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واژهنامه
آبگیر :برکه ،استخر ،حوض
از قضا :ا ّتفاقاً

دفع :دور کردن ،راندن کسی
ر ّزاق* :روزیدهنده؛ همخانواده :رزق ،مرتزق،

افال ک* :جمع فلک ،آسمانها

مرزوق ،رازق ...

برفور :فوری ،به زودی ،بالفاصله

زهی* :آفرین ،شگفتا ،خوشا؛ هنگام اظهار خشنودی

برازندگی :شایستگی ،لیاقت

یا شگفتی از چیزی یا تشویق و تحسین کسی گفته

پدیدار :نمایان ،آشکار ،ظاهر

میشود.

پیرایه*:آرایش ،زیور ،زینت

َزهره َدر :ترسناک؛ زهره :کیسۀ زرداب ،پوستی
کیسهمانند چسبیده به کبد و محتوی زرداب (صفرا)

پایکشان :رفتن به تأنّی و آهستگی

تیزپا* :تندرو ،تیزرو

ثبات :استواری ،پایداری ،برجای ماندن
جافی* :ستمگر ،ظالم

ستایش :نیکویی گفتن ،مدح ،آفرینگویی ،شکر
نعمت ،شکرگزاری

سبک :سریع ،زود ،فوراً

حامل :بردارندۀ چیزی ،حملکننده ،کسی که

شوق :آرزومندی ،میل ،اشتیاق ،رغبت ،جمع آن:

باری را حمل کند؛ همخانواده :تحمیل ،محموله،

مشوق ،شایق ،تشویق ،مشتاق ...
اشواق؛ همخانوادهّ :

حسام :شمشیر ّبران ،جانب تیز شمشیر

تصور شدن
صورت شدن :به نظر آمدنّ ،

تحمل ،حمل ،حامله ...
ّ

شکن :پیچ و خم زلف

حکمت :علم ،دانش ،دانایی ،درستی؛ جمع آنِ :حکَم

صواب :درست ،راست ،سزاوار

حازم :محتاط ،دوراندیش

عجایب :جمع عجیبه؛ شگفتیها ،چیزهای بدیع

حزم :دوراندیشی ،هوشیاری ،استواری و پیشبینی

و شگفتیآور

ّ
خلق :آفریننده ،آفریدگار ،خدای تعالی

غلغلهزن :شور و غوغا کنان

خَجلی :شرمگینی ،شرمندگی ،شرمساری

غالب :چیره ،پیروز

خیره* :سرگشته ،حیران ،فرومانده

فرج :گشایش ،گشایش در کار و از میان رفتن غم

دستبُرد :هجوم و حمله؛ دستبرد دیدن :مورد

و رنج

حمله و هجوم قرار گرفتن

فروغ :روشنایی و پرتو

فضل :لطف ،تو ّجه ،رحمت ،احسان که از خداوند میرسد؛
همخانواده :فاضل ،تفضیل ،فضال ،فضیلت

فرجام :پایان ،انجام ،نتیجه
ی و پستی ،سرباالیی و سرازیری
فرازونشیب :بلند 
کام :دهان
کردگار :بسیار عملکننده ،خالق ،آفریننده ،خدای تعالی
کژطبع :کسی که طبع منحرف و ناراست دارد.
گلبن :بوته یا درخت گل ،به ویژه بوتۀ گل سرخ
معرکه :جای نبرد ،میدان جنگ
مفتاح :کلید
متحیر
مدهوش :بیهوش ،سرگشته،
ّ

مکاید :ج مکیدت ،مکرها ،حیلهها

میعاد :وعده ،قرار؛ میعاد نهادن :قرار گذاشتن
نادره :بیهمتا ،شگفتآور
نمط :روش ،طریقه؛ زین نمط :بدینترتیب
نیلوفری :صفت نسبی ،منسوب به نیلوفر ،به رنگ
نیلوفر ،الجوردی؛ در متن درس ،مقصود از «پردۀ
نیلوفری» آسمان الجوردی است.
ورطه :مهلکه ،گرداب ،گودال ،گرفتاری
هنگامه :غوغا ،داد و فریاد ،شلوغی
هَمسری :برابری ،مساوات ،زناشویی ،ازدواج
یله :رها ،آزاد؛ یله دادن :تکیه دادن  /کج و ناراست
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واژگان مهم امالیی

کلمات همآوا و شبه همآوا
حزم :دوراندیشی

صواب :درست ،راست

قول :سخن ،گفتار

هضم :گوارش و تحلیل غذا

ثواب :مزد ،پاداش

غول :نوعی از دیو

حازم :محتاط ،دوراندیش

منسوب :نسبت دادهشده

گزاردن :ادا کردن ،انجام دادن ،به جا آوردن

هاضم :هضمکننده ،گوارنده

منصوب :گماشتهشده

گذاردن :نهادن ،قرار دادن

بحر :دریا

قضا :سرنوشت

غالب :چیره ،پیروز ،توانا

بهر :پاره ،نصیب ،بخش

غزا :جنگ و پیکار

قالب :پیکر ،هیکل ،شکل

مشیت ،میل ،آرزو
خواست :ارادهّ ،

غذا :خورا ک

صورت :قالب ،شکل ،قیافه ،چهره ،نقش ،ظاهر
شدت اثر ،تأثیر
ُس ْو َرت :تندی ،تیزیّ ،

خاست :بلند شدن ،برخاستن

کلمات مهم تکامالیی
ثبات

زهی

معرکه

سهمگن

ورطه

حقارت

فضل

فروغ

حامل

زهرهدر

جرئت

حیرت

ّرزاق

غلغلهزن

مبدأ

نعره

ساحل

برازندگی

معرکه

نمط

مفتاح

تحسین

میعاد

غوغا

تأخیر

مدهوش

صیاد
ّ

عاجز

حیلت

ذخیرت

نکات دستوری
اجزا (نقشهای) جمله

اجزای (نقشهای) جمله به دو دستۀ اصلی و فرعی تقسیمبندی میشود:
متممِ (فعل)
اجزا یا نقشهای اصلی :نهاد ،فعل ،مفعول ،مسندّ ،

ِ
مسندالیه است.
صاحب خبر ،فاعل یا
نهاد :اسم یا گروه اسمی است که فعل یا گزاره دربارۀ آن توضیح (خبر) میدهد؛ به عبارت دیگر ،نهاد ،همان
ٌ
قطرۀ باران که درافتد به خا ک /ماه ببیند رخ خود را به من /گل از شوق تو خندان در بهار است

فعل :هستۀ گزاره است که در مورد نهاد توضیح میدهد و ویژگیهایی نظیر «زمان ،شخص و  » ...را دارد.
فــــــروغ رویــــــت انــــــدازی ســــــوی خــــــا ک

عجایــــــب نقشهــــــا ســــــازی ســــــوی خــــــا ک

خواســــــت کــــــزان ورطــــــه قــــــدم درکشــــــد

خویشــــــتن از حادثــــــه برتــــــر کشــــــد

مفعول :به اسم یا گروه اسمی گفته میشود که در جواب سؤال «چه کسی را؟ یا چه چیز را؟» میآید و معموال ً با حرف نشانۀ «را» همراه است یا این نشانه را میتواند بپذیرد.
الهی فضــــــل خــــــود را یــــــار ما کن
مفعول

ز رحمـــت یک نظر در کار ما کـــن [یک نظر را]

نشانۀ مفعول

مفعول

 +فعل اسنادی» آورده میشود و عمدتاً با افعال اسنادی «شد،
مسند :به اسم ،گروه اسمی یا صفتی اطالق میشود که در جواب سؤال «چه؟ چگونه؟ چطور؟ 
گشت ،است ،بود و  »...به کار میرود.
گشت یکی چشمه ز سنگی جدا /گل از شوق تو خندان در بهار است
فعل اسنادی

مسند

مسند

فعل اسنادی
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گاهی افعال اسنادی به صورت مخفف ،به کار میروند؛ مانند «تو حکیمی = تو حکیم هستی» یا مصراعهای :تاج سر گلبن و صحرا منم (من هستم)/
تویی ّرزاق هر پیدا و پنهان (تو هستی)

گاهی مصدرهای «آمدن»« ،بهشمار آمدن»« ،بهشمار رفتن»« ،به نظر رسیدن» و «به نظر آمدن» نیز در معنای فعل اسنادی به کار میروند و مسند میپذیرند.

چو در وقت بهار آیی پدیدار (پدیدار آیی = پدیدار میشوی)
او عاقل به نظر میآید (او عاقل است).
مت ِمم :به اسم یا گروه اسمی گفته میشود که با یکی از حروف اضافۀ «به ،در ،با ،از ،برای و  »...همراه است.
خروس مغلوب را از رنج و عذاب برهانیدم.
نشانۀ متمم متمم

ترتیب اجزای جمله

الف) شیوۀ عادی :در این شیوه ،اصل بر این است که نهاد در ابتدای جمله و فعل در پایان قرار گیرد و نقشهای دستوری دیگر (مفعول ،مسند ،متمم و  )...بین
نهاد و فعل قرار میگیرند.
ابــــــر ز مــــــن حامــــــل ســــــرمایه شــــــد
نهاد

متمم

مضافالیه

مسند

فعل

ِ
صاحــــــب پیرایــــــه شــــــد
بــــــاغ ز مــــــن
نهاد

مسند

متمم

مضافالیه

فعل

ب) شیوۀ بَالغی (غیرعادی) :در این شیوه ،جای اجزای جمله ،به تناسب حاالت عاطفی تغییر میکند و این جابهجایی اجزا ،به سبک نگارش نویسنده یا شاعر

ی ادبی مییابد.
بستگی دارد و کاربرد 

چــــــون بگشــــــایم ز ســــــرِ مــــــو ،شــــــکن
حرف ربط

فعل

متمم مضافالیه

مفعول

مـــــاه ببینـــــد رخ خـــــود را بـــــه مـــــن
نهاد

فعل

مفعول مضافالیه

متمم

ترتیب عادی اجزای بیت باال به صورت زیر است:
چون [من] شکن (پیچ و خم) را از سرِ مو بگشایم ،ماه رخ خود را به من (در من) میبیند.

قالب شعری :شکلی که قافیه به شعر میبخشد ،قالب نام دارد ،تفاوت قالبها در چگونگی قافیۀ آنها است.
قافیه :به واژههای هماهنگ پایان مصراعها گفته میشود که در حرف یا حروفی مشترک هستند.
ردیف :به کلمه یا کلماتی اطالق میشود که عیناً و در یک معنا بعد از واژههای قافیه تکرار میشوند.
مثنوی :یکی از قالبهای شعری است که هر بیت آن ،قافیهای مستقل دارد و درونمایههای آن عمدتاً حماسی ،اخالقی ،عاشقانه و عارفانه است؛ شعر «ستایش»
از الهینامۀ عطار و «چشمه و سنگ» از نیما ،هر دو در قالب مثنوی سروده شدهاند.
آرایههای ادبی
حقیقت و مجاز

حقیقت

ّاولین و رایجترین معنایی است که از یک واژه به ذهن میرسد؛ مانند «جهان» در معنای لغوی «گیتی ،عالم ،هستی و  »...در بیت زیر از سعدی:

همتـــی داری منـــال از جـــور یـــار
«ســـعدیا گـــر ّ

تا جهان بوده است جور یار بر یار آمده است»

مجاز:

به کار رفتن واژهای است در غیر معنای حقیقی به شرط وجود عالقه (رابطه یا پیوند) و قرینه (نشانه) ای که از کالم دریافت شود؛ مانند بهکار رفتن واژۀ «جهان»
در معنای «مردم» در بیت زیر:
«ا گ ــر جه ــان هم ــه دش ــمن ش ــود ،ز دام ــن ت ــو

به تیغ مرگ شـــود دســـت من رها ای دوست»

در این بیت دشمن شدن جهان نشانهای است که میتوان از این طریق به مجاز بودن واژۀ «جهان» پی برد.
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عالقه :پیوند یا رابطهای است که میان معنای حقیقی و مجازی کلمه وجود دارد و آفرینش مجاز با وجود عالقه صورت میگیرد.
رایجترین عالقهها
جزئیه :ذکر جزئی از یک چیز به جای تمام آن

بــــرو ای گــــدای مســــکین در خانــــۀ علــــی زن
کل ّّیه :ذکر تمام یک چیز به جای جزئی از آن
ســــپید شــــد چــــو درخــــت شــــکوفهدار ســــرم
محلّیه :ذکر ّ
محل چیزی به جای خود آن چیز؛

کــــه نگیــــن پادشــــاهی دهــــد از کــــرم گــــدا را
انگشتر)
(نگین
وزیـــن درخـــت همیـــن میـــوۀ غـــم اســـت بـــرم
مو)
(سر

تو از این چه ســــود داری کــــه نمیکنی مدارا؟
دل عالمــــی بســــوزی چــــو عــــذار برفــــروزی
(عالم
مردم)
آلیه :ذکر ابزاری به جای کاری که با آن ابزار انجام میشود؛
ّ
تــــو مــــرد زبــــان نیســــتی ،گــــوش بــــاش
برآشــــفت عابــــد کــــه خامــــوش بــــاش
سخن)
(زبان
مشبه با وجود رابطۀ همانندی (شباهت)؛
مشبهبه و ارادۀ ّ
شباهت :ذکر ّ
ســـرو چمان من چـــرا میل چمـــن نمیکند؟

نماد

همــــدم گل نمیشــــود یــــاد ســــمن نمیکنــــد؟
(سرو
یار ،معشوق)

مجاز به عالقۀ شباهت را «استعاره» میگویند که در درسهای آینده با آن آشنا خواهیم شد.

