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ملکا، ذکر تو گویم ستایش

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکّی و خدایی / نروم جز به همان ره که تواَم راه نمایی: اظهار بندگی
همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم / همه توحید تو گویم که به توحید سزایی: یگانگی صفات خداوند / تنها خداوند شایسته پرستش است. / توانایی و جنبش 

موجودات به برکِت لطف و کرم خداوند است.
تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی / تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی: صفات خدا / تنها خداوند شایسته پرستش است. / بخشندگی و فضل خداوند

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان ِشبه تو گفتن که تو در وهم نیایی: عجز عقل انسان از درک و وصف خداوند / بی همتایی خداوند
همه عّزّی و جاللی همه علمّی و یقینی / همه نورّی و سروری همه جودّی و جزایی: صفات خداوند

همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی / همه بیشی تو بکاهی، همه کّمی تو فزایی: سّتارالعیوبی )عیب پوشی( خدا / عّلم الغیوبی )غیب دانی( خدا/  عّزت و ذلّت به  دست خدا است.
！ تُِعزُّ َمْن تشاء و تُِذلُّ َمْن تشاء: عّزت و ذلّت به دست خداوند است. 

لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید / مگر از آتش دوزخ بَُوَدش روی رهایی: ستایش خدا با همه وجود / اقرار به یگانگی خدا موجب رهایی

بخشندگی و فضل خداوند 

این که خدا در آفرینش انسان و سایر موجودات، به دنبال منفعت شخصی )!( نبوده، بلکه هدف از آفرینش، ابراز »لطف و بخشندگی« بوده است. این مفهوم، به 
بخشندگی خداوند اشاره می کند و به عالوه، تأکید می کند که اصاًل هدف از آفرینش این بوده که بنده ها مورد لطف و بخشش خدا قرار بگیرند.

11 )زبان 85( - بیت1»من1نکردم1خلق1تا1سودی کنم / بلکه تا بر بندگان جودی کنم« با مفهوم کدام بیت قرابت معنایی دارد؟ 
1( عشـــــــق، دریایـــــــی کرانـــــــه ناپدیـــــــد
ـــی ـــم نگنج ـــو در فه ـــه ت ـــن ک ـــو گفت ـــف ت ـــوان وص  2( نت
ـــی ـــو رحیم ـــی ت ـــو کریم ـــی ت ـــو عظیم ـــی ت ـــو حکیم 3( ت
ــوب ــ ــ ــد خ ــ ــ ــد و انگاری ــ ــ ــد دی ــ ــ ــت بای ــ ــ 4( زش

ــمند؟ ــ ــ ــنا ای هوش ــ ــ ــردن ش ــ ــ ــوان ک ــ ــ ــی ت ــ ــ  ک
ــــــی ــــــو در وهــــــم نیای ــــــه ت ــــــن ک ــــــو گفت ــــــوان شــــــبه ت  نت
ــــی ــ ــزاوار ثنای ــ ــ ــو س ــ ــ ــی ت ــ ــ ــده  فضل ــ ــ ــو نماین ــ ــ  ت
زهــــــر بایــــــد خــــــورد و انگاریــــــد قنــــــد

ناشناختنی بودن خداوند

عجز انسان از درک و توصیف خدا؛ این که عقل و درک و حدس و وهم و گمان و پندار انسان نمی توانند حقیقِت خداوند را بفهمند. هر چه قدر انسان تالش کند و 
هر طور هم که خدا را توصیف کند، حقیقِت خداوند چیزی برتر، فراتر و متفاوت با تصّورات آدمی است. فقط خداوند است که می تواند خود را توصیف و معّرفی 

کند. پرسش های زیر، این »عجز و ناتوانی« را مورد تأکید قرار داده اند. 

)کارشناسی ارشد 90(- 2 همه ابیات زیر اشاره به »ناتوانی انسان از شناخت خداوند« دارند؛ به جز .......... .  
گرچـــــــه جـــــــان مـــــــا مـــــــی پـــــــی بـــــــرد راه  1( ا
ــــا تقاضـــــــای عقـــــــل و نفـــــــس و حـــــــواس 2( بـــ
3( هرچـــــــه را »هســـــــت« گفتـــــــی از بـــــــن و بـــــــار
ــم ــ ــ ــرغ وه ــ ــ ــرد م ــ ــ ــش پ ــ ــ ــر اوج ذات ــ ــ ــه ب ــ ــ 4( ن

 ولکـــــــــن ُکنْـــــــــِه او را کـــــــــی بـــــــــرد راه؟
 کـــــــــی تـــــــــوان بـــــــــود کردگارشـــــــــناس؟
ــی دار! ــ ــ ــ ــش مـ ــ ــ ــ ــریک، هُـ ــ ــ ــ ــی او را شـ ــ ــ ــ  گفتـ
ـــــــــم ـــــــــت فه ـــــــــد دس ـــــــــش رس ـــــــــل وصف ــــــه در ذی ـــ ن

کدام گزینه با بیت »نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی« تناسب معنایی دارد؟- 3
ـــر ـــ ـــت مگـ ـــ ـــو راه نیسـ ـــ ـــول تـ ـــ ـــگاه قبـ ـــ ـــه پیشـ ـــ  1( بـ
ــــت ــ ــود راه نیسـ ــ ــ ــّد خـ ــ ــ ــر از حـ ــ ــ ــو را برتـ ــ ــ  2( تـ
 3( بیـــــــار بـــــــاده کـــــــه تـــــــا راه نیســـــــتی گیـــــــرم
ــرد ــ ــوان کـــ ــ ــــت نتـــ ــد و صفـــ ــ ــم نیایـــ ــ 4( در وهـــ

ـــردم ـــ ـــتان همی گ ـــ ـــن آس ـــ ـــر ای ـــ ـــه ب ـــ ـــی ک ـــ ـــا  کن ـــ  ره
نیســــــت گاه  آ نگارنــــــده  از  نقــــــش   کــــــه 
ــــــت ــــــه فناس ــــــن ب ــــــای م ــــــر، بق ــــــوده ام آخ ــــــن آزم  م
می بینــــــم غمــــــت  از  کــــــه  آن شــــــادی ها 

کدام گزینه با بیت »نه در ایوان قربش وهم را بار / نه با چون و چرایش عقل را کار« تناسب معنایی ندارد؟- 4
ــم ــ ــ ــرغ وه ــ ــ ــرد م ــ ــ ــش پ ــ ــ ــر اوج ذات ــ ــ ــه ب ــ ــ  1( ن
ــــــوک ــــــد مل ــــــه خداون ــــــد ک ــــــی آی ــــــم ک  2( در وه
ــــــد ــــــا نرس ــــــل دان ــــــت عق ــــــو دس ــــــف ت ــــــر وص  3( ب
ک؟ ــرد ادرا ــ ــ ــد ک ــ ــ ــو دان ــ ــ ــف ت ــ ــ ــا وص ــ ــ 4( کج

ــــــــم ــــــــت فه ــــــــد دس ــــــــش رس ــــــــل وصف ــــــــر ذی ــــــــه ب  ن
ــد؟ ــ ــ ــ ــاد کن ــ ــ ــ ــود ی ــ ــ ــ ــدگان خ ــ ــ ــ ــر بن ــ ــ ــ  از کم ت
ــد ــ ــ ــ ــا نرس ــ ــ ــ ــان بین ــ ــ ــ ــر ج ــ ــ ــ ک ضمی  و ادرا
ــــــــاک ــــــــف خ ــــــــدر ک ــــــــاد ان ــــــــز اوفت ــــــــه عاج َک

کدام گزینه با دیگر گزینه ها ارتباط معنایی ندارد؟ - 5
 1( نـــــه در ایـــــوان قربـــــش وهـــــم را بـــــار
ــد ــ ــه می نرسـ ــ ــی کـ ــ ــی رسـ ــ ــه جایـ ــ ــا بـ ــ  2( تـ
 3( ای برتـــــر از خیـــــال و قیـــــاس و گمـــــان و وهـــــم
ـــــی ـــــم نگنج ـــــو در فه ـــــه ت ـــــن ک ـــــو گفت ـــــف ت ـــــوان وص 4( نت

کار را  بـــــا چـــــون و چرایـــــش عقـــــل  نـــــه 
پــــــــــای اوهــــــــــام و پایــــــــــه افــــــــــکار
وز هرچـــــه گفته انـــــد و شـــــنیدیم و خوانده ایـــــم
ـــــی ـــــم نیای ـــــو در وه ـــــه ت ـــــن ک ـــــو گفت ـــــبه ت ـــــوان ش نت

فاریس )3(
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35 قرابت معنایی | فارسی )3(

عّزت و ذّلت به  دست خداست.

گرامی بودن و خوار شدن بنده، در دست خداوند است. این خداست که آدم را عزیز می کند یا ذلیل؛ نُقل و نباِت سؤاالِت این مفهوم، یک عّده کلمات کلیدِی 
« و »من تشاء« و »من یشاء«؛ »عّزت« و »عزیز« و »عزیزی« و »خوار« و »خواری«؛ به اضافه مفاهیم  « و »یذلُّ « و »یعزُّ « و »تذلُّ مشّخص و پرتکرار است؛ مثل »تعزُّ

»بلندی و پستی« و »باال و پست«، و مفهوم »از ماه به چاه آوردن« و »از چاه به ماه بُردن« و از همین قبیل.
می گوید: هرچه خدا بخواهد، همان می شود. اگر خدا نخواهد، هرکاری هم که بکنی فایده ای ندارد. همه چیز بستگی به نظر و لطف خودش دارد. اگر نیم نگاهی 

بکند، به اوج می رسی و اگر نگاهش را برگرداند ... .

)خارج از کشور 98(- 6 مفهوم آیۀ ！تُِعزُّ مَن تَشاُء و تُِذلُّ مَن تَشاُء با کدام بیت، متناسب تر است؟ 

فروبنـــدد بنـــده ای  بـــر  چـــو  کار  1( خـــدای، 
او کـــرم  از  جهـــان  دو  گنـــاه  بـــه  2( صائـــب 
بلنـــدش خواهـــد  او  کـــه  ســـر،  آن  3( بلنـــد 
4( عـــّزت شـــاه و گـــدا زیـــر زمین یکســـان اســـت

بیفزایـــد دردســـر  بـــرد  رنـــج  هرچـــه  بـــه 
اســـت کریـــم  خداونـــد  کـــه  نگـــردی  نومیـــد 
نژنـــدش خواهـــد  او  کـــه  دل،  آن  نژنـــد 
می کنـــد خـــاک بـــرای همـــه کـــس جـــا خالـــی

)ریاضی 90(- 7 مفهوم کدام بیت با توّجه به آیه شریفه تُِعزُّ مَْن تَشاء و تُِذلُّ مَْن تَشاء )هرکه را بخواهی عزیز می کنی و هرکه را بخواهی، خوار می گردانی.( متفاوت است؟ 

ــد ــ ــ ــاهی ده ــ ــ ــاج ش ــ ــ ــی ت ــ ــ ــی را هم ــ ــ  1( یک
ــد ــ ــ ــی مخن ــ ــ ــد بین ــ ــ ــه در بن ــ ــ ــی را ک ــ ــ  2( یک
ــد ــ ــ ــت بلن ــ ــ ــاج و تخ ــ ــ ــد ت ــ ــ ــی را ده ــ ــ  3( یک
4( یکــــــی را ز ماهــــــی رســــــاند بــــــه مــــــاه

ــــــــد ــــــــی ده ــــــــه ماه ــــــــا ب ــــــــه دری ــــــــی را ب  یک
ــد ــ ــ ــ ــه بن ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــه روزی درافت ــ ــ ــ ــادا ک ــ ــ ــ  مب
 یکــــــــی را کنــــــــد خــــــــوار و زار و نژنــــــــد
ــاه ــ ــ ــ ــه چ ــ ــ ــ ــدر آرد ب ــ ــ ــ ــه ان ــ ــ ــ ــی را ز م ــ ــ ــ یک

)انسانی 88( - 8 به مضمون آیه شریفه تُِعزُّ مَْن تَشاء و تُِذلُّ مَْن تَشاء )هرکه را بخواهی عزیز می کنی و هرکه را بخواهی، خوار می گردانی.( در کدام بیت اشاره نشده است؟ 

ــرش ــ ــ ــ ــر سـ ــ ــ ــ ــی بـ ــ ــ ــ ــعادت یکـ ــ ــ ــ 1( کاله سـ
ــت اوس عـــام  ســفــره  زمــیــن  ــره(  ــف س  =( ــمِ  ــ ادی  )2 
بخت ــاج  ــ ت ــد  ــه ن ــر  بـ ــر  سـ ــه  بـ را  ــی  ــک ی  )3
ــل ــ ــ ــ ــر خلی ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــد آتش ــ ــ ــ ــتان کن ــ ــ ــ 4( گلس

ــرش ــ ــ ــ ــی در بـ ــ ــ ــ ــقاوت یکـ ــ ــ ــ ــم شـ ــ ــ ــ گلیـ
ـــــا چـــــه دشـــــمن چـــــه دوســـــت ـــــن خـــــوان یغم ـــــر ای  ب
 یکـــــی را بـــــه خـــــاک انـــــدر آَرد ز تخـــــت
نیـــــل آِب  ز  بَـــــَرد  آتـــــش  بـــــر  گروهـــــی 

)هنر 86( - 9 مفهوم آیه شریفهتُِعزُّ مَْن تَشاء و تُِذلُّ مَْن تَشاء )هرکه را بخواهی عزیز می کنی و هرکه را بخواهی، خوار می گردانی.( با کدام بیت متناسب است؟ 

ــز ــزی ع کـــــرد  ــار  ــ ــردگـ ــ کـ را  آن کـــــــه   )1 
نــتْــوانــد شــنــاخــت  را  ــود  ــ خـ ــه  ــ ــ آن ک  )2 
اوســـت تـــو  یـــار  ــت،  ــف گ تـــو  ــب  ــی  3( آن کــــه ع
اســت ــار  ــ ــروک ــ س طــمــع  بـــا  را  آن کـــــه   )4

ــد ــن ــد زمــــــانــــــه خــــــــــوار ک ــ ــوانـ ــ ــتـ ــ  نـ
دانــــــــد؟ کــــجــــا  را  ــده  ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــریـ ــ  آفـ
اوســـت تـــو  مـــار  داشـــــت،  ــده  ــی ــوش پ کـــه   وآن 
ــر عـــزیـــز جـــهـــان بــــــَود خــــــوار اســـت ــ گ

کدام بیت با مضمون بیت »همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی / همه بیشی تو بکاهی، همه کّمی تو فزایی« تناسب معنایی دارد؟ - 10

ــت راس ــدام  کـ ــت  ذلّـ و  ــّزت  عـ ــه  آن کـ ــی  دانـ ور   )1 
دانـــش ز  بــــهْ  عـــــّزت  هــیــچ  نــبــاشــد    )2 
بس و  ــّی  ــش ــخ ب تـــو  خـــــواری  و  ــزّی  ــزیـ عـ  )3
4( هرکــــــــه در زندگــــــــی بخیــــــــل بُــــــــَود

ــار کــنــی بـــر تــوانــگــری ــیـ ــتـ ــی اخـ ــ ــش ــ  دروی
دانــــش ز  ــل  ــ ــاف ــ غ ــی  ــ ــ دم ــد  ــ ــ بُ ــد  ــایـ ــبـ  نـ
کــس ز  ــد  ــن ــی ــب ن خــــــــواری  تــــو   عــــزیــــزِ 
ــَود ــ ــگ ذلـــیـــل بُـ ــ ــو س ــ ــون بـــمـــیـــرد چ ــ چـ

کدام گزینه با بیت »همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی / همه بیشی تو بکاهی، همه کّمی تو فزایی« تناسب معنایی بیشتری دارد؟  - 11

آنک از  رد  خواهی  و  کن  قبولم  ــواه  خ ــده ام،  ــن ب  )1 
تو ــده  ــن ب ــم  ــن م کــه  بــس  ــت مــن  ــ ــن دول ایـ  )2
ــد ــ ــ ــت بلن ــ ــ ــاج و تخ ــ ــ ــد ت ــ ــ ــی را ده ــ ــ 3( یک
کن طــمــع  تــــرک  بـــایـــدت  عـــــّزت  چـــو   )4

ــــــــان اند ــــــــا یکس ــــــــوی وف ــــــــواری در ک ــــــــّزت و خ  ع
ــــــــی ــــــــد توی ــــــــه خداون ــــــــس ک ــــــــن ب ــــــــّزت م ــــــــن ع  ای
 یکــــــــی را کنــــــــد بنــــــــده و مســــــــتمند
ــواری ــ ــ ــ ــت خ ــ ــ ــ ــن معنی س ــ ــ ــ ــان را از ای ــ ــ ــ گدای

مفهوم بیت »همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی / همه بیشی تو بکاهی، همه کّمی تو فزایی« با کدام بیت تناسب دارد؟ - 12

کـــــــــــِن روزی مـــــــــــار و مـــــــــــور 1( مهّیا
ــت ــ ــ ــ ــش نیاف ــ ــ ــ ــاورای جالل ــ ــ ــ ــر م ــ ــ ــ  2( بش
ــــــــت ــــــــر بتاف ــــــــز درش س ــــــــر ک ــــــــه ه ــــــــزی ک  3( عزی
ــــــــاج بخــــــــت ــــــــد ت ــــــــر نه ــــــــر ب ــــــــه س ــــــــی را ب 4( یک

گرچنــــــــــــد بی دســــــــــــــــت وپای اند و زور ا
ــای جـــمـــالـــش نــیــافــت ــهـ ــتـ ــنـ  بـــصـــر مـ
نــیــافــت عـــــّزت  ــچ  ــی ه ــد  شـ ــه  کـ در  ــر  هـ ــه  بـ
ــت ــ ــ ــدر آرد ز تخـ ــ ــ ــاک انـ ــ ــ ــه خـ ــ ــ ــی را بـ ــ ــ یکـ

کدام گزینه با مفهوم آیه شریفه تُِعزُّ مَْن تَشاء و تُِذلُّ مَْن تَشاء )هرکه را بخواهی عزیز می کنی و هرکه را بخواهی، خوار می گردانی.( تناسب معنایی ندارد؟ - 13

مـــــــی دارد ــز  ــ ــزی ــ ع حــــق  را  ــه  ــ ــرک ــ ه  )1
ــــی ــــو بپوش ــــی ت ــــه عیب ــــی، هم ــــو بدان ــــی ت ــــه غیب  2(  هم
3( بــــر مــــن از صــــد هــــزار عــــّزت بیــــش
ــاه ــ ــ ــه چ ــ ــ ــدر  آری ب ــ ــ ــاه ان ــ ــ ــی را ز م ــ ــ 4( یک

ــی کـــنـــد چــــــرخ روزگــــــــــار ذلـــیـــل؟ ــ  کـ
فزایی ــو  ت کــّمــی  همه  بــکــاهــی،  ــو  ت بیشی   همه 
من تـــو  خـــــوار  و  ــل  ــیـ ذلـ ــم  ــاشـ بـ کـــه  آن 
ــاه ــ ــ ــه مـ ــ ــ ــدر  آری بـ ــ ــ ــاه انـ ــ ــ ــی را ز چـ ــ ــ یکـ
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شکر نعمت / کارگاه منت پژوهی درس یکم

وجّل که طاعتش موجِب قربت است و به شکر اندرش مزیِد نعمت.: عبادت موجب نزدیکی به خداوند / شکر نعمت موجب فراوانی نعمت  منّت خدای را، عزَّ

هر نفسی که فرومی رود، ُممِدّ حیات است و چون بر می آید، ُمفّرِح ذات: نعمت حیات / زندگی بخش بودن کوچک ترین نعمت های خداوند
پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.: لزوم سپاس گزاری از جزئی ترین نعمت ها

از دست و زبان که برآید / کز عهده شکرش به درآید؟: عجز انسان از به جا آوردن شکر خداوند
ُکور  )ای خاندان داوود، سپاس بگزارید و عّده کمی از بندگان من سپاس گزارند.(: ناسپاسی بندگان و ضرورت شکر نعمت  ！اِْعَملوا آَل داُوَد ُشکراً و َقلیٌل ِمْن ِعباِدَی الشَّ

بنده همان به که ز تقصیر خویش / عذر به درگاه خدای آورد: دعوت به توبه و عجز انسان از به جا آوردن شکر خداوند
ورنه، سزاوار خداوندی اش / کس نتواند که به جای آورد: عجز انسان از به جا آوردن شکر خداوند

باراِن رحمِت بی حسابش همه را رسیده و خواِن نعمت بی دریغش همه جا کشیده.: بخشایندگی و روزی  رسانی خداوند
پرده ناموِس بندگان به گناِه فاحش ندرد.: سّتار العیوب بودن )عیب پوشی( خداوند

وظیفه روزی به خطاِی منَکر نبُرد: روزی رسانی خداوند با وجود ارتکاب گناه بندگان
فّراِش باِد صبا را گفته تا فرِش زمّردین بگسترد و دایۀ ابِر بهاری را فرموده تا بناِت نبات در مهِد زمین بپرورد. درختان را به خلعِت نوروزی قباِی سبِز ورق در بر گرفته 

و اطفاِل شاخ را قدوِم موسِم ربیْع کالِه شکوفه بر سر نهاده: عامل اصلی همه پدیده ها خداوند است. / طبیعت جلوه ای از محّبت و کرم خداوند است. / فرارسیدن بهار
عصاره تاکی به قدرِت او شهِد فایق شده و تخِم خرمایی به تربیتش نخِل باسق گشته.: عامل اصلی همه پدیده ها خداوند است. / طبیعت جلوه ای از محّبت و کرم خداوند است. 

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند / تا تو نانی به کف آرّی و به غفلت نخوری: همه پدیده ها در خدمت انسان اند. / نکوهش غفلت
همه از بهر تو سرگشته و فرمان بُردار / شرِط انصاف نباشد که تو فرمان نبری: همه پدیده ها در خدمت انسان اند. / ضرورت غافل نشدن از یاد خداوند و سرکشی در 

برابر او / انسان اشرف مخلوقات است. 
شفیٌع ُمطاٌع نَبِیٌّ َکریم / َقسیٌم َجسیٌم نَسیٌم َوسیم )او شفاعت کننده، فرمان روا، پیام آور، بخشنده، صاحب جمال، خوش اندام، خوش بو و دارای نشان پیامبری است.(: 

ستایش پیامبر )ص( به صفات گوناگون
جیٰ بَجمالِه / َحُسنَت َجمیُع ِخصالِه، َصلُّوا َعلَیِه َو آلِه )به واسطه کمال خود به مرتبه بلند رسید و با جمال نورانِی خود تاریکی ها را برطرف  بَلَغ الُعلیٰ بَکمالِه، َکَشَف الدُّ

کرد. همه خوی ها و صفات او زیباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستید.(: ستایش پیامبر )ص( به صفات گوناگون
چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان؟ / چه باک از موج بحر آن  را که باشد نوح کشتیبان؟: نهراسیدن مؤمن از حوادث / پشتیبانی ممدوح مایه اطمینان 

خاطر / توّکل
！یا َمالئَِکتی َقد ٱْستَْحیَیُْت ِمن َعبْدی و لَیَس لَُه َغیری َفَقْد َغَفرُت لَُه  )ای فرشتگانم، من از بنده خود شرم دارم و او جز من پناهی ندارد؛ پس آمرزیدمش.(: شرم 

خدا از پاسخ ندادن به دعای بنده گناه کار / بخشایندگی بی دریغ خداوند
دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیارِی دعا و زارِی بنده همی شرم دارم: شرم خدا از پاسخ ندادن به دعای بنده گناه کار / بخشایندگی بی دریغ خداوند

َکَرم بین و لطف خداوندگار / گنه بنده کرده ست و او شرمسار: شرم خدا از پاسخ ندادن به دعای بنده گناه کار / بخشایندگی بی دریغ خداوند
عاکفان کعبه جاللش به تقصیر عبادت معترف که: ما َعبَْدناک حقَّ ِعباَدتَِک )تو را چنان که شایسته پرستش توست، پرستش نکردیم.(: عجز انسان از ستایش 

خداوند به طور شایسته
واصفان ِحلیه جمالش به تحیّر منسوب که: ما َعَرفناک حقَّ َمعِرَفتَِک )تو را چنان که سزاوار شناسایی توست، نشناختیم.(: عجز انسان از شناخت خداوند به طور شایسته

گر کسی وصف او ز من پرسد / بی دل از بی نشان چه گوید باز؟: ناتوانی عاشق از وصف معشوق
عاشقان کشتگان معشوق اند / برنیاید ز کشتگان آواز: خاموشی و رازداری عاشقانه

گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیّه اصحاب را. چون برسیدم، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت!: از خود 
بی خودی عاشق هنگام وصال 

ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد: پاک بازی، بردباری و رازداری عاشقانه
این مّدعیان در طلبش بی خبران اند / کان را که خبر شد، خبری بازنیامد: پاک بازی، بردباری و رازداری عاشقانه

هیچ نّقاشت نمی بیند که نقشی برکند / وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای: ناتوانی عاشق از وصف معشوق

صفات خداوند

سؤاالت مربوط به صفات خدا دو دسته اند. یک دسته، آن هایی که چند صفت خداوند را به طور کلّی مورد سؤال قرار می دهند؛ مثاًل »رحمت« و »روزی رسانی« و 
»عیب پوشی« و »غیب دانی« را در صورت سؤال ذکر می کنند   ؛ در این حالت، گزینه ای که حتّی به یکی از این صفات هم اشاره کند با صورت سؤال قرابت معنایی دارد.
دسته دیگر، سؤاالتی هستند که هر کدام یک صفت خداوند را به طور مشّخص مورد سؤال قرار می دهند، صفاتی مانند »عدم قطع روزی با وجود ارتکاب گناه«، 

»شرم خدا از گناِه بنده«، »توصیف ناپذیری خدا«، »ناتوانی بنده از شکرگزاری خدا«، و این که »پشتیبانی خدا مایه آرامش خاطر است«.
مفاهیم دسته دوم، بعد از این بخش، هریک به طور مستقل بررسی می شوند. فعاًل سؤاالت دسته اّول را می بینی.

)هنر  93(- 14 عبارت »باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده« با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 

نیست  منع  لقمه(   =( نوالش  خوان  ضیافت خانه  در   )1
2( پـــس تـــو را مّنـــت ز مهمـــان داشـــت بایـــد بهـــر آنـــک
عمر الــــــوان  خـــــوان  بـــر  کـــه  دریـــغـــا   )3
ــی ــ ــ ــه گیت ــ ــ ــت او ب ــ ــ ــه بی نعم ــ ــ ــا ک ــ ــ 4( همان

در گشـــــاده اســـــت و صـــــال درداده خـــــوان انداختـــــه
خویشتن نـــان  ــو  ت ــام  ــع ان خـــوان  ــر  ب مــی  خــورد 
بــس ــد  ــن ــت ــف گ و  خــــوردیــــم  چـــنـــد  ــی  ــ دمـ
ــی ــوان خ نـــیـــاراســـت  ــس  کـ ــا  ــال هـ سـ ــن  ــ ای در 
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)خارج از کشور 88(- 15 مفهوم عبارت »باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.« به مفهوم کدام بیت نزدیک  است؟ 
1( از ســــــــفله مخــــــــواه هیــــــــچ زنهــــــــار
2( روزی ز خزانـــــــــــه کســـــــــــی خـــــــــــواه
ــد ــاش ــب ن ــی،  ــ ــن ــ ک ــع  ــمـ طـ ــرِک  ــ ــ تـ گــــر   )3
ــز ــ ــ ــ ــده هرگ ــ ــ ــ ــق دی ــ ــ ــ ــت عش ــ ــ ــ ــی محن ــ ــ ــ 4( ن

ــز ــ ــ ــ ــ ــاس هرگـ ــ ــ ــ ــ ــود پـ ــ ــ ــ ــ ــس نشـ ــ ــ ــ ــ  کاطلـ
ـــز ـــ ـــ ــ ـــه زدن( هرگ ـــ ـــ ــ ـــکاس )= چان ـــ ـــ ــ ـــود م ـــ ـــ ــ  کاو را نب
ای دل ز َکســـــــــــت هـــــــــــراس هرگـــــــــــز
ــز ــ ــ ــ ــیده هرگ ــ ــ ــ ــان کش ــ ــ ــ ــور بت ــ ــ ــ ــی ج ــ ــ ــ ن

کدام  بیت با متن »باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه - 16
)زبان 84( روزی به خطای منکر نبرد.« ارتباط معنایی ندارد؟ 

ــــت ــــالف نیس ــــش خ ــــت طبع ــــه در لطاف ــــاران ک 1( ب
2( ولیکــــــــن خداونــــــــد بــــــــاال و پســــــــت
 3( ادیـــــــم )= ســـــــفره( زمیـــــــن ســـــــفره عـــــــام اوســـــــت
ــــم ــر علـــ ــ ــره از بحـــ ــ ــــی قطـــ 4( دو ُکْونـــــــش یکـــ

ــس ــ ــ ــوره زار خ ــ ــ ــد و در ش ــ ــ ــه روی ــ ــ ــاغ الل ــ ــ در ب
ــت ــ ــ ــس نبسـ ــ ــ ــر کـ ــ ــ ــان در رزق بـ ــ ــ ــه عصیـ ــ ــ بـ
 بر این خوان یغما )= سفره ای برای عموم مردم( چه دشمن چه دوست
ــه حــلــم ــ ب ــد  ــوشـ پـ پــــــرده  و  ــد  ــن ــی ب گـــنـــه 

کدام گزینه با عبارت روبه رو تناسب معنایی ندارد؟ »پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.«  - 17
ــن ــود کـــ ــ ــب خـ ــ ــه در ِجیْـ ــ ــب گنـ ــ ــر از عیـ ــ 1( سـ
ــروش ــ ــ ــ ــرون خ ــ ــ ــ ــردم ز بی ــ ــ ــ ــرآورده م ــ ــ ــ  2( ب
ـــوش ـــ ــ ـــم و گ ـــ ــ ـــم چش ـــ ــ ـــتی ز عیب ـــ ــ ـــق را بس ـــ ــ 3( خل
4( گنــــــــــــه کارم، تــــــــــــو غّفارالّذنوبــــــــــــی

 حیــــــا را پرده پــــــوش عیــــــب خــــــود کــــــن
تــــــو بــــــا بنــــــده در پــــــرده و پرده  پــــــوش
بــپــوش ــم  هـ ــود  ــ خ از  ــن  مـ ــب  ــی ع خــــدا،   ای 
ــوبـــی ــیـ ــعـ ــارالـ ــّتـ ــم، تــــو سـ ــبـ ــیـ ــه عـ ــمـ هـ

عدم قطع روزی با وجود ارتکاب گناه

این که خدا روزی بنده گناهکار را به خاطر ارتکاب گناه از او دریغ نمی کند؛ این که روزی خداوند یک نعمت عمومی ست که شامل انسان و حیوان و جّن و فرشته 
و همه و همه می شود؛ کافر و مسلمان و بی گناه و گناهکار ندارد؛ به همه می رسد. اصاًل خدا روزی را به خاطر عبادت نمی دهد که به خاطر گناه قطعش کند! گاهی 

هم به طور کلّی به »بخشندگی خداوند با وجود گناهکار بودِن بندگان« اشاره شده و حرفی از »قطع نشدن رزق و روزی« در میان نیست.

)زبان 87( - 18 عبارت  »وظیفه روزی به خطای ُمنَکر نُبرد.« با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ 

ــور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار و مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِن روزی مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1( مهّیا کـ
ــت ــ ــ ــ ــ ــاال و پس ــ ــ ــ ــ ــد ب ــ ــ ــ ــ ــن خداون ــ ــ ــ ــ 2( ولیک
ـــــــــس ــ ـــز و ک ـــ ـــ ــ ــــــه چی ـــ ــ ــــــرش هم ـــ ــ ـــتار ام ـــ ـــ ــ 3( پرس
گــســتَــَرد کــــرم  خـــــوان  پــهــن  ــان  ــنـ چـ  )4

گرچنــــــــــــــــد بی دســــــــــــت و پای اند و زور ا
ــت ــ ــ ــس نبسـ ــ ــ ــر کـ ــ ــ ــان در رزق بـ ــ ــ ــه عصیـ ــ ــ بـ
بنــــــــی آدم و مــــــــرغ و مــــــــور و مگــــــــس
ــوَرد ــ ــ ــ ــاف روزی خ ــ ــ ــ ــیمرغ در ق ــ ــ ــ ــه س ــ ــ ــ ک

کدام گزینه با بیت »ولیکن خداوند باال و پست / به عصیان در رزق بر کس نبست« تناسب معنایی ندارد؟- 19

 1( ز کافـــــــر او نگیـــــــرد رزق خـــــــود بـــــــاز
 2( چـــــــو کبـــــــر ورزی بـــــــا خلـــــــق و در گنـــــــاه افتـــــــی
 3( خـــــــدای راســـــــت مســـــــلّم بزرگـــــــواری و حلـــــــم
4( گنـــــــه بـــــــه ارث رسیده ســـــــت از پـــــــدر مـــــــا را

 کجـــــــا گیـــــــرد ز مـــــــرد پرخـــــــرد بـــــــاز؟
 گمـــــــان مبـــــــر کـــــــه خـــــــدا روزی تـــــــو برچینـــــــد
 کـــــــه جـــــــرم بینـــــــد و نـــــــان برقـــــــرار مـــــــی دارد
ــت ــ ــ ــی زاد اسـ ــ ــ ــح ازل رزق آدمـ ــ ــ ــا ز صبـ ــ ــ خطـ

کدام گزینه به »مفهوم مقابِل« عبارت »وظیفه روزی به خطای منَکر نُبرد.« اشاره دارد؟- 20
ــا را ــ ــدر مـ ــ ــت از پـ ــ ــه ارث رسیده سـ ــ ــه بـ ــ 1( گنـ
ــوش ــا بپـ ــان مـ ــش گناهـ ــف خویـ ــه لطـ ــارب بـ 2( یـ
ــد ــ ــ ــان می کنـ ــ ــ ــق و عصیـ ــ ــ ــه رو در فسـ ــ ــ 3( هرکـ
4( ولیکـــــــن خداونـــــــد بـــــــاال و پســـــــت

خطــــــا ز صبــــــح ازل رزق آدمــــــی زاد اســــــت
ــال ــرم ب پـــــرده  از  ــد  ــت ف رازهــــــا  کـــه  روزی 
ایـــــــــــــزد انـــــــــــــدر رزق او کـــــــــــــم می کنـــــــــــــد
ـــت ـــ ـــ ــ ـــس نبس ـــ ـــ ــ ـــر ک ـــ ـــ ــ ـــان در رزق ب ـــ ـــ ــ ـــه عصی ـــ ـــ ــ ب

شرم خدا از گناه بنده!

