهوممقابل:گرفتارتعّلقات؛تعّلقودلبستگیداشتنبهدنیاوزندگیماّدی
برســــــتیم  تکلّفــــــی  زهــــــد  اوفتادیـــــــمزآن  تعلّـــــــق  دام  در 
ولـــی تعّلـــق خاطـــر نمی هلـــد که نشـــینمز چشـــم خلق هوس می کند که گوشـــه گزینم

خوشُخلقوبذلهگوبودندرمحفلاُنسیاران

رفیقی خوش ُخلق و بذله گو، عندلیب انجمن اُنس ما محسوب می شد.
شـــد بی بـــدل  گفتـــن  بذلـــه  در  شـــدچنـــان  َمثَـــل  گیتـــی  در  بی مثـــل  آن  کـــه 
دهـــر گلشـــن  بذله گـــوی  جهـــانطوطـــی  بـــاغ  خوش نـــوای  بلبـــل 
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جّذابّیت،زیباییوارزشمندیشعر)کالم(سعدی

مرا نخستین بار از طریِق سعدی با شعر شاهکار آشنا نمود. سعدی ... از هفتصد سال پیش به این سو، مانند هوا در 
فضای فکری فارسی زبان ها جریان داشته است.

کاو کعبـــۀ فضل اســـت و دلش چشـــمۀ زمزماز ســـعدی مشهورســـخن، شـــعر روان جوی
بیـــت معمـــور ادب، طبـــع بلنـــد تـــو بُودکام جـــان پرشـــکر از شـــعرِ چو قند تـــو بُود
بِـــه ز گفتار تـــو بی شـــائبه گفتاری نیســـتبی گلســـتان تو در دســـت به جز خاری نیست
ُملـــک عالـــم را مســـّخر دارد از تیـــغ زبان هفتصد ســـال است سعدی شـــاه اقلیم سخن
دگـــری کالم  بســـنجند  تـــو  کالم  که بـــه دریای ســـخن، گوهر لفظت یکتاســـتبـــه 
یا چو شـــیرین ُسخنت نخل شـــکرباری هست؟ســـعدیا چون تو کجـــا نادره گفتاری هســـت؟
طّیباتـــش بـــه گل و اللـــه و ریحـــان مانـــدراســـتی دفتـــر ســـعدی بـــه گلســـتان ماند

گر یک روی زندگی  گوار را فاجعه ای بینگارد و در نظرش ا به این زندگی گذرا آن قدرها دل نمی بست که پیشامد نا
زشت می شد، روی دیگری بود که بشود به آن پناه برد.

که محال است در این مرحله امکان ُخلود )خلود: بقا(ای کـــه در نعمت و نازی! به جهـــان غّره مباش
چـــو بـــر صحیفۀ هســـتی رقم نخواهـــد ماندچه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است؟!
ویـــن عالـــم بی ثبـــات فانـــی هیچ اســـتای دل! بـــد و نیـــک این جهانی هیچ اســـت
یـــا وجـــود و عدمش را غـــم بیهـــوده خورنددنیـــی آن قـــدر ندارد کـــه بر او رشـــک برند
او تیره شـــد جهان گـــر ز غیبـــت  ا جـــای دگـــر ز پرتـــوش آفـــاق با ضیاســـتجایـــی 

به نبودن خوش / دنیا ناخوشیهای و خوشیها دانستن ناپایدار / دنیایی زندگی و دنیا بودن ناپایدار و گذرا
خوشیهایناپایداردنیاواندوهنخوردنبرناخوشیهایآن

عالقهنشاندادنبهاشعاراندرزیوتمثیلیبهجایادبغناییوغزل

خاله ام طرفدار شعرهای اندرزی و تمثیلی بود و به غزل و لطایف آن عالقۀ چندانی نشان نمی داد.
پنـــد بـــر  بگشـــای  ســـخن  ُدرج  بنـــدَدِر  در  زهـــد  دســـت  بـــه  در  را  غـــزل 

مفهوممقابل:عالقهنشاندادنبهغزلوغنابهجایاشعاراندرزیوتمثیلی؛برتریشعرتغّزلیبرشعرتعلیمی
کـــه ســـخن های دگـــر دردســـر آورد مـــراسخن از مطرب و می گو به من ای شوخ، نه وعظ

سادهوقابلفهمبودنکالم/پرهیزازتکّلفوآرایشکالم

سعدی که انعطاف جادوگرانه ای دارد، آن قََدر خود را خم می کرد که به حّد فهم ناچیز کودکانۀ من برسد.
خوشبختانه دامنۀ کالم و معنی به قدر کافی وسعت داشت که ندانستن مقداری لغت، مانع از برخورداری ما نگردد. 

نکنــــــــم  و  بگویــــــــم  ســــــــخن دانیبی تکّلــــــــف  و  ســــــــخن آرایی 
تـــو ســـخن  گوهـــرِ  بُـــرد  گهـــر  روانـــیآِب  ز  تـــو  کالم  ُدّر،  آبـــروی  و 
ســـخنت! روانـــِی  در  ســـخن  رواِن  بـــه جان تو که در الفاظ توســـت جان ســـخنایـــا 
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مواردکدامگزینهدرستمعنیشدهاند؟- 698

ب()چنبر:حلقه(،)رستن:رهاشدن( الف()هال:دورباد(،)روحانی:ملکوتی(

د()مدار:دورزدن(،)مرهم:دارو(  ج()آدینه:روزجمعه(،)سیم:نقره(

4( ب، ج 3( د، ب  2( ج، الف  1( د، الف 
درکدامگزینهمعنایواژهاینادرستآمدهاست؟- 699

2( )ملکوتی: معنوی(، )سیمینه: نقره ای( 1( )منکر: ناباور(، )جوشن: ترگ(  
4( )بیعت: پیمان(، )عرش: تخت( 3( )طوق: گردن بند(، )التیام: بهبود یافتن زخم( 

واژۀ»عرش«درکدامگزینهمعناییمتفاوتدارد؟- 700

کب گرد او ک و کوا ک و افال 1( عرش توست این خا
صبـح سـتارۀ  ای  شـو  در  سـیه  ابـر  زیـر  2( ز 
گیـر کرانـه  وحشـت  خرابـۀ  ایـن  اَز  دل  3( ای 
عشـق ز  همایون فـر  رنـدان  4( عرش پروازنـد 

کنند دوران  بر  همواره  همی  جوالن  شب  و  روز 
بـه بـام عـرش خـروش افکـن ای خـروس سـحر
آشـیانه  گیـر عـرش  کنگـر  فـراز  بـر  رو 
شـیخ در خلـوت فرورفتـه چـو مـرغ خانگـی اسـت

واژۀ»زخم«درهمۀگزینههابهجزگزینۀ...............معنایییکساندارد.- 701

1( اینک شـــدم چو مرغی کز زخم شست صّیاد
گر نـــه بربطم ای جان چـــرا ز زخم حبیب 2( ا
3( عالمـــی چون زخم، آغوش طمـــع وا کرده اند
کردن نمی شـــاید حذر  از زخم شمشیرت  4( مرا 

بالـــم شکســـت و مانـــدم مهجور از آشـــیانه
ترانـــه خوانـــم و از کـــس ترانـــه ننیوشـــم
تا کجـــا خوابانـــد آن مـــژگان کافـــر، تیغ را
به پیش زخم شمشـــیر تو باید جان ســـپر کردن

درکدامگزینهغلطامالییوجوددارد؟- 702

1( صحن بساتین و عرصۀ زمین چون معلول مستسقی عطشان بود، تا حال بدان حال رسید و کار بدان جا کشید که عقل در آن متحّیر شد و وجود طعام و شراب دشوار.
2( هر کس مفّصل و مجمل اختالف  السنه و الوان بداند، بشناسد که این عجایب و غرایب که در ترکیب قالب انسان است، در ترتیب هفت آسمان نیست.

3( متابعت هوا سّنت متبوع و ضایع گردانیدن احکام خرد طریق مشروع، مظلوم ذلیل و ظالم عزیز، حرص غالب و قناعت مغلوب و عالم غّدار بدین معانی 
شادمان و به حصول این ابواب تازه و خندان. 

4( سر ماهّیت شمع هنگامۀ جمع را نشاید تا شمع سمع در خلوت خانۀ وجود نیفروختند هیچ کس را آداب بندگی نیاموختند آن جا که پیش از غالب اشباح بود.
درعبارتزیرچندغلطامالییوجوددارد؟- 703

گرزاغنمیکشید،باریباویزندگانیچوندشمنانکنیدوازغدرومکراوایمنمباشید،کهموجبآمدن »همانوزیرکهبهکشتناومایلبود،گفت:ا

جزمفسدتکارماومصلحتحالاونیست.ملکازاستماعایننصیحتامتناعنمودوسخنمشیربینذیرخارداشت.«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
درهمۀگزینههابهجزعبارتگزینۀ...............غلطامالییوجوددارد.- 704

1( و نیز منزلتی نو نمی جویم و در طلب زیادتی قدم نمی گذارم که به حرص و گرم شکمی منصوب شوم.
2( و در آن حوالی مرغزاری بود که ماه رنگ آمیز از جمال صحن او نقش بندی آموختی و زهره مشک بیز از نسیم اوج او استمداد گرفتی.