هرگاه کلمهای جز معنی اصلی ،نشانه و مظهر معانی دیگری قرار گیرد ،به آن نماد گفته میشود؛ مثال ً گل سرخ ،عالوه بر مفهوم زیبایی ،مفاهیم بسیاری مانند
عشق ،طراوت جوانی ،عمر کوتاه و  ...را میرساند؛ در شعر «چشمه و سنگ» ،چشمه نماد خودنمایی ،غرور و  ...است؛ ّاما در متون دیگر میتواند نماد «پا کی،
جوشش ،لطافت و روشنی» باشد و در همین درس «دریا» نماد «شکوه و عظمت» است و در متون دیگر میتواند نماد «پا کی ،بخشندگی و »...باشد.

حسآمیزی

حس چشایی و شنوایی) در بیت:
آمیختن دو یا چند حس در کالم است ،به گونهای که به تأثیر سخن بیفزاید و سبب زیبایی آن شود؛ مانند :شیرینسخنی (آمیختن دو ّ

«لیـــک چنـــان خیـــره و خامـــوش مانـــد

کـــز همـــه شیرینســـخنی ،گـــوش مانـــد»

و «شنیدن بو» (آمیختن دو حس شنوایی و بویایی) در بیت:
«بـــوی بهبـــود ز اوضـــاع جهان میشـــنوم

شـــادی آورد گل و بـــاد صبـــا شـــاد آمـــد»

گاهی یک حس از حواس پنجگانه با پدیدهای ذهنی (انتزاعی) آمیخته میشود؛
معنـــی رنگین به آســـانی نمیآید به دســـت
ذهنی

بینایی

در تالش مطلعـــی زد غوطه در خـــون آفتاب

جانبخشی(تشخیص):

نسبت دادن صفات و ویژگیهای انسان به غیرانسان است.
گل از شوق تو خندان در بهار است
تشبیه:
مشب ٌهبه» در هر تشبیه الزامی است.
مشب ٌهبه ،وج هشبه ،ادات تشبیه؛ که وجود دو رکن
«مشبه و ّ
ّ
مشبهّ ،
ا ّدعای همانندی میان دو یا چند چیز است؛ ارکان تشبیه عبارتند ازّ :
شیرۀ تریا ک آن شیر بیبا ک را چون اسکلتی وحشتنا ک ساخته بود.
مشبه

مشبهبه وجهشبه
ادات تشبیه
ٌ

این شکست او را از میدان قهرمانی به منجالب فساد کشید.
مشبهبه مشبه
ٌ
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تاریخ ادبیات

شامل آثاری است که با هدف آموزش و تعلیم ،موضوعهایی از حکمت ،اخالق ،مذهب یا دانشی از معارف بشری را بیان میکند.
جذابیت بیشتر ارائه دهند.
تخیلی ـ ادبی باشند تا مسئلهای را به صورت روایی یا نمایشی با
ّ
این آثار میتوانند ّ

در این گونه متون ،نویسنده یا شاعر ،موضوع و مفهومی رفتاری ،اخالقی یا مسئلهای اجتماعی و پندآموز را به شیوۀ اندرز در قالب
ادبیات تعلیمی

داستان یا حکایت و به صورت شعر یا نثر بازگو میکند.
قابوسنامه از عنصرالمعالی
کلیله و دمنه
گلستان و بوستان
نمونههایی از آثار تعلیمی

مثنوی معنوی
شعر چشمه و سنگ از نیما یوشیج
سعدالدین وراوینی
مرزباننامۀ
ّ
داستان خسرو اثر عبدالحسین وجدانی

و بسیاری از آثار ادب فارسی اعم از طنز و غیرطنز
شعر ستایش از کتاب الهینامۀ عطار نیشابوری ،شاعر قرن ششم ،در حوزۀ ادبیات غنایی است که در فصل سوم با آن آشنا خواهیم شد.

مفاهیم برجسته و قرابت معنایی

خلقت انسان از خاک

بــــــه نــــــام کــــــردگار هفــــــت افــــــا ک

کــــه پیــــدا کــــرد آدم از کفــــی خــــا ک

جســــــــم را از خــــــــا ک و آب او آفریــــــــد

روح را از بــــــــاد و آتــــــــش پروریــــــــد

آفریــــــــن جانآفریــــــــن پــــــــا ک را

آنکــــه جــــان بخشــــید و ایمــــان خــــا ک را

کــــه آدم ز یــــک مشــــت خــــا ک آفریــــد

بــــه خا کــــی تنــــش جــــان پــــا ک آفریــــد

طلب فضل و رحمت و عنایت پروردگار

الهــــی فضــــل خــــود را یــــار مــــا کــــن

ز رحمــــت ،یــــک نظــــر در کار مــــا کــــن

کار مــــن بیچــــاره ،قــــوی بســــته شــــده

بگشــــای خدایــــا کــــه گشــــاینده تویــــی
اِ ّل تــــو چــــراغ رحمتــــش داری پیــــش

خواهــــم از فضلــــت خدایــــا رحمتــــی

کـــن بـــه لطـــف خویـــش بـــر مـــا رحمتـــی

بـــر فضـــل توســـت تکیـــۀ امیـــد او از آنـــک

پاشــــندۀ عطایــــی و پوشــــندۀ خطــــا

ی ــا رب از م ــا نظ ــر رحم ــت خ ــود ب ــاز مگی ــر

کـه در ایـن درد مـرا رحمـت تـو درمـان اسـت

جایــــی نرســــد کــــس بــــه توانایــــی خویــــش
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اقیت (روزیرسانی) و ّ
(آفرینندگی) پروردگار
قیت
ِ
خل ّ
ر ّز ّ

تویــــــــــی ّرزاق هــــــــــر پیــــــــــدا و پنهــــــــــان

از َد ِر بخشــــــــــندگی و بندهنــــــــــوازی

ا کبــــــــر و اعظــــــــم خــــــــدای عالــــــــم و آدم
دادار غیــــــــــبدان و نگهــــــــــدار آســــــــــمان

ّ
خــــاق هــــر دانــــا و نــــادان
تویــــی
مــــرغ هــــوا را نصیــــب و ماهــــی دریــــا
صــــورت خــــوب آفریــــد و ســــیرت زیبــــا
ّ
خــــــــــاق رهنمــــــــــا
ّرزاق بندهپــــــــــرور و

آشکار بودن خداوند در عین پنهان بودن او از نظر خلق

زهــــی گویــــا ز تــــو ،کام و زبانــــم

تویــــی هــــم آشــــکارا ،هــــم نهانــــم

گهــــی پیــــدا شــــوی انــــدر صفاتــــت

گهــــی پنهــــان شــــوی در ســــوی ذاتــــت

ّ
خــــاق هــــر بــــاال و پســــتی
تویــــی

تویــــی پیــــدا و پنهــــان هرچــــه هســــتی

تجلّــــی رخــــت بــــا مــــن عیــــان اســــت

ولــــی از دیــــدۀ هــــر کــــس نهــــان اســــت

ای عیــــــــان تــــــــو نهــــــــان در پردههــــــــا

روی خــــود کــــرده عیــــان در پردههــــا

این چنین خورشید پیدا چونک پنهان میشود

او چنی ــن پنه ــان ز عال ــم از بــرای ماس ــت ای ــن

پنهــــان بــــه جهــــان تــــو و عیــــان تــــو

غیــــــر از تــــــو عیــــــان کــــــه و نهــــــان کیســــــت

تجلّی خداوند در پدیدههای آفرینش

چــــو در وقــــت بهــــار آیــــی پدیــــدار
فــــروغ رویــــت انــــدازی ســــوی خــــا ک

حقیقــــت ،پــــرد ه بــــرداری ز رخســــار
عجایــــب نقشهــــا ســــازی ســــوی خــــاک

یــــــــار بیپــــــــرده از در و دیــــــــوار

در تجلّــــــی اســــــت یــــــا اولیاالبصــــــار

حســــن رخ تــــو کــــرد تجلّــــی
تــــا پرتــــو ُ
مــــژده کــــه روی خــــدا ز پــــرده برآمــــد
جهــــان جملــــه فــــروغ روی حــــق دان

از وی شــــده موجــــود ،وجــــود همــــه اشــــیا
ـراری اســـت
مگـــوی نـــور تج ّلـــی فســـون و طــ ّ
آیــــت داور بــــه خلــــق جلوهگــــر آمــــد
حــــق انــــدر وی ز پیدایــــی اســــت ،پنهــــان

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد
ُ

ایــــن همــــه نقــــش در آیینــــۀ اوهــــام افتــــاد

بــــه چشــــم عقــــل ببیــــن پرتــــو حقیقــــت را

وصفناپذیری ذات حق و ناتوانی انسان از توصیف او

هــــر آن وصفــــی کــــه گویــــم بیــــش از آنــــی
هرچــــه گفتیــــم در اوصــــاف کمالیــــت او

جــــان جانــــی
یقیــــن دانــــم کــــه بیشــــک،
ِ
همچنان هیچ نگفتیم که صد چندین است

سعدیا چندان که خواهی گفت وصف روی یار

حسـن گل بیـش از قیـاس بلبـل بسیارگوسـت

در کُن ــه وص ــف ت ــو نرس ــد فه ــم چ ــون من ــی

حاشـــا کـــه در کمـــال تـــو نقصـــان اثـــر کنـــد

نــــه بــــر اوج ذاتــــش پــــرد مــــرغ وهــــم

نــــه در ذیــــل وصفــــش رســــد دســــت فهــــم

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی
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اظهار عجز و نادانی بشر و تأکید بر دانایی خداوند

نمیدانــــــــم ،نمیدانــــــــم ،الهــــــــی

تــــو دانــــی و تــــو دانــــی ،آنچــــه خواهــــی

تــــو دانایــــی آخــــر کــــه قــــادر نیــــم

توانــــای مطلــــق تویــــی ،مــــن کیــــم؟

ایـــن قـــدر دانـــم کـــه بـــا ایـــن پیـــچ در پیـــچ

میندانــــم میندانــــم هیــــچ هیــــچ

تــــو در پــــرده بــــرون پــــرده غوغــــا

همــــه نــــادان ،تویــــی بــــر جملــــه دانــــا

هیــــــچ دانایــــــی کمــــــال او ندیــــــد

هیــــــچ بینایــــــی جمــــــال او ندیــــــد

کمـال و علـم تـو بحری اسـت بیکـران و عمیق

چگونـه وصـف کنـم بحـر بیکـران تـو را؟

کندی و تندی حرکت

گــــه بــــه دهــــان ،بــــرزده کــــف چــــون صــــدف

گاه چــــــو تیــــــری کــــــه رود بــــــر هــــــدف

گهـــی تنـــد رانـــدم گهـــی نـــرم توســـن

گهـــی راســـت بـــر زیـــن نشســـتم گهـــی کـــج

گهــــی آهســــته میرفــــت و گــــه تیــــز

نشســـتی چون ک ََســـش گفتی کـــه برخیز

یرانـــــد
بـــــه خســـــرو جنـــــگ در پیوســـــته م 

تکبر و خودشیفتگی
خودستاییّ ،

یرانـــد
گهـــی تنـــد و گهـــی آهســـته م 

گفــــت :دریــــن معرکــــه ،یکتــــا منــــم

تــــاج ســــرِ گلبــــن و صحــــرا منــــم
مــــاه ببینــــد رخ خــــود را بــــه مــــن