این مفهوم را چه طور باید توضیح داد؟! این که ما گناه می کنیم و خدا شرمنده می شود! مفهوم به قدری شرم آور است که فقط می توانیم از خجالت سرمان را پایین 
بیندازیم و بدون این که سؤال ها را حل کنیم، برویم سراغ مفهوم بعدی!

)ریاضی 81( - 21 مفهوم  حدیث قدسی »یا ماَلئِکتی َقد اْسَتحَْییُْت ِمن َعبْدی و لَیَس لَُه َغیری َفَقد َغَفرُت لَُه« در کدام گزینه آمده است؟ 
ــــتش ــر نیســـ ــ ــ ــه هنـ ــ ــ گرچـ ــت ا ــ ــ ــول اسـ ــ ــ 1( قبـ
2( تواضـــــــع کنـــــــد هوشـــــــمند گزیـــــــن
3( تـــــــو را تـــــــا دهـــــــن باشـــــــد از حـــــــرص بـــــــاز
ــت ــ ــ ــوی دوسـ ــ ــ ــروز در کـ ــ ــ ــرم امـ ــ ــ ــر میـ ــ ــ گـ 4( ا

ــتش ــ ــ ــر نیسـ ــ ــ ــی دگـ ــ ــ ــا پناهـ ــ ــ ــز مـ ــ ــ ــه جـ ــ ــ  کـ
ــن ــ ــ ــر زمیـ ــ ــ ــر بـ ــ ــ ــوه سـ ــ ــ ــاخ پُرمیـ ــ ــ ــد شـ ــ ــ  نهـ
 نیایـــــــد بـــــــه گـــــــوش دل از غیـــــــب راز
ــت ــ ــ ــوی دوسـ ــ ــ ــه پهلـ ــ ــ ــم خیمـ ــ ــ ــت زنـ ــ ــ قیامـ

کدام گزینه با بیت »کرم بین و لطف خداوندگار / گنه بنده کرده ست و او شرمسار« تناسب معنایی کم تری دارد؟ - 22
گــریــم ــون  ــ خ ار  شـــایـــد  گـــنـــاه  ــرم  ــ ش از   )1 
مــاســت ــرم  ــ ج از  ــر  ــیــشــت ب ــدا  ــ خ ــف  ــط ل  )2 
ما ــاه  ــن گ ــد  ــای ــی ن ــاب  ــس ح در  کـــه  ــد  ــای ش  )3 
ــود ج مـــقـــدار  بـــه  ــی  ــش ــخ ب جــــرم  گــــر  ا  )4

ــم ــری افـــــــزون  گ ــود  ــ خـ ــر  ــ ب ــار  ــهـ بـ ــر  ــ ابـ  از 
ــه دانـــــــی؟ خـــمـــوش! ــ ــه چ ــت ــس ــرب ــه س ــت ــک ن
آن جـــــا کـــــه فضـــــل و رحمـــــت بی منتهـــــای توســـــت
نـــمـــانـــد گــــنــــه کــــاری انــــــــدر وجـــــود
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عجز انسان از درک و توصيف خداوند

وصف ناپذیری خدا؛ ناتوانی آفریده ها از توصیف آفریننده؛ این که عقل انسان نمی تواند خدا را وصف کند؛ اصاًل چیزی را که درک نمی کند، چه طور وصف کند؟!

)زبان 99(- 23 مفهوم همۀ ابیات یکسان است، به جز ............ . 
1( کـــــــرد تصویـــــــر تـــــــو را صورتگـــــــر چیـــــــن آرزو
ـــــــت ـــــــده اس ـــــــو دی ـــــــن ادای ت ـــــــه حس ـــــــری ک 2( صورتگ
ـــر ـــ ـــش آورد در نظـ ـــو صورتــــ ـــ ـــن چـ ـــ ـــاش چیـ ـــ 3( نّقـ
ـــیده اند ـــ ـــوزون کشـ ـــد مــــ ـــه آن قــــ ـــ ـــران کـ ـــ 4( صورتگـ

آرزو ــن  ای نبست  ــورت  ص و  ــورت  ص چندین  بست 
ــت ــده اس ــی ــش ــت ک ــال ــج ــده خ ــی ــش ک ــا ــر ن ــوی ــص ت
ما مــی کــشــیــم  ــا  ــه ه چ کــه  ــم  ــل ق ــن  ــی زم بــر  زد 
کــشــیــده انــد ــون  چـ را  تــو  ــاز  نـ کــه  ــم  حــیــرت در 

)خارج از کشور انسانی 99(- 24 همۀ ابیات با »مَا عرفناَك حقَّ معرفتك« قرابت مفهومی دارند؛ به جز ............ . 
1( تـو را ایـن وصف هـا چـون نیسـت خالی زن تـن از گفتن
2( خیـــــــره گـــــــردد دیـــــــدۀ دل در شـــــــعاع مهـــــــر ذات
گفـت چـو  عرفنـاک  مـا  حدیـث  دوران  اعـرف   )3
صـف تـو  اوصـاف  موکـب  کشـد  کـه  مجالـی  در   )4

را حالی  ــاف  اوصـ جــز  فیض  ای  مکن  دیگر  بیان 
نشان و  ــام  ــی ن ب ــور  ن از  کسی  یــابــد  نــشــان  ــون  چ
بیان ــرف  ظـ در  ــو  ت ــاف  ــ اوص بــحــر  نــیــایــد  ــود  خـ
مــیــدانــی ــد  ــن ک کـــه  کـــو  آن  ــت  ــع وس را  وهـــم 

)تجربی 93(- 25 مفهوم عبارت »واصفان حلیه  جمالش به تحّیر منسوب که ما َعَرفناَک حّق مَعرَِفِتَک« با کدام بیت تناسب دارد؟ 
1( مـــــــردی غریق گشـــــــته بحـــــــر تحّیـــــــرم
ـــــو ـــــر خـــــالص ت ـــــده وز به ـــــر مان ـــــو در چـــــاه تحّی 2( ت
ــــت ــــن نیس ــــده روش ــــه دی ــــی آن را ک ــــاه خانگ 3( ز م
4( وصـــل خورشـــید بـــه شـــب پّره اعمـــٰی )= نابینـــا( نرســـد

ــدرم ــن ــل ــانـــده بـــه کــــوی ق ــریـــب مـ رنـــــدی غـ
اینک چــاه  ــاالی  بـ ــر  ب دســت  در  رســن  او  خــیــال 
است خــوش  مــاهــتــاب  گل گشت  ز  ــده  دیـ جــالی 
ــد ــران ان ــی ح ــران  ــظ ــب ن ــاح ص ــه  ــن آی آن  در  کــه 

)هنر 91(- 26 مفهوم »گر کسی وصف او ز من پرسد / بی دل از بی نشان چه گوید باز؟!« با همه ابیات، به استثنای بیت ............ تناسب دارد.  

1( آن دهــــان نیســــت کــــه در وصــــف ســــخن دان آیــــد 
رسید ــت  ــال ح ایـــن  وصـــف  در  ســخــن  چـــون   )2 

مکن  ــف  وصـ ــه  ــان زم ــات  ــف ص ــه  ب را  خـــدای   )3 
گفت دانـــــم  چـــه  او  خـــوبـــّی  وصــــف   )4

ــب اســت  ــه ل ــم ک ــدان  مــگــر انـــدر ســخــن آیـــّی و ب
ــذ دریـــد  ــاغـ کـ ــشــکــســت و هـــم  ب ــم  ــل ق  هـــم 
»بود«  و  »باید«  و  »هست«  زمانه ست  وصف  سه  هر   که 
ــت ــن اسـ ــدیـ ــنـ ــزار چـ ــ ــ هـــرچـــه گـــویـــم هـ

کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی ندارد؟- 27
»مجلـــس تمـــام گشـــت و بـــه آخـــر رســـید عمـــر
خیال؟ کنم  ــون  چ تویی  چنان که  را  تــو  ــف  وص  )1 
اســت مــشــتــاقــان  دل  ــتــوح  ف و  روح   ــت  راحـ  )2 
پاک ضمیری ــر  ه شـــده  ــاجــز  ع ــو  ت وصـــف  از   )3 
زبان صد  به  گویم  تو  وصــف  که  جــان  به  خواهم   )4

مـــا هم چنـــان در اّول وصـــف تـــو مانده ایـــم«
زیـــــاده ای ــد  ــ آی ــن  مـ خــیــال  در  هــرچــه  ــز   کـ
ــَود ب ــو  ت ــنــای  ث و  وصـــف  او  در  ــه  ک حدیثی  ــر   ه
ــی ــان ــره زب ــی چ هـــر  ــره شـــده  ــی خ تـــو  ــت  ــع ن  وز 
گویمت؟ ــه  چ ــی،   آنـ از  ــر  ــرت ب ــه  ک چـــون  بینمت 

کدام گزینه با عبارت »واصفان حلیه جمالش به تحّیر منسوب که ما َعَرفناَک حّق مَعرَِفِتَک« تناسب معنایی دارد؟ - 28
1( هرکـــــه دارد گمـــــان کـــــه غیـــــری هســـــت
ـــــاش ـــــان مب ـــــی، بدگم ـــــر وصـــــل دوســـــت می طلب 2( گ
ـــــه ـــــد اندیش ـــــد و کنن ـــــو گوین ـــــف ت ـــــه در وص 3( هرچ
ــد ــ ــاس کنیـ ــ ــن قیـ ــ ــم از ایـ ــ ــت دل ریشـ ــ 4( جراحـ

می بینــــــــــم قصــــــــــور  گمانــــــــــش  در 
ــن ــ ــر یقیـ ــ ــدا از سـ ــ ــل خـ ــ ــاک راه اهـ ــ ــو خـ ــ  شـ
 آن همـــــه دون حـــــق توســـــت و تـــــو برتـــــر زآنـــــی
ـــــروح ـــــن مج ـــــرای م ـــــم ب ـــــه هســـــت صـــــد دل بی غ ک

مفهوم عبارت »ما عرفناک حّق معرفتک« از کدام بیت دریافت می شود؟  - 29
1( ســـــــــر آورد و دســـــــــت از عـــــــــدم در وجـــــــــود
2( درِ معرفـــــــــت دیـــــــــده آدمی ســـــــــت
ــد ــ ــ ــ ــای را دانـ ــ ــ ــ ــت و پـ ــ ــ ــ ــه او دسـ ــ ــ ــ 3( وآن کـ
4( نخســـــــــت او ارادت بـــــــــه دل در نهـــــــــاد

ــجود ــ ــ ــ ــاد و در وی سـ ــ ــ ــ ــود بنهـ ــ ــ ــ ــن جـ ــ ــ ــ در ایـ
کـــــــــه بگشـــــــــوده بـــــــــر آســـــــــمان و زمی ســـــــــت
دانـــــــــد را  خـــــــــدای  چگونـــــــــه  او 
ــاد ــه ــده بـــر آســـتـــان ســـر ن ــنـ پـــس ایــــن بـ

کدام گزینه با عبارت »ما عرفناک حّق معرفتک« تناسب معنایی ندارد؟- 30
ـــــس ـــــم نیســـــت ک ـــــو در دو عال ـــــه جـــــز ت 1( چـــــون ب
2( ای برتـــــر از خیـــــال و قیـــــاس و گمـــــان و وهـــــم
3( ذات پـــــاک تـــــو کـــــه بیـــــرون بـــــود از دانـــــش و وهـــــم
4( تـــــو نـــــه ایـــــن باشـــــی نـــــه آن در ذات خویـــــش

 در دو عالـــــم کیســـــت کاو همتـــــای توســـــت؟
 وز هرچـــــه گفته انـــــد و شـــــنیدیم و خوانده ایـــــم
ک؟! ــم ادرا ــ ــه چشـ ــ ــردش درک بـ ــ ــد خـ ــ ــی نمایـ ــ  کـ
بیـــــش! بیـــــش  وز  وهم هـــــا  از  فـــــزون  ای 
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39 قرابت معنایی | فارسی )3(

بیت های کدام گزینه به مفهوم مشترکی اشاره دارند؟- 31
 الف( حکایــت تــو به تفسیـــر شرح نتــوان کـرد
 ب( بـه حــّد و وصف نیـایــد که مــن ز غم چــونم
نیـست کـه در وهــم سخن دان گنجد  ج( وصفت آن 
نگنجی فــهم  در  تو  که  گفتن  تو  وصــف  نتوان   د( 
دوربیـن عـــقل  نــرسد  تو  وصــف  ُکــنه  در  ه( 

ــت ــرون اس ــف بی ــان ز وص ــت خوب ــور و محن ــه ج ک
زارم چــه ســان  مــن  ــه  ک نگنجد  خلق  ــم  وه ــه  ب
ور کســــی گفــــت، مگــــر هــــم تــــو زبانــــش باشــــی
نیایی ــم  وه در  تــو  کــه  گفتن  تــو  شبه  نــتــوان 
ــای ــ ــرود وهـــم دورپ ــ بـــر قـــدر بـــام تـــو ن
4( الف ـ ب ـ ج 3( ب ـ ج ـ د  2( الف ـ ب ـ د  1( ج ـ د ـ ه 

ناتوانی از شکر خداوند

ناتوانی بنده در سپاس گزاری از خداوند؛ این که بنده ـ هرکه باشد ـ نمی تواند خدا را آن طور که باید شکر کند؛ این که آدم در هر ثانیه هم زمان از هزاران نعمت 
خداوند استفاده می کند که شکر یکی را هم نمی تواند به جا بیاورد. نمونه اش: تنّفس؛ نمونه اش: گردش خون؛ نمونه اش: عقل؛ نمونه اش: سالمتی؛ نمونه اش: جوانی؛ 

نمونه اش: پدر؛ نمونه اش: مادر؛ بیشتر از »مادر« چه می شود گفت؟!

کدام گزینه با بیت »از دست و زبان که برآید / کز عهده شکرش به درآید؟« تناسب معنایی ندارد؟- 32

ــود هـــر مــویــی ــ  1( گـــر بـــر تـــن مـــن زبــــان ش
شــکــی ــت  ــس ــی ن و  گـــفـــت  نـــتـــوانـــیـــم   )2 
زبــان سیصد  یکی  هــر  در  ــان،  دهـ ــم  ــزاران ه گــر   )3 
نفس یــک  بــه  ــی  ــوان ــت ــی ن م کــه  ــدا  خـ شــکــر   )4

کـــرد ــم  ــوانـ ــتـ نـ ــزار  ــ ــ ه از  ــو  ــ ت شـــکـــر  ــک  ــ  ی
ــکــی ی هــــــــزار  ــد  ــ صـ ز  ــت  ــمـ ــعـ نـ  شـــکـــر 
ــزار از ه ــم یــکــی گــفــت  ــوان ــت ن نــیــکــی هــات   شــکــر 
خــویــش خــیــال  از  ــری  ــبُـ بـ ــرم  ــاطـ خـ ــد  ــون ــی پ

همه گزینه های زیر، به جز گزینه .......... با بیت »از دست و زبان که برآید / کز عهده شکرش به درآید؟« تناسب مفهومی دارد.- 33

بــاشــدت زبـــانـــی  ــی  ــویـ مـ هـــر  بـــه  گـــر   )1 
مـــّنـــت شـــنـــاس ــان  ــعـ ــبـ ــد طـ ــنـ ــردمـ خـ  )2 
را نعمت  ایـــن  کــنــد  ــزاری  ــرگ ــک ش کــســی  ــر  گ  )3 
اســت ــرون  ــی ب ــدد  عـ ز  ــا  ــدای خ ــار  بـ نعمتت   )4

ــزار ــ ه از  ــویـــی  نـــگـ نــعــمــت  ــک  ــ ی ــر   شـــکـ
ــخ ســپــاس ــیـ  بـــــدوزنـــــد نـــعـــمـــت بــــه مـ
ــد ز ســجــود ــرآیـ ــر بـ ــم ــه ع ــم ــه ه  نــتــوانــد کـ
ــزار ــرگ ــک ــد ش ــن ــک ــو هـــرگـــز ن ــر اِنـــعـــام تـ ــک ش

کدام گزینه به مفهوم متفاوتی اشاره دارد؟- 34
ــون ــت، کنـ ــر نعمتـ ــش ز هـ ــب خویـ ــردم نصیـ  1( بـ
شـــکر کنـــم  بـــار  هـــزار  صـــد  گـــر  ا روزی   )2
ــد ــ ــ ــ ــ ــه برآیـ ــ ــ ــ ــ ــان کـ ــ ــ ــ ــ ــت و زبـ ــ ــ ــ ــ 3( از دسـ
گــفــتــن؟ تـــــوان  چـــه ســـان  ایـــــزد  ــر  ــک ش  )4

ــده ب قــســمــتــم  نــعــمــت خـــود  ــرِ  ــک  از خــــوان ش
افــــزون ــت ز شــکــر مـــن  ــت ــم ــع ن بــــود   بــــاز 
 کـــــز عــــهــــده شــــکــــرش بـــــه درآیــــــــد؟
ــد زبــــــان گــفــتــن ــ ــه ص ــ ــن ب ــک ــم ــت م ــس ــی ن

توّکل 

تکیه به قدرت خدا موجب آرامش و امنیّت است؛ پشتیبانی خدا مایه اطمینان خاطر است. کسی که پشتیبانش خداست، از هیچ چیز نمی ترسد؛ کسی که خدا هوایش 
را داشته باشد، در تنگناها و مشکالت ترس به دلش راه نمی دهد.

)ریاضی 87(- 35 بیت »چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان؟ / چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟« با کدام گروه ابیات، مفهومی مشترک دارد؟ 
الـــــف( گـــــــر هـــــــــزاران دام بـــاشــــــد در قــــــــدم
ب( دســــــت در دامـــــــن مـــــــردان زن و اندیشه مــدار
ج( از آب دیـــــــده صـــــــد ره طوفـــــــان نـــــــوح دیـدم
د( هـــــــر دلـــــــی کـــــــز ِقَبل شــادی او شـــــــاد بــَود
هـرکــــه در ســایـــــه  عنــایــت اوســت ه ( 
ـــــان ـــــود و زیــ ـــــه  ســ ـــــم و اندیشــ ـــــه غــ و( نــ
ـــــم ـــــا مقیــ ـــــا مــ ـــــود بــ ـــــت بــ ـــــون عنایات ز( چــ

ـــــم ـــــچ غ ـــــد هی ـــــی، نباش ـــــا مای ـــــو ب ـــــون ت چـ
هرکــــه بــــا نــــوح نشــــیند چــــه غــــم از طوفانــــش؟
ـــــل ـــــت زای ـــــز نگش ـــــت هرگ ـــــینه نقش ـــــوح س وز ل
ـــــد ـــــن نکن ـــــارد، غمگی ـــــان ب ـــــاِن غم ـــــرْش طوف َگ
ـــــت ـــــمن دوسـ ـــــت و دشـ ـــــت اس ـــــش طاعـ گنه
ـــالن ــ ـــالن و آن فــ ــ ـــن فــ ــ ـــال ای ــ ـــه خیــ ــ نــ
کـــــــی بـــــــود بیمـــــــی از آن دزد لئیـــــــم؟

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

بیت »چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان؟ / چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟« با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟  )زبان 87(- 36
ـــــگار ـــــش و ن ـــــر نق ـــــو پُ ـــــم ز ت ـــــم گلســـــتان خیال 1( ه
2( در ره عشـــــق کـــــه از ســـــیل بـــــال نیســـــت گـــــذار
ـــــر ســـــو خطری ســـــت ـــــب گرچـــــه ز ه ـــــان طل 3( در بیاب
ما ریــشــه  ــد  ــنَ َک بیخ  از  ــه  ک ــواســت  خ ــی  ــّدع م  )4

ــو خــوش ــشــام دلـــم از زلـــف ســمــن ســای ت ــم م  ه
ــو خــوش ــای ت ــمــّن ــه ت ــر خـــود را ب ــاط  کــــرده ام خ
ــی دل بــه تــــواّلی تــو خــوش ــ ــظ ب ــاف  مــــی رود ح
ما ــه  ــش ــدی ان در  هــســت  ــدا  خـ ــه  ــ آن ک از  ــل  ــاف غ
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کدام گزینه با بیت »گر هزاران دام باشد هر قدم / چون تو با مایی، نباشد هیچ غم« تناسب معنایی دارد؟ - 37
ــــــت ــــــی نیس ــــــه مرهم ــــــن ارچ ــــــم م ــــــا زخ 1( ب
دل در  ــت  ــف ــی گ م ــش  ــم غ ــا  بـ ــوری  ــبـ صـ  )2
ــه او را ــ ــ ــس آن  را ک ــ ــ ــد ز ک ــ ــ ــاک آی ــ ــ ــه ب ــ ــ 3( چ
ــوس ــ ــ ــ ــه داری ه ــ ــ ــ ــت پای ــ ــ ــ ــر رفع ــ ــ ــ گ 4( ا

ــه ســـالمـــتـــی غـــمـــی نــیــســت ــ ــو ب ــ  چـــــون ت
ــم تـــو جــــای مـــن نــگــه  دار ــتـ  کـــه مـــن رفـ
ــی؟ ــاشـ بـ تــــو  نــگــهــبــانــش  و  ــه دار  ــ ــگـ ــ نـ
بـــــــــــــه داد دل ناتوانـــــــــــــان بـــــــــــــرس

انسان اشرف مخلوقات

این که انسان برترین آفریده خدا و شاهکار خلقت است. این که خداوند با لطف و قدرت خود آدمی را خلق کرد و از روح خود در آن دمید و به این ترتیب، انسان 
»اشرف مخلوقات« شد. در این مفهوم، هم چنین، به این موضوع اشاره می شود که همه موجودات و پدیده های دیگر در خدمت انسان اند. گاهی شاعر با این مقّدمه 

مخاطب را به هشیاری و عدم غفلت دعوت می کند.

)انسانی 99(- 38 بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ 
کارند در  فلک  و  خورشید  و  مه  و  ــاد  ب و  ــر  »اب
شوی بــیــرون  فلک  از  تــا  بــر  فکر  جیب  بــه  ســر   )1
اســت ســـرگـــردان  ــو  ت بــهــر  از  فــلــک  ــای  ــی آس  )2
نیست فــلــک  کـــار  ــن  م سرپنجۀ  پیچیدن   )3
حرص ز  و  روزی  ضامن  را  تــو  ــت  اس آســمــان   )4

نخوری« غفلت  بــه  و  آری  کــف  بــه  نانی  تــو  تــا 
شوی روزافـــــزون  عید  مـــاه  ــو  چ ــا  ت زن  کمی  ــر  ب
ــده ای؟ ــ ش ــشــان  ــری پ ــه  چ روزی  ــشــۀ  ــدی ان ز  ــو  ت
ــود خشک ــت مــن پــنــجــۀ هــــم زور شـ ــش کــز ده
می طلبی گـــدا  ــو  چ در  ــر  ه ز  ــو  ت را  خـــود  رزق 

)تجربی 94(- 39 مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر، متفاوت است؟ 
ـــــت ـــته اس ــ ـــش بس ــ ـــو را نق ــ ـــود ت ــ ـــر وج ــ ـــا گوه ــ 1( ت
ـــــد ـــــک درکارن ـــــید و فل ـــــه و خورش ـــاد و م ــ ـــــر و ب 2( اب
ـــورده ام ــ ـــاک خ ــ ـــرِ خ ــ ـــه در جگ ــ ـــر غوط ــ ـــــک عم 3( ی
ـــــرده اســـــت ـــــید ک ـــــرق گل خورش ـــــن ع 4( صـــــد پیره

ــل رســـیـــده اســت ــاح جـــان مــحــیــط بـــر لـــب س
نخوری غفلت  ــه  ب و  آرّی  ــف  ک ــه  ب ــی  ــان ن ــو  ت ــا   ت
ــک نــدامــت رســیــده اســت تــا ریـــشـــه ام بــه اشـ
ــت ــده اس ــیـ ــو کـــامـــل رسـ ــود تـ ــ ــا مـــیـــوه وجـ تـ

بی خبری عاشقانه / از خود بی خودی عاشق

اختیار خود را از دست دادن! طوری که آدم از خودش و چیزهایی که در اطرافش می گذرد، بی خبر باشد. این که »بیدار« باشی، اّما »هشیار« نباشی. حّسی میان 
خواب و بیداری؛ حالتی شبیه به مستی. یعنی به محض این که نشانه ای، خبری، حرفی از معشوق ببینی و بشنوی، از حال بروی. به این می گویند بی خبری عاشقانه!

)ریاضی 99(- 40 مفهوم همۀ ابیات یکسان است؛ به جز ............ . 
ـــــر ـــــور تقری ـــــه محـــــل زی ـــــش چ ـــــرۀ وصف ـــــر چه 1( ب
ــم ــ ــد بگویـ ــ ــخنی چنـ ــ ــم سـ ــ ــو گفتـ ــ 2( در روی تـ
3( هیـــــچ نّقاشـــــت نمی بینـــــد کـــــه نقشـــــی برکنـــــد
ــد ــت می کردنـــ ــده صفـــ ــف نادیـــ ــورت یوســـ 4( صـــ

را ــان  ــی ع نیست  ــان  ــی ب ــه  ب ــاجــت  ح ــه  ک ــاب  ــ دری
ببـسـتی ــق  ــط ن درِ  و  بـــازگـــشـــادی  رو 
افکنده ای بنان  از  کلک  حیرتش  از  ــد  دی کــه  وان 
ــم ــدی گــردی ــان  ــ زب و  ــی عــقــل  ب و  ــد  آمـ ــان  ــی م بــا 

)زبان 97(- 41 بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  
ــر ــی اث ــر هـــم ب ــب ــی خ ــه شـــد هـــم ب ــ ــر«»آن کـ ــب خ دارد  او  ــه  ــل ــم ج ــان  ــیـ مـ از 
گــیــرم خـــویـــش  ــار  ــ ک ــرک  ــ ت ــون  ــنـ کـ ا ــر  گـ ــرم1(  ــی ــش گ ــیـ ــی بـــی بـــرگـــی انـــــــدر پـ ــسـ بـ
خـــرده ای نیست  جــهــان  ــال  م ز  مــا  ــت  دس در  ــم2(  ــری ــی ب ــازار م ــ ــ ب ــه خـــانـــه ز  ــر بـ ــب ــم خ ــ دایـ
نیفتد بــــازار  ــه  ب ــه  ــان خ از  خــبــر  ــی  ــواه خ ــاش3(  ب مـــا  ــۀ  ــان خ در  و  ــذر  ــگ ب بــی خــبــران  از 
ــی  نوشند م او  ــب  ل یـــاد  ــه  ب ــه  ک مقامی  در  خویشتنش4(  از  خبر  بــاشــد  ــه  ک مست  آن  سفله 

)زبان 96(- 42 عبارِت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  
»گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیه اصحاب را. چون برسیدم، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.« 

برخاست1( هـــر کجـــا ســـرو قدی چهـــره چـــو یوســـف بنمـــود زلــیــخــا  ــو  چ ســوخــتــه خــرمــن  عــاشــقــی 
ـــد ـــقی می کن ـــوالن عش ـــتن ج ـــی بی خویش ـــر کس ــوی دوســت2( ه ــاِن کــه در خــواهــد فــتــادن گ تــا بــه چــوگ
بــرفــت3( صـــــورت یوســـــف، نادیـــــده صفـــــت می کردیـــــم کـــار  از  ــن  ــخ زبــــان س ــم  ــدی ــدی ب چـــون 
ـــــی ـــــردم کوته نظـــــر در چـــــاه کنعان ـــــن م ـــــا ای ـــــو ب ــداران4( ت ــری خ را  یــوســف  آیــنــد  پــدیــد  ــا  ت آ،  مصر  ــه  ب

)هنر 95(- 43 بیت »آن که شد هم بی خبر هم بی اثر  /  از میان جمله او دارد خبر« با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟ 
ز خویـــــش بی خبـــــرم لیـــــک از او خبـــــر دارم1( بـــه ســـوی او روم آن  دم کـــه مـــی روم از خـــود
ــدارد ــ ــیه روز نـ ــ ــف سـ ــ ــم آن زلـ ــ ــمت غـ ــ از ماتـــــم همســـــایه در ایـــــن خانـــــه خبـــــر نیســـــت2( چشـ
بــیــرون ــو  ت عــشــق  مــیــکــده  از  آمـــدم  مــســت  چند3(  ــری  ــب ــی خ ب ــود  شـ نکته  ــن  ایـ از  ــف  ــ واق ــا  ت
دارد خبـــــر  آخر زمـــــان  فتنـــــه  ز  کســـــی  ــر دارد4(  ــ ــو در نظـ ــ ــم تـ ــ ــف و کاکل و چشـ ــ ــه زلـ ــ کـ
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)خارج از کشور 94(- 44 بیت »آن که شد هم بی خبر هم بی اثر / از میان جمله او دارد خبر« با کدام گزینه قرابت مفهومی دارد؟ 
ــد ــ ــم کردنـ ــ ــم جانـ ــ ــر از عالـ ــ ــب خبـ ــ 1( در دل شـ
ـــرب ـــان را در ط ـــب آورده ج ـــوخ بوالعج ـــق ش 2( ای عش
ــــــب ــــــرم، نیســــــت غری ــــــش نباشــــــد خب ــــــر از خوی گ 3( ا
4( ســـوی مـــا از یـــار مـــا بـــا آن کـــه می آیـــد خبـــر

خبـــــــری آمـــــــد و از بی خبرانـــــــم کردنـــــــد
ـــر ــ ـــت بی خب ــ ـــان مس ــ ـــر ج ــ ـــب ب ــ ـــر نیم ش ــ آری درآ ه
ـــر؟ ـــب اســـت ز خویشـــش چـــه خب ـــه غری ـــان هر ک در جه
ــــــم ــــــر افکنده ای ــــــتن را بی خب ــــــن ره خویش ــــــا در ای م

)تجربی 93(- 45 بیت »آن  که شد هم بی خبر هم بی اثر / از میان جمله او دارد خبر« با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟ 
ــــــر گشــــــت  ــــــر دارد از او کاو در حقیقــــــت بی خب 1( آن خب
ــش ــان ــی ب ــا  ــویـ گـ ــود  ــ شـ ــر  ــ گ را  کـــســـی   )2
ــزن ــ ــ ــم ز ره ــ ــ ــَود بی ــ ــ ــزل نب ــ ــ ــن من ــ ــ 3( در دام
ــم ــ ــ ــم های مخموری ــ ــ ــاده آن چش ــ ــ ــف ب ــ ــ 4( حری

ـــد ـــ ـــان ش ـــ ـــانی بی نش ـــ ـــه او در بی نش ـــ ـــر دارد ک ـــ و آن اث
از ایــــــن ِســــــر باخبــــــر تردامــــــن آمــــــد
را؟ بــی خــبــری  ــر  ــف ــه حـــاجـــت س ــراه چـ ــمـ هـ
ــر مـــا را ــی خــب ــت ب ــاخ ــوان بـــه قـــدح س ــی ت ــم ن

)خارج از کشور 93(- 46 مفهوم بیت »آن که شد هم بی خبر هم بی اثر / از میان جمله او دارد خبر« از کدام بیت استنباط می شود؟ 
ــــــته دالن ــــــال خس ــــــوی از ح ــــــر نش ــــــی خب ــــــا ک 1( ت
2( بــــده آن بــــاده نوشــــین کــــه نــــدارم ســــرِ خویــــش
3( ز عقــــل و جــــان و دیــــن و دل بــــه کّلــــی بی خبــــر گــــردد
عشق ــش  ز آت بــدو  اســت  نرسیده  دودی  که  هر   )4

ــری ــب ــی خ ب ــاره  ــ ــک ب ــ ی ــک  ــل م ــدل  ــ ع ز  گـــویـــا 
کان کــــه از خویــــش کنــــد بی خبــــرم خویــــش آن اســــت
دارد خبر  مــویــی  ــر  س ــا  دریـ ایـــن  ســـّر  ــز  ک کسی 
ــــــر؟ ــــــه خب ــــــوختگانش چ ــــــاب جگرس ــــــب و ت از ت

مفهوم عبارت »گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیه اصحاب را. چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از - 47
)هنر 92( دست برفت.« از کدام بیت دریافت می شود؟ 

ــان ــروشـ ــی فـ مـ ــا  ــ ب ــه ام  ــتـ ــسـ بـ قـــــــراری   )1 
دوســت از  ســیــنــه  ــای  ــض ف شــد  پــر  ــان  ــن چ  )2 
ســحــرگــاه و  ــام  شـ هــر  کــه  ــم  ــرغ م آن  مــن   )3 
عشق ــت  ــ دول در  مـــن  کـــه  کـــن  پـــر  قـــدح   )4

ــرم ــی ــگ ن ــر  ــ ــاغ ــ س ــز  ــ ــه ج ــ ب غــــم  روز   کــــه 
ــرم ضــمــی از  ــد  ــ ش ــم  ــ گ ــش  ــویـ خـ ــاد  ــ یـ ــه  ــ  ک
صـــفـــیـــرم مـــــی آیـــــد  عـــــــرش  بـــــــام   ز 
ــه پــیــرم ــ ــرچ ــ ــم گ ــانـ ــهـ ــت جـ ــ ــخ ــ ــوان ب ــ ج

خاموشی و رازداری عاشقانه

خاموشی عارفانه؛ مفهومی که گاه مکّمل مفهوم قبلی است و به زبان خودمانی یعنی این که عارف و واصل و خالصه عاشق ِ حقیقی اگر عمرش کفاف داد و بعد از 
آن همه پایین و باالی راه عشق و درد و بالی عاشقی، آخرش به معشوق رسیدند و به اصطالح »به حقیقت عشق پی برد«، باید جنبه داشته باشد و چفت دهانش 
را محکم ببندد. )اگر خودش نبندد برایش می بندند!( راز عشق را که فاش نمی کنند؛ آن هم عشق حقیقی را و اصاًل عاشق باید بداند شرط رسیدن همین بی خبری 

و خاموشی است.