3( آن شب که او را وفات رسید، بوموسی غایب بود. گفت: به خواب دیدم که ارش را بر فرق سر نهاده بودم و می بردم و تعّجب کردم.
4( تکیۀ اعتماد همه بر هول و قّوت و صولت و شوکت خویش نباید کرد که شیران، شجاع و دلیر و خصم افکن و زهره شکاف باشند.
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کدامگزینهفاقدغلطامالییاست؟- 705

داشـت1(  مـا  بـه  کـه  گویـم  چـه  ایّـام  دوره  خویشاز  ســــفر  و  ربیع  رمضــــان وار  دایــــم 
نیسـت2(  روا  وقـت  دو  کـردن  حضـر  مـرگ  نیسـتاز  قضـا  کـه  روزی  و  باشـد  قضـا  کـه  روزی 
بفرســـــاید3(  آســـــمان  قضـــــا  اوج قـــــدر تـــــو آســـــمان تـــــو بـــــادگـــــر 
حیـات4(  آب  طـرف  بـر  ذات  دانـه  مـرغ  لهبیـممـا  در  عشـق  از  نقمـات  در  شـوق  از 
درمتنزیرچندغلطامالییوجوددارد؟- 706

»صفتعیبجوییوعادتزبان،بهذکرفحشاومنکردلیلرزالتاصلولئامتتبعوفرومایگیگرفتهاندوتودرستودنصورتحالخویشاسرارکردی
تاخودبهکجارسدسرانجامتورا.«

4( یک 3( دو  2( سه  1( چهار 
درکدامگزینهواژهایکهطبقالگوی»بنماضی+ـه«ساختهشدهباشد،وجودندارد؟- 707

1( ســـر زیر پر کشیدن بهتر ز ســـرفرازی است
کنـــده را به هم بربَســـت 2( بهـــار بـــرگ پرا
پیداســـت او  خداآفریـــن  شـــیوه های  3( ز 
4( به خنـــده زندگـــی خویش را مکـــن کوتاه

بـــال شکســـتۀ خـــود بال هماســـت مـــا را
نگاه ماســـت کـــه بر اللـــه رنـــگ و آب افزود
اوســـت آفریدۀ  کـــه  نیکـــو  شـــیوۀ  هـــزار 
کـــه صبح غوطه بـــه خـــون زد ز خنده رویی ها

درهمۀگزینههابهجزگزینۀ...............صفتمفعولییافتمیشود.- 708
1( شـــاخ شـــکوفه از خطر دی برســـت لیک 
2( رویـــم چـــو خامه تـــار و زبانم بریـــده باد
3( من همی گویم ســـوز خود و تـــو می خندی
4( بـــر و بـــوم مـــا بـــر تـــو فرخنـــده باد

باشـــد ز آه ســـرد منـــش صد خطـــر هنوز
گر همچـــو خامه از خط حکم تو ســـر کشـــم
آن که بر ســـوخته ریزند نمک، آن،  این اســـت 
بـــاد کنـــده  تـــو  بدخـــواه  چشـــم  و  دل 

درهمۀگزینههابهجزگزینۀ...............هردونوعصفت»مطلق«و»نسبی«بهکاررفتهاست.- 709
1( یوســـف عزیزم رفـــت ای بـــرادران رحمی
2( خندیـــد مرغ زیـــرک و گفتش تـــو کودکی
3( دیـــدار توســـت ما را روشـــن چـــو آفتابی
4( چو شـــب زلـــف ســـیاه افکند بـــر دوش

کـــز غمش عجـــب بینم حـــاِل پیـــر کنعانی
کـــودک نگفـــت، جـــز ســـخن کودکانـــه ای
ایـــوان توســـت شـــاها عالـــی چو آســـمانی
گـــوش در  حلقـــه  زّریـــن  مـــاه  از  نهـــاد 

بااستفادهاز»بنمضارع«مصدرهایذکرشده،درکدامگزینهمیتوانهرسهنوع»صفتفاعلی«راساخت؟- 710

4( گفتن، دیدن، پرسیدن 3(  تابیدن، پذیرفتن، دویدن  2( رفتن، گذشتن، ُجستن  1( خوردن، شنیدن، ریختن 
درچندموردازمصدرهایزیرمیتوانباترکیب»بنمضارع+ان«صفتبیانیفاعلیساخت؟- 711

»شنیدن،سوختن،آموختن،گداختن،خروشیدن،چشیدن،گریختن،جوشیدن،دویدن،خندیدن،گریستن،رهیدن،شتافتن،دوختن«

4( نُه 3( هشت  2( هفت  1( شش  
نوعصفتبیانیبهکاررفتهدرکدامگزینهباسایرگزینههامتفاوتاست؟- 712

1( هر موج در این بحر هوســـگاه حبابی اســـت
2( کرده خو با هجر و نبود وصل را جویا که هسـت
3( ســـوختم صد رنگ تا یک داغ راحت دیده ام
4( چون ســـکندر جگـــر تشـــنه ز ظلمات آرد

زین ســـان همه کس دل به جهان گذران بســـت
این همـــه بیم فـــراق آن جمله امیـــد وصال
کســـتر صد گلخن اســـت پیکر افســـرده ام خا
هر که نازنـــده به بخت خود و اقبال خود اســـت

درهمۀگزینهها»صفتفاعلی«بهکاررفتهاست،بهجز...............- 713

1( آنـــان کـــه نهفتنـــد ز دیدار خوشـــت رو
2( ای آشـــکار پیـــش دلـــت هرچه کـــردگار
3( از طبع ســـرکه تندی بیرون نمی برد ســـال
گران بیش سبک سیری عمر از خواب  4( شـــود 

رفتنـــد ز کـــوی تو بدین ســـوی و بدان ســـو
دارد همـــی به پـــردۀ غیـــب انـــدرون نهان
جاهـــل همان گزنده اســـت هرچند پیر باشـــد
ســـیل چون گشـــت گران سنگ، شـــتابان گردد

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



198

درهمۀگزینههابهجزگزینۀ...............صفتبیانی»فاعلی«و»مفعولی«بهکاررفتهاست.- 714

بریده ام ک  تـــا و  شکســـته  شیشـــۀ  1( چون 
رســـید کابـــل  بـــه  تـــازان  2( فرســـتاده 
3( گرم تـــر کـــرد من ســـوخته را زخـــم زبان
4( چه تپی ای تن خشکیده چو ماهی در خشک؟

عاجـــز به دســـت گریـــۀ بی اختیـــار خویش
ســـزید چـــون  چنـــان  برآمـــد  خروشـــی 
شـــعلۀ آتش ســـوزان ز خـــس و خـــار افزود
جان بپـــرور که به جـــوی آب روان بـــاز آمد

)خارج از کشور 85(- 715 درهمۀگزینههابهجزگزینۀ...............ازبنمضارعهمۀمصدرها،باافزودنپسوند»ا«میتوانصفتساخت. 
2( زیستن،  کندن، خواستن،  ریختن 1( داشتن،  خواندن، گرفتن، شنیدن  

4( دانستن،  کوشیدن،  گذشتن،  رهیدن 3( ُجستن، رفتن،  دیدن، پذیرفتن  
)هنر 96(- 716 درکدامگزینهباافزودنپسوند»ا«بهبنمضارعآنها،»صفت«ساختهمیشود؟ 

4( رسیدن، خوابیدن، آسودن 3( بریدن، نشستن،  آمدن  2( کوشیدن،  دانستن، خواستن  1( شنیدن، خواندن، رفتن 
)ریایض 85(- 717 نوعکلماتکداممجموعهبامجموعههایدیگرمتفاوتاست؟ 

4( دیدار، شنیدار، گفتار، پندار 3( کردار، دستار، جستار، سپیدار  2( کشتار، رفتار، نوشتار، ساختار  1( گرفتار، برخوردار،  ُمردار،  خریدار 
کنوناینمردمیبایستهمۀاشیایعزیزراترککندوخاکوطنراوداع- 718 صفتهایبهکاررفتهدرعبارت»چهاندوهجانکاهومصیبتسختیبودکها

)خارج از کشور 88 با تغییر( ابدیگوید.«بهترتیبعبارتانداز: 
2( پرسشی، مفعولی، اشاره، بیانی، مبهم، ترتیبی، نسبی 1( تعّجبی، مفعولی، بیانی، نسبی، اشاره،  بیانی ، مبهم 

4( پرسشی، فاعلی، نسبی ، بیانی، مبهم، اشاره، بیانی 3( تعّجبی، مطلق، بیانی، اشاره، مبهم، بیانی، نسبی 
تعدادترکیبهایوصفیساختهشدهباصفتبیانیدرکدامگزینهبیشتراست؟- 719

از دو عالم درگذشـــت 1( هّمـــت مردانۀ مـــا 
2( در میـــان برف ســـیمین، آب آتش گون بیار
3( دلش مرآت روحانی، رخش معبود جســـمانی
4( مخور چو پســـتۀ خندان فریب خندۀ خشک

گـــرد این تیر ســـبک رو تـــا کجا گـــردد بلند؟
تا کند ســـرخوش، نســـیم ســـرد کوهستانی ام
ز رســـمش اســـم یزدانی کهن بود و مجّدد شد
نهانـــی دل از خنـــدۀ  بـــر  کار  بـــه  شـــکر 

)هنر 98(- 720 درعبارِتزیر،بهترتیبچندصفتپیشینوچندصفتپسینوجوددارد؟ 
»وهکهچهپاییزدلنوازیاست.اینبرگخشککهبرزمینسردوبیروحشمیبینینوایکدامنیروحبخشرامینوازد؟مثلایناستکهپاییزهمۀنواونغمهاش

رادرجانزمینجاریمیکند«
4( چهار، پنج 3( شش، هفت  2( پنج، پنج  1( پنج، شش 

ساختصفتهای»ساده،فاعلی،مفعولی،لیاقتونسبی«بهترتیبدرکدامگزینهآمدهاست؟- 721
نمیبینمالف(مکنمنعمنازرویتکهدارمچشمدرعالم زیبـــا رخ از غیـــر دیدنی متاعی
شـــدب(نفسبادصبامشکفشـــانخواهدشـــد خواهد جوان دگربـــاره پیـــر عالم
کنون ا و بـــود ســـیمین کردار ســـپر نوکچـــوگانج( فلکچـــون بـــر برآمـــد
است بس بیخودی آئینه شکســـته رنگ ماد( ترجمـــان نشـــود مـــا زبان رب یـــا
ولیکمفید پندپـــدر تلـــخچو بهطعم بـــهنزدمبطـــلباطلبـــهنـــزدداناحقه(

4( ب، ه ، الف، ج، د 3( ب، ج، الف، د، ه   2( ه ، ج، د، ب، الف  1( ه ، ب، د، الف، ج 
درمتنزیرکدامنوعصفتبهکارنرفتهاست؟- 722

»ازاینرویدربحثازصورخیالشاعرانهمیتوانبهمحورعمودیخیالویابهتراستبگوییمتخیلشاعرتوجهداشتواینیکیازعمدهترین
مباحثنقدشعرفارسیاستکهدرشعردوشاعرحماسهسرایعنیفردوسیواسدیبررسیشدهاست.«

4( فاعلی 3( مبهم  2( عالی  1( نسبی 
درهمۀگزینههاترکیبوصفیواضافیهردوبهکاررفتهاست،بهجز...............- 723