بــــه گیتــــی ز خوبــــان مــــرا جفــــت نیســــت

چــــو مــــن زیــــر چــــرخ کبــــود اندکــــی اســــت

زمیــــن را منــــم تــــاج تارکنشــــین

ملــــرزان مــــرا تــــا نلــــرزد زمیــــن

م ــن آن یگان ــۀ ده ــرم ک ــه وص ــف فض ــل مــرا

نوشـــته منشـــی قـــدرت بـــه هـــر در و دیـــوار

بـر لـوح جهـان چهرهگشـا نیسـت شـبیهم

در آینــــههــــم روینمــــا نیســــت نظیــــرم

چــــون بگشــــایم ز ســــر مــــو ،شــــکن

سکوت از سر حیرت و سرگشتگی

لیــک چنــان خیــره و خامــوش مانــد

کــز همــه شیرینســخنی گــوش مانــد

ز حیــرت شــد در آنجــا زار و مدهــوش

تحیــــــــر مانــــــــده خامــــــــوش
ســــــــتاده در ّ

زیــــــن تع ّجــــــب دم نــــــزد ،خامــــــوش شــــــد

چــو ایــن حــرف از او گوهــر گــوش شــد

گوییــــــا زیــــــن جرعــــــه او بیهــــــوش شــــــد

ز گفتــــــار ،لــــــب بســــــت و خامــــــوش شــــــد

چــــون کــــه او را وقــــت خاموشــــی رســــید

گشــــــت خامــــــوش و دگــــــر دم درکشــــــید

یــــــک دو نفــــــس تیــــــره و خامــــــوش مانــــــد

خیــــره نگــــه کــــرد و همــــه گــــوش مانــــد

ز پــــــرگار آن حلقــــــه مدهــــــوش مانــــــد

در آن حلقــه چــون نقطــه خامــوش مانــد

تواضع و فروتنی

بلنــــدی از آن یافــــت کاو پســــت شــــد

در نیســــتی کوفــــت تــــا هســــت شــــد

تواضــــــع ســــــر رفعــــــت افــــــرازدت

تکبــــــر بــــــه خــــــا ک انــــــدر انــــــدازدت
ّ
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عــــزت رســــیده اســــت
ز افتادگــــی بــــه مســــند ّ

ز افتادگــــی بــــه پلّــــۀ
عــــزت تــــوان رســــید
ّ

عــــــــــــزت فروتنــــــــــــی دارد
اوج
ّ

کســــــی کاو طریــــــق تواضــــــع رود
خــــــــــا ک ره مــــــــــردم آزاده بــــــــــاش
مــــــن بزرگــــــی در تواضــــــع یافتــــــم

یوســــف کنــــد چگونــــه فرامــــوش ،چــــاه را؟
بــــوی گل پیــــاده بــــود بــــر صبــــا ســــوار
قطــــره پســــتی گزیــــد ،گوهــــر گشــــت
کنــــد بــــر ســــریر (= تخــــت) شــــرف ســــلطنت
ِ
صفــــت خــــا ک ره ،افتــــاده بــــاش
بــــر
تکبــــــــــــر روی دل برتافتــــــــــــم
از ّ

زیان غفلت و نادانی

آن که غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود ... ،گرفتار شد.
غافــــــل مشــــــو ز پــــــردۀ نیرنــــــگ روزگار

ســــــــیر خــــــــزان در آینــــــــۀ نوبهــــــــار کــــــــن

هــــــر کــــــه در پایــــــان کار ننگــــــرد

ُــــــورد
عاقبــــــت روزی پشــــــیمانی خ
َ

مرا راز غفلت خود بر ســـر ایـــن بیداد میآید

صیاد میآید؟
نباشـــد صید ا گر غافل ،چه از ّ

بـــا بـــر اهـــل غفلـــت از در و دیـــوار میبـــارد

ز هَــر خــاری خطر چون تیر باشــد صید غافل را

توصیه به استفاده از عقل و تجربه و دانش در برابر حوادث

عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند.
ثمـــر عمـــر ،عقـــل و تجربـــت اســـت

تجربـــــــت بیـــــــخ علـــــــم و معرفـــــــت اســـــــت

کـــه تـــا عقـــل و خـــرد را کار بنـــدی

همــــــــی از عقل یابــــــــی بهرهمندی

بــــــــرو ز تجربــــــــۀ روزگار بهــــــــرهبگیــــــــر

کـــه بهر دفع حـــوادث تـــو را بـــه کار آید

توصیه به عاقبتاندیشی

آن ک ــه ح ــزم زی ــادت داش ــت ،س ــبک روی ب ــه کار آورد و از آن جان ــب ک ــه آب در میآم ــد ،برف ــور بی ــرون رف ــت.
همــــه کارهــــا را ســــرانجام بیــــن

چــــو بدخــــواه دانــــه نهــــد ،دام بیــــن

بــــه هــــر جایــــی کــــه خواهــــی در شــــدن را

نگــــه کــــن راه بیــــرون آمــــدن را

هــــر علــــم را کــــه کار نبنــــدی چــــه فایــــده

چشـــم از ب ــرای آن بـــود آخـــر کـــه بنگـــری

کانچــــه جاهــــل دیــــد خواهــــد عاقبــــت

عاقــــــــان بیننــــــــد ز ّاول مرتبــــــــت

ب ـــه ه ـــر کاری ک ـــه هس ـــتی س ـــهل مش ـــمار

تأمــــل کــــن ببیــــن پایــــان آن کار
ّ

مادی ،موجب رستگاری و جاودانگی است.
ترک تعلّقات ّ

صیاد او را برداشت و چون صورت شد که مرده است ،بینداخت .به حیلت
خویشتن مرده کرد و بر روی آب آمدّ .
خویشتن در جوی افکند و جان به سالمت برد.
که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما
بمیر ای دوست پیش از مرگ ا گر می زندگی خواهی
ظاهــــرش مــــرگ و بــــه باطــــن زندگــــی
ا گ ــر چن ــانک ــه پ ــس از م ــرگ زندگ ــی خواه ــی
گــــر بمیــــری در میــــان زندگــــی عطــــاروار

ظاهــــــرش ابتــــــر نهــــــان پایندگــــــی
بــــه نفــــس پیشتــــر از مــــرگ زینهــــار بمیــــر
چـــون درآیـــد مـــرگ عیـــن زندگانـــی باشـــدت
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1-1در کدام گزینه معنای واژهای نادرست است؟

( )1برازندگی :لیاقت)( ،زهی :آ گاه باش)( ،جافی :ظالم)

( )2فلک :چرخ)( ،معرکه :میدان جنگ)( ،ورطه :گرفتاری)

( )3مکیدت :حیله)( ،حازم :محتاط)( ،پیرایه :زیور)

( )4نادره :بینظیر)( ،شکن :پیچ و خم زلف)( ،تیزپا :شتابنده)

2-2معنی چند واژه در مقابل آن نادرست آمده است؟
(زهی :خوشا)( ،فضل :احسان )( ،فروغ :پرتو)( ،عطّار :خوشبو)( ،کردگار :خالق)( ،پیدا کرد :خلق کرد)( ،پرده :حجاب)( ،شوق :آرزومند)( ،عجایب :شگفتیها)

 )1چهار

 )3دو

 )2سه

 )4یک

3-3معنی درست واژههای «افال ک ،نظر ،نهان ،ر ّزاق» بهترتیب در کدام گزینه دیده میشود؟

 )1سپهرها ،توجه ،پوشیدگی ،رزقدهنده

 )2آسمانها ،عنایت ،مقابلِ آشکار ،بسیار روزیدهنده

 )3آسمان ،عنایت ،مخفیانه ،روزیرسان

 )4گردون ،دید ،اختفا ،پیداکنندۀ روزی

4-4معنی چند واژه در مقابل آن درست نوشته شده است؟

(غلغلهزن :غوغاکنان)( ،معرکه :جای نبرد)( ،گلبن :بوتۀ گل سرخ)ِ ،
(شکن :پیچ و خم زلف)( ،تابناک :روشنی)( ،جافی :ستمگر)( ،خَجلی :خجالتزده)،
(گریبان :یقه)( ،دستبرد :هجوم)( ،پیرایه :زیور)

 )1شش

 )3هشت

 )2هفت

 )4نه

5-5معنی واژههای «بن ،مکاید ،زهرهدر ،ورطه» بهترتیب در کدام گزینه آمده است؟

		
 )1ریشه ،حیلهها ،موحش ،گرداب

 )2اصل ،فریبها ،وحشت ،گودال

		
 )3تَه ،نیرنگها ،ترسنا ک ،زمین بلند

 )4عمق ،حیلهگری ،هولنا ک ،گرفتاری

6-6معنای واژۀ «راست» در همۀ گزینهها بهجز  ...............با معنای آن در بیت زیر یکسان است.
«راســـت بـــه ماننـــد یکـــی زلزلـــه

داده تنـــش بـــر تـــن ســـاحل یلـــه»

 )1مجلس او همچو بســـتان سلیمان است راست

صف کشیده پیش او چون ســـرو در بستان پری

 )2ای خوی تو ســـتوده و رای تو چون تو راست

دائـــم تـــو را به فضـــل و به آزادگی هواســـت

 )3ژالـــه بر اللـــه فـــرود آمده هنگام ســـحر

راســـت چون عـــارض گلگـــون عرقکـــردۀ یار

 )4به نهـــاد و خو و صورت به پدر ماند راســـت

پســـر آن اســـت پدر را کـــه بماند بـــه پدر

7-7معنای واژۀ «همسری» در کدام گزینه متفاوت است؟

 )1گ ََرم به شـــعر ،کســـی همســـری تواند کرد
 )2گر زند خورشــــــــید الف همســــــــری

هر آن ســـخن که شـــنیدی ز من دروغ شـــمر
با تــــــــو از روی مهت شــــــــرمنده باد

 )3پذیرفــــــت شاهنشــــــه از مــــــادرش

نهــــاد افســــر همســــری بــــر ســــرش

 )4مـــرا بـــا گل ،خیـــال همســـری نیســـت

هــــــوای نخــــــوت و نامآوری نیســــــت

 )1نایســـتد خـــرد حیلهگر به کشـــور عشـــق

چو شـــیر شـــد یلـــه ،روبـــه ز رخنـــه بگریزد

 )2بر ســـر یلـــه نهـــاده کاله و نشســـته تند

آن حوصلـــه که راســـت زان ســـو نگـــه کند؟

 )3از پی تیر آســـمان ســـاخته مـــاه نو کمان

تا ز کمـــان به بدگمـــان همچو یـــان کند یله

 )4تاخت دو اســـبه یک تنه بر صف خصم ده دله

تیغ یلـــی به چنـــگ در رخش مجاهـــدت یله

 8-8معنای واژه «یله» در همۀ گزینهها بهجز  ...............یکسان است.

9-9معنی واژگان کدام گزینه تماماً درست است؟

( )1فضل :لطف و تو ّجه)( ،مکیدت :حیلهها)(،محتاط :حازم)
( )3فرج :گشایش در کار)( ،پیرایه :آراسته)( ،ورطه :مهلکه)

( )2صورت شدن :به نظر آمدن)( ،دستبرد :هجوم و حمله)( ،خیره :فرومانده)
( )4جافی :ستمگری)( ،میعاد :قرار)( ،نمط :طریقه)
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1010در همۀ ابیات بهجز گزینۀ  ...............واژههای همخانواده به کار رفته است.

 )1تـــوان ز نامـــۀ من یافـــت اشـــتیاق مرا

عیـــار شـــوق بـــه انـــدازۀ ســـخن باشـــد

 )2گهـــی کـــه تیغ اجـــل بگســـلد عالقۀ روح

بـــود تعلّـــق دل بـــا تـــو همچنـــان مـــا را

 )3ایـــن زلزلـــه بنشـــاند از آشـــوب زمانـــه

وان ســـرمه کنـــد جرم زمیـــن را بـــه تزلزل

 )4به خرابی چو توان گشـــت ز ســـیالب ایمن

چـــه ضرور اســـت کســـی م ّنت تعمیر کشـــد

1111در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟

«ورطه و مهلکه ،فروغ و روشنایی ،ثواب و درست ،سرگردان و مدحوش ،غالب شدن عجز ،حیلت و مکیدت ،روش و نمط ،منصوب به نیلوفر ،بحر

خروشنده ،ذخیرت تجربت»

 )1سه

 )3پنج

 )2چهار

1212در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟

 )4شش

 )1تـــو مردمی و دولـــت مردم فضیلت اســـت

تنها وظیفۀ تو همینیســـت خواب و خاســـت

 )2طبع زمان شـــود چو زمین طالب ســـکون

حـــزم زمین شـــود چو زمـــان باعث شـــتاب

 )3باشـــد دو چیـــز مختلف از جـــود او به هم

آســـــایش افاضـــــل و رنـــــج خزینهدار

فر خ و عزم درســـــت و رای ثواب
 )4به فـــــال ّ

ســــفر گزیدم و کردم ســــوی رحیل شــــتاب

1313در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟

مرمت کند و از شهر بیرون رویم که ناگاه در آن طرف غوغایی برخواست و وی به آن شد که در آن هنگامه برازندهگی و شایستگی
«موزۀ خود را دادم تا ّ
خویش را در عمل نمایان کند و این نمت در اثبات آن مؤث ّر افتاد».