)خارج از کشور انسانی 98(- 48 مفهوم ابیات زیر، با همۀ ابیات تناسب دارد؛ به جز ............ . 
بیاموز ــه  ــروان پ ز  عشق  سحر  مـــرغ  »ای 
ــد ــی خــبــران ان ب طلبش  در  ــان  ــی ــّدع م ایـــن 
ــاز آمــد ــر بـ ــه پــروانــه دگـ ــگــر ای شــمــع ک ــن 1( ب
بینی بــی خــبــری  در  می بینی  ــه  ک چیز  ــر  2( هـ
لب ــت  اس بسته  ــرا  چ و  ــون  چ ــرف  ح ز  3( واصـــل 
عشق پیمانۀ  ز  ــاد  ــت اف بــی خــبــر  را  4( هـــرکـــه 

نیامد« آواز  و  ــد  ش جــان  را  سوخته  کــان 
نیامد« بــاز  خــبــری  شــد،  خبر  ــه  ک را  کــان 
ــد آم ــاز  ــ ب ــر  ــه پ ــت ــوخ س و  ــد  ــش ب دل  ــی  پـ از 
بنگشاید پــــرده  او  ــه  ــ ّ ــل ال و  ــری  ــب خ بـــا  تـــا 
بـــی زبـــان شــود ــرس  ــت، جـ ــش ــام گ ــم ت ــون ره  چـ
ــد ــاز آم ــ ــر ب ــب ــه خ ــه دیــگــر بـ ــدار کـ ــن ــپ ــو م تـ

)تجربی 97(- 49 بیت زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟  
بــی خــبــران انــد طلبش  در  ــان  ــی ــّدع م ــن  »ایـ
دهند شبگیر  ــاده  بـ چنین  ــه  ک را  عاشقی   )1
نیست ــازان  ــان ب ج شیوۀ  ــی  ــاده دل س و  خامی   )2
دادن ــز  جـ ــه  بـ چـــــاره  ــا  ــ وف ــوی  ــ ک در   )3
4( عشق در هر دل که شمع بی قراری برفروخت جا نیست

بــازنــیــامــد« ــری  ــب خ ــد  ش خــبــر  ــه  ک را  ــان  کـ
ــر نـــشـــود بــاده پــرســت ــود گـ ــ ــق ب ــش کـــافـــر ع
ــار ــی ب ــار  ــ ــّی ــ ع ــر  ــبـ دلـ آن  ــر  ــ ب از  ــری  ــبـ خـ
ســالمــت راه  ــبــش  طــل در  ــو  ــج م ــه  کـ ــی  ــن ــع ی
ــود ــار ب ــهـ ــر لـــب اظـ ــه ــه اش م ــ ــروان ــ ــیـــن پ اّولـ

)زبان 97(- 50 بیت زیر با کدام بیت  قرابت مفهومی دارد؟  
ــد ــوق ان ــش ــع ــان م ــگ ــت ــش ــان ک ــقـ ــاشـ »عـ
مرا ــاک  خ از  کــوچــک دلــی  ز  ــت  ــرداش ب عشق   )1
ندانستم ســازم  تهی  دل  گفتم  ناله  و  آه  بــه   )2
ماهیان چو  تا  دهــن  عشق  شــور  به  کن  خــوش   )3
نیست ــر  ــذی ــت پ ک ــرا ش ــشــق  ع ــور  ــی غ کـــار   )4

آواز« کــشــتــگــان  ز  ــد  ــایـ ــیـ ــرنـ بـ
ــود ــب ــر ن ــمــی ــع ــابـــل ت ــۀ مـــن قـ ــ ــران ــ ورنـــــه وی
می گیرد خــون خــوار  لشکر  زیــن  ــان  زب اّول  عشق  که 
ــذیــذ ل ــود  ــ ش ــا  ــ دریـ ــخــی  ــل ت ــو  تـ مـــشـــرب  در 
بـــرآر ــان  ــه ج کـــار  ــه  ــم ه از  ــد  ــق ن بـــه  را  دل 
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)ریاضی 87( - 51 بیت  »این مّدعیان در طلبش بی خبران اند / کآن را که خبر شد، خبری بازنیامد« با مفهوم کدام بیت متناسب است؟ 
ــات ــ ــه خراب ــ ــاده ام ب ــ ــا نه ــ ــون پ ــ ــه کن ــ ــن ن ــ  1( م
 2( دم نتــــوان زد بــــه مجلســــی کــــه در آن جــــا
ــت ــ ــه ای نیس ــ ــچ رابط ــ ــو هی ــ ــا ت ــ ــطه را ب ــ  3( واس
ــم ــ ــوق دریدی ــ ــت ش ــ ــه دس ــ ــن را ب ــ ــرده ت ــ 4( پ

اوایــــل ز  بـــــــوده ام  ــه  ــوچـ کـ ایــــن   بـــر ســـر 
گوینده(  =( قــایــل  ــب  ل ــر  ب ــد  زدنـ خموشی   ُمــهــر 
ــل؟ ــای ــد بــه وس ــون رسـ ــال تــو چـ ــ  کــس بــه وص
ــل ــای ح ــو  ــ ت و  ــا  ــ م ــان  ــیـ مـ در  ــود  ــشـ نـ ــا  ــ ت

)هنر 86( - 52 بیت  »این مّدعیان در طلبش بی خبران اند / کآن را که خبر شد، خبری بازنیامد« با همه ابیات، به غیر از بیت ................... تناسب معنایی دارد؟ 
ــت دوس وصـــل  طــلــب  در  ــا  م جـــان  ــرود  بـ ــر  گ  )1
ــد ــ ــ ــ ــق آموختن ــ ــ ــ ــرار ح ــ ــ ــ ــه را اس ــ ــ ــ  2( هرک
ــــــت ــ ـــق اس ـــ ــ ـــوزی عش ـــ ــ ـــل ز نوآم ـــ ــ ـــدن بلب ـــ ــ  3( نالی
ــــــــد ــــــــاغر دهن ــــــــزم س ــــــــن ب ــــــــی را در ای 4( کس

ماست جــان  از  دوســت تــر  دوســت،  که  نباشد   حیف 
دوخــتــنــد ــش  ــ ــان ــ ده و  ــد  ــ ــردن ــ ک  ُمـــهـــر 
صـــدایـــی پــــروانــــه  ز  ــم  ــدی ــی ــن ــش ن ــز  ــرگـ هـ
کــــــــــه داروی بی هوشــــــــــی اش دردهنــــــــــد

)تجربی 85( - 53 »آن را که خبر شد، خبری بازنیامد« با همه ابیات، به جز بیت .......... قرابت مفهومی دارد. 
ــــــت ـــوش نیس ـــ ـــز بی ه ـــ ـــوش ج ـــ ـــن ه ـــ ـــرم ای ـــ  1( مح
ــادگار ــ ــ ــی ی ــ ــ ــو هم ــ ــ ــد از ت ــ ــ ــخن مان ــ ــ 2( س

دهــنــد  ســاغــر  ــزم  ــ ب ــن  ــ ای در  را  ــی  ــس ک  )3
ــاز ــ ــ ــ ــرای مج ــ ــ ــ ــت در س ــ ــ ــ ــن دوس ــ ــ ــ 4( از ت

نیست ــوش  ــ گ ــز  جـ ــری  ــت ــش م را  ــان  ــ زبـ ــر   مـ
ــدار ــ م ــه   ــ ــای ــ ــوار م ــ خ چــنــیــن  را  ــخـــن  سـ
کـــــــــه داروی بی هوشـــــــــی اش دردهنـــــــــد
جـــــــــان بـــــــــرون آیـــــــــد و نیایـــــــــد راز

کدام گزینه با بیت »این مّدعیان در طلبش بی خبران اند /  کآن را که خبر شد، خبری بازنیامد« تناسب معنایی دارد؟  - 54
ــار ــ روزگ گــشــت  ــد  ب و  نــیــک  ز  بــی خــبــر  ای   )1 
نگیری خــبــر  ــز  ــرگ ه ــن  م از  ــم  ــرّح ــی  ت ب ای    )2 
ــاش ب خــامــوش  او  ــوی  کـ در  ــی  رسـ ــون  چـ  )3 
ــی ــّدع م ــان  ــب ــی طــب ز  بـــه  نــهــفــتــه  دردم   )4

بـــرآر ســـر  راه  یـــک  آخـــر  غــفــلــت  خــــواب   از 
ــی  تو ب ــذاب  عـ در  ــن  م ــنــّعــم،  ت در  ــو  ت ــن  م ــی   ب
ــاش ب ــوش  ــ گ ــو  تـ ــد  ــش ک گــوشــت مـــی  ــو   او چـ
کنند دوا  ــبــش  ــی غ ــه  ــزانـ خـ از  ــه  کـ بـــاشـــد 

بیت »ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز / کآن سوخته را جان شد و آواز نیامد« با همه گزینه ها، به جز .......... ارتباط معنایی دارد. - 55
ــان ــان ج حــضــرت  بـــه  ــزن  ــ م ــّرب  ــقـ تـ الف   )1 
درزنـــنـــد ــود  ــه خـ بـ ــش  ــ آت ــه  ــ ــروان ــ پ ــو  چـ  )2
ــــــــــــت ــــــــــــرم راز گش ــــــــــــالکی مح ــــــــــــر س 3( وگ
اسـت گشـته  بی جـا  نالـه  گـرم  بی شـرم  بلبـل   )4

مــقــّرب ــان  ــدگـ ــنـ بـ ــد  ــوش انـ ــمـ خـ ــه  ــ ک  زآن 
ــه بـــه خــــود بــرتــنــنــد ــل ــی نـــه چــــون کـــــرْم پ
ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر وی در بازگش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ببندن
ــور را ــت ــس ــچــه م ــن ــوش بـــایـــد غ ــامـ عـــاشـــق خـ

مفهوم  بیت »این مّدعیان در طلبش بی خبران اند / کآن را که خبر شد، خبری بازنیامد« با کدام بیت متناسب است؟  - 56
را ــه  ــام ج ــب  ــی ع ــد  ــن ک آشـــکـــار  ــدن  ــی ــوش پ  )1 
ــی  نماند م ــه  وجـ و  ــد  ــی رس م ــار  ــه ب ــی  ــاق س  )2 
بهار در  ــد  ــون ال دامـــن  چــشــمــه ســارِ  ــون  چـ  )3 
ــروش خ کند  صــوفــی  ــه  ک نــارســیــدگــی ســت  از   )4

ـــــوش ـــــان شـــــود مپ ـــــو پنه ـــــب ت ـــــق عی ـــــی ز خل خواه
جوش ــه  ب ــم  غ ز  ــد  آم دل  ــون  خ ــه  ک بکن   فــکــری 
ــم جــوش ــ ــذاران زدی ــ ــه ع ــ ــص ز وصـــل الل ــخــل  ُم
ــود خموش ــی ش ــه بــحــر رســـد م ــالب چـــون ب ــی س

مفهوم کدام یک از ابیات زیر با سایر ابیات متفاوت است؟ - 57
1( نشـــــــود عاشـــــــق از فغـــــــان خامـــــــوش
ــد ــالل انـ جـ انـــــدر  عـــاشـــقـــان  چــنــانــت   )2 
یافت ــار  ب نــتــوان  ــرب  ق حریم  در  خموشی  بــی   )3 
لب ــه  ب ــان  ــاشــق ع نــفــس  ــمــی رســد  ن دل  از   )4

ــروش ــ  کــــــار دریـــــــا بــــــود هـــمـــیـــشـــه خـ
ــد ــ ــ الل ان و  ــگ  ــنـ گـ ــی  ــ ــّل ــ ک اهلل  ــت  ــ ــرف ــ  ع
است در  ــرون  ــی ب ــای،  جـ ــی،  ــال ــرزه ن ه از  را   حلقه 
می کند فــریــاد  کــه  ــت  اسـ غــمــی  بــی  ز  بــلــبــل 

پاک بازی عاشق

مرگ داوطلبانه؛ جان فشانی عاشقانه؛ بذل جان در راه عشق؛ این که عاشق حاضر است برای رسیدن به معشوق از جلوی تیر و دهان شیر بگذرد؛ از هفت شهر و 
هفت دریا عبور کند و از وسط میدان مین رد شود! این که اگر خدای نکرده ُعمر معشوق سرآمد، جان خودش را به پای معشوق بریزد و جناب عزرائیل را مات 
و مبهوت کند! سرجمع این که، حاضر است با کمال میل جانش را باالی )یعنی براِی!( معشوق بدهد و دِم مردن هم اعضای بدنش را به چند معشوق نیازمند اهدا 

کند! خالصه این که از آن مفاهیم »بی رودرواسی1«ست و هر کسی هم جُربزه اش را ندارد!

1- درستش »بی رودربایستی« ست، اّما این طوری بی رودرواسی تر است!
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43 قرابت معنایی | فارسی )3(

کدام گزینه با بیت »ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز / کآن سوخته را جان شد و آواز نیامد« تناسب معنایی دارد؟  - 58
ــــت ــــن اس ــــن م ــــان دی ــــودای بت ــــه س ــــت ک  1( روزگاری س
ــــن ــــان باخت ــــای جان ــــر در پ ــــت؟ س ــــق بازی چیس  2(  عش
ــــن ــــحرخوان چم ــــرغ س ــــر آن م ــــد ب ــــت آری  3( رحم
ــی ــ ــرغ وحش ــ ــن م ــ ــه ای ــ ــم را ک ــ ــان دل ــ 4( مرنج

ــــــت ــــــن اس ــــــن م ــــــاط دل غمگی ــــــن کار نش ــــــم ای  غ
ــــــوان باختــــــن ــــــر عشــــــق نت ــــــوی دلب ــــــدر ک ــــــا ســــــر ان  ب
ــروم ــ ــ ــتان مح ــ ــ ــرف گلس ــ ــ ــد ز گل و ط ــ ــ َ  کاو بمان
ــیند ــ ــ ــکل نش ــ ــ ــت مش ــ ــ ــه برخاس ــ ــ ــی ک ــ ــ ز بام

توصيف پيامبر )ص(

بیان فضایل پیامبر اسالم )ص(؛ این که ایشان برتریِن انسان ها و آخریِن پیامبران اند؛ دانا هستند، عادل اند، خوش ُخلق اند، امانت دارند، »رحمٌة للعالمین« اند. خوِد خدا 
گفته؛ یعنی امیدی برای همه آدم ها؛ یعنی همه چیز.

اّما صفات کنکورِی پیامبر )ص(: شفاعت کننده )شفیع(، فرمان روا )ُمطاع(، پیام آور )نبی(، بخشنده )کریم(، صاحب جمال )قسیم(، خوش اندام )جسیم(، خوش بو )نسیم(، 
جٰی ...(، نیکورفتار )َحُسنَت جمیُع ...(، سزاوار سالم و درود )صلّوا علیه ...( دارای نشان پیامبری )وسیم(، بلندمرتبه )َبلََغ الُعلٰی ...(، برطرف کننده تاریکی ها )َکَشَف الدُّ

جی بجمالِه / َحُسنَت جمیُع خصاله، َصّلوا علیه و آله« ارتباط معنایی دارد؟ - 59 کدام گزینه با قسمت مشّخص شده بیت »بَلََغ الُعلَی بکماله، کشَف الدُّ
 1( صـــــد نـــــوع از ایـــــن کمـــــال بـــــرِ اهـــــل رای و هـــــوش
 2( ظلمـــــت ببَـــــَرد رخـــــت چـــــو خورشـــــید برآیـــــد
ــود را ــال رخ خـــ ــه رخـــــت داد جمـــ ــر لحظـــ  3( هـــ
4( آن مـــــه کـــــه وفـــــا و حســـــن ســـــرمایه اوســـــت

چیست ــیــکــو خــصــال  ن ــی  ــام ع ذات  حــســن   بـــا 
نیست کــســی  ــه  ــان خ در  ــه  ک پـــرده  رخ  ز  ــردار  ــ  ب
ــوت زیبا ــس ــوه بـــه صـــد ک ــل ــده خـــود ج ــ  بـــر دی
اوســـت ــه  ــایـ پـ ــن  ــی ــم ک ــن،  ــسـ حـ ــک  ــل ف اوج 

فرارسيدن بهار

حرف از بهار است و فرارسیدنش ... بوی خوشش ... رنگ هایش و ... موضوعی که بیشتر جنبۀ تصویری دارد، یعنی دیدنی است نه ادراک کردنی. در ادبیّات فارسی 

معموالً چنین توصیفاتی بیشتر مقّدمه ای هستند برای طرح موضوعاتی دیگر مثاًل بیان موضوعی عرفانی یا روایت کردن داستانی عاشقانه یا مدح و ستایش پادشاه و ... 

گاهی ممکن است خود این مقّدمه نیز )وصف بهار( مورد سؤال قرار بگیرد و البتّه در چنین مواردی باید به کارکرد آرایه ها توّجه بیشتری داشته باشیم. 

)ریاضی 99(- 60 مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟ 
خــوبْ رخــســاران ــان  س بــه  نعمان  ــۀ  الل شکفته   )1
شود سیم تن  چمن  شکوفه  از  ــت  اس ــت  وق  )2
بهار دوش  ــر  ب ــت  دس مــی خــرامــد  او  سنبل   )3
مجنون سینۀ  و  لیلی  رخ  ــون  چ ــده اســت  ش  )4

سرها زده  ــدر  ان خــون  به  ــا  دل ه زده  ــدر  ان مشک  به 
ــود ــن ش ــره ــی ــل پ ــک یــوســف گ ــش ــار خ ــ ــر خ هـ
بهار گــوش  در  حلقه  فــرصــت  وقــت  در  کند  ــا  ت
ــا ــان ه ــاب ــی ب دامـــــن  گـــل  و  اللــــه  جــــوش  ز 

گنج حکمت: گمان درس یکم

گویند که بطی در آب روشنایی می دید؛ پنداشت که ماهی است. قصدی می کرد تا بگیرد و هیچ نمی یافت. : نکوهش اسیر توّهمات بودن

دیگر روز هر گاه که ماهی بدیدی، گمان بردی که همان روشنایی است؛ قصدی نپیوستی، و ثمرت این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.: نکوهش بدبینی، 

تلش نکردن و ناامیدی

نکوهش قياس نابجا

پدیده هایی با ظاهر مشابه ممکن است باطن متفاوت داشته باشند؛ بنابراین، نباید پدیده های مشابه را لزومًا یکسان تصور کنیم. خودداری از این »قیاس نابجا«، یعنی 

مقایسه نادرست، خیلی مهم است. در درس، تصّور نادرست از دو پدیده مشابه در قالب داستان مرغابی و نور ستاره در آب، ما را از قیاس نابجا پرهیز می دهد.

مفهوم عبارت »دیگر روز هر گاه که ماهی بدیدی، گمان بردی که همان روشنایی است؛ قصدی نپیوستی، و ثمرت این تجربت آن بود که همه روز گرسنه - 61

بماند.« در کدام گزینه مورد اشاره است؟
ــــهریار ــــران و ش ــــق و وادی هج ــــود و عش ــــب ب  1( ش
 2( دردا و حســــرتا! کــــه رســــد مــــردم جــــوان
ــن ــ ــباه بی ــ ــن اش ــ ــن چنی ــ ــزاران ای ــ ــد  ه ــ  3( ص
ــــنه را ــــد گرس ــــی ص ــــیر کن ــــه س ــــود ک ــــه ب 4( زان ب

 ماهـــــــی نتافـــــــت تـــــــا شـــــــود از مهـــــــر هادیَـــــــم
ــه کار او ــ ــ ــد بـ ــ ــ ــه نیایـ ــ ــ ــت کـ ــ ــ ــه تجربـ ــ ــ روزی بـ
فرقشــــــــــان هفتاد ســــــــــاله راه بیــــــــــن
گـــــــر ســـــــیر می کنـــــــی چشـــــــم گرســـــــنه خـــــــود ا
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معّرفی : رابطه  ای ست میان دو یا چند واژه از یک مجموعه. این ارتباط ممکن است یک ارتباط »معنایی« یا »کاربردی« باشد. واژه های متناسب, از نظر جنس, 
نوع, مکان, زمان, همراهی یا موارد دیگر, متعّلق به یک گروه اند.

نکات مهم

1 مراعات و تناسب: نام »مراعات نظیر« و »تناسب« هیچ تفاوتی با هم ندارند و هرچه جز این خوانده ای یا شنیده ای فراموش کن. مراعات و تناسب 

همیشه و همه جا به معنیِ هم دیگر به کار رفته اند و در آزمون ها تا دلت بخواهد نمونه دارند.

2 حّداقل 2تا: تعداد عناصر مرتبط برای اثباِت آرایه مراعات, هیچ حّداقّلی ندارد. دو واژه هم کافی ست. به شرطی که واژه ها قابلّیت تولید مراعات داشته 

باشند. این باوِر غلِط رایج که مراعات باید حّداقل بین سه واژه شکل گرفته باشد,  با ماهّیت مراعات منافات دارد.

3 حذف شاخ  و  برگ ها: مراعات بین شکل خام واژه ها و در حقیقت، بین هویّت و مفهوم و تصویر ذهنی از چند عنصر شکل می گیرد، نه در ساختار واژگانی 

 و دستورِی آن ها؛ بنابراین شاخ و برگ های اضافِی چسبیده به عناصرِ مراعات ساز، مانند تکواژ های تصریفیـ  اعم از نشانه های جمع )ان، ات(، تر و ترین، ی نکرهـ 
همین طور، شکل مخّفف )کوتاه شده( فعل اسنادی ) م، ی، است، یم، ید،  ند( و نیز ضمایر مّتصل )م، ت، ش، مان، تان، شان( اشکالی در تناسِب عناصر 
با هم و شکل گیرِی مراعات نظیر ایجاد نمی کنند؛ حّتی ساختمان واژه، یعنی ساده، مشتق، مرّکب یا مشتق ـ مرّکب بودن هم، مهم نیست. با این نگاه، در 

واژه های مرّکِب »گل رخ« و »الله  روی«، عناصر »گل و الله« و »رخ و روی« را متناسب می  دانیم. همین طور در »دیوچهر« و »پریَوش«، »دیو و پری« را.

نمونه ها
گــر بــه هیچــم نرســد خــود بــه دعایــی برســدپــای را بازمگیــر از ســرم ای دوســت! کــه دســت

پای، سر، دست: مجموعه اندام انسان

ــد ــتاره ای برآم ــه س ــارب امشــب ک ــه شــب اســت ی ــاه دارمچ ــر م ــه مه ــید و ن ــق خورش ــه عش ــر ن ــه دگ ک
ستاره، خورشید،  ماه: مجموعه اجرام آسمانی

ــت ــ ــ ــّکه یکی س ــ ــ ــش س ــ ــ ــاه و نق ــ ــ ــّکه ش ــ ــ ــارس ــ ــ ــ ــت و از دین ــ ــ ــ ــم اس ــ ــ ــ ــدد از دره ــ ــ ــ ع
سّکه ، درهم، دینار: مجموعه امور مالی

ــش آر ــ ــ ــه خویـ ــ ــ ــازده دل را بـ ــ ــ ــود بـ ــ ــ ــــــــش آردل خـ ــــــــه پی ــــــــر و دوات و نام ــــــــم گی قل
قلم، دوات، نامه: مجموعه ابزار نگارش

ــــه ام ــــردد رعش ــــم نگ ــــی ک ــــذرد م ــــا نگ ــــرم ت ــرداز س ــ ــم می ب ــ ــان آب خواب ــ ــی در می ــ ــو ماه ــ هم چ
ماهی، آب: مجموعه دریایی ها

ــــه ــــن رخ ن ــــع زمی ــــر نط ــــو ب ــــاده ش ــــب پی زیــر پــی   بیــن شــهمات شــده نعمــاناز اس
اسب, پیاده, نطع, رخ, پیل, شهمات: مجموعه اصطالحات شطرنج1

ــورده ام ــ ــ ــی نخ ــ ــ ــی ناب ــ ــ ــت م ــ ــ ــام عافی ــ ــ ــده اماز ج ــ ــ ــ ــی نچیـ ــ ــ ــ ــاخ آرزو گل عیشـ ــ ــ ــ وز شـ
جام، می: مجموعه می گساری / شاخ، گل: مجموعه گیاهان

بیـــــا کـــــه یـــــاد تـــــو آرامشـــــی اســـــت طوفانـــــیکنـــــار نـــــام تـــــو لنگـــــر گرفـــــت کشـــــتی عشـــــق
لنگر، کشتی، طوفان: مجموعه دریایی ها

مخفی ســت کعبــه   کــه  کــن  دلــی  طــواف  ــن خــدا خــود ســاختبــرو  ــرد و ای ــا ک ــل بن ــه آن خلی ک
طواف، کعبه، خلیل، خدا: مجموعه اصطالحات مذهبی

داد خواهــد  ســمن  بــه  عقیقــی  جــام  چشــم نرگــس بــه شــقایق نگــران خواهــد شــدارغــوان 
ارغوان، سمن، نرگس، شقایق: مجموعه گیاهان

نقشـــــی بـــــه یـــــاد روی تـــــو بـــــر آب مـــــی زدمدیشـــــب بـــــه ســـــیل اشـــــک ره خـــــواب مـــــی زدم
سیل، اشک، آب: مجموعه آبکی ها!

 مراعات نظیر )تناسب(

1- پیاده: مهره سرباز / نطع: این جا به معنی صفحه شطرنج / رخ: مهرۀ قلعه / پیل: مهرۀ فیل / شهمات: معادل اصطالح امروزِی »مات«
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داشــت چشــم  بصیــرت  نمی بایــد  خودآرایــان  ــــاووس رااز  ــــر ط ــــد در نظ ــا نیای ــ ــــش پ ــــب پی عی
بصیرت، چشم، نظر: مجموعه نگریستن / چشم، پا: مجموعه اندام انسان

ــی ــرض دور کنـــ ــِگ غـــ ــر زنـــ گـــ هرچــه زشــت اســت در ایــن آینــه زیبــا بینــیاز دل خویـــــش ا
زنگ، آینه: مجموعه اصطالحات مربوط به آینه

دهــان تیــر،  چــو  را  تــو  ثنــای  گشــاده  کمــرجهــان  نیــزه،  چــو  را  تــو  رضــای  بســته  زمانــه 
جهان، زمانه: مجموعه قضا و قدر / تیر، نیزه: مجموعه جنگ افزار / دهان، کمر: مجموعه اندام انسان

ــــر؟ ــــد بی  خب ــــه ُخفتَ ــــرو از چ ــــاق اب ــــت در ط زآن کــه جــای خــواب مســتان گوشــه محــراب نیســتنرگس
طاق، محراب: مجموعه سازه های مذهبی

ــــد ــــک در کارن ــــید و فل ــــه و خورش ــــاد و م ــــر و ب ــوریاب ــت نخ ــه غفل ــف آرّی و ب ــه ک ــی ب ــو نان ــا ت ت
ابر، باد، مه،  خورشید، فلک: مجموعه عناصر طبیعی

ــیده ــ ــاه کشـ ــ ــه رخ مـ ــ ــر بـ ــ ــو خنجـ ــ ــژگان تـ ــ ــان رامـ ــ ــید کمـ ــ ــر خورشـ ــ ــر سـ ــ ــروت زده بـ ــ ابـ
مژگان، رخ، ابرو: مجموعه اندام انسان / خنجر، کمان: مجموعه جنگ افزار / ماه، خورشید: مجموعه اجرام آسمانی

ــو ــه نـــ ــبز فلـــــک دیـــــدم و داس مـــ درومـــــزرع ســـ هنــگام  و  آمــد  خویــش  کِشــته   از  یــادم 
مزرع، داس، کِشته، درو: مجموعه کشاورزی / فلک، مه: مجموعه آسمانی ها

ــــن ــــن ت ــــدف ای ــــدر ص ــــر ان ــــان بنگ ــــر ج کـــــز دســـــت گران جانـــــی انگشـــــت همی ســـــایددر گوه
گوهر، صدف: مجموعه دریایی ها / جان، تن: مجموعه ابعاد وجودی انسان / دست، انگشت: مجموعه اندام  انسان

ــد؟ ــاز آی ــورِت ب ــی ص ــش ک ــود اصل ــد ب ــون جغ ــد؟چ ــاز آی ــوی پی ــی ب ــردم ک ــوَرد م ــیر خ ــون س چ
جغد، باز: مجموعه پرندگان / اصل، صورت: مجموعه ابعاد وجودی انسان / سیر، پیاز: مجموعه سبزیجات

ــم ــ ــکین سیه چشـ ــ ــوی مشـ ــ ــه از آن آهـ ــ چــون نافــه بســی خــون دلــم در جگــر افتــاددردا کـ
آهو، ُمشکین، نافه: مجموعه عناصر مربوط به آهو / چشم، دل، جگر: مجموعه اندام انسان

در کدام گزینه آرایه »مراعات نظیر« وجود ندارد؟
بربــــر و  روم  و  تــــرک  و  چیــــن  بتــــان  بنفشـــــــــــه زلف و گل روی و ســـــــــــمن بَر1( 
ــی داد2( بــــه دســــت و پــــای مــــادر انــــدر افتــــاد ــ ــ ــتش هم ــ ــ ــر دس ــ ــ ــه ب ــ ــ ــزاران بوس ــ ــ ه
باشــــم بــــر درگاه  کــــه  باشــــم3( هــــر آن  گاهــــی  چــــاه  انــــدر  گویــــی  بیمـــــش  ز 
مــــــرا دیــــــدار او کام اســــــت و اّمیــــــد4( مــــرا رخســــار او مــــاه اســــت و خورشــــید

)مرور ذهنی: مراعات یعنی تناسب بین کلمه ها( روش حّل تست 
مراحل کار:

  استخراج واژه های مظنون به مراعات: در این مرحله، برای هر »واژه مظنون به مراعات« چند واژه متناسب را به طور کّلی و نه لزوماً باتوجه به بیت، در 
یک کمانک )پرانتز( روبه روی آن نوشته ایم.

  حذف واژه های مستعّد بیکار: حذف کلماتی که بالقّوه استعداد و قابلّیت مراعات دارند، اّما در بیت حاضر کلمه متناسبی برای آن ها پیدا نمی شود، درنتیجه 
استعداد آن ها بی استفاده مانده است.

  دسته بندی و انتخاب پاسخ: دسته بندی، به ویژه به درد سؤاالتی می خورد که تعداِد مجموعه های متناسب پرسیده می شود.
بررسی گزینه ها، مرحله به مرحله:

بنفشـــــــــــه زلف و گل روی و ســـــــــــمن بَر1(  بتــــــان چیــــــن و تــــــرک و روم و بربــــــر

 واژه های مظنون )به ترتیب، هرکدام مستعّد مراعات با واژه های داخل کمانک(: بتان )بتخانه، صنم، هندو( / چین )هند، روم( / ترک )شام، چین( / 
روم )هند، چین( / بربر )ترک( / بنفشه )سمن، نرگس( / زلف )روی، چشم( / گل )بنفشه، سمن( / روی )دست، ساق( / سمن )بنفشه، نرگس( / بر )زلف، رو(

)می دانیم حروف اضافه و ربط و عطف، با چیزی تناسب ندارند؛ پس نمی توانند مراعات نظیر تولید کنند.(
  حذف واژه های مستعّد بیکار: حذِف »بت« )مستعِدّ مراعات با »صنم و هندو و ...«، اّما در بیت حاضر،  بی تناسب(

به عالوه، شاخ و برگ های اضافی مثالً نشانه جمع »ان« در »بتان« را حذف می کنیم. این هم مهم نیست که مصراع دوم از کلمات »مرّکب« تشکیل شده. اجزای 
آن ها را جدا می کنیم. می ماند: چین / ترک / روم / بربر / بنفشه / زلف / گل / روی / سمن / بر

تمرین
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  دسته بندی: چین, ترک, روم,  بربر )اقوام و سرزمین ها( / بنفشه, گل, سمن )گل و گیاه( / زلف, روی, بر )اندام انسان(

  بیت مراعات دارد.
ــــاد ــــدر افت ــــادر ان ــــای م ــــت و پ ــــه دس هـــــزاران بوســـــه بـــــر دســـــتش همـــــی داد2( ب

  واژه های مظنون )به ترتیب ، هرکدام مستعّد مراعات با واژه های داخل کمانک(: دست )پا، سر( / پا )روی، چشم( / مادر )پدر، برادر( / افتاد )انداختن، 

افکندن، سقوط( / هزاران )یک، ده، صد( / بوسه )لب، آغوش، کنار( / ش )م، ت، او، وی( / همی داد )دادن، بخشیدن، سپردن(

  حذف واژه های مستعّد بیکار: »مادر، افتاد، هزاران، بوسه، ش، همی داد«، می ماند: دست / پا

  دسته بندی:  دست, پا )اندام انسان(

  بیت مراعات دارد.
ــاه باشـــــم3( هـــــر آن  گاهـــــی کـــــه بـــــر درگاه باشـــــم ز بیمــــــش گویـــــی انـــــدر چـــ

  واژه های مظنون )به ترتیب ، هرکدام مستعّد مراعات با واژه های داخل کمانک(: گاه )روزگار، روز، بامداد( / درگاه )قصر، پادشاه، بارگاه( / بیم )هول، 

هراس، ترس، خوف( / چاه )یوسف، برادران، مصر(

  حذف واژه های مستعّد بیکار: برای هیچ کدام از کلمات نام برده که بالقّوه »قابلّیت مراعات سازی« هم دارند، کلمه متناسبی در بیت یافت نمی شود.

