
فارسی 1 (کنکور 1400)

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: آرایه دهم - آقاي کنکور

در بیت « بیستون کندن فرهاد نه کاري است شگفت /  شور شیرین به سر هر که فتد کوه کن است » ، کدام آرایه هاي ادبی یافت می شود؟  . 1

پارادوکس، کنایه، ایهام تناسب تضاد، کنایه، حسن تعلیل ایهام تناسب، تلمیح، تضاد تلمیح، کنایه، اغراق 

در کدام بیت همۀ آرایه هاي «مجاز، ایهام، کنایه و تلمیح» دیده می شود ؟  . 2

زنهار دل مبند بر اسباب دنیوي  جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد       

من غالم آن که دور اندیش نیست  اي َدمت عیسی، دم از دوري مزن              

عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم  اي خوب تر از لیلی بیم است که چون مجنون    

 بهر که می فرستی مکتوب هاي شسته  اشکت، کلیم نگذاشت در نامه ها سیاهی             

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه هاي «ایهام، حسن تعلیل، تلمیح و تشبیه» کدام است؟   . 3

 سرخ است لبت اینک منکر نتوان بودن  الف) خون دل مشتاقان خوردست لب لعلت 

وي بناگوش چو ِسیمت ید بیضاي کلیم  ب) اي نسیم سرزلفت دم جان بخش مسیح  

مگر روزي که دور از تو اجل گیرد گریبانم  ج ) نخواهم دامن مهرت زدست دل رها کردن  

که رسیدست به کام از لب شیرین خسرو   د) گو مکن شور و مکن کوه به تلخی فرهاد  

د، ج، ب، الف ج، د، الف، ب ج، الف، د، ب ب، الف، د، ج

ترتیب درست ابیات زیر از نظر داشتن آرایه هاي «ایهام، تلمیح، جناس، حسن تعلیل، کنایه» درکدام گزینه آمده است؟   . 4

الف) من آن حسن غریبم کاروان آفرینش را 

ب) من که باشم کز چو من بی قدر یادآورده اي 

ج) بال پرواز فلک داري و قانع شده اي 

د) اي دل دویدن از پی آن بی وفا بس است 

ه) جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز 

که جاي سیلی اخوان بود نیل بناگوشم  

نامه از ننگ همین معنی به خود پیچیده است 

که به بزمی که َروي جاي به باال گیري 

گر تو هنوز سیر نگشتی مرا بس است 

باطل دراین خیال که اکسیر می کنند 

الف - ب - ه - د - ج ه - الف - ب - د - ج الف - ب - ج - ه - د ه - الف - ج - ب - د

آرایه هاي بیت زیر کدام است؟   . 5

در رزمگه زلفش گردون سپر اندازد در عرضگه عشقش فتنه سپه انگیزد

ایهام، مجاز، استعاره، جناس تشبیه، کنایه، مجاز، جناس استعاره، کنایه، تشبیه، مراعات نظیر تشخیص، تشبیه، مراعات نظیر، ایهام

در بیت «بر در خانه منم اي َمه و اي مشتري / جمله منم تو شده گشته من از من بري» کدام آرایه هاي ادبی یافت می شود؟  . 6

کنایه - جناس - تکرار- استعاره تشبیه - کنایه - تکرار- ایهام

تشبیه - مراعات نظیر- کنایه - مجاز جناس - تشخیص - ایهام - حس آمیزي

در کدام بیت آرایه هاي «تشبیه، جناس، کنایه و مراعات نظیر»  به  کار رفته است؟  . 7

هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد  از رهگذر خاك سر کوي شما بود           

با ُدردکشان هر که درافتاد برافتاد    بس تجربه کردیم در این دیر مکافات           

چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد     دردا که از آن آهوي مشکین سیه چشم          

 وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد  پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد          
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در کدام بیت همۀ آرایه هاي «کنایه، تشبیه، جناس همسان و جناس ناهمسان» به کار رفته است؟  . 8

کمند زلف تو باري دگر به دستم داد زمانه گرچه بسی بر سرم سپاس نهاد

غالم هّمت آنم که دل بر او ننهاد جهان بر آب نهاده ست و زندگی بر باد

به دام عشق درافتاد و هرچه بادا باد دلم که چون سر زلف تو می رود بر باد

که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد گره ز دل بگشا وز سپهر یاد مکن

کدام گروه از آرایه هاي ادبی، همگی در بیت:«آخر اي مطرب از این پردة عّشاق بگرد     چندگویی که مرا پرده به چنگ تو درید»  یافت می  شود؟  . 9

کنایه، ایهام تناسب، جناس تام استعاره، جناس تام، تشبیه کنایه، استعاره، تشبیه استعاره، ایهام، مجاز

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟   . 10

 دست کرم ابر گهربار بلند است» «هر چند زمین گیر بود دانۀ امید

ایهام، تشخیص، حسن تعلیل، جناس استعاره، تشبیه، جناس، تشخیص مجاز، استعاره، حسن تعلیل، کنایه کنایه، تشبیه، مجاز، ایهام

آرایه هاي روبه روي همه ابیات کامًال درست است، به جز ..................  . 11

مسافر عجب است این گل رسیده که او / چو برگ سفره بسازد ره سفر گیرد (تشبیه - کنایه)

کوه جام الله گیرد ابر لؤلؤ گسترد / باغ چون مینو نماید راغ چون مینا شود (استعاره - جناس)

تو داري طاق ابرویی که جفتش نیست در عالم / تویی آن کس که در عالم به جفت ابروان طاقی (ایهام - جناس همسان)

باد نوروز از کجا این بوي جان می آورد / جان من بی پا به کوي دلستان می آورد (حس آمیزي - تشخیص)

کدام بیت فاقد آرایۀ «تلمیح» و داراي دو «استعاره» است؟  . 12

 در حریم سینه افروزد چراغ طور را؟  عشق کو تا گرم سازد این دل رنجور را؟

 که خواهد ساختن این نقطه بی پرگار عاشق را  فریب خال گندمگون او خوردم ندانستم

 گل به خورشید رسانید سر شبنم را  نیست ممکن، نکند صحبت نیکان تأثیر

 نیست حاجت با عصا در خانه خود کور را  پا منه بیرون ز حّد خویش تا بینا شوي

در کدام بیت آرایه هاي «استعاره، تشبیه، اغراق و کنایه» به کار رفته است؟  . 13

 دل بر آن میگون لب سرکه فشان خواهم فشاند  بس کن از سرکه فشاندن زان لب میگون که من

 گوهر اندر خاك پایت رایگان خواهم فشاند  پاي خاکین کن درآ کز چشم خونین هر نفس

 از مژه یک دامنت لعل روان خواهم فشاند  گر چو چنگم در برآیی زلف در دامن کشان

 از تظلّم خاك هم بر آسمان خواهم فشاند  بر سر خاك اوفتان خیزان ز جور آسمان

آرایه هاي «تشبیه، استعاره، حسن تعلیل، ایهام و اغراق» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟   . 14

مدام خون جگر می خورم ز خوان فراق             الف) ز سوز شوق دلم شد کباب، دور از یار

 وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش              ب) یارب به وقت گل گنه بنده عفو کن

گیرد اول در اذان گفتن مؤّذن گوش را    ج) بس که حرف حق کسی در دهر نتواند شنید

 بسان دیگ دائم می زند جوش              د) ز تاب آتش سوداي عشقش

 وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل             هـ) از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم

ب، ج، الف، د، هـ هـ، ب، الف، ج، د   د، ب، ج، الف، هـ    د، ج، ب، هـ، الف

کدام گزینه آرایه هاي به کار رفته در بیت « گه نعره زدي بلبل، گه جامه دریدي گل / با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها» است؟  . 15

جناس، تضاد،تشخیص کنایه،استعاره، ایهام کنایه، تشخیص،تشبیه تشخیص،کنایه،استعاره

در بیت «سپهبد، عنان، اژدها را سپرد /  به خشم از جهان، روشنایی ببرد» کدام آرایه ها وجود دارد؟  . 16

استعاره - کنایه - اغراق تشخیص - کنایه - تضاد تناسب - اغراق - تشبیه تلمیح - استعاره - تشخیص
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آرایۀ مقابل کدام بیت نادرست نوشته شده است؟  . 17

گر مَلَک باشد، سیاهستش ورق ( کنایه و تکرار) بی عنایاِت حق و خاصاِن حق

اندر اِکرام و َسخاي خود نگر ( تضاد و واج آرایی) منگر اندر ما، مکن در ما نظر 

جز دلی، دلتنگ تر از چشِم میم ( تشبیه و استعاره )   چون الف چیزي ندارم، اي کریم 

بی عنایات خدا، هیچیم، هیچ ( واج آرایی و جناس ) این همه گفتیم، لیک اندر بسیچ   

همۀ آرایه هاي کدام گزینه در بیت زیر وجود دارد؟             . 18

 چه می گویی چنین شیرین که شوري در من افکندي» «ترش بنشین و تیزي کن که ما را تلخ ننماید

کنایه، حس آمیزي، ایهام تناسب تضاد، تلمیح، حس آمیزي ایهام تناسب، اغراق، حسن تعلیل ایهام، تلمیح، تضاد

در کدام ابیات، تشبیه و استعاره هر دو به کار رفته است؟   . 19

 غم فراق تو گویی هزار سال بود  الف) شب وصال تو چون باد بی وصال بود

 چشم فلک چون تو آفتاب نبیند  ب) روح ز تو خوب تر به خواب نبیند

 هنگام نوبت سحر است اي ندیم خیز  ج) پیوند روح می کند این باد مشک بیز

 بر آن غریب ما چه گذشت اي صبا بگو  د) جان ها ز دام زلف چو بر خاك می فشاند

ج – د ب – د الف – ج الف – ب

آرایه هاي بیت زیر، در کدام گزینه تماماً درست آمده است؟   . 20

 پیش نطق شکرینت چو نی انگشت بخاید» «نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی    

استعاره، حس آمیزي، نغمۀ حروف، کنایه استعاره، حس آمیزي، مجاز، حسن تعلیل   

تشبیه، ایهام، نغمۀ حروف، مراعات نظیر  تشبیه، مجاز، حسن تعلیل، ایهام تناسب   

ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه هاي «ایهام تناسب، استعاره، کنایه و حس آمیزي» کدام است؟   . 21

 کز گلستان صفا بوي وفایی ندمید  الف)هفته اي می رود از عمر و به ده روز کشید

 کام در کام نهنگ است بباید طلبید ب) گر من از خار بترسم نبرم دامن گل

 چند گویی که مرا پرده به چنگ تو درید ج) آخر اي مطرب از این پردة عّشاق بگرد

 گو بگو از لب شیرین که لطیف است و لذیذ د)هرچه زان تلخ تر اندر همه عالم نبود 

د، الف، ب، ج ج، الف، ب، د ج، د، ب، الف  الف، ب، ج، د   

در همۀ ابیات، هر دو آرایه  هاي ایهام و کنایه وجود دارند، به جز گزینۀ..................  . 22

من به بوي توام اي دوست هواخواه بهار \ کز نسیمش به دماغم همه بوي تو رسد 

ز حسرت لب شیرین هنوز می  بینم \ که الله می  دمد از خون دیدة فرهاد 

من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم \ که عنان دل شیدا به کف شیرین داد 

خیال شهسواري پخت و ناگه شد دل مسکین \ خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد 

بیت زیر، داراي کدام آرایه  هاست؟   . 23

بس که به هجر می  دهد عشق تو گوش مال من»  «نالۀ زیر و زار من، زارتر است هر زمان 

استعاره، کنایه، جناس، واج آرایی کنایه، تشبیه، حسن تعلیل، واج آرایی کنایه، مجاز، تشبیه، حسن تعلیل استعاره، مجاز، جناس، ایهام

در کدام بیت آرایۀ «جناس همسان» به کار رفته است؟  . 24

 گر نکند التفات یا نکند احترام بار غمت می کشم وز همه عالم خوشم 

 خوابگه نیست مگر خاك سر کوي توام  روزگاري است که سودا زدة روي توام

 تُرك من پرده برانداز که هندوي توام  سعدي از پردة عّشاق چه خوش می گوید

 نه گوش فهم بماند نه هوش استفهام  مرا که با تو سخن گویم و سخن شنوم
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کدام بیت بانظر شاعر درعبارت زیر مطابقت دارد؟  . 25

«حافظا، می خواهم هیچ کالمی را دوبار در قافیه نیاورم مگر آن که با ظاهري یکسان، معنایی جداگانه داشته باشد.»

 دیدي که چگونه گور بهرام گرفت  بهرام که گور می گرفتی همه عمر

 جان ما در بوتۀ سودا نهاد عشق شوری در درون ما نهاد 

 هرکه این آتش ندارد نیست باد  آتش است این بانگ ناي و نیست باد

 در زیر یکی توده رو «کم تر کوا» برخوان منگر که شه و میري بنگر که همی میري  

در بیت زیر کدام آرایه ها وجود دارد؟   . 26

 یک قلم زین استخوان دل چون هما برداشتیم»  «ما دل از دنیاي پوچ بی بقا برداشتیم

کنایه - تشبیه - استعاره - مراعات نظیر تشبیه - استعاره - تشخیص - ایهام

ایهام  تناسب - حس آمیزي - استعاره -  تشخیص مراعات نظیر - کنایه - ایهام - تشبیه

در کدام بیت آرایه هاي «کنایه، تناسب، تشبیه و تشخیص» به کار رفته است؟  . 27

 که کشیدن نتوان پاي به ِگل رفته فُروي  صورت حال مرا سرو چمن می داند

 خیز و با الله رخی ساحت گلزار ببوي  ژاله بر الله فرو می چکد از دامن ابر

 رخت در پاي خم انداز و می افکن به سبوي  تا نیفکنده سرت کوزه گر دهر به خاك

 یا ز خاك در او پاي بکش دست بشوي  یا به تیغ کج او گردن تسلیم بنه

آرایه هاي بیت «سیالب ظلم او در و دیوار می کند / خود رسم عدل نیست مگر در جهان برف» کدام است؟  . 28

ایهام تناسب، تشبیه، استعاره ایهام تناسب، تلمیح، تشبیه تشبیه، تضاد، تشخیص تلمیح، تضاد، تشخیص

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه هاي «جناس، استعاره، ایهام، اغراق، واج آرایی» کدام است؟    . 29

الف) عشق بازي و جوانی و شراب لعل فام 

ب) بادة گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک 

ج) اي گلبن جوان بَِر دولت بخور که من 

د) به جز صبا و شمالم نمی شناسد کس 

هـ) به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار

مجلس انس و حریف و همدم و شرب مدام  

نُقلش از لعل نگار و نُقلش از یاقوت خام 

در سایۀ تو بلبل باغ جهان شدم 

عزیز من که به جز باد نیست دمسازم 

که از جهان ره و رسم سفر براندازم

ج، د، الف، هـ، ب ج، ب، الف، د، هـ ب، د، ج، الف، هـ ب، هـ، الف، ج، د

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟   . 30

 گفتار شیرین، بی سخن در حالت آرد سنگ را»  «فرهاد شورانگیز اگر در پاي سنگی جان بداد

اغراق، تشخیص، جناس، کنایه تشبیه، حس آمیزي، تلمیح، تشخیص اغراق، جناس، تضاد، تشبیه تلمیح، ایهام، حس آمیزي، کنایه

در متن زیر چند تشبیه به کار رفته است؟   . 31

«تو را جنوب نامیدم، اي چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران، اي مسافر دیرین بر روي خار و درد، اي چون ستاره فروزان، اي چون شمشیر درخشان،

بگذار بوسه زنیم بر شمشیري که در دستان توست.»

چهار سه دو یک

در کدام بیت، تمثیل به کار رفته است؟  . 32

 درفشان چو خورشید شد روي اوي  رها شد ز بند زره موي اوي

 نباید بر این آشتی، جنگ جست  کنون لشکر و دژ به فرمان توست

 نیامد ز کار تو بر دوده ننگ  که هم رزم جستی هم افسون و رنگ

 خورد گاو نادان ز پهلوي خویش  نباشی بس ایمن ز بازوي خویش
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در کدام بیت تمام ارکان تشبیه آمده است؟  . 33

 همیشه به جنگ اندرون نامدار     زنی بود بر سان گردي سوار

 که شد الله رنگش به کردار قیر  چنان ننگش آمد ز کار هجیر

 چو بدخواه او چاره گر بُد به جنگ  برآشفت سهراب و شد چون پلنگ

 درفشان چو خورشید شد روي اوي  رها شد ز بند زره موي اوي

در همۀ ابیات زیر «اضافۀ تشبیهی» به چشم می خورد به جز بیت ..................  . 34

 بر دولت آشیان شما نیز بگذرد  وین بوم محنت از پِی آن تا کند خراب

 بیداد ظالمان شما نیز بگذرد  چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد

 هم بر پیادگان شما نیز بگذرد  پیل فنا که شاه بقا ماِت حکم اوست

 بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد  آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

.  در بیت «طاقت سر بریدنم باشد / وز حبیبم سِر بریدن نیست» کدام کلمه «مجاز» دارد؟ 35

بریدن مصراع دوم بریدن مصراع اول سر مصراع دوم سر مصراع اول

چنانچه بخواهیم ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایه هاي «مراعات نظیر، حس آمیزي، تشبیه و کنایه» مرتب کنیم، کدام گزینه درست است؟    . 36

الف) در بر من ره چو به پایان برد 

ب) چون بگشایم ز سر مو شکن 

ج) لیک چنان خیره و خاموش ماند 

د) راست به مانند یکی زلزله

از خجلی سر به گریبان برد           

ماه ببیند رخ خود را به من 

کز همه شیرین سخنی گوش ماند 

داده تنش بر تن ساحل یله

ج – د – الف – ب ب – ج – د – الف ج – الف – ب – د ب – الف – د – ج

در کدام گزینه همۀ ارکان تشبیه ذکر شده اند؟  . 37

 زین جا به آسماِن وفا می فرستمت  حیف است طایري چو تو در خاکداِن غم

 افکند و کشت و حرمِت صید حرم نداشت  یا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم

 دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت  آسوده بر کنار چو پرگار می شدم

 این عوعو سگان شما نیز بگذرد  در مملکت چو غّرش شیران گذشت و رفت

آرایه هاي ادبی «حس آمیزي – ایهام – مجاز – کنایه» به ترتیب در کدام گزینه بارزتر آمده است؟   . 38

 الف) چشم چپ خویشتن برآرم 

ب) آفرین جان آفرین پاك را 

ج) بوي دهن تو از چمن می شنوم 

د) از مکافات عمل غافل مشو

 تا روي نبیدت به جز راست  

آن که جان بخشید و ایمان خاك را 

رنگ تو ز الله و چمن می شنوم 

گندم از گندم بروید جو ز جو

ب – ج – الف – د ج – الف – د – ب د – الف – ب – ج ج – الف – ب – د

در بیت زیر جمعاً چند استعاره وجود دارد؟   . 39

«ژاله از نرگس چکید و برگ گل را آب داد/وز تگرگ نازپرور مالش عناب داد»

پنج چهار سه دو

در همۀ گزینه ها آرایۀ «ُحسن تعلیل» به چشم می خورد به جز گزینۀ ....................  . 40

پرسوزترین گدازه از عشق بگیر یک رنگی و بوي تازه از عشق بگیر

از آن می نگنجد در آن کین کس  دلم خانۀ مهر یار است و بس 

بیا که صاف شود این هواي بارانی تویی بهانۀ آن ابرها که می گریند

این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است بشکن دل بی نواي ما را اي عشق
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تعداد استعاره در همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:  . 41

آب گردد از حیا هر گوهر کانی که هست  چون شود یاقوت لؤلؤپرورت گوهرفشان 

چشم دریادل من لؤلوي الال می ریخت در قدم هاي خیال تو به دامن هر دم 

رستۀ لعلم ز چشم ُدرنثار انداخته  حّقۀ یاقوت لؤلؤپوش گوهرپاش تو 

دهن چشمه پر از لؤلوي تر می کردم چهرة باغ به خونابه فرومی شستم

ترتیب ابیات زیر، برمبناي داشتن آرایه هاي «حسن تعلیل ـ تضاد ـ استعاره ـ تناقض» در کدام گزینه آمده است.   . 42

 عشق می گفت به شرح آن چه بر او مشکل بود  الف) دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد 

چند روزي بهر ویرانی مرا آباد داشت  ب) سازگاري، چرخ را با من نبود از راه لطف 

ورنه این شط روان چیست که در بغداد است؟  ج) خاك بغداد به مرگ خلفا می گرید 

کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم؟  د) من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست 

ج ـ ب ـ الف ـ د د ـ ب ـ الف ـ ج ج ـ د ـ الف ـ ب ب ـ د ـ ج ـ الف

در کدام بیت همۀ آرایه هاي «تشبیه،  کنایه، استعاره،  حسن تعلیل» وجود دارد؟  . 43

هشیار گرد، هان که گذشت اختیار عمر   تا کی می صبوح و شکرخواب بامداد

بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر  دي در گذار بود و نظر سوي ما نکرد 

بر نقطۀ دهان تو باشد مدار عمر  اندیشه از محیط فنا نیست هر که را 

زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر  در هر طرف ز خیل حوادث کمین گهی است 

آرایه هاي بیت زیر در کدام گزینه تماماً درست آمده است؟   . 44

 از گلشن زمانه که بوي وفا شنید؟»  «محروم اگر شدم ز سر کوي او چه شد  

تناسب، استعاره، ایهام، حسن تعلیل  تشبیه، حس آمیزي، تناسب، مجاز 

مجاز، اغراق، ایهام، تشبیه اغراق، حس آمیزي، استعاره، حسن تعلیل 

در کدام گزینه «کنایه، تشخیص، تشبیه، حس آمیزي» وجود دارد؟  . 45

 دشنام تلخ هم به دعاگو نمی رسد  ز آن لب که مژدة نفسش آب زندگی است

 آماده باش گریه تلخ گالب را  اي گل که موج خنده ات از سر گذشته است

 بر در دل ز آرزو قفل شکیبایی زدم  تا نباید گشتنم گرد در کس چون کلید

 جان در طمع لعل شکرخاي تو افتاده  دل در طلب خندة شیرین تو خون شد 

در کدام گزینه، هر  آرایۀ مقابل آن به درستی نوشته نشده است؟  . 46

 به صحراي قناعت شو که بی  آهوست آن صحرا (تشبیه ـ تناسب ـ ایهام)  به تیه حرص چون آهو چه تازي نفس هم چون سگ 

 همچنان طبعم جوانی می کند (تشخیص ـ استعاره ـ تضاد)  برف پیري می نشیند بر سرم 

 که در این چمن پاي در گل نشیند (جناس ـ تشخیص ـ مراعات نظیر)  عجب نیست از گل که خندد به سروي 

 کز آن آتشت بهره جز دود نیست (جناس ـ استعاره ـ تشبیه)  سکوي آن سخن کاندرو سود نیست 

3

آرایه هاي بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟   . 47

 گسسته باد که در دست نیست جز بادم»            «عنان باد نخواهم ز دست داد کنون  

جناس ناقص ـ واج آرایی ـ تشبیه ـ تکرار  جناس تام ـ استعاره ـ کنایه ـ واج آرایی 

جناس ناقص ـ تشبیه ـ کنایه ـ مجاز کنایه ـ واج آرایی ـ مجاز ـ تشبیه  
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ترتیب ابیات زیر، به لحاظ داشتن آرایه هاي «حسن تعلیل ـ ایهام ـ حس آمیزي ـ مجاز» در کدام گزینه به درستی آمده است؟   . 48

 این بود که با دوست به سر برد وفایی   الف) شاید که به خون بر سر خاکم بنویسند 

 که از غفلت نیندازي به پیري لب گزیدن را  ب) از آن دندان ز پیران گردش افالك می گیرد

 به شکرخنده شیرین  دار کام تلخ کامان را  ج) در این ماتم سرا تا یک نفس چون صبح مهمانی

 مدام خون جگر می خورم ز خوان فراق  د) ز سوز شوق دلم شد کباب، دور از یار

ب ـ د ـ ج ـ الف ب ـ ج ـ الف ـ د  ج ـ د ـ ب ـ الف   ج ـ ب ـ الف ـ د 

در کدام بیت هر دو آرایۀ ایهام و حس آمیزي دیده می شود؟  . 49

 از کریمی گوییا در گوشه اي بویی شنید  با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ  

شوري ز چه ز آن روي که شهد است و نمک هم    شیرینی گفتار تو افکند در آفاق  

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما  هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق  

 که شمع هم دم مردن وصیتی دارد   ز اضطراب دل و لکنت زبان پیداست  

در همۀ ابیات به جز بیت.................. آرایۀ «تضاد و مراعات نظیر» یافت می شود.  . 50

ماه را مانی ولیکن ماه را گفتار نیست     سرو را مانی ولیکن سرو را رفتار نه  

به جان دوست که یک موي زیر و باال نیست    حدیث شوق چو زلفت دراز گشت دراز  

سر به سر دوران عمر ما خزانی بیش نیست    هر خس و خاري در این صحرا بهاري داشت لیک  

هیچ خمري بی خمار و هیچ گل بی خار نیست    نوش شربت هاي وصلش نیست بی نیش فراق  

در کدام بیت، آرایۀ «اغراق» دیده  نمی شود؟  . 51

به هر کس شرح آب دیدة گریان خود کردم   ز سر بگذشت آب دیده اش از سرگذشت من  

آینه دانی که تاب آه ندارد    تا چه کند با رخ تو دود دل من  

گوشم به توست الجرم از بر نمی شود    روزي هزار بار بخوانم کتاب صبر 

می روم و نمی رود ناقه به زیر مَحملم    بار فراق دوستان بس که نشسته بر دلم 

در کدام گزینه «ایهام» دیده  نمی شود؟  . 52

کند در دیدة یاراِن شه، روز سیه روشن    به چشم دشمن دین روز روشن را سیه سازد 

بسا اسیر خسته را ز حلقه ها جدا کنم    هنوز موي بسته را اگر به شانه واکنم  

چشم اگر بسته، دل نگران می باشد    غفلت از منتظر وصال خیالی ست مُحال  

تا دیده نبیندت به جز راست چشم چپ خویشتن برآرم  

در کدام بیت ایهام تناسب دیده نمی شود؟  . 53

خوردن خون دل خلق به دستان تا چند؟    رنگ دستت نه ز حنّاست که خون دل ماست  

اگر چه بود به فرمان او طیور و وحوش    ببین که تخت سلیمان چگونه شد بر باد  

میان خسرو و شیرین شکر کجا گنجد؟    مرا شکر منه و گل مریز در مجلس  

به من نموده خیال تن مرا به میان   به من نموده نشان دل مرا به دهان  

در میان بیت هاي زیر کمترین و بیشترین تشخیص به ترتیب در .................. آفریده شده است.   . 54

هزار بادة ناخورده در رگ تاك است               آ) گمان مبر که به پایان رسید کار مغان  

پاي برهنه دل به درآید: که جان کجاست؟               ب) چون بگذرد خیال تو در کوي سینه ها  

چه سود کرد ندانم که این تجارت کرد               پ) دلم ز حلقۀ زلفش به جان خرید آشوب

چناران کف زنان خود در صف گوهر نثاران شد  ت) به شاباش عروس گل شکوفه گوهرافشان شد  

ب ـ ت آ ـ ب ب ـ پ آ ـ ت
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در کدام سروده «حس آمیزي» نمی یابید؟  . 55

نه از رومم نه از زنگم، همان بی رنگ بی رنگم / بیا بگشاي در، بگشاي / دلتنگم

ماهی همیشه تشنه ام / در زالل لطف بی کران تو / می برد مرا به هر کجا که میل اوست / موج دیدگان مهربان تو

تیرگی می آید / دشت می گیرد آرام / قصۀ رنگی روز / می رود رو به تمام

مثل این است که شب نمناك است / دیگران را هم غم هست به دل / غم من لیک / غمی غمناك است

در کدام گزینه واژة «عهد» را می توان داراي «ایهام» دانست؟  . 56

دیدم به چشم خویش که در عهد ما نکرد   وقتی، شنیده ام که وفا کرد روزگار  

سحر، شکفته و هنگام شب خزان شده ایم   مجال بستن عهدي به ما نداد سپهر  

به بیداد یازند و جور و جفا   بگردند یک سر ز عهد و وفا  

خواب ایّام بهارم به خزان افتاده است   غفلت پیریم از عهد جوانی بیش است  

در کدام گزینه «جهان» در معناي «مجازي» به کار رفته است؟  . 57

کز خشک و تِر جهان همین می دارم   دارم لب خشک و دیدة تر، بپذیر  

ز نزد خداي جهان آمدم   همی گوید از آسمان آمدم  

در جهان ار جنّتی باشد سِر کوِي شماست   از بهشت ار شاهدي خیزد شما خواهید بود  

حلقۀ بندگی زلف تو در گوشش باد  به غالمِی تو، مشهوِر جهان شد حافظ  

در همۀ بیت هاي زیر دو آرایۀ «اغراق» و «تشبیه» با هم آفریده شده است به جز ..................  . 58

که از قدر بلند شاه تا هفت آسمان باشد   گلی لیکن تو را سرخ گل چندان میان باشد  

به من نموده خیال تن مرا به میان   به من نموده نشان دل مرا به دهان  

دهان مار شود تلخ از گزیدن من   ز بس که تلخی دوران چشیده ام صائب  

لب لعلی که موج خنده سازد کار سوهانش   چه خواهد کرد یا رب گر رسد آسیب دندانش  

در کدام بیت وجه شبِه تشبیه، بیان شده است؟  . 59

همچو پرخاش پُتک بر سندان راز من فاش کردي اي نادان

ما را غم آن کشت که با ماش دمی نیست عیسی دم ما همدم اگر نیست غمی نیست

تو گویی که بید است هنگام باد جهان جوي کرد از جهان دار یاد

نداري غیر از این عیبی که می دانی که زیبایی خیال انگیز و جان پرور چو بوي گل سرا پایی

آرایه هاي روبه روي کدام بیت کامًال درست مشخص نشده است؟  . 60

ما نیز یکی باشیم از جملۀ قربان ها (ایهام، جناس ناهمسان) هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید

هوا ز برق جهان بر جهان گشاده کمین (جناس همسان، تشبیه) فلک ز قوس و قزح (رنگین کمان) بر هوا کشیده کمان

نقشی به یاد روي تو بر آب می زدم (تشخیص، ایهام) دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم

گویا کمان ابروي او را کشیده است (کنایه، ایهام تناسب) نقاش دست و بازوي خود بوسه می زند

آرایه هاي کدام بیت کامًال درست مشخص نشده است؟  . 61

که عرق داغ کند اللۀ سیرابش را (اغراق، ایهام تناسب، استعاره) تا به حّدي ست لطافت رخ پرتابش را

اگر یک ذره در دل مهر می بود آفتابم را (استعاره، تضاد، ایهام تناسب) نمی شد شبنم من خرج دامان گل و نسرین

یک ماه شب و روز به من خوب گذشت (جناس تام، مراعات نظیر، استعاره) آن ماه دو هفته را چو دیدم امسال

که نقاب از رخ گل باد سحر دیر کشید (حسن تعلیل، ایهام، تشبیه) این همه نالۀ مرغان به چمن زین سبب است
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نمونه هایی از آرایه هاي «تشخیص، کنایه، مجاز، استعاره، تشبیه» به ترتیب در کدام بیت ها دیده می شود؟   . 62

بویی از پیراهنش پیدا شود آ) بس که پیراهن بدّرم تا مگر

در سراي سپنج دود سپند ب) از که کرد آتش حوادث دور

چکیده شبنم از گل مانده در راه پ) ز سّر گوشوارش کیست آگاه

به یاد چشمۀ نوش تو نوشند ت) خوشا وقتی که مستان جام نوشین

که دیده کاسه به دریوزة بتان برداشت ث) هنوز رسم گدایی نبود در عالم

ب، ث، آ، ت، پ پ، ب، ث، آ، ت ب، ت، ث، آ، پ ث، آ، ت، ب، پ

تعداد «استعاره» در کدام بیت بیشتر است؟  . 63

پسته بگشاي که یاقوت تو مرجان دارد زلف برگیر که خورشید تو در سایه بماند

آفتابی ست که در پیش سحابی دارد ماه خورشیدنمایش ز پس پردة زلف

از مشِک سوده بر سمن تازه خال ها هر روز بامداد برآیی و برزنی

به فندق گالن را به خون کرد رنگ به مشکین کمند اندر افکند چنگ

در دو بیت زیر به ترتیب کدام واژه ها معناي استعاري دارند و کدام واژه ها معناي مجازي؟   . 64

گرفته دست بتی چون نگار می آید «غالم دولت آنم که مست سوي چمن

به بزم شاه جهان با نثار می آید» ز باغ جلوه کنان گل نهاده زر بر کف

بت، نگار، زر، شاه (استعاره) ـ چمن، جهان (مجاز) غالم، بت، نگار، زر (استعاره) ـ دست، کف (مجاز)

بت، زر (استعاره) ـ چمن، کف (مجاز) مست، بت، گل (استعاره) ـ دست، جهان (مجاز)

در کدام بیت واژه هاي بیشتري در معناي مجازي به کار رفته اند؟  . 65

من به یک چشم به دیدار تو چون سیر شوم تو به صد آینه از دیدن خود سیر نه اي

توبه برهم زدن و باده گرفتن در دست سر این دارم و در خاطرم این رغبت هست

در رگ حوصله خونی که نداري جگر است دعوي عشق و سر از تیغ جفا دزدیدن؟!