بـاغ1(  بـه  اللـه  کاروان  بـا  آمـده  می آیـــدبهـار  نودمیـــده  گل  ژالـــه  دشـــت  بـــه 
دوش2(  بر  را  عشـــــق  تابان  بیـــــرق  می آیـدگرفته  سـپیده  دوش  بـه  دوش  کـه  کسـی 
می آید3(  ســـپیده  ســـمند  ســـم  یلـــی کـــه ســـینۀ ظلمـــت دریـــده می آیدصـــدای 
مـــا4(  آســـمانی  آییـــن  پاســـداری  می آیدبـــه  برگزیـــــده  خـــــدا  که  گزیـــــده ای 
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)انساین 88(- 724 کدامآرایههادربیت»ذّرهراتانبودهّمتعالی،حافظ/طالبچشمۀخورشیددرخشاننشود«وجودندارد؟ 

4( نغمۀ حروف و تشخیص 3( تشبیه و ُحسن تعلیل  2( ایهام و تناقض  1( استعاره و تشبیه 
)خارج از کشور 90(- 725 شاعردرکدامبیتازدوآرایۀ»اغراقوُحسنتعلیل«دربیانخیالخویش،سودُجستهاست؟ 

کرد آغـــاز  عمـــل  نیکـــی  بـــه  که  1( هـــر 
2( به یک کرشـــمه کـــه در کار آســـمان کردی
3( خصمی زشـــت به آیینه چـــه نقصان دارد؟
4( گـــرم شـــو از مهـــر و ز کین ســـرد باش

کـــرد بـــاز  بـــدو  روی  او  نیکـــی 
کوکب ها چشـــم  شـــوق،  از  می پـــرد  هنـــوز 
نادان مـــا را؟ از دشـــمنی مـــردم  چه غـــم 
چـــون مـــه و خورشـــید جوانمـــرد بـــاش

)هنر 96(- 726 آرایههایمقابلکدامبیت،هردودرستاست؟ 

1( ای پســـتۀ تو خنـــده زده بـــر حدیث قند
2( بـــوی بهبـــود ز اوضـــاع جهان می شـــنوم
3( از کیمیـــای مهر تـــو زر گشـــت روی من
4( صد جـــوی آب بســـته ام از دیـــده بر کنار 

بخند  بـــرای خـــدا یک شـــکر  از  مشـــتاقم 
شـــادی آورد گل و بـــاد صبـــا شـــاد آمـــد
ک زر شـــود آری بـــه یُمـــن لطف شـــما خا
بـــر بـــوی تخـــم مهـــر کـــه در دل بکارمت

)تشبیه ـ استعاره(
)حس آمیزی ـ جناس تام(
)ایهام تناسب ـ پارادوکس(

)ُحسن تعلیل ـ اغراق(

)ریایض 96(- 727 بیتزیردارایکدامآرایههاست؟ 

زمان هر اســـت زارتر من، زار و زیـــر بـسکهبههجرمیدهدعشـقتوگوشـمالمن«»نالۀ

2( کنایه، مجاز، تشبیه، ُحسن  تعلیل 1( استعاره، مجاز، جناس، ایهام  
4( استعاره،  کنایه، جناس، واج آرایی 3( کنایه، تشبیه، ُحسن  تعلیل، واج آرایی 

)تجریب 96(- 728 آرایههایمقابلکدامبیتتماماًدرستاست؟ 

1( در چنگ آرزویت ســـوزم چو عود و ســـازم
2( تا در غمت گریان شدم، هم شاد و هم خندان شدم
3( کی به اقیانوس وصلت دسـت می یابم که هست
4( چشـــمۀ حیـــوان بـــه تاریکی در اســـت

چون چنگم ار بســـازی،  چون عودم ار بســـوزی
ایـــن گریۀ مســـتانه شـــد ســـرمایۀ خندیدنم
طالعـــم طوفانـــی از هجـــران طوالنـــی تـــو
لؤلـــؤ انـــدر بحـــر و گنـــج انـــدر خـــراب 

)ایهام تناسب ـ ُحسن تعلیل(
)پارادوکس ـ حس آمیزی(

)جناس ـ تضاد(
)تلمیح ـ استعاره(

)ریایض 94(- 729 آرایههای»تضاد،ایهام،تناقض،تشخیص،ُحَُسنتعلیل«بهترتیبدرکدامابیاتیافتمیشود؟ 

الف(دلیکزخرمنشادینشدیکدانهاشحاصل

نمیفتد گـــذارم دوســـت کوی به ب(زانرو

ازنـــازخرامانگردی ج(چوتوبرخیـــزیو

د(درراهعشـــق،بُعدمنازلحجابنیســـت

هـ(حلقۀدامنجاتاســـتخمطّرۀدوســـت

بنشیند؟ دانه بوی به کی تا غم دام در چنین

من رهگـــذار من دیـــدۀ اشـــک بگرفت

برطرفگلســـتانزحیابنشـــیند ســـرو

وصال مانـــع بود کـــه مبر گمـــان دوری

نبود دام ایـــن در که مرغی حالـــت بر وای

4( د، ج،  الف، ب، هـ 3( د، الف، هـ ، ج، ب  2( ج،  د، الف،  هـ  ، ب  1( ب، الف، هـ ، ج، د 
)هنر 93(- 730 آرایههای»جناس،مجاز،حسآمیزی،کنایه،ُحسنتعلیل«بهترتیبدرکدامابیاتوجوددارد؟ 

الف(ریختخونخلقومیسازدبهجوالنپایمال

ب(کسندیدیـــمکهتلخینشـــنیدیمازاو

رفتم و برآشـــفتم باد چـــون تو کوی ج(از

د(سـیلدرهامون،صدادرکوه،میدانیچهبود؟

ه(گرکشـــتنیامباریهمدســـتتووتیغت

براســـیرانتنـــدمیراندفرس قاتلمـــا

گرچهباپیروجوانچونشـــکروشیرشدیم

گـــردیزدلُمّدعیـــانُرفتـــمورفتـــم

میگریســـت هامون و مینالید کوه من غم از

خوددســـتبهخونمن،همتـــرنکنیدانم

4( ج، هـ ،  ب، الف،  د 3( ج، ب، هـ   ، د، الف  2( الف،  هـ ، ب،  ج،  د  1( الف، ب، د، هـ ، ج 
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مفهومنوشتهشدهدرمقابلکدامگزینهنادرستاست؟- 916

آرزو1(  شـــاهد  رخ  ننمـــود  )خستگی ناپذیری(بـــه هـــم حملـــه کردنـــد بـــاز از دو ســـوچـــو 
پلنـــگفلـــک باخـــت از ســـهم آن جنـــگ رنگ2(  و  )سختی جنگ(بـــود ســـهمگین جنـــگ شـــیر 
گشـــتچـــو آن آهنیـــن کـــوه آمـــد به دشـــت3(  فـــوالد  کـــوه  رزمگـــه  )تنومندی پهلوان(همـــه 
اژدهـــــابـــه جـــز بـــازوی دیـــن و شـــیر خـــدا4(  آن  رزم  طالـــــب  شـــــد  )شجاعت(کـــــه 

مفهومکدامگزینهبامفهومبیتزیرقرابتندارد؟- 917
هوا شـــــیر نیســـــتم حّقم گواه«»شـــــیر باشـــــد من بردیـــــن من فعل

هـوس1(  و  هـوا  سـر  دنیـا  ز  مـدار  انبارنـدطمـع  سـر  بـر  ک  خـا مگـرش  شـود  پـر  کـه 
بشـناخته ای2(  خواجـه  تـو  گـر  ا بنـده  پرداختـــــه ایای  نفـــــس  غـــــرور  ز  را  دل 
از آن سـینه طلـب کـن صائـب3(  ک  پـا که غبـــاری ز جهان بـــر دل افگارش نیســـتنفـس 
هم شـوق او کاسـد کنم هم سـاق شـیطان بشکنمبر نفس دون غالب شدم چون من به تأیید خدا4( 

مفاهیم»اخالصعمل،شدتوسختیجنگ،ترس،عصبانیتوابّهت«بهترتیبازکدامابیاتدریافتمیشود؟- 918
بـــودســـهمگینجنـــگشـــیروپلنگالـف(فلـکباخـتازسـهمآنجنـگرنـگ
خشـم ز دشـمن روی بـر دیـد چنـان کـــهشـــدســـاختهکارشاززهرچشـــمب(
بخاییـــددنـــدانبـــهدنـــدانکیـــنج(بیفشـــردچـــونکـــوهپابـــرزمین
جهانآفریـــن خـــدای نـــام بـــه دیـــند( شـــاه را شمشـــیر بینداخـــت
بردمید رزمگـــــه آن از گـــــرد بس ز تـــنهـــردوشـــدازنظـــرناپدیـــده(

4( ج، الف، ه ، د، ب 3( ج، ه ، الف، ب، د  2( د، ب، ج، الف، ه   1( د، ه ، الف، ج، ب 
مصراع»فعلمنبردینمنباشدگوا«باکدامگزینهقرابتمفهومیندارد؟- 919

ثـوابقـول را نیسـت ثوابـی چـو عمل نیسـت بـر او1(  وعـده  را  تـو  کـرد  عمـل   بهـر  از  ایـزد 
بدانـک2(  آمـد  هـم  بـه  چـون  عمـل  و  خویـــشقـول  غـــّدار  تـــن  از  شـــدی  رســـته 
فارغـــــم3(  عالـــــم  اقـــــرار  از  آنـــک حـــق باشـــد گـــواه او را چـــه غـــمگفـــــت 
نیســـت4(  گفتـــار  بـــه  سراســـر  دو صـــد گفتـــه چـــون نیـــم کردار نیســـتبزرگـــی 

معنایچندکلمهدرمقابلآننادرستآمدهاست؟- 920
)یکایک:ناگهان(،)خوالیگر:طّباخ(،)سهم:ترس(،)ژیان:خشمگین(،)امتناع:مانعشدن(،)ترگ:لباسجنگی(،)گُرزه:کوپال(،)نوند:اسبدورنگ(،

)گیهانخدیو:خدایجهان(،)ُخلد:جاودانگی(
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک  

واژگانکدامگزینهتماماًمترادفنیستند؟- 921
ک و ترک بند(، )آورد و پیکار(، )تفّرج و گشت وگذار(، )سبک و سریع( 2( )فترا 1( )گرزه و کوپال(، )غو و غریو(، )درفش و بیرق(، )مکر و دستان( 