  بیت مراعات ندارد.
خورشــید و  اســت  مــاه  او  رخســار  مــرا  ــد4(  ــ ــ ــت و اّمیـ ــ ــ ــدار او کام اسـ ــ ــ ــرا دیـ ــ ــ مـ

  واژه های مظنون: من )تو، او( / رخسار )چهره، روی، رخ، دیدار )به معنی چهره(، بر، ساق، جبین( / ماه )خورشید، ِمهر، زهره( / خورشید )ماه و مهر( / 

دیدار )رخسار، چهره( / کام: )اّمید، آرزو، ...( / اّمید )آرزو، کام(

  حذف واژه های مستعّد بیکار:  »من«، می ماند: رخسار / ماه / خورشید / دیدار / کام / اّمید

  دسته بندی: رخسار، دیدار )اندام انسان( / ماه، خورشید )اجرام آسمان( / کام، اّمید )انگیزه های مثبت(

  بیت مراعات دارد.

»مراعات نظیر« اینه که کلمه ها یه جوری به هم ربط داشته باشن؛ هرجوری! مثالً همه شون به یه کاری مربوط شن. مال یه منظره باشن. مال یه مجلس. مربوط بشن به 
یه دسته از اشیا، ابزار، حیوونا ...

در کدام گزینه آرایه »تناسب« به کار نرفته است؟- 1683

1( گــر همــی باشــم بــه کنــج خانــه شــیدا می شــوم
2( چه شــب اســت یارب امشــب که ســتاره ای برآمد
3( کشــتی ما چون صدف در دامن ســاحل شکســت
4( پـــای را بازمگیـــر از ســـرم ای دوســـت! کـــه دســـت

ـــوم ــ ـــوا می ش ــ ـــــق رس ـــان خل ــ ـــم می ــ ـــــی آی ور هم
ـــاه دارم ـــه مهـــر م ـــه عشـــق خورشـــید و ن ـــر ن ـــه دگ ک
ـــا بشـــکند ـــه در آغـــوش دری وقـــت موجـــی خـــوش ک
ـــد ـــی برس ـــه دعای ـــود ب ـــد خ ـــم نرس ـــه هیچ ـــر ب گ

در کدام گزینه آرایه »تناسب« وجود ندارد؟- 1684
1( دگــر بــه روی خــود از خلــق در بخواهــم بســت
2( چــون تیــر زنــد چشــمت ســّیاره هــدف گــردد
3( ســـــّکه شـــــاه و نقـــــش ســـــّکه یکی ســـــت
ــش آر ــ ــه خویـ ــ ــازده دل را بـ ــ ــود بـ ــ 4( دل خـ

مگـــــــر کســـــــی ز تـــــــوام مـــــــژده ای فـــــــراز آرد
چـــــون تیـــــغ کشـــــد مهـــــرت گـــــردون ســـــپر انـــــدازد
ــــــــــار ــــــــــت و از دین ــــــــــم اس ــــــــــدد از دره ع
قلـــــــــم گیـــــــــر و دوات و نامـــــــــه پیـــــــــش آر

در کدام گزینه آرایه »مراعات نظیر« وجود ندارد؟- 1685
ــــــــد ــــــــرده نشــــــــانت دهن ــــــــن پ 1( هرچــــــــه در ای
ــــــــت ــــــــد ز دس ــــــــه درآم ــــــــش از آن پوی 2( پای
ــــاش ــــرد ب ــــن س ــــر و ز کی ــــو از مه ــــرم ش 3( گ
ــــــون ــــــای خ ــــــو ز دری ــــــرع ت ــــــه ش ــــــل ب 4( عق

ــــــــد ــــــــت دهن ــــــــه از آن ِ ــــــــندی ب ــــــــر نپس گ
ــــــــت ــــــــتش شکس ــــــــره پش ــــــــر دل و مه مه
ــــــاش ــــــرد ب ــــــید جوان م ــــــه و خورش ــــــون م چ
ــــــــاحل درون ــــــــه س ــــــــرد ب ــــــــان ب ــــــــتی ج کش

یادت باشه!  
بین »مراعات نظیر« و »تناسب« فرق نذاری! با خودت نگی اگه دو تا بود، »تناسب« میشه اگه بیشتر بود، »مراعات نظیر« !  

تا حاال طّراحای کنکور توی هیچ سؤالی بینشون فرق نذاشتن!  
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343آرایه های ادبی | تضـاد )طبـاق(

تضـاد )طبـاق(

معّرفی : رابطه  ای ست میان دو واژه یا عبارت که مفهومی مخالف هم داشته باشند. تضاد ممکن است میان دو عنصر, دو ویژگی, دو مفهوم یا دو حکم 
برقرار باشد و از نظر ساختار زبانی، بین دو اسم, دو صفت، دو قید، دو ترکیب، دو عبارت, دو فعل یا دو جمله شکل بگیرد.

نکات مهم

1 نّیت تضاد: تضاد لزوماً نباید بین دو عنصرِ شناخته شده کامالً مخالف شکل بگیرد. انتظار نداشته باش طّراح همیشه زوج هایی را از نوِع »آب و آتش«, »شب 

 و روز« یا »زشت و زیبا« انتخاب کند که تضاّدّ میان آن ها مشّخص است و اصالً بدیهی به نظر می آید؛ بلکه در کلمات متضادـ  هرچه قدر شناخته یا ناشناختهـ  
»نّیِت تضاد« مهم است. طّراح ـ و اصالً از همان اّول, شاعر ـ باید »نّیِت تضاد« داشته باشد؛  یعنی دو واژه را به عنواِن دو عنصرِ مخالِف هم به  کار 
گر آن دو, خارج از بیت, متضادهای رایجی برای هم نباشند؛ پس »نّیت« حرف اّول را می زند، که فرموده اند: »إنّما األعمال بالّنّیات1« ببرد باشد,  حّتی ا

ــــــــدزشـــــت بایـــــد دیـــــد و انگاریـــــد خـــــوب ــــــــد قن ــــــــورد و انگاری ــــــــد خ ــــــــر بای زه
در این نمونه، عالوه بر زشت و خوب )به معنِی ادبّیاتِی »زیبا«( که تضاّدّ رایج و شناخته شده ای دارند، زهر و قند را هم متضاد می دانیم؛ »زهر« نماد 
گانه, متضاّدّ زهر را  تلخی و »قند« نماد شیرینی. همین کافی ست که شاعر، این دو را به عنواِن دو عنصرِ مقابِل هم, به کار ببرد؛ درحالی که به طور جدا

»پادزهر« می دانیم و متضاّدّ قند را مثالً »نمک«!

2 تضاّد فعلی: یکی از شکل های مهّم تضاد ـ که از دید طّراح هم دور نمانده ـ تضاِدِّ میان فعل  هاست. از نکاِت مربوط به تضاِدِّ فعلی، »انواع تضاِدِّ 

فعلی«، »تضاد در مصدر« و »تضاِدِّ شکافته« را ذکر می کنیم:

 انواع تضاّد فعلی:
الف( تضاّد فعل با منفیِ  خودش:

کــم بــه بــاد رفــت و نرفــت از جبیــن شــوق ــتانه امخا ــ ــرت آن آسـ ــ ــجده وار حسـ ــ ــک سـ ــ )رفتن ≠ نرفتن(یـ
ب( تضاّد فعل با فعِل مقابِل خودش:

)رفتن ≠ آمدن(ضعیفـــــــّی و پیـــــــرّی و بی دســـــــت وپاییجوانـــــــّی و زیبایـــــــی ام رفـــــــت و آمـــــــد

ک، مصدر:  مال
در تضاّد میان فعل ها, شخص و زمان فعلـ  اصطالحاً »صیغه«ـ  مهم نیست, بلکه »اصِل عمل« مهم است؛ یعنی کافی ست مفهوم دو فعل، یعنی مصدِر 

آن دو، با هم متضاد باشند؛ و تضاد در مفهوم فعل هم، شامل تضاد از نوع منفی یا تقابلی ست، چنان که در باال گفته شد.

)رفتن ≠ نرفتن(جــان از میانــــــه رفـــــــت و نرفتـــــــی ز یاد ماپنداشتــــــم که مهر تو با جــــــان سرشتــــه است
 تضاّدّ شکافته:

در تضاد میان فعل ها مراقب باش که پیشوند نفی »نـ « ممکن است از فعِل خود جدا شده و به صورت »نه« با فاصله, پیش از آن آمده باشد. در این 
حالت، فعل مثبت با »فعل منفِی شکافته« تضاد دارد.

ــه ســر هرکــه فتــد کوهکــن اســتبیســتون کنــدن فرهــاد نــه کاری اســت شــگفت    )نه ... است )نیست( ≠ است(شــور شــیرین ب
ــدم ــ ــگ آمـ ــ ــر جنـ ــ ــز بهـ ــ ــروز نـــ ــ ــن امـ ــ    )نه ... آمدم )نیامدم( ≠ آمدم(پـــــی پـــــوزش و نـــــام و ننـــــگ آمـــــدممـ

ــت ــن اس ــدار ممک ــت دی ــه مهل ــک دو دم ک ــن ی عمــرای کار  پیداســت  نــه  کــه  مــا  کار     )است ≠ نه ... است )نیست((دریــاب 

نمونه ها

ــام ــ ــ ــچ خ ــ ــ ــه هی ــ ــ ــال پخت ــ ــ ــد ح ــ ــ پـــــــس ســـــــخن کوتـــــــاه بایـــــــد والّســـــــالمدرنیاب

پخته ≠ خام
چـــو مـــی  خـــوردی ســـبک برخیـــز و مخـــروشبیـــــا بنشـــــین و مـــــی بســـــتان و مـــــی نـــــوش

نشستن ≠ برخاستن

1- از پیامبر اسالم - صّلی اهلل علیه و اله و سّلم - به نقل از »امالی«، شیخ طوسی،  ص 816
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ــد ــ ــد و می آین ــ ــت می رون ــ ــف و رخ ــ ــوی زل ــ ــه ب ــ ــریب ــ ــ ــه جلوه گ ــ ــ ــایّی و گل ب ــ ــ ــه غالیه س ــ ــ ــا ب ــ ــ صب

رفتن ≠ آمدن
ــو ــودی شـــــــدی نانـیـک خــــ ــو بــــــ مهربــــــــان بــــــــودی شــــــــدی نامهربــــــــاننیــک خــــ

نیک خو ≠ نانیک خو / مهربان ≠ نامهربان
ــت ــ ــمان گذش ــ ــه از آس ــ ــه ک ــ ــید نال ــ ــی رس ــ ــاجای ــ ــان م ــ ــن فغ ــ ــید ای ــ ــا نرس ــ ــچ ج ــ ــه هی ــ ــا او ب ــ ب

رسیدن ≠ نرسیدن
ـــان نمی یابــــم ـــا درد چــــون درمـ ـــم بـ تحّمــل می کنــم بــا زخــم چــون مرهــم نمی بینــمقناعــــت می کنـ

درد ≠ درمان / زخم ≠ مرهم
ــود ــده ب ــر افکن ــه زی ــه پرســش ســر ب ــرا؟شــور فرهــادم ب ــ ــرباال چ ــ ــخ س ــ ــواب تل ــ ــیرین، ج ــ ــب ش ــ ای ل

پرسش ≠ جواب / سر به زیر افکنده بودن ≠ سرباال بودن )زیر ≠ باال( / شیرین ≠ تلخ
ــــت ــــا نخواس ــــتی ره ــــت هس ــــرا ز محن ــــردون م مرگـــــم رســـــیده بـــــود ولیکـــــن خـــــدا نخواســـــتگ

هستی ≠ مرگ
ــد؟ ــ ــه دیـ ــ ــرّی و تریاقـــــی1 کـ ــ ــی زهـ ــ ــو نـ ــ ــد؟هم چـ ــ ــه دی ــ ــتاقی ک ــ ــاز و مش ــ ــی دمس ــ ــو ن ــ هم چ

زهر ≠ تریاق
عشــق اســت اصل دردها، عشــق اســت هــم درمان عشــق2هــم شــادی و هــم غــم بــود هــم ســور و هــم ماتــم بـُـَود

شادی ≠ غم / سور ≠ ماتم / درد ≠ درمان
دهـــــر مســـــت اســـــت و رای تـــــو هشـــــیارچــــرخ پســــت اســــت و هّمــــت تــــو بلنــــد

پست ≠ بلند / مست ≠ هشیار
ــت ــ ــ ــم در قفاسـ ــ ــ ــب غـ ــ ــ ــادی را شـ ــ ــ چـــــون در ایـــــن باشـــــید، از آن یـــــاد آوریـــــدروز شـ

روز ≠ شب / شادی ≠ غم
ــــــدم ــــــان گردی ــــــرد جه ــــــوس گ ــــــه ه ــــــری ب ــنیدمعم ــ ــد بشـ ــ ــوب و بـ ــ ــت، خـ ــ ــمن و دوسـ ــ از دشـ

دشمن ≠ دوست / خوب ≠ بد
صلــح و جنگــش رنــج و راحــت، مهــر و کینش حــّل و عقددســت و تیغش آب و آتش، حلم و خشــمش، خیر و شــر

آب ≠ آتش / حلم ≠ خشم / خیر ≠ شر / صلح ≠ جنگ / رنج ≠ راحت / مهر ≠ کین / حل )گشودن( ≠ عقد )بستن(

تمرین

در کدام بیت آرایه »تضاد« بیشتر به کار رفته است؟
ــت ــینه نیس ــرا در س ــی چ ــرا گفت ــمن م ــه دش بــس کــه مهــر دوســت آن جا هســت جــای کینه نیســت1( کین

کنون چمن چــون طبع پیر ــوان2( ســرد و پژمــرده شده ســت ا ــع ج ــون طب ــازه چ ــرم و ت ــود گ ــر ب ــه گ ــد گ چن

درد و درمــان، رنــج و راحــت، بی قــرارّی و ســکون3( دشــمنان دوســت را هنــگام جنگــش هســت و نیســت

عشــق اســت اصل دردها، عشــق اســت هم درمان عشــق4( هــم شــادی و هــم غــم بــود هــم ســور و هــم ماتــم بَُود

1- زهـر و تریـاق هـر دو همزمـان تعبیـری برای »نی« هسـتند و از ایـن نظر، »پارادوکـس« سـاخته اند؛ در عین حال، طـّراح، واژه های »زهـر و تریـاق« راـ  بدون توّجه بـه مفهوم بیت 
یـا ارتبـاط متناقض نمای آن هـا ـ مصداق »تضـاد« می داند.

2- همزمـان بـودِن شـادی بـا غم، سـور با ماتـم و درد با درمـان، در واقـع، مصـداق آرایه»پارادوکس« اسـت، اّما مطابـق نظر طـّراح، این واژه هـا عالوه بـر کارکرد متناقض نمـای خود، 
دو بـه دو با هـم رابطه »تضـاد« دارند.
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345آرایه های ادبی | تضـاد )طبـاق(

)مرور ذهنی: تضاد یعنی وجود مفاهیم مخالف( روش حّل تست 

مراحل کار:

   استخراج واژه های مظنون به تضاد: تعیین واژه هایی که بالقّوه تضاد می سازند و حذف کلماتی که اصالً استعداد و قابلّیت تضاد ندارند.

در این مرحله، برای هر واژه»مظنون به تضاد«، یک تا چند واژه متضاد را به طور کّلی و نه لزوماً با توّجه به بیت در یک کمانک)پرانتز( روبه روی آن نوشته ایم.

ی برای آن ها پیدا نمی شود؛    حذف واژه های مستعّد بیکار: حذف کلماتی که بالقّوه استعداد و قابلّیت تضاد دارند، اّما در بیت حاضر کلمه متضاّدّ

درنتیجه، استعداد آن ها بی استفاده مانده است.

   دسته بندی، شمارش و انتخاب پاسخ: دسته بندی، به ویژه به درد سؤاالتی می خورد که تعداِد مجموعه های متناسب پرسیده می شود.

بررسی گزینه ها، مرحله به مرحله:

ــت ــینه نیس ــرا در س ــی چ ــرا گفت ــمن م ــه  دش بــس کــه مهر دوســت آن جا هســت جــای کینه نیســت1( کین

   واژه های مظنون )به ترتیب، هر کدام مستعّد تضاد با واژه های داخل کمانک(: کینه )مهر( / دشمن )دوست( / گفتی )نگفتن یا شنیدن( / نیست 

)هست, است، بَُود( / مهر )کینه( / دوست )دشمن( / آن جا )این جا( / هست )نیست، نباشد( / کینه )مهر( / نیست )هست, است، بَُود(

ی در بیت ندارند,  حذف می کنیم »گفتی / آن جا«؛ می ماند: کینه /     حذف واژه های مستعّد بیکار: از بین واژه های »قابِل تضاد«, آن هایی را که متضاّدّ

دشمن / نیست / مهر / دوست / هست / کینه / نیست

   دسته بندی:  کینه ≠ مهر / دشمن ≠ دوست / نیست ≠ هست

  تضاد دارد: 3 مورد

کنون چمن چــون طبع پیر ــوان2( ســرد و پژمــرده شده ســت ا ــع ج ــون طب ــازه چ ــرم و ت ــود گ ــر ب ــه گ ــد گ چن

   واژه های مظنون )به ترتیب، هرکدام مستعّد تضاد با واژه های داخل کمانک(: سرد )گرم( / پژمرده )تازه( / شده ست )نشده ست( / پیر )جوان( / بود )نبود( /

گرم )سرد( / تازه )پژمرده( / جوان )پیر(

ی در بیت ندارند,  حذف می کنیم »شده ست / بود«؛ می ماند: سرد /     حذف واژه های مستعّد بیکار: از بین واژه های »قابِل تضاد«, آن هایی را که متضاّدّ

پژمرده / پیر / گرم / تازه / جوان

  دسته بندی: سرد ≠ گرم / پژمرده ≠ تازه / پیر ≠ جوان

  تضاد دارد: 3 مورد

ســکون3( دشــمنان دوســت را هنــگام جنگــش هســت و نیســت و  بی قــرارّی  راحــت،  و  رنــج  درمــان،  و  درد 

   واژه های مظنون )به ترتیب، هرکدام مستعّد تضاد با واژه های داخل کمانک(: دشمنان )دوستان( / دوست )دشمن( / جنگ )صلح( / هست )نیست، 

نباشد( / نیست )هست, است، بَُود( / درد )درمان( / درمان )درد( / رنج )راحت( / راحت )رنج( / بی قراری )قرار, سکون( / سکون )حرکت, بی قراری(

ی در بیت ندارند,  حذف می کنیم »جنگ«. شاخ و برگ های اضافی مانند     حذف واژه های مستعّد بیکار: از بین واژه های »قابِل تضاد«, آن هایی را که متضاّدّ

»ان« جمع در »دشمنان« را هم حذف می کنیم؛ می ماند: دشمن / دوست / هست / نیست / درد / درمان / رنج / راحت / بی قراری / سکون

  دسته بندی : دشمن ≠ دوست / هست ≠ نیست / درد ≠ درمان / رنج ≠ راحت / بی قراری ≠ سکون

  تضاد دارد: 5 مورد

عشــق اســت اصل دردها، عشــق اســت هم درمان عشــق4( هــم شــادی و هــم غــم بـُـَود هــم ســور و هــم ماتــم بَُود

   واژه های مظنون: شادی )غم( / غم )شادی( / بَُود )نَبَُود, نیست، نباشد( / سور )غم، ماتم( / ماتم )شادی، جشن، سور( / است )نیست، نَبَُود، نباشد( / اصل 

)فرع( / دردها )درمان ها( / است )نیست نَبَُود، نباش( / درمان )درد(
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ی در بیت ندارند,  حذف می کنیم »بَُود / است / اصل«. شاخ و برگ های    حذف واژه های مستعّد بیکار: از بین واژه های »قابِل تضاد«, آن هایی را که متضاّدّ

اضافی مانند »ها« در »دردها« را هم حذف می کنیم. می ماند: شادی, غم, سور )مجلس شادی(, ماتم )مجلس غم(,  درد, درمان

  دسته بندی: شادی ≠ غم / سور ≠ ماتم / درد ≠ درمان

  تضاد دارد: 3 مورد

مثِل »مراعات نظیر«، بیشتِر وقتا صورت سؤال تضاد رو هم منفی می دن.

در کدام بیت آرایه »تضاد« به کار نرفته است؟- 1686

ــــی ــــال فالن ــــت ح ــــد اس ــــی ب ــــو گفت ــــه ت ــــنیده ام ک 1( ش

2( بیـــــــا بنشـــــــین و مـــــــی بســـــــتان و مـــــــی نـــــــوش

ــــن ــــا م ــــار ب ــــت ی ــــون هس ــــارم چ ــــعد ی ــــت س ــــا بخ 3( ب

ـــــد ـــــد و می آین ـــــف و رخـــــت می رون ـــــوی زل ـــــه ب 4( ب

ــــردم؟ ــــت م ــــه غیب ــــن ب ــــا ده ــــه بگش ــــت ک ــــه گف ــــو را ک ت

چـــــــو مـــــــی  خـــــــوردی ســـــــبک برخیـــــــز و مخـــــــروش

شـــــادی چـــــو آِن مـــــن شـــــد غـــــم را چـــــه کار بـــــا مـــــن؟

صبـــــــا بـــــــه غالیه ســـــــایّی و گل بـــــــه جلوه گـــــــری

در کدام گزینه آرایه »تضاد« وجود ندارد؟- 1687

گرچـــــــه بـــــــاد خـــــــزان رفـــــــت پـــــــاک گلشـــــــن را 1( ا

2( نیک خــــــو بــــــودی شــــــدی نا  نیک خــــــو

ـــــــت ـــــــمان گذش ـــــــه از آس ـــــــه ک ـــــــید نال ـــــــی رس 3( جای

ــــــی! ــــــد می ده ــــــان پن ــــــه گریه کن ــــــنا ک 4( ای آش

ــــــــــد ــــــــــار می آی ــــــــــوی ی ــــــــــا ب ــــــــــیانه م ز آش

مهربـــــــــــــــان بـــــــــــــــودی شـــــــــــــــدی نامهربـــــــــــــــان

بـــــــا او بـــــــه هیـــــــچ جـــــــا نرســـــــید ایـــــــن فغـــــــان مـــــــا

ـــــــت ـــــــان گرف ـــــــه ج ـــــــش ب ـــــــه آت ـــــــز ک ـــــــرون نری آب از ب

در همه گزینه ها، به جز ............ آرایه »تضاد« وجود دارد.- 1688

1( چنـــان رنجور کـــردی از بـــالی هجـــر فانی را

2( جهـــان مســـّخر حکـــم تـــو و زمانـــه مطیع

3( تیره بختـــی نیـــز مفـــت اعتبـــار زندگی اســـت

4( »محتشـــم!« گر بحر غم امـــواج خواهد زد چنین

کـــه جز وصل تـــو از عمـــر ابد ممنون نخواهد شـــد

کـــر قضـــا غـــالم و جهـــان بنـــده و فلـــک چا

را شـــام  دانـــد  اقبـــال  عالـــم  صبـــح  شـــمع 

ســـیل اشـــک من ز ماهی تـــا به مه خواهد شـــدن

بعضی وقتا هم باید »تعداد« تضاّدا رو بشمری. این جا کار، سخت تره. دست کم نگیری شون!  

)ریاضی 91(- 1689 در کدام بیت بیشترین آرایه »تضاد« وجود دارد؟ 

ـــــــل ـــــــکر وص ـــــــش ش ـــــــه دهان ـــــــد ب ـــــــیرین ننمای 1( ش

ــــم ــــان نمی یاب ــــون درم ــــا درد چ ــــم ب ــــت می کن 2( قناع

3( شـــور فرهـــادم بـــه پرســـش ســـر بـــه زیـــر افکنـــده بـــود

ــــــردون مــــــرا ز محنــــــت هســــــتی رهــــــا نخواســــــت 4( گ

ـــــــــــاند ـــــــــــی نچش ـــــــــــر جدای ـــــــــــک زه ـــــــــــه فل آن را ک

تحّمــــل می کنــــم بــــا زخــــم چــــون مرهــــم نمی بینــــم

ــــــــرا؟ ــــــــخ ســــــــرباال چ ــــــــب شــــــــیرین جــــــــواب تل ای ل

ــــــــدا نخواســــــــت ــــــــن خ ــــــــود ولیک ــــــــیده ب ــــــــم رس مرگ

در کدام بیت آرایه »تضاد«، بیشتر به کار رفته است؟- 1690

ــــــــد ــــــــو بلن ــــــــت ت 1( چــــــــرخ پســــــــت اســــــــت و هّم

2( عمـــــــری بـــــــه هـــــــوس گـــــــرد جهـــــــان گردیـــــــدم

3( دست و تیغش آب و آتش، حلم و خشمش خیر و شر

ــــــــــــت ــــــــــــم در قفاس ــــــــــــب غ ــــــــــــادی را ش 4( روز ش

ــــــــیار ــــــــو هش ــــــــت و رای ت ــــــــت اس ــــــــر مس ده

ــــــنیدم ــــــد بش ــــــوب و ب ــــــت خ ــــــمن و دوس از دش

صلـــح و جنگـــش رنـــج و راحـــت، مهـــر و کینش حـــّل و عقد

ــد ــ ــ ــاد آوری ــ ــ ــید، از آن ی ــ ــ ــن باش ــ ــ ــون در ای ــ ــ چ

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



313 قرابت معنایی | آزمون های جمع بندی فارسی )1(

حاال که به انتهای بخش قرابت معنایی در کتاب دهم رسیدی و تمام تست هایی را که در کنکورهای اخیر آمده بود در کنار کلّی تست تألیفی بررسی کردی تازه 
رسیده ایم به اوِل داستان. حس هایی داری که ما هم آن ها را درک می کنیم.  

حس می کنی همه چیز را بلدی، اّما باز هم یک جای کار می لنگد، حس می کنی به سؤاالت بیشتری نیاز داری، سؤاالتی بیشتر و سخت  تر که تو را با چالش های جدیدی 
رو به رو کنند. حس می کنی باید مهارتت را باال و باالتر ببری، حس می کنی ممکن است همۀ  زحمت هایت هدر برود و نقشه هایی که برای موفق شدن ات کشیده بودی 
به طرفۀ العینی نقش بر آب شود، احساِس ترس و ناامنی می  کنی و می ترسی در حِل سؤاالت کنکور، زمان کم بیاوری و هزار »حس می کنِی« دیگر که خودت بهتر از 

ما می دانی.
دنبال چیزی،  کسی یا جایی می گردی که کمک ات کند تا آماده شوی؛ آماده تر از قبل و صد البّته آماده تر از دیگران.

می خواهیم کمکت کنیم، برایت 8 آزمون در نظر گرفته ایم که سؤاالتش سطِح دشوارتری نسبت به آن چه تاکنون دیده ای دارند حّتی  در برخی موارد سخت تر از کنکور، 
آزمون هایی با سؤاالت سنجیده و نکته دار، ویژۀ آن ها که می خواهند در کنکور »قرابت معنایی«  زنگ تفریحشان باشد.

تعداد سؤاالت را مشابه کنکور سراسری در نظر گرفته ایم، یعنی 9 سؤال در هر آزمون. وقت پیشنهادی مان در  هر آزمون برای دانش آموزان قوی 7 دقیقه، دانش آموزان 
متوسط 9 دقیقه و دانش آموزانی که کم تر روی مهارت های خواندن تمرین  کرده اند و تسلّط کم تری روی مفاهیم سال دهم دارند، 12 دقیقه است. 

آزمون ها را در زمان های پیشنهادی حل کن و اگر در آزمون های اّول زمان کم آوردی ناامید نشو، فقط تلشت را بیشتر کن تا توانایی ات را  در آزمون های بعدی باال 
ببری؛ چه از نظر مهارتت در انتخاب گزینۀ درست و چه در سرعت عمل ات. 

و در آخر هم مثل همیشه این موضوع را فراموش نکن که حتمًا بعد از هر آزمون پاسخنامۀ تشریحی را خوب بخوانی و تک تِک گزینه ها را برای خودت تحلیل کنی. 
یادت باشد بدون استدالل هیچ چیزی را قبول نکن. 

در ضمن اگر می خواهی به صورت هم زمان مفاهیم کتاب درسی را مرور کنی این را بدان که شمارۀ هر آزمون با محتوای  فصل های کتابت مطابقت دارند، به طور مثال 
آزمون 1 از مفاهیم مطرح شده در فصل اّول فارسی سال دهم طرح شده .