جام باید در کف و شمشیر باید در نیام نوبت جام است شاها، نوبت شمشیر نیست

آرایه هاي «ایهام تناسب، تشبیه، حسن تعلیل، مجاز، اغراق» به ترتیب در کدام بیت هاي زیر دیده می شود؟   . 66

مردم از عمر چو سالی گذرد عید کنند   آ) بس که بد می گذرد زندگی اهل جهان

چون سوسِن آزاده چرا جمله زبانی؟   ب) صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام  

 دهان مار شود تلخ از گزیدن من   پ) ز بس که تلخی دوران چشیده ام صائب  

تا در برت نگیرم نیکم یقین نباشد   ت) لعل است یا لبانت؟ قند است یا دهانت؟  

  چو نطق طوطی ات شکر دهانی ث) زبان تلخ داري اي پسر لیک  

آ، ث، پ، ت، ب ث، ت، آ، ب، پ ب، ث، پ، ت، آ  ب، ت، آ، ث، پ   

آرایه هاي «تشبیه، مجاز، حسن تعلیل و ایهام» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟   . 67

الف) به قامت خوش خوبان نگاه می کردم 

ب) اگر جمال تو با عاشقان کرشمه نکرد 

ج) دو اسبه پیک نظر می دوانم از چپ و راست 

د) به غمزه گر نربودي دل همه عالم 

لباس حسن تو دیدم به قد هر یک راست  

ز بهر چه شر و آشوب از جهان برخاست 

به جستجوي نگاري که نور دیدة ماست 

ز عشق تو دل جمله جهان چرا شیداست 

ج، ب، د، الف  ج، د، ب، الف  الف، ج، د، ب  الف، د، ب، ج 
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آرایه هاي مقابل همۀ ابیات تماماً درست است؛ به جز ..................    . 68

 ور نه من آزادم از هر سرو بستانی که هست (استعاره، ایهام)   راستی را بندة شمشاد باالي توام 

 تو نیز به کشتنم میان در بستی (مجاز، کنایه)   دیدي که غمت به خون من می کوشد

 همچو ماه چارده درکنج ویران تافته است (تشبیه، ایهام)   مهر رخسار تو در جان من شوریده دل 

 چین در خم ابروي تو اي ترك ختا چیست؟ (حسن تعلیل، جناس)   گر زان که نرنجیده اي از ما به خطایی

تعداد تشبیهات کدام بیت بیشتر است؟  . 69

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست   واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس

وگرنه تشنگی افزاست آب شور تمنّا   بمال بر لب خونخوار حرص، خاك قناعت  

چشمی که یک نظر دید آن چشم سرمه سا را چون سنگ سرمه، خاکش پیرایۀ نظرهاست  

که باشد عقد گوهر خوشه اي از خرمن دریا به هر شورش مده چون موج از کف دامن دریا  

آرایه هاي مقابِل ابیات در همۀ گزینه ها تماماً درست است؛ به جز:  . 70

ناز چندانی که می ریزد ز سر تا پاي تو (حسن تعلیل، واج آرایی) نازنین تر می شوي هر روز از روز دگر

کآب گلزار تو از اشک چو گلنار من است (ایهام، کنایه)   باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران

دیدة آهو ز شرم نرگس شهالي تو (استعاره، تشبیه)   در غبار خاطر مجنون حصاري گشته است  

هرکه یک شب را به روز آورد در سوداي تو (تلمیح، ایهام تناسب)   پرده هاي دیده اش پیراهن یوسف شود

آرایه هاي «تشبیه، استعاره، حس آمیزي و ایهام تناسب» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟(با تغییر)   . 71

در خارزار از نظر پاك بین خویش الف) چون شبنم است بستر و بالین من ز گل  

بندبندش گر پر از شّکر نباشد گو مباش   ب) نالۀ نی راست صد تنگ شکر در آستین 

اگر می بود بر بالین من سیب زنخدانش ج) چرا از دست می رفتم چرا بیمار می بودم؟

که گردد آفتابی چهره از گلگشت مهتابش   د) کجا تاب نگاه گرم دارد سایه پروردي  

الف، ج، د، ب   ج، الف، ب، د   ب، د، ج، الف  ب، الف، د، ج 

کدام دو واژه در بیِت زیر، «ایهام» دارند؟   . 72

گوشمالی نیست حاجت ساز سیر آهنگ را»   «از نواهاي مخالف می شکند آزار خلق  

ساز، آهنگ  نوا، مخالف  آهنگ، نوا  نوا، ساز 

یکی از آرایه هاي مقابل کدام گزینه درست نیست؟  . 73

عجب نیست از گل که خندد به سروي / که در این چمن پاي در گل نشیند (کنایه، استعاره) 

 خوش آن کز گریه بودي گرد من دریا و بر حالم /  زدندي قهقهه آن نازنین کبکان ز ساحل ها (اغراق، استعاره)

دم حافظ بََرد از دل، غم دیرینه «حزین» /  اي صبا نکهتی از خاك ره یار، بیار (واج آرایی، تضمین)

از شرم قدت سرو فرومانده به یک جاي / وز رشک رخت ماه فتاده به تکاپوي (شخصیت بخشی، حس آمیزي) 

در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ.................. آرایه هاي «تشبیه، تشخیص و حسن تعلیل» مشهود است.  . 74

ز بس خجل شده در روزگار خندة تو  دهان غنچه به لب مُهر دارد از شبنم 

که کوه درد به دل صاحب سخن دارد  ز ناله اي که کند خامه می توان دانست 

 اي دیده تو خود را به هزار آب همی شوي   تا بوك سزاوار شوي دیدن او را 

زان روي جهانی به جمالش نگران شد  ماه از اثر مهر رخت یافت نشانی 
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کدام گزینه، آرایه هاي بیت زیر را نشان می دهد؟   . 75

«من که تا خاستم از خاك، به خون افتادم / در قیامت دگر از خاك چرا برخیزم»

مجاز، تشبیه، مراعات نظیر، جناس تکرار، مجاز، استعاره، کنایه  حس آمیزي، تلمیح، استعاره، ایهام تضاد، مجاز، تکرار، تناسب 

در کدام بیت هر سه آرایۀ «تشبیه، استعاره و حسن تعلیل» وجود دارد؟  . 76

 که از تپانچۀ بحرست روي مرجان سرخ (تپانچه: سیلی)   به تلخ رو مکن اظهار تنگ دستی خویش

 کز دیده روان کرده ام از مهر تو صد جوي   از آن است گل و نرگس رخسار تو سیراب

که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می آورد من آن شکل صنوبر را ز باغ سینه برکندم

 که گیرد چرخ کم فرصت ز دستم دامن شب را  بهشت دل گشاي من دل شب هاست می ترسم

کدام گزینه آرایه هاي بیت «از کیمیاي مهر تو زر گشت روي من / آري به یمن لطف شما خاك زر شود» به درستی مشخص شده است؟  . 77

تشبیه، حسن تعلیل، تکرار، استعاره  ایهام تناسب، استعاره، تضاد، تشبیه  تشبیه، ایهام، تکرار، مجاز  تلمیح، مجاز، تضاد، کنایه 

آرایه هاي بیت «با صبا در چمن الله سحر می گفتم / که شهیدان که اند این همه خونین کفنان» کدام است؟  . 78

تشخیص - تناسب - جناس تام - کنایه  استعاره - ایهام - تکرار - اغراق 

کنایه - تناسب - اغراق - واج آرایی مراعات نظیر - ایهام تناسب - تلمیح - کنایه 

آرایۀ ذکرشدة بیت «با صبا همراه بفرست از رخت گل  دسته اي / بو که بویی بشنویم از خاك بستان شما» در کدام گزینه تماماً درست است؟  . 79

جناس تام - تضاد ایهام - استعاره  تناسب - حس آمیزي تشخیص - تکرار 

در کدام بیت آرایۀ «ایهام» دیده می شود؟  . 80

لب نهم بر لب شیرین تو فرهاد شوم  سر نهم بر قدم دوست به خلوتگه عشق 

اي کبوتر نگران باش که شاهین آمد  مرغ دل باز هوادار کمان  ابرویی است 

یکایک ندادش زمانی درنگ  چو ضحاك آورد ناگه به چنگ 

چه مور خورد به گور و چه گرگ به دشت  چو باید مرد و آرزوها همه هشت 

با توجه به بیت زیر کدام آرایه ها کامًال درست هستند؟   . 81

به سر نکوفته باشد در سرایی را  حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر 

جناس ناقص، کنایه، واج آرایی، جناس تام  ایهام، مراعات نظیر، جناس ناهمسان، تکرار 

حسن تعلیل، نغمۀ حروف، اضافۀ تشبیهی، جناس  تناسب، کنایه، تشبیه، تکرار 

با توجه به بیت زیر کدام آرایه ها کامًال درست هستند؟   . 82

به سر نکوفته باشد در سرایی را»  «حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر    

اضافۀ تشبیهی، کنایه، واج آرایی، جناس تام ایهام، مراعات نظیر، جناس ناهمسان، تکرار 

حسن تعلیل، نغمۀ حروف، اضافۀ تشبیهی، جناس  تناسب، کنایه، تشبیه، تکرار

همۀ ابیات داراي ایهام تناسب اند به جز  ..................  . 83

دوباره باز قفس را میان چشم تو دید  کبوتري که رهایی هزار بار کشید 

صد هزاران بلبالن در هر گل گلزار ما  در هواي عشق آن صد نوبهار سرمدي 

هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت  دي گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید 

جان داند و جان داند، کز دوست چه می بوید روزي که بپّرد جان، از لّذت بوي تو 
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در کدام گزینه آرایۀ جناس همسان (تام) دیده نمی شود؟  . 84

که مهرت بر او نیست مهرش بده   پسر را نشاندند پیران ِده  

بگفتا چون زیَم بی جان شیرین   بگفت از دل جدا کن عشق شیرین  

تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی   نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا (حمله)

عاقبت اي دل همه یک سر گلیم   خواجه در ابریشم و ما در گلیم  
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از آن جا که آرایه هاي بیت و انتخاب گزینۀ صحیح، به شّدت محّل اختالف بوده است، شرح و بررسی آرایه ها ضروري به نظرمی رسد. تلمیح: اشاره به داستان شیرین و فرهاد (با توّجه به گزینه 2

واژه هاي بیستون، شیرین، کوه کن) 

کنایه: «شور در سر افتادن» کنایه از «اشتیاق و آرزوي چیزي، کسی یا کاري را داشتن» 

ایهام تناسب: «شیرین» که در بیت به معنی «معشوقۀ فرهاد» به کار رفته است، در معنی دیگر خود (مزة شیرین) با «شور» ایهام تناسب دارد. 

تضاد: «نه ... است» (نیست) در مصراع اّول با «است» در مصراع دوم تضاد دارد. 

الزم است بدانیم ترکیب اضافی «شوِر شیرین» به معنی «شوق وصال شیرین خانم»، به هیچ وجه داراي آرایۀ پارادوکس نیست، چراکه دو واژه در معنی حقیقی خود به کار نرفته اند. در متناقض نمایی،

دو مفهوم متضاد، طوري به هم ربط داده می شوند که ارتباطشان برخالف عقل و منطق باشد، مانند «آِب شوِر شیرین» به نظر می رسد بسیاري از داوطلبان عزیز تضاّد ظریف موجود میان فعل ها را در

نیافته و به دنبال یافتن تضاد و تناقض (پارادوکس) میان «شور» و «شیرین» به خطا رفته اند.

1

) آینده نگري و دوراندیشی  ) نگاه به دور کردن   دم:  مجاز از سخن / دم زدن:  کنایه از سخن گفتن، اّدعا کردن / اشاره به دم مسیحایی:  تلمیح / دور اندیش: ایهام:  گزینه 2 212

در گزینۀ «الف» علّت سرخ بودن لب بیان شده است بنابراین مهم ترین آرایۀ این بیت حسن تعلیل است؛ آرایۀ حسن تعلیل دومین آرایه اي است که در صورت سؤال آمده، بنابراین گزینه 2

» به کنار می روند . » و « پاسخی درست است که دومین مورد آن «الف» باشد یعنی گزینه هاي «

درگزینۀ «ب» تشبیه، دیده می شود به خاطر «بنا گوِش چو سیمت»  گو این که در این گزینه تلمیح نیز به کار رفته است.

- دور از جاِن تو (جملۀ دعایی). - در هجراِن تو        در گزینۀ «ج»، ایهام بارز است؛ زیرا «دور از تو» دو معناي پذیرفتنی دارد: 

در گزینۀ «د» تلمیح وجود دارد. بیت، به داستان خسرو و شیرین به اثر نظامی گنجوي اشاره می کند.

3

34

12

- دروغ، ناراست)  - دل      ایهام  هــ (قلب:  گزینه 1

تلمیح  الف (اشاره به داستان حضرت یوسف) 

جناس  ج (بال و باال جناس ناقص افزایشی دارند) 

حسن تعلیل   ب (علِت به خود پیچیدن نامه ننگ داشتن از گفتن سخنان دانسته شده است (دلیل غیرواقعی) 

کنایه   د (دویدن از پی چیزي)

4←12

←

←

←

←

تشبیه: عرضگه عشق و رزمگه زلف   گزینه 2

«سپر انداختن» کنایه از تسلیم شدن  

استعاره: فتنه و گردون  

مراعات نظیر: سپه، با رزمگه و سپر.

5

کنایه: بر دِر خانه بودن / جناس ناهمسان: َمه و َمن، بَر و َدر / تکرار: من / استعاره: مه و مشتري هر دو استعاره اند از معشوق. گزینه 2 6

تشبیه:خون به نافه / جناس: خون و چون / کنایه: «خون در دل افتادن»: کنایه از ناراحت و دلگیر بودن / مراعات نظیر: نافه و خون و مشکین؛ خون و دل و جگر  گزینه 3 7

کنایه: بر باد رفتن کنایه از نابود شدن  گزینه 3

تشبیه: الف- تشبیه دل (مشّبه) خود (شاعر) به زلف (مشّبه به) معشوق (وجه شبه: بر باد رفتن) 

ب- اضافۀ تشبیهی: دام (مشّبه به) عشق(مشّبه) (وجه شبه: گرفتار کردن) 

جناس همسان: «باد» در مصراع اّول (جابه جایی هوا)، در مصراع دوم (فعل دعایی)؛ جناس ناهمسان: «باد»، بادا/سر، هر/ سر، بر 

بررسی آرایه در سایر گزینه ها: 

): کنایه: بار به دست کسی دادن کنایه از او را گرفتار کردن  گزینۀ (

جناس همسان ندارد / تشبیه (اضافۀ تشبیهی): کمند (مشّبه به) زلف (مشّبه) (وجه شبه: اسیر کردن) / جناس ناقص: بر، سر 

): جناس همسان ندارد / کنایه: بر آب نهاده شدن و بر باد نهاده شدن، هر دو کنایه از ناپایداري / دل بر کسی یا چیزي نهادن: کنایه از شیفتۀ آن (او) شدن  گزینۀ (

تشبیه: - / جناس ناقص: آب، آن  

): تشبیه و جناس همسان ندارد / کنایه: گره گشودن از چیزي یا کاري کنایه از رفع کردِن مشکل آن؛ گره گشودن از دل کنایه از زدودن غم و اندوه  گزینۀ (

تشبیه: - / جناس ناهمسان: - 

8

1

2

4

- آلت موسیقی که با  «مطرب و پردة عشاق»  تناسب - چنگال، دست (که معناي مورد نظر بیت است.)  گزینه 4 «پرده دریدن»  کنایه از «رسوا کردن»  / ایهام تناسب:  «چنگ»  دو معنا دارد: 

دارد. / جناس تام:  «پرده»  در مصراع اّول به معناي  «نوا و نغمه»  و  «پرده» در مصراع دوم به معناي  «حجاب و پوشش»  است.

912

آرایه هاي بیت:   گزینه 3

دانۀ امید : اضافۀ تشبیهی/ دسِت کرم : استعاره و تشخیص / ابر - بار :جناس قلب 

10

در گزینۀ  تشبیه به کار نرفته  گزینه 1

سایر گزینه ها

111
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- لؤلؤ: استعاره از باران؛ مینا و مینو جناس ناهمسان  

) دو، زوج  ) مثل،مانند،همانند  ) تک ؛ جفت: جناس تام دارد:  ) طاق خانه  - طاق: ایهام: تک، کمان ابرو؛ طاق جناس تام دارد 

- بوي جان: حس آمیزي ؛ جان بی پا به کوي دلستان می آورد: تشخیص 

2

31212

4

در این بیت شاعر به «گل» و «شبنم» شخصیت انسانی بخشیده است. یعنی دو مورد تشخیص در این بیت دیده می شود و می دانیم که هر تشخیصی استعاره (از نوع مکنیه) است و در این گزینه 3

بیت تلمیحی وجود ندارد. 

بررسی موارد در سایر گزینه ها:  

: واژه «طور»: تلمیح (محل تجلی خداوند به حضرت موسی کوه طور بوده است.)  گزینۀ 

: «فریب خال کندمگون»: تلمیح به خوردن حضرت آدم از گندم گزینۀ 

: در این گزینه مصراع دوم، تلمیح وجود ندارد.  گزینۀ 

12

1

2

4

استعاره: لعل استعاره از اشک/ تشبیه: تشبیه معشوق(مشّبه) به چنگ(مشّبه به)  گزینه 3

اغراق: اشک خونین ریختن - آن هم به اندازه یک دامن! - بیانی اغراق آمیز است. 

کنایه: «زلف در دامن کشیدن کنایه» از آراسته و با ناز راه رفتن/ «یک دامن» کنایه از میزان بسیار زیاد 

13

د) مانند دیگ جوش می زنم= می جوشم        ب) لب جویبار اضافۀ استعاري و تشخیص و نیز شفیع گنه شاعر سرو لب جویبار است که تشخیص دارد و هر تشخیصی استعاره.       ج) گزینه 2

) از یار دور باد           ه) شاعر در فراوانی اشک و پایداري یاد معشوق ) در دوري از یار  شاعر دلیل دست به گوش گرفتن موذن را ناتوانی افراد در شنیدن حرف حق می داند.      الف) دور از یار 

اغراق کرده است.

14

12

استعاره و تشخیص: نعره زدن بلبل و جامه دریدن گل / کنایه: نعره زدن ? کنایه از با هیجان نغمه خوانی کردن، جامه دریدن ? کنایه از شکوفایی و هیجان / استعاره: جامه ? استعاره از گزینه 1

گلبرگ ها 

15

استعاره: اژدها  استعاره از اسب        گزینه 4

کنایه: سپردن عنان به ...  رها کردن افسار  

روشنایی بردن از جهان  کنایه از شدت جنگ        

اغراق: مصراع دوم

16←

←

←

در گزینۀ  جناس وجود ندارد.  گزینه 4

: تکرار: «حق»، کنایه: «سیاه بودن ورق»: «گناه کار بودن و سیاه بودن نامۀ اعمال»  گزینۀ 

: تضاد: منگر - نگر / واج آرایی در واج هاي «م، ن، ر»  گزینۀ 

: تشبیه: مانند الف چیزي نداشتن / استعاره: چشم میم اضافه استعاري است.  گزینۀ 

174

1

2

3

- شور مزه اي که با ترش تناسب دارد. (ایهام تناسب)  - هیجان و دلشوره  شور افکندن و تلخ نمودن (کنایه) / ترش نشستن (حس آمیزي) / شور (ایهام)  گزینه 4 1812

ب: چشم فلک (اضافۀ استعاري) استعاره و تشخیص / چون تو: تشبیه / د: دام زلف (اضافۀ تشبیهی) تشبیه / اي صبا (تشخیص و استعاره) گزینه 3 19

لب گشودن نیشکر (تشخیص و استعاره) / نطق شیرین (حس آمیزي) / تکرار صامت (ش) نغمۀ حروف / لب گشودن کنایه از سخن گفتن / انگشت خاییدن: کنایه از تعّجب کردن و گزینه 2

حیرت 

20

- چنگ: ابزار موسیقی که با مطرب و پرده تناسب دارد / الف: گلستان صفا: استعاره از عالم وفا و عشق / ب: کنایه: دامن بریدن - چنگ :دست، پذیرفتنی است  ج: ایهام تناسب  گزینه 2

کنایه از دوري گزیدن / د: حس آمیزي تلخ گفتن (چشایی - شنوایی) 

2112

در بیت «3» ایهام وجود ندارد. کنایه: عنان به دست کسی دادن: از خود بی اختیار شدن  گزینه 3

: بو: ایهام(رایحه- آرزو) - هواخواه بودن: کنایه  گزینۀ 

: شیرین: ایهام(نام معشوق- نام مزه) - از خون الله دمیدن: کنایه  گزینۀ 

: قلب: ایهام (عضو بدن- مرکز لشکر) - خیال شهسواري بختن: کنایه  گزینۀ 

22

1

2

4

گوش مالی دادن عشق: تشخیص و استعاره  گزینه 4

گوش مالی دادن: کنایه / زیر - زار: جناس / ز - ر  واج  آرایی 

23

←

پرده در مصراع اول از اصطالحات موسیقی و گوشه هاي دستگاه هاي موسیقی و در مصراع دوم پرده به معناي حجاب و مانع ذکر شده است. گزینه 3 24

مفهوم عبارت «سؤال»: آوردن جناس تام در قافیه بیت، یعنی در آخر دو مصراع است. گزینه 3

در گزینۀ  واژة «نیست باد» قافیه است. 

نیست باد اّول: هوا نیست 

25

3

2

آرایه دهم - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



نیست باد دوم: نابود باد

کنایه: «دل برداشتن» کنایه از عدم وابستگی  گزینه 2

تشبیه: چون هما 

استعاره: استخوان استعاره از دنیا 

مراعات نظیر: هما و استخوان 

* در اسطوره ها هما پرنده ایست شکاري و داراي جّثه اي نسبتاً درشت و در زبان پهلوي نماد سعادت است. 

26

کنایه: سر به خاك افکندن کنایه از کشتن و نابودي/ رخت انداختن کنایه از اقامت کردن و ُسکنی گزیدن  گزینه 3

تناسب: سر و پا 

تشبیه: دهر به کوزه گر تشبیه شده است. 

تشخیص: اینکه دهر و روزگار کوزه گري کند. 

27

تشبیه: سیالب ظلم  ظلم به سیالب مانند شده است (اضافۀ تشبیهی)   گزینه 2

تضاد: ظلم و عدل           

تشخیص: عدالت پیشگی برف، جان بخشی است.

28←

- نوعی شراب  - همیشه      الف) ایهام: مدام:  گزینه 4

ب) واج آرایی: تکرار مصّوِت ــِـ  بادة گلرنِگ تلِخ تیِز خوشخواِر سبک 

ج) جناس ناهمسان: جوان و جهان

د) استعاره: اینکه باد همدم باشد، تشخیص است و هر تشخیصی استعاره است.  

هـ) اغراق: اغراق در گریه کردن

2912

←

تلمیح: اشاره به داستان فرهاد و شیرین                         گزینه 1

- خوش  - معشوق خسرو    ایهام: شیرین  

حس آمیزي: گفتار شیرین (شنوایی - چشایی)             

کنایه: در حالت آوردن: کنایه از مست شدن / «جان بداد» کنایه از مرد

30

←12

اي چون سبزه بر آمده/ دفتر روزگاران اضافۀ تشبیهی/ اي چون ستاره فروزان/ اي چون شمشیر درخشان. گزینه 4 31

در این بیت، مصراع دوم مثلی براي مصراع اّول است. گزینه 4 32

روي: مشّبه / خورشید: مشّبه به / درفشان: وجه شبه / چو: ادات تشبیه  گزینه 4

سایر گزینه ها وجه شبه ندارند. 

33

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2

: بوِم محنت  غم و محنت همچون جغدي شوم است.  گزینۀ 

: پیل فنا  فنا و نابودي همچون فیل ویرانگر است.  گزینۀ 

: آِب اجل  اجل و مرگ همچون آبی از گلوي شما پایین خواهد رفت. گزینۀ 

34

1←

3←

4←

سر در مصراع دوم مجاز از قصد و اندیشه است. سِر بریدنم نیست: قصد بریدن ندارم. گزینه 2 35

«سر در گریبان بردن» کنایه از پنهان شدن.  گزینه 3

«سر، مو، رخ» مراعات نظیر. 

«شیرین سخنی» حس آمیزي. 

«راست به مانند ....» تشبیه.

36

من  مشبه    پرگار  مشبهٌ به    چو  ادات تشبیه    برکنار می شدن (رفتن)  وجه شبه  گزینه 3

من  مشبه    نقطه  مشبهٌ به    چو  ادات    در میان گرفتن  وجه شبه 

: اصًال تشبیه ندارد، کلمۀ «چو» در معناي زمانی که و همانطوري که آمده است. : وجه شبه ندارد / گزینۀ  : وجه شبه ندارد / گزینۀ  گزینۀ 

37←←←←

←←←←

124

آرایه هاي ابیات سؤال:  گزینه 1

بیت الف) آرایۀ ایهام در واژة راست: چشم راست – درست و صحیح 

بیت ب) آرایۀ مجاز در واژة خاك، مجازاً انسان 

بیت ج) آرایۀ حس آمیزي در هر 2 مصراع بو و رنگ را شنیدن 

بیت د) آرایۀ کنایه در مصراع دوم کنایه از هر عملی نتیجۀ خودش را دارد. 

38
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ژاله: استعاره از اشک  گزینه 4

نرگس: استعاره از چشم 

برگ گل: استعاره از صورت و چهره 

تگرگ: استعاره از دندان 

عناب: استعاره از لب 

39

: شاعر می گوید چون یار با تمام وجود در دل من ُمقام کرده است، دیگر کینه و بدخواهی در وجود من راه و جایی ندارد.  گزینۀ  گزینه 1

: دلیل باریدن ابرها، دلتنگی از غیبت امام زمان ( عج )  است.  گزینۀ 

: از نظر شاعر دلیل زیبا بودن و البته زیبا شنیده شدن نواي سازها دل شکستگی آنهاست.  گزینۀ 

402

3

4

استعاره هاي گزینه ها:  گزینه 2

) یاقوت: لب / لؤلؤ: دندان / گوهر: سخن / آب شدن گوهر از حیا: استعارة مکنیه ( مورد)  گزینۀ 

) قدم هاي خیال: اضافۀ استعاري / چشم دریادل: اضافۀ استعاري / لؤلوي الال: اشک سرخ ( مورد)  گزینۀ 

) حقۀ یاقوت: لب / لؤلؤ: دندان / گوهر: سخن / ُدر: اشک سرخ ( مورد)  گزینۀ 

) چهرة باغ: اضافۀ استعاري / خونابه: اشک / دهن چشمه: اضافۀ استعاري / لؤلوي تر: اشک سرخ ( مورد)  گزینۀ 

41

14

23

34

44

گزینه 4

حسن تعلیل مورد «ج»: علت وجود رود دجله، سوگ خلفا است.

تضاد مورد «ب»: ویرانی و آبادي تضاد دارند.

استعاره مورد «الف»: این که دل سؤال بپرسد و یا عشق جواب بدهد تشخیص است و هر تشخیصی استعاره است.

تناقض مورد «د»: در گدایی سلطان بودن تناقض دارد.

توجه: دقت داشته باشید مورد ب پارادوکس (تناقض) ندارد و مثًال اگر شاعر می گفت در ویرانی من را آباد داشت تناقض می شد.

42

گزینه 4

تشبیه: سواِر عمر، عمر به سوارکار تشبیه شده است.

کنایه: عنان گسسته کنایه از سریع و سرعتی

استعاره: عمر سوارکاري کند تشخیص دارد و هر تشخیصی استعاره است.

حسن تعلیل: دلیل زود گذشتن عمر را،  وجود حوادث بسیار می داند.

43

تشبیه: گلشن زمانه. زمانه مانند گلشن است.  گزینه 1

حس آمیزي: بوي ... را شنیدن حس آمیزي دارد. 