4( )نوند و ابرش( ، )ژیان و دژم(، )ترگ و قبا(، )ژنده و بزرگ( کسیر و کیمیا(، )زنگ و درای(، )منش و خصلت(  3( )یم و دریا(، )ا
معنایچندواژهدرمقابلآننادرستآمدهاست؟- 922

)تپیدن:بیقراری(،)ضرب:کوفتن(،)کاهلی:سستی(،)منّزه:خوشوخّرم(،)بردمیدن:خشمگینشدن(،)زال:پیرسفیدموی(،)مجد:بزرگی(،)دستان:
نیرنگ(،)سپهبد:فرمانده(،)سپردن:زیرپاگذاشتن(

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک  
واژههای»پایمرد،ترگ،یکایک،کیش«درکدامگزینهدرستمعناشدهاست؟- 923

2( مقاوم، نیزه، اتفاقی، مذهب گهان، آیین   1( دستیار، کاله خود، نا
4( خواهشگر، خود جنگی، یک باره، آیین 3( شافع، خفتان، به ترتیب، دین  
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درکدامگزینهمعنایواژهاینادرستاست؟- 924
2( )دستان: نیرنگ(، )الف زدن: خود ستایی(  1( )تفّرج: گشت وگذار(، )بدر: ماه کامل( 

گذاشتن(، )خوالیگر: آشپز( 4( )سپِردن: زیر پا 3( )بخردان: عاقالن(، )سترگ: شگفت آور( 
معنیچندواژهدرکمانکمقابلآننادرستاست؟- 925

)دژم:خشمگین(،)درفش:بیرق(،)خدیو:خدا(،)پشتپا:ساقپای(،)غو:نعره(،)نوند:اسب(،)محضر:حاضرشدن(،)گُرزه:خشمگین(،)مهتر:سرور(،)خجسته:شاد(
4( چهار 3( سه   2( دو   1( یک 

درمتنزیرچندغلطامالییوجوددارد؟- 926
گربهترنگریستهشودخبثعقیدتاودر »دمنهگفت:فرمانملکراست،اماهرگاهکهاینغّدارمکاربیایدآمادهوساختهبایدبودتافرصتینیابدوا

ر.« تلعتکژوصورتنازیبایشمشاهدتافتدوپوشانیدنآنبراهلتمیزمتعّذّ
4( چهار 3( سه   2( دو   1( یک  

درمتنزیرامالیکدامواژهغلطاست؟- 927
»وتوایدمنهدرعجزرایوخبثضمیروغلبۀحرصوضعفتدبیر،بدانمنزلتیکهزبانازتقریرآنقاسراستوعقلدرتصویرآنحیرانوفایدۀ

مکروحیلتتومخدومرااینبودکهمیبینیوآخروبالتبعتآنبهتورسد.«

4( تبعت 3( قاسر   2( حرص  1( خبث  
کدامگزینهفاقدغلطامالییاست؟- 928

نکشـــت قضا  اندر  کافرش  تیـــر  که  1( خصمی 
2( فـــرو بگرفته گیتی را به بـــاغ و راغ و کوه و َدر
3( بـــه کاخ شـــوکت او هفت پرده  شـــادروان
گـــردون هفـــت  جـــور  واقعـــۀ  4( از 

خونش بریخـــت ابروی هم چون کمان دوســـت
نـــم ابـــر و َدم بـــاد و تف بـــرق و قـــو تندر
بـــه خـــوان نعمت او هشـــت روضـــه خالیگر
هفت خوانـــم حـــرب  در  پنـــداری 

درگروهواژگانزیر،چندغلطامالییوجوددارد؟- 929
»غووغریو،الحاحواصرار،خوالیگروآشپز،تپیدنواضطراب،قضاوپیکار،منّزهوبیعیب،توجیحکنندگانحکومت،محضرواستشهادنامه،دندانخواییدن،

غضنفروهژبر،صوفاروتیر،اخالصعمل،دغلوحیله،منشخبیث«

4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 
کدامگزینهبیتزیرراکاملمیکند؟- 930

پسـتاندرملکخـودچونخاکمانـدررهگذر«»...............اندرخاکخودچون...............اندربوستان
4( خار ـ خار 3( خار ـ خوار   2( خوار ـ خوار  1( خوار ـ خار 

کدامگزینهدرستاست؟- 931

2( »حملۀ حیدری« در قالب قصیده و اثر باذل مشهدی است. 1( »چشمۀ روشن« به نظم و اثر غالمحسین یوسفی است. 
4( »شاهنامۀ« فردوسی اثر حماسی و در قالب چهارپاره است. 3( »روضۀ خلد« اثر مجد خوافی به نظم و نثر است. 

درکدامگزینهاغراقبهکارنرفتهاست؟- 932

آب1(  پوشــــد  ســــیه  ســــیاوش  مرگ  افراســـــیاببه  بـــــر  نفریـــــن  زار  کنـــــد 
پدر2(  بودش  هوشـــــنگ  و  اســـــت  تاجوربزرگ  خســـــرو  ســـــوم  گیتـــــی  بـــــه 
پـای3(  زیـر  اندیشـه  نهـد  فلـک  کرسـی  زندنـه  قزل ارســـــالن  رکاب  بـــــر  بوســـــه  تا 
کنی4(  بریــــان  گــــور  یکــــی  تنهــــا  بـــــه شمشـــــیر گریـــــان کنیبه  را  هـــــوا 
توالیابیاتزیربهلحاظداشتنآرایههای»تشبیه،استعاره،مجاز،جناس،ایهام«کداماست؟- 933

کرامـتالف(ایـــنکهتوداریقیامتاســـتنهقامت و اسـت معجـز کـه تبّسـم نـه ویـن
اســـتب(زدریــــانهنگــــیپدیدآمدهاســــت آمده پلنگ چـــرم جوشـــنش که
کارافتـاده بـردل کـردمدوجهـان بـهجـزازعشـقتـوباقـیهمـهفانیدانسـتج(عرضـه
بشـــــنو سرســـــپید مـــــادر ای فرزندد( ســـــیاهبخت پنـــــد ایـــــن
ســـحرگهی تا بنما ابرویـــت محـــراب دســـتدعـــابـــرآرمودرگـــردنآرمته(

4( ه ، ج، د، الف، ب 3( الف ، ب، ج، ه ، د   2( ب، ه ، الف، ج، د  1( ه ، ب، د، الف، ج  
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تماممعانیمقابلکدامواژهها،درستاست؟ )ریایض 98(- 1255

ج(مّتفق:موافق،همگرا کیدشده،استوار ب(مؤّکد:تأ الف(مقرون:پیوسته،قرینه

ه(محجوب:پنهان،مستور د(تمّکن:توانگر،ثروت

4( ج، ب 3( ب، ه   2( ب، د  1( الف، ه 
)تجریب 98(- 1256 درکدامگزینه،همۀمعانیمقابلواژه،درستاست؟ 

2( توقیع: فرمان، مهر کردن، نامۀ کوتاه 1( حرب: نزاع، شمشیر، نیزه  
4( مقّرر: معلوم، تعیین شده، اقرارکننده 3( غیرت: رشک بردن، حمّیت، تعّصب 

)انساین 98(- 1257 واژههای»گرامیداشت،آرزومند،زبانهوشعلۀآتش،ِصرف«بهترتیب،معانیکدامواژههاست؟ 

4( اقبال، فایق، التهاب، َسبُک  3( اعزاز، مسرور، شراره، مجّرد  2( تکریم، شایق، قبضه، معیار  1( اعزاز، شایق، التهاب، مجّرد 
)انساین 98(- 1258 معنی»ساختن«درکدامبیتمتفاوتاست؟ 

ــران ــ ــ ــ ــ ــده آهنگ ــ ــ ــ ــ ــد دانن ــ ــ ــ ــ 1( بیاری
2( دیــدم که ملک فقر من از ملک جم بِه اســت
ساختند دل ها  خون  از  او  عشــــــق  کیمیای   )3
4( دوســـتان و دشـــمنان را آب و آتش فعل باش

ــران ــ ــ ــا را گ ــ ــ ــازند م ــ ــ ــرز س ــ ــ ــی گ ــ ــ یک
زر وام کـــــردم از رخ و خاتـــــم بســـــاختم
ـــد ـــا باختن ـــن روی جان ه ـــب زی عاشـــقانش در طل
ــاز ــان را بسـ ــوز و نیک خواهـ ــگاالن را بسـ بدسـ

)هنر 98(- 1259 معنیواژههایزیربهترتیب،کداماست؟ 

»فروماندن،کراهّیت،سبکسری،صباحت«

2( متحّیر شدن، ناپسندی، حماقت و فرومایگی، زیبایی 1( متعّجب شدن، زشتی، آزاد اندیشی، خوب رویی 
4( متعّجب کردن، زشت، حماقت و فرومایگی، خوب رویی و سفیدی رنگ انسان 3( متحّیر کردن، ناپسندی، آزاده خواهی، شراب صبحگاهی 

درکدامگروهواژهها،غلطامالییوجوددارد؟ )انساین 98(- 1260

2( سترگ و عظیم، حلقه و طوق، تلبیس و نیرنگ  1( صنف و گونه، افراط و تفریط، محّوطه و صحن 
گردی 4( ثقت و اعتماد، طاعنان و عیب جویان، تلّمذ و شا 3( متأللئ و درخشان، هرب و نزاع، خوالیگر و طّباخ 

)زبان 98(- 1261 درکدامگروهواژهها،غلطامالییمشهوداست؟ 
2( خوش الحان، مهمل و مهد، مطرب و نوازنده 1( نثر فصیح، خطوه و گام، بذله گو و شوخ طبع 
4( حماسۀ سترگ، صلت و بخشش، صفیر و آواز 3( طوع و رغبت، مواجب سیادت، رشحه و قطره 

)انساین 98(- 1262 درهمۀابیاتواژهاییافتمیشودکه»همآوا«دارد؛بهجز............ 