 )1سه

 )3دو

 )2چهار

1414در کدام گزینه غلط امالیی یا رسمالخطّی یافت نمیشود؟

 )4یک

ّ )1اما تقدیر و غلبۀ حرص و امید مرا در این ورطه افکند و پیش عقلها حجاب تاریک بداشت و جمله در بال بیافتادیم.

 )2هر که خواهد که کشتی بر خشکی راند و بر روی آب دریا اسبتازی کند بر خویشتن خندیده باشد زیرا که دور از خرد است که :گورکن در بهر و کشتی در بیابان.
 )3ا گر کسی همۀ عمر به صدق دل نماز گزارد و از مال حالل صدق ه دهد ،چندان ثواب نیاید که یک ساعت از روز از برای حفظ مال و نفس در جهاد گزارد.
 )4چون موالنا رسیده ،گفته است که :شیخ بسیار بزرگ است ،چرا شعری باید گفت که جز معنی مجازی محملی دیگر نداشته باشد؟

1515در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟

صیاد مقاومت صورت نبندد و من در آن اشارتی نتوانم کرد ،لکن در این نزدیکی آبگیری باصفا میدانم.
 )1گفت در کار ما چه صواب بینی؟ ماهیخوار گفت :با ّ

 )2او در این فکرت ،روی به شهر آورد .از قضا ،امیر آن شهر را وفات رسیده بود و مردم شهر به تعزیت مشغول بودند .او بر سبیل نظاره به سرای ملک

رفت و به طرفی بنشست.
 )3چندانکه اندک وقوفی افتاد و فضیلت آن بشناختم به رغبت صادق و حرص غالب در تعلّم آن میکوشیدم تا بدان صنعت شهرتی یافتم و در معرض
معالجت بیماران آمدم.
 )4گفت این باب از هضم دور باشد و مادام که گفته نیامده استّ ،
محل اختیار باقی است پس از اظهار ،تدارک ممکن نگردد.

1616نقش دستوری همۀ واژههای مشخّ صشده بهجز گزینۀ  ...............یکسان است.

 )1فـــروغ رویـــت انـــدازی ســـوی خـــا ک

عجایـــب نقشهـــا ســـازی ســـوی خـــا ک

 )2الهـــی فضـــل خـــود را یـــار مـــا کـــن

ز رحمـــت یـــک نظـــر در کار مـــا کـــن

 )3چون بگشــــــایم ز ســــــر مو شــــــکن

مــــاه ببینــــد رخ خــــود را بــــه مــــن

 )4راســــــت بــــــه مانند یکــــــی زلزله

تــــن ســــاحل یلــــه
داده تنــــش بــــر
ِ

 )1منـــم امروز و تـــو انگشـــتنمای زن و مرد

من به شیرینســـخنی تـــو به نکویی مشـــهور (مسند)

 )2فتاد انـــدر تن خاکی ،ز ابر بخششـــت قطره

مـــدد فرما به فضل خویش تا ایـــن قطره یم گردد (مفعول)

 )3چو ابـــر زلف تـــو پیرامن قمر میگشـــت

ک تر میگشـــت (نهاد)
ز ابـــر دیـــده کنارم به اشـــ 

 )4باز آ و جان شـــیرین از من ســـتان به خدمت

دیگـــر چه بـــرگ باشـــد درویش بینـــوا را؟ (متمم)

1717نقش دستوری واژۀ مشخصشده در کدام گزینه نادرست آمده است؟

17
1818در صورت مرتّب کردن اجزای جمالت بیتهای زیر ،واژگان کدام گزینه به ترتیب ،کلمات آغازین جمله محسوب میشوند؟
الـــف) میکند پامال ،تن ،آخر دل آســـوده را

میشـــود دامن کفن این پـــای خوابآلوده را

ب) جز پشـــیمانی ندارد حاصلـــی طول اَمل
ج) میکشـــد در حلقۀ فرمان به اندک فرصتی

مکرر ایــــــن ره پیموده را
چند پیمایی
ّ

گوشمالِ آســــــمان گوش سخن نشنوده را

د) دل چـو شـد غافل ز حق ،فرمانپذیر تن شـود

مـی برد هر جـا که خواهـد اسـب ،خوابآلوده را

 )1تن ،دامن ،حاصلی ،آسمان ،دل ،اسب

 )2دل ،کفن ،این ره ،گوشمال ،غافل ،هرجا

 )3تن ،دامن ،طول ،چند ،گوشمال ،چو ،اسب

 )4دل ،دامن ،حاصلی ،گوش ،فرمانپذیر ،هرجا

1919اجزای جمالت همۀ ابیات بهجز بیت گزینۀ  ...............به مرتّبسازی نیاز دارد.

 )1ســـخن عشـــق تو بیآنکه برآید بـــه زبانم

رنـــگ رخســـاره خبر میدهـــد از حـــال نهانم

 )2گاه گویـــم کـــه بنالـــم ز پریشـــانی حالم

باز گویـــم که عیان اســـت چه حاجت بـــه بیانم

 )3من در اندیشـــۀ آنم که روان بر تو فشـــانم

نـــه در اندیشـــه که خـــود را ز کمنـــدت برهانم

 )4من همـــان روز بگفتم که طریـــق تو گرفتم

کـــه بـــه جانان نرســـم تا نرســـد کار بـــه جانم

2020اجزای جملههای کدام گزینه مرتّب نیست؟

 )1این بـــوی روحپرور از آن خوی دلبر اســـت

ویـــن آب زندگانـــی از آن حوض کوثر اســـت

 )2بـــازآ کـــه در فـــراق تـــو چشـــم امیدوار

چـــون گـــوش روزهدار بـــر اهلل ا کبر اســـت

 )3گفتیـــم عشـــق را بـــه صبـــوری دوا کنیم

هـــر روز عشـــق بیشـــتر و صبر کمتر اســـت

 )4بوی بهشـــت میگذرد یا نســـیم دوســـت

منور اســـت؟
یـــا کاروان صبـــح کـــه گیتـــی ّ

2121در همۀ ابیات بهجز بیت گزینۀ  ...............جابهجایی اجزای جمله صورت گرفته است.

 )1تــو همچنــان دلِ شــهری بــه غمــزهای ببــری

کـــه بنـــدگان بنیســـعد خـــوان یغمـــا را

 )2ت ــو آن درخ ــت گل ــی ک ــه اعت ــدال قام ــت ت ــو

ببــــــرد قیمــــــت ســــــرو بلندبــــــاال را

 )3مــن از تــو پیــش که نالم که در شــریعت عشــق

معـــاف دوســـت بدارنـــد قتـــلِ عمـــدا را

 )4دگـــر به هر چه تـــو گویـــی مخالفت نکنم

میســـر نمیشـــود ما را
که بـــی تو عیـــش ّ

الف) ســـرو آزاد به باالی تو میماند راســـت
ب) به تردستی نگردد راست چون دیوار مایل شد

میســـر نشـــود رفتاری
لیکنـــش با تـــو ّ
عمارت چند خواهی کرد این فرســـوده قالب را

ج) گل بخندیـــد که از راســـت نرنجیم ولی

هیچ عاشق سخن ســـخت به معشوق نگفت

د) ای پیـــک راســـتان خبر یار مـــا بگو

احـــوال گل بـــه بلبـــل دستانســـرا بگو

ه) پیش قاضـــی آن دروغ این راســـت گفت

در حقیقـــت هرچه هرکس خواســـت گفت

و) جز عشـق هر چه هسـت ضالل است و گمرهی

از بنده راه راســـت ز عشـــق اســـت تا خدا

ت آمده است؟
2222نقش دستوری واژۀ «راست» در ابیات زیر ،به ترتیب در کدام گزینه درس 

 )1قید ،مسند ،متمم ،صفت ،قید ،مضافالیه

 )2صفت ،مسند ،متمم ،مضافالیه ،مفعول ،قید

 )3صفت ،قید ،متمم ،مضافالیه ،مفعول ،مسند

 )4قید ،مسند ،متمم ،مضافالیه ،مفعول ،صفت

2323در کدام گزینه نقش کلمات مشخصشده در مقابل بیت نادرست نوشته شده است؟

 )1بهشت و حور میباشـــد مراد مردم از طاعت

ولی دیـــدار یـــار آمد بهشـــت جـــاودان ما

(مضافالیه ـ مسند)

 )2بـــا طلعت حبیب چـــه اندیشـــه از رقیب؟

چـــون یار حاضـــر اســـت ز اغیار غـــم مخور

(صفت ـ متمم)

 )3ســـگان در پـــرده پنهاننـــد ای دوســـت

ببیـن گـر پـا ک مغـزی بیـش از ایـن پوسـت

(منادا ـ متمم)

 )4وفاقی نیست در تیرش ولی در قصد من باری

چو جـــان با تن درآمیزد چو می با آب درســـازد

(نهاد ـ متمم)

18
2424نقش واژۀ مشخصشده در کدام گزینه با نقش واژۀ مشخصشده در بیت زیر یکسان است؟
گـــر قالـــب آدمـــی ز طیـــن شـــد

گنجینـــــۀ عشـــــق را امین شـــــد

 )1گفتـــم که ز خـــردی دل من نیســـت پدید

انـــدوه بـــزرگ تـــو در او چـــون گنجیـــد

 )2گفتمش در دل من الت و منات اســـت بسی

گفت ایـــن بتکـــده را زیـــر و زبر بایـــد کرد

 )3مـــرا کـــه در طلبـــش خضروار میگشـــتم

چـــو آب حیـــوان نـــا گاه بـــود یافتنـــش

 )4وین تطاول که کشـــید از غـــم هجران بلبل

تـــا ســـراپردۀ گل نعرهزنـــان خواهـــد شـــد

2525آرایههای بیت زیر در کدام گزینه آمدهاند؟
«بـــه صـــد تلخـــی رخ از مـــردم نهفتی

ســـخن شـــیرین جز از شـــیرین نگفتی»

 )1جناس ناهمسان ،تشبیه ،اغراق ،تضاد

 )2تلمیح ،حسآمیزی ،تضاد ،جناس همسان

 )3حسآمیزی ،تشبیه ،مراعاتنظیر ،کنایه

 )4کنایه ،تلمیح ،اغراق ،تضمین

2626در کدام گزینه تشبیه به کار نرفته است؟

 )1چو موج آن کس که داد از کف عنان اختیار خود

حمایل ســـاخت دســـت خویش را بر گردن دریا

 )2آه از زنـــگ کدورت پا ک ســـازد ســـینه را

میشود روشـــن ز خا کســـتر ســـواد آیینه را

 )3ســـهل باشد سخن ســـخت که خوبان گویند

جـــور شـــیریندهنان تلـــخ نباشـــد بـــردن

 )4گر مقبلی اســـت گنج ســـعادت از آن اوست

ور مدبـــر اســـت ،رنـــج زیادت چـــه میبری؟

2727در کدام گزینه تلمیح ،تشبیه و کنایه به کار نرفته است؟

 )1دل مـــا ســـلطنت فقـــر به ســـامان ندهد

ده ویرانـــۀ مـــا بـــاج بـــه ســـلطان ندهـــد

 )2ا گـــر از چهرۀ یوســـف نفری کـــف ببریدند

تو دوصد یوســـف جـــان را ز دل و عقل بریدی

 )3آدم مســـکین به یک خامی که در فردوس کرد

چا ک شـــد چـــون دانـــۀ گنـــدم دل اوالد او

 )4از کمند رشـــتۀ عمر ابد ســـر میکشـــید

خضر ا گـــر مییافت ذوق پیچ و تاب عشـــق را

2828در کدام گزینه جناس به کار نرفته است؟

 )1حافـظ از زلـف تـو حاشـا کـه بگردانـد روی

مــــن از آن روز کــــه در بنــــد تــــوام آزادم

 )2فـــردا بـــه جبرئیـــل ز حضرت نـــدا بود

کاین رانـــده را بخـــوان و آن خوانـــده را بران

 )3تکلیف سخت بر تو هم از دست تو است از آنک

بهلنـــدش فـــرو عنان
چون اســـب سرکشـــد
َ

 )4چیزی مگو که هســـت غرامت بر آن ســـخن

کانی مکـــن که نیســـت جواهـــر در آن مکان

2929در همۀ ابیات آرایۀ «تشخیص» به کار رفته است به استثنای بیت ...............