آزمون های جمع بندی قرابت معنایی دهم

آزمون شمارۀ 1

 فصل 1 دهم دشوار 9 دقیقه 9 سؤال

از کدام بیت - 1558 به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی، به خالف نموده مباش.«  از نیکی کردن میاسا و خود را  مفهوم عبارت »تا توانی 

دریافت نمی شود؟

1( چـــــو فــرد آیـنـه بــا کــایـنــــات یـک رو بــاش
2( ندارد ظاهــــر اســـالم ســـــودی زرق کیشـــان را
3( ندیـــدم یک نفس راحـــت ز حّس ظاهــــر و باطن
4( بــــاطن و ظاهر خود هر که کند صاف چــــو بــــحر

کــــه شـــــد ســیــــاه رخ کـاغــــذ از دورویـی هـا
گـرچــــه راهـزن بــــر ره بـود گـمــــراه مـی بــاشـد ا
چــــه آســــایش در آن کـشـور کـه ده فــــرمانروا دارد؟
ظـاهــــر و بــاطــــن او عـنـبـر و گـوهــــر بــاشـد

ک / که پیدا کرد آدم از کفی خاک« با همۀ ابیات، به جز بیت ............ متناسب است.- 1559 مفهوم بیت »به نام کردگار هفت افال

کـــان خــــاک جــــان پــــاک او 1( جــــــان پـــا
ــر ــدی ــق ت کـــــــــــارگـــاه  مـــقـــصـــد  2( ای 
گل ز  آفـــریـــنـــد  شــخــص  کـــه  ــی  ــعـ ــدیـ 3( بـ
صنع ــت  دس ــه  ب سرشتی  صــبــاح  چهل  4( خـــاک 

جـــــان رهـــــا کــــن آفـــریـــنـــش خـــــاک او
ــر ــی ــم ــخ ــل صــــبــــاح ت ــ ــه ــ ــود چ ــ ــص ــ ــق ــ م
دل و  هــــوش  و  ــد  ــش ــخ ب خــــرد  و  روان 
ــای خــاک ــن ــدی ث ــرانـ ــطــف بـ ــان ل ــ خـــود بـــر زب

کدام گزینه با عبارت »تا از عیب و گناه خود پاک نگردم، عیب مردم نگویم.« تناسب معنایی بیشتری دارد؟- 1560

ــۀ عیـــب ــد نتیجـ ــد می دهـ ــه اهـــل حسـ ــر بـ 1( هنـ
می پوشـــند چشـــم  نیـــز  دگـــران  او  عیـــب  2( ز 
3( کـــور بـــودم تـــا نظـــر بـــر عیـــب مـــردم داشـــتم
4( پـــردۀ مـــردم دریـــدن پـــردۀ عیـــب خـــود اســـت

غضب چــیــن  تــیــغ  ابــــروی  در  ــت  اسـ ــر  ــوه ج ز 
ــد ــوش آی ــرده پـ ــده پـ ــ ــر دی گـ ــردم ا ــ ــیــب م بــه ع
ــدم ــا شـ ــتن بینـ ــب خویشـ ــه عیـ ــتن بـ ــر بسـ از نظـ
عیـــب خـــود می پوشـــد از چشـــم خالیـــق عیب پـــوش

کدام گزینه با بیت »پیش دیوار آن  چه گویی هوش   دار / تا نباشد در پس دیوار گوش« تناسب معنایی کمتری دارد؟- 1561

دار ــه  ــت ــس ب لـــب  ــد  ــن ــرس ــپ ن تـــا  1( ســـخـــن 
دوســت بــهــتــریــن  بــا  ــود  خـ راز  گــو  2( چـــنـــان 
وقـــار و  ــی  ــت ــخ س ــه  ــل ــم ج آن  بـــا  3( کــــــوه 
سخن گو ــر  ــه ت ــســت آه دارد  گـــوش  4( دیــــــوار 

دار ــه  ــتـ ــسـ آهـ تـــیـــشـــه  ــی  ــن ــک ــش ن ــر  ــهـ گـ
ــت ــی اوسـ ــس ــه دشــمــن تــر ک ــه پـــنـــداری کـ کـ
ــار ــکـ هــــر چــــه گـــویـــی بـــــاز گـــویـــد آشـ
را در  بــگــیــر  دل  ای  بــــررو  بـــام  ــل  ــق ع ای 
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مضمون کدام رباعی، با بیت »چو در وقِت بهار آیی پدیدار / حقیقت، پرده برداری ز رخسار« یکسان است؟  - 1562

ــاب ــی ت ب ــی  ــان ج ــت  ــوس ت ــر  ــه م ز  ذّره  ــر  ــ 1( ه
سخنت از  ــاب  ــت ک یــک  ــت  ا سـ ــی  ــل گ ــرگ  بـ هــر 
ــارش ــس رخ از  گــل  بـــدزدیـــد  ــگ  رنـ 2( چــــون 
نــداشــت ســــود  و  ــل  ــب ــل ب ــت  ــف ــگ ب بــســیــار 
بهار ــگ  رنـ ــو  ت و  دارم  خـــزان  رنـــگ  3( مـــن 
ــف دیـــدار ــخــال ــه شـــد م ــ ایـــن خـــار و گـــل ارچ
کند تـــو  ــار  ــه ب از  ــت  ــای حــک جــمــلــه  4( دل 
کند تـــو  پـــرخـــمـــار  چــشــم  دو  ز  ــی  ــت ــس م

ــرآب پـ ــی  چــشــم ــو  تـ ــاد  ــ ی از  شــبــنــمــی  ــر  هـ
ــاب ــت ک ز  ــر  پـ ــه ای  ــانـ ــاب خـ ــتـ کـ ــه  ــچ ــن غ ــر  هـ
ــان بـــــردارش ــ ــزن ــ ــا چـــو ره ــب آویـــخـــت ص
ــارش ــه ــا بـــه جـــان دهـــد زن ــب تـــا بـــو کـــه ص
خــار و  گــل  ــیــامــد  ن ــشــد  ن یــکــی  دو  ــن  ایـ تــا 
ــزار ــل گ ای  ــخــنــد  ب ــن  ــی ب ــالف  ــ خ ــم  ــش چ بـــر 
ــو کند تـ ــه زار  ــ ــ ــه حـــدیـــث اللـ ــل ــم ــان ج ــ ج
ــنــد ــل آبــــــــدار تــــو ک ــعـ ــت لـ ــ ــدم ــ تــــا خ

کدام گزینه با بیت »بلندی از آن یافت کاو پست شد / َدِر نیستی کوفت تا هست شد« متناسب است؟- 1563

گر ســــر ما بـگــــذرد ز چـرخ 1( چــــون آفـتــــاب ا
2( از کریمان هر قدر لطف و تــــواضع خــــوش نماست
3( بـــــر صـدر بــــود چـشــــم تـواضـع طـلـبــان را
4( افتادگـــی چـــرا نکنـــد کــــس شـــعار خویش؟

افــتــادگــــی بـــــرون نــــرود از ســرشـــــت مـا
سرکشـــی و بــــی نیازی از گـــدا زیبــــنده اســــت
آســــوده بــــود هـرکــــه بــــه بــــاال نـنـشـینـد
زلف از فـتـادگــــی بــــه کـمر دســــت یافـتـه اسـت

کدام گزینه با عبارت »به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی.« متناسب نیست؟ - 1564

1( اّمیـــد من از نامه نوشـتــــن نکـشــــد دســــت
2( اقـبــــال عـشــــق سـاخـت بـه وصـلــــم امـیدوار
گــر چــه کـــــرد قــیـامـت نـســیـم نـومـیـدی 3( ا
4( مـشـــــو ز ســخــتـــــی ایّام نـاامـیـد کـه لـعـل

هر چــــند کـه مکـتــــوب مرا جـنگ جــــواب اسـت
ورنــــــه زیـــاد بــــــود تـــمـــّنــــــای او مـــرا
نــرفــت انــتـــظـــــار  راه  امــیــد مــن ز ســـــر 
گـر چــه در ســنـگ اســت ز آفــتـــــاب خــورد رزق ا

کدام گزینه با بیت »شاد و بی غم بزی که شادی و غم / زود آیند و زود می گذرند« تناسب معنایی کم تری دارد؟- 1565

1( روزگـــار طـــرب و نــوبــــــت غـــم مــی گــذرد
نیســـت اعتمـــاد  دون  زمانـــه  مهلـــت  2( بـــر 
3( جهـــان و هرچـــه در او هســـت پایـــدار نمانـــد
4( چـــه از بیم خزان ای تنگ دل بـــر خویش می پیچی؟

می گـــذرد هـــم  ز  زود  جــــهان  ســــور  و  ماتــــم 
چـــون صبح در خوشـــی به ســـر آور دمی که هســـت
بیـــار بـــاده، کـــه عالـــم بـــه یـــک قـــرار نماند
غمی بــــر بـاد ده چــــون غنچه تــــا مشت زری داری

ابیات کدام گزینه به مفهوم یکسانی اشاره دارند؟- 1566

1( اعتمـــادی نیســـت بـــر جمعّیـــت بـــرگ خزان
بـر صــــلح و جــــنگ اهل جـهان اعتــــماد نیسـت
حیرت انـــد آیینـــه دار  دورگـــرد  2( عاشـــقان 
حیرت شـــبنم در ایـــن گلـــزار عین حکمت اســـت
3( مشــــو از زیردسـت خــــویش ایمن در زبـردسـتـی
مشـو غــــافل ز حــــال زیردسـتــــان در زبـردسـتـی
4( هر که این جــــا جــــمع سازد خویش را، فردای حشر
ز اشـــــک و چــهـره تــــو را داده انــــد آب و زمـیـن

زود مـی پاشــــد ز یـک دیـگــــر کـتــــاب عـاشـقـان
بـاش مـهّیای جــــنگ  مـی کــــنند  چـون صـلــــح 
مپـــرس بـــاال  عالـــم  از  را  افتـــاده  شـــبنم 
رتبـــۀ بینایـــی هـــر کـــس به قـــدر حیرت اســـت
که خون شیشـــه را نوشـــید جام آهستــــه آهســـته
کـه ســــر را پــــاس می دارد بـه زیر پــــا نظـر کـردن
خــــویش را چـون قطــــره در دریای غـفــــران افکند
کـن زراعــت  فـــــردای خـــــود  تــوشــۀ  بـــــرای 

آزمون شمارۀ 2

  فصل 2 دهم دشوار 9 دقیقه 9 سؤال

کدام بیت با »تابوت مرا جای بلندی بگذارید/ تا باد بََرد سوی وطن، بوی تنم را« متناسب است؟- 1567

1( مرا چون حلقه در بــــیرون در تــــا چند بــــگذاری؟
2( نشـــاط غربت از دل کـــی برد حّب وطـــن بیرون؟
3( نه خـــارم کز وجـــود من گلســـتان ننگ بـــار آرد
4( عقیق خاتــــم شـــاهم، یمن زندان بــــود بــــر من

لــــب حــرف آفـریـنـی در خــــور آن انـجــمـن دارم
بـه تـخــــت مصرم اّما جــــای در بـیت الحــــزن دارم
عقیـــق نامـــدارم حـــق شـــهرت بـــر وطـــن دارم
دل غربـت پـرستــــم، جــــنگ بـا حــــبّ الوطن دارم
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ابیات کدام گزینه مفهوم مشترک دارند؟- 1568
الف( نیســـت خاشـــاِک وجود ما جدا از ســـیل غم
گذشـــته تقدیر  کـــم  و  بیـــش  از غـــم  دل  ب( 
را زیان دارد او چشـــم  کلَفت )= ســـختی(  ج( غبار 
د( الله وارم، دل ز غم صد چاک شـــد در بی کســـی
ه( مایـــۀ آرام دل، چشـــم هوس بســـتن اســـت

مـــا خس و خاریـــم، اّما کـــم به ســـاحل می رویم
گذشـــته دل گیـــر  عالـــم  بـــد  و  نیـــک  وز 
دیدن می تـــوان  پوشـــیده  دیـــدۀ  بـــه  جهان 
هیـــچ کس ننهـــاد غیـــر از داغ، دســـتی بر دلم
از تپـــش آســـوده اســـت، بـــاِز نظردوختـــه

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

کدام گزینه با مفهوم آیۀ شریفۀ ！َوالَ تَحَْسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلواْ فِی َسِبیِل اهلِل َأمَْواتاً بَْل َأحَْیاء ِعنَد َربِِّهْم یُْرَزُقوَن  متناسب است؟- 1569
1( که بــــا تــــو حـــرف شـــهیدان عشـــق می گوید
2( زندگی بـی دوسـتـان چـون خـضر، بـار خـاطر اسـت
3( ســـر بـــر آرد از گـریـبـــــان حـیــات جـــاودان
4( بی  آبـــرو حــیــات ابــــــد زهــر قــاتــل اســت

کـه خــــون شـبــنــــم از آفـتـــــاب مـی جــویـد؟
تـلـخــــی مــــرگ از حــــیات جــــاودانی می کـشـم
گر شـــهیدی در ره او  از ســــر جـــــان بــگــــذرد
نـمـی دهـیـم بـــــه چــشـمـۀ حـیــــوان  آبــرو  مـا 

کدام گزینه با بیت »یارب این آتش که در جان من است / سرد کن زان سان که کردی بر خلیل« متناسب است؟- 1570
1( گـــر چـــون خلیـــل ســـوخته ای از غـــم خلیل
2( هـــر کـــه زد بر آتـــش خشـــم آب، ماننـــد خلیل
3( یـــارب، ایـــن ســـنگین دالن را شـــیوۀ رحمی بده
4( دل در گـــذار و مانـــده ام از خـــان و مـــان خویش

گیـــر قـــرار  آتـــش  در  و  مگـــرد  گلســـتان  در 
آتـــش ســـوزنده را بـــر خـــود گلســـتان می کنـــد
کننـــد حاصـــل  را  بیچـــاره  عاشـــق  مـــراد  تـــا 
 فضلـــت مگـــر نهـــد بـــه ســـر زخـــم مرهمـــی

مفاهیم »احترام به حقوق دیگران ـ طلب عنایت ـ خدمت به هم نوع ـ مناعت طبع ـ پرهیز از تزویر« به ترتیب از کدام گزینه دریافت می شود؟- 1571
الف( به خلق احســـان کن و چشـــم از تالفی پوش، می باید
است آشـــکار  یک  رنگ  نهانشـــان  جهان،  اهل  ب( 
برگردد تیرانـــداز  ســـوی  دائم  طعنه  خدنـــگ  ج( 
د( چنـــان بـــه راه طلـــب هّمتـــم بلنـــد بود
ه(  غبـــار اخگـــر دل را بـــه آب نتـــوان بـــرد

باشـــی بادزن  چون  بی عوض،  راحت رســـان  کس  به 
نشســـته چهره ها  بـــر  دل هـــا  نفـــاق  گـــرد 
کســـی را قدر مشـــکن گر نخواهـــی کم بها گردی
نمی خواهـــم بقـــا  آب  جـــز  ســـراب  از  کـــه 
می خواهـــم نـــگار  زلـــف  ســـر  از  نســـیمی 

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

مضمون کدام بیت متفاوت است؟- 1572
1( قـــد علم کن بـــه ســـرافرازی و مردی چون شـــیر
2( دوســـت خـــون دل ما خـــورد به جـــای می ناب
3( در ره عشـــق وطـــن از ســـر و جـــان خاســـته ایم
4( شـــرف خانـــۀ خود گـــر تـــو و من حفـــظ کنیم

مـــا النـــۀ  شـــود  خـــرس  عشـــرتکدۀ  ورنـــه 
در عـــوض زهـــر بـــال ریخـــت بـــه پیمانـــۀ مـــا
تـــا در ایـــن ره چـــه کنـــد هّمـــت مردانـــۀ مـــا
مـــا شـــرف  خانۀ  بیگانـــه  خانـــۀ  نشـــود 

کدام گزینه با عبارت »از این که توانسته بودم با رنج چهار سالۀ اسارتم، یک پَر کرکس را بکنم، خوشحالم.« متناسب است؟- 1573
1( چون همایان جیفه )= مردار( پیش کرکســـان انداختیم
ک رو 2( زنـــده کـــن دل را بـــه نور عشـــق، بر افـــال
آبـــدار شمشـــیر  و  زر  کیســـۀ  نیســـت  3( گـــر 
4( »صائـــب« غنیمت اســـت کـــه در ســـنگالخ دهر

کنـــون همایـــی یافتیـــم الجـــرم بـــر کرکســـان ا
مـــرداروار شـــدن  خواهی  کرکســـان  خـــرج  ورنـــه 
درافکنیـــم رقیبـــان  تـــازه  راه  بـــه  خـــاری 
مـــا کبـــود  روی  بـــه  ســـبز  بخـــت  خندیـــد 

کدام گزینه با آیۀ شریفۀ ！أال بذکراهلل تطمئن القلوب تناسب دارد؟- 1574
1( بـــال بر اهل ایمــــان می شـــود نازل کز انگشـــتان
2( قلـــوب خلـــق ز مهـــرت چنـــان لبالب گشـــت
روزگار حـادثــــات  تنگنـــای  میـــان  3( در 
4( َگـــَرم به دســـت فتـــد انُدهـــت به صد شـــادیش

بـــــه انگشت شـــهادت می رســـد زخم نــــدامت ها
کـــه در ضمیـــر بـــر اندیشـــه تنـــگ شـــد معبر
جـــز بـــه ذکـــرش آتـــش دل هـــا نمی گیـــرد قرار
قلـــوب قـــوت  تـــو  غـــم  ای  کنـــم  روح  غـــذای 

ابیات کدام گزینه با عبارت زیر متناسب نیست؟- 1575
و  می کنند  محاسبه  را  زندگی خویش  سراپای  و  می کاوند  قاضی  یک  وسواس  با  را  گذشتۀ خویش  و  یافته اند  خلوتی  گوشۀ  بّچه ها  از  دیگر  »بعضی 

می نویسند.« وصیت نامه  
الف( نامـــۀ اعمال چـــون برگ خزان ریـــزد به خاک
ب( نســـیه مکـــن نقد خـــود که هـــر گل صبحی
روز شـمـار شـد بـــــه  از حــســاب  آسـوده  ج( 
د( خیانت بـــر تو دارد تلـــخ یاد روز محشــــر را
ه( دم را شـــمرده ســـاز کـــه مردان خودحســـاب

کند محشـــر  صف  بـــر  گـــذاری  گر  ســـردم  آه 
اســـت حســـاب  روز  خودحســـاب،  نظـــر  در 
این جا کســـی کـــه درد و غـــم بی شـــماره یافت
نیندیشـــد دیوان  از  افتاد  که هر کس خودحســـاب 
نداده اند محشـــر  پرســـش  دســـت  بـــه  دامن 

4( ج ـ ه 3( ب ـ د  2( الف ـ د  1( الف ـ ج 
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ابیات کدام گزینه با عبارت زیر متناسب تر هستند؟- 1576
گر نتوانی که صورت خود را چون صورت او گردانی؛ باری،  »پادشاه عالم، خبر که داد در این قّصه، از ُحسن سیرت او داد، نه از ُحسن صورت او داد، تا ا

بتوانی که سیرت خود را چون سیرت او گردانی.«
فــــوالد آیینۀ  در  جلـــوه  نکند  الف( ســـــیرت 
دل پذیر لفــــظ،  نــــازکی  ز  شــــود  معـنی  ب( 
کرده ایم قناعـــت  از صورت  معنی  به حســـن  ما  ج( 
د( کدام ظاهر و بــــاطن موافق اســـت بــــه هم؟
ه( با وجود حســـن معنی، خواهش صورت خطاســـت

کـن نـظـــــری  زانـو  آیـیـنــــۀ  در  زنـهــــار 
در شیشـــه اســــت جــــلوۀ دیگر شـــراب را
بوشناسان را قـمــــاش پــــیرهن منظـور نیسـت
دلـش ز سـنگ بـود گــــر سـپـهر مـینـایی اسـت
گرفت نمی بایـــد  محمـــل  دامـــن  لیلـــی  پیش 

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

ل َعلَی اهلِل َفُهَو َحسُبُه متناسب تر است؟- 1577 مضمون کدام گزینه با آیۀ شریفۀ ！َو مَن یََتَوکَّ
»صائب« می شود  عمارت  سیالب  سسـت،  1( زمین 
زاهـد؟ رسـی  کـجــا  تــوّکـل  اهـل  گـرد  2( بــه 
آزادگــی مـا  اســبــاب  افــتــادگــی،  مـا  3( فــرش 
پـشـتـبـان تـوّکـل  از  دارند  کـه  دوشـان  بـر  4( خـانه 

را تــوّکل  بــنـیـاد  زنـهـار  کـاهـلـی  بــر  مـنـه 
اسـت پــیـش  در  اسـتــخـاره  از  گـره  صـد  کـه  را  تـو 
مـبـاش گـو  نبـاشـد  گـر  نگـهبـان  را  مـا  خـانۀ 
مأمـن انـد در  زبـر  و  زیر  شـود  گـر  عـالـم  دو  هـر 

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟- 1578
اغیـــار می زند بــــه  1( عاشـــق که حـــرف عشـــق 
2( مـــا زبـــان اندرکشـــیدیم از حدیث خلـــق و روی
3( یکــــی اسـت مـحـرم و بـیگــــانه پـیش غـیرت من
4( هر نگاهی محــــرم رنگ لطــــیف عـشــــق نیسـت

آبـــــی بــــــه روی صـــــورت دیـــــوار مــی زنــد
گر حدیثی هســـت بـــا یار اســـت و با اغیار نیســـت
تــــو را نـهـفـتـه ز خــــود در کـنــــار مـی خـواهم!
بــــر رخــــسار می بــــاید کشید از اشک  پــــرده ای 

مضمون کدام گزینه با بیت »صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی / ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد« تناسب کم تری دارد؟- 1579
می آیـــــد صبـــا  بـــاد  نفـــس  از  دل  1( بـــوی 
آرد پریشـــان  زلـــف  آن  نکهـــت  صبـــا  2( چـــون 
3( ای صبـــا در حـــرم زلـــف چـــو محرم شـــده ای
4( خبـــر ز چیـــن ســـر زلف مشـــک بوی تـــو داد

یافــــت کــــز آن زلـــف دوتــــا می آید می تــــوان 
آرد درمـــان  مـــژدۀ  مـــرا  پـــردرد  دل 
بـــــه ادب باش کــــه دل های پریــــشان آن جاســـت
آورد نشـــان  گم گشـــته ام  دل  از  چـــو  صبـــا 

کدام گزینه با بیت »خدمت حق کن به هر مقام که باشی / خدمت مخلوق افتخار ندارد« تناسب کم تری دارد؟- 1580
مـــی گـــوی او  شـــکـــر  ــده  ــ ــ زن ــوی  ــ ــ بُ ــا  ــ ــ 1( ت
ــدوم ــخـ مـ از  ــد  ــن ــی ــب ب رازق  2( رزق 
یـــــزدان خـــدمـــت  و  جـــــاه  پــــی  3( از 
ــاد ــد بـ ــ ــاش ــ ــاد ب ــ ــ ــق ب ــلـ 4( خـــــدمـــــت خـ

ــوی ــپـ مـ ــچ  ــ ــی ــ ه آفــــــریــــــده  در  بـــــه 
ــروم ــحـ مـ خـــــرد  از  و  نــــــــادان  ــت  ــ ــن ــ ای
جـــان و  ــه  ــامـ جـ و  ــای  ــ جـ ــزه  ــیـ کـ ــا پـ دار 
ــاد خـــلـــق مـــبـــاد ــ ــ ــار بـ ــ ــت ــ ــرف ــ کـــــس گ

مفهوم کدام گزینه با بیت »گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید/چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها« یکسان است؟- 1581
1( احـــرام طـــوف دامـــن پـــاک تو بســـته اســـت
2( گـرد آن کـعــبــۀ مـغــرور کـه صــد قــافــلـه دل
3( مــا پــرده هـــــا ز آبــلــۀ پـــــای خــود ز شوق
4( بـی بـــــرگ نـتـرســــد ز شـبـیـخــــون حـوادث

مـــدار روا  مغیـــالن  خـــار  بـــه  مـــرا  خـــون 
خون بهـــای ســــر خـــاری ز مغیالنـــش نیســــت
بــــر روی خـارهــــای مـغـیــــالن کـشـیـده ایــــم
لــــرزد دل بــــرگ از نـفــــس سـرد خــــزان بـیـش

کدام گزینه با عبارت »الّصبُر ِمفتاُح الَفَرج« تناسب بیشتری دارد؟- 1582
شدن بهشتی رو  زان  قــانــع  خشک  ــگــاه  ن ــا  1( بـ
بـرسـان غربـت  روشنگر  بـه  خـویش  2( سـینۀ 
3( تــلـخـی ایّـام را بــر خــود گـوارا کـن بــه صـبــر
4( هـر کـه را بــاشــد عــقــیـق صــبــر در زیـر زبــان

است ــردن  کـ کــوثــر  آب  ــا  ب تشنگی  ــب  ل ــر  ب صبر 
وطـن؟ زنـگـار  تـه  در  کـنـی  صـبــر  کـی  بــه  تـا 
تـا ز مـی پـر می تـوان کـرد ایـن قـدح پـر خـون مـکـن
جــام تــبــخـالـش پــر از آب بــقـا خــواهـد شــدن

کدام گزینه به مضمون بیت »تعلیم ز اّره گیر در امر معاش / نیمی سوی خود می کش و نیمی می پاش« اشاره دارد؟- 1583
1( بـه غـیر از ســــنگ، دندان طـمـع را نیسـت درمـانی
گر دارد کــــلیدی در کــــف دسـت دعـاسـت 2( رزق ا
3( رزق می آید بــــه پـای خویش تــــا دندان بـه جاست
4( مـشــو در روزگـار دولــــت از افــتــادگـان غــافـل

کــه گــردد اّره از چـــــوب مــالیـم تــیـز دنـدان تــر
بــــی سـبـب مــــا زور بــــر پــــای طلب مـی آوریـم
آسـیــــا تــا هـســت در انـدیـشــــۀ نـان نـیـسـتــم
بــــه پـیش پـا نـظـر کـن تـا چـراغــــت روشـنـی دارد
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کدام گزینه به مفهوم مقابل عبارت »در مقابلۀ جفا، وفا کرد و در مقابلۀ زشتی، آشتی کرد.« اشاره دارد؟- 1584
1( بــــیش و کـم را بـا نظـر سـنجــــند روشـن گـوهران
2( حـرف سـخــــت از بـردبـاری بـر دل مـا بـار نـیسـت
3( نیســـت جز دندان شکســـتن چـــاره ای کج بحث را
4( بـــــر دل پــرخــون نـدارد سـخــتــی ایّـام دســت

احـتـیـاجـی نـیـسـت مـیـزان قـیـامـت را بــه سـنـگ
مـی دهـد پــهـلـو درخــت مـیـوه دار مـا بــه ســنـگ
از دم عــقــرب گـره نـتــوان گـشــود ااّل بــه ســنـگ
نیسـت مـمـکـن کـشـتــــی آید در دل دریا بـه سـنگ

آزمون شمارۀ 4
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در کدام گزینه به مضمون عبارت »َشَرُف الَمکاِن بِالَمکیِن« اشاره شده است؟- 1585
قـــوی دل  و  بـــزرگ  اصـــل  و  شـــریف  1( نفـــس 
2( گر آب حیـــوان در جهان مغرب زمینش شـــد مکان
3( ســـلطان ابوالملـــوک ملـــک ارســـالن کـــه یافت
4( بـــر هـــر مکان به پای شـــرف ســـوی تخت شـــو

بـــا فضـــل یـــار کـــرد و مکین شـــد بدیـــن چهار
می آب حیوان اســـت و هـــان در مشـــرق مینا مکین
آســـمان اوج  از  شـــرف  زمیـــن  او  ملـــک  از 
در هـــر نظـــر بـــه چشـــم طـــرب روی لهـــو بین

کدام گزینه با قطعه  شعر »چندان تناوری و بلند/ که به هنگام تماشا / کاله از سر کودک عقل می افتد« متناسب تر است؟- 1586
1( ز اسرار حقیقت زاهـــــد کــودن چـــــه دریــابــد؟
2( این لـقـمــــۀ بــــزرگ نـگـنـجـد بــــه هر دهان
3( محـیطی را حـبـابــــی چـون تـواند در گره بـسـتـن؟
4( شـــوکت دریــــا نگــــنجد زیـــر دامـــان حباب

می دانـــد ک  ادرا را  ک  ادرا شــــعلۀ  زبـــان 
ســـپرده اند عنقـــا  بـــه  قـــاف  کـــوه  اســـرار 
نگنجــــد در نظــــر حـســــنی که بی انـــدازه می افتد
پـــــردۀ نــامــوس چــون ســازد نـهــــان دیـوانـه را؟

کدام گزینه با بیت »بید مجنون در تمام عمر، سر باال نکرد / حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی« تناسب بیشتری دارد؟- 1587
1( بــــی ندامت نبــــود صحـبـت بـی حــــاصل خـلق
کم؟ 2( پـس از کشتــــن چه حاصل گریه کردن بـر سر خا
3( گـر کــنـد غــربـــــال صــد ره دور گـردون خــاک را
4( شـد ز لـخـت دل یـکــــی صـد آبــروی چـشـم مـا

می باشـــد انگشــــت گزان  انجــــمن  در  شــــمع 
کـــه بی حاصل بـــود ابـــری کـــه بی هنـــگام می بارد
نیســـت ممکن هم چـــو مـــن بی حاصلی پیدا شـــود
کـــرد گوهـــر روی ایـــن دریـــای بی حاصل ســـفید

کدام بیت با مضمون نهایی عبارت زیر تناسب کمتری دارد؟- 1588
»شهر را از عدل، دیوار کن و راه ها از ظلم و خوف پاک کن، که حاجت نیست به گِل و خشت و سنگ و گچ.«

بــاشــد کــــن  ــخ  ــیـ بـ ــم  ــلـ ظـ را  1( مــــــــرد 
ــی ــواه ــک خ ــل ــر م ــرم گـ ــ ــدل و ک ــ ــن ع ــکـ 2( بـ
ــد ــرده ان ــب ــم ن ــال ــه ع ــه ب ــن ک ــار ک ــی ــدل اخــت ــ 3( ع
بترس و  ــدل  ع ز  کــن  ــت  راس سپری  ــود  خ ــرای  4( بـ

ــد ــاش ب تــــن  ــار  ــ ــص ــ ح دادش  و  ــدل  ــ ــ ع
ــی ــاهـ ــادشـ ــان پـ ــ ــش ــ ــد ن ــ ــاش ــ ــن ب ــ ــ کــــه ای
ــران ــاف ــس م ــت  ــاع ــض ب نـــیـــک،  ــام  ــ ن ز  ــر  ــت ــه ب
ــداز ــران ــی ت ــای  ــه ه ــن ــی ــن س ــ ای ــش  ــ آت ــم  ــه ز س

کدام گزینه با بیت »همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی / به پیام آشنایی بنوازد آشنا را« تناسب ندارد؟- 1589
بیـــار یـــار  ره  خـــاک  از  نکهتـــی  صبـــا  1( ای 
2( بـــر عزم گشـــت خـــّرم و خندان شـــدی ســـوار
افتدت به کشـــور دوســـت گـــر گـــذری  ا 3( صبـــا 
از رخت گل دســـته ای 4( با صبـــا همـــراه بفرســـت 

بیـــار دلـــدار  مـــژده  و  دل  انـــدوه  ببـــر 
ای گل، کـــه هم چـــو بـــاد صبـــا مـــی روی، مـــرو
دوســـت معنبـــر  گیســـوی  از  نفحـــه ای  بیـــار 
بـــو کـــه بویـــی بشـــنویم از خاک بســـتان شـــما

کدام گزینه با آیۀ شریفۀ ！کلُّ نفٍس ذائقُة الموت متناسب است؟- 1590
1( جــمـعـی کـه پــیـش خـلـق گـذارنـد رو بــه خــاک
2( دل بیـــدار را خـــواب اجـــل بیدارتـــر ســـــازد
کـیـزه گـوهـر را 3( بـود زهـر اجـل، خـشـم و غـضـب پـا
4( پیش دســـتی کن، از این تشـــویش خـــود را وارهان

پــــیش از اجـل رونــــد ز خـّسـت فــــرو بـه خـاک
چـــراغ مـــا ز دامـــان کفـــن مـــردن نمی دانـــــد
کـــه از کف وقت طوفان بـیشـتــــر دریا کفن پـوشــــد
جـام پــــر زهر اجـل چـون عـاقـبـت نـوشـیدنـی اسـت

کدام گزینه با بیت »ای ُمفَتَخر به طالع مسعود خویشتن / تأثیر اختران شما نیز بگذرد« متناسب تر است؟- 1591
1( ای بـــه دولت مفتخر، محنت کشـــان را دســـت گیر
2( ای دل بـــه داغت مفتخـــر، درد تـــو را درمان مضر
3( چون برق و باد دولــــت دنـیــــا ســـبک رو اســـت
4( شـــمع محفـــل داغ می گـــردد کـــز آهـــی بگذرد

وی بـــه شـــادی مشـــتغل، انده گنـــان را غـــم بخور
جان ها بـــر آتـــش منتظر، تـــا نوبت آن کی رســـد؟
در دســـت دیـــو یـــک دو ســـه روزی نگین بــــود
از دســـتگاهی بگـــذرد از آن  روزی کـــه حـــرص  آه 

کنون به اسیر کن مدارا؟« تناسب بیشتری دارد؟- 1592 کدام گزینه با بیت »به جز از علی که گوید به پسر که قاتِل من / چو اسیر توست ا
1( سـپــــر فـکــــند فـلــــک پــــیش آه من صـائب
2( خانه در چشـــم تو ســـازد چـــو مگس رو یابــــد
3( سـعــــی در خـون خـود از خـصــــم فـزون تـر دارد
4( از زبـردسـتــــان مدارا بــــا ضعیفان خـوش نماسـت

عالج خـصــــم زبـردســــت جــــز مــــدارا نیسـت
بــــه که بــــا مـــردم بـی شــــرم مـــدارا نکــــنی
هـرکـه بــــا دشـمــــن خـون خـوار مــــدارا نـکـنـد
نیست الیق بـحــــر را سرپـنجــــه بــــا مرجـان زدن
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کدام گزینه با بیت »بر در بخت بد فرود آید / هر که گیرد عنان مرکبش، آز« تناسب بیشتری دارد؟- 1593
1( از حـریصـان تـشـنه چـشـمـی حـرص را افـزون شـود
عنکبوت کــثــر  ا کهنه  خــانــه هــای  در  2( مــی تــنــد 
ــار را ــ ــۀ ادبـ ــت ــررش ــرورد س ــ ــم پـ ــ ــرص دائ ــ 3( حـ
زیـاد طمع کاران  حـرص  جبیـن  چـیـن  از  4( گـردد 

شـود ــارون  ق طعمه  از  سـیر  اسـت  هیهات  خـاک 
حــرص ــأوای  ــ م بـــود  ــران  ــی پ طینت  در  بیشتر 
زد قــاّلب  بـر  طعمه  حـرص  ز  ماهی  را  خویش 
کـنـد افـزون  سـراب  مـوج  را  تـشـنـه  تــاب  و  پــیـچ 

آزمون شمارۀ 5

  فصل 5 دهم  دشوار 9 دقیقه 9 سؤال

ابیات کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی ندارد؟ - 1594
»به شّدتی که از روزگار پیش آید، نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار ـ َجلَّ َجاللُه و َعمَّ نَوالُه ـ ناامید نباید شد که او، تَعالی، رحیم است.«

اســـت هوس  و  غـــم  تکیه هـــا  الف( این همـــه 
مانده ام دانســـته ام ناامیـــدی  بـــه درد  ب( تـــا 
ج( چـــو دونـــان تکیـــه بر اســـباب تـــا چند؟
هیـــچ  کـــس از  مخـــواه  یـــاری  بـــال  در  د( 
ه ( به ناخــــدای توّکــــل سپــــرده ام خـــود را
و( یـــک ذّره اعتمـــاد نشـــاید بـــه جـــاه کرد

اســـت بـــس  خـــدای  رحمـــت  تکیه گـــه 
قـــدر آن ذوقـــی کـــه دل در انتظار یار داشـــت
خداونـــد الطـــاف  بـــر  کـــن  تـــوّکل 
فریـــادرس خـــدا  جـــز  نبـــَود  کـــه  زآن 
نیســـت دریا  مـــوج  ز  خاطـــر  تـــرّدد  مـــرا 
کـــرد تکیـــه گاه  نتـــوان  را  مـــوج  دیـــوار 

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

گر به شهر نیامده بود، نیما نشده بود.« هم مفهوم اند، به جز ............ .- 1595 همۀ گزینه ها با عبارت »نمی دانم خودش می دانست یا نه که ا
1( تـــا برآمـــد از وطـــن یوســـف عزیـــز مصر شـــد
2( میـــزان غربــــت از زر و گوهـــر لبــــالب اســــت
3( غربــــت نمی کشــــی ز وطـــن هـــر کجــــا روی
4( تـا دل پرخون تــوانــــد شــد ز غــربــت نــامــدار

دانـــه گوهـــر در زمیـــن پـــاک غربـــت می شـــود
در پــّلــــۀ وطـن چـــــه اقـامـت کـنــــد کـســی؟
گـــــر آشــیــان تــوســت ا از زیــر بــال خــویـش 
چــــون عقیق از ساده لوحــــی در یمن بــــاشد چـرا؟

همۀ ابیات با بیت زیر قرابت مفهومی دارند، به جز ............ .- 1596
بســـی بگـــذرد  مـــا  بـــه  روزگار  »دوران 
1( تاج سلطانـــــــی که ترک اّولش ترک ســـر اســـت
2( چـــون مســـیحا گر بـــود بـــر آفتابـــت تکیه گاه
3( بـــر امیـــد آب حیـــوان از چـــه باید کنـــد جان؟
4( گرچـــه عالـــم بـــود در فرمـــان ســـنجر آن زمان