تناسب: بو و گلشن 

مجاز: کوي مجازاً خانه و حریم معشوق

44

کنایه: موج خنده از سر گذشته کنایه از خندة بسیار  گزینه 2

تشخیص: خندیدن گل 

تشبیه: خنده به موج (اضافه تشبیهی) 

حس آمیزي: گریه تلخ 

45

) تشبیه نیامده است سود و دود، جناس دارند. آتش نیز استعاره از سخن نامناسب است.  در گزینۀ ( گزینه 4

): «تیه حرص» چون آهو، هم چون سگ و صحراي قناعت همگی تشبیه هستند. بین آهو و سگ تناسب است و آهو در مصراع دوم در معنی «عیب» است و در معنی حیوان آهو یا آهو و در گزینۀ (

سگ تناسب دارد، لذا ایهام تناسب می سازد. (ایهام) 

): برف پیري استعاره از موي سپید. پیر و جوان تضاد دارند و این که طبع جوانی کند تشخیص دارد.  در گزینۀ (

): این که گل بخندد تشخیص دارد. گل و سرو چمن مراعات نظیر دارند و گل و ِگل جناس دارند. در گزینۀ (

464

1

2

3

جناس تام: باد= باد اول: «باِد هوا» / باد دوم: فعل دعایی  گزینه 1

استعاره: عنان باد اضافه استعاري (استعاره مکنیه) و استعاره است. 

کنایه: ز دست دادن و باد در دست بودن هر دو کنایه هستند. 

واج آرایی: واج «د» بیش از اندازه به کار رفته است و واج  آرایی ایجاد کرده است. همچنین در بیت جناس ناقص (باد ـ داد) و تکرار نیز وجود دارد.

47

حسن تعلیل: شاعر براي ریخته شدن دندان در پیري دلیل ادبی آورده است.  گزینه 4

- دور از جان یار  - در فراق یار  ایهام: دور از یار: 

حس آمیزي: خنده شیرین تلفیق دو حس چشایی و شنوایی است.

48
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مجاز: خاك مجاز از قبر و آرامگاه

- طعم شور. شور در معناي طعم شور با نمک و شیرین و شهد تناسب دارد. ولی معناي مورد نظر در بیت فقط «هیجان» است. لذا بیت ایهام تناسب دارد و - هیجان،  ایهام: شور:  گزینه 2

ایهام تناسب، ایهام است. 

حس آمیزي: شیرینی گفتار تلفیق دو حس چشایی و شنوایی است. 

نکته: اگر در سؤال نوع ایهام را مشخص نکرده باشند، ایهام تناسب را می توان ایهام در نظر گرفت.

4912

گزینۀ دوم: «زیر» و «باال» تضاد دارد. «موي» و «زلف» مراعات نظیر دارد. (به ایهاِم «یک موي» پی بردید؟)  گزینه 1

گزینۀ سوم: «بهار» و «خزان» تضاد دارد. «خس» و «خار» و «خزان» مراعات نظیر دارد. 

گزینۀ چهارم: «نوش» با «نیش» متضاد است. همچنین وصل و فراق، گل و خار، «خمر» و «خمار» تضاد دارند. (زیرا َخمر و شراب، خمار و کسالت را از میان می برد.) «نوش»، «خمر» و «شربت» مراعات

نظیر دارد. 

50

گزینۀ نخست: اغراق در میزان اشک خود و شنونده (در حقیقت اغراق در میزان رنجی که کشیده است.)  گزینه 2

گزینۀ سوم: هزار بار کتاب صبر را می خواند! (تازه موفق هم نمی شود آن را بیاموزد چون حواسش به یار است.) 

گزینۀ چهارم: اغراق در سنگینی باِر دلتنگی و دوري، آنقدر سنگین که شتر حاضر به حمل آن نمی شود!

51

در گزینۀ نخست هیچ ایهامی دیده نمی شود. در گزینۀ دوم شانه را هم می توان «دوش و کتف» معنی کرد، هم «ابزار باز کردِن مو». در گزینۀ سوم نگران را هم می توان «نگاه کننده» در گزینه 1

نظر گرفت و هم «دلواپس». در گزینۀ چهارم اگر چشم چپ را «چشم کج و لوچ» (اَحَول) معنا کنیم، راست معناي درست می دهد و اگر آن را «چشم سمت چپ» معنا کنیم، «راست» معناي «چشم

سمت راست» خواهدداد. پس در این بیت دو مورد ایهام دیده می شود.

52

«دستان» در گزینۀ نخست، «بر باد شدن» در گزینۀ دوم و «شکر» در مصراع دوم گزینۀ سوم (بررسی بیشترش با خودتان.)  گزینه 4

راستی در بیت چهارم دو مورد اغراق آشنا داریم، آن دو را هم بیابید.

53

بیت «آ»: «رگ تاك» اضافۀ استعاري است و تشخیص زیبا  یک تشخیص  گزینه 1

بیت «ب»: خیال از کوچۀ سینه ها می گذرد و دل پابرهنه به درمی آید!  دو تشخیص و یک تشبیه 

بیت «پ»: دل شاعر از زلف معشوق چیزي خریده است (تشخیص دو سویه)  دو تشخیص 

بیت «ت»: گل به عروسی مانند شده است که بر سرش شاباش می ریزند. چه کسی؟ شکوفه ها (شکوفه ها پرپر می شوند و برگ هاي سپید خود را چون سکه هاي نقره بر سِر گل سرخ می پاشند!) چنار

هم که خیلی قوي ظاهر شده است در این عروسی!  سه تشخیص

54⇐

⇐

⇐

⇐

گزینۀ نخست: «بی رنگ بودن» کنایه ا ي آشکار از صفا و صمیمیت است. (حتی اگر متوجه این کنایه هم نشویم، «بی رنگ» مربوط به حس بینایی است و به شاعر نسبت داده شده است و گزینه 1

شاعر هم آدم است و دیده می شود!) 

گزینۀ دوم: «زالل» مربوط به حس بینایی است و به «لطف» نسبت داده شده است اما لطف مفهومی ذهنی است و دیدنی نیست. 

گزینۀ سوم: قصۀ رنگی 

گزینۀ چهارم: شب نمناك: شب دیدنی است نه لمس کردنی!

55

ـ در پیمان و قرار ما وفا نکرد. ـ در روزگار ما وفا نکرد   در عهد ما نکرد:  گزینه 1 5612

کِل جهان صاحب شعور نیست که کسی را مشهور بداند  «جهان» در بیت چهارم مجاز از مردم جهان است. گزینه 4 57⇐

گزینۀ نخست: یار به گل مانند شده است اما همان قدر که شأن و مقام پادشاه از آسمان هفتم باالتر است! (آخر چاپلوسی!) زیبایی لطافت معشوِق شاعر هم با گل سرخ فاصله (میان) دارد گزینه 3

(از آن زیباتر و لطیف تر است)  هم اغراق داریم هم تشبیه برتر (تفضیلی) 

گزینۀ دوم: می گوید با دهانت، داري دلم را به یادم می آ وري، از بس که هر دو کوچکند (از بس دلم برایت تنگ شده است!) و با کمرت داري تِن الغر مرا تصویر می کنی (از بس که هر دو

باریک اند!)  هم اغراق داریم هم تشبیه 

گزینۀ سوم: اغراق بسیار تأثیرگذاري است اما تشبیه نه 

گزینۀ چهارم: شاعر می گوید وقتی لعل لب تو با همین خندیدنت سوهان می خورد و پرداخت می شود اگر دندانی آن را بگزد چه بر سرش می آید  لعل لب تشبیه است و اغراق هم بیش از حد! 

58

⇐

⇐

⇐

»: «فاش شدن راز» به صداي برخورد «پتک» بر «ِسندان» مانند شده است، چون بسیار بلند است و به گوش همه می رسد. به این دلیل (وجه شبه) اشاره نشده است.  گزینۀ « گزینه 4

»: یار به بوي گل مانند شده است؛ چون هر دو خیال انگیز و جان پرور هستند. وجه شبه بیان شده است. گزینۀ «

591

4

ـ محل قراردادِن کمان  ایهام تنهاسب دارد؛ نه ایهام. کیش ـ ریش: جناس ناهمسان (ناقص)  ـ قربانی و فدایی،  - قربان:  گزینۀ  گزینه 1

ـ جهان: دنیا، «رنگین کمان» به کمان مانند شده است.  ـ جهان: جهنده و زودگذر،   : گزینۀ 

: «خواب» انسانی در نظر گرفته شده است که شاعر با سیل اشکش، مانع ورود او به خانۀ چشمش می شود! «ایهام» زیبایی در «نقش بر آب زدن» هست.   گزینۀ 

ـ «کشیدن و نیرو وارد کردن» که با «کمان» ـ نقاشی کرده است،  : «بوسه زدن بر دست و بازو» نشانه و کنایه از آفرین گفتن و تحسین است. «کشیده است» ایهام تناسب زیبایی دارد:  گزینۀ 

تناسب دارد.

60112←
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: در نازکی و لطافت چهرة یار اغراق شده است. اینجا «داغ» یعنی نشاِن روي پوست؛ اما سیاهی دل الله هم به ذهن خطور می کند. «اللۀ سیراب» استعاره از چهرة شاداب (لُِپ گزینۀ  گزینه 4

ُگلِی) یار است. 

: «شبنم» استعاره از اشک عاشق است که در فراق معشوق به پارك و بوستان رفته است و هاي هاي گریه می کند و گل و نسرین را آبیاري می نماید. آفتاب استعاره از معشوق است. «ذره ـ گزینۀ 

آفتاب» همیشه تضاد دارند (آفتاب = خورشید). «مهر» ایهام تناسب دارد. 

ـ ماه:  روزه؛ «ماه دو هفته» (ماِه شب چهارده) استعاره از چهرة یار است./ شب و روز، امسال، ماه (دوم): مراعات نظیر  : جناس تام: ماه: 1) استعاره از چهرة معشوق،  گزینۀ 

: براي آواز خواندن پرندگان علّتی غیرعلمی و شاعرانه ارائه شده است. تشبیه و ایهام در کار نیست.  گزینۀ 

611

2

3230

4

بیت آ: پیراهن دریدن کنایه از شوق و شوریدگی است. بیت به داستان حضرت یوسف تلمیح دارد.  گزینه 1

بیت ب: سراي سپنج (سه پنج روزه و زودگذر) استعارة رایجی است از دنیا. 

بیت پ: گوشوارة یار در گوشش مانند شبنمی است که از برگ گل چکیده، اما هنوز به زمین نرسیده! 

بیت ت: «جام» مجاز از شراب است و «چشمۀ نوش» استعاره از دهان. 

بیت ث: «بتان» استعاره از «دلبران» است. دیده و چشم، انسان انگاشته شده است.

62

ـ مرجان (دندان هاي سپید)  ـ یاقوت (لب هاي سرخ یا دهان)،  ـ پسته (دهان)،  ـ «خورشید» استعاره از چهرة رخشان است.   : گزینۀ  گزینه 1

ـ «ماه» استعاره از چهره است که اینجا نماِي خورشید نیز دارد. («زلف» به پرده مانند شده است. چهرة یار در پشت گیسوانش به خورشیِد پشت ابر مانند شده است.)   : گزینۀ 

ـ مشک استعاره از موهاي مشکی یار است؛ براي نشستن خال بر ـ سمِن تازه (گِل یاس تازه شکفته) استعاره از چهرة سپید یار است. (خا ل هاي یار به مشِک ساییده مانند شده است.)  گزینۀ : 

چهرة یار علّتی شاعرانه و تخّیلی ارائه شده است. 

ـ چهره ـ ابروهاي منحنی ـ لب که به گردِي حرف میم می ماند ـ حرف الف که کشیده و بی انحناست.  ـ کمند مشکین (گیسو)، 2ـ فندق، 3ـ گل ها (دو گونۀ سرخ)؛   : گزینۀ 

6311234

21

312

411

مجازها: 1ـ چمن (گلستان)، 2ـ کف (دست).  گزینه 4

استعاره هاي نوع 1: 1ـ بت، 2ـ زر (استعاره از گرده هاي طالیِی گل)؛ (معشوق به نقش و نگار مانند شده، گرده هاي زرد گل به نثار و پیشکش که در مهمانی ها می افشانند، مانند شده است.)  

64

ـ «چشم» مجاز از دیدن و نگاه است.   : گزینۀ  گزینه 4

ـ «باده» مجاز از جام باده است.  ـ «سر» مجاز از قصد،   : گزینۀ 

ـ «جگر» مجاز از دلیري و جرئت است.   : گزینۀ 

ـ «کف» مجاز از دست است.  ـ «شمشیر» مجاز از جنگ و دعوا است!  ـ «جام» مجاز از باده و شراب است.   : گزینۀ 

6511

212

31

4123

گزینه 2 آ: حسن تعلیلی ناامیدانه براي برگزاري جشن نوروز در ایران! 

ب: «کام» ایهام تناسب دارد. 

پ: در تلخ کامی شاعر اغراق شده است. 

ت: مصراع نخست داراي تشبیهات آشکاري است و رندي عاشقانه اي هم در مصراع دوم در انتظار معشوق است!  

ث: «زبان» مجاز از سخن است. مصراع دوم: همچو نطق طوطی، شکردهانی برایت هست (وجود دارد.) 

66

بیت «ج» تشبیه از نوع اضافۀ تشبیهی: پیک نظر: نظر به پیکی تشبیه شده که دواسبه می راند./ بیت «د»: مجاز : «عالم» و «جهان» مجاز از مردم عالم  و جهان با عالقۀ حال و محل / بیت «ب» گزینه 3

: حسن تعلیل : دلیل ادبی و شاعرانه براي برخاستن شر و آشوب در جهان به واسطۀ زیبایی معشوق / بیت «الف» : راست  درست  اندازه.  

67

−1−2

- راست قامتی و بلندي اما بیت فاقد استعاره است. سرو بستانی: استعاره از معشوقان - راستی و درستی یا به نوعی همان راستش را بخواهی...  راستی و درستی داراي ایهام است:  گزینه 4

دیگر 

بررسی سایر گزینه ها: 

» مجاز : «خون» مجاز از کشتن / کنایه : «میان در بستن» کنایه از آماده شدن  گزینۀ «

» تشبیه : همچو ماه / مهر رخسار ایهام :  محبت  خورشید  گزینۀ «

» حسن تعلیل : ندارد / جناس : «خطا» و «ختا»  گزینۀ «

6812

2

3−1−2

4

بررسی تشبیهات:    گزینه 4

) [او] هم چو بلبل - طوطی طبع ( مورد)    گزینۀ 

) خاك قناعت - آب شور تمّنا ( مورد)    گزینۀ 

) خاکش مانند سنگ سرمه پیرایۀ نظرها است - چشم سرمه سا ( مورد)    گزینۀ 

) [تو] چون موج - عقد گوهر [چون] خوشه - خرمن دریا ( مورد) گزینۀ 

69

12

22

32

43

واج آرایی: تکرار حرف «ر» و «ز» / اما بیت فاقد حسن تعلیل است.  گزینه 1

) ایهام: آب:  مایع نوشیدنی  رونق و اعتبار و آبرو / کنایه: از در خویش راندن (مورد بی مهري قرار دادن کسی یا نپذیرفتن کسی)  گزینۀ 

) استعاره: نرگس شهال (چشم) / تشبیه: چشم یار به دیدة (چشم) آهو(تشبیه پنهان) - غبار خاطر گزینۀ 

70

2−1−2
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) تلمیح: اشاره به داستان حضرت یوسف / ایهام تناسب: سودا:  عشق و خیال (معناي مورد نظر)  سیاه (معناي مورد نظر نیست اما با شب تناسب دارد.)  2−1−4گزینۀ 

ج) تشبیه: سیب زنخدان  گزینه 3

الف) استعاره: بستر و بالین داشتن شبنم (تشخیص) / خارزار (دنیا) 

ب) حس آمیزي: شکرین (شیرین) بودن نالۀ نی 

د) ایهام تناسب: تاب:  توان و طاقت و تحمل (معناي مورد نظر)  حرارت و گرمی و فروغ (معناي مورد نظر نیست اما با «گرم و آفتاب و مهتاب» تناسب دارد.) 

توجه: در بیت «د» «نگاه گرم» حس آمیزي دارد و در بیت «ب» واژة «نی» نیز می تواند در معناي «نیشکر» که با واژة «شکر» تناسب دارد، ایهام تناسب را پدید آورد.

71

−1−2

واژه هاي نوا داراي دو معناي ساز و برگ زندگی و نام دستگاهی در موسیقی ایرانی و مخالف به معناي ناموافق و نام گوشه اي در موسیقی آمده اند و داراي ایهام هستند.  گزینه 3 72

شخصیت بخشی براي ماه و سرو بارز است، اما فاقد حس آمیزي است.  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

»: خندیدن گل استعاره از نوع تشخیص است/ پاي در گل بودن کنایه از گرفتار و اسیر بودن است.  گزینۀ «

»: از گریه، دریا گرد من درست می شد: اغراق / «کبکان» استعاره از «زیبارویان»  گزینۀ «

»: واج آرایی «ر» و «د» / مصراع دوم تضمین شعر حافظ است که حزین الهیجانی از آن استفاده کرده است. گزینۀ «

73

1

2

3

بیت داراي حسن تعلیل و تشخیص است، اما تشبیه در بیت دیده نمی شود.  گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها: 

» : «شبنم مانند ُمهر است.»  تشبیه/ «دهان غنچه»  تشخیص/ «شاعر علت شبنم روي گل را ُمهري بر دهان غنچه از شرمندگی خندة معشوق می داند.»  حسن تعلیل  گزینۀ «

» : «کوِه درد»  تشبیه/ «نالیدِن خامه (قلم)»  تشخیص/ «صداي قلم بر روي کاغذ و نالیدن او از دست غم هاي نویسنده است.»  حسن تعلیل.  گزینۀ «

» : «مهر رخت»  تشبیه/ «نشانی یافتن ماه و جمال ماه»  تشخیص/ «شاعر دلیل نگاه کردن مردم به ماه را وجود عشق چهرة معشوق در ماه می داند.»  حسن تعلیل.  گزینۀ «

74

1←←←

2←←←

4←←←

تضاد: خاستن و افتادن / مجاز: خاك دوم مجاز از گور است.  گزینه 1

خاك تکرار دارد. / خاك و قیامت و برخاستن تناسب دارند. 

75

در این گزینه هر سه آرایۀ خواسته شده در صورت سؤال دیده می شود:  گزینه 2

استعاره در گل و نرگس مشهود است، به عالوه سیراب بودن رخسار هم استعاره از نوع تشخیص به حساب می آید، گل رخسار اضافۀ تشبیهی دارد و حسن تعلیل در آوردن دلیل شاعرانه براي

زیبایی معشوق است. 

بررسی گزینه هاي دیگر: 

»: ُحسن تعلیل دارد./ تپانچۀ بحر: استعاره  گزینۀ «

»: باغ سینه  اضافۀ تشبیهی، تشبیه غم به گل / شکل صنوبر: استعاره از قلب  گزینۀ «

»: دامن شب - دل شب  استعاره و تشخیص.  گزینۀ «

به تعبیري می توان گفت مصراع اول این گزینه داراي تشبیه هم هست؛ شاعر شب ها را به بهشت دل گشایی تشبیه کرده است. 

76

1

3←

4←

- محبت  - خورشید (خورشید از این بابت که در تغییر ماهیت سنگ ها سهم عمده اي دارد.)  کیمیاي مهر اضافۀ تشبیهی دارد، ایهام در مهر دیده می شود،  گزینه 2

تکرار در کلمۀ «زر» مشهود است. خاك مجازاً به معناي وجود آدمی است که از خاك ساخته شده است. 

7712

آرایه هاي ذکرشده در بیت: با صبا سخن گفتن «تشخیص» دارد، صبا و چمن و الله و شهید و کفن و خون «تناسب» دارند، «که» اول در مصراع دوم «حرف ربط» و «که» دوم در مصراع دوم گزینه 2

«پرسشی» است، پس آرایۀ «جناس تام» را شکل داده اند، خونین کفن هم «کنایه» از کشته شده یا شهید است (کسی که خون او ریخته شده است). 

78

هر کدام از گزینه هاي دیگر یک نادرستی دارند، اما آرایه هاي گزینۀ  صحیح هستند. تناسب میان خاك و بستان و گل و حس آمیزي در شنیدن بو  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

: تشخیص در همراه صبا چیزي فرستادن آمده، اما تکرار نداریم چون واژه ها در معناي یکسانی استفاده نشده اند.   گزینۀ 

: ایهام نداریم اما به علت داشتن تشخیص بیت استعاره هم دارد.   گزینۀ 

: بو و بو جناس تام هستند. بوي اول به معناي امید و دومی به معناي رایحه آمده است. اما تضاد وجود ندارد.  گزینۀ 

79«2»

«1»

«3»

«4»

نگران در این بیت داراي ایهام است:  - نگرنده   - مضطرب  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ «1» داراي ایهام تناسب در شیرین است. شیرین به معناي طعم شیرین معناي مورد نظر شاعر است و به معناي معشوقۀ فرهاد با فرهاد و عشق تناسب دارد. 

»: چنگ در این بیت ایهام ندارد و در معناي اصلی قسمتی از دست است و اصًال معناي موسیقایی آن مورد نظر شاعر نیست.  گزینۀ «

گزینه 4 هیچ ایهامی ندارد. 

8012

3

آرایه هاي بیت صورت سؤال به این شرح است:  گزینه 2

کنایه: به سر کوفتن در: با میل و اشتیاق زیاد کاري را کردن

81
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واج آرایی: در مصراع دوم در صامت «ر» به گوش می رسد. 

جناس  تام: «در» در اولین مصراع حرف اضافه است و در مصراع دیگر به معنی باب یا همان قسمت ورودي خانه آمده است. به عالوه میان در و سر هم جناس ناقص اختالفی که نوعی از جناس

ناهمسان است دیده می شود و میان در دوم با سرا و کوفتن هم تناسب آمده است. نکته: توجه کنید زمانی دو کلمه آرایۀ تکرار می سازند که در لفظ و معنا کامًال شبیه هم باشند. 

آرایه هاي بیت صورت سؤال به این شرح است: اضافۀ تشبیهی در حدیث عشق (همانندي عشق به داستان)  گزینه 2

کنایه: به سر کوفتن در: با میل و اشتیاق زیاد کاري را کردن 

واج آرایی در مصراع دوم در صامت «ر» به گوش می رسد. 

جناس تام: «در» در اولین مصراع حرف اضافه است و در مصراع دیگر به معنی باب یا همان قسمت ورودي خانه آمده است. به عالوه میان در و سر هم جناس ناقص اختالفی که نوعی از جناس

ناهمسان است دیده می شود و میان در دوم با سرا و کوفتن هم تناسب آمده است.  

*نکته: توجه کنید زمانی دو کلمه آرایۀ تکرار می سازند که در لفظ و معنا کامًال شبیه هم باشند.

82

کلمۀ «بو» در این بیت ایهام دارد نه ایهام تناسب.  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

- بلبل)  - عدد هزار  »: کبوتر با هزار ( گزینۀ «

»: بلبالن با هزار (مانند گزینۀ اول)  گزینۀ «

- کتاب قانون در تناسب با شفا  - قاعده  »: قانون:  گزینۀ «

83

112

2

312

در این گزینه ِمهر و ُمهر جنان ناهمسان هستند.  گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها: 

»: شیرین و شیرین (اولی شیرین معشوقۀ فرهاد و دومی به معنی خوشایند و دل نشین)  گزینۀ «

»: قلب و قلب (اولی: قلب و مرکز سپاه و دومی به معنی دل)  گزینۀ «

»: گلیم و گلیم (اولی نوعی فرش دومی ِگل هستیم)  گزینۀ «

84
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فارسی 3

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: آرایه دوازدهم - آقاي کنکور

در بیت: «اي از حیاي لعل لبت گشته آب، می       خورشید پیش آتش روي تو کرده، خوي» کدام آرایه ها وجود دارد؟  . 1

تشبیه – کنایه – تشخیص – تضاد استعاره – تشبیه – تضاد – اسلوب معادله

استعاره – اغراق – تشخیص – مجاز کنایه – تضاد – اغراق – تلمیح

آرایه هاي بیت «مژگان تو خنجر به رخ ماه کشیده / ابروت زده بر سر خورشید کمان را» کدام است؟  . 2

اسلوب معادله – مجاز – تشبیه – کنایه تشبیه – کنایه – مراعات النظیر – استعاره

مجاز – مراعات النظیر – ایهام – اسلوب معادله تلمیح – تشبیه – کنایه – ایهام تناسب

آرایه هاي بیت «نبیند روي من زردي به اقبال لب لعلش          بمیرد پیش من رستم چو او دستان من باشد» کدام است؟  . 3

کنایه - تشبیه- مراعات نظیر- ایهام اسلوب معادله- تلمیح- مجاز- ایهام تناسب

اسلوب معادله - تلمیح- مجاز- تشخیص کنایه- تشخیص- تشبیه - تضمین

آرایه هاي «اسلوب معادله، استعاره، پارادوکس، تشبیه و جناس» به ترتیب در کدام گزینه یافت می شود؟   . 4

الف) تنها نه من به دانۀ خالت مقیدم  

ب)  دیوان حافظی تو و دیوانۀ تو من 

ج) حرف صدق از لب دیوانه برون می آید 

د) هر چند بی صداست چو آیینه آب عمر 

ه) دل چو شد غافل زحق فرمان پذیر تن بود 

این دانه هر که دید گرفتار دام شد  

اما پري به دیدن دیوان نیامدي 

زین صدف گوهر یک دانه برون می آید 

از رفتنش به گوش من آواز می رسد 

می برد هر جا که خواهد اسب، خواب آلوده را

الف - د - ج - ب - الف ه - ج - د - الف - ب ه - ج - د - ب - الف الف - ب - ه - د - ج

آرایه هاي «تضاد، اسلوب معادله، تلمیح، کنایه» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 5

الف) پردة خار است اگر دارد گلی این بوستان 

ب) دل رمیده گل از روزگار می چیند 

ج) آن که در جام  خضر آب بقا ریخته است 

د) پردة چشم غزال است سیه خانۀ او 

نوش این محنت سرا آهن رباي نشتر است  

نشاط روي زمین از غازل صحرایی است 

به لب تشنۀ ما زهر فنا ریخته است 

آن پریزاد که راه دل مجنون زده است 

ب، ج، الف، د ب، الف، ج، د ج، ب، الف، د ج، الف، د، ب

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات به استثناي بیت .................. تماماً درست است.  . 6

شکن زلف چو زنّار بتم پیدا شد /  پیر ما خرقۀ خود چاك زد و ترسا شد (استعاره ـ کنایه) 

جان در مقام عشق به جانان نمی رسد / دل در بالي درد به درمان نمی رسد (ایهام - اسلوب معادله) 

گل مگر الفی زد از خوبی کنون پیش رخت / عذر خواه از صد زبان زان شرمساران می رسد (حسن تعلیل ـ تشخیص)

درمان دل، وصال و جمال است و این دو چیز / دشوار می نماید و آسان نمی رسد (تضاد ـ لف و نشر)

آرایه هاي بیت زیر، کدام اند؟   . 7

 مور را شیرین سخن دست سلیمان کرده است» «گردد از دست نوازش پایه معنی بلند 

کنایه، تشخیص، حسن تعلیل، جناس تام کنایه، حس آمیزي، تضاد، مجاز  

استعاره، تلمیح، اسلوب معادله، حسن تعلیل استعاره، حس آمیزي، مجاز، اسلوب معادله  
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ترتیب توالی ابیات، به لحاظ داشتن آرایه هاي «ایهام تناسب، حسن تعلیل، کنایه، اسلوب معادله و تناقض» کدام است؟   . 8

 که هم به کوي تو مستم به خک بسپارند             الف) از آن به خاك درت مست می سپارم جان

 چشم پر از خواب خویش، دیده بیدار من             ب) خفته بیدار گیر، گرچه ندیدي ببین

 گر نباشد چون تو اي سلمان هزاري گو مباش             ج) صد هزاران بلبل خوشگوست در باغ وجود

 زان روي جهانی به جمالش نگران شد             د) ماه از اثر مهر رخت یافت نشانی

 همیشه طفل ز دیوانگان خبر گیرد             هـ) به غیر اشک کسی حال دل نمی داند

د - الف - ج - هـ - ب ج - د - ب - الف - هـ ج - د - الف - هـ - ب   ب - ج - الف - د - هـ  

ترتیب ابیات زیر از لحاظ داشتن آرایه هاي «تشبیه، ایهام تناسب، اسلوب معادله و مجاز» کدام است؟   . 9

 دامنش فردا به نزد دادگر خواهم گرفت  الف- گر نخواهد داد من امروز داد آن شاه ُحسن

 گو مؤّذن ز پی بستن قامت باشد  ب- ما که بستیم به دل نقش قد موزونش

 شده است خوان زمین گم در این نمکدان ها  ج- شکوفه شور فکنده است در گلستان ها

 می برد هرجا که خواهد اسب، خواب آلوده را  د- دل چو شد غافل ز حق فرمان پذیر تن بود

ب - ج - الف - د ب - ج - د - الف ج - ب - د - الف ج - ب - الف - د

آرایه هاي «تشبیه، اسلوب معادله، ایهام، استعاره و اغراق» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟   . 10

الف) چه ناله ها که رسید از دلم به خرمن ماه 

ب) بهرة خواجه ز اسباب به جز محنت نیست 

ج)بر گرفتاري دل خنده زنان می گذرم 

د)دل همچو سنگت اي دوست به آب چشم سعدي  

ه)گفتم آتش در زنم آفاق را 

  چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد  

عرق از بار گران قسمت حّمال شود 

همچو دیوانه که از پیش دبستان گذرد 

عجب است اگر نگردد که بگردد آسیابی 

 گفت: سعدي در نگیرد با منت

د، الف، ب، ج، هـ  د، ب، الف، هـ ، ج  ج، ب، الف، هـ ، د       ج، ب، هـ ، الف، د 

آرایه هاي «اسلوب معادله، کنایه، ایهام تناسب، حس آمیزي و حسن تعلیل» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟   . 11

الف) آه از این قوم سیه دل که گران می دانند 

ب) از آن دندان ز پیران گردش افالك می گیرد 

ج) جان محال است که در جسم بود فارغ بال 

د) دل آگاه ز تحریک هوا آسوده است 

هـ) در این ماتم سرا تا یک نفس چون صبح مهمانی

به زر قلب، وصال مه کنعانی را  

که از غفلت نیندازي به پیري لب گزیدن را 

خواب، آشفته بود مردم زندانی را 

نیست از باد، خطر تخت سلیمانی را 

به شکر خنده شیرین دار کام تلخ کامان را

د، ب، الف، ج، هـ د، الف، ج، هـ ، ب ج، د، هـ ، الف، ب ج، الف، د، هـ ، ب

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟   . 12

 گل ز سوداي رخت افتاده در بازارها» «اي ز مژگان تو در چشم گلستان خارها

تشبیه، ایهام تناسب، کنایه، تشخیص تشبیه، پارادوکس، مراعات نظیر، تضاد

ایهام، تضاد، اسلوب معادله، مراعات نظیر ایهام تناسب، اسلوب معادله، تشخیص، کنایه  

در کدام یک از ابیات زیر، «کنایه» وجود دارد؟  . 13

 مست گفت: اي دوست این پیراهن است افسار نیست  محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت

 گفت: رو صبح آي قاضی نیمه شب بیدار نیست  گفت: می باید تو را تا خانه قاضی برم

 گفت: والی از کجا در خانۀ خّمار نیست  گفت: نزدیک است والی را سراي آنجا شویم

 گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست  گفت: تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب
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آرایه هاي  «مجاز، کنایه، متناقض نما، حسن تعلیل و اسلوب معادله»  به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟   . 14

 الف) به اندك فرصتی از سفله رو گردان شود دولت 

ب) مرا بر خشک مغزي هاي زاهد گریه می آید 

ج) قضاي روزه زان باشد گران بر خاطر مردم 

د) هر چه رفت از کف به دست آوردن او مشکل است 

ه) افتادگی برآورد از خاك دانه را 

 که باشد نعل در آتش به دست دیو خاتم را  

به غیر از اشک حسرت نیست باري نخل ماتم را 

که دشوار است تنها بر گرفتن بار عالم را 

چون کند گردآوري گل بوي غارت برده را 

گردنکشی به خاك نشاند نشانه را 

د، ب، ه ، الف، ج ج، الف، د، ه ، ب د، الف، ه ، ج، ب  ج، ب، د، الف، ه

آرایه هاي «سرم هنوز چنان مست بوي آن نفس است / که بوي عنبر و گل ره نمی برد به مشام» در کدام گزینه «تماماً» درست است؟  . 15

تشبیه، اغراق، اسلوب معادله کنایه، اسلوب معادله، مجاز جناس، کنایه، پارادوکس کنایه، مجاز، حسن تعلیل

آرایه هاي «استعاره، مجاز، تشبیه و تشخیص» فقط در گزینۀ .................. دیده می شود.   . 16

فّراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردین بگسترد درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در بر گرفته

عصارة تاکی به قدرت او شهد فایق گشته اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده

واژة «مدام» در کدام گزینه، ایهام ندارد؟  . 17

 پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است  با محتسبم عیب مگویید که او نیز

 مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام  عشق بازي و جوانی و شراب لعل فام

 خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت  مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت

 اي بی خبر ز لّذت شرب مدام ما  ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

همۀ آرایه هاي «تکرار - جناس تام - جناس ناقص» در کدام بیت وجود دارد؟  . 18

 بیفزاید اي شاه مقدار تو  اگر داد دادن بود کار تو

 غیر را در خلوت ما راه نیست  هر دلی از سوز ما آگاه نیست

 در هزیمت خویش را بر زد به آب از اضطرار  در عزیمت جنگ بودش چون بدید آن رستخیز

 چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟  گر فراق بنده از بد بندگی است

در کدام بیت از گزینه ها همۀ آرایه هاي «استعاره، مجاز، اغراق، تشبیه و تضاد» دیده می شود؟  . 19

 ز اشک ویران ُکنَش آن خانه که بیت الَحَزن است  خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد

 خبر از من به رفیقی که به َطرف چمن است  همت از باد سحر می طلبم گر ببرد

 مسلک مرغ گرفتاِر قفس، همچو من است  نالۀ مرغ اسیر، این همه بهر وطن است

 بنمایید که هر کس نکند همچو من است  فکري اي هم وطنان در ره آزادي خویش

در کدام گزینه، آرایه هاي «کنایه، مراعات نظیر، تلمیح، واج آرایی و جناس ناقص» وجود دارد؟  . 20

 هر کس که فکر جامعه را محترم نداشت  در پیشگاه اهل خرد نیست محترم

 ما را فراغتی است که جمشید َجم نداشت  با آنکه جیب و جام من از مال و مِی تهی است

 هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت  در دفتر زمانه فتد نامش از قلم

 آري نداشت غم که غِم بیش و کم نداشت  هرگز دلم براي کم و بیش غم نداشت

در کدام گزینه آرایۀ تشخیص وجود دارد؟  . 21

 ما را فراغتی است که جمشید َجم نداشت  با آنکه جیب و جام من از مال و مِی تهی است

 هر کس که فکر جامعه را محترم نداشت  در پیشگاه اهل خرد نیست محترم

 چون فرخی موافق ثابت قدم نداشت  انصاف و عدل داشت موافق بسی ولی

هیچ کدام
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در کدام بیت همۀ آرایه هاي «جناس ناقص – تضاد – تشبیه – کنایه – مراعات نظیر» به کار رفته است؟  . 22

 کز چاکران پیر مغان کم ترین مَنَم  چل سال بیش رفت که من الف می زنم

 آخر به رغم دشمنم اي دوست دست گیر  در زیر بار عشق تو از پا درآمدم

 زیرا که نیست جز سخن راست دلپذیر  با من مگوي جز صفت سرِو قامتت

 جانی مصور است در آیینه ضمیر  دائم ز عکس عارض مه پیکرت مرا

آرایه هاي مقابل کدام بیت، تماماً درست است؟  . 23

زلف کافر به رخش راهنمون شد ما را / از ره کفر به سر منزل ایمان شده ایم (پارادوکس – حس آمیزي)

صد صوفی صافی به یکی جرعه کند مست / هر باده که در جام ز میناي تو باشد (اغراق – تشبیه)

جز حرف پوچ قسمت زاهد ز عشق نیست / کف باشد از محیط نصیب کناره ها (اسلوب معادله – تضاد)

در عین گوشه گیري بودم چو چشم مستت / و اکنون شدم به مستان چون ابروي تو مایل (ایهام تناسب – تشبیه)

آرایه هاي «تشبیه – اسلوب معادله – ایهام – استعاره – اغراق» به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟    . 24

الف) چه ناله ها که رسید از دلم به خرمِن ماه 

ب) بهرة خواجه ز اسباب به جز محنت نیست 

ج) بر گفتاري دل خنده زنان می گذرم 

د) دل همچو سنگت اي دوست به آب چشم سعدي 

هـ) گفتم آتش در زنم آفاق را

چو یاِد عارض آن ماه خرگهی آورد  

عرق از بار گران قسمت حمال شود 

همچو دیوانه که از پیش دبستان گذرد 

عجب است اگر نگردد که بگردد آسیابی 

گفت: سعدي، در نگیرد با َمنَت

د – الف – ب – ج – هـ د – ب – الف – هـ – ج ج – ب – الف – هـ – د ج – ب – هـ – الف – د

آرایه هاي بیت «نالۀ مرغ اسیر، این همه بهر وطن است / مسلک مرغ گرفتاِر قفس، هم چو من است»  . 25

استعاره – کنایه – واج آرایی – جناس تشخیص – مجاز – کنایه – مراعات نظیر

استعاره – تشبیه – مجاز – مراعات نظیر استعاره – کنایه – تشبیه – جناس

در همۀ گزینه ها بیش از یک «تشبیه» وجود دارد به جز گزینۀ  ..................  . 26

 جان تنت را، علم جان را مادر است  سوي دانا اي برادر همچنانک

 مشک بی بو اي پسر خاکستر است  مشک باشد لفظ و معنی بوي او

 در خراسان بی خیانت زرگر است  خاطر من زّر مدحتهات را

 این مبارك خانه را در حیدر است  گر به خانه در ز راه در شوید

در کدام بیت، بیش ترین تشبیه آمده است؟  . 27

 به صبرت پند چون صبرت شود قند  چو صبرت تلخ باشد پند لیکن

 مشک بی بوي او پسر خاکستر است  مشک باشد لفظ و معنی بوي او

 که ِخضِر راه شَوم چشمۀ بقاي تو را  غبار فقر و فنا توتیاي چشمم کن

 در پنجۀ شیر عشق، یک عمر زبون باید  شمشیر زبان اي دل، کامت نکند حاصل

تمام ابیات آرایۀ «ُحسن تعلیل» دارند به جز گزینۀ  ..................  . 28

 بنهفته به ابر چهر دل بند  تا چشم بشر نبیندت روي

 وان آتش خود نهفته مپسند  شو منفجر اي دل زمانه

 از درد ورم نموده یک چند  تو قلِب فسردة زمینی

 کافور بر آن ضماد کردند  تا درد و ورم فرو نشیند
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در کدام گزینه به یکی از آرایه هاي مقابل آن اشاره نشده است؟  . 29

 زین مردم نحِس دیو مانند (استعاره و تشبیه)  تا وا رهی از َدم ستوران

 از ریشه، بناي ظلم برکند (تکرار و کنایه) برکن ز بُن این بنا که باید

 داد دل مردم خردمند (تشبیه و واج آرایی)  زین بی خردان سفله بستان

 اي گنبد گیتی اي دماوند (تلمیح و تشخیص)  اي دیو سپید پاي در بند

در متن زیر کدام آرایۀ ادبی یافت نمی شود؟   . 30

«من می دانم که کار دستمان می دهد. از چشمانش شرارت و حیله گري می بارد. اگر جلوي دشمن مین گذاري کرده بودیم، حاال خیالمان راحت تر بود.»

کنایه تشبیه استعاره مجاز

در مورد آرایه  هاي دو بیت زیر، کدام گزینه نادرست است؟   . 31

 تا وارهی از دم ستوران 

با شیر سپهر بسته پیمان

وین مردم نحس دیو مانند  

با اختر سعد کرده پیوند

اسلوب معادله، استعاره تضاد، تناسب تشبیه، استعاره حسن تعلیل، مجاز

باتوجه به ابیات زیر، یکی از آرایه هاي کدام گزینه نادرست است؟   . 32

 اي دیو سپید پاي در بند 

چون گشت زمین ِز جور گردون 

بِنواخت ز خشم بر فلک، مشت

 اي گنبد گیتی اي دماوند  

سرد و سیه و خموش و آوند 

آن مشت تویی تو اي دماوند

کنایه و تضمین استعاره و تناسب تشخیص و حسن تعلیل تشبیه و تکرار

واژة «پرده» در همۀ گزینه ها آرایۀ جناس می سازد به جز گزینۀ ..................  . 33

 آه اگر زانکه درین پرده نباشد بارم  پردة مُطربم از دست بُرون خواهد برد

 شکر ایزد که نَه در پردة پندار بماند  اگر از پرده برون شد دِل من عیب مکن

 بردار پرده از ُرخ و ساز ُرباب کن  اي روِد پرده ساز که راِه دلم زنی

 هر چه پرده است ازو دیده ببند  پرده بر چشم جهان بین مَپسند

واژة «پرده» در کدام بیت، آرایۀ تکرار را نساخته است؟  . 34

 تا آن زمان که پرده براُفتد چه ها کنند  حالی درون پرده بسی فتنه می رود

 خود پردة روي خویشتن بود  چون پرده ز روي خویش برداشت

 آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم  پردة مطربم از دست برون خواهد بُرد

 بر اهل َوجد و حال، َدِر هاي و هوي بِبَست  مُطرب چه پرده ساخت که در پردة سماع

در میان ترکیب هاي زیر، به ترتیب چند تشبیه و چند استعاره وجود دارد؟   . 35

«مرکب شکر، گنج حکمت، دولت مستعجل، عقرب دموکراسی، نمط عشق، دنیاي فراموشکار، تیغ جفا، تن چوب، زبان حال دیوار، شوخی روزگار، مهد

دموکراسی، دریاي تصورات، ترك تحصیل، چریغ آفتاب.»

چهار - پنج شش- شش چهار- شش شش- پنج

در کدام گزینه آرایۀ کنایه وجود ندارد؟  . 36

 فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران  باز آ که در هوایت خاموشی جنونم

 بیداري ستاره، در چشِم جویباران  اي مهربان تر از برگ، در بوسه هاي باران

 دیوار زندگی را زین گونه یادگاران  پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند

 لبخند گاه گاهت، صبح ستاره  باران  آیینۀ نگاهت پیوند صبح و ساحل
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در کدام گزینه آرایۀ «تشخیص» وجود ندارد؟  . 37

 عشق هر کسی را به خود راه ندهد و به همه جایی مأوا نکند و به هر دیده، روي ننماید. 

 درآید پر زنان پروانه از دور  چو از شمعی رسد پروانه را نور

 عاشق بادا که عشق خوش سودایی است  در عالم پیر، هر کجا برنایی است

 الیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست  صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع

در کدام یک از گزینه هاي زیر آرایۀ «ایهام» مشهود است؟  . 38

 عاشق بادا که عشق خوش سودایی است  در عالم پیر، هر کجا برنایی است

 با جان بودن به عشق در سامان نیست  در عشق کسی قدم نهد ِکش جان نیست

 الیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست  صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع

 حال براي چون تویی اگر که الیقم بگو  من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم

در کدام گزینه آرایۀ «تشبیه» وجود ندارد؟  . 39

 یعنی اگر نباشی، کاِر دلم تمام است  بی عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است؟

 لبخند گاه گاهت، صبح ستاره باران  آیینۀ نگاهت، پیوند صبح و ساحل

 فریادها بَرانگیخت از سنگ کوهساران  باز آ که در هوایت خاموشی جنونم

 تا در زمانه باقی است آواز باد و باران  وین نغمۀ محبّت بعد از من و تو ماند

در کدام گزینه آرایۀ «مراعات نظیر» دیده نمی شود؟  . 40

 چگونه می زند خود را به آتش  ببین آخر که آن پروانۀ خوش

 «بیرون نمی توان کرد حتّی به روزگاران»  گفتی: «به روزگاران مِهري نشسته»، گفتم:

 الیق صحبت بزم تو شدن آسان است  صبر بر داغ دِل سوخته باید چون شمع

 تا در زمانه باقی است آواز باد و باران  وین نغمۀ محبت بعد از من و تو ماند

در کدام گزینه آرایه هاي مقابل آن در کمانک به صورت ُدرست نیامده است؟  . 41

 چگونه می زند خود را به آتش (نماد – تناسب)  ببین آخر که آن پروانۀ خوش

 الیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست (استعاره – تشبیه)  صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع

 تا در زمانه باقی است آواز باد و باران (کنایه – تشبیه)  وین نغمۀ محبت بعد از من و تو ماند

 بیدارِي ستاره، در چشِم جویباران (کنایه – تناسب)  اي مهربان تر از برگ، در بوسه هاي باران

در همه ابیات به استثناي .................. آرایه متناقض نما به کار رفته است.  . 42

 گر چه بیمار پرستی بهتر از بیماري است  من پرستار دو چشم خوش بیمار توأم

 تا کی آهسته و نهان گفتن  دوست می دارمت به بانگ بلند

 هر که را بودست آه سرد می داند که چیست؟  آتش سردي که بگدازد درون سنگ را

 کاین چرخ فرومایه ندارد ثمن ما  بی قیمتی ما ز گرانمایگی ماست

در کدام بیت آرایه هاي «جناس، تشبیه، تشخیص» دیده می شود؟  . 43

 صد جویبار است اینجا در انتظار من و تو  غرق غباریم و غربت با من بیا سمت باران

 امروز خورشید در دشت آیینه دار من و تو  دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ

 می بارمت بر دیده ها باران خورشید  می کارمت در چشم ها گل نقش امید

 خود نگفتی این گذر چون است در هجران ما  از تب و تاب غم هجران چو ما را دل بسوخت
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در کدام گزینه آرایه هاي بیت زیر تماماً درست آمده است؟   . 44

«دیروز در غربت باغ، من بودم و یک چمن داغ/ امروز خورشید در دشت آیینه دار من و توست».

کنایه- جناس- واج آرایی- حسن تعلیل تشبیه- واج آرایی- مجاز- اسلوب معادله- کنایه

جناس- تشبیه- تشخیص- کنایه- مجاز کنایه - تشخیص- تناسب- واج آرایی- تلمیح

آرایه هاي  «استعاره، پارادوکس، تشخیص، تلمیح، واج  آرایی» به  ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 45

 اي روضه مجسم گودال قتلگاه الف) یک کربال شکوه به چشمت نهفته است

 اي ُمسلم شرف به کجا می  کنی نگاه ب) از دور دست می رسد آیا کدام پیک

 آورده مرگ گرم به آغوش تو پناه ج) لبریز زندگی است نفس هاي آخرت

 در دادگاه عشق رگ گردنت گواه د) شاهد نیاز نیست که در محضر آورند 

 خورشید رفته است سر شب سراغ ماه   هـ) ماه  آمده به دیدن خورشید صبح زود

الف - ج - د - ب - هـ ب - ج - هـ - د - ب الف - ب - هـ - ج - د الف - ج - هـ - ب - د 

آرایه هاي بیت « شاهد نیاز نیست که در محضر آورند /  در دادگاه عشق رگ گردنت گواه »  در کدام گزینه درست  آمده است؟  . 46

تشخیص - تشبیه - تناسب - واج  آرایی تشخیص - تشبیه - مجاز - تناسب 

تلمیح - مجاز - تناسب - ایهام استعاره - ایهام - مجاز - تلمیح

در کدام گزینه «وجه شبه» نیامده است؟   . 47

و َدمَش چونان حدیث آشنایش گرم قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم

گرچه بیرون تیره بود و سرد همچون ترس و صداي شوم و نامردانه اش در چاهساِر گوش می پیچید

در کدام گزینه همۀ آرایه هاي «کنایه – تشخیص – جناس – تضمین» به کار رفته است؟  . 48

کز نسیمش «بوي جوي مولیان آید همی» خیز تا خاطر بدان ترك سمرقندي بریم

«لب خندان بیاور چون لب جام» اگر خونین دلی از جور ایّام

به هر حالت تبسم کن تبسم مشو در پیچ و تاب رنج و غم گم

از دیگران حدیث جوانی شنیده ام من جلوة شباب ندیدم به عمر خویش

آرایه هاي کدام گزینه در مقابل آن نادرست نوشته شده است؟  . 49

زبانم را بیانی آتشین ده (کنایه – جناس) دلم را داغ عشقی بر جبین نه

در آن سینه دلی وان دل همه سوز (تناسب – تکرار) الهی سینه اي ده آتش افروز

کجا فکر و کجا گنجینۀ راز (استعاره – جناس) اگر لطف تو نبود پرتوانداز

دلی در وي درون درد و برون درد (تضاد – واج آرایی) کرامت کن درونی درد پرورد

در کدام بیت هر دو آرایۀ «حسن تعلیل و تشخیص» به کار رفته است؟  . 50

بیا که صاف شود این هواي بارانی تویی بهانۀ آن ابرها که می گریند

که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست از آن به دیر مغانم عزیز می دارند

حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش

ابر می گرید و می خندد از آن گریه چمن رعد می نالد و می بالد از آن گریه گیاه

در همۀ گزینه ها به جز گزینه  .................. استعاره به کار رفته است.  . 51

اي فکر دور پرواز من بال هاي عقاب آسایت را از پرواز بازدار. 

عشق من خندة تو در تاریک ترین لحظه ها می شکفد. 

دلم می خواهد بر بال هاي باد بنشینم و آن چه را که پرودگار جهان پدید آورده زیر پا گذارم. 

در این سفر دور و دراز ستارگان را با درخشندگی جاودانی خود می بینم. 
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آرایۀ مشترك بیت هاي زیر در کدام گزینه آمده است؟   . 52

* مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت 

* ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد 

* عراقی طالب درد است دایم 

*  کشتی شکستگانیم اي باد شرطه برخیز

خرابم می کند هردم فریب چشم جادویت  

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد 

به بوي آن که درمانش تو باشی 

باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

ایهام  تشخیص  مجاز  تشبیه 

آرایۀ موجود در وجه شبه تمام گزینه ها، مانند آرایۀ موجود در وجه شبه بیت زیر است؛ به جز گزینۀ  ..................   . 53

گرم رو، سوزنده و سرکش بَُود »   «عاشق آن باشد که چون آتش بَُود 

 مستان تو خواهم که گزارند نمازم   آن دم که به یک خنده  دهم جان چو صراحی  

 تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم   همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش 

از آتش دل پیش تو چون شمع گدازم    پروانه ي راحت بده  اي شمع که امشب 

چون صبح بر آفاق جهان سر بفرازم    گر خلوت ما را شبی از ُرخ بفروزي

در تمام ابیات زیر، آرایه هاي «استعاره، ایهام تناسب، تشبیه، جناس» برقرار است؛ به جز گزینۀ  .................. .  . 54

 چون گوي چه سر ها که به چوگان تو بازم   گر دست رسد در سر زلفین تو بازم 

 در دست سر مویی از آن عمر درازم   زلف تو مرا عمر دراز است ولی نیست 

 از آتش دل پیش تو چون شمع  گدازم  پروانۀ راحت بده  اي شمع که امشب 

 گر سر برود بر سر سوداي ایازم   محمود بود عاقبت کار در این ره  

در تشبیه کدام بیت، یک رکن از تشبیه مصراع اّول در مصراع دوم آمده است؟  . 55

 نه درو دعوّي و نه معنا بَُود   بعد از این وادي استغنا بَُود 

گرم رو، سوزنده و سرکش بَُود    عاشق آن باشد که چون آتش بَُود 

از سپهر این ره عالی صفت    چون بتابد آفتاب معرفت 

 هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است   هشت جنّت نیز اینجا مرده اي است 

در کدام بیت آرایۀ «تشبیه» بیشتري به کار رفته است؟  . 56

 منزل تفرید و تجرید آیدت   بعد از این وادّي توحید آیدت 

 هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است  هشت جنّت نیز اینجا مرده اي است

 از سپهر این رِه عالی صفت   چون بتابد آفتاب معرفت 

 پیشت آید هر زمانی صد تََعب   چون فرو آیی به وادي طلب 

در مورد بیت «بعد از این وادّي عشق آید پدید / غرق آتش شد کسی کانجا رسید» تمام آرایه هاي کدام گزینه درست است؟  . 57

تضاد، تشبیه، واج آرایی، ایهام  جناس، استعاره، متناقض نما، تناسب  تشبیه، استعاره، متناقض نما، واج آرایی ایهام، تضاد، تشبیه، جناس، پارادوکس 

آرایه هاي مقابل کدام بیت نادرست است؟  . 58

  جمله سر از یک گریبان بر کنند (استعاره، مجاز، کنایه)   روي ها چون زین بیابان در کنند

 کی تواند ماند از یک ذّره باز؟ (کنایه، استعاره، جناس)  هر که داند گفت با خورشید، راز

 گرم رو، سوزنده و سرکش بَُود (تشخیص، مجاز، کنایه) عاشق آن باشد که چون آتش بَُود

از سپهِر این رِه عالی صفت (استعاره، تشبیه، مراعات نظیر)  چون بتابد آفتاب معرفت 
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ابیات کدام گزینه، آرایه هاي «تشبیه و پارادوکس» را با هم دارند؟   . 59

 الف) بعد از این وادّي عشق آید پدید 

ب) هشت جنّت نیز اینجا مرده اي است 

پ) چون بتابد آفتاب معرفت 

ت) شیر مردي باید این  ره را ِشگرف 

 غرق آتش شد کسی کانجا رسید  

هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است 

از سپهر این رِه عالی صفت 

زان که ره دور است و دریا َژرف َژرف

الف، ب  الف، پ  ب، پ  پ، ت 

ترتیب درست آرایه هاي «تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، جناس» در ابیات کدام گزینه آمده است؟   . 60

الف) هر یکی بینا بَُود بر قدر خویش 

ب) بعد از آن بنمایدت پیش نظر 

ت) وانیامد در جهان زین راه کس 

پ) بعد از آن مرغان دیگر سر به سر  

ث) بعد از این وادّي حیرت آیدت 

 بازیابد در حقیقت صدِر خویش  

معرفت را وادي اي بی پا و سر 

نیست از فرسنگ آن آگاه کس 

عذرها گفتند ُمشتی بی خبر 

کار دائم درد و حسرت آیدت 

ب- پ- ث- ت- الف ث- پ- ب- الف- ت ث- پ- ت- ب- الف ث- الف- پ- ب- ت 

آرایه هاي «تشبیه، مجاز، حس آمیزي و اسلوب معادله» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟   . 61

می کند مجنون من دست نگارین سنگ را  الف) چون نباشد عید طفالن صحبت رنگین من؟ 

نقش شیرین در نظرها ساخت شیرین سنگ را  ب) از خیال یار دل شد کعبۀ حاجت مرا 

می کند خورشید عالمتاب رنگین سنگ را  ج) غوطه در خون می دهد دل را فروغ داغ عشق 

در بهار از الله گردد چهره رنگین سنگ را  د) یک دل افسرده بی داغ از دم گرمم نماند 

د، الف، ب، ج  ج، ب، د، الف  ب، د، الف، ج  ب، الف، د، ج 

ترتیب ابیات زیر، برمبناي داشتن آرایه هاي «حسن تعلیل ـ تضاد ـ استعاره ـ تناقض» در کدام گزینه آمده است.   . 62

 عشق می گفت به شرح آن چه بر او مشکل بود  الف) دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد 

چند روزي بهر ویرانی مرا آباد داشت  ب) سازگاري، چرخ را با من نبود از راه لطف 

ورنه این شط روان چیست که در بغداد است؟  ج) خاك بغداد به مرگ خلفا می گرید 

کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم؟  د) من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست 

ج ـ ب ـ الف ـ د د ـ ب ـ الف ـ ج ج ـ د ـ الف ـ ب ب ـ د ـ ج ـ الف

در کدام بیت همۀ آرایه هاي «تشبیه،  کنایه، استعاره،  حسن تعلیل» وجود دارد؟  . 63

هشیار گرد، هان که گذشت اختیار عمر   تا کی می صبوح و شکرخواب بامداد

بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر  دي در گذار بود و نظر سوي ما نکرد 

بر نقطۀ دهان تو باشد مدار عمر  اندیشه از محیط فنا نیست هر که را 

زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر  در هر طرف ز خیل حوادث کمین گهی است 

 . 64

در بیت زیر کدام آرایه ها دیده می شود؟ 

از مژه یک دامنت لعل روان خواهم فشاند» «گر چو چنگم در برآیی زلف در دامن کشان 

ایهام، تشبیه، استعاره، مجاز مجاز، ایهام، تناسب، کنایه کنایه، تشبیه، ایهام، مجاز تشبیه، استعاره، تناسب، اغراق

آرایه هاي بیت زیر در کدام گزینه تماماً درست آمده است؟   . 65

 از گلشن زمانه که بوي وفا شنید؟»  «محروم اگر شدم ز سر کوي او چه شد  

تناسب، استعاره، ایهام، حسن تعلیل  تشبیه، حس آمیزي، تناسب، مجاز 

مجاز، اغراق، ایهام، تشبیه اغراق، حس آمیزي، استعاره، حسن تعلیل 
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کدام گزینه ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایه هاي «استعاره ـ تشبیه ـ اسلوب معادله ـ تلمیح» به ترتیب نشان می دهد؟   . 66

 الف) دل چو شد غافل ز حق فرمان پذیر تن بود 

ب) تا ابد بوي محبت به مشامش نرسد 

ج) نگاه دار گرت چون عقیق آبی هست 

د) چه ناله ها که رسید از دلم به خرمن ماه  

 می برد هر جا که خواهد اسب، خواب آلوده را  

هر که خاك در میخانه به رخساره نرفت 

که خضر بادیه ي عشق، آتشین جگر است 

چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد

د ـ ب ـ الف ـ ج ب ـ د ـ الف ـ ج  الف ـ ب ـ د ـ ج   ج ـ د ـ ب ـ الف  

اگر ابیات زیر را بر پایه آرایه هاي «پارادوکس ـ تناسب ـ ایهام تناسب ـ استعاره» بخواهیم مرتب کنیم کدام گزینه درست است؟   . 67

 الف) ماه آمد به دیدن خورشید، صبح زود 

ب) لبریز زندگی است نفس هاي آخرت 

ج) شاهد نیاز نیست که در محضر آورند 

د) از دور دست می رسد آیا کدام پیک  

 خورشید رفته است سر شب سراغ ماه  

آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناه 

در دادگاه عشق، رگ گردنت گواه 

اي مسلم شرف، به کجا می کنی نگاه؟

ج ـ الف ـ ب ـ د الف ـ ب ـ د ـ ج  ب ـ د ـ الف ـ ج  ب ـ الف ـ د ـ ج 

میان واژه هاي قافیه در تمام گزینه ها، به جز گزینۀ .................. ، آرایۀ «جناس» برقرار است.  . 68

سرش پر ز خاك و پر از آب، روي   همی ریخت خون و همی کند موي 

برهنه ببین این تن روشنم   کنون بند بگشاي از جوشنم  

کمندافکن و ُگرد و شمشیر گیر   به سهراب گفت اي یل شیرگیر  

چنان چون شده بازجوید روان   خرامان بشد سوي آب روان  

آرایه هاي «جناس همسان، عکس و تکرار» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟   . 69

آهوي چشم تو اي آهوي از مردم فراري   الف) خود چو آهو گشتم از مردم فراري تا کنم رام  

زر و سیم در بند مرد لئیم   ب) شب و روز در بند زر بود و سیم  

می کنم با یاد تو یاد شب تاري جدا   ج) تاري از زلفت جدا کن تا من از شب هاي هجر  

که از برقی مِس آلوده با زنگار، زر کردي   د) چه آتش پاره اي بودي اَال اي کیمیاي دل  

سرو من آزاده را نبَود سر سرمایه داري   هـ) داد سوداي دل اندوزي سر زلف تو بر باد 

د، هـ ، الف ج، ب، الف   ج، د، هـ   الف، ب، ج  

در همۀ ابیات به جز بیت .................. ، آرایۀ «تلمیح» به کار رفته است.  . 70

ساقی بیار می که مسیح و حکیم ماست    ما درد دوست پیش حکیمان نمی بریم  

که ماه مصر برآمد ز چاه، زندان یافت    مکن شتاب به هر ورطه اي که افتادي  

دیدي که چگونه گور بهرام گرفت    بهرام که گور می گرفتی همه عمر 

باز بود نعمتت ز شکر من افزون    روزي اگر صد هزار بار کنم شکر  

آرایۀ مقابل همۀ ابیات به جز بیت .................. ، درست است.  . 71

که زیر تیغ تو هر دم سر دگر دارد (ایهام تناسب)  کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه  

ز گرد خواب بشو دست و رو، تو هم برخیز (حسن تعلیل) گرفت دامن گل شبنم از سحرخیزي  

وه که آن ساعت ز شادي چارپر گردم چو تیر (ایهام)    گر بپّرد مرغ وصلت در هواي بخت من 

شور کم کن کباب اگر داري (اسلوب معادله)    تلخ منشین شراب اگر داري  

کدام آرایه ها در بیت زیر وجود ندارد؟   . 72

«من بستۀ دام تو، سرمست مدام تو / آَوخ که چه دام است این، یارب چه مدام است آن؟»

تناقض، حسن تعلیل استعاره، جناس ناقص ایهام، نغمۀ حروف ایهام، جناس تام
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.  ترتیب توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه هاي «ایهام- تضاد- جناس ناقص- اغراق» کدام است؟  73