 )1آن غنچـــۀ گل بین کـــه همی نـــازد بر باد

از خنـــدۀ دزدیـــده ،فروبســـته دهـــان را

 )2گفتم که ز خُـــردی ،دل من نیســـت پدید

انـــدوه بـــزرگ تـــو در او چـــون گنجیـــد

 )3دل جــــزع کــــرد گفتــــم ای دل صبر

ایـــــن قضـــــا از خـــــدای عـــــدل آمد

 )4روز از شـــب بشـــنید این و برآشفت شگفت

خامشـــی کن ،چـــه درآری ســـخن نامحکم؟

3030آرایۀ تضاد در کدام گزینه وجود ندارد؟

 )1هم اول روز کان زلف ســـیاهم پیش چشم آمد

دل من زد که از وی شـــام گردد چاشـــتم روزی

 )2درد میگـــردد دوا چـــون کامرانـــی میکند

میکشـــی نـــاز طبیـــب و م ّنت درمـــان چرا؟

 )3به فرصت میتوان خصم سبکسر را ادب کردن

مـــدارا میکنم بـــا عقل تـــا فصل بهـــار آید

 )4ا گـــر جان مـــیرود گـــو رو ،غمی نیســـت

تـــو باقی مـــان که مـــا را بـــا تو کار اســـت

19
3131آرایههای ذکرشده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟

خســـرو رنگینســـخن ،گر رنگ بازی زین سخن

(حسآمیزی ـ کنایه)

 )1در هـــوای روی تو خـــون میچکاند از غزل

 )2چشــــمم که سرشــــک اللهگــــون آورده

وز هـــــر مـــــژه قطرههـــــای خونآلوده

(تشبیه ـ اغراق)

 )3صبر کن ای شیشـه بر سـنگ جفای محتسـب

گـردن این دشـمن عشـرت ،خـدا خواهد شکسـت

(تشبیه ـ تضاد)

 )4آن ســـور و تعزیت همه با دســـت این نفس

نی رقـــص مانـــد ازان و نه زین نیز شـــیونی

(تشخیص ـ تشبیه)

3232در همۀ گزینهها آرایۀ «مجاز» به کار رفته است به استثنای گزینه ...............

 )1ز خـــون عـــدو گـــرد فتنـــه نشـــانی

بـــه تیغـــت همـــه زنـــگ بدعـــت زدایـــی

 )2ندیــــدم خوشتر از شــــعر تــــو «حافظ»

بـــــه قرآنی کـــــه انـــــدر ســـــینه داری

 )3عادتشــــــــان بســــــــتن و آویختن

خصلتشــــــان کشــــــتن و خونریختــــــن

 )4تا یک نفـــس از حیـــات باقی اســـت مرا

در ســـر هوس شـــراب و ســـاقی اســـت مرا

3333در همۀ گزینهها بهجز  ...............آرایۀ «حسآمیزی» به کار رفته است.

 )1نفسنفـــس ا گـــر از بـــاد نشـــنوم بویش

ن زمان چـــو گل از غم کنـــم گریبان چاک
زمـــا 

 )2هرکه از میهن ســـخن گوید کالمش دلرباست

نغمههـــای بلبـــل ایـــن بـــاغ رنگینتـــر بود

 )3بـــی بصیرت چه شناســـد ســـخن صائب را

مـــذاق دلِ رنجور یکی اســـت
تلخ و شـــیرین به
ِ

 )4کی شـــعر تر انگیزد خاطر که حزین باشـــد؟

یـــک نکته از ایـــن معنی گفتیم و همین باشـــد

3434کدام گزینه به ترتیب آرایههای «جناس ،حسآمیزی ،کنایه ،تشبیه» را نشان میدهد؟
الف) انداخت پیـــش ابر ســـپر ،تیغ آفتاب

آن بِ ْه کـــه خصـــم را به مـــدارا ادب کنی

ب) وان که گیســـوی تو را رسم تطاول آموخت

هم توانـــد کرمـــش داد مـــن غمگین داد

ج) کاش اندکمایه نرمـــی در خطابش دیدمی

ور مرا عشقش به سختی کشت سهل است این قدر

د) عیب توسـت ار چشـم گوهربین نداری ورنه ما

هریک اندر بحـــر معنی گوهـــر یکدانهایم

 )1الف ،ج ،د ،ب

 )3ب ،ج ،الف ،د

 )2الف ،د ،ج ،ب

 )4ب ،د ،الف ،ج

3535آرایههای مقابل همۀ ابیات بهجز بیت گزینۀ  ...............درست آمده است.

 )1سخن لطیف ســـعدی نه سخن که قند مصری

خجل اســـت از این حالوت که تـــو در کالم داری (حسآمیزی ـ تشخیص)

 )2نا گـــوار از صحبـــت نیکان گوارا میشـــود

عیب تلخـــی را ز خلق خوش هنر ســـازد گالب (تضاد ـ تشخیص)

 )3ای ســـاربان آهســـته رو با ناتوانان صبر کن
ِ
کمیت خامه (= قلم) شـــود لنگ ،اولین منزل
)4

تو بار جانـــان میبری من بار هجـــران میبرم (جناس همسان ـ تشبیه)
حـــد و پایانش (تشبیه ـ کنایه)
کـــه راه مدح تـــو را نیســـت
ّ

3636آرایههای مقابل کدام گزینه همگی درست نیست؟

 )1چشـــمۀ چشـــم مرا ای گل خندان دریاب

کـــه بـــه امید تـــو خـــوش آب روانـــی دارد (جناس ـ تشبیه)

 )2چنـــان که بـــاغ در آغـــوش گل نمیگنجد

شـــکیب در دل مدهـــوش گل نمیگنجـــد (مراعاتنظیر ـ جانبخشی)

 )3خندهرویان چمن ســـر در گریبان میکشـــند

در گلســـتانی کـــه یـــار مـــا گریبـــان وا کند (کنایه ـ جناس همسان)

 )4شـــادی مجلســـیان در قدم و مقدم توست

جـــای غم باد مـــر آن دل که نخواهد شـــادت (جناس ناهمسان ـ تضاد)

3737آرایههای مقابل کدام گزینه درست آمده است؟

 )1تا پـــرده ز رخســـار چو مـــاه تـــو برافتاد

از پـــرده بســـی راز نهانـــی بـــه در افتـــاد (کنایه ـ جانبخشی)

 )2نیکخواهـــان تـــو را تـــاج کرامت بر ســـر

بدســـگاالن تـــو را بنـــد عقوبـــت در پـــای (تشبیه ـ کنایه)

 )3چـــو حاتـــم بـــه آزادگـــی ســـر نهـــاد

جــــــوان را برآمــــــد خــــــروش از نهاد (جناس همسان ـ تشبیه)

 )4دانا و میل صحبت نادان چه ممکن است؟

مـــوج گهـــر بـــه خـــا ک نیامیـــزد آب را (جناس ـ تضاد)

20
3838تعداد تشبیهات در همۀ گزینهها بهجز  ...............یکسان است.

 )1حافظ از چشـــمۀ حکمت بـــه کف آور جامی

بو کـــه از لـــوح دلت نقـــش جهالـــت برود

 )2دوش دســـت طربم سلسلۀ شـــوق تو بست

پـــای خیـــل خردم لشـــکر غـــم از جـــا برد

 )3شد ســـپر از دســـت عقل تا ز کمین عتاب

تیـــغ جفـــا برکشـــید تـــرک زرهمـــوی من
وان صدف چون بنگری بی لؤلؤ شـــهوار نیســـت

سر مؤمن هست در دریای ایمان چون صدف
ّ )4
3939ترتیب آرایههای «استعاره ،جناس ،حسآمیزی ،اغراق ،کنایه» در ابیات زیر کدام است؟
الف) لنگر بحر حوادث دل به دریا کردن است

ســـیر این دریای پرآشـــوب بیلنگر مکن

ب) ابر چشـــم من چنین گر گوهرافشانی کند

کاســـۀ دریـــوزۀ دریـــا کند گـــرداب را

ج) در دل شـــب میتوان گل چید از گلزار فیض

آفتابی شـــد چو رنگ گل ،کجـــا بو میدهد

د) اگرچـه زیر هر سـنگی چو خاقانـی صدا بینی

ازین برتر ســـخن باری نپنـــدارم که دارد کس

ه) میزند ســـینه به دریا ز تهیدســـتی موج

ماهی از فلس گرفتار به شســـت است اینجا

حسن
 )1چون تو خورشیدی نتابیده است در ایوان ُ

ذره ای چون من نرقصیده اســـت در میدان عشق
ّ

 )3سوزن فکرت شکســـت رشتۀ طاقت گسیخت

بس کـــه ز نـــو دوختم چـــا ک گریبـــان دل

 )4آشـفته سـخن چـو زلـف جانـان خوشتـر

چـــون کار جهان بـــی سروســـامان خوشتر

 )4ه  ،الف ،ج ،د ،ب
 )3الف ،ه  ،د ،ب ،ج
 )2الف ،ج ،د ،ب ،ه	
 )1ه  ،الف ،ج ،د ،ب
4040در کدام بیت ،بیشترین تشبیه وجود دارد؟ (خار ج از کشور )98
 )2شـــب فراق که داند که تا ســـحر چند است

مگر کســـی که به زندان عشـــق در بند اســـت

4141واژۀ «سر» در کدام بیت مجاز نیست؟ (خار ج از کشور )98
 )1کار بـا عشـق فتـاد ،از سـرم ای عقـل بـرو

چـــه دهی وسوســـه دیدم هنری نیســـت تو را

 )2عذری بنـــه ّاول که تـــو درویشـــی و او را

در مملکـــت حســـن ســـرِ تاجـــوری بـــود

 )3مگر که ســـر بدهـــم ور نه من ز ســـر ننهم
 )4مشـــک بـــا حلقۀ مویت ســـر ســـودا دارد

امیـــد وصـــل در این ره چـــو پـــای بنهادم
کجخیالی اســـت مگر مشـــک ختا را سوداست

4242مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟

 )1بدیعـــی کـــه شـــخص آفرینـــد ز گل

روان و خــــــرد بخشــــــد و هــــــوش و دل

 )2جســم را از خــا ک قــدرت نقــش داد

روح را از آتــــــــــش و از بــــــــــاد زاد

 )3چندیـــن ســـوابق از پـــی کام تـــو آفرید

از تـــر و خشـــک عالـــم خـــا ک آفریـــدگار

 )4پـــس آن را کـــه شـــخصم ز خـــا ک آفرید

بـــه قـــدرت در او جـــان پـــا ک آفریـــد

4343مفهوم همۀ ابیات بهجز بیت گزینۀ  ...............یکسان است.

 )1التفاتـــی بـــه مـــن بیسروســـامان میکن

بـــه نگاهـــی ز تر ّحـــم نظـــری کن نـــا گاه

 )2مـــن آنم بـــه پـــای انـــدر افتـــاده پیر

خدایـــا بـــه فضـــل تـــوام دســـت گیـــر

 )3عفـــو کـــن بـــار خدایا تـــو گناهـــان مرا

که مـــرا ز آتش خجلـــت جگری بریان اســـت

 )4از لطـــف خویشـــتن نظری کن کـــه از کرم

بـــر رحمـــت تو ختـــم شـــود کار و بـــار من

4444مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متناسب نیست؟

 )1دادار غیبدان و نگهدار آســــــــــــمان

ّ
خــــــاق رهنمــــــا
ّرزاق بندهپــــــرور و
رازق روزیرســــــــان ،خالق پــــــــروردگار

 )3خـــرد ار رزق خورد ،رای تو هســـتش ّرزاق

عـــدم ار خلق شـــود ،حکم تو هســـتش ّ
خلق

 )2ایــــــــزد فریــــــــادرس ،داور دادآفرین
 )4بـــاری از او یاد کن که اوســـت بـــه هر حال

حی و قــــــــادر و باری
خالــــــــق و ّرزاق و ّ
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4545همۀ ابیات بهجز گزینۀ  ...............با هم قرابت مفهومی دارند.