1( کدامیـــن طالـــع ایـــن امداد کرده اســـت
گــر در هــم شــوی بــس ناصواب اســت  2( ا
شد  سمن  و  ســــــرو  ســــــوی  را  تفّرج   )3
ــودن  ــ ــ ــام بـ ــ ــ ــت ایـ ــ ــ ــیر محنـ ــ ــ 4( اسـ

ــت ــرده اسـ ــاد کـ ــتمندان یـ ــاه از مسـ ــه شـ کـ
نـــه جـــرم تشـــنه و نـــه جـــرم آب اســـت
ــد ــ ــ ــن ش ــ ــ ــاراج چم ــ ــ ــه ت ــ ــ ــتانی ب ــ ــ گلس
کام بــــــودن بــــــه کام دشــــــمنان نــــــا

)انساین 98(- 1263 باتوجهبهبیِتزیر،کداممواردکامالًدرستاست؟ 

مهربـان و نامهربـان دوسـتان، مـردم هـرروزخاطربایکیماخودیکـیداریموبس«»گیرنـد
ب(یکمسنددربیتوجوددارد. الف(دربیتدو»واو«عطفوجوددارد.

د(دربیتیکصفتمبهمبهچشممیخورد. ج(دربیتیکنقشتبعییافتمیشود.
4( ج، د 3( ب، د  2( الف، ج  1( الف، ب 
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)انساین خارج از کشور 98(- 1264 آرایههای»استعاره،مجاز،حسآمیزی،اسلوبمعادلهوایهام«بهترتیب،درکدامابیاتآمدهاست؟ 

الــف(آبصافــیشــدهاســتخــوندلم

کنونســزدنــگاراگرحالمنبپرســی ا ب(

ج(حرفبیجاغافــالنراغوطهدرخونمیدهد

د(بلبــلوطوطــیوقمریهمهنــاالنتواند

ه(نــهزخامینقشهــاراخــاممیبندیمما

ســرم آب اســت شــده تیــره خــون

یــادمکنــیکــهایــندمدورازتــوناتوانم

مــرغبیهنــگامراتیــغاجلگویــدجواب

دردبستانتوشــیرینسخنینیستکهنیست

پــردهبــرچشــمبــدایّــاممیبندیــمما

4( ه  ، الف، د، ج، ب 3( ه  ، ب، د، ج، الف  2( ب، الف، ج، ه  ، د  1( الف، ه  ، د، ج، ب 
)انساین خارج از کشور 98(- 1265 کدامبیت،فاقد»تشبیه«است؟ 

1( ماه از شـــرم عذار تو حصاری شـــده اســـت
2( غافل از خال و خط و زلف و دهان تو شده است
3( شـــور مرغان چمن حوصله ســـوز است امروز
خـال چـون  بازنگـردد  گرهـش  قیامـت  4( تـا 

این نه هاله اســـت که بر گرد قمر گردیده اســـت
ساده لوحی که به خورشـــید تو را سنجیده است
 گل بـــی درد بـــه روی که دگر خندیده اســـت؟ 
هرکـــه را فکر ســـر زلف به هم پیچیده اســـت

)انساین خارج از کشور 98(- 1266 بیِتزیر،فاقدکدامآرایههایادبیاست؟ 

سـنگیندل کـوه فرورفـت لعـل خـون چـودرمّحبـتشـیرینهـالکشـدفرهـاد«»بـه

4( تلمیح، حسن تعلیل 3( اغراق، تشخیص   2( مجاز، جناس  1( تشبیه، کنایه  
)انساین خارج از کشور 98(- 1267 ترتیِبآرایههای»جناس،تشبیه،حسنتعلیلوپارادوکس«درکدامابیاتاست؟ 

الف(زَرشـــکقامتاونالهخاستازدلسرو

ب(کشـــتیعقلفکندیمبهدریایشـــراب

رســـید رویش غم از دل امروز شـــادی ج(

د(بیگانـــهرحمـــتآوردبرزحمـــتدلما

زشـــرمعارضاوهالهبســـتبـــررخماه

تـــاببینیـــمچـــهازآببـــرونمیآید

دیـــدۀامیـــدمـــندررهفردایاوســـت

کرد تـــوان آشـــنا با تطاول قـــدر آن کی

4( د، ب، ج، الف 3( د، ب، الف، ج   2( ب، د، الف، ج  1( ب، الف، ج، د 
)انساین خارج از کشور 98(- 1268 ترتیبقرارگرفتنابیاتباتوجهبهآرایههای»ایهامتناسب،حسنتعلیل،استعارهوحسآمیزی«،درکدامگزینهدرستاست؟ 

ایکاش اســـت بلند مقصود کعبۀ آن بام الف(

چشمم نیســـت خالی اشـــک از آن از ب(

ج(چـوسـرو،میلچمـنکنکهصبـحدمدرباغ

د(هشـیارسـریکزمیسـودایتومستاست

این از بهتـــر پری و بال مرا میداد عشـــق

کـــهپنـــدارمشـــراباللهرنگاســـت

بود خواهد کالم شـــیرین بلبـــل ســـماع

آبـــاددلـــیکزغمدلـــدارخراباســـت

4( د، ب، الف، ج 3( د، الف، ب، ج  2( ج، ب، د، الف  1( ج، الف، ب، د 

)انساین 98(- 1269 آرایههای»اسلوبمعادله،تلمیح،تشبیه،حسآمیزی«بهترتیب،درکدامابیاتیافتمیشود؟ 

گردلهازیکدیگرجداست الف(وصل،هجراناستا

ــد ــدمیدهـ ــیجاویـ ــهزندگانـ ــیکـ ب(آبـ

ج(نیسـتپـرواعاشـقانراازنـگاهتلـخیـار

د(ازتهـیمغـزیاسـتامیدگشـادازمـاهعید

گـردلهابههمپیوسـتهاسـت هجـرباشـدوصلا

اســـت شـــبانه شـــراب وجود، گر ا دارد

است پروانه تِر ریحاِن دودخشـــکشـــمع

برایپشـــتســـرخاریدناست تنها ناخن

4( د، ج، ب، الف 3( د، ب، الف، ج  2( ج، ب، د، الف  1( ج، ب، الف، د 
)انساین 98(- 1270 »همصداباحلقاسماعیل،سهدیداروروزها«بهترتیب،ازآثارچهکسانیاست؟ 

2( حسن حسینی، رسول پرویزی، جالل متینی 1( رسول پرویزی، نادر ابراهیمی، مجید واعظی 
4( حسن حسینی، نادر ابراهیمی، اسالمی ندوشن   3( مجید واعظی، جالل متینی، اسالمی ندوشن 
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معنیدرستواژه: 1  4
زنخدان: چانه

قرین: یار،  همدم،  همسر، همنشین،  نزدیک  2  4
اقبال: روی آوردن،  نیک بختی، سعادت، پیش آمدن، سعادتمند شدن

ک، غذا،  رزق روزانه، روزی،  خورش به اندازۀ قوام بدن قوت: خورا
نژند: خوار و زبون، اندوهگین

تیره رایی: بداندیشی، گمراهی 3  4
نژند: خوار و زبون، اندوهگین 4  3
احسان: بخشش کردن، نیکی کردن 5  3

 بخشایش: »چشم پوشی از گناه« است.
ادبار: بدبختی / حالوت: شیرینی / نژند: خوار، زبون 6  1
واژه هایی که غلط معنی شده اند: 7  2

بخشایش: عفو کردن / صنع: ساختن، آفریدن
شوریده رنگ: آشفته حال 8  4
کلمۀ »هوش« در بیت به معنی »مرگ« و در سایر گزینه ها در  9  2

معنای »زیرکی و هوشیاری« به کار رفته است.
واژۀ »چنگ« در گزینه های )1(، )2( و )4( به معنای »پنجۀ  10  3

دست« و در گزینۀ )3( »نوعی ساز و آلت موسیقی« است.
معنای  11 در   )4( و   )2(  ،)1( گزینه های  در  »فرمودن«  واژۀ   3

»دستوردادن،  حکم کردن« و در گزینۀ )3( در معنای »گفتن« به کار رفته است.
واژۀ »بار« در گزینۀ )4( در معنای »پشتواره،  آن چه بر پشت حمل  12  4

می کنند«، اّما در سایر گزینه ها در معنای »اجازه و رخصت« است.
2  معنی فعل »گذشتن« در گزینه )2(: عبور کردن 13

معنی فعل »گذشتن« در سایر گزینه ها: درگذشتن، مردن
امالیدرستواژهدرسایرگزینهها: 14  4

3( گذارد  گزارد 2( غرض  قرض  1( بخواست  بخاست 
فراغ  فراق 15  4
غزا  قضا 16  1
فراغ  فراق 17  3
غلط های امالیی: بگذارده باشی، برخواهد خواستن، بحر 18  3

برخواهد خواستن )»خاستن« در اینجا به معنای »بلند شدن« است.(
بگزارده باشی )ادا کرده باشی(، بحر )بهر، برای(

معانی مختلف »گزاردن / گذاردن«:
گزاردن: ادا کردن ـ انجام دادن ـ اجرا کردن ـ بیان کردن ـ تعبیر کردن

گذاردن: قرار دادن ـ تأسیس کردن ـ رها کردن ـ اجازه دادن
واژۀ »چند« بدون همراهی با اسم به کار رفته است و صفت  19  3

محسوب نمی شود؛ بلکه ضمیر پرسشی است.

بررسیسایرگزینهها:

1( ورقی چند )چند ورق(
2( کاری چند )چند کار(

4( دیگر بار )بار دیگر(
فعل »شد« در دو مصراع گزینۀ )1( به ترتیب در معانی »رفت« و  20  1

»گشت« ) = فعل اسنادی »شد«( به کار رفته است.
بررسیسایرگزینهها:

از مصدر »شدن« و معادل  2( فعل »شد« در هر دو مصراع، فعل اسنادی 
»گشت«  است.

3( فعل »شد« در هر دو مصراع، به معنای »ُمرد، از دنیا رفت« است. 
4( هر دو فعل »شد« در مصراع اول، فعل اسنادی از مصدر »شدن« و معادل 

»گشت« است.
فعل های مصدر »گرفتن« در بیت های »الف« و »د«، در معنای  21  2

»ایرادگرفتن« و »مؤاخذه  کردن« به کار رفته است؛ اّما در بیت »ب« به معنای 
»شروع شدن« و در بیت »ج« به معنای »انتخاب کردن، اختیار کردن« است.