گاهـــی شـــود بهـــار دگر گـــه خزان شـــود«
هـــر که  ســـودایش ز ســـر بنهاد دائم ســـرور اســـت
روز آخر خشـــت بالین اســـت و خاکت بســـتر اســـت
گر اســـکندر اســـت عاقبـــت لب تشـــنه خواهد مرد ا
ســـنجدی ناید بـــرون آن جا که خاک ســـنجر اســـت

مضمون کدام بیت ها یکسان است؟- 1597
گــیـاهـی هـر  بــاشــد  تــو  الف( ثــنـاگــوی 
ب( مگر تـو خـود بــــه خـموشـی ثـنای خـود گویی
ج( یک به یـــک از شـــاخ ها را بر درختـــان جابه جا
کامروز زمـــان  هـــر  گویند  تـــو  ثنای  همـــه  د( 
ه( از ثـــرٰی تـــا بـــه ثریّـــا بـــه عبودیّـــت او

اگــــر ســرچــشـمــــۀ زایـنــــده بــاشـی
نیســـت تو  ثنای  خـــور  در  زبـــــان  هیچ  وگرنه 
در ثنـــای حـــق ز هر برگـــی زبان دیگر اســـت
آرد روزگار  بـــازار  بـــه  شـــعر  متـــاع 
همه در ذکر و مناجات و قیام اند و قعود )= نشســـتن(

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

کدام گزینه با عبارت »سراپاش از درماندگی اش خبر می داد.« متناسب نیست؟- 1598
غـّمـازش نشــــود  عــــنوان  کـه  نیســــت  1( نامه ای 
گـل کــــردن  نـهــــان  نـتــوانـســــت  را  2( شبنمی 
ابـــر بـــن  در  نهـــان  خورشـــید  گل  3( می نمانـــد 
4( خـبــــر از وحـشـت نـخـجــــیر دهد جـنـبـش دام

پــیـداســت پــیـشــانـی دربــان  بــخــل ز  و  کــرم 
از گـل روی تــو مـی خــــوردن پــنـهـان پــیـداسـت
پیداســـت جانـــان  چهـــرۀ  بازرهـــی  ار  خـــود  از 
پــیـچ و تــاب دل از آن طـّرۀ پــیـچــان پــیـداســت

مفهوم کدام گزینه با عبارت زیر تناسب دارد؟- 1599
کرام به راه دریا گسیل کرد؛ چنان که در کرامت و فراغ به پارس رسیدیم. از برکات آن آزادمرد، که خدای، َعزَّ و  »چون بخواستیم رفت، ما را به ِانعام و ِا

َجلَّ از آزادمردان خشنود باد.«
1( ز تـردسـتـی زمـین هــــا را کـنـد گـنـجـینـۀ گـوهر
گـر خــرمـن نـدارد مـزرع مـا خــوشـه چــیـن دارد 2( ا
نه ایم کان  3( خوشـــه چین خرمن گل چـــون هوســـنا
4( حصار خرمن خود ســـاز دســـت خوشـــه چینان را

چـــو ابر آن کس که باشـــد خوشـــه چین خرمـــن دریا
گـر بــاران بــــه کـشـت مـا نـبـارد مــــور مـی بـارد ا
کـی بـرای آشـیــــان مـا را بـس اسـت مـشـت خـاشـا
که این جـا جــــامۀ فـتـح شـکر، بــــال مگس بـاشـد
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مضمون کدام بیت متفاوت است؟- 1600
ــار کـــرَدمـــی ــم ــی ــی عــــالج مـــــردم ب ــ ــت ــ 1( وق
اعتبار کــســب  ز  دارد  خــجــل  ــرم  ــق ف 2( الـــفـــت 
کنم عرضه  تــو  ــر  ب خویش  دل  ــال  ح کــه  ــزد  3( سـ
افــتــادم ــدا  ــ ج تـــو  ــل  ــ وص ــۀ  ــان ــان خ ــه ن 4( از 

خویش دوای  ــم  ــدان ن ــه  ک شـــدم  ــان  چــن ــون  ــن ک ا
ــدم ــا ش ــی ــم صــــورت دن ــت ــرف کــســاری گـــر گ خــا
ــت مــوســم اقـــبـــال و روزگــــــار نــشــاط ــ کـــه رف
ــادم ــت اف کــجــا  و  پــیــش  ایـــن  از  ــودم  بـ کــجــا  بــیــن 

کدام گزینه به مفهوم مقابل عبارت زیر اشاره دارد؟- 1601
»اّما من می دیدم که خود پیرمرد در این سفرهای هر ساله به جست وجوی تساّلیی می  رفت؛ برای غم غربتی که در شهر به آن دچار می شد.«

غــــربت عـــّزت  وطـــن  شـــوق  نبـــرد  دل  1( از 
دل ز  غربـــت  عـــّزت  را  وطـــن  یـــاد  2( می بـــرد 
3( رنـــج غـربــــت نکـشــــد هـــر کــــه در این فـصــــل بــــهار
راه در  مشـــو  جـــدا  موافـــق  همرهـــان  4( ز 

اســـت قطره زنـــان  همـــان  آب  گــــهر  صلـــب  در 
ـــود؟ ـــی می ش ـــدا ک ـــد ج ـــر ش ـــه گوه ـــون واصـــل ب آب چـ
ـــا را بــــه گـلـسـتــــان آویـخــــت قـفــــس بــلـبـــــل مـ
را غربـــت  داغ  زنهـــار  دوآتشـــه  مکـــن 

کدام گزینه با عبارت »آن سر بزرگ داغ داغ بود؛ اّما چشم ها را بسته بودند؛ کوره ای تازه خاموش شده.« متناسب نیست؟- 1602
ــفــس شــد پــیــشــۀ او ــوای ن ــ ــر کــس کــه ه ــ 1( ه
ــال پــهــن شــود ــ ــار ب ــ ــن خـ ــ ــه ایـ ــ ــذار ک ــ ــگ ــ م
رای ــردم  ــ ــ ک ــری  ــ ــوزه گـ ــ کـ ــه  ــ ــارگ ــ ک 2( در 
سر و  دســـتـــه  را  کـــــوزه  دلـــیـــر،  مـــی کـــرد 
ســاقــی؟ ای  ــار  چـ و  پــنــج  ــث  ــدی ح چــنــد  3( تـــا 
ــی ــاق س ای  ــاز  ــسـ بـ چــنــگ  هــمــه  کــیــم  خــا
ــرری ض وی  در  نیست  ــه  ک ــی   م کـــوزۀ  4( زآن 
رهــگــذری در  ــه  کـ ــم  ــن ص ای  ــر  ــش ت ــی پ زآن 

او ــۀ  ــشـ ــدیـ انـ از  رویــــــد  ــال  ــ ب ــار  ــ خـ ــد  ــ ص
او ــۀ  ــشـ ریـ و  رگ  دل،  ــن  ــیـ زمـ ز  ــن  ــرکـ بـ
ــای پ ــه  بـ ــاد  ــتـ اسـ دیـــــدم  چــــرخ  پـــایـــۀ  در 
ــدای ــ گ ــت  ــ دسـ از  و  ــاه  ــ ــادش ــ پ ــۀ  ــّلـ کـ از 
ساقی ای  ــزار  ــدهـ صـ چـــه  ــکــی  ی چـــه  مــشــکــل 
ــی ــاق س ای  ــار  ــیـ بـ بــــــاده  هـــمـــه  ــم  ــ ــادی ــ ب
ــری ــن ده دگـ مـ ــه  بـ بــخــور  قــدحــی  ــن  کـ ــر  پـ
ــری ــوزه گـ ــد کـ ــن ــو کـــــوزه ک ــن و تـ خــــاک مـ

آزمون شمارۀ 6

  فصل 6 دهم دشوار 9 دقیقه 9 سؤال

با توّجه به داستان »رستم و اشکبوس« گویندۀ کدام بیت متفاوت است؟- 1603
ســـوار ــد  ــص ــان پ تـــو  چـــون  از  بِـــه  پـــیـــاده   )1
چیست؟ ــو  ت ــام  نـ ــه  ک ــدان  ــن خ گــفــت  ــدو  بـ  )2
بـــدار ــیـــن  آیـ بـــه  را  ــه  ــپ س ــِب  ــلـ قـ تـــو   )3
رزم آزمــــــــای ــرِد  ــ ــ م ــای  ــ کـ ــد  ــیـ ــروشـ خـ  )4

کــــــارزار گــــــردش  ایـــــن  و  روز  بـــدیـــن 
ــت؟ ــس ــری گ ــد  ــواهـ خـ ــه  کـ را  ــرت  ــی سـ بـ ــِن  ــ ت
ــم کـــــــارزار ــنـ کــــنــــون پــــیــــاده کـ مــــن ا
ــای ــو بــــــازِ جـ ــشـ هـــــمـــــآوردت آمــــــد، مـ

مضمون کدام بیت متفاوت است؟- 1604
1( پـرده پـوشــــی پـرده بـر افعال خـود پـوشـیدن اسـت
2( در دل توســـت آن چه می جویی به صد شـــمع و چراغ
کـدان 3( تــخـم نـار و نـور بــا خـود مـی بــری زیـن خــا
4( هـر کــه را از پــا درآری پــا بــه بــخــت خــود زنــی

عیب هـــر کس را کنی پــــوشیده سّتــــار خــــودی
مــــاه کـنـعـانی ولــــی غـافـل ز رخـســــار خـودی
در بـهشــــت و دوزخ از گـفـتــــار و کــــردار خـودی
جـانــــب هـر کــــس نـگــــه داری نــــگه دار خـودی

مضمون کدام بیت متفاوت است؟- 1605
1( دور تـــا از توســـت، می در ســـاغر عشـــرت فکن
2( خســـرو چو خـــورد می ز ســـفال ســـگ کویش
3( ســـر به خـــاک آورد امـــروز آن که افســـر بود دی
مـــدام شـــدی  میّســـر  مـــراد  ار  حافـــظ  ای   )4

ور نـــه این  جامی که می بینی ســـر جم خورده اســـت
او جـــم  جـــام  از  می بـــرد  حســـد  جمشـــید 
تن بـــه دوزخ بـــرد امســـال آن کـــه گردن بـــود پار
تخـــت خویـــش ز  نمانـــدی  دور  تیـــز  جمشـــید 

کدام گزینه با بیت »شما را چو باور به یزدان بود / هم او مر شما را نگهبان بود«تناسب دارد؟- 1606
1( صولــــت شـــیران نـیــــستان را نگهبانی کــنــــد
2( فــرش مـا افــتــادگـــــی، اســبــاب مـا آزادگــی
گــــــر از اهــــــل ایمانـــی مهّیا بـــاش آفت را 3( ا
4( پـنـهـان مـکـن چــــو بــی جـگـران روی در سـپـر

ایـن جــهـان پــوچ را از شـیـرمـردان چــاره نـیـسـت
خـانۀ مــــا را نگـهبـان گــــر نبـاشـد گــــو مـبـاش
که دندان می گزد پـیوسـتــــه انگشــــت شــــهادت را
از حــــفظ حق بـبــــین چــــه سپــــرها همی دهند
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با توّجه به روایت »رزم گردآفرید و سهراب« مخاطب چند بیت سهراب است؟- 1607
ُکنی فرمـــان  کـــه  آیـــد  بهتـــر  را  الف( تـــو 
مجوی رهایـــی  مـــن  کـــز  گفـــت  بـــدو  ب( 
ج( نباشـــی بـــس ایمـــن بـــه بـــازوی خویش
د( کنـــون لشـــکر و دژ بـــه فرمـــان توســـت
گور تـــو  به ســـاِن  دامـــم  بـــه  ه ( نیـــــامد 
و( کنـــون مـــن گشـــایم چنیـــن روی و مـــوی
بازگـــرد کنـــون  گشـــتی،  رنجـــه  چـــرا  ز( 

ُکنـــی تـــوران  ســـوی  نامـــور،  رِخ 
مـــاه روی؟ ای  تـــو  جویـــی،  جنـــگ  چـــرا 
خویـــش پهلـــوی  ز  نـــادان،  گاِو  خـــوَرد 
ُجســـت جنگ  آشـــتی،  ایـــن  بـــر  نبایـــد 
مشـــور نیابـــی  رهایـــی  چنگـــم  ز 
گفت وگـــوی از  پُـــر  گـــردد  تـــو  ســـپاه 
نبـــرد دشـــت  ز  هـــم  آمـــدن  از  هـــم 

4( چهار 3( پنج  2( شش  1( هفت 
مضمون کدام گزینه متفاوت است؟- 1608

1( خـویــــش را پـیشـتـر از مـرگ خـبــــر بـایـد کـرد
2( نـتـــــوان راه عــدم را بـــــه عــصــا طــی کـردن
3( سـیـر انـجـــــام در آیـیـنۀ آغــــاز خــوش اسـت
4( پـیشتــــر زان که شود کشتی تن پــــا بــــه رکاب

در حـضــــر فـکــــر سـرانجــــام سـفـر بــــاید کرد
پـا چــــو از کــــار شـد انـدیشــــۀ پــــر بـایـد کـرد
دام را پــیــــش تر از دانــــه نـظــــر بــایــــد کـرد
کشـتــــی فـکــــر در این بـحـر خـطـر بــــاید کـرد

کدام گزینه با ضرب المثل »خوَرد گاِو نادان ز پهلوی خویش« تناسب بیشتری دارد؟- 1609
1( کـجــــی از طـینـت نــــادان بــــه نصـیحـت نرود
2( از اشــــک بـلبــــل اســــت رگ تـلخــــی گالب
3( بــــه بــــی نیازی مـن نــــاز مـی کـنــــد هّمـت
4( نیســـت خصمی آدمی را غیر خود چـــون عنکبوت

کـــه نیایـــد به فســـون پیـــچ و خـــم از مـــار برون
نــــادان کــنـد حــوالـه ز غــفــلــــت بــه آفــتــاب
خـویـشـتـنــــم بــی مـّدعــــای  دل  از  توانـگــــر 
دام راه هـــــر کــســی از تــــــار آمــال خــود اســت

با توّجه به روایت نبرد »رستم و اشکبوس« گویندۀ بیت زیر کیست؟- 1610
ــد ــ آوری ــد  ــن ــم ک و  ــرز  ــ گ و  ــغ  ــی ت ــد«»هــمــه  ــ آوری ــد  ــن ب و  ــگ  ــن ت ــان،  ــیـ ــرانـ ایـ بـــه 

4( کاموس 3( طوس  2( اشکبوس  1( ُرهّام 
ک مضمونی کم تری با سایر ابیات دارد؟- 1611 کدام بیت اشترا

1( خفتـــگان بـــا تو نگوینـــد کـــه دزد تو کـــه بود
نخســـت دیـــدار  ز  نشناســـیم  گـــر  را  دیـــو   )2
3( دفـــع موشـــان کـــن از آن پیـــش که آذوقـــه برند
4( پایـــه بشکســـت و بدیدیـــم و نکردیـــم هـــراس

بیـــداری چنـــد ز  پرســـید  ایـــن مســـئله  بایـــد 
وای بـــر مـــا ســـپس صحبـــت و دیـــداری چنـــد
نـــه در آن لحظـــه کـــه خالی شـــود انبـــاری چند
بـــام بنشســـت و نگفتیـــم بـــه معمـــاری چنـــد

آزمون شمارۀ 7

  فصل 7 دهم دشوار 9 دقیقه 9 سؤال

کدام گزینه با بیت »کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید/ قضا همی بََردش تا به سوی دانه و دام« متناسب است؟- 1612
1( مــــرا دل بستگی در قــیــــد زنــــدان فــلـک دارد
2( خـصـمی چــــو کج روی همه جــــا در رکاب اوسـت
ک ز کوتـه نظــــری اسـت 3( جــــنگ بــــا گردش افال
4( رسـتــــم از سیلی تـقدیر بـه خــــاک افتـاده است

بــــرون نـایـد ز سـوزن چـون گـره بــــر تـار مـی افـتـد
ک را بــه دشـمـنـی مــــا چـه حـاجــت اسـت؟ افـال
جـنـبــش تـیــــغ هـمـان بـهْ کــــه ز بــازو بـیـنـی
تـا بــــه کی تــــکیه بـه سرپــــنجۀ پــــرزور کنی؟

کدام گزینه با بیت »با بدان کم  نشین که صحبت بد / گر چه پاکی، تو را پلید کند« تناسب بیشتری دارد؟- 1613
1( کـجــــی از بــدگـهـران صـحـبــت نـیـکـان نـبــرد
2( در نگیرد صحبت پــــیر و جــــوان بـــــا یـک دگـر
3( بــه امـتــحـان نـبــود اهــــل هـوش را حـاجــت
4( ایمن ز طـبــــع دزد شــــدن عـین غــــفلت اسـت

ظـفــــر از تـیــــغ مـحـال اســــت بــــرآرد خـم را
تــــا بــــه هم پــــیوست، شـــد تیر و کمان از هم جدا
عــــیار عـالــــم و جــــاهل ز هم نشــــین پـیداسـت
طـلــــب کــــران  سـیـاه درونــــان  صـحـبــــت  از 

کدام گزینه با بیت های زیر تناسب معنایی دارد؟- 1614
کـــرد کوتـــاه  ســـخن  چنـــدی  »روزک 
ریـــش برمـــی کنـــد و مـــی گفـــت ای دریغ!
زمـــان آن  بـــودی  بشکســـته  مـــن  دســـت 
1( روی ســــیه بـه اشــــک نـدامـت شــــود سـفـید
دراز عـمـر  حـاصـلـی  نــــدارد  پــشـیـمـانـی  2( جـز 
کنون، ولی 3( رفت پنجه ســـال و حســـرت می خوری ا
4( تــــو را که بــــهره ز نوش است نیش چون زنبــــور

کـــرد آه  ندامـــت  از  بّقـــال  مـــرد 
میـــغ زیـــر  شـــد  نعمتـــم  کآفتـــاب 
چـــون زدم مـــن بـــر ســـر آن خوش زبـــان«
را ســحـــــاب  سـیـاهــــی  ز  بـــــرآورد  بـــــاران 
آه افسوســـی اســـت هـــر ســـطر از کتـــاب زندگی
تیر چون از شســـت بیرون شـــد پشـــیمانی چه سود؟
از ایـن چــــه سـود کـه داری هــــزار چـشـمـۀ نـوش؟
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مضمون کدام بیت متفاوت است؟- 1615
1( بـی عشــــق، دل از هـــر دو جــــهان ســــرد نگردد
تأثیـــر فلـــک  دل  در  مــــــا  گریـــۀ  2( نکـــرد 
3( در دل آهــــن دم جـان بــخـش را تـأثـیـر نـیـسـت
4( ســـخن ســـرد چه تأثیـــر کنـــد در دل گــــرم؟

این فـیــــض ز تأثـیــــر نـســــیم سـحــــر اوسـت
گنـــاه تخم چـــه باشـــد، زمین چـــو قابل نیســـت؟
بی ســـبب خود را به عیســـی هم چو ســـوزن بســـته ام
جـــوش دریـــا چـــه غـــم از خامـــی عنبـــر دارد؟

ح بِما فیه« متناسب است؟- 1616 کدام گزینه با مضمون عبارت »ُکّل اناٍء یََترشَّ
1( به وصل گوهر شـــهوار آســـان نیســـت پیوســـتن
2( نــــدارد تـــــربیت تأثـیـر در دل هــــای ظلمـانـی
می سـازد ســــیماب  قطــــرۀ  را  گوهرم  3( تـپــــیدن 
4( میندیش از غـبــــار معـصـیت بــــا رحـمت یزدان

کـه هر گــــرداب بـاشــــد مـهر بـر گـنـجــــینۀ دریا
که عنبــــر را نســــازد پـخـتــــه جــــوش سینۀ دریا
چــــو می افـتـم بـه فـکــــر صـحـبــــت دیرینۀ دریا
که گـــردد صـــاف ســـیل از ســـینۀ بــــی کینه دریا

کدام گزینه با عبارت زیر متناسب است؟- 1617

»من از وی در غضب نمی شوم و او از من صاحب ادب می شود. من از سخن او جاهل نمی گردم و او از خلق وخوی من عاقل می گردد.«
1( شــد نـفـــــس بــدگــهـر ز مـــــدارا گــزنـده تــر
2( زخــــم مـی بـاشـد گـران شـمـشـیــــر لـنـگـردار را
3( انـداخــــت پـیــــش ابــر سـپـر، تـیــــغ آفـتـاب
4( چـــون زمین نـــرم از مــــن گـــرد برمی آورنــــد

آشـــنا دیوانـــه  ســـگ  نمی شـــود  احســـان  ز 
کــن انـدیـشــه  بــردبـــــار  از دشــمـنـان  زیـنـهـار 
آن بـــــهْ کــــه خـصـم را بـــــه مــــدارا ادب کـنـی
مـی کــــنم هرچـنــــد بــــا مــــردم مــــدارا بیشتر

مضمون کدام گزینه متفاوت است؟- 1618
ــاس ــی ق کـــــرده  مــعــجــزه  بـــا  را  1( ســـحـــر 
ــل ــام ع آرزو  و  اســــت  ــه  ــن ــح ش 2( خـــشـــم 
ــاز ــم ن در  ــق  ــ ــواف ــ م ــا  ــ ب مـــنـــافـــق  3( آن 
ــار ــی ع در  ــو  ــک ــی ن زّر  و  قـــلـــب  4( زّر 

ــاس ــ اس پــــنــــدارد  مـــکـــر  ــر  ــ ب را  دو  ــر  ــ ه
ــل ــاه ج دگـــــر  آن  ــم  ــ ــال ــ ظ ــی  ــکـ یـ ایـــــن 
نـــیـــاز ــه  ــ نـ آیــــــد  ــزه  ــ ــی ــ ــت ــ اس ــی  ــ پـ از 
ــار ــب ــت اع ز  ــی  ــ ــدان ــ ن هـــرگـــز  ــی  مـــحـــک  ــ ب

کدام گزینه با عبارت »حسودان تنگ نظر و عنوداِن بدگهر وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند.« تناسب بیشتری دارد؟- 1619
1( تـــا کی از وضع حســـد خواهی مشـــّوش زیســـتن
گرچــــه دهـــان تــــلخ 2( محـســــود عــــالمیم، ا
3( شکســـت از ســـنگ اخوان گوهر بی قیمت یوســـف
4( حـســــد بــــه اهل حـســــد کار می کنـــد صائب

داد آب  نبایـــد  را  دادن  بـــاد  بـــر  عافیـــت 
شـــیرین به خـــون چـــو تیشـــۀ فرهـــاد می کنیم
حـسـد در مــــردم نـزدیک بــــیش از دور مـی بـاشـد
چــــنان کـه آتــــش ســــوزنده می خــــورد خـود را

کدام گزینه با ضرب المثل »از کوزه همان برون تراود که در اوست« تقابل معنایی دارد؟- 1620
1( نتــــراود ز لـبــــم چــــون لـب پــــیمانه سـخـن
2( هـم چـو جـان آثـار مـن پـیـداسـت بــر لـوح وجـود
3( بـاطـنم از جـوهر ذاتــــی اسـت پـر نـقـش و نـگـار
طلـــب اربـــاب  شـــیوۀ  نبـــود  4( خودنمایـــی 

مــــرا راز  پــــرده در  بـی خـبــــری  نـشــــود 
نیسـتـم پـنـهان  لــــیک  بـه ظـاهر  پـنـهانـم  گـرچـه 
گرچــــه چــــون آیینـــه در ظاهـــر زمین ســــاده ام
نیســـت پیـــدا  روان  ریـــگ  قافلـــۀ  آتـــش 

آزمون شمارۀ 8

  فصل 8 دهم  دشوار  9 دقیقه 9 سؤال

مضمون کدام بیت متفاوت است؟- 1621
1( نــــژاد گـوهـر مــــن از مـحـیــــط یکـتـایی اسـت
2( رنگ یکتــــایی نگیرد رشتـه چــــون هم تـاب نیست
3( نـقـطـــــه و دایـره و قـطـــــره و دریـاســت یـکـی
4( نمـی گـردد حـجــــاب بـحـر وحـدت مـوجـۀ کـثـرت

بــــه یک نظـــر همـــه را چـــون حبــــاب می بینم
ساختــــن ناســـازگاران  بــــا  نیســـت  ســـازگاری 
خـودپـرستــــان جــــهان مـــا و منی سـاخـتــــه ند
نمی آرد بــــرون سـی پــــاره مصـحــــف را ز یکـتـایی

کدام گزینه با عبارت »همین که آفریده ای نگاهمان را به خویش معطوف کند، ما را از راه آفریدگار بازمی گرداند.« تناسب معنایی بیشتری دارد؟- 1622
1( لـفـظ نـتــوانـد حــجــاب مـعـنـی روشــن شــدن
نمـی شـود حـق بـین  ــدۀ  دی حـجـاب  2( بـاطـل 
را حجاب است چشمش  گردیده  نیش  از  نوش  3( حرص 
خلق حق بین  دیـــدۀ  حــجــاب  شــد  عــالــم  ــوق  4( شـ

شـود؟ حـایل  او  و  مـا  مـیـان  خـط  غـبـار  کـی 
مـاسـت حــق پــرسـت  نـظـر  در  بــهـشـت  دنـیـا 
بــشــکـفـد دنـیـا  لـّذات  از  کـه  کـوتــه انـدیـشــی 
از مـضـمون شـدند از خـوبـی خـط غـافـل  قـلـم  یک  
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کدام گزینه با عبارت »سنگ بزرگی را که بر گور فاتح چین نهاده بودند، برداشتند؛ ولی تیمور ناگهان بر خود لرزید و روی بگردانید.« متناسب است؟- 1623
ره ظلـــم بســـت  نتـــوان  1( بـــی  وضـــع مالیـــم 
2( بـــازار ظلـــم گـــرم اســـت از پهلـــوی ضعیفـــان
3( بـــه ترک ظلـــم ، ظالـــم برنگـــردد از مـــزاج خود
اســـت بـــس  ظلم پیشـــه  کار  عاقبـــت  4( گـــواه 

اســـت مـــوم  ز  زنبـــور  خانـــۀ  در  و  دیـــوار 
آتـــش بـــه عـــزم اقبـــال دارد شـــگون ز خس هـــا
همـــان اخگـــر بود گـــر جمع  گـــردد مشـــت آتش را
مـــردم آزاری ز  نشـــتر  نشســـتن  خـــون  بـــه 

مفهوم عبارت »برای من خواندن این که شن های ساحل نرم است، بس نیست؛ می خواهم که پاهای برهنه ام آن را حس کنند؛ به چشم من هر شناختی - 1624
که مبتنی بر احساس نباشد، بیهوده است.« از کدام بیت دریافت می شود؟

معرفـــت اربـــاب  قّصـــۀ  اســـت  1( جان پـــرور 
2( تـــا فضـــل و عقـــل بینـــی، بـــی  معرفـــت نشـــینی
بســـتیزد دلـــم  بـــا  عشـــق  کـــه  روز  3( آن 
مایـــی هـــم درس  گـــر  ا اوراق  4( بشـــوی 

بگـــو بیـــا  حدیثـــی  بپـــرس  بـــرو  رمـــزی 
یـــک نکتـــه ات بگویـــم خـــود را مبیـــن کـــه رســـتی
بگریـــزد میـــان  از  پای برهنـــه  جـــان 
نباشـــد دفتـــر  در  عشـــق  علـــم  کـــه 

کدام گزینه با قطعه  شعر »چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید« متناسب نیست؟- 1625
1( اختالف رنـــــگ، گـــــل را بـــرنــیـــــارد ز اّتحاد
2( مـا نـفـس بــیـهــــوده مـی سـوزیـم در آه و فـغـان
3( نــیـســت صــدر و آســتــانـی خــانــۀ آیـیـنــه را
گـون نـمـایـد رنـگ مـی 4( ز اخــتــالف ظـرف، گـونـا

بـا دورنگی پــــیش یک رنگـان گل رعــــنا یکـی اسـت
سرکشـــّی و عجـــز پیش حســـن بی پروا یکی اســـت
خار و گل را جــــای در چــــشم و دل بــــینا یکی است
ورنـه در مـی خـانـۀ وحــــدت مـی حـمـرا یکـی اسـت

گر جان ما ارزشی داشته باشد، برای این است که سخت تر از برخی جان های دیگر سوخته است.« تناسب معنایی دارد؟ - 1626 کدام گزینه با عبارت »ا
را پاک چشـــمان  رنگین عذاران  از  ســـیری  1( نباشـــد 
2( گـــر از مجمر گذاری بــــند آهن بــــر ســــراپایش
3( تـــا نســـوزد، عـــود در مجمـــر نـــدارد آدمـــی
4( چه در تحصیل بوی خوش، نفس چون عود می ســـوزی؟

که شـبــــنم تـا نســــوزد، دل ز گلشـن بــــرنمی دارد
محال است این که یک دم بــــیش ماند بـوی عود این جا
نـــــدارد آدمـــــی تـــــا نگرید، آب در گــوهـــــر 
نســــیم خــــلق، مردان را عبـیر جــــامه بـس بـاشد

کدام گزینه با بیت »غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور / پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را« متناسب است؟- 1627
گــــر هسـت حـضـوری 1( در غـیبــــت خـلق اسـت ا
2( کاش از غیبـــت دهـــان خویـــش را می کـــرد پاک
3( نمـی شــــود ز نظــــر چـشــــم شــــوخ او غـایب
4( ز شـوخـی مـی شــــود از دیـدۀ حـیـران مـن غـایـب

گر هســــت در تــــرک تـماشـاســــت تــــماشایی ا
ک کرد آن کـــه چندین پـــاک دندان خـــود از مســـوا
بــــه هر طــــرف که روم این سـتــــاره در پـیش اسـت
گر صد نسخــــه زان رخـســــار، چــــون آیینه بـردارم ا

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب بیشتری دارد؟- 1628
گر من زنده ماندم و تو مایل بودی، وفادارترین غالمت خواهم شد و به فرزندانم نیز چنین  »من می خواستم تو را بکشم، اّما تو جانم را نجات دادی. ا

خواهم گفت.«
1( گرچـــه با هـــر کس کنی نیکـــی، نمی بینـــی زیان
2( همان بــــا نفس نیکی می کنم، هر چــــند می دانم
3( انتـقــــام از دشــــمن عـاجـز بــــه نیکی می کشـم
4( گـوش مـال آخـــر شـــــود دســت نــوازش ســاز را

سـعــــی کـن زنـهــــار پـیـدا کـن زمـیــــن قـابــلـی
کز احسان نیســـت ممکن دوســـت کردن دشمن خود را
می کـنم سـرسـبــــز خـاری را کــــه در راه مـن اسـت
ســـر مکـــش گـــر گوش مالـــی می دهـــد دوران تو را

مضمون کدام بیت متفاوت است؟- 1629
1( تــــو از فـشــــاندن تـخــــم امـید دســــت مـدار
کســـاران فیـــض بیـــش از آب رحمـــت می برند 2( خا
3( نــاامــیــــد از آه ســرد و نــالـۀ ســوزان مــبــاش
4( گرد عصیان بـحــــر رحــــمت را نمی آرد بـه جـوش

بــی درنــــگ مـی بــارد ابـــــر رحـمـت حــــق  کـه 
را آب  خوش عنانـــی  باشـــد  پســـت  زمیـــن  در 
کـایـن بــخــار و دود آخــر ابــر رحــمـت مـی شــود
صاف گردد ســــیل چــــون واصل بــــه دریا می شود
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درس انمه گروه امســـــــی  ـ هستـــــــه و وابستـــــــــه

گروه اسمی یک جایگاه دستوری است که گاه با یک واژه و گاه با چند واژه ساخته می شود.
اجزای گروه اسمی 

در هر گروه اسمی یک هسته و یک یا چند وابسته وجود دارد. هسته، بخِش اصلی و غیرقابل حذف گروه است، اّما وجود »وابسته« اختیاری است.

راه های شناسایی هسته
1ـ  از روی معنی: هسته، مرکز گروه اسمی است و وجود وابسته ها بدون آن غیرممکن است. موضوع اصلی گروه، هسته است و معنِی گروه به هسته بستگی دارد.

گر وابسته پسین نداشته باشد، آخرین واژه گروه است. گر هسته، وابسته پسین بگیرد، اّولین واژه کسره دار گروه؛ و ا 2ـ  از روی ظاهر: ا
نکته!  همیشه اّولین واژه کسره دارِ گروه، هسته است، اّما در مورد برخی حروف اضافه )براِی، بدون، از بهرِ، از براِی، به جاِی و ...(، هم چنین صفِت مبهمِ 

»همه«، فریب کسره های کاذب را نخوریم. 
 

ٰ
نکته!  صفت پسین همیشه با کسره )بعد از کسره( خوانده می شود، مگر این که هسته )موصوف( »ی« نکره داشته باشد. »ی« نکره و در واقع صدای »ی

/i/« نمی گذارد هسته )موصوف( با کسره خوانده شود: کتاِب مفیدـ  کتابی مفید

وابسته ها
به وابسته هایی که پیش از هسته می آیند »وابسته پیشین« و به آن هایی که بعد از هسته می آیند »وابسته پسین« می گوییم:

وابسته های پیشین

مثالنمونه هاوابسته پیشین

این درس، همین تصویر، چنین اشتباهیاین، آن، همین، همان، چنین، چنانصفت اشاره

چه درسی؟ چند تصویر؟ کدام اشتباه؟چه، چند، چندمین، کدامصفت پرسشی

چه درسی! عجب تصویری! چه قدر اشتباه!چه، عجب، چه قدرصفت تعّجبی

صفت مبهم
هر، همه، هیچ، دیگر، چند، تنها

فالن، برخی، بعضی، پاره ای
هیچ درسی، فالن تصویر، برخی اشتباهات

یک درس، دو تصویر، هزار اشتباهیک، دو، سه، ...، nصفت شمارشی اصلی )عدد(

ـُ مین دار( صفت شمارشی ترتیبی نوع 1 )
ـُ مین   n ،... ،یکمین )نخستین، اّولین(، دومین

)آخرین، واپسین(
اّولین درس، پنجمین تصویر، آخرین اشتباه

بهترین درس، زیباترین تصویر، مهم ترین اشتباهبهترین، زیباترین، مهم ترینصفت عالی یا بهترین )ترین دار(

عموحسینآقا، استاد، سردار، عموشاخص

شاخص
شاخص،  عنوان و لقبی ست که بالفاصله و بدون کسره پیش از هسته )یا پس از آن( می آید. شاخص معّرِف جنسّیت، نسبت، رده و درجه، میزان تحصیالت، 

شغل و منصب و اعتبار و مانند این هاست. برخی از شاخص های رایج عبارتند از:
امام، امامزاده، آقا، سّید، برادر، عمو، سرهنگ، سردار، سرکار، کدخدا، مهندس، دکتر، حاج، استاد، عاّلمه و ...