 )1جهانـــداری کـــه پیـــدا و نهـــان اســـت

نهـــان در جســـم و پیـــدا در جهان اســـت

 )2آن که پنهان است از چشم کسان پیداست کیست؟
 )3چون کنم پنهان که پنهانیش از پیدایی اســـت

ذره خورشـــید نهان پیداست کیست؟
در دل هر ّ
من شـــراب عشـــق گر پنهان و گر پیـــدا زنم

 )4یکـــی ظاهـــر که باطـــن از ظهور اســـت

یکـــی باطـــن کـــه ظاهرتـــر ز نور اســـت

الف) هر زمان نوعی نماید شاهد حسنت جمال

زانکه دارد حســـن رویت جلوههای بیقیاس

ب) بگشـــا نظر که نـــور تجلّی حســـن یار

تابنده گشـــت و کون و مکان سربهسر گرفت

ج) جلوهگهــــــــی یافتم آراســــــــته

ســـوی به ســـو جلوهگـــران خاســـته

د) هـــر دم جمالِ تـــازه نماید به عاشـــقان

ن رو کـــه جلوههای ُرخش بیشـــمار بود
زا 
چ معدنی
چون مـــن نپرورانـــده گوهر هیـــ 

4646ابیات کدام گزینه با هم تناسب مفهومی دارند؟

ه) چون من نکرده جلوهگری هیچ شاهدی

 )1الف ،ج ،د

 )3ب ،ه  ،ج

 )2الف ،ب ،د

4747در همۀ گزینهها بهجز  ...............به تجلّی خداوند در پدیدههای آفرینش اشاره شده است.

 )4ب ،ه  ،الف

 )1حســـن تو جلوه کـــرد و به عالم عیان شـــد

در جلـــوۀ جمـــال تـــو رویـــت نهان شـــد

تحیـــر از جمال ،آینه را چه میرســـد
 )2غیر ّ
 )3جمال عالـــمآرای تو زد یک جلـــوه در عالم
 )4فـــروغ روی تو بـــر جان چنـــان تجلّی کرد

حیـــرت مـــا دلیل مـــا ،جلـــوۀ تو گـــواه تو
پی تعظیم حســـنت یوســـف مصـــری غالم آمد
که بـــر ســـواد شـــب تیـــره پرتـــو مصباح

4848همۀ گزینهها بهجز  ...............با بیت زیر تناسب مفهومی دارند.
«هـــر آن وصفی کـــه گویم بیـــش از آنی

یقیـــن دانـــم که بیشـــک جـــانِ جانی»

 )1ز حـــد وهـــم بیـــرون شـــد صفاتـــش

وز ایـــن معنـــی عبـــارات اســـت قاصـــر

 )2نشـــاید وصـــف او گفتـــن که چون اســـت

کـــه از تشـــبیه و از وصـــف او برون اســـت

 )3از وصـــف ایـــن عجایب و از شـــرح این عبر

عاجـــز بـــود عبـــارت و قاصـــر بـــود کالم

 )4زبـــان به وصف کمالت کســـی که بگشـــاید

به عجـــز خویش در ّاول ســـخن شـــود قایل

 )1وصـــف او در گفـــت چـــون آیـــد مـــرا؟
 )2گر شد از وصف تو عاجز کِ ِ
لک صائب دور نیست

ـــرق از شـــرم خـــون آیـــد مـــرا
چـــون َع َ
مـــوج را ســـوزد نَفَـــس در بحـــر بیپایان تو

 )3نه فراموشـــیم از ذکـــر تو خاموش نشـــاند

کـــه در اندیشـــۀ اوصاف تـــو حیـــران بودم

 )4صائب چگونـــه وصف نماید که قاصر اســـت

خورشـــید بـــا هـــزار زبـــان در ثنـــای صبح

 )1در تو و هســــــــتی تــــــــو حیرانم
 )2خطـــا گفتـــم غلـــط کـــردم کـــه در راه

ایـــــن بدانســـــتهام کـــــه نادانـــــم
بـــــــه نادانـــــــی خویش اقـــــــرار دارم

 )3ندانـــم تـــا چـــه نـــوری لیـــک دانـــم

به تـــو روشـــن شـــده ایـــن خســـتهجانم

 )4بدیـــن نکتـــه دانـــا و بخـــرد شـــدم

کـــه دانـــا بـــه نادانـــی خـــود شـــدم

4949مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟

5050همۀ ابیات بهجز بیت گزینۀ  ...............با هم تناسب مفهوم دارند.

5151چند بیت از ابیات زیر با هم قرابت معنایی دارند؟
الف) حکایت تو به تفســـیر شـــرح نتوان کرد

که جور و محنت خوبان ز وصف بیرون اســـت

ب) کجـــا وصـــف تو دانـــد کـــرد ادرا ک

کـــه عاجـــز اوفتاد انـــدر کـــف خاک

وصاف سـخنگوی
ج) حیـران شـود از وصف تـو ّ

عاجز شـــود از نعمـــت تو دانای ســـخنور

د) زمانه در صف میدانِ او به توصیف اســـت

ســـتاره بر در ایـــوان او به تحســـین باد

ه ) از وصف تو عاجز شـــده هـــر پا کضمیری

وز نعـــت تو خیره شـــده هـــر چیرهزبانی

و) ذاکـــر کجا و وصـــف جـــال و جمال او

چون عاجز اســـت بِ ْه که ســـخن مختصر کند

 )1دو

 )2سه

 )3چهار

 )4پنج
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اول و مصراع دوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟
5252مفهوم کلی مصراع ّ
«گه بـــه دهان بـــرزده کف چـــون صدف

گاه چـــو تیـــری کـــه رود بـــر هدف»

 )1گهــــــی در آز ،تیــــــز و تند باشــــــد

گهــــــی در کام ،ســــــیر و کند باشــــــد

 )2با درنـــگ او نبیند کس درنـــگ اندر زمین

بـــا شـــتاب او نیابد کس شـــتاب انـــدر زمان

 )3جـــان مـــا افتـــان و خیـــزان مـــیدود

دســـت و پـــا گـــم کـــرده بهر جســـتوجو

 )4گاه چــــــون خــــــا ک میفتادســــــتی

گاه چــــــــون بــــــــاد میوزیدســــــــتی

تکبر ســــــــربلندان را کند پســــــــت
ّ )1
 )2بردبـــاری و تواضـــع ســـپر آفتهاســـت

تواضع زیردســــــــتان را زبردســــــــت
پـــل این ســـیل گرانســـنگ ،خمیدن باشـــد

 )3مغرور مشـــو به خـــود که اصل مـــن و تو

گـــردی و شـــراری و نســـیمی و نمی اســـت

 )4دلـــی کـــز دولـــت وصـــل اســـت مغرور

چـــو هجرانـــش بالیـــی در کمیـــن بـــس

5353مفهوم کدام بیت از دیگر ابیات دور است؟

5454مفهوم مقابل بیت زیر در همۀ گزینهها بهجز  ...............آمده است.
«گفـــت :دریـــن معرکـــه یکتـــا منـــم

تـــاج ســـ ِر گلبـــن و صحـــرا منـــم»

 )1فتادگی اســـت که معراج سربلندیهاســـت

بزرگ نیســـت کـــز افتادگی هراســـان اســـت

 )2فروتنـــی اســـت برازنـــده از ســـرافرازان

که خوشنماســـت شکســـتی که بـــر کاله افتد

 )3بـــه این افتادگـــی دارم هوای ســـرو باالیی

که نقـــش از بال مرغـــان ســـبکپرواز میریزد

 )4به دســـتگیری افـــا ک احتیاجی نیســـت

کلیـــم وقتـــم و افتادگـــی عصای من اســـت

5555کدام گزینه با سایر گزینهها تناسب معنایی ندارد؟

 )1بـــــه نـــــام کـــــردگار هفـــــت افال ک

کـــــه پیـــــدا کـــــرد آدم از کفـــــی خا ک

 )2ز خـــا ک آدمـــی کـــرد و از نـــار دیـــو

جـــدا کـــرد دانـــش ز نیرنـــگ و ریـــو

 )3بـــه خا ک بر مـــرو ای آدمی بهکشـــی و ناز

یزادســـت
که خـــا ک پای تـــو همچون تو آدم 

 )4ز بـــوی جرعـــهای کافتـــاد بـــر خـــا ک

برآمـــد آدمـــی تـــا شـــد بـــر افـــا ک

5656کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی دقیقتری دارد؟
«هـــر آن وصفی کـــه گویم بیـــش از آنی

 )1وصفـــش نتـــوان گفت بـــه هفتـــاد مجلّد

یقین دانـــم که بیشـــک جـــان جانی»

محمد
ایـــن بس کـــه خـــدا گویـــد مـــا کان ّ

 )2قاآنیـــا بـــرآور دســـت دعا کـــه وصفش

بـــا جد جـــان نشـــاید با جهـــد فکـــر نتوان

 )3وصف جودش نتـــوان کرد کـــه ممکن نبود

وصف هـــر چیز کـــه از حیـــز امـــکان گذرد

 )4وصف حسنت نتوان گفت به صد شرح و بیان

مگـــر آینـــه بگویـــد ســـخن روی بـــه رو

«چـــو در وقـــت بهـــار آیـــی پدیدار

حقیقـــت پـــرده بـــرداری ز رخســـار»

 )1شـــد هســـتی بیپـــرده حجاب عـــدمما

در گنـــج عیـــان صـــورت ویرانـــه نهفتنـــد

 )2قمـــاش چهـــرۀ یـــار از بهار معلوم اســـت

کـــه روی کار هم از پشـــت کار معلوم اســـت

 )3نگاران بهشـــتی را نقاب از چهره بگشـــاید

عروســـان بهـــاری را حجـــاب از روی بـــردارد

 )4هـــر بـــرگ از بهار دگـــر گیـــرد آب و رنگ

از خـــون دیـــده ،چهره مـــرا اللهگون شـــود

5757هیچ گزینهای بهجز گزینۀ  ...............با مفهوم بیت زیر در یک راستا نیست.

5858بیت زیر و بیت موارد  ...............از نظر مفهوم همخوانی دارند.
«تویـــــی ر ّزاق هـــــر پیـــــدا و پنهان
الف) از در بخشــــــــندگی و بندهنوازی

ّ
خـــاق هـــر دانـــا و نـــادان»
تویـــی
مـــرغ هـــوا را نصیـــب و ماهـــی دریا

ب) میدهـــد روزی مـــن ابر بهـــاران ز گهر

تـا بـه دریـا چـو صـدف پا کدهانـم کردنـد

ج) ای کریمـــی کـــه از خزانـــۀ غیـــب

گبر و ترســــــــا وظیفهخــــــــور داری

د) مـــاه را روزی رســـد از خـــوان مهـــر

داغ بــــــر دل دارد از احســــــان مهر

 )1الف ،ج

 )2ب ،ج

 )3ب ،د

 )4الف ،د
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5959همۀ گزینهها به استثنای گزینه  ...............با بیت زیر قرابت معنایی دارند.
«گفـــت :در ایـــن معرکـــه یکتـــا منم

تـــاج ســـر گلبـــن و صحـــرا منـــم»

 )1منـــــم پنهان منـــــم حیـــــران بمانده

منـــــم در دیـــــر تـــــو یکتـــــا بمانده

 )2هـزار سـال فلـک جـان کنـد نشـیب و فـراز

که چون منـــی به کف آرد مگر بـــه جان کندن

 )3نفس من برتر از آن اســـت که مجروح شـــود

خاصـــــه از گـــــپ زدن بیهـــــدۀ بیبصران
ّ

 )4من نـــــه ز جنس بشـــــرم نـــــه پری

دارم از ایــــــــن هر دو گهــــــــر برتری

6060مفهوم مقابل بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟
«در بـــــن ایـــــن پـــــردۀ نیلوفری

کیســـت کنـــد با چـــو منی همســـری؟»

 )1امـــروز منـــم بـــه زور بـــازو مغـــرور

یکتایـــی مـــن بـــود بـــه عالـــم مشـــهور

 )2گر زنـــــد خورشـــــید الف همســـــری

بـــا تـــو ،از روی مهـــت شـــرمنده بـــاد

 )3چو خا ک میشـوم آن به که خا ک پای تو باشم

که خا ک بر ســـر آن کس که خـــا ک پای تو نبود

 )4پست شد خسرو مســـکین به لگدکوب فراق

مـــور در خا ک فرو رفت ســـلیمان چونســـت؟

6161مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟

 )1فریـــب دانـــه نتوانـــد مـــرا در دام آوردن

کـــه از آغـــاز هـــر کار آخـــر آن کار میبینم

ّ )2اول ببیـــن مواقـــع اقـــدام خویشـــتن
 )3احتیاط با شیشـــۀ دل سنگ رها گشته است

در نـــه قـــدم از آن پـــس و با احتیـــاط باش
سیل از آن واصل به دریا شـــد که پیش پا ندید

 )4نینـــد از احتیاط خصم ،دنیـــا دیدگان غافل

چنـــار از ســـالخوردیها زره زیـــر قبـــا دارد

6262مفهوم کدام بیت با عبارت زیر قرابت دارد؟
«آنکه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود ،در فراز و نشیب میدوید تا گرفتار شد».