خاك کویت را به خون هر شب منّقش می کند   الف) دیدة تردامنم تا می زند نقشی بر آب  

جمع می دارد ولی زلفت مشوش می کند   ب) لعل جان بخش تو خود دل هاي مسکینان به لطف  

صوفی صافی به بوي جرعه اي غش می کند   ج) زان شراب ناب بی غش ده که اندر صومعه  

ترك من بازآ که سلمان ترك هر شش می کند   د) نام و ننگ و صبر و هوش و عقل و دینم شد حجاب  

د- الف- ج- ب ج- د- ب- الف د- ج- الف- ب ج- ب- د- الف

آرایه هاي «متناقض نما، حسن تعلیل و ایهام» به ترتیب در کدام بیت ها یافت می شود؟   . 74

الف) مرا بر خشک مغزي هاي زاهد گریه می آید / به غیر از اشک حسرت نیست باري نخل ماتم را 

ب) قضاي روزه زان باشد گران بر خاطر مردم / که دشوار است تنها برگرفتن بار عالم را 

ج) افتادگی برآورد از خاك دانه را / گردن کشی به خاك نشاند نشانه را

ج، الف، ب ج، ب، الف الف، ج، ب الف، ب، ج

آرایه هاي «ایهام، پارادوکس، جناس، واج آرایی» به ترتیب در کدام بیت ها آمده است؟   . 75

که ذراتند پاکوبان به ساز و چنگ و قانونت   الف) به ساز و چنگ تو یک پنجه بی قانون نخواهد بود  

چراغ ماه از ابري تنک در حجلۀ فانوس   ب) شب از افسان خاموشی پر از افسانه و رؤیا  

زبان شعله ها و نعرة آتش فشان گوید   ج) به شب یک شّمه از غوغاي آتش بازي کویت  

که ما گویاي خاموشیم و خود خاموش گویایی   د) نگویم کز پس آیینه طوطی وار دارندم   

الف، ب، د، ج ب، د، الف، ج الف، د، ب، ج ب، الف،د، ج

ترتیب توالی بیت هاي زیر از جهت داشتن آرایه هاي «حسن تعلیل، اسلوب معادله، تناقض و اغراق» کدام است؟   . 76

آستین بر ُرخ نهد با دامن تر آفتاب   الف) ابر از آن پیدا شود کز رشک خورشید ُرَخت   

در آغاز رفتن به پایان رسیدم   ب) براي رسیدن چه راهی بریدم  

طفل بازیگوش را آتش به چنگ افتاده است   ج) دل به دست آن نگار شوخ و شنگ افتاده است  

لعل لب تو تا که برآمد ز کاِن حسن   د) الماس شد به سینۀ کوه یمن عقیق  

الف، ج، ب، د ج، الف، ب، د د، الف، ب، ج د، ج، ب، الف

در کدام بیت استعاره دیده نمی شود؟  . 77

نگذارد که ز پیشت برود هشیاري   می حرام است ولیکن تو بدین نرگس مست  

هرگه که سنگ آهی بر طاق آبگون زد   غلغل فکند روحم در گلشن مالیک  

ابر چشمم بر رخ از سوداي تو سیالب داشت   دوش دور از رویت اي جان جانم از غم تاب داشت  

پیر ما سوي می سرخ به ابروي سپید   در شفق دید مه عید و اشارت ها کرد  

«لعل» در کدام گزینه استعاره از مورد متفاوتی است؟  . 78

ببخشا بر کسی کش زر نباشد   اَیا پر لعل کرده جام زرین  

که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم    خدا را اي رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه  

در میان من و لعل تو حکایت ها بود   یاد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدي  

صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد   از لعل تو گر یابم انگشتري زنهار  

در کدام بیت کنایه هاي بیشتري دیده می شود؟  . 79

طالب حسن غریب و معنی بیگانه باش   دامن هر گل مگیر و گرد هر بلبل مگرد  

فردا غبار کالبدت بر هوا رود   دامن کشان که می روي امروز بر زمین  

بگفت آنگه که باشم خفته در خاك   بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاك  

به دست خویش کردم این چنین بی دست و پا خود را   نه دستی داشتم بر سر نه پایی داشتم در گل  
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اگر بخواهیم در میان بیت هاي زیر، نمونه هایی براي آرایه هاي «ایهام، کنایه، تناقض، تلمیح، جناس» بیابیم، کدام ترتیب درست است؟   . 80

من می روم سوي دریا، جاي قرار من و تو   آ) چون رود امیدوارم، بی تابم و بی قرارم  

با باد دامان می کنی روشن چراغ مرده را   ب) با این رخ افروخته هرجا خرامان بگذري   

به سوي دیو محن ناوك شهاب انداز   پ) ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت  

وگر می کنی می کنی بیخ خویش   ت) مکن تا توانی دل خلق ریش  

دیگ منه کآتش ما سرد شد   ث) تازه بهارا ورقت زرد شد  

پ ـ ث ـ ب ـ آ ـ ت ت ـ ث ـ آ ـ ب ـ پ آ ـ ث ـ ب ـ پ ـ ت ث ـ ت ـ آ ـ پ ـ ب

در کدام گزینه «اسلوب معادله، ایهام تناسب، حسن تعلیل و تضاد» وجود دارد؟  . 81

به فریاد آورد مشتی نمک، دریاي آتش را   بلندآوازه سازد شور عاشق، عشِق سرکش را  

قالی از صدرنگ بودن زیر پا افتاده است   سربلندي گر تو خواهی، با همه یکرنگ باش  

نور آن آتش تو باشی، دود آن آتش منم   عشق را روز قیامت آتش و دودي بَُود  

کیمیاي شعله، خس را آتش سیما کند (خس: خار و خاشاك)   الله زاري شد به چشم من، جهان از نور عشق  

توالی بیت هاي زیر از نظر داشتن آرایه هاي «واژه آرایی (تکرار)، استعاره، جناس تام (همسان) و طباق (تضاد)» در کدام گزینه درست مشخص شده   . 82

است؟ 

مستند و در میانۀ محراب خفته اند   الف) آخر نصیحتی بکن آن هر دو چشم را  

گرفتند کرده غم از دل کنار   ب) پدر با پسر یکدگر را کنار  

هستم اگر می روم، گر نروم نیستم   ج) موج ز خود رفته اي تیز خرامید و گفت  

که موران را قناعت خوش تر از سور   د) بگفت از سور کمتر گوي با مور 

د، ج، ب، الف د، الف، ب، ج ب، الف، ج، د ب، الف، د، ج

در سرودة زیر که تصویري خیال انگیز از برآمدن خورشید است، استعاره ها در کدام بیت بیشتر به کار گرفته شده است؟  . 83

لشکر رومی روان می کرد سوي زنگبار   صبح دم کز حد خاور خسرو نیلی حصار  

می شد از اطراف خاور رایت روز آشکار  سایه بان قیري شب می درید از یکدگر  

صحن صحرا سیمگون می کرد و زرین کوهسار   پیکِر عنقاي زرین بال سیمین آشیان 

چون گریزان در پناه هندوي آیینه دار     شب شتابان سوي مغرب، ماه هم با او قرین 

در بیت «خدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا کی / سپر انداخت عقل از دسِت ناوك هاي خون ریزت» (ناوك: تیر)، کدام آرایه ها آفریده شده است؟  . 84

ایهام، تناسب، کنایه، تشبیه استعاره، حسن تعلیل، کنایه، تناسب تشبیه، تشخیص، تلمیح، مجاز تشبیه، تشخیص، مجاز، استعاره  

در کدام گزینه استعاره وجود دارد و اسلوب معادله دیده  نمی شود؟  . 85

ملخ آن قدر ندارد که بگیرد بازش   خون سعدي کم از آن است که دست آالیی  

وان ماه محتشم که چه گفتار می کند   سرو بلند بین که چه رفتار می کند  

بالي سفر به که در خانه جنگ   تهی پاي رفتن به از کفِش تنگ  

موي اندر شیر خالص زود پیدا می شود   عیب پاکان زود بر مردم هویدا می شود  

در کدام بیت همۀ آرایه هاي «ایهام تناسب، اسلوب معادله، واج آرایی و کنایه» آفریده شده است؟  . 86

از دست گدایان نتوان کرد ثوابی   در من منگر تا دگران چشم ندارند  

نخارد کس اندر جهان پشت من   به غم خوارگی جز سر انگشت من  

گهی پشت بر زین گهی زین به پشت   چنین است رسم سراي درشت  

سیاهی از حبشی چون شود که خود رنگ است   مالمت از دل سعدي فرو نشوید عشق  
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در میان چند بیت از بیت هاي زیر کنایه دیده می شود؟   . 87

کز چشم خفتگان عدم شست خواب را   ـ از دوري تو دیدة ما آنقدر گریست  

که در خانه دیدن بر ابرو گره   ـ به زندان قاضی گرفتارم  

که آمیزگاري بپوشد عیوب   ـ زنِ  خوش منش دلستان تر که خوب  

گلی در چمن جور خاري نبرد   ـ کس از کس به دور تو باري نبرد  

که در نامه جاي نبشتن نماند   ـ گنهکار چندان تنعم براند  

که هیچ چیز نبینی حالل جز خونش   ـ نگر تو در همه اسباب و ملک و هستی او  

سه چهار پنج شش

در بیت «بازار حسن جملۀ خوبان شکسته اي / ره نیست کز تو هیچ خریدار بگذرد» کدام آرایه هاي ادبی یافت می شود؟  . 88

نغمۀ حروف، استعاره، کنایه، حسن تعلیل، تلمیح نغمۀ حروف، تشبیه، کنایه، جناس، حسن تعلیل

استعاره، مراعات نظیر، تشبیه، اسلوب معادله، تلمیح مراعات نظیر، نغمۀ حروف، تشبیه، جناس، اسلوب معادله

اگر بخواهیم اجزاي بیت زیر را به شیوة عادي بازگردانیم، کدام ترتیب درست است؟  . 89
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در بیت زیر کدام آرایه ها پدید آمده است؟  . 90

چو من به کلک هنر برکشم کمان ادب ز گوشه هاي جهان بانگ زه به گوش رسد

جناس، ایهام، تشبیه، تناسب مراعات نظیر، کنایه، اسلوب معادله، جناس

تضاد، حسن تعلیل، ایهام تناسب، جناس حسن تعلیل، مراعات نظیر، استعاره، تشبیه

آرایه هاي «حسن تعلیل، اسلوب معادله، کنایه،مجاز، ایهام» به ترتیب در کدام بیت هاي زیر دیده می شود؟   . 91

کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی الف) مشتاقی و مهجوري دور از تو چنانم کرد

گر بوسه زنم دستت، سر برنکنی یک دم ب) بر درگهت اي ظالم خیره چه سر اندازم

شهد است آب دریا لب تشنگان بر را ج) ز امید وصل باشد دوري به دل چه شیرین

همه بر سر زبانند و تو در میان جانی د) نه خالف عهد کردم که حدیِث جز تو گفتم

در سینه ام هزار خراسان نهفته است هـ) پنداشتی که ریشۀ پیوند من گسست

د - هـ – ج ـ ب ـ الف الف ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ   الف – ج ـ ب ـ هـ ـ د د ـ ج ـ ب ـ هـ ـ الف

در کدام بیت همۀ آرایه هاي «کنایه، تشخیص و اسلوب معادله» وجود دارد؟  . 92

هیهات از این خیال محالت که در سر است زنهار از این امید درازت که در دل است

حدیث جان مگو با نقش دیوار به مستوران مگو اسرار مستی

محتاج مَلِک بوسه دهد دست غالمان در پاي رقیبش چه کنم گر ننهم سر؟

با قضاي آسمانی برنتابد جهد مرد عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نیست

در بیت «هر که به یک سو نهد با تو طریق بهی / باد دلش پر ز خون چون طبقات انار» کدام آرایه ها آفریده شده است؟  . 93

ایهام، استعاره، کنایه، تشبیه کنایه، تشبیه، ایهام تناسب، جناس  

حسن تعلیل، کنایه، تشبیه، مراعات نظیر جناس، تلمیح، تشبیه، ایهام تناسب
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آرایه هاي بیت «قدم زنند بزرگان دین و دم نزنند / که از میان تهی بانگ می کند خشخاش» در کدام بیت کامًال درست مشخص شده است؟  . 94

جناس ناهمسان، حسن تعلیل، تشخیص، واج آرایی اسلوب معادله، کنایه، تضاد، جناس ناهمسان

مجاز، استعاره، حسن تعلیل، واج آرایی تلمیح، کنایه، اسلوب معادله، تناسب

در کدام بیت کنایه هاي بیشتري به کار گرفته شده است؟  . 95

به دست خویش کردم این چنین بی دست وپا خود را نه دستی داشتم بر سر نه پایی داشتم در گل

پا کشیدم ز جهان، تیغ بکش دست برآر از جفا گر غرضت ریختن خون من است

حاِل خار سر دیوار گلستان داریم دست کوتاه ز دامان گل و پا در گل

تخته دارد از پس سر تختگاِه سروري بر سریِر عّز و دولت چون کند کس خواب امن؟

آرایه هاي «حسن تعلیل، تشبیه، جناس تام، ایهام، مجاز» به ترتیب در کدام بیت هاي زیر دیده می شود؟   . 96

تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم الف) هم چو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش

ز تخت جم سخنی مانده است و افسر کی ب) شکوه سلطنت حسن کی ثباتی داد

ورنه از دست تو کس نیست که فریاد نداشت ج) گوش فریاد شنو نیست خدایا اینجا

از آن رو، آب در چشمم مگر بسیار می آید د) چو اندر آب عکس یار خوش تر می شود پیدا

همسایه ایم و خانۀ هم را ندیده ایم هـ) بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم

ج، د، هـ، ب، الف ج، د، ب، هـ، الف د، هـ، ب، الف، ج   د، الف، ج، هـ، ب

همۀ آرایه هاي کدام گزینه در دو بیت زیر وجود دارد؟   . 97

در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است «گو شمع میارید در این جمع که امشب

بی روي تو اي سرو گل اندام حرام است» در مذهب ما باده حالل است ولیکن

تضاد، ایهام، تشخیص، استعاره استعاره، جناس، ایهام، تشبیه

حسن تعلیل، تشخیص، واج آرایی، جناس تضمین، تشبیه، ایهام تناسب، جناس

در کدام بیت «تشبیه» و «استعاره» با هم دیده  می شود؟  . 98

چون گل پژمرده بر روي مزار افتاده ایم   دست رغبت کس نمی سازد به سوي من دراز  

 صد جفا بردیم از این ها چون درختی از تبر   دیگر از یاران این محفل چه چشم دوستی   

 ابر چشمم بر رخ از سوداي تو سیالب داشت    دوش دور از رویت اي جان جانم از غم تاب داشت  

همان جاي تاریک و لعل است سنگ   در اوباش پاکان شوریده رنگ  

اگر ابیات زیر را به لحاظ آرایه هاي «حسن تعلیل ـ تناقض ـ کنایه ـ اسلوب معادله - اغراق» از باال به پایین مرتّب کنیم، کدام گزینه درست است؟    . 99

هم برون از عالمی، هم در کنار عالمی الف) همچو بوي گل که در آغوش گل از گل جداست

دشمن دوست نما را نتوان باز شناخت ب) شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد

زان پریشانی مگر بر روي آب افتاد چین ج) باد گل ها را پریشان می کند هر صبح دم

ز بار منّت کس گر قدت خمیده شود د) براي گردن جان کم ز طوق لعنت نیست

چندان ز غمت خاك به سر ریخت که تن شد هـ) جان دگرم بخش که آن جان که تو دادي

د- ج- ب- هـ- الف ج- الف- د –ب - ه د- ج- هـ- الف- ب ج- ب- الف- هـ- د

آرایه هاي روبه روي کدام بیت کامًال درست است؟  . 100

زاد راه رادمردان حسن مادرزاد تو (متناقض نما، جناس تام) اي همه انصاف جویان بندة بیداد تو

از بس که بر او سوختگان آه زدند (مجاز، تضاد) آیینۀ روي دوست زنگار گرفت

طبع چون آب و غزل هاي روان ما را بس (تناسب، مجاز) حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی ست

که چو مرغ، زیرك افتد نفتد به هیچ دامی (متناقض نما، مراعات نظیر) زرهم میفکن اي شیخ به دانه هاي تسبیح
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آرایه هاي بیت زیر در کدام گزینه کامًال درست مشخص شده است؟   . 101

«بر تن هیچ کس از هیچ ستمگر نبود / آن ستم کز کف بخشندة او بر زر اوست»

جناس، حسن تعلیل، تشبیه، تناسب متناقض نما، تشخیص، تناسب، استعاره   

تشخیص، مراعات نظیر، تلمیح، کنایه تشبیه، مجاز، کنایه، جناس

در کدام بیت «ایهام، ایهام تناسب، تشبیه و استعاره» وجود دارد؟  . 102

 اي دیده نگه کن که به دام که درافتاد   از راه  نظر مرغ دلم گشت هواگیر 

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند    غنیمتی شمر اي شمع، وصل پروانه 

اي کبوتر نگران باش که شاهین آمد    مرغ دل باز هوادار کمان ابرویی است 

 که زیر تیغ تو هر دم سري دگر دارد   کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه 

آرایه هاِي مقابل همۀ ابیات «کامًال» درست است؛ به جز:  . 103

 کجا مرجان به زور پنجه دریا را نگه دارد؟ (اسلوب معادله، ایهام)   چه سان مژگان خونین گریۀ ما را نگه دارد

 این است سوادي که به اصل است مطابق (ایهام تناسب، کنایه)   پهلو به حیات ابدي می زند آن زلف 

 ندارد ور نه جنسی غیریوسف کاروان ما (ایهام، استعاره)   عزیز قدردانی نیست در مصر سخن سنجی

 زکات رنگ به گلشن دهد گداي قدح (مجاز، تشبیه)   اگر چه تخم طمع زردرویی آرد بار 

در بیت زیر، «چند ایهام تناسب و چند جناس» وجود دارد؟   . 104

 زیرا که چارة دل من سوز و ساز بود»  «می ساختم چو بربط و می سوختم چو عود 

دو - سه  یک - دو  سه - سه  دو - دو 

هر دو آرایۀ مقابل همۀ ابیات درست است، به جز .................. .  . 105

طبل زند به دست خود باز دل پریده را (تلمیح، جناس) جام می الست خود خویش دهد به مست خود

از تلخی جان کندن فرهاد بکن یاد (حس آمیزي- ایهام)  تا خندة شیرین، نرباید دلت از دست 

داغ دل است هر گلی مرغ اسیر بند را (اسلوب معادله- استعاره)  مژدة گل چه می دهی عاشق مستمند را 

اي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي (تضمین- تکرار)  صائب جواب آن غزل است این که خواجه گفت 

شکل مرتب شدة ابیات زیر براساس داشتن آرایه هاي «جناس، حس آمیزي، ایهام، اغراق و کنایه» در کدام آمده است؟   . 106

الف) در هر کمین که آن ترك تیر از کمان گشاید 

ب) نیست ممکن وا شود دل بی سخن هاي لطیف 

ج) آهنگ آن دارد دلم کز پرده بیرون اوفتد 

د) ز گرد سواران در آن پهن دشت 

هـ) اي چنگ پرده هاي سپاهانم آرزوست 

 دل را هدف توان ساخت جان را سپر توان کرد  

کز نسیم صبح دارد غنچۀ نسرین کلید 

مطرب گر این ره می زند گو پست گیر آهنگ را 

زمین شد شش و آسمان گشت هشت 

وي ناي نالۀ خوش سوزانم آرزوست

ج ، ب ، هـ ، د ، الف الف ، ج ، ب ، هـ ، د ج ، هـ ، الف ، ب ، د الف ، ب ، هـ ، ج ، د

آرایۀ مقابل کدام بیت به درستی نوشته شده است؟  . 107

جوان بخت جهانم گرچه پیرم (جناس - پارادوکس)  قدح پر کن که من در دولت عشق 

چمن در جست وجویش صد چراغ الله روشن کرد (حسن تعلیل - تناسب)  شبی در باغ از زلف تو تاري بر زمین افتاد  

غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر (تشبیه - استعاره)  باز گویم نه در این واقعه حافظ تنهاست 

ورنه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع (ایهام - تشبیه)  در شب هجران مرا پروانۀ   وصلی  فرست  
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در کدام گزینه آرایۀ «حسن تعلیل» وجود دارد؟  . 108

 کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها  تا خاِر غِم عشقت آویخته در دامن

بدان دلیل که خون مشک می شود به درنگ    رسم به زلف تو از صبر با دل پر خون  

 ز شمع روي تواش چون رسید پروانه   به مژده جان به صبا داد شمع در نفسی

شربت وصل تو را وقت چشیدن باقی است  از فراق تو از آن روي ننالم که هنوز 

 

در همۀ ابیات، آرایۀ «ایهام» به کار رفته است؛ به جز .................. .  . 109

 آتش عشق من از باد هوا بنشیند  تو مپندار که دور از تو اگر خاك شوم 

 آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع   آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت 

 ور نشوي قلب شکن بر سر میدان چه  کنی؟   گر نزنی بر صف دل، خنجر مژگان چه کشی 

 ببین که در طلبت حال مردمان چون است    ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است 

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟   . 110

 سنگ با آتش چو نرمی کرد مینا می شود»  «دل به دشمن چون مالیم شد مصفا می شود

تشخیص، ایهام، اسلوب معادله استعاره، اسلوب معادله، مراعات نظیر استعاره، حسن تعلیل، مراعات نظیر تشخیص، حسن تعلیل، جناس 

کدام گزینه فاقد ایهام و داراي تشبیه و تناسب است؟  . 111

 چنین که حافظ ما مست بادة ازل است   به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش 

 در دست، سر مویی از آن عمر درازم   زلف تو مرا عمر دراز است، ولی نیست 

 که فرق هاست بسی نور آشنایی را   مکن به شمع مه و مهر نسبت رخ دوست 

 قدمی نِه به وداعش که روان خواهد شد   حافظ از بهر تو آمد سوي اقلیم وجود  

در همۀ گزینه ها، «اسلوب معادله» وجود دارد؛ به جز .................. .  . 112

 سنگ با آتش چو نرمی کرد مینا می شود  دل به دشمن چون مالیم شد مصّفا می شود 

 به تلخ و شور طبیب زمانه قانع باش  مریض، مصلحت خویش را نمی داند  

 موم چون با رشته سازد شمع محفل می شود  دوستی با ناتوانان، مایۀ روشندلی است 

 روزي اّره نگر کز بن دندان ریزد  لقمه افتد ز دهن چون نبود قسمت کس 

کدام گزینه ترتیب آرایه هاي «مجاز، حسن تعلیل، تشبیه، اسلوب معادله و کنایه» را در ابیات زیر نشان می دهد؟    . 113

الف) خاکیان را بحر رحمت می کند روشنگري 

ب) دشمن خون خوار را کوته به احسان ساز، دست 

ج) نیست ممکن عشق را در سینه پنهان داشتن 

د) قدم برون منه از حد خود که می گردد 

هـ) کسی که از ره تقوي قدم برون ننهاد 

 موجۀ دریاست صیقل، ظلمت سیالب را  

هیچ زنجیري به از سیري نباشد شیر را 

قرب این آیینه طوطی می کند زنگار را 

ز آرمیدگی خویش آب گوهر صاف

به عزم میکده اکنون ره سفر دارد 

ج، ب، د، الف، هـ الف، هـ، ج، ب، د ج، د، الف، ب، هـ الف، هـ، ج، د، ب

آرایۀ مشترك دو بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟     . 114

 «از رشک آفتاب جمالت بر آسمان 

«آسمان می بالد از ناکامی ما خاکیان 

 هر ماه، ماه دیدم چون ابروان توست»   

می شوند از تشنگی سیراب این تبخال ها»

کنایه استعاره حسن تعلیل  تشبیه
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آرایه هاي مقابل همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ  ..................  تماماً درست است.  . 115

نرگست در طاق ابرو از چه خفتد بی خبر / زانکه جاي خواب مستان گوشۀ محراب نیست (مراعات نظیر -  استعاره)  

بشوي از دو جهان دست چون فقیر شدي / که هست در ره فقر این وضوي درویشی (کنایه - جناس) 

«سیف فرغانی» ز بوي عشق شد رنگین سخن / ماه چون بر میوه تابد زود رنگین می شود (حس آمیزي - جناس)

ملک دل را تا به کی بینم چنین ویران ولیک / تا نمی گردد خراب آن مملکت معمور نیست (تشبیه - متناقض نما)

.  اگر بخواهیم ابیات زیر را به ترتیب داشتن آرایه  هاي «اسلوب معادله، حسن تعلیل، تشبیه، کنایه و تشخیص» مرتب کنیم، کدام گزینه درست است؟  116

 الف)  گریۀ شمع از براي ماتم پروانه نیست 

ب) چون دل شکست ناید از وي سخن طرازي 

ج) چشم من و جدا ز تو آنگاه روشنی؟ 

د) جواب آن غزل مولوي است این صائب 

هـ) خون می خورم چو غنچه، که در آستین کس 

 صبح نزدیک است، در فکر شب تار خود است  

از کاسۀ شکسته، آواز برنخیزد 

روزم سیاه باد که چشمم سفید نیست 

که بحر لطف بجوشید و بندها بگشاد 

دستی که گیرد آن سر شمشیر تیز نیست 

الف، ب، د، ج، هـ ج، الف، هـ، د، ب ب، الف، د، ج، هـ ب، ج، الف، د، هـ

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟   . 117

بیدالن تا حشر خون بر یاد مجنون می خورند  دودمان عشق از هم کم فراموشی کنند 

ایهام، اسلوب معادله، جناس، استعاره، کنایه تلمیح، حسن تعلیل، واج آرایی، تشبیه  

استعاره، واج آرایی، تلمیح، ایهام تناسب، جناس   تلمیح، جناس، استعاره، واج آرایی، کنایه  

آرایه هاي «اسلوب معادله، مجاز، تلمیح، پارادوکس» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟   . 118

 دزد خاموش کند شمع سر بالین را  الف) عشق اندیشه ندارد ز نگهبانی عقل 

در چنین ظاهر نهان که منم  ب) بانگ آمد چه می دوي بنگر

 ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است  ج) خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد 

 چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی  د) سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی 

ب، د، ج، الف  الف، د، ج، ب  د، ب، ج، الف  د، الف، ب، ج 

ترتیب قرار گرفتن ابیات از نظر داشتن آرایه هاي «ایهام تناسب، تشخیص، تکرار، تضاد و کنایه» کدام است؟   . 119

در دست سر مویی از آن عمر درازم   الف) زلف تو مرا عمر دراز است ولی نیست  

از آتش دل پیش تو چون شمع گدازم   ب) پروانۀ راحت بده اي شمع که امشب  

مستان تو خواهم که گزارند نمازم   ج) آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی  

در میکده زان کم نشود سوز و گدازم   د) زان نیست نماز من آلوده نمازي  

گر سر برود در سر سوداي ایازم   هـ) محمود بود عاقبت کار درین راه  

ب، الف، د، هـ، ج  هـ، ب، د، الف، ج  هـ، ب، الف، د، ج  ب، هـ، الف، د، ج 

آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام بیت صحیح است؟  . 120

و سینۀ گرمم نفس سرد برآورد (کنایه / حس آمیزي) افسردگی از هستی من گرد برآورد

فریاد مرا شعر من از درد برآورد (پارادوکس / تشخیص) از ضعف مرا تاب سخن نیست امیرا

در ما که ز هر چیز به جز درد اثر بود ( تضاد / جناس)  تنها نه دوا را که دعا هم اثري نیست

طفل را حالت دگرگون شد چو دندان شد پدید (اسلوب معادله / تناسب)   تا نپنداري که روزي بی جگرخواري دهند  
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تشبیه لعل لب؛ کنایه: در مصرع دوم، خورشید خوي کرده (عرق کرده)، نشانه و بنابراین کنایه از آن است که خورشید شرمنده شده؛ تشخیص: بدان روي که به خورشید شخصیت گزینه 2

انسانی داده شده است. / آب و آتش: تضاد 

1

مژگان به خنجر و ابرو به کمان تشبیه شده است /  کنایه: مفهوم هر دو مصرع / مراعات نظیر: خنجر و کمند / استعارة مکنّیه و تشخیص: رخ ماه، سر خورشید.   گزینه 1 2

کنایه: «یدن» کنایه از تجربه کردن و دچار شدن/ زرد رو شدن کنایه از ناتوانی( زردرویی بارها در ابیات دیگر در معانی کنایی عشق، بیماري و شرمسازي نیز آمده است.) پیش کسی گزینه 2

مردن کنایه از ناتوانی یا بی اعتبار شدن( این ترکیب کنایی در اشعار عاشقانه مفهوم نهایت فروتنی و خاکساري دارد.) 

تشبیه (اضافۀ تشبیهی): لب: مشّبه        لعل: مشّبه به (وجه شبه: سرخی) 

توّجه: «لب لعل»  ازآن دسته اضافه هاي تشبیهی است که در آن اّول مشّبه و سپس مشّبه به آمده است. نمونۀ دیگر: قد: مشّبه    سرو:مشّبه به 

مراعات نظیر: روي، لب، دست (اندام انسان) 

ایهام: دستان:الف) دست ها( به عنوان وسیلۀ اِعمال قدرت، مجازاً به معنی قدرت)  ب) مکرو فریب 

دّقت کنیم! «دستان»  در معنی قلب زال و پدر رستم، با «رستم»  ایهام تناسب ایحاد می کند. 

عریضه: عدم توّجه به ایهام موجود موجود در «دستان» باعث شده برخی در بیت تنها به دنبال ایهام تناسب بگردند: یک بار میان دستان( به معنی دست ها) با «روي»  و «لب»  و یک بار هم بین دستان

( به معنی پدر رستم) با «رستم».  

3

«الف» دانۀ خال: تشبیه. «ب» دیوان -  دیوان:جناس تام، دیوان و دیوانه: جناس ناقص. «ج» صدف:استعاره از لب دیوانه و گوهر: استعاره از حرف صدق. «د» : تناقض (آواز داشتن آب گزینه 3

عمر بی صدا). «ه» اسلوب معادله زیرا مصراع دوم مثال و مصداقی براي مصراع اّول است. 

4

تضاد: بیت  «ج» :  «بقا»  و  «فنا»   گزینه 1

اسلوب معادله: بیت  «الف» : مصراع دوم در حکم مصداقی براي مصراع اّول است. 

تلمیح: بیت  «د» : به داستان لیلی و مجنون اشاره دارد. 

کنایه: بیت  «ب» :  «دل رمیده»  کنایه از دل آشفته و پریشان است و  «گل از روزگار چیدن»  کنایه از بهره بردن از روزگار است.