نمونه: عاّلمه امینی، عمو بیژن، برادر چمران، نادر شاه
نکته! شاخص  ها کلماتی هستند که بی فاصله پیش از هسته می آیند. این کلمات در جای دیگر می توانند هسته گروه اسمی، مضاف الیه و یا ...  قرار بگیرند؛ 

در این صورت، شاخص محسوب نمی شوند. 

نمونه:
ـ استاد معین، فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است. : شاخص

ـ ایشان استاِد زبان و ادبیات فارسی هستند. : هسته گروه اسمی
ـ کتاب استاد، دربردارنده مطالب مفیدی است. : مضاف الیه
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517 زبان فارسی | هسته و وابسته

وابسته های پسین

وابسته پسین
مثالنمونه ها

نامنوع

دوست مریم، قصد رفتن، دلممریم، رفتن، ممضاف الیهاسم

صفت

شمارش ترتیبی
ـُ م دار( نوع 2 )

ـُ م )آخر(  n ،... ،فصل اّول، شام آخریکم )اّول، نخست(، دوم

نکته عجیب ترعجیب ترتفضیلی

بار دیگردیگرمبهم

بیانی

مرد خردمندخردمند، زشت، سوزناکمطلق

آب روانروا، روان،  روندهفاعلی

خیمه سوختهسوخته، گرفتارمفعولی

مقاله خواندنیخواندنی، دیدنی، آشامیدنیلیاقت

دل نورانیشیرازی، زرین، پشمینه، مردانه، نورانی، پاییزهنسبی

صفت های بیانی
صفـت بیانـی، بـرای توضیـح و توصیـف یـک واژه به کار مـی رود. در نمودار زیـر با انواع صفت هـای بیانی پرکاربرد و همین طور شـیوه سـاخت برخی از 

آن ها آشـنا می شـوی:

اسم + ه: بهاره، تابستانه، پاییزه

مطلق

ت های بیانی پرکاربرد
صف

ک، خوشحال ک، تلخ، خطرنا پا

بن ماضی / بن مضارع + گار: آفریدگار، آموزگار

اسم / بن / صفت + گر: زرگر، توانگر، روشنگر

اسم / صفت + بن مضارع: خداشناس، راستگو

بن ماضی + ار: خواستار، خریدار

اسم + ین: زّرین، سیمین، چوبین، امروزین، آهنین

فاعلی

ـَ نده: گوینده، نویسنده، سازنده، درخشنده بن مضارع + 

بن ماضی + ه /  ه: پرورده، بسته، شکسته

اسم + ینه: سیمینه، زرینه، چوبینه، چرمینه

مفعولی

بن مضارع + ا: گویا، شنوا، توانا، بینا، کوشا 

مصدر + ی: نوشیدنی، خواندنی، آشامیدنی، ستودنی

اسم + انی: روحانی، نورانی، جسمانی، عقالنی

لیاقت

نسبی

بن مضارع + ان: خندان، ناالن، گریان، دوان، تابان

اسم + ی: آسمانی، رؤیایی، شیرازی، نارنجی

اسم + انه: کودکانه، زنانه، مردانه، ساالنه
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شناسايی هسته

اّولین قدم توی بخش »گروه اسمی« اینه که »هسته « هر گروه رو بشناسی. پس یادت نره اگه گروه، وابسته پسین داشت، اّولین کلمه کسره داِر گروه، هسته س و اگه وابسته   
پسین نداشت، آخرین کلمه هسته س، یعنی همون که می تونه کسره بگیره. اگَرم گروه فقط یه کلمه بود که، هسته، خودشه دیگه! حاال به ترتیب شروع کن به حل کردن سؤاال!

)فنی 81(- 2479 »هسته« گروه اسمی »همین سه کتاب تاریخ ایران« کدام است؟ 

4( همین 3( کتاب  2( تاریخ  1( ایران 

در کدام گروه اسمی »هسته« به درستی مشّخص نشده است؟- 2480

4( کیفّیت پیوند مطالب درسی 3( بهترین شیوه پیوند مطالب  2( همه موارد و پیوند مطالب  1( پیوند دادن مطالب درسی 

حواست به »همه« بود؟ وقتی قبل از اسم بیاد، طّراح همیشه »صفِت پیشین« می گیَرِدش، چه کسره داشته باشه، چه نداشته باشه!  

)فنی 87(- 2481 »هسته«ی کدام گروه اسمی به درستی مشّخص شده است؟ 

4( صمیمانه ترین نوع نوشتن 3( زبان هر دو نوشته  2( کاربرد صفت بیانی  1( نخستین عنوان درسی 

)ریاضی 94(- 2482 »هسته گروه اسمی« روبه روی همه گروه ها درست است؛ به جز ............ .  

2( مجموعه آثار ادبی گذشته این مرز و بوم: مجموعه 1( تعیین ارزش دقیق معنایی عناصر زبان: ارزش 

4( کوچک ترین واحد زبانی با معنای مستقیم و غیرمستقیم: واحد  3( رابطه هم نشینی هر واحد زبانی با واحد زبانی دیگر: رابطه 

)ریاضی 84(- 2483 کلمه های مشّخص  شده در همه عبارات، به جز عبارت .......... »هسته«ی گروه خود محسوب می شوند. 

1( در امام زاده ده که اهالی »معصوم زاده«اش می نامند، برای سفیدکاری گچ به  کار برده اند.

ک زمستانی گاو و گوسفند آن هاست. 2( مراتع اطراف ده پوشیده است از کما و گون که اّولی خورا

3( بوته گون با همان یک جرّقه می گیرد و تازگی ها از ساقه های همین گون کتیرا می گیرند.

4( بهترین وسیله راه جویی برای چارپادارانی است که در زمستان سفر می کنند.

در جمله »هدف اساسی دانشمندان این علم، کشف حقیقت گردش زمین است.« کدام کلمات، »هسته« هستند؟ - 2484

4( دانشمند - گردش 3( هدف - گردش  2( هدف - کشف  1( دانشمند - حقیقت 

)تجربی 83(- 2485 کدام کلمه در عبارت »رستم از هیچ کوششی فروگذار نمی کند تا بلکه کار اسفندیار با مسالمت خاتمه پذیرد.« هسته گروه اسمی نیست؟  

4( کوشش 3( اسفندیار  2( رستم   1( کار  

شمارش وابسته های پيشين و پسين

از این جا به بعد باید »تعداِد« وابسته های پسین و پیشین رو مشخّص کنی. اّول می ریم سراغ »وابسته های پسین«. یادت که مونده؟ وابسته های پسین یعنی صفت و   
مضاف الیه. اّول، جمله رو خوب بخون. بعد یکی یکی گروه ها رو از هم جدا کن. وقتی هسته هر گروه رو پیدا کردی، شروع کن به حساب کردن وابسته های پسین. در ضمن 

با »گروه فعلی« کاری نداشته باش! حواست رو جمع کن! 
در عبارت زیر چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2486

»جنبه شاعرانه اشعار تعلیمی در ادب فارسی بسیار قوی است. این اشعار در کشور ما بیشتر جنبه غنایی یافته است.«

8 )4  7 )3  6 )2  5 )1
در عبارت زیر چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2487

»در اصطالحات سینمایی، به تداخل تصویری در تصویر دیگر، چنان که تصویر اّول به تدریج محو گردد و تصویر دوم واضح و نمایان تر شود »آنشه« می گویند.«

6 )4  5 )3  4 )2  3 )1
در عبارت زیر چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2488

»توصیفات تخّیلی وصف هایی است که گوینده در آن واقعه ای را پس از گذشت سال ها به خاطر می آورد و در نوشته خود ترسیم می کند.«

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در متن زیر چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2489

»از دیگر شرایط حماسه جریان یافتن حوادثی است که با تجربه های علمی سازگاری ندارد و تنها از رهگذر عقاید دینی عصر خود توجیه پذیر است.«
8 )4  7 )3  6 )2  5 )1

َ
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در عبارت زیر چند »وابسته پسین« وجود دارد؟ - 2490
»دید اجتماعی نیما که در سروده های نمادین و انتقادی او تجّلی می یابد، در ادب نوین فارسی جایگاهی ویژه دارد.«

9 )4  8 )3  7 )2  6 )1
)فنی 88(- 2491 در متن زیر چند »وابسته پسین« وجود دارد؟  

»خاطره نویسی عام ترین نوع نوشتن است. برای نوشتن خاطره هیچ محدودیّتی وجود ندارد. خاطره نویسی سبب می شود که از دوران زندگی آثاری 
جان دار بر جای بماند. خاطرات تلخ و شیرین زندگی با نوشتن ثبت و ماندگار می شوند.«

8 )4  7 )3  6 )2  5 )1
در عبارت زیر چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2492

»نگاه های لوکس مردم آسفالت نشین شهر، آن را کهکشان می بینند و دهاتی های کاه کش کویر، شاهراه علی، راه کعبه!«
9 )4  8 )3  7 )2  6 )1

در عبارت زیر چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2493
»منظومه های حماسی را از چشم اندازی دیگر، به حماسه های اساطیری، حماسه های تاریخی و حماسه های دینی تقسیم کرده اند.«

6 )4  5 )3  4 )2  3 )1 
در عبارت زیر چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2494

»بید را در لبه استخری، کناره جوی آب قناتی، در کویر می توان با زحمت نگاه داشت. سایه اش سرد و زندگی بخش است. درخت عزیزی است، اّما 
همواره بر خود می لرزد. در شهرها و آبادی ها نیز بیمناک است، که هول کویر در مغز استخوانش خانه کرده است.«

9 )4  8 )3  7 )2  6 )1
در متن زیر چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2495

»تحّوالت ادبی جامعه ایران را از زمان امضای فرمان مشروطّیت تا به امروز »ادب معاصر« نامیده اند. آمدن صنعت چاپ به ایران،  گسترش روزنامه نویسی، 
آشنایی ایرانیان با ادب اروپایی، نهضت ترجمه آثار اروپایی و تأسیس مدرسه دارالفنون را از عواملی می توان دانست که در این تحّول و دگرگونی مؤثّر بوده اند.«

17 )4  16 )3  15 )2  14 )1
در متن زیر چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2496

گرچه صحبت را بر خلوت ترجیح می داد، باز عزلت را از صحبت کسانی که در قید تعّلقات باقی مانده بودند، بهتر می دید. در خارج از جمع مریدان  »ا
کابر و اعیان که ارتباط با آن ها را برای ارشاد ایشان یا رفع حاجت محتاجان و مظلومان الزم می دید، به مالقات اغیار ـ خاّصه کسانی که برای  خویش و ا

کنجکاوی به دیدار وی می آمدند ـ عالقه ای نشان نمی داد.«
13 )4  12 )3  11 )2  10 )1

و سه تا سؤال از کنکور 90 !  
)هنر 90 / با تغییر(- 2497 در متن زیر چند »وابسته پسین« وجود دارد؟ 

»به کمک بازنویسی می توانیم متون ادبی گذشته را به زبان معیار امروز درآوریم و عناصر کهنه آن ها را تغییر دهیم و به جای واژه های مهجور آن ها، 
تعابیر آشنا بنشانیم و از این راه، مفاهیم دقیق آن ها را به نسل امروز منتقل سازیم.«

14 )4  13 )3  12 )2  11 )1
در عبارت »شاعر به کمک قواعد عروض و قافیه و در چارچوب سنّت ها و روش های شاعری، در فرهنگ ایرانی دو ساخت تازه را بر مجموعه ساخت های - 2498

آوایی فارسی افزوده و از این رهگذر، اثری ادبی آفریده است که می توان نام سخن منظوم بر آن نهاد.« چند »وابسته پسین« وجود دارد؟ )زبان 90 / با تغییر(
15 )4  14 )3  13 )2  12 )1

)انسانی 90(- 2499 در متن زیر چند »وابسته پسین« وجود دارد؟ 
»دگرگونی های پی درپی سیاسی، روابط اجتماعی و فرهنگی، ورود عناصری تازه در قلمرو اندیشه، آشنایی با مکتب های فکری و ادبی اروپا، زمینه ساز 
تحّوالتی در جامعه ایرانی شد که تأثیر آن ها را در نوشته های منثور، با نثرهای ساده داستانی، به ویژه داستان های کوتاه جمال زاده و طنز پرتحّرک و 

مردمی دهخدا، شاهد هستیم.«
21 )4  20 )3  19 )2  18 )1

و در شعر...  
در ابیات زیر چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2500

»گـــر بـــرود بـــه هـــر قـــدم در ره دیدنـــت ســـری
تـــا نکنـــد وفـــای تـــو در دل مـــن تغّیـــری

مـــن نـــه حریـــف رفتنـــم از در تـــو بـــه هـــر دری
چشــم نمـی کنم به خــود تا چــه رسد بــه دیگری«

7 )4  6 )3  5 )2  4 )1
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و یه نمونه برای شمارش »وابسته های پیشین«  
در متن زیر چند »وابسته پیشین« وجود دارد؟- 2501

»نیمه دوم قرن شانزدهم، دوره ای بود که در آن برای نخستین  بار آیین ادبی جامعی برای خلق آثار ادبی به وجود آمد. این آیین ادبی دارای چند اصل 
مهم بود که حّتی تا پایان قرن هجدهم نیز اعتبار خود را از دست نداد. همین اصول، در آغاز قرن هفدهم مایه ایجاد مکتب کالسی سیسم گردید.«

 5 )4   2 )3  3 )2  4 )1

از این جا، هر دو با هم، یعنی باید هم تعداد وابسته های »پسین« رو حساب کنی و هم »پیشین«  
در عبارت زیر به ترتیب چند »وابسته پیشین« و چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2502

»زال، پدر رستم، چون کار را سخت دید، با سه مجمر و سه تن از دانایان، بر پشته ای بلند برآمد و پری را که سیمرغ به یادگار به او داده بود، بر آتش 
نهاد. چون پاسی از شب بگذشت، سیمرغ بر آسمان پدیدار شد.«

4( 2 ـ 2 3( 3 ـ 3  2( 2 ـ 3  1( 3 ـ 2 
در عبارت زیر به ترتیب چند »وابسته پیشین« و چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2503

»این سخنان مرا سخت دگرگون کرد. معلوم شد آن خبری که بر دیوار خانه کدخدا اعالن کرده بودند، همین بوده که: »بعد از این به کودکان ده آموختن 
زبان مّلی ممنوع است.«

4( 3 ـ 5 3( 3 ـ 4  2( 2 ـ 5  1( 2 ـ 4 
در عبارت زیر به ترتیب چند »وابسته پیشین« و چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2504

»در ادب فارسی، شاعران و نویسندگان، همواره دل پذیرترین، زیباترین و شکوه مندترین شیوه تصویرنگاری را در سروده های زیبای خویش به کار گرفته اند.«
4( 3 ـ 3 3( 1 ـ 3  2( 3 ـ 4  1( 1 ـ 4 

در عبارت زیر به ترتیب چند »وابسته پیشین« و چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2505
»گسترده ترین و دامنه دارترین نوع شعر در ادب فارسی، شعر تعلیمی است. شعر تعلیمی، شعری است که قصد سراینده آن تعلیم و آموزش است. 

ماّده اصلی شعر تعلیمی علم و اخالق و هنر است؛ یعنی حقیقت، نیکی )خیر( و زیبایی.«
4( 3 ـ 9 3( 2 ـ 9  2( 3 ـ 10  1( 2 ـ 10 

در عبارت زیر، به ترتیب چند »وابسته پیشین« و چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2506
»این نوشته ها ظاهراً موضوعی ساده و معمولی دارند، اّما در ورای زبان ساده و صمیمی آن ها، بیانی استعاری و نمادین دیده می شود.«

4( 2 ـ 6 3( 1 ـ 8  2( 2 ـ 8  1( 1 ـ 6 
در عبارت زیر به ترتیب چند »وابسته پیشین« و »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2507

»توصیف های نمادین آن توصیف هایی هستند که بر تشبیه و مقایسه بنا شده اند و منظور از آن ها تنها ترسیم یک منظره نیست، بلکه نماد هستند؛ 
یعنی نماینده حالتی که اشیا و مناظر در ذهن به وجود می آورند. این همان است که در اروپا به آن ادب نمادین می گویند.«

4( 2 ـ 4 3( 4 ـ 5  2( 2 ـ 5  1( 4 ـ 4 
در عبارت زیر چند »وابسته پیشین« و چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2508

سفرنامه هایی  چنین  ضمن  در  و  می دهند  یاری  سرزمین ها  جغرافیایی  و  سیاسی  اجتماعی،  موقعّیت  شناخت  در  را  پژوهشگران  سفرنامه ها  »این 
دربردارنده اطاّلعات سودمندی هستند که هر انسانی خود را به آن نیازمند می بیند.«

4( 2 ـ 7 3( 3 ـ 7  2( 2 ـ 6  1( 3 ـ 6 
در عبارت زیر، به ترتیب، چند »وابسته پیشین« و چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2509

»حماسه در لغت به معنای دالوری و شجاعت است و در اصطالح، شعری است داستانی با زمینه قهرمانی، قومی و مّلی که حوادثی خارق العاده 
در آن جریان دارد. در چنین شعری، شاعر، هیچ زمانی عواطف شخصی خود را در اصِل داستان وارد نمی کند و آن را به پیروی از امیال خویش 

نمی دهد.« تغییر 
4( 1 ـ 11 3( 1 ـ 10  2( 2 ـ 11  1( 2 ـ 10 

در عبارت زیر به ترتیب چند »وابسته پیشین« و چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2510
»هر ایرانی فارسی دان در کالم بیهقی موسیقی پرتأثیری حس می کند. این آهنگ موزون، از یک سو با بِه گزین کردن بیهقی از میان انبوه واژه ها به وجود 

می آید و از سوی دیگر محصول توانایی او در تألیف اجزای کالم است.«
4( 2 ـ 13 3( 3 ـ 12  2( 3 ـ 13  1( 2 ـ 12 

در عبارت زیر به ترتیب چند »وابسته پیشین« و چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2511
»مطالعه رمان های سرزمین های دیگر، عمده ترین و مهم ترین راه شناسایی تحّوالت فرهنگی دیگْر مّلت ها است و امکان مقایسه آثار ادبی ارزشمند 

را نیز برای ما فراهم می آورد.«
4( 3 ـ 11 3( 2 ـ 11  2( 3 ـ 12  1( 2 ـ 12 
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در عبارت زیر به ترتیب چند »وابسته پیشین« و چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2512
»برای نمایش هنر نویسندگی بیهقی، تاریخ او را به داستانی دراز مانند کردم. این سخنی گزاف نیست. داستان زمانی جّذاب است و در ما اثر می کند 
که نویسنده، اشخاص واقعه را خوب بشناسد و هر کدامشان مطابق سرشت خود در صحنه ماجرا به حرکت و رفتار درآید و در نتیجه برخورد آن ها با 

یک دیگر، حوادث و کشمکش ها وقوع یابد.«
4( 1 ـ 13 3( 2 ـ 14  2( 2 ـ 13  1( 1 ـ 14 

در متن زیر به ترتیب چند »وابسته پیشین« و چند »وابسته پسین« وجود دارد؟- 2513
»برای شرح پاره ای آثار به ویژه سروده ها  نباید تنها در جست  وجوی یک مفهوم بود. هنرهای کالمی به منشوری می ماند با جلوه های گوناگون. پس 
شایسته است هنگام توضیح چنین آثاری، فضایی در کالس فراهم شود که دانش آموز بتواند به ساحت های مختلف یک شعر راه یابد و ذوق خود را از 

معانی متنّوع آن سرشار سازد.«
4( 2 ـ 11 3( 4 ـ 10  2( 4 ـ 11  1( 2 ـ 10 

)زبان 98(- 2514 در عبارِت زیر، چند وابسته پیشین و پسین، به ترتیب، وجود دارد؟ 
»دلم می خواست این نغمۀ آسمانی را همه بشنوند؛ همان کلمات شورانگیز که از داناترین استاد جهان شنیدم. کاش می شد یک لحظه همه را آشنا 

سازم.«

4( پنج، چهار 3( چهار، چهار  2( چهار، سه  1( سه، پنج 

اینم موضوعش پرسیدِن تعداد وابسته های پسینه با تعیین »نوِع« وابسته. مثالً تعداد »صفت پسین« رو می پرسه. ببین:  
)فنی 88(- 2515 در متن زیر چند »صفت پسین« وجود دارد؟ 

»آدمی عالوه بر نیازهای ماّدی و جسمانی، خواست های گوناگون دیگری نیز دارد که از آن جمله می توان به محّبت، هم دردی و گرایش به هنر و ... اشاره 
کرد. تمّدن بزرگ ایرانی ما همواره توّجهی شایان به جلوه های زیبایی داشته است.«

6 )4  7 )3  5 )2  8 )1

تعداد وابسته های پسین و پیشین رو با تعیین نوعشون می پرسه. مثالً می گه چن تا »صفت« پیشین و پسین می بینی؟!  

)هنر 98(- 2516 در عبارِت زیر، به ترتیب چند صفت پیشین و چند صفت پسین وجود دارد؟ 
»وه که چه پاییز دلنوازی است. این برگ خشک که بر زمین سرد و بی روحش می بینی نوای کدام نی روح بخش را می نوازد؟ مثل این است که پاییز همۀ 

نوا و نغمه اش را در جان زمین جاری می کند«

4( چهار، پنج 3( شش، هفت  2( پنج، پنج  1( پنج، شش 
در عبارت »نویسنده با استفاده از داستان رستم و اسفندیار و گنجاندن اصطالحات امروزی در آن، نوشته را از حالت شناخته شده آن خارج کرده - 2517

است. این بیان غیرمتعارف و خنده دار و هر نوشته ای از این گروه، نوعی نقد اجتماعی محسوب می شود و تأثیر آن در همان زمان به نحو بارزی نمودار 
)هنر 85( خواهد شد.« به ترتیب چند »صفت پیشین و پسین« وجود دارد؟ 

4( 3 ـ 6 3( 4 ـ 5  2( 3 ـ 7  1( 4 ـ 6 

در مورد واژه »نوعی« هم که استاد، زیرسیبیلی رد کرده ن، هیچّی نپرس که اصالً حوصله بگومگو با طّراح رو نداریم. شر دُرُست نکن جَوون!   
تعداد »صفت های پیشین و پسین« در ترکیبات وصفی به کار رفته در عبارت »خواب دیدن ضّحاک نموداری است از درون آشفته و خاطر ترسان و - 2518

)هنر 84( بی آرام او و بر اثر آن که ظلم ها کرده بود، با همه بی رحمی هر روز در تب و تاب و هر شب در جوش و اضطراب بود.« عبارت است از:  
4( 5 ـ 1 3( 4 ـ 2  2( 3 ـ 3  1( 2 ـ 4 

در عبارت »از همان اوایل قرن دوم هجری، عّده ای معدود از مردان هنرور و نگارگر به خلق آثار تمثیلی و حماسی و مضامین مربوط به شرح دالوری - 2519
کاری شهدای کربال به شکل ابتدایی آن پرداختند و به دنبال این حرکت واژه های شبیه خوانی و تعزیه و غم نامه های مذهبی در ادب فارسی راه  و فدا
)زبان 91( یافت.« چند »صفت« وجود دارد؟ 

14 )4  13 )3  12 )2  11 )1

حاال یاد گرفتی که »گروه«ها رو از هم جدا کنی؟ فهمیدی نباید روی ظاهِر کلمه ها قضاوت کنی؟ یاد گرفتی چه موقع یه کلمه صفته و چه موقع ضمیر؟   

شاخص

حاال باید یه کم دقیق شی روی »شاخص«. ویژگی هاشو که یادت نرفته؟ تنها نمیاد، کسره م نمی خواد!  

)ریاضی 89(- 2520 در کدام جمله، وابسته پیشین اسم، »شاخص« نامیده می شود؟ 

2( استاد ما، اسامی همه دانشجویان را می دانست. 1( عموی احمد، خانه خود را به استاد دانشگاه فروخت. 
4( ستوان محّمدی، فرماندهی عملّیات را به عهده گرفت. 3( کدخدای ده، برای ادای توضیحات به پاسگاه رفت. 
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در کدام گزینه »شاخص« به کار رفته است؟ - 2521

گرفتن علوم قدیم پرداخت و با وجود فقر و تنگ دستی در کسب کماالت کوشید.  1( دهخدا به مّدت ده سال به فرا
2( پس از برکناری شاه قاجار، مردم کرمان و تهران دهخدا را به نمایندگی مجلس برگزیدند. مقارن جنگ جهانی اّول، او مّدتی در چهار  محال و بختیاری 

منزوی زیست.
کبر دهخدا است. 3( در عالم مطبوعات و مبارزات سیاسی عصر بیداری، نخستین نامی که به ذهن می گذرد از آِن عاّل مه علی ا

4( در این ایّام چندی ریاست مدرسه علوم سیاسی و مّدتی هم ریاست دانشکده حقوق را بر  عهده داشت و در همان حال به امر تدریس و پژوهش سرگرم بود.

در کدام گزینه »شاخص« به کار رفته است؟ - 2522

1( از میان شاعران قصیده پرداز فارسی، ناصرخسرو سرگذشتی شگفت انگیز و شنیدنی دارد.
2( زمانی که ناصرخسرو به سال 394 ه . ق. در قبادیان بلخ زاده شد، پنج سال از حکومت پر  آوازه محمود می گذشت.

3( ایّام کودکی او مصادف بود با اوج حکومت غزنوی و عصر جهان گشایی ها و شاعرنوازی های افسانه ای سلطان محمود.
ک خراسان پیش آمد و به دنبال آن، وبایی که جان بسیاری از هم وطنان او را گرفت. 4( در هفت سالگی او، قحطی هولنا

)خارج از کشور  92(- 2523 در کدام عبارت »شاخص« یافت می شود؟ 

1( سجده شکر کرد خدای را عّزوجل بر سالمت امیر و نامه نبشته آمد.
2( روز دوشنبه امیر مسعود شبگیر، برنشست و به کران رود هیرمند رفت.

3( از قضای آمده، پس از نماز، امیر کشتی ها بخواست و ناوی ده بیاوردند.
4( امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود.

)تجربی 86(- 2524 در همه عبارات زیر، به جز عبارت .......... »شاخص« به کار رفته است. 

کم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز گواهی نبشتند. 1( و آن کسان گواهی نبشتند و حا
2( حسنک گفت: به روزگار سلطان محمود به فرمان وی در باب بوسهل خطا می کردم و وزارت نه جای من بود.

3( از خواجه عمید شنودم که این شب که دیگر روِز آن حسنک را بر دار می کردند، بوسهل نزدیک پدرم آمد.
4( سّید اشرف الّدین گیالنی از میان مردم برخاست، با مردم زیست و بعد از مرگ هم در میان مردم پرآوازه بود.

)هنر 81(- 2525 در کدام گزینه »شاخص« نیست؟  

1( استاد بدیع الّزمان فروزانفر مثنوی مولوی را شرح کرده است. 
2( امام رضا )ع( می فرمایند: دوست هر کس عقل او و نادانی اش دشمن اوست.
3( دکتر محّمد معین، محّقق و لغوی بزرگ معاصر، در شهر رشت به دنیا آمد. 

4( نویسنده و استاد برجسته دانشگاه، غالمحسین یوسفی در سال 1306 شمسی در مشهد والدت یافت. 

)تجربی 81(- 2526 در کدام گزینه »شاخص« نیست؟ 

1( کدخدا احمد، به مسایل و مشکالت مردم روستا رسیدگی می کند.
2( عموی احمد، مهندس شرکت نفت است.

3( دکتر محّمد معین، اّولین دکترای ادبّیات فارسی در ایران بود.
ک سپرده شد. 4( غالمحسین یوسفی، در کنار مرادش، امام رضا )ع(، به خا

این هم شاخص توی شعر. ببینیم متوجّه فرقش با بقیه می شی یا نه!  
در کدام بیت »شاخص« وجود دارد؟- 2527

گمرهی ــت  دشـ در  و  ــم  ــون جــن ســرلــشــکــر   )1 
کن آزاد  خــود  ز  را  خــود  کــن،  داد  شــاهــزاده!  ای   )2 
ــاه ــرام شـ ــهـ بـ تـــخـــت  ــر  ــ ب از  ــت  ــس ــش ن  )3 
سامان ــن  ای در  ــدخــدا  ک ــن  ای و  مــن  حکایت   )4 

ــم بـــه سر ــن ــی ک ــل راهــنــمــون م ــق ــم ع ــ  بـــر رغ
کنی خــو  ــا  م ــا  ب ــه  ک بــاشــد  ــن،  ک ــاد  ی را  ــل  اج  روز 
ــاله کـ ــی  ــانـ ــیـ کـ آن  بـــرنـــهـــاد  ســــر   بــــه 
شد ــان  ــش ــری پ گفتنش  از  دل  ــه  ــ ارچ ــگــویــم   ب

الگوی گروه اسمی

این جا سؤاالی مربوط به فرموِل گروه کلمات اومدن که بهشون می گیم »الگو«.   
)انسانی  94(- 2528 ـِ + صفت« ساخته شده است؟  ـِ + اسم + نقش نمای  کدام گزینه بر اساس الگوی »صفت + اسم + نقش نمای 

2( پنج روز به جامانده عمر انسان بی خبر 1( کدام پهلوان مبارز ایران زمین؟  
4( همان جنگجوی دالور عرصه جنگ جهانی 3( بعضی سروده های شاعران گذشته  
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525 زبان فارسی | وابسته وابسته

درس انمه گروه امســـــــی  ـ وابستـــــــــه وابستـــــــــه

وابسته وابسته، واژه ای ست که وابسته به واژه دیگری باشد که آن هم، خودش وابسته است. وابسته وابسته پنج گونه دارد:
ُممّیز،  صفِت صفت،  قید صفت، صفت مضاف الیه، مضاف الیِه مضاف الیه

1ـ ُممّیز: واحد شمارش )برای قابل شمارش ها( یا سنجش )برای غیر قابل شمارش ها( که بین صفت شمارشی و اسم می  آید. ممّیز، وابسته به عدِد پیش 
از خود است و با عدِد همراهش، مجموعاً وابسته اسم )هسته( می شود.

  دو         فروند         هواپیما                     یک       تُن           سیب
  صفت            ممّیز               اسم )هسته(                                 صفت             ممّیز             اسم )هسته(

بعضی از معروف ترین ممّیز های مورد استفاده در زبان فارسی را در جدول می بینی.

ممّیزواحدممّیزواحد

جفت، لنگهجورابکیلو، گِرم، تُن، َمن، سیروزن

شانهتخم مرغمتر، سانتی متر، کیلومتر، فرسنگطول و اندازه

واحدهای وزن، مانند کیلو، گرم، ...نخود و لوبیا و حبوباتدستلباس، میز و صندلی، ظرف

بند، برگ، صفحهکاغذتوپ، طاقهپارچه

جلدکتابفرَوندکشتی، هواپیما، موشک

تختهفرشتا، دانه، عدداشیا

 دستگاهلوازم الکتریکیجفت، لنگهکفش

نکته! گاه »ممّیز« می تواند وابستۀ »صفت پرسشی« و »صفت مبهم« نیز باشد:
چند       تخته     قالی
صفت مبهم   ممیز        هسته

2ـ صفِت صفت: بعضی از صفت ها همراه صفتی می آیند و صفت همراِه خود را بیشتر معّرفی می کنند:
      لباِس           آبِی          سیر

     اسم )هسته(           صفت         صفِت صفت

»آبی« صفِت لباس است و »سیر« برای توضیح بیشتر و تعیین میزان آبی بودِن لباس آمده. در این  صورت با آوردن صفت دوم )سیر(، ویژگِی صفِت اّول 
)آبی( را مشّخص کر ده ایم. صفت دوم، وابسته صفت اّول است و این دو صفت، مجموعاً وابسته اسمِ )هسته( پیش از خود قرار می گیرند.