فعل »شد« به عنوان ردیف در بیت گزینۀ )2( در معنای »رفت،  22  2
از دست رفت« به کار رفته است، اّما در سایر گزینه ها، فعل اسنادی و معادل 

»گشت« است.
گردی )در بیت سؤال(: منصرف شوی، برگردی / نگردم در بیت  23  1

گزینۀ )1(: منصرف نشوم، برنگردم
بررسیسایرگزینهها:

2( گردد  شود )فعل اسنادی(
3( بگردید  دگرگون شد

4( بگردی  تغییر می کنی
معنایمصدر»ساختن«درسایرگزینهها: 24  3

1( نواختن آهنگ
2( مدارا و سازگاری کردن

4( اندیشیدن و تدبیر کردن
واژۀ »دیگر« در ابیات گزینه های )2(، )3( و )4( به ترتیب صفت  25  1

مبهم برای واژه های »عالم«، »حلقه«، »پی« و »بار« است، اّما در بیت گزینۀ )1( 
به عنوان قید به کار رفته است.

واژه های »این« و »هزار« به عنوان صفت پیشین در جای اصلی  26  2
خود قرار گرفته اند. 

بررسیسایرگزینهها:

و  »سه چار«  »چند«،   صفت های  ترتیب  به   )4( و   )3(  ،)1( گزینه های  در 
»چهل« در ترکیب های »قفسی چند«،  »سالی سه چار« و »سالی چهل« در 

جای خود قرار نگرفته اند.
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بازگردانیابیات: 27  1
1( قضا کشور تدبیر را زیر و زبر سازد ... )حرف »را«: نشانۀ مفعول(

2( عمرِ سبک جوالن سبِب غفلت ما شده است )حرف »را«: فّک اضافه(
3( سفرِ جان غافل در چاردیوار تن است )حرف »را«: فّک اضافه( / منزِل پای 

خواب آلوده، کنار دامن است
4( دِل طفل طبعان از بهر تماشا می دود )حرف »را«: فّک اضافه( 

بازگردانیابیات: 28  3

1( افتادگِی طفل، مانع از دویدن نیست ... )را: نشانۀ فّک اضافه(

2( شکمِ کسی به نان طمع سیر نگشته است ... )را: نشانۀ فّک اضافه(

3( کردگار به ولّی تو پاداش دهد .../ روزگار به عدوی تو بادافره دهد )را: حرف اضافه(

4( سخن من به نهایت و فکر من به پایان رسید.
نوع حرف »را« در گزینه های )1، 2 و 3( فّک اضافه و در بیت  29  4

گزینۀ )4( نشانۀ مفعول است.
30  3

1( ترکیبوصفی: هیچ کس / ترکیب اضافی: لِب من ـ قدح می ـ  ابنای روزگار

ِک من ـ  ک ـ هال 2( ترکیبوصفی: هزار دشمن / ترکیب اضافی: قصد هال

دوسِت من

3( ترکیبوصفی: آن کو ـ آواز پیاپی ـ یک سو / ترکیب اضافی: طوف کعبه ـ 

کعبۀ کو ـ گوش هوش ـ هوش ــِـ من )هوشم(

4( ترکیبوصفی: ندارد / ترکیب اضافی: چشم )چشم من( ـ سرم )سر من( ـ 

اندیشه ام ـ طوفان من
جابهجاییصفتوموصوفدرسایرگزینهها: 31  2

1( زنگاری چند  چند زنگار
3( روزی دو  دو روز

4( شیرین صنم  صنم شیرین
گر لطف او قرین حال بگردد همه ادبارها اقبال می گردد. 32 ا  3

صفت مضاف	الیه	 	

بررسیسایرگزینهها:

1( آن سری بلند است که او آن را بلند بخواهد و آن دلی نژند است که او آن را
مفعول مسند	 	

را نژند بخواهد.
2( وضع عالم را به ترتیبی نهاده که نه یک مو بیش باشد و نه کم.

مسند مضاف	الیه	 	

گر به خرد روشنایی نبخشد تا ابد در تیره رایی بماند. 4( ا
متمم مفعول	 	

گر حرف »تا« بین دو زمان و مکان باشد، حرف اضافه است، در   ا
غیر این صورت حرف ربط است.

بررسیسایرگزینهها: 33  2
4( آموخته شد 3( دیده شد  1( گفته آمد 

نیل ـ رنگ  تضمن )نیل زیرمجموعۀ رنگ است.( 34  2

رابطۀ معنایی واژه ها عبارت است از:
 عاشــق که ســیر گشــت ز خود گرچه گرسنه است1( تضاد:

کونیــن لقمــه ای شــد و او در دهــان نکــرد
ــام اســـــت2( ترادف: ــه هســـــت در نـــ  اختالفـــــی کـــ

اســت  ماهــی  بی گمــان  ســی روز  ورنــه 
)پی	بردن	به		معنی	ماه	از	ترادف(

 ســوز دل بیــن کــه ز بس آتش اشــکم دل شــمع3( تناسب:
دوش بــر مــن ز ســر مهــر چــو پروانــه بســوخت
)شمع	ـ	پروانه(

تضمن: ــد4(  ــالل باش ــب ه ــک ش ــی ی ــه ماه ــام را ب  ای
هاللــی ابرویــی  هــر  را  دلســتان  مــاه  وان 
	ماه( )ایام	

بیت تلمیح دارد به داستان »سخن گفتن حضرت عیسی )ع( در  35  2
زمان شیرخوارگی و نوزادی )در گهواره( با مردم« و روزۀ سکوت گرفتن حضرت 

مریم در آن روز / بیت 4 تشبیه دارد:
ُمهرِ خاموشی )تشبیه   غنچه چون عیسی  گل چون مریم  

خاموشی به ُمهر(  َمهِد شاخ )تشبیه شاخ )شاخه( به َمهد )گهواره((
بررسیسایرگزینهها:

1( به داستان »حضرت خضر )ع(« و چشمۀ آب حیات تلمیح دارد و دارای 
دو تشبیه است:  گرت چون عقیق آبی هست. بادیۀ عشق )تشبیه 

عشق به بادیه )صحرا((
3( به داستان »حضرت یوسف و زلیخا« تلمیح دارد و دارای دو تشبیه است: 

 ما چون زلیخامشربان تالش قرب نداریم  تشبیه ما به یعقوب
4( به داستان عاشقانۀ »فرهاد و شیرین« تلمیح دارد و دارای دو تشبیه است: 
 چو فرهاد تیشه فرسودن  تشبیه تیشه فرسودن فرهاد به بازیچۀ طفالنه

واژۀ »طومار« در هر دو مصراع این بیت در معنای یکسان »نامه،  36  4
کتاب، دفتر و ... « به کار رفته است.

جناستام)همسان(درسایرگزینهها:

1( میری )امیر و پادشاه هستی(، میری )می میری(
2( دوش )شب گذشته(، دوش )کتف و شانه(

3( چنگ )نوعی ساز(، چنگ )پنجۀ دست(
واژۀ »چنگ« در هر دو مصراع در معنای »نوعی ساز و آلت  37  3

موسیقی« به کار رفته است.
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ج( ُحسنتعلیل: شاعر معتقد است مؤّذن به این دلیل هنگام اذان گفتن دست 
بر روی گوش خود می گذارد که هیچ کس در این روزگار حرف حق را نمی شنود. 

از یار دور باد )باشد(  الف( ایهام: دور از یار:  در هجران یار 
ه ( اغراق: مقایسۀ اشک فراوان خود با طوفان نوح و بزرگ نمایی در توصیف 

گریه های خود
کنایه: »بی نقاب گردیدن« کنایه از آشکار شدن چهره / »آب  675  3

گردیدن« کنایه از خجالت کشیدن
تضاد: آب و آتش

استعاره: آتش از عرق شرم آب گردیده است. )تشخیص(
نمایان شدن  )یا خاموش شدن آتش(،  ُحسنتعلیل: دلیل شرمندگی آتش 

چهرۀ زیبای یار دانسته شده است.
ج( ایهام: دور از تو 1- در هجران تو 2- از تو دور باد! 676  2

الف( حسنتعلیل: شاعر دلیل سرخی لب یار را خوردن خون عاشقان دانسته 
است. / د( تلمیح: اشاره دارد به داستان عشق فرهاد و خسرو به شیرین / ب( 
گوش سیمین یار به  تشبیه: نسیم سر زلف یار به دمِ جان بخش مسیح و بنا

ید بیضای حضرت موسی )ع( تشبیه شده است.
ب( تشبیه: بُت غرور )اضافۀ تشبیهی( 677  2

ه ( تشخیص: لبخند بی هنگام صبح
را سوگواری  بودن مردمک چشم خود  ُحسنتعلیل: شاعر دلیل سیاه  الف( 

برای عزیزان خود می داند.
/ »وا نشدن گره« کنایه  از گرفتار بودن  کنایه: »دست بسته بودن« کنایه  ج( 

از حل نشدن مشکل / »دست حاجت دراز کردن« کنایه از اظهار نیاز کردن
د( جناستام: تاب )طاقت( و تاب )پیچ و شکن زلف(

بررسیگزینهها: 678  1
1( حسن تعلیل ندارد. دلیلی که ذکر شده واقعی است: امیدوارم که سایۀ قامت 

شما از سر من کم مباد؛ زیرا که آن رحمتی از جانب حق است.
2( علت برخاستن ابر از سر دریا رساندن خبر چشم اشک بار من به ابر است.

3( صدای شکستن چوب، ناله از درد جدایی است.
گر روی تو را به همه نشان دادم، دلیلش آن است که چهرۀ تو همچون  4( ا

قبله ای است که باید به همه نشان داد. 

حسنتعلیل:

گه شاعر یا نویسنده ای برای یک پدیدۀ واقعی  در لغت به معنای دلیل خوبه، ا
دلیل غیرواقعی و تخیلی بیاورد، می گویم از حسن تعلیل استفاده کرده. برای 
 بارش باران یک پدیدۀ واقعی است و شاعرها با تخیل متفاوت دلیل 

این پدیده را چیز دیگری می داند.
رســم بد عهــدی ایــام چــو دیــد ابــر بهــار

ــد ــرین آم ــنبل و نس ــمن و س ــر س ــه اش ب گری

شاعر دلیل بارش باران را بد عهدی ایام و گریه کردن ابر به حال گل ها می داند.

ــر  ــد از اب ــرق می چک ــای ع ــر ج ــه ب ــاران هم ب
پیداســت کــه از روی لطیــف تــو حیــا کــرد

شاعر دلیل بارش باران را حیای ابر از چهرۀ یار و عرق کردن ابر می داند.
می گرینــد  کــه  ابرهــا  آن  بهانــۀ  تویــی 

بارانــی ایــن هــوای  کــه صــاف شــود  بیــا 
شاعر دلیل بارش باران را گریستن ابرها از دوری یار می داند.