5

این گزینه موازنه دارد (واژه هاي دو مصراع به قرینه داراي وزن و سجع هستند اّما فاقد تشبیه است.)  گزینه 2

): الف زدن گل سرخ: تشخیص، ُحسن تعلیل: شاعر علّت سرخی گل سرخ وصد زبانی ): بت استعاره از معشوق و محبوب؛ خرقه چاك  زدن: کنایه از «از خود بیخود شدن» / گزینۀ ( گزینۀ (

 ( )، آسان (نشر  )، دشوار(نشر )، جمال (لّف  ): دشوار و آسان: تضاد؛ لف و نشر: وصال(لّف  (داشتن گلبرگ ها) را نتیجۀ الف زدن در برابر زیبایی رخ یار می داند / گزینۀ (

6

13

41212

دست نوازش: اضافۀ استعاري/ شیرین سخن: حس آمیزي/ دست: مجاز (مصرع دوم)/ مصرع دوم تمثیل (معادل) است براي مصرع اّول: اسلوب معادله گزینه 3 7

- عدد ِهزار در مفهوم بلبل با باغ تناسب دارد.  - بلبل  ج - هزار: ایهام تناسب  گزینه 2

د - حسن تعلیل: علت نگریستن مردم به ماه دلیل شاعرانه اي که واقعیت ندارد. 

الف - کنایه: به خاِك در جان سپردن: کنایه از فدا شدن در طریق عشق 

هـ - اسلوب معادله: مصرع دوم تمثیلی است براي مصرع اول 

ب - تناقض: خفته بیدار 

812

- اقامۀ نماز  - قد و قامت - و موذن با قامت بستن تناسب دارد.  «ج» - خوان زمین (تشبیه) / «ب» - قامت بستن ایهام  گزینه 2

«د»- مصراع اّول با مصراع دوم اسلوب معادله دارد. یعنی مصراع دوم تمثیلی بر مصراع اّول است.   

«الف» - «دامن» مجاز از وجود است.

912

- آتش نمی گیرد / الف: ماه: استعاره از محبوب / د: اغراق که گریۀ سعدي - تأثیر نمی کند  ج: همچو دیوانه (تشبیه) / ب: مصرع دوم تمثیلی بر مصرع اّول / هـ : در نگیرد (ایهام)  گزینه 1

سنگ آسیاب را می چرخاند ولی در دل تو که همچو سنگی است تأثیر نمی کند. 

1012

ب: دوري از لب گزیدن، علت دندان نداشتن پیران است.  گزینه 1

ج: مصرع دوم تمثیلی بر مصرع اول است / الف: سیه دل: کنایه 

- اتمسفر که با باد و تخت سلیمان تناسب دارد.  - هوس / میل  د: هوا: ایهام تناسب 

هـ: شکرخنده ي شیرین: حس آمیزي 

11

12

- معامله که با بازار تناسب دارد / در بازار افتادن: کنایه / گل به بازار افتاده: تشخیص - عشق  تشبیه مژگان به خار گلستان / سودا: ایهام تناسب  گزینه 2 1212

مصراع اّول: گریبان کسی را گرفتن کنایه از گالویز شدن و دعوا کردن.  گزینه 1

مصراع دوم: «این پیراهن است افسار نیست» به کنایه یعنی گریبانم را رها کن.

13

کف: مجازاً دست، گل مجازاً گل سرخ / از خاك برآمدن و افتادگی:پارادوکس (متناقض نما) / روگردان شد: کنایه از منصرف شدن، نعل در آتش : کنایه از بی قراري / شاعر در بیت گزینه 3

«ج» دلیل سنگین بودن قضاي روزه داران براي مردم را در مصراع دوم آورده که این دلیل، ادیبانه است. /  بیت «ب» اسلوب معادله دارد زیرا مصراع دوم مثالی براي مصراع اّول است.

14
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در مصراع اّول کنایه: از خود بی خودي  گزینه 1

مجاز: سر (وجود) - نفس (سخن و همدم)  

حسن تعلیل: کّل بیت

15

بررسی گزینه ها:  گزینه 2

– قباي سبز ورق: تشبیه 
خلعت دادن به درخت: تشخیص و استعاره 

– فراش باد صبا: تشبیه 
فرش زمّردین: استعاره و مجاز 

حرف زدن با باد صبا: تشخیص 

– اطفال شاخ و کاله شکوفه: تشبیه 
فدوم موسم ربیع: تشخیص و استعاره 

– هیچ کدام از آرایه هاي مورد نظر را ندارد.

16

1

2

3

4

«مدام» فقط در معناي «پیوسته» به کار رفته است.  گزینه 3

در سایر گزینه ها، «مدام» در دو معناي «شراب و پیوسته» به کار رفته است.

17

بررسی گزینه ها:  گزینه 2

»: واژه هاي «داد و دادن» جناس ناقص دارند. گزینۀ «

واژه هاي « تو و تو» تکرار دارند. 

جناس تام ندارد. 

»: واژه هاي «نیست و نیست» جناس تام دارد (نیست اّول: فعل اسنادي و نیست دوم: در معناي ندارد).  گزینۀ «

واژه هاي «ما و ما» تکرار دارند. 

واژه هاي «هر و در» جناس ناقص دارند. 

»: واژه هاي «در و در» تکرار دارند. واژه هاي «در و بر» و «عزیمت و هزیمت» جناس ناقص دارند. جناس تام ندارد.  گزینۀ «

»: واژه هاي «بد و بد» تکرار دارند.  گزینۀ «

جناس تام و ناقص ندارد.

18

1 

2

3

4

در گزینۀ خانه استعاره از وطن / دست: مجازاً قدرت / ویران کردن از اشک = اغراق در شدت ناراحتی   گزینه 1

آن خانه بیت الَحَزن است = تشبیه / آباد و ویران = تضاد 

در گزینه هاي دیگر همۀ این آرایه ها وجود ندارد.

19

در گزینۀ  تهی بودن جیب و جام از مال و می: کنایه از فقیر بودن   گزینه 2

«جیب و مال» و «جام و می»: مراعات نظیر 

«جمشید جم»: تلمیح         تکرار صامت «م»: واج آرایی        «جام و جم» و «مال و ما»: جناس ناقص  

در بقیۀ گزینه ها همۀ این آرایه ها موجود نیست.

202

گزینه 3 تشخیص ندارد. این که انصاف و عدالت موافق داشته باشد به معناي «وجود معتقد به انصاف و عدل» است و آرایه تشخیصی در آن یافت نمی شود. مانند: من موافق آزادي گزینه 4

هستم، من موافق صلح هستم. 

21

در این نوع تست یک آرایۀ بارز را در نظر می گیریم و با آن به رّد گزینه ها می پردازیم مثًال اگر با تضاد شروع کنیم در گزینۀ  «دوست و دشمن» و در گزینۀ  «بیش و کم» تضاد گزینه 2

هستند ولی گزینۀ  و  رّد می شوند. 

آرایۀ تشبیه هم آرایۀ مناسبی است که از میان دو گزینۀ باقی مانده تنها در گزینۀ  «باِر عشق» وجود دارد. 

 : بررسی بقیۀ آرایه ها در گزینۀ 

«دوست و دست»: جناس ناقص - «از پاي درآمدن»: کنایه از ناتوان شدن و «دست گرفتن»: کنایه از کمک کردن - «دست و پا»: مراعات نظیر

2221

34

2

2

- شباهت  که در معناي چشم حضور ندارد ولی با ابرو مراعات نظیر می سازد و نیز شاعر خود را به چشم و - چشم     » واژة «عین» ایهام تناسب دارد به دو معنی:  در گزینۀ « گزینه 4

ابروي معشوق تشبیه کرده است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: پارادوکس: از راه کفر به ایمان رسیدن / حس آمیزي ندارد.  گزینۀ 

: اغراق: یک جرعه صد صوفی را مست می کند / تشبیه ندارد.  گزینۀ 

: اسلوب معادله: مصراع دوم مثالی براي مصراع نخست است. / تضاد ندارد. گزینۀ 

2341×2✓
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با اسلوب معادله شروع می کنیم. بیت «ب» اسلوب معادله است پس گزینۀ  رّد می شود چون در جایگاه اسلوب معادله بیت «الف» را نوشته است.  گزینه 1

» است.  با استعاره گزینۀ  و  رّد می شود چون بیت «هـ» نه استعارة مصّرحه دارد و نه تشخیص، پس پاسخ گزینۀ «

 :« بررسی آرایه هاي گزینۀ «

الف) استعاره: «ماه خرگهی» یعن ماه پرده نشین که استعاره از معشوق است. 

ب) اسلوب معادله: بهرة خواجه (= قسمت حّمال) ز اسباب (= از بار گران) به جز محنت (= به جز عرق) 

ج) تشبیه: گوینده خود را به دیوانه تشبیه کرده است. 

د) اغراق: اشک چشم سعدي، سنگ آسیاب را می گرداند. 

هـ) ایهام: «در گرفتن» به دو معنی «آتش زدن» و «اثر گذاشتن» که با هر دو معنی قابل تفسیر است.

244

231

1

در این بیت ناله: استعاره از شعر و مرغ اسیر: استعاره از شاعر. مصراع دوم تشبیه دارد.   گزینه 4

«مرغ، گرفتار و قفس» مراعات نظیر و اما دربارة مجاز باید گفت همۀ استعاره ها مجاز هم هستند، پس ناله و مرغ اسیر مجاز هم هستند.

25

در این بیت یک تشبیه وجود دارد. اگر از راه در وارد خانه شوید، حیدر (علی (ع)) مانند دِر این خانۀ مبارك است.  گزینه 4

) دو تشبیه: به نظر انسان عاقل، جان براي تن مانند مادر و علم براي جان مانند مادر است.  در گزینۀ (

) دو تشبیه: خاطر من براي مدحت هایی همچون زّر تو مانند زرگر است در خراسان.  در گزینۀ (

) سه تشبیه: لفظ مانند مشک و معنی مانند بو است و مشک بدون بو مانند خاکستر است. در گزینۀ (

26

1

3

2

- چشمۀ بقا  - مانند خضِر راه شوم  - غبار مانند توتیا  - غباِر فنا  - غباِر فقر  در این بیت  تشبیه وجود دارد:  گزینه 3

* هرگاه واژه اي با «واو» عطف به یک ترکیب عطف داده شود، واژة بعد از «واو» عطف معطوف است و ترکیبی تکراري مانند ترکیب پیش از «واو» عطف می سازد مانند: «غباِر فقر و فنا» در حقیقت دو

- غباِر فنا  - غباِر فقر  ترکیب اضافی است: 

- خانۀ تاریک (دو ترکیب وصفی است) - خانۀ سرد  مثال دیگر: «خانۀ سرد و تاریک»: 

همچنین اگر واژه اي که با واو عطف به واژة پیش از خود عطف داده شده است، به واژة بعد از خود اضافه بشود، واژة پیش از «واو» عطف که معطوٌف علیه است، ترکیبی تکراري مانند ترکیب بعد از

واو عطف می سازد. مانند: 

- شکوفۀ شادي  - گل شادي  «گل و شکوفۀ شادي» در حقیقت دو ترکیب اضافی است: 

- مداد او  - کیِف او  مثال دیگر: کیف و مداد او: 

- اجاق خاموش (دو ترکیب وصفی است) - خانۀ خاموش  مثال دیگر: خانه و اجاق خاموش: 

27512345

12

12

12

12

12

در این بیت هیچ علّت غیر واقعی و یا علّت هنري بیان نشده است و خطاب به دماوند می گوید: ساکت نباش و اعتراض کن و سخن خود را به زبان بیاور.  گزینه 2

) : شاعر، علّت قرار داشتن دماوند در پشت ابرها را دوري از مردم و بیزاري از آن ها می داند.  گزینۀ (

) : شاعر، علّت ارتفاع و باال آمدن دماوند را ورم کردن قلب افسرده و یخ زدة زمین می داند.  در گزینۀ (

) : شاعر علّت نشستن کافور (برف) بر سر کوه دماوند را کم کردن درد و ورم آن می داند. در گزینۀ (

28

1

3

4

در این بیت، تشبیه وجود ندارد، اّما در واج «د» و «ـِ»، واج آرایی صورت گرفته است.  گزینه 3

) ستوران: استعاره از «مردم بی خیال و حیوان صفت» است. مردم دیو مانند: تشبیه است.  در بیت (

) واژة «بنا» تکرار شده است. «از ریشه برکندن» و «از بُن برکندن»: کنایه از نابود کردن است.  در بیت (

) به داستان دیو سفید در هفت خان رستم اشاره دارد: تلمیح است. آوردن «اي» براي دماوند: تشخیص است. در بیت (

29

1

2

4

این متن تشبیه ندارد. خیالمان راحت تر بود: «خیال» مجاز از «خود» است؛ یعنی حاال خودمان راحت تر بودیم.  گزینه 3

کار دستمان می دهد: کنایه از «برایمان مشکل درست می کند.» 

از چشمانت شرارت و حیله گري می بارد: «شرارت و حیله گري»، استعاره است؛ زیرا شرارت و حیله گري نمی بارد و به باران یا برف تشبیه شده است که در این جا «مشبهٌ به» یعنی «باران یا برف»

حذف شده است؛ بنابراین استعاره است.

30

در این ابیات، اسلوب معادله وجود ندارد؛ زیرا در اسلوب معادله، مصراع یا بیت دوم، به مصراع یا بیت اّول وابسته نیست و از نظر لفظی و معنوي مستقل هستند. در حالی که مفهوم بیت گزینه 4

اّول به بیت دوم وابسته است و با آن تمام می شود. 

آرایه هاي این دو بیت عبارت است از: 

حسن تعلیل: دلیل بلندي دماوند و ارتفاع زیادش را رها شدن از دست مردم حیوان صفت و دیو مانند معرفی می کند. 

مجاز: «َدم»، مجاز از مصاحبت و سخن است. 

تشبیه: مردم دیو مانند 

استعاره: ستوران: استعاره از مردم نادان. شیر سپهر: استعاره از خورشید 

تناسب: بین اختر و سپهر 

تضاد: نحس و سعد

31
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در این ابیات، آرایۀ تضمینی وجود ندارد؛ زیرا از عین آیه، حدیث یا بیت و سخن شاعر یا نویسنده اي دیگر استفاده نکرده است. گزینه 4

آرایه هاي ابیات عبارتند از: 

تشبیه: آن مشت تو هستی 

تکرار: اي، مشت 

تشخیص: آمدن «اي» براي دماوند، جور گردون، خاموشی زمین، مشت زدن و خشم زمین. 

ُحسن تعلیل: شاعر، علّت به وجود آمدن دماوند را مشتی می داند که زمین از روي خشم و اعتراض به سوي آسمان ظالم پرتاب کرده است. 

استعاره: «دیو سپید و گنبد گیتی» هر دو استعاره از دماوند است. تمام تشخیص ها هم استعاره هستند. 

تناسب: بین واژه هاي «زمین و فلک»، «مشت و نواختن» 

کنایه: پاي در بند بودن: کنایه از اسیر و گرفتار بودن

32

واژة «پرده» در این بیت دوبار به مفهوم مانع، حجاب و پوشش به کار رفته است؛ بنابراین آرایۀ تکرار دارد. اّما در دیگر گزینه ها به دو مفهوم متفاوت به کار رفته است. به ترتیب، در گزینه 4

– حجاب و پوشش.  – آهنگ  ) به مفهوم  گزینۀ (

– حجاب و پوشش. البته «پرده» در مصراع اول «ایهام» نیز دارد و در مفهوم پوشش و حجاب نیز می تواند باشد.  – آهنگ   :( در گزینۀ (

– حجاب و پوشش – آهنگ (پرده ساز = نوازنده و آهنگ ساز)   :( در گزینۀ (

33

112

212

312

در این بیت «پرده» در دو مفهوم متفاوت به کار رفته و جناس تام را ساخته است. «پردة ُمطرب» به معنی آهنگ و نواي نوازنده است که شاعر را از خود بی خود می کند.  گزینه 3

در مصراع دوم پرده به معنی سراپرده و پوشش و حجاب است. معنی بیت: اگر نتوانم به درون سراپرده وارد بشوم صداي آهنگ و نواِي نوازنده در درون پرده مرا از خود بی خود خواهد کرد. 

» واژة «پرده» به مفهوم حجاب، مانع و پوشش است.  در گزینه هاي « و 

» آرایۀ تکرار ساخته اند. ،  و  » هر دو واژة «پرده» به مفهوم آهنگ، نوا و موسیقی است. بنابراین در گزینه هاي « در گزینۀ «

34

12

4124

تشبیه ها: مرکب شکر، گنج حکمت، عقرب دموکراسی، نمط عشق، تیغ جفا، دریاي تصورات.  گزینه 1

استعاره ها: دنیاي فراموشکار، تن چوب، زبان حال دیوار، شوخی روزگار، مهد دموکراسی.

35

بررسی گزینه ها:  گزینه 1

: کنایه وجود ندارد.  در گزینۀ 

: بیداري ستاره: کنایه از درخشنده بودن ستاره است.  در گزینۀ 

: نقش بستن بر دیوار: کنایه از اثري به جاي گذاشتن یا فعالیت داشتن است.  در گزینۀ 

: صبح ستاره باران: کنایه از صبح پر نور و روشن است. در گزینۀ 

36

1

2

3

4

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2

در گزینۀ  (راه ندادن، مأوا نکردن و روي ننمودِن عشق) تشخیص است.  

در گزینۀ  (پیر بودِن عالَم) تشخیص است. 

در گزینۀ  (صبر کردن و دل داشتِن صبر) تشخیص است.

37

1

3

4

- دیوانگی آمده است و بیت با هر دو معنی قابل تفسیر است. - تجارت  در گزینۀ  وازة «سودا» ایهام دارد و به دو معنی  گزینه 1 38112

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3

در گزینۀ  «بی عشق زیستن» به «نیستی» تشبیه شده است. 

در گزینۀ  «آیینۀ نگاه» اضافۀ تشبیهی است. 

در گزینۀ  «نغمۀ محّبت» اضافۀ تشبیهی است.

39

1

2

4

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2

در گزینۀ  «پروانه و آتش» مراعات نظیر 

در گزینۀ  «سوخته، داغ و شمع» ← مراعات  نظیر 

در گزینۀ  «باد و باران» ← مراعات نظیر

40

1

3

4

بررسی گزینه ها:  گزینه 3

: «پروانه» نماد است و «پروانه و آتش» تناسب دارند.  گزینۀ 

: «داغ» استعاره از «درد عشق» است. تشبیه شاعر به «شمع» مشهود است.  گزینۀ 

: «نغمۀ محبت» اضافۀ تشبیهی است ولی کنایه وجود ندارد. گزینۀ 

: «بیداري ستاره» کنایه از درخشان بودن ستاره است و «برگ و باران و جویبار» تناسب دارند. گزینۀ 

41
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گزینۀ  متناقض نما (پارادوکس) ندارد.  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

: بی قیمتی از گرانمایگی : آتش سرد                 گزینۀ  : چشم خوش بیمار              گزینۀ  گزینۀ 

422

134

  – )   - باغ/ داغ: جناس         و  گزینۀ  گزینه 2

 – کنایه: آیینه داري خورشید     – استعاره: غربت باغ 

 – واج آرایی:غ/د         – مجاز: داغ 

گزینۀ  )  – واج آرایی (غ/ر) 

  – استعاره: غبار و غربت (خفقان جامعه) 

  – کنایه: غرق غبار بودن 

باران: نماد آزادي/ جویبار: نماد خوشی و آسایش 

 – تشخیص: انتظار جویبار 

گزینۀ  )  – تشبیه: گل نقش امید- باران خورشید 

 – کنایه: کاشتن گل امید در چشم: امیدوار کردن 

  – مراعات نظیر: گل و کاشتن- باران و باریدن 

گزینۀ  ) – کنایه: دل سوختن: آزار دیدن/  – جناس: تب و تاب 

43

2123 
است: تشبیه و تشخیص آیینه دار

– –––––
مشبه به

خورشید
– –––––

مشبه

45

67

11

2

3

4

31

2

3

412

گزینه 4 – جناس: داغ/ باغ 

 – تشبیه: خورشید مثل آیینه دار است. 

 – تشخیص: آیینه داري خورشید 

 – مجاز: داغ مجاز از اندوه و ماتم 

 – کنایه: من بودم و یک چمن داغ: کنایه از اندوهگین بودن 

آیینه دار بودن خورشید: کنایه از زیبایی بخش بودن خورشید.

441

2

3

4

5

استعاره :  روضه مجسم گودال قتلگاه، استعاره از شهید حججی : الف  گزینه 1

پارادوکس :  نفس هاي آخرت لبریز زندگی است : ج 

تشخیص :  آمدن ماه به دیدن خورشید : هـ 

تلمیح : مسلم شرف: تلمیح به حضرت مسلم : ب 

واج آرایی :  در دادگاه عشق رگ گردنت گواه : گ / ر / د : د 

45

شرح گزینۀ  :  گواهی دادن رگ گردن ← تشخیص  گزینه 2

دادگاه عشق ← تشبیه 

رگ و گردن / شاهد و محضر ← تناسب 

تکرار واج (د / ر / گ)  ← واج آرایی 

462

   : گزینۀ  گزینه 3

چاهسار گوش : تشبیه ، گوش : مشبه ، مشبه به: چاهسار، وجه شبه ذکر نشده 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ  ← قهوه خانه مثل شرم ← گرم و روشن 

گزینۀ  ← دم مثل حدیث آشنا ← گرم 

گزینۀ  ← بیرون همچون ترس ← تیره و سرد 

473

1

2

4

در این گزینه همۀ آرایه هاي خواسته شده وجود دارد: «کنایه: خونین دل / تشخیص: جور ایّام / جناس: لب و لب / تضمین: مصراع دوم از حافظ است» گزینه 2 48

بررسی گزینه ها:  گزینه 3

): (کنایه: داغ بر جبین نهادن / جناس: ده و نه)  گزینۀ (

): (تناسب: آتش و سوز و یا دل و سینه / تکرار: سینه)  گزینۀ (

): (تضاد: درون و برون / واج آرایی: صامت هاي د، ر)  گزینۀ (

): در این گزینه استعاره وجود دارد، «لطف» به چراغ تشبیه شده است اما به جاي چراغ پرتواندازي آمده است. در این گزینه جناس وجود ندارد. گزینۀ (

49
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) فقط آرایۀ تشخیص به کار رفته است. ) و ( ) فقط حسن تعلیل و در گزینه هاي ( در این گزینه هم حسن تعلیل و هم تشخیص به کار رفته در حالی که در گزینۀ ( گزینه 1 50234

در این گزینه آرایۀ استعاره به کار نرفته است؛ اما در گزینه هاي دیگر استعاره هایی را می بینیم که در آن ها به جاي مشبه به ویژگی هاي آن آمده است.  گزینه 4

: تشبیه فکر به پرنده که به جاي مشبه به ویژگی آن یعنی داشتن بال اشاره شده است.  گزینه 

: تشبیه عشق به گل که به جاي مشبه به ویژگی آن یعنی شکفتن آمده است.  گزینه 

: تشبیه باد به پرنده که به جاي مشبه به ویژگی آن یعنی داشتن بال آمده است.  گزینه 

51

1

2

3

آرایۀ مشترك همه بیت ها «ایهام» است.  گزینه 4

) همیشه  ) شراب،  ) مدام:  گزینه 

) منتظر  ) ناراحت،  ) نگران:  گزینه 

) آرزو  ) عطر،  ) بو:  گزینه 

) گشوده  ) دوباره،  ) باز:  گزینه 

آرایه تشخیص نیز در همۀ گزینه ها به جز گزینه  به کار رفته است. 

52

112

212

312

412

3

وجه شبه بیت صورت سؤال، آرایۀ تشخیص و مراعات نظیر دارد. در این بیت، شاعر خطاب به معشوق (اي شمع) می گوید: اي شمع (اي معشوق) رخصت و مجوز آرامش و راحتی من را گزینه 3

صادر کن که امشب به سبب آتش سوزان دل (استعاره از اندوه و ناراحتی)، در نزد تو من (مشبه) مانند (ادات) شمع (مشّبه به) می گدازم و ذوب می شوم (وجه شبه)؛ بنابراین وجه شبه تشخیص ندارد. 

در بیت سؤال، عاشق (مشبه) چون (ادات) آتش (مشّبه به) گرم رو و سوزنده و سرکش باشد. (وجه شبه است که تشخیص دارد) باشد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) من (مشبه) چو (ادات) صراحی (مشّبه به) جان دهم  (وجه شبه و تشخیص)   گزینۀ (

) من (مشبه) همچو (ادات) چنگ (مشّبه به) سر تسلیم و ارادت در پیش دارم (وجه شبه و تشخیص)   گزینۀ (

) من (مشبه) چون (ادات) صبح (مشّبه به) سر بفرازم (سر بلند و سر افراز می شوم) (وجه شبه و تشخیص)   گزینۀ (

53

1

2

4

در این بیت، استعاره و تشبیه وجود ندارد.«محمود» در این جا به معنی «ستوده و نیکو» آمده است؛ اّما در معنی «نام سلطان محمود غزنوي» با واژة «ایاز» که پیشکار و محبوب سلطان گزینه 4

محمود غزنوي بود، آرایۀ «ایهام  تناسب» دارد. بین «سر و بر» جناس وجود دارد. (البته «سر» در ترکیب «سِر سوداِي ایاز»، مجاز از «فکر و اندیشه و قصد» است.) 

در بقیۀ گزینه ها، تمام آرایه هاي «استعاره، ایهام  تناسب، تشبیه و جناس» وجود دارد: 

)، «چوگان» استعاره از «سر زلف هاي محبوب»، «بازم» در مصراع اّول به معنی «دوباره» است و در معنی «ببازم و از دست بدهم یا بازي کنم» با «گوي و چوگان»، «ایهام تناسب» دارد.  در گزینۀ (

بین «در و سر» جناس ناقص و بین «بازم» به معنی دوباره و «بازم» به معنی «می بازم و از دست می دهم» جناس تام وجود دارد. «سر چون گوي» تشبیه دارد. 

)، «زلف تو مرا عمر دراز است» تشبیه دارد. «عمر دراز» در پایان مصراع دوم، استعاره از «زلف» است. بین «در و سر» جناس وجود دارد. «دراز» در معنی طوالنی به کار رفته است و در در گزینۀ (

معنی «بلند» با واژة «زلف» ایهام تناسب دارد. 

) «اي شمع»، استعاره از محبوب و «آتش دل » استعاره از غم و اندوه است. «چون شمع گدازم»، تشبیه دارد. بین «شمع» در مصراع اّول، (استعاره از محبوب و معشوق) و «شمع» در مصراع در گزینۀ (

دوم، جناس تام برقرار است. «پروانه» در این بیت به معنی «مجوز و جواز و رخصت» است و در معنی «حشرة پروانه» با «شمع» ایهام تناسب دارد. 

54
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در این بیت، عاشق (مشبه)، چون (ادات)، آتش (مشّبه به) است که هر سه رکن در مصراع اّول آمده است و «گرم رو، سوزنده و سرکش»، (وجه شبه) است که در مصراع دوم آمده است.  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

) «وادي استغنا»، تشبیه دارد: استغنا (مشبه)، وادي (مشبهٌ به).  در گزینۀ (

) «آفتاب معرفت» تشبیه دارد: معرفت (مشبه)، آفتاب (مشبهٌ به)  در گزینۀ (

) هر مصراع آن یک تشبیه مستقل دارد. هشت جّنت (مشبه)، مرده (مشبهٌ به) است.  در گزینۀ (

در مصراع دوم، هفت دوزخ (مشبه)، همچو (ادات)، یخ (مشبهٌ به)، افسرده (وجه شبه) است. 

55
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3
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- منزل تجرید: تجرید «مشبه»، منزل: «مشبهٌ به»  - منزل تفرید: تفرید «مشبه»، منزل «مشبهٌ به »  - وادي طلب: طلب: «مشبه»، وادي: «مشّبه به»  در این بیت سه تشبیه وجود دارد.  گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها: 

- هفت دوزخ «مشبه» و همچو «ادات»، یخ «مشبهٌ به»، افسرده «وجه شبه».  - هشت جنت «مشبه»، مرده : «مشبهٌ به»  ) دو تشبیه وجود دارد:  در گزینۀ (

) یک تشبیه وجود دارد: معرفت «مشبه»، آفتاب «مشبهٌ به»  در گزینۀ (

) نیز یک تشبیه وجود دارد: طلب «مشبه»، وادي «مشبهٌ به»  در گزینۀ (

56123

212

3

4

آرایه هاي این بیت عبارت اند از : وادي عشق: تشبیه. آتش: استعاره از عشق. غرق آتش شد: «آتش یا عشق» مانند «آب» است که فرد سالک را در خود غرق می کند. در اینجا، چون گزینه 2

«مشبهٌ به»؛ یعنی «آب» نیامده است و جزیی از آن ؛ یعنی «غرق شده» آمده است، بنابراین استعاره است.  غرق آتش شدن: متناقض نما یا پارادوکس است؛ چون ویژگی آب و آتش را با هم در یک جا

جمع کرده است.  تکرار واج «د»: واج آرایی دارد.

57

این بیت، آرایۀ «مجاز» ندارد. گرم رو، سرکش و عاشق بودن آتش: تشخیص است. گرم رو: کنایه از تند و سریع است.  گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها: 

)، بیابان: استعاره از وادي «توحید» است. روي: مجاز از ُکّل وجود است. روي در کردن: کنایه از عبور کردن، سر از یک گریبان برکردن: کنایه از به وحدت رسیدن.  در گزینۀ (
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)، خورشید: استعاره از خداوند، ذّره: استعاره از خواسته ها و اهداف کوچک. بازماندن: کنایه از نرسیدن.  در گزینۀ (

)، آفتاب معرفت: تشبیه است. معرفت، «مشبه» و آفتاب، «مشبهٌ به» است. آفتاب و سپهر و تابیدن: مراعات نظیر.  در گزینۀ (

سپهر این راه: استعاره است. این راه (مشّبه) مانند سرزمینی «مشبهٌ به» است که «سپهر» دارد و چون مشبهٌ به؛  یعنی «سرزمین» نیامده است، بنابراین، استعاره دارد. 

2

4

در بیت «الف»، وادي عشق: تشبیه دارد. غرق آتش: پارادوکس و متناقض نما دارد.«غرق کردن» ویژگی آب است که همراه «آتش» آمده است.  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

در بیت «ب»، جمالت «هشت جّنت مرده اي است» و همچنین «هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است» تشبیه دارند. «افسرده و یخ زدگی براي دوزخ»، پارادوکس است؛ زیرا دوزخ هم داغ  و هم یخ 

زده است. 

در بیت «پ»، «آفتاِب معرفت»، تشبیه دارد. اّما، پارادوکس وجود ندارد. 

در بیت «ت» نیز، مرد «مشّبه» و شیر، «مشبهٌ به» است و تشبیه دارد؛ اّما پارادوکس وجود ندارد. 