 )1دام را غفلـــت نخجیـــر رســـاند بـــه مراد

دانه پوچ اســـت اگـــر صید ز خود غافل نیســـت

 )2اشک حسرت نمک انباشـــته در چشم امید

بخـــت غفلـــت زده در خواب گران اســـت هنوز

 )3غافالن را گوش بر آواز طبل رحلت اســـــت

هـــر تپیـــدن قاصـــدی باشـــد دل آ گاه را

 )4غفلـــت نگشـــت مانـــع تعجیـــل عمر را

در خـــواب نیـــز قافلـــۀ مـــا روانـــه اســـت

6363مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟

 )1صائب کســـی کـــه عاقبتاندیـــش اوفتاد

هـــر چند در ره اســـت به منزل ســـواره اســـت

 )2هر کـــه از پوســـت در آغاز نیامـــد بیرون

همچـــو بـــادام نپیوســـت بـــه قند آخـــر کار

 )3حزم چون هست چه حاجت به سالح دگر است

زره از دیـــدۀ بیـــدار بـــه بـــر دارد صبـــح

تأمــــــل اولیتر
 )4به ّاول همــــــه کاری ّ

بکـــن ،وگرنـــه پشـــیمان شـــوی به آخـــر کار

6464مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تقابل دارد؟

غره و غافل چو میش ســـر در پیش
 )1مبـــاش ّ
 )2غفلـــت ما شـــاهد کوتاهبینیهای ماســـت
جمعیت ماســـت
 )3غنچهســـان غفلت ما باعث
ّ
 )4مرا از غفلت خود بر ســـر ایـــن بیداد میآید

کـــه در طبیعـــت این گـــرگ گلهبانی نیســـت
صیاد عبرت میشـــود
گر رســـا باشـــد نگـــهّ ،

ورنه بیـــداری گل خواب پریشـــان گل اســـت
صیـــاد میآید
نباشـــد صید ا گر غافـــل ،چه از ّ

6565همۀ ابیات بهجز بیت گزینۀ  ...............با هم قرابت مفهومی دارند.

 )1هر کــــــه نکنــــــد احتیــــــاط کارها

بــــــر دلــــــش آخــــــر بمانــــــد بارها

 )2صائـــب حریـــف آه ندامـــت نمیشـــوی

در ابتـــدا بـــه عاقبـــت کارهـــا ببیـــن

 )3گـــر همـــی خواهـــی ســـامت از ضـــرر

چشــــــم ز ّاول بنــــــد و پایــــــان را نگر
مبدل بـــه خـــزان میگردد
به بهـــاری کـــه ّ

 )4دیـــدۀ عاقبتاندیـــش نظـــر نگشـــاید
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1

11

انجام دادن :شکرگزار

معنی درست واژه:

زهی :آفرین ،شگفتا ،خوشا

2

32

ادا کردن :حجگزار

گزاردن

معنای درست واژهها:

تعبیرکردن :خوابگزار
بیانکردن :خبرگزار

عطّار :داروفروش ـ عطرفروش

نهادن و قرار دادن

شوق :میل خاطر ـ رغبت ـ آرزومندی

3

23

افال ک :آسمانها  /نظر :تو ّجه ،عنایت  /نهان :مخفی ّ /رزاق :بسیار

4

رها کردن و اجازهدادن

41 15

در معنای واژهها باید دقت کنیم:

هضم

الف) ا گر واژهای مفرد است و جمع معنا شده غلط است.
ج) ا گر واژهای اسم است و صفت معنا شده غلط است.
بن :ریشه ،عمق  /مکاید :مکرها ،حیلهها  /زهرهدر :هولنا ک،

ترسنا ک ،موحش  /ورطه :گرداب ،گودال ،مهلکه ،گرفتاری

6

ج) گوشمال آسمان به اندک فرصتی گوش سخننشنوده را در حلقۀ فرمان میکشد.

مفهوم واژۀ «همسری» در گزینۀ (« )3زناشویی» و در سایر
مفهوم واژۀ «یله» در بیت گزینۀ (« )2کج و خمیده» و در سایر

ابیات «آزاد و رها» است.

9

29

 )4من همان روز که طریق تو گرفتم ،گفتم که تا کار به جانم نرسد ،به جانان نرسم.

 )3پیرایه :زیور ،زینت

22 20

 )4جافی :ستمگر ،ظالم

ثواب

باز آ که چشم امیدوار در فراق تو  /چون گوش روزهدار بر اهللاکبر است

بررسی سایر گزینهها:

11 11

 )2عالقه و تعلّق

 )3زلزله و تزلزل

امالی درست واژهها:

صواب  /مدحوش

41 12

ثواب

11 13

مدهوش  /منصوب

منسوب

صواب

برخاست ـ برازندگی ـ نمط

41 14

بررسی سایر گزینهها:

 )1بیافتادیم

بیفتادیم (غلط رسمالخطی)

واژههایی چون :بیفتاد ،بیفروزد ،بینگارد ،بیندیشد و  ...بدون (ا)
نوشته میشوند.
 )2بهر

بحر

 )3گزارد (دوم)

 )1بیآنکه سخن عشق تو به زبانم برآید ،رنگ رخساره از حال نهانم خبر میدهد.
چه حاجت است.

 )1مکیدت :مکر ،حیله

 )1شوق و اشتیاق

31 19

بازگردانی سایر گزینهها:

 )2گاه میگویم که از پریشانی حالم ،بنالم ،باز میگویم که عیان است به بیانم

معنای درست واژههای غلط در سایر گزینهها:

41 10

د) چو (وقتیکه) دل ز حق غافل شد ،فرمانپذیر تن شود .اسب خوابآلوده
را هر جا که خواهد میبرد.

گزینهها به معنای «برابری» است.

8

31 18

بازگردانی ابیات:

مکرر این ره پیموده را میپیمایی؟
ب) طول امل حاصلی جز پشیمانی ندارد .چند ّ

عیناً ،به عینه ،دقیقاً

28

21 17

«قطره» نهاد جمله است.

خوابآلود میشود.

در بیت صورت سؤال و سایر گزینهها:

7

حزم

کفن این پای
الف) تن آخر (سرانجام) دل آسوده را پامال میکند .دامن ِ

راست :مقابل دروغ ،بر حق ،حقیقت ،واقعی

37

غلط امالیی و شکل درست آن:

 21 16واژۀ «خود» مضافالیه استّ ،اما سایر واژههای مشخّ صشده
نقش «مفعولی» دارند.

ب) ا گر واژهای صفت است و اسم معنا شده غلط است.

26

بگذار

ثواب :پاداش ـ مزد

تابنا ک :روشن  /خجلی :خجالتزده بودن ،شرمندگی

5

بنیانگذار

صواب :راست ـ درست ـ حق مقابل خطا  /الیق :سزاوار

معنای درست واژهها:

15

تأسیسکردن

گذاردن

روزیدهنده
34

شمارهگذار

12 21

در پایان مصراع دوم ،فعل «ببرند» به قرینه حذف شده است.

بررسی سایر گزینهها:

 )2تو آن درخت گلی که اعتدال قامت تو قیمت سرو بلندباال را ببرد.
 )3من از تو پیش که نالم که در شریعت عشق ،قتلِ عمدایِ دوست را معاف بدارند.
میسر نمیشود.
 )4دگر به هرچه تو گویی مخالفت نکنم که عیش ،بی تو ما را (برای ما) ّ
42 22

نقش دستوری در ابیات:

الف) راست در معنای «عیناً ،دقیقاً» قید است.
ب) همراه با فعل اسنادی آمده و مسند است.
ج) بعد از حرف اضافه آمده و متمم است.
ِ
صفت جانشین اسم (انسانهای درستکار) و مضافالیه است.
د)
ه) با تو ّجه به فعل «گفت» ،واژۀ «راست» مفعول است.

گذارد

و) «راه» موصوف و «راست» صفت آن است.
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22 23

33 30

بررسی گزینهها:

 )1بهشت و حور مراد مردم از طاعت میباشد ولی دیدار یار بهشت جاودان
مسند

مضافالیه

ما آمد (شد).
 )2با طلعت حبیب از رقیب چه اندیشهای است؟
صفت پرسشی

چون یار حاضر است ز اغیار غم مخور
نهاد

منادا

ا گر پا ک مغز هستی بیش از این پوست را ببین.
متمم

 )4وفاقی در تیرش نیست ولی در قصد من باری
نهاد
چـو جان با تن درآمیزد چو می با آب درسازد.
متمم

امین در صورت سؤال نقش مسند دارد( .امین گنجینۀ عشق شد).

بررسی گزینهها:

 )1پدید
 )2است

 )4شد

22 25

قید
به معنای «رفت» است و اسنادی نیست و «نعرهزنان» قید است.
تلمیح :اشاره به داستان خسرو و شیرین  /حسآمیزی :سخن شیرین

بررسی سایر گزینهها:

 )3سنگ جفا

بررسی گزینهها:

تشبیه  /جان را

 )2تلمیح به داستان حضرت یوسف (ع)  /یوسف جان
کنایه از جدا کردن
بریدن
 )3تلمیح به داستان حضرت آدم (ع)  /چون دانۀ گندم

تشبیه  /شیشه و سنگ
تشخیص  /تشبیه ندارد.

 )4دست نفس

بررسی سایر گزینهها:

مجاز از کشتن  /تیغ :مجازاً مبارزه است.

 )1خون

مجاز از دل یا کل وجود

 )2سینه

مجاز از فکر  /ساقی :مجازاً محبوب
هر چند که پایۀ همۀ کنایهها مجاز است ،اما کنکور کنایه را مجاز نمیداند.
خون  +ریخت

کنایه است نه مجاز

مجاز :بهکار رفتن واژهای است در غیر معنی حقیقی خود به شرط وجود
عالقه و قرینه
مسابقۀ فوتبال بین ایران و کره برگزار شد.
که در مثال باال :مقصود از ایران و کره تیم فوتبال ایران و کره است.
عالقه :پیوند و تناسبی است که میان حقیقت و مجاز وجود دارد.

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را
مجاز از انگشتر

 )3محلیه :آوردن ظرف و ارادۀ مظروف:

تشبیه /

کنایه از بیتجربگی و رنجدیدن
تشبیه  /تلمیح به داستان حضرت خضر  /از کمند

شراب

گل در بر و می در کف
جام

 )4آلیه :آوردن ابزار امری به جای واژۀ اصلی
از دست و زبان که برآید
اعمال

بررسی سایر گزینهها:

لشکر ایران

پیاپی بکش جام و سرگرم باش

گاهی مظروف آورده میشود و ظرف اراده میشود.

کنایه از نافرمانی

سر کشیدن

تضاد

 )2کلیه :آوردن کل و ارادۀ جزء :بیامد که جوید ز ایران نبرد.

سلطنت فقر

 )4کمند رشتۀ عمر

اغراق

تشبیه  /خونآلود بودن اشک

 )1جزئیه :آوردن جزء و ارادۀ کل:

 )4گنج سعادت (اضافۀ تشبیهی)

خامی و چا ک شدن دل

حسآمیزی  /رنگ باختن

 )2سرشک اللهگون

33 32

کنایه

عالئق مجاز بسیار زیاد است و ما در این جا به چند مورد اشاره میکنیم:

 )2زنگ کدورت (تشبیه کدورت به زنگ)

 )1تشبیه

بررسی گزینهها:

قرینه :نشانهای است که ذهن را از حقیقت باز میدارد.

تشبیه

 )1چو موج (تشبیه کس به موج)  /عنان اختیار

22 28

43 31

به معنای جست و جو میکردم و مسند نمیپذیرد.

شیرین  /جناس تام (همسان) :شیرین (جذّاب و دلپذیر) ،شیرین (بانوی ارمنی)

12 27

 )4رو ـ مان  /است ـ نیست

نهاد است.