همان طور که دیدید تمام دالیل غیرواقعی و ساختۀ ذهن شاعرند.

الف زده  تنگــی  ز  پســته  دهنــت  پیــش 
ــد ــاره کن ــش پ ــس دهن ــر ک ــه ه ــت ک زان اس
علت شکستن پسته و خوردن هستۀ آن این است که پسته ادعای کوچکی 

دهان در مقابل یار کرده است.
 دقت داشته باشید که گاهی دلیل آورده می شود، ولی دلیل واقعی 

است و شاعرانه نیست: 
حســود کــه  زان  مــده  دســت  از  افتادگــی  حافــظ 

عــرض و مــال و دل و دیــن در ســر مغــروری کــرد
ای حافظ تواضع خودت را از دست مده؛ زیرا که حسود آبرو و مال و دین خود 

را به خاطر غرور از دست می دهد. 
همان طور که می بینید دلیل ذکرشده تخیلی و غیرواقعی نیست. 

 وجود: از آن، زان که ـ زیرا، تا، می تواند نشانه ای برای حسن تعلیل 
باشد، ولی دلیل کافی نیست.

ــاد  ــم مب ــن ک ــر م ــرو از س ــاالی آن س ــایۀ ب س
زان کــه بــر مــن رحمتــی از عالــم باالســت ایــن
در مثال باال »زان که« آمده است، اما حسن تعلیل وجود ندارد؛ چون دلیل 

واقعی است و تخیلی نیست.

بررسیگزینهها: 679  4
1( شنیدن بو  حس آمیزی / علت رام شدن آهوی وحشی شنیدن بوی 

معشوق است.  حسن  تعلیل
2( بت  استعاره از یار / علت ریختن قطره های خون از چشم در خواب 

و خیال، یار زیبارو است.  حسن  تعلیل
3( نوشتن قضا  تشخیص / کلک قضا: تشبیه / خط مشکین بر رخ یار 

دعایی است که قضا برای رفع چشم زخم نوشته است.  حسن  تعلیل
ک را در دهان یاسمن ریخته است و شاعر دلیل  4( مجاز ندارد. / باد گرد و خا

آن را شرمساری از نسبت دادن آن به چهرۀ یار می داند.
چشمۀ نوش  استعاره از یار 680  2

حل شدن شکر در آب و عرق کردن آن به سبب شرم و حیا از لب شیرین یار 
 اغراق و حسن تعلیل و تشخیص
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وزن مصراع گزینۀ )4( با گزینه های دیگر متفاوت است )بر وزن  681  4
»ال حول و ال قوة ااّل باللّ ه« نیست(؛ به عبارت دیگر، اّولین هجای هر مصراع 
یا دو واج )صامت  + صامت(  کوتاه  + مصوت  رباعی دارای سه واج )صامت 
+ مصّوت بلند( است، اّما هجای آغازین گزینۀ )4( دارای دو واج )صامت + 

مصّوت کوتاه( است )َم / نز ...(.
واجآرایی: تکرار واج  »س« / تلمیح : ـــ 682  3

بررسیسایرگزینهها:

ک(، دردمندی آن  1( حسنتعلیل: دلیل برخورد موج دریا به ساحل )خاشا
)دریا( دانسته شده است. / تشخیص: سینۀ موج دریا و درد داشتن موج

کنایه: »خون در دل کسی کردن«   / پیالۀ خورشید، شیشۀ دل  تشبیه:   )2
کنایه از رنجاندن کسی، »شکستِن دِل کسی« کنایه از آزردن کسی

4( استعاره: سمند در مصراع دوم ) استعاره از نفس( / جناس: جان و هان
مفهوممشترکسؤالوگزینۀ)2(: ضرورت اشتیاق و هّمت برای  683  2

رسیدن به سرزمین قدس
مفاهیمسایرابیات:

1( شوق دیدار و تالش برای رسیدن به کوی یار )وجود حق(
3( لزوم کمک گرفتن از عقل و خرد برای غلبه بر دشمنان

کی وجود او 4( اّدعای عارفانۀ شاعر مبنی بر پا
2  شریط آشنا گردانیدن یار و مأنوس شدن با او، خالی کردن دل از  684

اغیار و بیگانگان است.
مفهوممشترکسایرگزینهها: ناخرسندی شاعر از تجاوز و حضور بیگانگان در 

ک وطن و توصیه به بیگانه ستیزی و ایستادی در برابر دشمنان  خا
میهن دوستی و افتخار به سرزمین ایران 685  4

مفهوممشترکسایرابیات: دعوت به مبارزه و پیکار با دشمن

دعوت به یگانه پرستی و کسب معنویت 686  3
مفهوممشترکسایرابیات:دعوت به آمادگی برای پیکار و مقابله با دشمن

ناراحتی شاعر از بی وفایی یار و گریه براحوال خود که او را مّدتی  687  2
در چشم خود جای داده است.

بیگانگان در وطن و  مفهوممشترکسایرگزینهها: ننگ آور دانستن حضور 

دعوت به بیگانه ستیزی
گاهی  688 نکوهش بانگ بی موقع زنگ کاروان؛ به دلیل آن که موجب آ  2

راهزنان می شود.
مفهوممشترکبیتصورتسؤالوابیاتمرتبط: ضرورت آمادگی برای سفر 

و توصیه به پرهیز از درنگ و غفلت
تسلیم شدن در برابر سرنوشت 689  1

مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها: تأثیر همت بلند به اوج رسیدن

به شوق یار آهنگ سفر کردن 690  4
راه  در  جان  با  کردن  مقاومت  گزینهها: سایر و سؤال بیت مشترک مفهوم

سختی ها و از پا ننشستن

مفهوممشترکبیتسؤالوگزینه)3(: طی سختی های راه عشق  691  3
با رهبری پیر و مرشد
مفهومسایرگزینهها:

1( طلب عنایت یار برای تحّمل سختی های راه عشق 
2( تقاضای یاری از خداوند برای نابودی دشمنان و کافران

4( سختی های راه عشق موجب هدایت و راهبری است.
مفهوم بیت سؤال غفلت و اقدام نکردن است و مفهوم مقابل آن  692  2

گاهی و اقدام است آ
1( برخاستن صدای طبل سفر

3( غفلت 
4( آتش عشق تو موجب خموشی و سکوت من است

و  693 از سختی ها  عبور  :)2( گزینه و بیتسؤال مفهوممشترک  2
مشکالت

1( آماده سفر بودن
3( ترک خودی با شراب عشق

4( مدت هاست که عشق تو من را بی قرار کرده
سیاه پوش بودن کعبه )توصیف ظاهر( 694  2

مفهوممشترکسایرگزینهها:

سوگواری کعبه در داغ ممدوح یا به دلیل دوری از او
اغراق در بخشندگی بی حد ممدوح 695  1

مفهوممشترکسایرگزینهها:

گیر بودن نعمت و رحمت او روزی رسانی خداوند و فرا
زودگذر بودن خوش اقبالی و شکایت نکردن از بخت بد 696  4

مفهوممشترکسایرگزینهها:

روی آوردن بخت و اقبال و فرارسیدن زمان شادی و نشاط
توصیف طبیعت و زیبایی جلوه های آفرینش )فصل بهار( 697  3

مفهوممشترکسایرگزینهها:

اظهار شادمانی به دلیل فرارسیدن دوران سعادت و خوشبختی 
معانیدرستواژگان: 698  4

گاه کردن یا ترغیب دیگران برای شتاب  الف( هال: ااَل، ای؛ لفظی برای تنبیه و آ
در کاری یا سرزنش برای ترک فعلی.
د( مدار: جای دور زدن و گردیدن 

معنایدرستواژه: 699  1
جوشن: زره، لباس جنگی

واژۀ »عرش« در گزینۀ )1( در معنای »تخت و سریر« و در سایر  700  1
گزینه ها به معنای »آسمان و فلک« به کار رفته است.

واژۀ »زخم« در  گزینۀ )3( در معنای »جراحت« است و در سایر  701  3
گزینه ها در معنای »ضربه« به کار رفته است.
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امالیدرستواژه: 702  4
غالب )چیره(  قالب )کالبد(

امالیدرستواژهها: 703  2
بی نذیر  بی نظیر / خار )تیغ(  خوار )بی ارزش(

امالیدرستواژههادرسایرگزینهها: 704 2

1( منصوب )گماشته شده(  منسوب )نسبت داده شده(
3( ارش  عرش 

4( هول )ترس(  حول )توانایی و قّوت(
بررسیسایرگزینهها: 705  3

1( سفر  صفر )ماه(
2( حضر  حذر / حضر: ماندن، حذر: دوری کردن

4( نقمات  نغمات
غلط های امالیی: رذالت، طبع، اصرار 706  2
خنده )بن مضارع( + ه )وند(  خنده  707  4

بررسیسایرگزینهها:

1( شکست )بن ماضی( + ه )وند(  شکسته
کنده کند )بن ماضی( + ه )وند(  پرا 2( پرا

3( آفرید )بن ماضی( + ه )وند(  آفریده
واژۀ »شکوفه« در گزینۀ )1( طبق الگوی »بن مضارع + ه« ساخته  708  1

شده و »اسم« است، اّما واژه های »بریده، سوخته، کنده« در گزینه های )2(، 
مفعولی«  و »صفت  ه« ساخته شده   + ماضی  الگوی »بن  )4( طبق  و   )3(

هستند. 
در این گزینه واژه های »روشن« و »عالی« صفت »مطلق« هستند  709  3

و صفت نسبی به کار نرفته است
بررسیسایرگزینهها:

1( صفتمطلق:عزیز / صفتنسبی: کنعانی
2(صفتمطلق: زیرک / صفتنسبی: کودکانه 

4(صفتمطلق: سیاه / صفتنسبی: زّرین
رفتن: روا، رونده، روان / گذشتن: گذرا، گذرنده، گذران / جستن:  710  2

جویا، جوینده، جویان
بررسیسایرگزینهها:

1( خوردن: خورنده، خوران، خورا / شنیدن: شنوا، شنونده / ریختن: ریزان، ریزنده
3( تابیدن: تابان، تابنده، تابا / پذیرفتن: پذیرا، پذیرنده / دویدن: دوان، دونده
4( گفتن: گویا، گوینده، گویان / دیدن: بینا، بیننده / پرسیدن: پرسان، پرسنده

سوختن  سوزان / گداختن  گدازان / خروشیدن   711  4
 خروشان / گریختن  گریزان / جوشیدن  جوشان / دویدن  دوان / 
خندیدن  خندان / گریستن  گریان / شتافتن  شتابان )9 

مورد( 

افسرد )بن ماضی( + ه  افسرده )صفِت مفعولی( 712  3
بررسیسایرگزینهها:

1( گذر )بن مضارع( + ان  گذران )صفت فاعلی(
2( جوی )بن مضارع( + ا  جویا )صفت فاعلی(

ـَ نده  نازنده )صفت فاعلی( 4( ناز )بن مضارع( + 
دیدار: دید )بن ماضی( + ار  اسم  713  1

بررسیسایرگزینهها:

2( کردگار: کرد )بن ماضی( + ار  صفت فاعلی
ـَ نده  صفت فاعلی 3( گزنده: گز )بن مضارع( + 

4( شتابان: شتاب )بن مضارع( + ان  صفت فاعلی
صفتهایمفعولی: شکسته، بریده / صفتفاعلی: ــ 714  1

بررسیسایرگزینهها:

2( صفتفاعلی: تازان / صفتمفعولی: فرستاده 
3( صفتفاعلی: سوزان / صفتمفعولی: سوخته 
4( صفتفاعلی: روان / صفتمفعولی: خشکیده 

صفت فاعلی )بن مضارع + ا( از هیچ کدام از مصدرهای گزینۀ )2(  715  2
ساخته نمی شود.