59

تشبیه، در بیت «ث» وجود دارد. حیرت (مشبه)، وادي (مشبهٌ به) است.  گزینه 2

استعاره در بیت «پ» وجود دارد. مرغان: استعاره از سالکان طریق عشق (البته، «سر به سر» نیز «کنایه» دارد و به معنی کامًال،  تماماً و همگی است.). مجاز در بیت «ت» وجود دارد. «فرسنگ» مجاز از

«مسافت و فاصله» است. کنایه، در بیت «ب» وجود دارد. «بی پا و سر»، کنایه از بی انتها و طوالنی است. (البته، در این بیت، تشبیه نیز وجود دارد.معرفت (مشبه)، وادي(مشبهٌ به).) 

جناس، در بیت «الف» وجود دارد. بین واژه هاي «َقدر، َصدر» و «بَر، َدر» جناس ناقص (ناهمسان) برقرار است. (البته در این بیت، «صدر» نیز «مجاز» از «مقام و رتبه» است.) 

60

تشبیه  «ب»: دل مانند کعبۀ حاجت شده است.  گزینه 2

مجاز  «د»: دم مجاز از سخن

حس آمیزي  «الف»: صحبت رنگین 

اسلوب معادله  «ج» 

61←

←

←

←

گزینه 4

حسن تعلیل مورد «ج»: علت وجود رود دجله، سوگ خلفا است.

تضاد مورد «ب»: ویرانی و آبادي تضاد دارند.

استعاره مورد «الف»: این که دل سؤال بپرسد و یا عشق جواب بدهد تشخیص است و هر تشخیصی استعاره است.

تناقض مورد «د»: در گدایی سلطان بودن تناقض دارد.

توجه: دقت داشته باشید مورد ب پارادوکس (تناقض) ندارد و مثًال اگر شاعر می گفت در ویرانی من را آباد داشت تناقض می شد.

62

گزینه 4

تشبیه: سواِر عمر، عمر به سوارکار تشبیه شده است.

کنایه: عنان گسسته کنایه از سریع و سرعتی

استعاره: عمر سوارکاري کند تشخیص دارد و هر تشخیصی استعاره است.

حسن تعلیل: دلیل زود گذشتن عمر را،  وجود حوادث بسیار می داند.

63

گزینه 1

تشبیه: اگر مانند چنگ در بر من بیایی...

استعاره: لعل استعاره از اشک

تناسب: مژه و زلف

کنایه: زلف در دامن کشان کنایه از با ناز و عشوه (داراي زلف بلند بودن)

اغراق: یک دامن اشک ریختن اغراق آمیز است. (آن هم اشک خونین!)

ایهام: چنگ هم معناي ساز می دهد هم با توجه به «بر، مژه» معناي چنگ دست هم برداشت می شود لذا ایهام تناسب دارد و چون نوع ایهام را مشخص نکرده است. ایهام تناسب را در نظر می گیریم.

روان: جاري ـ  معتبر.

64

تشبیه: گلشن زمانه. زمانه مانند گلشن است.  گزینه 1

حس آمیزي: بوي ... را شنیدن حس آمیزي دارد. 

تناسب: بو و گلشن 

مجاز: کوي مجازاً خانه و حریم معشوق

65

ب) استعاره: بوي محبت اضافه استعاري یا استعاره مکنیه است.  گزینه 3

د) تشبیه: «خرمن ماه» اضافۀ تشبیهی است. 

الف) اسلوب معادله: مصراع دوم بیت الف مفهوم همان مصراع اول را به زبانی مثل گونه بیان کرده است. 

ج) تلمیح: به ماجراي خضر نبی تلمیح دارد. 

توجه: در گزینه «د» نیز استعاره (ماه خرگهی) وجود دارد اما اگر استعاره را در گزینه «د» در نظر بگیریم آرایۀ تشبیه در گزینۀ (ب) یافت نمی شود. بنابراین (ب) را استعاره در نظر می گیریم نه «د»

را. (این گونه موارد در کنکور بسیار سابقه دارد.)

66
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پارادوکس در مورد (ب) نفس هاي آخر لبریز زندگی است.  گزینه 1

تناسب در مورد (الف): بین ماه و خورشید تناسب وجود دارد. 

ایهام در مورد (د): مسلم در معناي مسلمان است ولی در معناي مسلم بن عقیل با پیک تناسب دارد. لذا ایهام تناسب دارد. 

استعاره در مورد (ج): رگ گردن گواه باشد تشخیص است و هر تشخیصی استعاره است.

67

گزینه 3

 می دانیم که واژه هاي قافیه باید در مصّوت پایانی و دست کم یک صامت پس از آن مصّوت یکسان باشند، اما اشتراك واج ها در آنها می تواند بیش از این حد باشد تا جایی که با هم جناس نیز

داشته باشند. توجه داشته باشید که سجع در نثر مطرح است و واژه هاي قافیه را نباید پدیدآورندة آرایۀ سجع درنظر گرفت.  (پس واژه هاي قافیه می توانند جناس داشته باشند اما سجع هرگز!)

می دانیم که ردیف، واژه اي (یا واژه هایی) است که عیناً پس از قافیه تکرار می شود، اما اگر از این واژه در هر مورد معناي جداگانه اي برداشت شود، دیگر ردیف به شمار نمی آید بلکه قافیه است؛ یا

به طور خالصه: ردیف ها نباید جناس تام داشته باشند.

واژه هاي قافیه در گزینۀ اول و دوم: موي – روي، جوشن ـ روشن. جناِس ناقص میان «موي» و «روي» و «جوشن» و «روشن»، آشکار است. 

در گزینۀ سوم «شیرگیر» و «شمشیرگیر» قافیۀ بیت اند که از هیچ جهت، پدیدآورندة جناس نیستند. 

در گزینۀ چهارم نیز «روان» در پایان هر دو مصراع تکرار شده است، اما در هر مورد معناي جداگانه اي از آن برمی آید  واژه هاي قافیه در این بیت: روان، روان و آشکار است که این دو واژه،

جناس تام یا همسان دارند  انتخاب گزینۀ سوم نشانۀ دّقت شماست. 

68

←

←

الف: «آهو» در هر سه مورد معناي غزال می دهد و پدیدآوردندة آرایۀ تکرار است.  گزینه 3

ب: عکس در بیت آشکار است: مرد لئیم (خسیس) شب و روز در بند زر و سیم بود (فقط به فکر مال اندوزي بود) و زر و سیم در بند او بود (حاضر نبود پول هایش را خرج کند، انگار آن ها را اسیر

کرده بود!) 

. تاریک  . یک تاِر مو   ج: تاري: 

69
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گزینۀ نخست: تلمیح به دم مسیحایی حضرت عیسی (ع) دارد که با دمش مردگان را زنده می کرد و بیماران را شفا می بخشید.  گزینه 4

گزینۀ دوم: ماه مصر حضرت یوسف(ع) است که از چاه بیرون آمد و بعد از مدتی به زندان افتاد. 

گزینۀ سوم: تلمیح به افسانه بهرام شاه که هنگام تعقیب گوراسبی سفید، به شکاف کوهی رفت و ناپدید شد. 

(بیت چهارم: نگفته است که شکر نعمت، نعمت ها را افزون می کند.)

70

گزینۀ نخست: پروانه در اینجا به معناي اجازه آمده است که معناي دوم آن (حشرة پروانه) به دلیل حضوِر شمع به ذهن خطور می کند  ایهام تناسب  گزینه 4

گزینۀ دوم: موضوع: شبنم که در صبحگاه روي گل ایجاد می شود. علّت: سحرخیزي شبنم  حسن تعلیل 

. آسمان  . هوس و آرزو   گزینۀ سوم: هوا  ایهام: 

گزینۀ چهارم: ممکن است شما را به اشتباه بیندازد اما دو مصراع، موضوع و مثال یکدیگر نیستند!  اسلوب معادله نداریم. 

. شورِي نمک که به خاطر کباب به ذهن می آید. . شادي   شور  ایهام تناسب: 

71⇐

⇐

←12

⇐

←12

تناقض و حسن تعلیل را به خوبی می شناسید. در بیت هستند؟ خیر! و در مورد سایر آرایه ها:  گزینه 4

جناس تام و ایهام: در مصراع دوم «مدام» به معنی شراب است اما در مصراع اول هم معنی «همیشه» می دهد و هم شراب. 

استعاره: «دام» استعاره از عشق یا زلف یار است. مدام (شراب) استعاره از عشق یا لبان یار است. 

نغمۀ حروف: تکرار حرف «س»، «م» و «ت» موسیقی واج ها را پدید آورده است.

72

بیت الف: اغراق در میزان اشک    بیت ب: تضاد بین جمع و مشوش  گزینه 1

. بو و رایحه    بیت د: «تُرك» و «تََرك» جناس ناقص حرکتی دارند.  . آرزو   بیت ج: هر دو معناي بو پذیرفته است: 

معناي بیت «د»: توجه به نام و شهرت و صبر و هوشیاري و عقل و دین مانع شد که من در مسیر عاشقی درست قدم بردارم؛ اي تُرك رو زیباي من (تُرکان به زیبایی معروف بودند) باز آ که سلمان

(شاعر) هر شش مورد را براي تو ترك می کند.

73

12

. بار و محصولی  ایهام // (نخِل ماتم: تابوتی آراسته که در سوگواري ها بر دوش می کشند.)  . به هر حال   بیت الف: دو معناي باري قابل جاگذاري است:  گزینه 3

بیت ب: می گوید به این خاطر قضاي روزه (نسبت به خوِد روزه) گرفتنش سخت تر است که در ماه رمضان همه در این سختی شریک اند اما در روزهاي دیگر روزه گرفتن یعنی همۀ سختی ها را یک

تنه بر دوش کشیدن و این خیلی دشوار است  حسن تعلیل 

بیت ج: بر خاك افتادن باعث بلند شدن شده است  متناقض نما

7412⇐

⇐

⇐

(اگر کار را با پارادوکس آغاز کنید، به سادگی پاسخ پیدا می شود.)  گزینه 2

. قانون و مقررات  . نام یک ساز   بیت الف: قانون (در مصراع دوم)  ایهام: 

بیت ب: افسان و افسانه، جناس افزایشی دارند. 

بیت ج: تکرار واج «ش»، واج آرایی پدیدآورده است.

75
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⇐بیت د: گویاي خاموش  پارادوکس 

بیت الف: خورشید با دیدن روي درخشان تو، از شدت حسادت به گریه می افتد و آستین به چهره می گیرد و این آستین همان ابري است که در برابر خورشید ظاهر می شود (براي گزینه 4

پنهان شدن خورشید در پشت ابر، علّتی شاعرانه بیان شده است و البته تشبیه تفضیلی اغراق آمیزي نیز در بیت دیده می شود.) 

بیت ب: در آغاز به پایان رسیدن «تناقض» دارد. 

بیت ج: مصرع دوم مثالی براي مصرع اول است و دو مصرع استقالل دستوري دارند  اسلوب معادله داریم. 

بیت د: با زاده شدِن تو، چشِم الماس به سرخِی لباِن تو افتاد، از حسرت و حسادت دلش خون شد و به عقیق (که سرخ رنگ است) تبدیل شد  اغراق در زیبایی و درخشش لبان یار (واقعاً الماس

به عقیق تبدیل نمی شود که بگوییم علّتی غیرواقعی برایش ذکر شده است.)

76

⇐

⇐

گزینۀ نخست: «نرگس مست یار» همان چشمان خمارش است که همۀ هشیاران را مسِت عشِق خود می کند.  گزینه 4

گزینۀ دوم: «طاق آبگون» (آبی رنگ) استعاره است از آسمان. («سنگ آه» اضافۀ تشبیهی است؛ گویی با آه کشیدن اعتراضی به آسمان می کنیم که سرنوشتمان را چنین و چنان رقم زده است.) 

گزینۀ سوم: «سیالب» استعاره اي اغراق آمیز است از اشک. «جان» نیز در «اي جان» استعاره از معشوق است. («ابر چشم» اضافۀ تشبیهی است.) 

گزینۀ چهارم: بیتی است شاهکار از صائب تبریزي با تصویرسازي اي بی نظیر اما استعاره ندارد. (در سرخِی بامدادي آسمان، پیِر ما هالِل سفید ماه را دید و با ابروان سپید خود به سوي ِمی سرخ رنگ

اشاره کرد که دیگر ماه رمضان به سر آمده است و می توان می نوشید و شاهکار بیت این جاست که سرخی شفق چون سرخی شراب است و سپیدِي هالِل ماه چون ابرواِن هاللی و سپیِد پیِر می

فروشان!)

77

«لعل» در این بیت استعاره از مِی لعل گون (سرخ رنگ) است و شاعر، مفلسی که براي نوشیدن ِمی، پولی ندارد!  گزینه 1

در سه بیت دیگر «لعل» استعاره از لبان سرخ فام یار است. (در گزینۀ سوم «یاقوت» استعاره از شراب است، باز هم به دلیل همانندي در رنگشان)

78

گزینۀ نخست: «دامن کسی را گرفتن» نشانه و کنایه از یاري خواستن از اوست.  گزینه 4

«ِگرِد کسی گشتن» نشانه و کنایه از در خدمت او بودن است (هنوز هم می گویند: دورت بگردم!)  دو کنایه 

گزینۀ دوم: «دامن کشان رفتن» نشانه و کنایه از نازیدن به خود و زیبایی هاي خود است. 

«به هوا رفتن غباِر کالبِد انسان» نشانه و کنایه از مردن اوست  دو کنایه 

گزینۀ سوم: «پاك کردن دل از مهر کسی» نشانه و کنایۀ فراموش کردن اوست. 

«خفتن در خاك» نشانه و کنایه از مردن است  دو کنایه 

گزینۀ چهارم: «دست بر سر داشتن» نشانه و کنایه از افسوس و حسرت است. «پا در گل بودن» نمونه اي و کنایه اي از درماندگی است. 

«انسان بی دست و پا» نمونه اي و کنایه اي از انسان گرفتار و عاجز است.  سه کنایه

79

⇐

⇐

⇐

⇐

«تلمیح» براي آغاز کار مناسب تر است  بیت «پ» به آیه اي از قرآن که شهاب سنگ ها را تیر فرشتگان درگاه الهی به سوي شیطان می راند تلمیح دارد   گزینه هاي  و  خط گزینه 2

ایهام زیباي بیت «آ» در می خورد   «تناقض» را در بیت «آ» می یابیم یا «ب»؟ بله، بیت ب، زیرا در اینجا «باد» چراغ را روشن کرده است، بادي که همیشه باعث خامش شدن چراغ ها می شد! 

ترکیب «جاي قرار» دیده می شود: 

. وعده گاه  . جاي رسیدن به آرامش  

در اغلب بیت ها جناس ناقص (ناهمسان) وجود دارد از جمله بیت ت: و گر می ُکنی، می َکنی بیخ خویش (خودت را نابود می کنی و ریشه کن می سازي) 

در اغلب بیت ها کنایه وجود دارد، از جمله بیت ث: «دیگ نهادن» نشانۀ طمع و امید به آینده است و سرد شدن آتش نمونه اي ست براي از دست رفتن موقعیت و اشتیاق. 

80←⇐34

←←
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بیت نخست: نمک باعث شعله ورتر شدن و پر سرو صدا شدن آتش می شود که مثالی است براي موضوع مطرح شده در مصراع نخست  اسلوب معادله «شور» ایهام تناسب دارد.  گزینه 2

بیت دوم: مصراع دوم مثال زیبایی براي مصراع نخست است و مصراع ها از دید دستوري مستقل هستند  اسلوب معادله 

دلیل زیر پا بودن قالی صد رنگ بودن آن است  حسن تعلیل (دلیل ادبی) «یک رنگ بودن» در معناي صفا و صمیمیت آمده است اما به دلیل حضور قالی در بیت، معناي لفظی آن نیز به ذهن

خطور می کند  ایهام تناسب تضاد میان «یکرنگی» و «صدرنگ بودن» و همچنین «سربلندي» و «زیرپا افتادن» برقرار است. 

بیت سوم: اسلوب معادله ندارد. (دو مورد تشبیه دارد.) 

بیت چهارم: آتش وقتی به خس و خاشاك بیفتد آنها را همچون طال آتشین سیما و زرین می کند و این مثال زیبایی است براي موضوع مطرح شده در مصراع نخست: عشق تمام جهان را زیبا می کند

 اسلوب معادله. 

تضاد میان «الله زار» «خس» دیده می شود. اما ایهام تناسب و حسن تعلیل در این بیت پیدا نمی شود.

81⇐

⇐

⇐

⇐

⇐

بیت الف: چشم هاي یار مست هایی هستند که زیر کدام محراب خوابشان برده؟ بله، محراِب ابرواِن کمانی معشوق  «محراب» استعاره از ابروي یار  گزینه 3

بیت ب: «کنار» در آغاز به معنی آغوش آمده  است و سپس در معنی کنار و خارج. 

بیت ج: تضاد میان فعل ها از چشمتان دور نماند. 

بیت د: «سور» (جشن) و «مور» تکرار شده   است. 

82←

گزینۀ نخست: خسرِو (پادشاِه) حصاِر نیلی، کیست؟  بله، خورشید؛ و حصاِر نیلی چیست که خورشید بر آن پادشاهی می کند؟ بله، آسمان  «خسرو» استعاره از خورشید است و گزینه 1

«نیلی حصار » استعاره از آسمان 

لشکر رومی (سفید پوستان) چیست که به لشکر زنگیان (سیاه پوستان) حمله ور می شود؟ بله ...  «لشکر رومی» استعاره از روشنایی است و «زنگبار» استعاره از شِب تاریک 

گزینۀ دوم: «شب» به سایه بانی قیري مانند شده است. «روز» تشخیص دارد و جنگجویی تصویر شده است که پرچم پیروزي در دست دارد.

83←⇐

⇐
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گزینۀ سوم: «عنقاي (سیمرغ) زرین بال» استعاره از خورشید است. 

«صحن صحرا» اضافۀ تشبیهی است. زرین شدن کوهسار هم تشبیه است. 

گزینۀ چهارم: در گزینۀ چهارم ماه و شب به اربابی سپیدرو مانند شده اند که غالمی هندو و سیاه چهره آن ارباب را پناه داده است و از مهلکه خارج می کند. 

گزینۀ  با تلمیح رد می شود و گزینۀ  با حسن تعلیل «خدنگ» مجاز از تیر است.  گزینه 1

خدنگ (تیر) غمزه (ناز و کرشمه) اضافۀ تشبیهی است. 

«ناوك خون ریز» استعاره از ناز و غمزه یار است. 

«سپر انداخت» نشانه و کنایه از تسلیم شدن است. به عقل شخصیت انسانی بخشیده شده است.

8423

«سرو» و «ماه» به ترتیب استعاره از قد محبوب و چهرة تابان معشوق است.  گزینه 2

این بیت اسلوب معادله ندارد چرا که نه مثالی براي موضوعی عنوان شده  و نه دو مصراع از نظر دستوري مستقل هستند.

85

گزینۀ نخست: خیلی زیباست! می گوید اي یار زیبارو به من نگاه نکن تا دیگران انتظار نداشته باشند که به آنها هم نگاه کنی. کار تو شبیه کمک کردن به گدایان شده است؛ وقتی به گزینه 1

یکی شان کمک می کنی بقیه هم انتظار دارند که به آنها کمک کنی و دیگر دست از سرت برنمی دارند! (سروده از سعدي شیراز است)  اسلوب معادله داریم // «چشم داشتن» کنایه از انتظار

داشتن است؛ اما ... به دلیل آمدن «منگر» در کنارش معناي لفظی اش نیز به ذهن خطور می کند؛ پس ایهام تناسب دارد // واج آرایی / ن / کامًال آشکار است. 

گزینۀ دوم: این بیت یک ضرب المثل (آرایۀ مثل) است. 

گزینۀ سوم: «سراي درشت» استعاره از دنیاست. دو کنایۀ زیبا در مصراع دوم دیده می شود، زیرا «پشت بر زین داشتن» نشانۀ در رفاه بودن است و «زین برپشت داشتن» نشانۀ بدبختی و بردگی 

گزینۀ چهارم: هندي ها، حبشی ها و زنگباري ها به سیاهی معروف بودند. سعدي می گوید سیاهی چهرة حبشی از پوست خودش است نه خاك و دود. مالمت و سرزنش هم عشق را از سعدي جدا

نمی کند چون ذاتاً عاشق است  اسلوب معادله داریم // «فروشستن» نمونه و کنایه از برطرف کردن و زدودن است // واج آرایی / ش / و ... به گوش می رسد  // اما ایهام تناسبی در کار نیست. 

86

⇐

⇐

ـ شستن خواب از چشِم خفتگان عدم (مردگان) نشانۀ آن است که گریۀ عاشق نه این دنیا که آن دنیا را منقلب کرده است  کنایه و اغراق  گزینه 2

ـ «گره بودن بر ابرو» نشانه و کنایه از بدُخلقی است. 

ـ معناي بیت: زِن خوش اخالق جذاب تر است تا زن زیبا زیرا آمیزگاري و صمیمت او کاستی هاي جسمی اش را می پوشاند  کنایه نداریم. 

ـ «باِر کسی را بردن» نمونه و نشانه اي است از متحمل شدن زحمت. (به دوِر تو: در دورة پادشاهی تو) 

ـ «نماندن جایی سفید در نامۀ اعمال کسی» نشانه و کنایه است از بسیارِي گناهاِن او! 

ـ «حالل بودن خوِن کسی» نشانه و کنایه از بسیار ستمکار و فتنه گر بودن اوست. 

87⇐

⇐

وجود اسلوب معادله در گزینه هاي  و  آن دو را رد می کند، زیرا در هیچ یک از این دو بیت، یک مصراع، مثاِل مصراع دیگر نیست (شرط اصلی اسلوب معادله برقرار نیست)  در گزینه 2

این بیت، هیچ نوع جناسی یافت نمی شود  گزینۀ نخست هم رد می شود  گزینۀ  را باید انتخاب کرد. 

معناي بیت: تو با زیبایی ات بازار همۀ زیبارویان را کساد کرده اي (تو از همۀ زیبارویان زیباتري) و اصًال این امکان را از میان برده اي که کسی از مقابل تو بگذرد و از آن پس، به خوب رویاِن دیگر

توجهی کند. 

نغمۀ حروف (واج آرایی): تکرار صامت / س / در کل بیت و مصوت / ــِـ / در ابتداي بیت، واج آرایی پدید آورده است. 

. با توجه به معناي بیت، «خریدار» در اینجا استعارة مصرحه از عاشق است.  . حسن و زیبایی، کاالیی فرض شده است که بازارش می تواند کساد شود  استعارة َمکنیه  استعاره: 

کنایه: «شکستن بازار» کنایه از کسادکردن و از رونق انداختن است. «ره نیست» نیز در معناي کنایی «امکان ندارد» به کار رفته است. 

حسن تعلیل: درمعناي ظاهري، شاعر می گوید: چون بازار سایر رقیبانت را ویران کرده اي، بقیۀ راه ها بسته شده است و هیچ کس چاره اي ندارد جز آنکه به بازار تو سر بزند و خریدار حسن و جمال

تو باشد!  براي بی همتایی یار، علّتی شاعرانه و غیرواقعی آورده است  حسن تعلیل 

تلمیح: ُخب، خریدن زیبارویان شما را به یاد کدام داستان می اندازد؟ بله، داستان حضرت یوسف در قرآن. 

8834←

←⇐2

1←2

←⇐

در شیوة عادي، ابتدا جملۀ شرطی می آید و سپس پاسخ شرط  گزینۀ سوم رد می شود.  گزینه 2

«ت» متّمم جمله است (براي تو). بهترین جاي ضمیر پیوسته در نقش متّمم یا مفعول، کنار فعل است  گزینۀ یک حذف می شود. 

«رسم بردباري» مفعول است و «مور» متّمم جمله. در شیوة عادي مفعول پیش از متّمم می آید. 

89←

←

ایهام در واژة «زه» نهفته است: 1ـ آفرین 2ـ زِه کمان گزینه 2

جناس ناهمسان (ناقص) میان «ِز ـ زه» برقرار است. 

«ِکلِک (قلم، نِی) هنر» و «کماِن ادب» اضافه هاي تشبیهی هستند. 

شبکۀ تناسب هاي بیت هم آشکار است. 

90

ـ  هنگام هجران و دوري تو  : از تو دور بادا  بیت الف: دور از تو:  گزینه 1

بیت ب: «سرانداختن» نشانه و کنایه از فدا شدن است و «سربَرنکردن» نشانه و کنایه از بی اعتنایی کردن است. 

بیت ج: مصراع دوم، مثاِل مصراع نخست است و دو مصراع پیوستگی دستوري ندارند. 

بیت د: می گوید به این دلیل دربارة زیبارویاِن دیگر شعر گفتم که آنها نوِك زبان من هستند، پس بر زبانم می آیند؛ اما تو در اعماِق دلم جاداري.  حسن تعلیل رندانه و د  ل نشین و ... 

بیت هـ: «پیوند» انسان به آب و خاکش ماننِد «ریشه» است.  «ریشۀ پیوند» اضافۀ تشبیهی است. 

9112

←

←

: مثال ندارد؛ پس اسلوب معادله هم ندارد. گزینه 4 گزینۀ  921
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: شاعر می گوید که نقاشِی آویزان به دیوار حرف ها و درد دل هایت را نمی فهمد. پس تشخیص در کار نیست.  گزینۀ 

: تشخیص ندارد.  گزینۀ 

: «سرپنجه شدن» با کسی نشانه و کنایه از جنگیدن با اوست. «عقل»، انسان فرض شده است. مصراع دوم مثالی است براي مصراع نخست و جمله هاي دو مصراع مستقل هستند. پس اسلوب گزینۀ 

معادله هم داریم. 

2

3

4

«ایهام تناسب» در واژة «به» (بهتر، خوب) نهفته است؛ وقتی کنار «انار» بیاید ..... . جناس میان «با ـ باد» دیده می شود. «یک سو نهادن» (کنار گذاشتن) نشانه و کنایه از در نظر نگرفتن و گزینه 1

بی توجهی است.

93

معناي بیت: بزرگان دین قدم می زنند (کنایه از این که رفتار و عمل می کنند)، نه این که فقط دم بزنند (کنایه از این که حرف بزنند). هم چنان که ساقۀ خشخاش به این دلیل مدام گزینه 1

خش خش می کند که تهی مغز است (مثالی زیبا براي موضوِع بیت نخست). با توجه به معنا در این بیت، میان «قدم زدن» و «دم زدن» تضاد و تقابل برقرار شده است.

94

: سه کنایه دارد.  گزینۀ  گزینه 2

ـ دست برآوردن کنایه از هّمت کردن است.   ـ «تیغ کشیدن» کنایه از اقدام به کشتن کسی است.  ـ «پاکشیدن» کنایه از منصرف شدن است.  ـ ریختن خون کنایه از کشتن است.   : گزینۀ 

ـ در ِگل بودِن پا  ـ کوتاه بودن دست،   : گزینۀ 

ـ تخته در زیر سر داشتن نشانه و کنایه از مرگ است.  ـ خواِب امن کردن نشانه و کنایه از آسودگی و آرامش است.   : گزینۀ 

951

21234

312

412

ـ ضرب و ریتم (اصطالح موسیقایی)  ـ ضربه،  الف: ضرب:  گزینه 2

ـ کی: چه زمانی،  ـ کی: پادشاه (مربوط به پادشاهان کیانی)  ب: 

ج: «گوش» اینجا مجاز از انسان است. 

د: حسن تعلیل زیبایی دارد. 

هـ: یافتن این تشبیه زیبا هم براي شما آسان است.

9612

12

استعاره: سرو استعاره از معشوق  گزینه 1

جناس ناقص: ما، ماه / شمع، جمع 

تضاد: حالل، حرام 

- کامل (بدر)  - کافی  ایهام: تمام: 

تشبیه: ماِه رخ (اضافۀ تشبیهی)

97

12

: «دست رغبت» اضافۀ اقترانی است نه استعاري. (دستی به نشانۀ رغبت یا همراه با رغبت)  گزینه  گزینه 3

: چشِم دوستی داشتن: کنایه است، نه اضافۀ استعاري. («چشم داشتن» نشانه و کنایه از انتظار داشتن بوده و هست و خواهد بود!)   گزینه 

: «جان» استعاره از یار است (در ارزشمندي همچون جان ماست.) «ابر چشم» اضافۀ تشبیهی است. «سیالب» استعاره اي اغراق آمیز از اشک است.  گزینه 

: بیت را درست بخوانیم:در اوباش (میاِن اوباش)، پاکان شوریده رنگ، همان حکایِت «جاي تاریک و لعل و سنگ» را دارند؛ یعنی نمی توان آنها را از اوباش بازشناخت؛ همچنان که در جاِي گزینه 

تاریک نمی توان بازشناخت که سنگ قیمتی کدام است و سنِگ بی ارزش کدام: تشبیه مرکب 

981

2

3

4

بیت ج: علت شاعرانه اي براي تشکیل شدن موج بر سطح آب برکه ها و آبگیرها ارائه شده است.  گزینه 3

بیت الف: برون از عالم و کنار عالم بودن دو امر متضادند که این جا باهم جمع شده اند. 

بیت د: خمیده شدن قد نشانه و کنایه از اظهار چاکري و بندگی است. 

بیت ب: اسلوب معادله: مصراع نخست مثالی براي مصراع دوم است. 

بیت هـ: در میزان خاك بر سر ریختن و سوگواري کردن اغراق شده است. 

99

:انسان هاي انصاف جو و دادخواه، بندة بیداد باشند، خیلی متناقض است. «زاد ـ راد»: جناس ناهمسان  گزینۀ  گزینه 1

: «آه» در اینجا «آینه» را از شفافیت انداخته و متضاد آن است؛ اما مجازي در کار نیست.  گزینۀ 

: قسمت (قضا و قدر) به َمشرب (آبشخور، سرچشمه) مانند شده است. تناسب بسیار زیباي میان «َمشرب» «آب» و «روان» برقرار است؛ اما «مجازي» در کار نیست.  گزینۀ 

1001

2

3

گزینه 3  101

ایهام نگران: نگرنده/ دلواپس  گزینه 3

- نام پرنده (معناي مورد نظر نیست، اما متناسب با مرغ، کبوتر و شاهین است)  - دوباره (معناي موجود)/  ایهام تناسب: باز: 

تشبیه: مرغ دل اضافۀ تشبیهی است. 

استعاره: اي کبوتر از نوع تشخیص، به عالوه مرغ، هوادار کمان ابرو است. «کمان ابرو» هم استعاره از زیباروي است. 

102

12

1) بیت اسلوب دارد؛ یک مصراع مصداقی است براي تأیید مصراع دیگر. اما فاقد ایهام است.  گزینه 1

2) ایهام تناسب سواد: 1- سند(معناي موردنظر) 2- سیاهی که با زلف تناسب دارد / پهلو زدن: کنایه از برابري کردن 

3) ایهام در عزیز: حاکم مصر / دوست داشتنی - استعاره: یوسف (استعاره از سخن دلنشین)، کاروان (استعاره از طبع شاعر)

103
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4) مجاز: قدح / تشبیه: تخم  طمع

جناس :  «می ساختم» و «می سوختم»  «عود» و «بود»  «سوز» و «ساز» / ایهام تناسب : عود :  چوب خوش بو  نوعی ساز، که در این معنی با بربط تناسب دارد. / ساز : گزینه 4

 سازش   آلت موسیقی که در این معنی با بربط تناسب دارد. 