(آمیختن دو حس شنوایی و چشایی) با تلخی رخ نهفتن از مردم  /تضاد :تلخ و
32 26

 )2درد ـ دوا

 )4سر

مسند
به معنای «وجود دارد» است و الت و منات

 )3میگشتم
خضروار

 )1شام ـ روز  /شام ـ چاشت

 )1رنگینسخن

 )3ســگان در پرده پنـهان هستند ای دوسـت

12 24

بررسی سایر گزینهها:

گفتار

کز عهدۀ شکرش به درآید

 )5آوردن سبب امری به جای واژۀ اصلی :گر من از دوست بنالم نفسم

مجاز از سخن

 )1روی ـ روز
 )3دست ـ است  /است و اسب

صادق نیست
 )6الزمیه :آوردن الزمۀ امری به جای واژۀ اصلی :محتاج قصه نیست گرت

َ )4مکَن و مکان ـ کان ـ مکان  /آن ـ کان (ی در «کانی» حساب نمیشود)

قصد خون ماست

22 29

بررسی سایر گزینهها:

 )1نازیدن غنچه

تشخیص

تشخیص  /خندیدن غنچه

تشخیص

 )3جزع کردن دل

تشخیص  /ای دل

 )4روز از شب شنید

تشخیص  /روز شنید ،برآشفت

کشتن

 )7عالقۀ شباهت :واژهای را به مناسبت شباهت به جای واژۀ دیگری به کار برند:
نرگس او که طبیب دل بیمار من است.
چشم

تشخیص

324
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بررسی سایر گزینهها:

حس شنوایی و بویایی)
 )1شنیدن بو (آمیختن دو ّ

حس شنوایی و بینایی)
 )2رنگین بودن نغمه (آمیختن دو ّ

حس المسه و شنوایی)
 )4تر بودن شعر (آمیختن دو ّ
33 34

الف) کنایه :سپر انداختن (تسلیم شدن)

ب) جناس :داد (انصاف و حق) داد (بخشید)
ج) حسآمیزی :خطاب (گفتار) نرم
د) تشبیه :ما گوهر یکدانه هستیم یا بحر معنی (اضافۀ تشبیهی)
33 35

واژههای «بار» در یک معنا به کار رفتهاند و جناس تام ندارند/ .

تشبیه :بار هجران
بررسی سایر گزینهها:

 )1حسآمیزی :لطیف بودن سخن (آمیختن دو حس المسه و شنوایی) /
تشخیص :خجل شدن قند مصری
شخُلق بودن گالب
 )2تضاد :عیب و هنر ،نا گوار و گوارا  /تشخیص :خو 
 )4کنایه :لنگ بودن کمیت (ضعف و ناتوانی)  /تشبیه :راه مدح
33 36

در این بیت جناس همسان (تام) به کار نرفته است و واژۀ

«گریبان» تکرار شده است .کنایه :سر در گریبان کشیدن (عزلت گرفتن)
بررسی سایر گزینهها:

 )1جناس :چشمه و چشم  /تشبیه :چشمۀ چشم (اضافۀ تشبیهی)
 )2مراعاتنظیر :گل و باغ  /جانبخشی :آغوش گل و دل مدهوش گل
 )4جناس ناهمسان (ناقص) :قدم و مقدم  /تضاد :شادی و غم
23 37

تشبیه :تاج کرامت و بند عقوبت (هر دو اضافۀ تشبیهی)  /کنایه :بند

در پا بودن (گرفتاری و بدبختی) و تاج بر سر داشتن (خوشبختی و سعادت)
بررسی سایر گزینهها:

 )1کنایه :پرده از رخسار افتادن (آشکار شدن) یا راز از پرده به در افتادن (فاش
شدن راز)  /آرایۀ جانبخشی ندارد.
 )3جناس همسان :نهاد (گذاشت) ،نهاد (سرشت و وجود)  /آرایۀ تشبیه ندارد.
 )4تضاد :دانا و نادان ،آب و خا ک  /آرایۀ جناس ندارد.
43 38

بررسی گزینهها:

 )1چشمۀ حکمت  /لوح دل  /نقش جهالت ( 3مورد)
 )2سلسلۀ شوق  /خیلِ خرد  /لشکر غم ( 3مورد)
 )3کمین عتاب  /تیغ جفا  /موی چون زره ( 3مورد)
سر مؤمن چون صدف  /دریای ایمان ( 2مورد)
ّ )4

 33 39استعاره« :دریا» در مصراع دوم استعاره از «حوادث» (بیت الف) /
جناس :شست ،است (بیت ه)  /حسآمیزی :دیدن صدا (بیت د)  /اغراق:
پدیدآمدن گرداب از اشک چشمان شاعر (بیت ب)  /کنایه« :گلچیدن» کنایه
از بهره بردن (بیت ج)

14 40
ذره ای چون من ـ میدان عشق (  4مورد)
 )1چون تو خورشیدی ـ ایوان ُ
حسن ـ ّ
تشبیهات در ابیات گزینهها:

 )2زندان عشق (  1مورد)

14 41

در گزینۀ ( )1واژۀ «سر» در معنای حقیقی ،دانسته شده است.

بررسی سایر گزینهها:

 )2سر

قصد و اندیشه

 )3سر

وجود  /سر

 )4سر

قصد و اندیشه

34 42

فکر و اندیشه

خداوند برای کامروایی انسان نعمتهای گونا گونی آفریده است.

مفهوم مشترک سایر گزینهها:

خداوند انسان را از خا ک آفریده است.
34 43

طلب آمرزش گناهان شاعر از خداوند

مفهوم مشترک سایر گزینهها:

فضل و رحمت و بخشش خداوند
34 44

وابسته دانستن خرد و آفرینش به اندیشه و حکم ممدوح خود

از نظر شاعر
مفهوم مشترک سایر گزینهها:

اشاره به صفات رزاقیت و خالقیت خداوند
34 45

اشاره به پنهان نماندن عشق از نظر شاعر

مفهوم مشترک سایر گزینهها:

اشاره به آشکار و در تجلی بودن وجود خداوند در عین پنهان بودن

24 46
ِ
توصیف زیبایی یک منظره و بیت «ه» در بیان خودشیفتگی شاعر است.

ت ّجلی وجود خداوند در پدیدههای آفرینش استّ ،اما بیت «ج» در

44 47

پرداختن شاعر به توصیف زیبایی چهرۀ یار و تأثیر او بر روح و جان خود

مفهوم مشترک سایر ابیات:

نمایان بودن جلوههای جمال خداوند در پدیدههای آفرینش
34 48

ناتوانی شاعر از شرح و توصیف عجایب و پندهای روزگار

مفهوم بیت سؤال و سایر گزینهها:

اشاره به وصفناپذیری ذات پروردگار
44 49

اشارۀ شاعر به وصفناپذیری زیبایی و عظمت صبح

مفهوم مشترک سایر گزینهها:

ناتوانی شاعر از توصیف عظمت خداوند
35 50

اظهار عجز شاعر در شناختن خداوند و اعتقاد شاعر به ارزشمند

ساختن وجود خود به وسیلۀ نور الهی
مفهوم مشترک سایر گزینهها:

اقرار به نادانی انسان
35 51

در ابیات «ب ،ج ،ه  ،و» بر ناتوانی انسان در توصیف خداوند تأ کید

شده است.

مفهوم سایر ابیات:

الف) شکایت عاشق از جور و ستم زیبارویان یا معشوق
د) زیادهروی در توصیف و ستایش ممدوح
45 52

شاعر در مصراع ّاول صورت سؤال ،به حرکت کُند و در مصراع دوم

 )3سوزن فکرت ـ رشتۀ طاقت (  2مورد)

به حرکت سریع چشمه اشاره کرده است و همین مفاهیم (کندی و تندی

 )4چو زلف جانان ـ چون کار جهان (  2مورد)

حرکت) به ترتیب در دو مصراع بیت گزینۀ ( )4بیان شده است.

325
بررسی سایر گزینهها:

 )1توصیف آزمندی و کامجویی مخاطب
ِ
سرعت عمل ممدوح
 )2زیادهروی شاعر در توصیف وقار و
 )3وصف سیر و تالش شتابزده و نامتعادل روح انسان
45 53

اشاره به ناپایداری روزگار وصال

36 61

بیان دردسرآفرینی احتیاط و نکوهش وسواس در کارها

مفهوم مشترک سایر گزینهها :توصیه به حزم ،احتیاط و دوراندیشی.
16 62

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیت مرتبط:

غفلت موجب گرفتاری است.
تشریح سایر ابیات:

مفهوم مشترک سایر گزینهها:

 )2شکایت از بیاقبالی و بیان ناامیدی و حسرت

نکوهش غرور و تکبر و توصیه به تواضع و فروتنی

 )3انسانهای آ گاه هر لحظه مرگ را به خود نزدیک میدانند و از لحظات

35 54

در بیت صورت سؤال ،مفهوم غرور و خودستایی دریافت میشود،

تکبر) در ابیات
ّاما مفهوم مقابل آن؛ یعنی تواضع و فروتنی و افتادگی (دوری از ّ
گزینههای ( )2( ،)1و ( )4بیان شده است .در بیت گزینۀ ( )3شاعر با وجود
درماندگی و ناتوانی آرزوهای دور و درازی در سر دارد.
35 55

گزینههای ( )2( ،)1و ( )4به خلقت انسان از خا ک اشاره دارند،

ولی گزینۀ ( )3اشاره به حتمیبودن مرگ و ناپایداری دنیا دارد.
25 56

مفهوم بیت سؤال و گزینه ( )2ناتوانی از توصیف خدواند است.

بررسی سایر گزینهها:

 )1شاعر از ناتوانی از وصف پیامبر (ص) سخن میگوید.
 )3ناتوانی از توصیف جود و بخشش است.
 )4ناتوانی از توصیف حسن یار است.
25 57

مفهوم بیت سؤال و گزینۀ ( )2آشکار شدن چهرۀ یار با فرارسیدن

بهار است.
بررسی سایر گزینهها:

 )1نکوهش هستی و جسم که همچون حجاب است.
 )3اوست که چهرۀ زیبارویان بهشتی و عروسان بهاری را آشکار میکند.
 )4سرخی چهرۀ یار از اشک خونین اوست.
15 58

مفهوم بیت سؤال و موارد (الف) و (ج) روزیرسانبودن خداوند است.

ب) علّت روزی یافتن داشتن دهانی پا ک چون صدف است.
د) علت روشنبودن ماه ،لطف و احسان خورشید است.
15 59

مفهوم بیت سؤال و گزینههای ( )3( ،)2و ( )4غرور و تکبر و

خودبرتربینی است.
مفهوم گزینه ( :)1شاعر خود را پنهان و حیران در درگاه یار میبیند( .یکتا:
به معنای تنها است)
36 60

مفهوم بیت سؤال غرور و خودبرتربینی است و مفهوم مقابل آن

تواضع و فروتنی است و این مفهوم در گزینۀ ( )3تکرار شده است.
بررسی سایر گزینهها:

 )1غرور و خودبرتربینی
 )2تأ کید بر بینظیربودن ممدوح
 )4تأ کید بر سختی فراق و بیتوجهی معشوق به عاشق

زندگی عبرت میگیرند.
 )4عمر آدمی همواره در گذر است و ناآ گاهی و بیتو ّجهی انسان مانع گذر
عمر نمیشود.
26 63

مفهوم بیت گزینۀ (:)2

شرط رسیدن به کمال مطلوب ،وارستگی و ِ
ترک تعلّقات و وجود مادی است.
مفهوم مشترک سایر گزینهها :توصیه به دوراندیشی و آیندهنگری و تدبر در کارها
36 64

مفهوم ابیات گزینههای ( )2( ،)1و ( :)4نکوهش غفلت و توصیه به

احتیاط و آ گاهی
مفهوم بیت گزینۀ ( :)3خوشایند دانستن غفلت و تحسین آن
46 65

مفهوم بیت گزینۀ ( :)4بیان بیاعتباری و ناپایداری زندگی دنیوی

و بیتو ّجهی انسانهای آ گاه و روشنبین نسبت به جلوهها و زیباییهای
زودگذر دنیا
مفهوم مشترک سایر گزینهها :توصیه به احتیاط و عاقبتاندیشی
26 66

معنی درست واژهها:

مستغنی :بینیاز
قرابت :خویشی ،خویشاوندی
36 67

داد :عدل و انصاف

در سایر گزینهها:

حق و انصاف
46 68

عطا کرد ،بخشید

چ و خم زلف» به کار
واژۀ «شکن» در هر دو مصراع در معنای «پی 

رفته است.
بررسی سایر گزینهها:

 )1به ترتیب :انصاف و فریاد
 )2به ترتیب :قرار داد (گذاشت) و سرشت
 )3به ترتیب :آرزو و دهان
36 69
خورده

غلط امالیی و شکل درست آن:

خُرده

17 70

زمان افعال گزینۀ (( )1بود و برگرفتیم) ماضیّ ،اما زمان افعال سایر

37 71

ِ
جانشین اسم« ،مضافالیه» است و برای
صفت
«خسته» بهعنوان
ِ

گزینهها مضارع است.

«خون» صفت محسوب نمیشود.