بررسیسایرگزینهها:

4( دانا، کوشا، گذرا، رها  3( جویا، روا، بینا، پذیرا   1( دارا، خوانا، گیرا، شنوا 
شنیدن  شنوا / خواندن  خوانا / رفتن  روا 716  1

بررسیسایرگزینهها:

2( کوشیدن  کوشا / دانستن  دانا / خواستن  ـــ
3( بریدن  ـــ / نشستن  ـــ / آمدن  ـــ

4( رسیدن  رسا / خوابیدن  ـــ / آسودن  ـــ
گزینه ها،  717 سایر  واژه های  و  »صفت«  تماماً   )1( گزینۀ  واژه های   1

»اسم« هستند. 
تمامی واژه های چهار گزینه  به جز سه واژۀ »دستار، پندار و سپیدار«، 

»وندی« محسوب می شوند.
صفت تعجبی: چه / صفت مطلق: جان کاه 718  3

صفت بیانی: سخت / صفت اشاره: این / صفت مبهم: همه
صفت بیانی: عزیز / صفت نسبی: ابدی 

برف سیمین / آب آتش گون / نسیم سرد / نسیم کوهستانی )4  719  2
ترکیب وصفی(

ترکیبهایوصفیسایرگزینهها:

1( هّمت مردانه / تیر سبک رو ) 2 مورد(
3( مرآت روحانی / معبود جسمانی / اسم یزدانی )3 مورد(

4( پستۀ خندان / خندۀ خشک / خندۀ نهانی )3 مورد(
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مفهومعبارتسؤال: صحبت  کردن بر اساس ظرفیت درک مخاطب 1350  1
بررسیگزینهها:

1( با هر کسی باید به اندازۀ فهم او سخن بگوییم.
2( دوزخ را به اندازۀ فهم و درک تو توصیف کردند.

3( تکالیف و آداب را باید بر اساس میزان قدر و فهم تعیین کنیم.
4( بی ارزشی علم و دانش

در  1351 مفهوم  این  و  است  نفس«  با  »مبارزه  سؤال  بیت  مفهوم   1
گزینه های )2(، )3( و )4( تکرار شده است.

گزینۀ )1(: مهار نفس در جوانی
مفهومبیتسؤال: دعوت به عدالت است. 1352  2

بررسیگزینهها:

1( عدالت تو موجب آبادی دنیا و خرابی کاخ فتنه شد. )مدح(
2( ظلم عمر جوانان را کوتاه می کند. ای بزرگان! به خاطر خدا به عدالت رفتار 

کنید. )دعوت به عدالت(
3( ظلم یار عین عدل و عدالت است. )تسلیم و رضا(

تو محکم  از  بنیان عدل و داد  و  از عدل و داد است  تو  اساس  و  بنیان   )4
گردید. )مدح(

درخواست وصال یار 1353  4
گشن )انبوه، پرشاخ و برگ(ـ  نوند )اسب، اسب تیزرو(ـ  صباحت  1354  1

)زیبایی ـ خوبرویی(
مناسک )عبادت ها و آیین ها، جاهای عبادت( 1355  1
معنایدرستواژهها: 1356  2

ممد )یاری رساننده( / نماز پیشین )نماز ظهر( / رقعت )نامۀ کوتاه(
فراق  فراغ 1357  3
غلط های امالیی: بگذاردند  بگزاردند 1358  2

مضاهرت  مظاهرت
بهر  بحر 1359  1
1360  4
روزها: دکتر اسالمی ندوشن 1361  3
علت سکوت مرد دانا، دیدن سوختن شمع از زبانش )فتیله( است  1362  4

 حسن  تعلیل / دوخته و سوخته  جناس / شمعی که زبان دارد 
 تشخیص و استعاره / دهان دوختن  کنایه / زبان  استعاره 

از فتیله
گزینۀ )1(: خرقه سوزاندن  کنایه از نفی ریا 1363  1

قلب  ایهام  دل / تقلّبی و دروغین
بررسیسایرگزینهها:

2( دست به دست بردن  کنایه
ک نشاندن  کنایه 3( به خا

4( باران  استعاره از اشک / قطره و سیل  تضاد

بررسیگزینهها: 1364  4
 هجر  تضاد 1( تیغ هجر  تشبیه / وصل

2( به زنخدان  تشبیه / به ـ به )خوب ـ میوه(  جناس همسان 
)تام(

3( خدنگ غمزه  تشبیه / سپر انداختن عقل  کنایه و تشخیص 
)استعاره( / ناوک  استعاره از نگاه

4( پیاله  مجاز از شراب / استعاره ندارد.
بررسیموارد: 1365  2

الف( درختی خشک را مانم  تشبیه
ب( چشم جان  اضافۀ استعاری )تشخیص(

ج( علت این که گل الله هم چون جام شراب است، پی بردن به بی وفایی دنیا 
است. حسن  تعلیل

د( سر  مجاز از فکر
ه ( آتش  استعاره از عشق

واژه های »زیادتر« و »تازیانه« در نقش »مسند« به کار رفته اند. 1366  2
دیگر »مسند«  گزینه های  در  است.  مسند  »منبع«  واژۀ   )1( گزینۀ  بیت  در 

وجود ندارد.
1367  2

گروه مسندی: دستخوش تصادف و انفاق است.
هسته 	

بررسیسایرگزینهها: 1368  1
کنون که نمودی و دل  ما را ربودی 2( ا

3( عشق تو به گوش دل من گفت
گر دل با غم عشق سازگار آید 4( ا

بررسیگزینهها: 1369  2
1( بار غم ـ غمت ـ دِل من ـ دِل من ـ دِل من )5(

 2( عشِق توـ  مایۀ جنونـ  جنون دلـ  دِل منـ  حسن رخـ  رخ توـ  خوِن دلـ 
دِل من )8(

3( بی بنیادی اوضاع ـ اوضاع گردون ـ عشق من ـ دیدارت )4(
4( گوشم ـ قول نی ـ نغمۀ چنگ ـ چشمم ـ لعل لب ـ گردش جام )6( 

ترکیبهایوصفی: عینک موصوف / سربازان تیره خورده )دو مورد( 1370  3
ـ   ... و  درآوردم  ـ   .... و  کردم  )قال  مورد  سه  در  »و«  هم پایه ساز:  ربط  حرف 

بگذارم و ...(
حرف ربط وابسته ساز: که، که )دو مورد(

مفهوم بیت سؤال »تقابل عشق با عقل« است و این مفهوم در  1371  4
گزینه های )1(، )2( و )3( تکرار شده است.

گزینۀ )4(: معرفت او بی شمار است و قابل اندازه گیری نیست.
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این  1372 و  است  بی اختیاری«  و  مفهومعبارتسؤال: »جبرگرایی   2
مفهوم در گزینه های )1(، )3( و )4( آمده است. 

گزینۀ )2(: رهایی از چاه زبان ممکن نیست.
مفهومبیتسؤال:»رازداری و سکوت در راه عشق« است. 1373  1

بررسیگزینهها:

1( عشق و خموشی با هم سازگار نیستند.
2( همه عیوب خود را از خلق پنهان می کنند؛ عیب جان را با سکوت و عیب 

جسم را با لباس.
3( نجات و رستگاری در سکوت است.

4( توصیه به سکوت و رازداری
مفهوم عبارت سؤال »ایثار و از خود گذشتگی است«، هم چون  1374  2

گزینۀ )2(.
بررسیگزینهها:

ک یار را نمی جوید. 1( این آزادی از زنجیر را نمی خواهد و آن جدایی از فترا
2( جان را در راه جانان بخشیدن )ایثار(

3( رهایی از فراق یار ممکن نیست./ طلب یار
4( همه به فکر رهایی خویش هستند، ولی من همواره به دنبال گرفتار شدن 

در عشق یار هستم.

مفهوم عبارت سؤال »مدارا کردن« است و این مفهوم در گزینه های  1375  1
)2(، )3( و )4( نیز آمده است.

گزینۀ )1(: زیبایی یار جهان گیر شده است و با انفاق و همدلی می توان جهان 
را تسخیر کرد.

مفهومعبارتسؤال:»قابل تحمل نبودن سختی ها« است. 1376  2
بررسیگزینهها:

1( تحمل بار سنگین
2( پشت »جامی« از تحمل بار دل خم گشت )طاقت فرسا بودن بار دل(.

3( بنده چاره ای جز تحمل ندارد. )تسلیم(
4( نابرده رنج گنج میّسر نمی شود.

مفهوم گزینه های )1(، )2( و )3( »قناعت« است. 1377  4
گزینۀ )4(: قناعت در این گزینه به معنای قناعت )نفی زیاده خواهی و حرص( 

نیست.
کید بر آزادگی« که سرو نماد  1378 مفهوم گزینه های )1(، )3( و )4( »تأ  2

آن است، اما مفهوم گزینۀ )2( برتری قد یار بر سرو است. 
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