3ـ قیِد صفت: واژه ای که در میان اسم و صفت قرار می گیرد و چگونگی و میزان آن صفت را بیشتر نشان می دهد. قیِد صفت، وابسته به صفِت پس از 
خود است و این صفت و قید، مجموعاً وابسته اسمِ پیش از خود هستند:

هوای خوب  هوای        نسبتاً      خوب / طبیعت زیبا  طبیعت        بسیار          زیبا
                                اسم )هسته(    قید صفت        صفت                                        اسم )هسته(        قید صفت             صفت

دانش آموز کوشا  دانش آموز      خیلی       کوشا
                                             اسم )هسته(    قید صفت          صفت

4ـ صفِت مضاف الیه: صفتی که مضاف  الیه را توصیف می کند. صفت مضاف الیه ممکن است به صورت صفت »پیشین« یا »پسین« آمده باشد:
صفِت مضاف الیه )پیشین(:   گریه          هر              کودک  /  صفِت مضاف الیه )پسین(: گریه       کودک       معصوم

                                                    اسم )هسته(   صفِت مضاف الیه       صفت                                                    اسم )هسته(        صفت       صفِت مضاف الیه

5ـ مضاف الیِه مضاف الیه: گاهی برای توضیح بیشتر، برای مضاف الیه، مضاف الیه دیگری می آوریم و به آن »مضاف الیِه مضا ف الیه« می گوییم. در 
این حالت، مضاف الیه دوم وابسته مضاف الیه اّول است و این دو، با هم، وابسته اسمِ پیش از خود )هسته( می شوند:

      درِ           کتاب خانه           مدرسه
   اسم )هسته(        مضاف الیه              مضاف الیِه مضاف الیه

نمودار پیکانی
نمودار پیکانی شامل یک یا چند پیکان خمیده برای معّرفی هسته و وابسته و نشان دادن رابطه هسته، وابسته و وابسته وابسته است. نمودار پیکانی 
مشّخص می کند که هر وابسته به کدام واژه تعّلق دارد. جهِت پیکان همیشه از وابسته به سوی هسته است و در مورِد وابسته وابسته، پیکان از »وابسته   

وابسته« به سوی »وابسته« و سپس، مجموعاً به طرف »هسته« نشانه  می رود.
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نمونهوضعیت پیکان هاالگوی ساختوابسته وابسته

عدد + واحد شمارش / صفت مبهم / ممّیز
دو فروند هواپیمانا هم  سوصفت پرسشی + اسم

کیف قهوه ای روشنهم  سواسم + رنگ + کیفّیت رنگصفِت صفت

هوای واقعاً عالیناهم  سواسم + قید + صفتقیِد صفت

صفِت مضاف الیه
گریه هر کودکناهم  سواسم + صفت پیشین + اسمصفت پیشین

گریه کودک معصومهم سواسم + اسم + صفت پسینصفت پسین

مساحت کتابخانه مدرسههم سواسم + اسم + اسممضاف الیِه مضاف الیه

وابسته  وابسته

یه یادآوری کوتاه و کلّی! وابسته هایی که به وابسته ها متّصل می شن! اگه یه کم به معنیشون دّقت کنی متوجّه می شی! انواعشون هم اینا بود: »صفِت مضاف الیه«،   
»مضاف الیِه مضاف الیه«، »صفِت صفت«، »قیِد صفت« و »ممیّز«. حواست باشه ضمیر متّصل یه واژه جدا حساب می شه! این رو توی شمارش واژه یاد گرفتی.

)تجربی 85(- 2545 در همه گروه های اسمی، به جز گروه .......... »وابسته وابسته« به کار رفته است. 

4( صحبت خیلی عامیانه 3( بهترین فصل زندگی  2( ساختن آینده ای بهتر  1( فزونی نیروی رستم 

در کدام گزینه »وابسته وابسته« وجود ندارد؟ - 2546

4( نگاه های خسته این کودکان 3( دیوارهای محکم بی روزن شهر  ک دل عارفان  2( آیینه پا 1( نوازش های نسبتاً مالیم باد 

)تجربی 97(- 2547 در کدام گزینه همۀ گروه واژه ها دارای »وابستۀ وابسته« هستند؟  

2( دو فرسخ راه نپیموده ـ غنچه های بی خار باغچه 1( ظرافت طبع سخنور ـ ماجرای کامالً اّتفاقی 
4( معتبرترین فروشگاه زنجیره ای ـ نوجوان نسبتاً کوتاه قد 3( گوشه های لب پیرمرد ـ رفیق جهان دیدۀ من 

حاال یه مقدار پیشرفته تر و شمارشی. دّقت کن! تمرین خوبیه.  

در میان گروه های اسمی»دو سیر زعفران، لباس خواهر بزرگ تر، بهترین دانش آموز کالس، نخستین روز مدرسه، یک فروند هواپیمای جنگی، لباس - 2548

نسبتاً نفیس، برجسته ترین شرکت کننده المپیاد ادبی، کتاب جغرافیای منطقه، آن داور بین المللی، چندمین روز پیاپی، زنگ در ساختمان، رنگ قرمز 

)هنر 91( تند« چند گروه، »وابسته وابسته« دارد؟ 

 9 )4  8 )3   7 )2   6 )1
از این جا به بعد میریم سراغ جمله ها ... باید گروه های مشکوک رو جدا کنی و خوب بررسی کنی ... حواست باشه چیزی از زیر دستت در نره! هر چی جلو بری سخت تر   

میشه! گفته باشم.
در کدام گزینه »وابسته وابسته« وجود دارد؟ - 2549

2( نمی  خواست در حصار عبوس غربت به انتظار نابودی بنشیند. 1( حّل مشکل را از هر نوع امکان پذیر می دانست. 
4( امیدواری اش را در اوج مشکالت ستایش می  کردم. 3( هنوز به ساختن دنیایی بهتر امیدوار بود. 

در کدام گزینه »وابسته وابسته« وجود دارد؟- 2550

1( آنانی که به انسان ایمان ندارند، از آسمان آبی چیزی نمی دانند.
2( و آنانی که از آسمان چیزی نمی دانند، پرواز را به سخره می گیرند.

3( و آنانی که پرواز را به سخره می گیرند، نمی توانند صدای این گنجشک ها را تاب بیاورند.
4( و آنان که صدای گنجشک ها را نشنوند، از زندگی بی بهره اند.

در کدام گزینه »وابسته وابسته« دیده نمی شود؟ - 2551

2( انگار کسی فریاد این مردم را نمی شنود. 1( با امید چشم هایم را به این آسمان آبی دوختم. 
4( باز صدای بلندگویش را بلند کرده بود. 3( ساربان گفت: تا طرابلس سه فرسخ راه مانده است. 
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ستایش + فصل یکم

درسنامه

واژه های این فصل را در دو بخش »واژه نامه« و »متن درس« می بینی ... 
واژه نامه: واژه هایی که در کتاب درسی برایشان معنی هایی ذکر شده و مطمئناً در آزمون ها بیشتر از آن ها استفاده می شود. پس آن ها را دقیق تر بخوان....

متن درس: واژه هایی که از نظر معنایی مهمّ اند اما از نظر مولفین کتاب درسی پنهان مانده اند اّما با توجّه به روش های طراحی سؤال در سال های اخیر ممکن است در آزمون ها 
مورد پرسش قرار گیرند.

واژهانمه

ادیب 
معنای  به  درس  متن  در  سخن دان،  ادب شناس،  آداب دان، 

معّلم و مربّی است.
ستایش، سپاسثنا

پاداش کار نیکجزا روی گردان از چیزی، روی گردانی، انصرافاعراض

خوش اندامجسیم تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و االغ و ... می بندند.افسار

کراه بزرگواری، شکوه، از صفات خداوند که به مقام کبریایی او اشاره دارد.جالل ناخوشایند بودن، ناخوشایند داشتن امریا

بخشش، سخاوت، َکَرمجود بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانیِانابت

انبساط 
حالتی که در آن، احساس بیگانگی و مالحظه و رودربایستی 

نباشد؛ خودمانی شدن
کیفر و مجازات شرعی برای گناه کار و مجرمحد 

حکیمجمِع بنت، دخترانبنات 
دانا به همه چیز، دانای راست کردار، از نام های خداوند تعالی؛ بدین 

معنا که همه کارهای خداوند از روی دلیل و برهان است و کار 
بیهوده انجام نمی دهد.

زیور، زینتِحلیهسرانگشت، انگشتبَنان 

پوییدن 
حرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جست وجوی 

چیزی، تالش، رفتن
ِمی فروشخمار 

سفره، سفره فراخ و گشادهخوان درخت انگور، َرزتاک 

تتّمه
باقی مانده؛ تتّمه دور زمان: مایه تمامی و کمال گردش روزگار، 

مایه تمامی و کمال دوِر زمان رسالت
پاسبان و نگهبان، شب َگردداروغه 

زنی که به جای مادر به کودک شیر می دهد یا از او پرستاری می کند.دایههدیه، ارمغانتحفه 

درهم سرگشتگی، سرگردانیتحّیر
دَِرم، مسکوک نقره که در گذشته، به عنوان پول رواج داشته و ارزش آن 
کسری از دینار بوده است؛ در متن درس، مطلق »پول« مورد نظر است.

کاریتزویر  دینارنیرنگ، دورویی، ریا
واحد پول، سکه طال که در گذشته رواج داشته است. در متن 
درس، مطلق پول است. وزن و ارزش دینار در دوره ها و مناطق 

مختلف، متفاوت بوده است.

خداوند بزرگواری، صاحب بزرگیذوالجالل زاری کردن، التماس کردنتضرع 

فاریس)3(
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بهارربیع گناه، کوتاهی، کوتاهی کردنتقصیر 

1- همیشه، پیوسته 2- ِمیمدام بسیار مهربان، از نام ها و صفات خداوندرحیم

روزی 
ک یا وجه معاش که هر کس روزانه به دست  رزق، مقدار خورا

می آورد یا به او می رسد. 
مراقبت

در اصطالح عرفانی، کمال توجه بنده به حق و یقین بر این که 
خداوند در همه احوال، عالِم بر ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل 

از توّجه به غیرحق

افزونی، زیادیمزید مجازاً چاره، امکانروی 

فرمان روا، اطاعت شده، کسی که دیگری فرمان او را می برد.ُمطاع پارسای گوشه نشین که میل به دنیا و تعّلقات آن ندارد.زاهد 

معاملت شادی، خوشحالیسرور 
اعمال عبادی، احکام و عبادات شرعی، در درس، مقصود همان 

»کار مراقبت و مکاشفت« است.

اقرار کننده، اعتراف کنندهمعترف سزاوار، شایسته، الیقسزا 

هر چه بدان فخر کنند و بنازند، مایه ناز و بزرگیمَفخر مانند، ِمثل، همسانِشبه 

شادی بخش، فرح انگیزمفّرح شفاعت کنندهشفیع 

مکاشفت عسل؛ شهد فایق: عسل خالصشهد 
کشف کردن و آشکار ساختن، در اصطالح عرفانی، »پی بردن 

به حقایق« است.

پادشاه، خداوندمَِلک برگزیده، برگزیده از افراد بشرصفوت 

سرزمین، کشور، مملکت؛ داِر ملک: دارالملک، پایتختُملک پیشه، کار، حرفهصنعت 

سپاس، ُشکر، نیکوییمنّت درست، پسندیده، مصلحتصواب 

عاکفان 
کف، کسانی که در مّدتی معین در مسجد بمانند و به  جمِع عا

عبادت پردازند.
نسبت داده شدهمنسوب 

زشت، ناپسندمنکر ارجمندی، گرامی شدن، )مقابل ذّل(عّز

َوَجّل  فصل، هنگام، زمانموسم گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است؛ بعد از ذکر نام خداوند به کار می رود.عزَّ

گیاه، ُرستنینباتآبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر به دست آورند، افشره، شیرهُعصاره 

پیغمبر، پیام آور، رسولنبی تاوان، جبران خسارت مالی و غیر آنَغرامت 

خوشبونسیم آشکار، واضحفاحش 

آن که آشکار و هویدا می کند، نشان دهندهنماینده برگزیده، برترفایق 

جمِع واصف، وصف کنندگان، ستایندگانواصفان بخشش، َکَرمفضل 

قبا
جامه، جامه ای که از سوی پیش باز است و پس از پوشیدن دو 

طرف پیش را با دکمه به هم پیوندند.
پند دهنده، سخنوِر اندرزگوواعظ 

کم، فرمان رواوالی آمدن، قدم نهادن، فرارسیدنقدوم  حا

ذات، وجودوجه صاحب جمالقسیم 

برگورق جمِع کاینه، همه موجودات جهانکاینات 

دارای نشان پیامبریوسیم عطا کردن، بخشیدنکرامت کردن 

مقّرری، وجه معاش؛ وظیفۀ روزی: رزق مقّرر و معّینوظیفه بسیار بخشنده، بخشاینده، از نام ها و صفات خداوندکریم 

گرو 

انجام  به  برای مطمئن ساختن کسی در  یا چیزی که  دارایی 
رساندن تعّهدی به او داده می شود؛ گرو بردن: مال کسی را به 
در  موّفق شدن  داشتن؛  نگه  نزد خود  و  گرفتن  وثیقه  عنوان 

مسابقه و به دست آوردن گرو

پندار، تصّور، خیالوهم 

محتسب 
مأمور حکومتی شهر که کار او نظارت بر اجرای احکام دین و 

رسیدگی به اجرای احکام شرعی بود.
بی شبهه و شک بودن، امری که واضح و ثابت شده باشد.یقین 
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منت درس

رها کردنفروگذاشتن پذیرفتن، قبول کردناجابت 

نزدیک شدنُقربت مرغابیبط 

خوب رو، صاحب جمالقسیم رسیدبَلَغ 

برطرف کردن، آشکار ساختنکشف پرورش، لطف و توّجهتربیت 

قلمکلک خوش اندامجسیم 

کیمیا گریبان، یقهجیْب
ماده ای که به عقیده پیشینیان می توانست مس را تبدیل به 

طال کند، هر چیز نادر و نایاب ، دست نیافتنی

مجالس وعظ و پند که مشایخ صوفّیه برگزار می کردند.مجلس گفتن نیکویی، زیباییحسن 

اّدعا کننده، خواهانمّدعی حدیث، سخنی که از پیامبر )ص( یا امامان معصوم )ع( باشد.خبر

رتبه، مقام، موقعّیتمرتبهجامه دوخته که بزرگی به کسی بخشد.ِخلعت 

ننگ، بدنامی، رسواییعار پایتختدارملک 

زندگی ، خوشی ، خوش گذرانی ، شادمانیعیش تاریکی هاالّدجٰی 

غرق شدهمستغرق مضایقه؛ بی دریغ: بی مضایقهدریغ 

کسی که در جایی مسکن گرفته، اقامت کنندهمقیمپیشوا، مرشد، صاحب مقام ارشاد، رهبرراهبر 

مددکننده، یاری رسانندهممدمنزل، خانهسرا

نظرگاه، دیدگاهمَنظَر 1- فعل اسنادی 2- رفتن، گذشتنشدن 

گهوارهمهد سپاس گزار،  شکرگزارشکور 

صاحب خبر 
عارف، کسی که درجات مختلف سیر و سلوک را طی و از علم 
الیقین به عین الیقین و حق الیقین و به سوی کمال رهسپار باشد.

آبرو، شرفناموس 

خداشناس، عارفصاحب دل 
گاه باش«هان  شبه جمله، به معنی »هشیار باش، آ

غرق شده، فرورفته در آبغریق 

واژه به ترتیب
ویژگی: چندمعنایی، چندبیانی، جمع و مفرد، معانِی سخت تر از لغت ساختار: واژه در سؤال، معنی در گزینه 

شگرد پاسخ گویی: رّد گزینه فراوانی: معموالً 4 واژه 

واژه به ترتیب: چَن تا واژه توي صورت سؤال می بینی که توی هر گزینه، معنی هایی براشون پیشنهاد شده! از تیپّای مهم و »سهام دار«ه! یعنی بیشتر وقتا توی کنکور از 
قبل واسه ش یه دونه سهمیه کنار گذاشتن. پس سعی کن از همین االن باهاش رفیق  شی. از تستا نترس. هر قسمتی به نظرت سخت تره بیشتر حواست رو جمع کن. 
توی تستاي معني واژه ـ همه  تیپّاش ـ به »غلط انداز« اهّمیّت بده. توی این سؤاال، صددرصِد تمرکِز طّراح روي غلط اندازه؛ یعنی هر چیزي که آدم رو به اشتباه میندازه. 

همه  چیزایي که باعث مي شن معني غلط رو با درست اشتباه بگیري. 
حتمِن حتماً پاسخاي تشریحي رو خوب بخون. گزینه هاي غلط توی پاسخا مفّصل بررسي شدن. اگه مي خواي ضرر نکني پاسخا رو جّدي بگیر!

قبل از شروع کردن، اول، فهرست واژه های فصل اول رو بخون ولی به ترتیب، اّول واژه نامه و بعد متن درس.

 در کدام گزینه به معنی درست واژه های »قدوم ـ مُطاع ـ نبی ـ وهم« اشاره شده است؟- 3120

2( گام ها ـ اطاعت شده ـ رسول ـ خیال 1( آمدن ـ تسلیم شده ـ پیغمبر ـ تصور 
4( قدم نهادن ـ کسی که دیگری فرمان او را می برد ـ پیام آور ـ پندار ک سرشت ـ اندیشه  3( فرارسیدن ـ فرمانروا ـ پا

در کدام گزینه به معنی درست واژه های »موسم ـ منّت ـ صواب ـ ِانابت« اشاره شده است؟- 3121

2( فصل ـ ُشکر ـ پاداش ـ پشیمانی 1( دوره ـ سپاس ـ اجر ـ بازگشت به سوی خدا 
4( زمان ـ تعّهد ـ مصلحت ـ ناتوانی 3( هنگام ـ نیکویی ـ پسندیده ـ توبه  

در کدام گزینه به ترتیب به معنی درست واژه های »فایق ـ َصفَوت ـ تضّرع ـ اعراض« اشاره شده است؟- 3122

2( بلند ـ غلبه ـ زیان دیدن ـ گله کردن 1( برتر ـ جنگیدن ـ زاری کردن ـ شکایت کردن  
4( غالب ـ هم ردیف شدن ـ گریستن ـ بی توّجهی 3( برگزیدهـ  برگزیده و خالص از هر چیزـ  التماس کردنـ  روی برگرداندن 
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معنی درست همه واژه های »ممّد ـ قدوم ـ فایق ـ تتّمه« در کدام یک از گزینه های زیر دیده می شود؟ - 3123

2( یاری رساننده ـ آمدن ـ برتر ـ باقی مانده 1( ادامه دهنده ـ قدم نهادن ـ بهترین نوع عسل ـ پایان 

4( مدد رسان ـ وارد شدن ـ بلند ـ باقی مانده چیزی 3( فریادرس ـ گام ها ـ برگزیده ـ پایان بخش 
سه تا نمونه از کنکور سراسری!  

)ریاضی 83(- 3124 معنی  واژه های »صفوت ـ نسیم ـ وسیم ـ ُدجٰی ـ حلیه« کدام است؟ 

2( برگزیده ـ خوش بو ـ دارای نشان پیامبری ـ تاریکی ها ـ زیور 1( روشنی ـ معطّر ـ دارای نشان ـ مرغ ـ زینت 
4( خلوص ـ باد مالیم ـ داغ دار ـ مرغ ـ زینت 3( روشن ـ خوش بو ـ شناخته شده ـ تاریک ـ زیور 

)زبان 83(- 3125 معنی  همه  واژه های »اعراض ـ انابت ـ تتّمه ـ فایق ـ مفخر« در کدام گزینه درست است؟ 

2( روی برگرداندن ـ توبه ـ آخرین نفر ـ موّفق ـ افتخارآمیز 1( ظواهر ـ بازگشت ـ پایان ـ بهتر ـ مایه  سرافرازی 
4( سرپیچی کردن ـ بازبینی اعمال ـ پایان بخش ـ بهتر ـ افتخارآفرین 3( روی برگرداندن ـ توبه ـ باقی مانده ـ برتر ـ مایه  ناز و بزرگی 

)خارج از کشور 83(- 3126 معنی  درست همه  واژه های »شکور ـ ربیع ـ قدوم ـ باسق ـ تضّرع« کدام است؟ 

2( شکرگزار ـ زیبا ـ آمدن ـ گناه کار ـ زاری کردن 1( سپاس گزار ـ بهار ـ آمدن ـ بلند ـ زاری کردن 
4( سپاس گزار ـ زیبا ـ قدم نهادن ـ باالرونده ـ التماس کننده  3( شکرگزار ـ بهار ـ قدم ها ـ برتر ـ درخواست کردن 

ویژگی: غلط اندازها، جمع و مفردکمـانکـی ساختار: واژه )معنی( / واژه )معنی( / ... 

شگرد پاسخ گویی: بررسی کامل واژه و معانی فراوانی: معموالً 8 واژه 

به این می گیم تیّپ کمانکی. »کمانک«. تکرار کن: ک ... ما ... نک! یه بار دیگه: ک... ما ... نککک! حاال شد! این اسم رو خوب یادت بمونه. تیپّیه که همیشه باید جلوی 
چشمت باشه. باید بهش عادت کنی. سهام داِر َقَدریه. یعنی توی خیلی کنکورا سهمیه داشته. طّراح که هیچّی، وزیر آموزْش پرورشم عوض بشه، این دو تا کمانک از جاشون 
تکون نمی خورن! سال های سال توی همه ی کنکورا، همه ی رشته ها، همه ی این چَن سال، سؤال بوده. توی واژه و امال و تاریخ ادبیّات تا دلت بخواد اََزش سؤال 
اومده. پس سعی کن دوِسش داشته باشی. سعی خودت رو بکن. عادت می کنی. مام )ما هم!( اّول خوشمون نمیومد. از بس که غلط انداز داشت. جوری شده بود که هر 

وقت می دیدیمش می گفتیم: »کمانک، حیا کن! آزمونا رو رها کن!« اِنقد اومد! اِنقد اومد که عاشقش شدیم!
پاسخ تشریحي رو فراموش نکن! مخصوصاً این که تیّپ کمانکي از بقیّه  تیپّا غلط اندازاي بیشتري داره. رّد  گزینه م این جا جواب نمي ده. این تیپ، دیگه »تنبلي بَردار« نیست! 

بازم مي گیم: پاسخاي تشریحي رو فراموش نکن. اصالً اگه پاسخا رو نمي خوني، سؤاال رَم حل نکن! مرد باش!!!

معنی چند واژه روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ - 3127

»افسار: تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و االغ و ... می بندند. / تتمه: باقی مانده  / جسیم: خوش اندام / داروغه: شب َگرد / ممّد: طوالنی / والی: حاکم / 

ِشبه: همسان / ُعصاره: افشره«

4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 
معنی چند واژه روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ - 3128

»کاینه: حیله گر / معاملت: اعمال عبادی / وظیفه روزی: رزق مقرر و معین / بَنان: انگشتان / تقصیر: کوتاهی کردن  /ِحلیه: پارچه ابریشمی / ربیع: بهار / 

نماینده: نشان دهنده«

4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 
معنی چند واژه روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ - 3129

»زاهد: پارسای گوشه نشین که میل به دنیا و تعلقات آن ندارد. / عاکف: هراسان / فضل: َکَرم / مدام: ِمی / مَِلک: فرشته مقّرب / اکراه: ناخوشایند / تحفه: بی ارزش / 

جالل: بزرگواری«

4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 
معنی چند واژه روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ - 3130

»دایه: زنی که به جای مادر به کودک شیر می دهد یا از او پرستاری می کند. / منسوب: گماشته شده / وجه: ذات / شفیع: شفاعت کننده / َغرامت: تاوان / 

کرامت کردن: عطا کردن / معترف: اقرار کننده / یقین: بی شبهه و شک بودن، امری که واضح و ثابت شده باشد.«

4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 
معنی چند واژه روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟- 3131

»والی: حاکم / حد: مجازات شرعی / عار: ننگ / َخّمار: ملول / محتسب: مأموری که کار او نظارت بر اجرای احکام دین بود. / وجه: ذات / واعظ: سخنوِر اندرزگو / 

مدام: ِمی«

4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 

َ َ
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معنی چند واژه روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟- 3132

»صفوت: برگزیده و خالص از هر چیز / جیْب: گریبان / ِحلیه: آگاه باش / عاکف:  گریزنده / ُمنَْکر: انکار کننده / باسق: بلند / بنان: سرانگشت / اجابت: قبول کردن / 

َوسیم: دارای نشان پیامبری / کاینه:  موجود«

2( چهار 1( دو  

4( سه 3( یک  

معنی چند واژه روبه روی آن نادرست ذکر شده است؟  - 3133

»انابت: بازگشت به سوی خدا / اعراض: عرضه کردن / قسیم: زیبا / مکاشفت: آشکار ساختن / فایق: برگزیده / مزید: افزونی / تقصیر: گناه / تاک: رز / 

صفوت: برگزیده و خالص از هرچیز / ِحلیه: زینت«

2( دو  1( یک  

4( چهار 3( سه  

مجموعه واژه
ویژگی: غلط اندازها، به ویژه هم خانواده ها ساختار: واژه و معنی، هر دو در گزینه ها 

شگرد پاسخ گویی: بررسی کامل واژه ها و معانی فراوانی: معموالً 12 واژه 

مجموعه واژه: توی هر گزینه چَن تا واژه رو با معنیاشون می بینی. باید مشخّص کنی کدوم واژه، غلط معنی شده )یه دونه م کافیه(! اّول هر گزینه 3 تا واژه.

در معنی واژه های کدام گزینه اشتباه وجود دارد؟  - 3134

1( ادیب: آداب دان / پوییدن: تالش / ثنا: سپاس

2( خمار: ِمی فروش / رحیم: بسیار مهربان / واصفان: ستایندگان

3( سرور: شادی / عزَّ وَ جَّل: گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است. / قبا: جامه

4( مراقبت: نگاه داشتن دل از توجه به غیرحق / وسیم: خوشبو / انبساط: خودمانی شدن

معنی واژه ها در همه گزینه ها درست است؛ به جز ............... .- 3135

1( تحیر: سرگردانی / جود: سخاوت / درهم: مسکوک نقره، که به عنوان پول رواج داشته و ارزش آن کسری از دینار بوده 

2( منَکر: نفی کننده / ورق: برگ / شهد فایق: عسل خالص

3( فاحش: واضح / کریم: بسیار بخشنده / َمفخر: مایه ناز و بزرگی

4( باسق: بلند / تزویر: نیرنگ / حد: کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و مجرم

معنی واژه ها در همه گزینه ها درست است؛ به جز ............... .- 3136

1( دینار: سکه طال که در گذشته رواج داشته. / نبات: ُرستنی / روزی: رزق 

2( صفوت: برگزیده / فایق: برتر / گرو بردن: مال کسی را به عنوان وثیقه گرفتن و نزد خود نگه داشتن

ک: َرز 3( مفرح: فرح انگیز / اعراض: شکایت کردن / تا

4( جزا: پاداش کار نیک / خوان: سفره فراخ و گشاده / دارالملک: پایتخت

در معنی واژگان کدام گزینه اشتباه وجود دارد؟- 3137

ح: شادی بخش / َمْفخر: آن چه بدان فخر کنند. / دریغ: مضایقه  2( مفرِّ 1( مّدعی: خواهان / مزید: افزونی / انابت: پس دادن 

4( کاینه: موجود / کرامت: بخشش / مستغرق: غرق شده  3( ُممد: یاری رساننده / اعراض: روی برگرداندن / واصف: ستاینده 

معنی واژه ها در همه گزینه ها درست است؛ به جز ............... .- 3138

1( واعظ: سخنوِر اندرزگو / سزا: الیق / عّز: گرامی شدن / فراش: فرش گستر

2( قسیم: انتقام گیرنده / مزید: افزونی / وظیفه: وجه معاش / مکاشفت: پی بردن به حقایق

3( بنات: دختران / تضّرع: التماس کردن / حکیم: دانای راست کردار / صنعت: حرفه

4( ذوالجالل: صاحب بزرگی / نسیم: خوش بو / شکور: سپاس گزار / محتسب: مأمور نظارت بر اجرای احکام دین 
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واژه در شعر
ساختار: تلفظ یا معانی مختلف یک واژه در ابیات مختلف

ویژگی: توّجه به رابطه هم نشینی واژه مورد سؤال در بیت

فراوانی: 1 واژه مورد سؤال است.

شگرد پاسخ گویی: توّجه به تلّفظ و همه معانی واژه

اول اسم!  

)تجربی 91(- 3139 مفهوم عرفانی واژه »کرامت« در همه ابیات، به استثنای بیت ........... یکسان است.  

ــالف م ــات  ــرامـ کـ ز  ــان  ــن ــی ــش ــات ن ــراب خ بـــا   )1
دردپــــــــرورد درونـــــــی  ــن  ــ ک ــت  ــ ــرام ــ ک  )2
ــات ــ ــ ــات و مقام ــ ــ ــه زدم الف کرام ــ ــ ــدان ک ــ ــ 3( چن
کرامت از  که  ــدت  رس رســیــدی،  گهر  بدین  چو   )4

دارد ــی  ــان ــک م ــه  ــت ــک ن ــر  هـ و  جـــایـــی  ــن  ــخ س ــر  هـ
درد درون  و  درد  بـــــــــــــرون  وی  در  دلـــــــــــــی 
ــاد ــت ــرس ــف ن مـــقـــامـــی  هـــیـــچ  از  خـــبـــر  ــم  ــچ ــی ه
ــا ــت  دریـ ــف ــو مــوســی گــــذری ز ه ــدم چـ ــ ــنــهــی ق ب

معنی واژه »حد« در کدام گزینه متفاوت است؟- 3140

1( بنـــدم کـــن و حـــّدم بـــزن ای خســـرو خوبـــان
2( دیـــده هر چنـــد بـــر آتـــش زنـــد آبـــم لیکـــن 
ــم  ــد زدیـ ــوا را حـ ــم و هـ ــزول کردیـ ــل را معـ 3( عقـ
4( گفـــت بایـــد حـــد زنـــد هشـــیار مـــردم مســـت را

مستم ــو  تـ ــق  ــش ع از  و  دیـــوانـــه  ــو  تـ ــر  ــج ه ــز  کـ
ــت اس ــش  ــی ب ــد  از حـ ــو  تـ ــش ســـــودای  ــ آت حــــّدت 
نیست ــالق  اخـ ایــن  و  عقل  ایــن  الیــق  جــاللــت  کــایــن 
ــا کــســی هــشــیــار نیست ــن ج ــار ای ــی ــاری ب گــفــت هــشــی

معنی واژه »حد« در کدام گزینه با بیت »گفت باید َحد زند هشیار مردم، مَست را / گفت هشیاری بیار این جا کسی ُهشیار نیست« یکسان است؟- 3141

کجاســـت؟ یـــارم  صبـــح دم،  نســـیم  ای   )1
مـــزن حـــّدم  کـــرده ای  مســـتم  کـــه  چـــون   )2
ــش ــّد خویـ ــذرد از حـ ــد نگـ ــع کنـ ــه تواضـ 3( آن کـ
ــردم ــفر کـ ــق سـ ــد دردم در عشـ ــو بشـ ــد چـ 4( از حـ

ــت؟ ــاس ــج ک غــــم خــــوارم  بـــگـــذشـــت،  ز حـــد  غـــم 
ــد زدن ــ ــ ــ ــ ــد ح ــ ــ ــ ــ ــتان را نبین ــ ــ ــ ــ ــرع مس ــ ــ ــ ــ ش
حــد ز  ــرون  ــ ــی ــ ب بـــاقـــی  هــســتــی  او  یـــابـــد 
ــد آم ــن ســـفـــرم  ــ ای ــز  کـ ــه ســـعـــادت هـــا  ــا رب چـ یـ

بعد، فعل.  

فعل »شدن« در کدام گزینه متفاوت است؟- 3142

ـــا در اوســـت ـــه نقش ه 1( چـــون ســـاده شـــد ز نقـــش هم
2( جـــان میزبـــان تـــن شـــد در خانـــه گلیـــن
ــد ــاره می رفتنـ ــر کنـ ــر بـ ــل نظـ ــه اهـ ــد آن کـ 3( شـ
4( قـــّدم کمـــان شـــد از غـــم و دادم نشـــان کـــژ

آن ســـــــاده رو ز روی کســـــــی شرمســـــــار نیســـــــت
نــرفــت ــان  ــزب ــی م ــا  بـ ــه  کـ ــود  ــ ب ــای دوســــت  ــ دل ج
ــوش ــام ــب خ ــان و لـ ــ ــر دهـ ــن بـ ــخ ــه س ــونـ ــزارگـ هـ
ــت ــق هـــم چـــو تـــیـــرم ایـــنـــک نـــشـــان راسـ ــش ــا ع بـ

معنی فعل »شدن« در کدام گزینه متفاوت است؟ - 3143

نـــبـــَود ــا  ــ م در  ــو  ــ ت دیـــــــدار  تـــــاب   )1
می رویم و  شدیم  سرخوش  دین  شمس  بوی  به  ما   )2
ــم ــان کردیـ ــه دامـ ــده بـ ــون دل از دیـ ــدر خـ 3( آن قـ
ـــت؟ ـــر چیس ـــان تدبی ـــام جه ـــاده بدن ـــدیم از ب ـــر ش 4( گ

شـــدیـــم هــــــوش  از  ــه  ــ کـ بـــــــــردار  پــــــــرده 
بیار ــی  م ــی  ــاق س مستیم  ــن  دیـ شــمــس  ــام  جـ ز  ــا  م
ــم ــدی ــت زده دیــــــده خــــون بــــار ش ــ ــال ــ ــج ــ ــه خ ــ ک
ما ــر  ــدی ــق ت ازل  روز  از  ــت  ــه س ــت رف چــنــیــن  ایـــن 

معنی ردیف در همه گزینه ها یکسان است؛ به جز ............... .- 3144

بـــد و  نیـــک  جملـــه  درویش انـــد  جـــزو   )1
بگیـــر را  خـــود  دامـــن  بگشـــا  دســـت   )2
3( ایـــن جهـــان و آن جهـــان یـــک گوهـــر اســـت
مـــزن دوری  از  دم  عیســـی  دمـــت  ای   )4

نیست درویـــــــش  ــن  ــی ــن چ او  ــود  ــبـ نـ ــه  ــ ک ــر  ــ ه
نیست ــش  ــ ریـ ــن  ــ ایـ ــز  ــ ج ــش  ــ ریـ ــن  ــ ایـ ــم  ــرهـ مـ
نیست کــیــش  و  دیــــن  و  کــفــر  ــت  ــق ــی ــق ح در 
نــیــســت دورانــــــدیــــــش  کــــه  آن  غـــــالم  مــــن 
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