104−1−2−3−1−2

−1−2

- نام معشوق که با فرهاد تناسب دارد.  - دلنشین مورد نظر شاعر است.  حس آمیزي: خندة شیرین و تلخی جان کندن / شیرین ایهام تناسب دارد:  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

) تلمیح: به آیۀ «السُت بربّکم» / جناس: دست و مست 

) اسلوب معادله: مصراع دوم مصداقی براي مصراع اول است. / استعاره: مرغ اسیر  بند: استعاره از عاشق مستمند 

) تضمین: مصراع دوم / تکرار: خبر 

10512

1

3

4

بررسی براساس توالِی آرایه هاي ذکرشده:  گزینه 4

بیت «ج» جناس: «آهنگ» اول (قصد) ، «آهنگ» دوم (نغمه). 

بیت «ب» حس آمیزي: سخن هاي لطیف. 

- نام سازي خوش آهنگ است.  - قسمتی از دست است که در نواختن ساز استفاده می شود.  بیت «هـ» ایهام: چنگ دو معنی دارد: 

بیت «د» اغراق: مبالغه در شدت اسب سواري سپاهیان دیده می شود. 

بیت «الف» کنایه: «جان سپرکردن» کنایه از جان فدا کردن و «تیر از کمان گشودن» کنایه از پرتاب تیر. 

106

12

حسن تعلیل: شاعر دلیل روشن بودن الله را جستجو براي پیدا کردن زلف می داند. تناسب میان «باغ، چمن و الله» و میان «زلف و تار» و میان «چراغ و روشن»   گزینه 2

بررسی گزینه ها: 

» می گوید: با وجود پیري بختم جوان است، چون عاشق هستم. (پارادوکس ندارد) جناس در جوان و جهان آمده است.  گزینۀ «

» استعاره: بادیه (استعاره از راه پر خطر عشق)، تشبیه ندارد.  »

) اجازه، رخصت / تشبیه: شب هجران و چو شمع ) نام حشره که با شمع تناسب دارد.  » بیت فاقد ایهام و داراي ایهام تناسب است: پروانه:  »

107

2

3

412

شاعر سببی ادبی و غیر واقعی براي این امر آورده که دلیل فدا شدن شمع فرمانی بوده که از جانب معشوق رسیده است؛ اما در گزینه هاي دیگر همۀ دالیل منطقی و طبیعی است.  گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها: 

»: بودن در کنار تو با وجود همۀ سختی هایش را به فراغت در گلستان ترجیح می دهم.  گزینۀ «

»: همان طور که با صبر، خون ناف آهو تبدیل به مشک می شود و مشک به زلف یار می رسد، من هم با صبر دل خون شده را به زلف تو می رسانم.  گزینۀ «

»: به این دلیل از فراقت نمی نالم که هنوز فرصت وصال باقی است. گزینۀ «

108

1

2

4

) خورشید که مورد نظر نیست؛ ولی با آتش و ) محّبت  در این گزینه ایهام تناسب دیده می شود؛ اما در گزینه هاي دیگر ایهام وجود دارد: «مهر» در این گزینه ایهام تناسب دارد:  گزینه 2

شمع تناسب دارد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) دوري از تو  ) دور از جان تو باد  »: دور از تو:  گزینۀ «

) وسط سپاه  ) دل  »: قلب:  گزینۀ «

) دو مردمک چشم  »: مردمان: 1) انسان ها  گزینۀ «

10912

112

312

42

مصراع ها هر کدام مصداقی براي هم هستند، پس اسلوب معادله دارد، تناسب بین سنگ و آتش و مینا وجود دارد و استعاره از نوع تشخیص در نرمی کردن سنگ آمده است.  گزینه 3 110

در این گزینه فقط تشبیه موجود است اما ایهام نداریم.  گزینه 3

شمِع مه و شمِع مهر اضافۀ تشبیهی/ ماه و مهر: تناسب 

سایر گزینه ها: 

-  روزگار – عمر  - گردش پیاله در میخانه بین شرابخواران  »: «دور» ایهام دارد  گزینۀ «

»: «سِرمو» ایهام  زلف / مقداري اندك  گزینۀ «

»: روان خواهد شد (ایهام)  خواهد رفت/ می میرد. گزینۀ «

111

←

1←12

2←

4←

»: مصراع دوم، مصداق و تمثیلی براي مصراع اول نیست و مفهوم دو مصراع، معادل و مساوي نیست: چون بیمار، صالح کار خود را نمی داند، باید به داروهاي تلخ و شور پزشک گزینۀ « گزینه 2

روزگار راضی باشد. به این دو دلیل، اسلوب معادله محسوب نمی شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: اسلوب معادله: «هنگامی که دل نسبت به دشمن مالیمت نشان دهد، ناب و خالص می شود؛ همان طور که نرمی کردن سنگ با آتش، موجب ارزشمندي آن و تبدیل شدن به شیشه (مینا) گزینۀ «

است.» 

»: اسلوب معادله: «دوستی کردن با عاجزان و تهیدستان موجب آگاهی و دانایی می شود، همان طور که سازگاري میان موم و نخ موجب به وجود آمدن شمع می گردد.» گزینۀ «

1122

1

3

12

آرایه دوازدهم - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



»: اسلوب معادله: «لقمه اي که قسمت کسی نباشد از دهان می افتد؛ همان طور که ریزه هاي چوب از تماس اره با چوب، ریخته می شود.» 4گزینۀ «

بررسی همۀ بیت هاي سؤال:  گزینه 2

الف: تشبیه: بحر رحمت / موجۀ دریا مانند صیقل است. 

ب: اسلوب معادله 

ج: مجاز: «سینه» مجازاً دل  

د: حسن تعلیل: دلیل آمده در بیت ادبی است و حالت اقناعی دارد، واقعی نیست. 

هـ: کنایه: قدم برون نهادن: خارج شدن 

113

در بیت اول این که ماه آسمان از زیبایی چهرة یار رشک می برد، تشخیص و استعاره است و در بیت دوم بالیدن آسمان استعاره و تشخیص است.  گزینه 3 114

حس آمیزي: رنگین بودن سخن / جناس ندارد.  گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها: 

»: مراعات نظیر: طاق، محراب و خفتن و جاي خواب / استعاره: نرگس: چشم  گزینۀ «

»: دست از جهان شستن کنایه از ترك تعلقات - جناس در دست و هست و فقر و فقیر  گزینۀ «

»: تشبیه: ملِک دل (اضافۀ تشبیهی) / متناقض نما: معمور (آباد) شدن با خرابی گزینۀ «

115

1

2

4

ب) اسلوب معادله: مصراع دوم مصداقی براي مصراع اول است: همان طور که کاسه اي که بشکند کارایی ندارد، دل شکسته هم امکانی براي سخن آرایی ندارد.  گزینه 2

الف) حسن تعلیل: شاعر براي ذوب شدن شمع (که از آن به گریستن تعبیر شده است) دلیلی شاعرانه آورده است: اگر شمع اشک می ریزد (ذوب شدن شمع)، غمگین است؛ زیرا با آمدِن صبح،

خاموش می شود. 

د) تشبیه: بحر لطف از نوع اضافۀ تشبیهی است. 

ج) «سیاه روز بودن» کنایه از «بدبخت بودن»، «چشم سفید بودن» کنایه از «بی ادب و گستاخ بودن» یا «نابینایی» 

هـ) تشخیص: «خون خوردن غنچه»

116

بیدالن استعاره از عاشقان  گزینه 3

تلمیح: اشاره دارد به داستان عاشقی کردن مجنون 

 « واج آرایی در مصرات بلند «

جناس میان کم و هم 

کنایه: خون خوردن یعنی در عذاب بودن و سختی کشیدن 

117

1

اسلوب  معادله در بیت الف هر مصراع مصداقی براي مصراع دیگر است. در بیت «د» سر مجاز از قصد داشتن براي انجام کاري آمده است. در بیت «ج» تلمیح به ماجراي یوسف و ساختن گزینه 3

بیت الحزن به دست یعقوب شده است و در بیت «ب» تناقض ظاهر نهان بودن.

118

بیت «هـ» داراي ایهام تناسب است. معناي مورد نظر در کلمۀ محمود، نیک است، معناي دیگر کلمه که مورد نظر شاعر نیست، محمود غزنوي است، اما در این معنا با ایاز تناسب دارد.  گزینه 3

«ب»: تشخیص در این بیت در مورد خطاب قرار دادن شمع است.

«د»: تکرار در کلمات «نماز» دیده می شود. 

«الف»: تضاد میان است و نیست دیده می شود. 

«ج»: کنایه در عبارت جان دادن دیده می شود که معناي کنایی مردن دارد. 

119

تضاد در این بیت میان درد و دوا و جناس ناقص افزایشی در «درد و در» آرایه هایی هستند که به درستی به بیت نسبت داده شده اند. اما در سایر گزینه ها یکی از آرایه ها اشتباه است.  گزینه 3

»: گرد برآوردن یعنی نابود کردن و کنایه درست است، اما حس آمیزي در این بیت وجود ندارد صفت هاي گرمی و سردي براي سینه و نفس آمیختن دو حس نیستند.  گزینۀ «

»: اینکه شعر دادخواهی کند تشخیص است، اما بیت داراي معناي پارادوکسی نیست. اینکه کسی از ضعف نتواند سخن بگوید یا از درد فریاد بزند مفهوم متناقضی ساخته نشده است.  گزینۀ «

»: تناسب میان طفل و روزي و دندان درآوردن و حتی میان دندان و جگر که هر دو عضوي در بدن هستند وجود دارد اما اسلوب معادله در این بیت نیست. آرایۀ درست بیت حسن تعلیل گزینۀ «

است. 

120
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فارسی 2 (کنکور 1400)

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: آرایه یازدهم - آقاي کنکور

کدام آرایه ها در بیت زیر وجود ندارد؟   . 1

 آوخ که چه دام است این، یا رب چه مدام است آن؟» «من بسته دام تو، سرمست مدام تو 

ایهام، نغمۀ حروف استعاره، جناس ناقص تناقض، حسن تعلیل ایهام، جناس تام

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟   . 2

زان که بر من رحمتی از عالم باالست این» «سایۀ باالي آن سرو از سِر من کم مباد

حسن تعلیل، کنایه، مراعات نظیر، تضاد استعاره، مجاز، متناقض نما، جناس تام

تشبیه، جناس ناقص، مجاز، حسن تعلیل کنایه، استعاره، جناس تام، تشبیه

در همۀ ابیات به جز بیت ..................  آرایۀ «متناقض نما» وجود دارد.  . 3

 کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم؟  من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست  

  یعنی رواج گریۀ ما کم نمی شود  بازار گل فروش ندارد غِم کساد  

در کشور ما رونق بازار کسادي است  ما هیچ متاعان خجل از قدِر رواجیم            

کو مجالی که یکایک همه تقریر کنم؟     با سر زلف تو مجموع، پریشانی دل               

در کدام بیت هر دو آرایۀ «حس آمیزي» و «تناقض» به کار رفته است؟  . 4

با ِدماغ خشکم آخر دیده تر باري چراست گر ز گرمی دل، آهم سرد شد آري رواست

شوري ز چه، زان روي که شهد است و نمک هم شیرینی گفتار تو افکند در آفاق

گفتم که تلخ از آن شکر فشان مگوي دلدار گفت لوح دل از نقش من بشوي

از کریمی گوییا در گوشه اي بویی شنید با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ

در کدام ابیات، آرایۀ «متناقض نما»، به کار رفته است ؟   . 5

 الف – از آن زمان که زمین بوس آستان توام  

ب – میان جمع، پریشان شاهدي شده ام    

ج – به یاد کاکل پُرتاب و زلف پرچینش 

د – مهی که راز من از پرده آشکارا کرد  

ھ – عجب مدار که در عین درد خاموشم 

 و – مگر به یاد لبت باده می دهد ساقی     

سر ملوك جهان جمله بر زمین من است   

که از مشاهده اش مجمعی پریشان است     

دل من است که هم جمع و هم پریشان است 

هنوز صورت او زیر پرده پنهان است 

که درد یار پریچهره عین درمان است   

که خاك میکده خوشتر ز آب حیوان است 

ھ – ج – و ب – د – ج الف – ج – ھ الف – ب – د

کدام گروه آرایه هاي ادبی در بیت زیر، یافت می شود؟   . 6

 با پختگان گوي این سخن سوزش نباشد خام را»  «باران  اشکم می رود و ز ابرم آتش می جهد

تشبیه - پارادوکس - اغراق - ایهام تشبیه - استعاره - کنایه - تضاد

مراعات نظیر - تشبیه - پارادوکس - ایهام مراعات نظیر - استعاره -اغراق - تضاد

کدام گروه آرایه هاي ادبی، در بیت زیر به  کار رفته است؟   . 7

 که بعد از رام گردیدن خطاکاري است رم کردن»  «صبا اي کاش می گفتی بدان آهوي مشکین مو   

تناقض – کنایه – تشبیه تشخیص – مراعات نظیر – مجاز تشخیص – کنایه – استعاره مجاز – تشبیه – تناقض
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در کدام بیت بعضی از آرایه هاي ذکر شده در مقابل آن، به کار نرفته است؟  . 8

 سوزي ز ساز عشقت در دل چرا نگیرد / ریزي ز راز مهرت در جان چرا ندارم (جناس، تشبیه) 

چند دام از زهد سازي و دم از طاعت زنی / ما هم از دام تو دوریم و هم از دم فارغیم (جناس، مجاز)

دامن مفشان از من خاکی که پس از من / زین در نتواند که برد باد غبارم (تشخیص، تشبیه)  

کی شود این روان من ساکن / این چنین ساکن روان که منم (کنایه، پارادوکس)

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات به استثناي بیت  .................. تماماً درست است .  . 9

 گر به مراد من روي ور نروي تو حاکمی / من به خالف راي تو گر نفسی زنم، زنم ( جناس تام – ایهام) 

 چشم که بر تو می کنم چشم حسود می کنم / شکر خدا که باز شد دیدة بخت روشنم ( جناس ناقص – استعاره)

 شهري اگر به قصد من جمع شوند و متّفق / با همه تیغ برکشم و ز تو سپر بیفکنم ( مجاز – تضاد )

 دردي است در دلم که گر از پیش آب چشم / برگیرم آستین برود تا به دامنم ( اغراق – حسن تعلیل )

در بیت  «دامن دوست به دست آر وز دشمن بگسل           مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان»  همۀ آرایه هاي ادبی کدام گزینه یافت می شود؟  . 10

جناس، استعاره، تشبیه، متناقض نما تضاد، جناس، اغراق، استعاره کنایه، جناس، استعاره، تضاد متناقض نما، کنایه، تلمیح، جناس

کدام آرایه ها در بیت «ذّره را تا نبَود هّمت عالی، حافظ / طالب چشمۀ خورشید درخشان نشود» وجود ندارد؟  . 11

تشبیه و حسن تعلیل استعاره و تشبیه ایهام و تناقض نغمۀ حروف و تشخیص

آرایه هاي به کار رفته در بیت «نرگست در طاق ابرو از چه خفتد بی خبر؟ / زانک جاي خواب مستان گوشۀ محراب نیست» به ترتیب عبارت اند از  . 12

..................

تشبیه- حس آمیزي- ایهام تناسب استعاره- متناقض نما- مراعات نظیر استعاره- تشبیه- تناسب ایهام تناسب- استعاره- تضاد

در بیت زیر، کدام گروه آرایه هاي ادبی، وجود دارد؟   . 13

«فصل گل گر اشک گلگونت ز سر خواهد گذشت / گل به سر خواهی زدن از گلبن بستان عشق»

کنایه - مجاز- تشبیه - اغراق مجاز- تشبیه - ایهام - جناس

اغراق - جناس - تشخیص - تضاد مراعات النظیر- متناقض نما - کنایه - استعاره

حّس آمیزي در کدام گزینه آمده است؟  . 14

هنوز کوه حرا، آخرین شعاع آفتاب را بر فرق خود دارد نالۀ دختران و گریۀ زنان، گویی بر آسمان آن نقش بسته اند

باالي سرش تأللؤ ستارگان بود و نگاه ماه مورچگانی که حیاتشان نسبت به ما از نسبت حیات ما به کائنات درازتر است

در همۀ ابیات به جز بیت  .................. نوعی جناس به کار رفته است.              . 15

که مرا مادر من نادان زاد هیچ یادم نرود این معنی

حیف، استاد به من یاد نداد قدر استاد نکو دانستن

یاد باد آنچه به من گفت استاد گفت استاد مبر درس از یاد

که به تعلیم من اِستاد، استاد بس مرا منّت از استاد بَُود

در کدام گزینه «تلمیح» وجود ندارد؟  . 16

خوب شد اسباب خودبینی شکست از قضا آیینۀ چینی شکست

کاو چو عیّاران کند بر دار، درس چون که عاشق توبه کرد اکنون بترس

بت نکند به نیکویی ، چون تو بدیع پیکري خود نبود و گر بود ، تا به قیامت آزري

که مغز بی گنهان را دهد به اژدها که پوست پاره اي آید هالك دولت آن
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در همۀ ابیات زیر، به غیر از بیت .................. ، آرایۀ اغراق به کار رفته است.  . 17

نبندد مرا دست چرخ بلند که گفتت برو دست رستم ببند ؟

اگر بشنود نام افراسیاب شود کوه آهن چو دریاي آب

از او دور شد دانش و فّرهی خم آورد باالي سرو سهی

زمین شش شد و آسمان گشت هشت ز سّم ستوران در آن پهن دشت

ُّه َطغی فقوال لُه قوًال لَیَّنا تلمیح دارد ؟ کدام یک از ابیات زیر به آیۀ اِذهبا الی فرعون اِن  . 18

با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

روزي تفّقدي کن درویش بینوا را اي صاحب کرامت شکرانۀ سالمت

کاین کیمیاي هستی قارون کند گدا را هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی

نیکی به جاي یاران ، فرصت شمار یارا ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون

در همۀ گزینه ها ، به جز گزینۀ  ..................  آرایۀ متناقض نما (پارادوکس) به کار رفته است .  . 19

 خّرم والیتی که تو آن جا سفر کنی  آزاد بنده اي که بَُود در رکاب تو

 تا بدانند که سرمایۀ سوداي منی  با سر زلف پراکنده بیا در مجمع  

 دل من است که هم جمع و هم پریشان است  به یاد کاکل پرتاب و زلف پرچینش   

 من و درد تو که هم دردي و هم درمانی  من و زهر تو که هم زهري و هم تریاقی   

.  آرایۀ «متناقض نما » در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  دیده می شود . 20

   کسی کند که به خون جگر طهارت کرد  نماز در خم آن ابروان محرابی

  زود به سلطنت رسد هر  که بود گداي تو  دلق گداي عشق را گنج بود در آستین

 به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد  ز فکر تفرقه باز آي تا شوي مجموع  

  که گر تلخ است، شیرین است از آن لب هر چه فرمایی  دعایی گر نمی گویی به دشنامی عزیزم کن  

در بیت «برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است / که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت» همه ي آرایه هاي ادبی زیر، به جز .................. وجود  . 21

دارد.

تلمیح تشبیه مراعات النظیر ایهام

در بیت«در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل / هرکه خواهد دیدنم گو در سخن بیند مرا» کدام کلمه ایهام دارد ؟  . 22

گل بو مخفی سخن

آرایه هاي «ایهام، نغمۀ حروف، تشبیه و تضمین» همگی در کدام بیت یافت می شود؟  . 23

که کوه عشق به ناخن توان تراشیدن تو شور کوه کن آور نه قّصۀ شیرین

به سان شمع شبستان خوش است لرزیدن به بوي زلف تو در پیشگاه باد سحر

تویی چو چشمۀ خورشید در درخشیدن به زیر زلف پرندین بامداد وصال

منم که شهرة شهرم به عشق ورزیدن به شهر عشق منم شهریار و چون حافظ  

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟    . 24

 تا حرف تلخی از دهن یار می کشم»  «جان می رسد به لب من شیرین کالم را  

مجاز - کنایه - تناقض - ایهام کنایه - مجاز - حس آمیزي - تضاد

استعاره - حس آمیزي - تناقض - مراعات نظیر ایهام - مراعات نظیر - تضاد - استعاره
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ترتیب توالی ابیات زیر را براساس آرایه هاي «ایهام - مجاز - متناقض نما - اغراق» کدام است؟  . 25

    من بهشتی را نمی خواهم به غیر از کوي دوست  الف) من نشاطی را نمی جویم به جز اندوه عشق

 کس به جز گوي تحّمل نکند چوگان را  ب) دل من تاب سر زلف تو دارد آري

 تو که نقد جان ندادي ز غمش چگونه رستی؟  ج) تو که ترك سر نگفتی ز پِیَش چگونه رفتی؟

 ُکشتی و زنده ساختی اي تو خداي عاشقان  د) گشت فراق و وصل تو مرگ و بقاي عاشقان

 کس نیاید ز دهان تو نشان، یک سر موي  ه) تو به هنگام سخن گر نشوي موي شکاف

ب - ج - الف - هـ ب - ج - د - الف   د - ب - الف - هـ هـ - ج - الف - ب  

در منظومۀ زیر چند تشخیص وجود دارد؟   . 26

«من صداي قدم خواهش را می شنوم / و صداي پاي قانونی خون را در رگ. تپش قلب شب آدینه، / و صداي کفش ایمان در کوچه شوق، / و صداي باران

روي پلک تر عشق، / روي موسیقی غمناك بلوغ»

هفت شش   پنج   چهار

«کنایه» در کدام بیت کم تر یافت می شود؟  . 27

 اگر به باد دهد سر بجاست همچو حباب  سبک سري که زند پیش بحر الِف وجود

 همچو کف در نظر هّمت مردان پوچ است  هر که سّجاده خود بر سر آب اندازد

 منگر به خوش زبانی این ترش میزبان  دهر سپید دست سیه کاسه اي است صعب

 که چون فرزند کور آید، شود چشم گدا روشن  فلک با تنگ چشمان گوشه چشم دگر دارد

آرایه هاي بیت زیر، کدام اند؟   . 28

 دار، نخل دیگران و رایت منصور ماست  آن چه می دانند ماتم تن پرستان، سور ماست    

تشبیه، ایهام تناسب، تناقض، تلمیح کنایه، تناقض، جناس، ایهام استعاره، تشبیه، ایهام تناسب، جناس ایهام، استعاره، کنایه، تضاد  

اگر ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایه هاي «ایهام، استعاره و تناقض» از باال به پایین مرتب کنیم، کدام گزینه درست است؟   . 29

 به ساحل گر رسد کشتی، همان دریا بود جایش الف) ره عشق ار به سر آید، ندارد راه بیرون شد

 این بتر کردي که بد کردي و نیک انگاشتی ب) نیک بد کردي شکستن عهد یار مهربان

 وز سرم بیرون نخواهد رفتن این سوداي خام ج) آرزو دارم ز لعلش تا به لب جام مدام

 رشته هاي موج، بر انگشت توفان بسته ایم د) از شکسته کشتی ما تا گهی یاد آورد

ج - د - الف ج - د - ب   الف - ج - د الف - ج - ب  

کدام آرایه ها «تماماً» در بیت زیر وجود دارد؟   . 30

 آفتاب آسا کند در شب تجلّی روي تو» «ماه و پروین از خجالت رخ فروپوشد اگر

استعاره – تلمیح – حسن تعلیل – تشبیه مجاز – کنایه – تشبیه – استعاره   

تشخیص – حسن تعلیل – جناس – متناقض نما  مجاز – اغراق – تضاد – کنایه  

آرایه هاي مقابل کدام بیت، «تماماً» درست است؟  . 31

در چنگ آرزویت سوزم چو عود و سازم \ چون چنگ ار بسازي، چون عودم ار بسوزي (ایهام تناسب، حسن تعلیل) 

تا در غمت گریان شدم هم شاد و هم خندان شدم \ این گریۀ مستانه شد سرمایۀ خندیدنم (پارادوکس، حس آمیزي) 

کی به اقیانوس وصلت دست می  یابم که هست \ طالعم طوفانی از هجران طوالنی تو (جناس، تضاد) 

چشمۀ حیوان به تاریکی در است \ لؤلؤ اندر بحر و گنج اندر خراب (تلمیح، استعاره) 

4

آرایه یازدهم - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه هاي مجاز، تشبیه، تناقض و جناس، کدام است؟   . 32

 در پاي سمند تو کنم نعل بهایی  الف) گر دست دهد دولت آنم که سر خویش 

 در حضرت سلطان که برد نام گدایی؟ ب) من خود به چه ارزم که تمنّاي تو ورزم

 دشنام تو خوش تر که ز بیگانه دعایی ج) بیداد تو عدل است و جفاي تو کرامت

 این بود که با دوست به سر برد وفایی  د) شاید که به خون بر سر خاکم بنویسند

د، ب، الف، ج د، الف، ج، ب ج، د، الف، ب   ج، الف، ب، د  

در کدام گزینه آرایۀ «جناس» یافت نمی شود؟  . 33

 مکنم عیب کزو رنگ و ریا می شویم  گرچه با دلق ملّمع می گلگون عیب است 

 از تن برود، سخن روان است   خّرم تِن او که چون روانش 

 بنیاد بر کرشمۀ جادو نهاده ایم  تا ِسحر چشم یار چه بازي کند که باز 

 که بد به خاطر امّیدوار ما نرسد   دال ز رنج حسودان مرنج  و واثق باش 

در همۀ گزینه ها آرایۀ جناس (همسان- ناهمسان) وجود دارد به استثناي گزینۀ ..................  . 34

 در راه جام و ساقی مه رو نهاده ایم  طاق و رواق مدرسه و قیل و قال علم 

 که بستند چشِم خشایارها   جز افسون و افسانه نبود جهان 

 ُحّقۀ مِهر بدان مُهر و نشان است که بود   گوهر مخزن اسرار همان است که بود 

 هم تواند کرمش داد من مسکین داد   وان که گیسوي تو را دستم تطاول آموخت 

کدام گزینه به تلمیح متفاوتی از سرگذشت حضرت موسی(ع) اشاره می کند؟  . 35

   آرد همی پدید ز جیب هوا صبا  برقی چو دست موسی عمران به فعل و نور

   سامري پیش عصا و ید بیضا می کرد  این همه شعبدة خویش که می کرد این جا

   معجزي باري بباید تا کند چوب اژدها  خود گرفتم هرکسی برداشت چوبی چون کلیم

   پاي چون تخت سلیمان ُکه بُرو، هامون گذار  سرش همچون دست موسی روشن و گیتی فروز

در کدام گزینه «کنایه» وجود ندارد؟  . 36

دل برعبور از سّد خار و خاره بندیم وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم

بانگ از جرس برخاست واي من خموشم گاه سفر آمد برادر، ره دراز است

مفهوم جملۀ «کلّه اش بوي قورمه سبزي می دهد» را از چه رابطه اي تشخیص می دهیم؟  . 37

ترادف تّضمن تضاد کاربرد در جمله 

درهمۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. آرایۀ «جناس» وجود دارد.  . 38

 تو گفتی که اندر جهان نیست بزم  براین گونه رفتند هر دو به رزم

 نهاد آن کاله کیی بر سرش  ببردند و پوشید روشن برش

 نگهبان تن کرد بر گبر ببر   چو شد روز رستم بپوشید گبر

 بر آن بارة پیل پیکر نشست  کمندي به فتراك زین بر ببست 

در همۀ ابیات زیر، به جز بیت .................. آرایۀ «جناس همسان» موجود است.  . 39

 چشم اِنعام مدارید ز اَنعامی چند  اي گدایان خرابات، خدا یار شماست

 از تن برود، سخن روان است  خّرم تِن او که چون روانش 

 چون من در آن دیار هزاران غریب هست  گر آمدم به کوي تو چندان غریب نیست

 پستی گرفت هّمت من زین بلند جاي  نالم به دل چو ناي من اندر حصار ناي
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شاعر در بیت «بهرام که گور می گرفتی همه عمر / دیدي که چگونه گور بهرام گرفت»، دو واژة «گور» را که ظاهر یکسان و معناي متفاوت دارند در  . 40

کالم آورده و آرایۀ «جناس همسان» را ساخته است. این آرایه را در بیت گزینۀ .................. نیز می توان دید.

 تا صید جان کنند نکویان به خّط و خال  تار راه دل زنند نکویان به روي و موي

  که هرچه جز خوشی و خّرمی همه سوداست   به خّرمی و خوشی بگذران جهاِن جهان

در دیار یار دیّاري نماند انوري با خویشتن می ساز از آنک

 چو دو دیده را ببستی زجهان جهان نماند  تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده ست

در همۀ ابیات به جز .................. «جناس همسان» به کار رفته است.  . 41

 که عاقبت برود هر که او ز مادر زاد  بیا و برگ سفر ساز و زاد ره برگیر

 ورنه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روي  روي جانان طلبی آینه را قابل ساز

  بر لب جوي طرب جوي و به کف ساغر گیر   میل رفتن مکن اي دوست دمی با ما باش

هنوز صورت او زیر پرده پنهان است مهی که راز من از پرده آشکارا کرد

در کدام گزینه آرایۀ «جناس همسان» به کار نرفته است؟  . 42

 هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم  مرا عهدي است با جانان که تا جا در بدن دارم

 حکایت می کند بت خانۀ چین   بُتی دارم که چین ابروانش 

 بگفتا چون زیم بی جان شیرین  بگفت از دل جدا کن عشق شیرین

 راست گویی به تن مرده روان باز آمد   ساعتی کز درم آن سرو روان باز آمد     

در همۀ گزینه ها جز گزینۀ .................. «جناس همسان» وجود دارد.  . 43

 خطر نیست با باز کبک دري را   چو کبک دري باز مرغ است لیکن

 در دور خویش، شکل مدّور گرفته اي  اي آسمان چو دور ندیمانش دیده اي 

 چنان خوش بخسبد که سلطان شام  گدا را چو حاصل شود نان شام

 فروغ تجلّی بسوزد پرم  اگر یک سر مو فراتر پرم

در همۀ ابیات زیر به جز بیت .................. «جناس همسان» وجود دارد.  . 44

 تا دیدة من بر رخ زیباي تو باز است  بر دوخته ام دیده چو باز از همه عالم

 مژدة آمدن آن صنم چین دادند  دوش چون در شکن طّرة شب چین دادند

 عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد  صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست

 که بد به خاطر امّیدوار ما نرسد دال ز رنج حسودان مرنج و واثق باش 

در بیت زیر همۀ آرایه هاي ادبی وجود دارد به جز آرایۀ ..................   . 45

 در وصل بکوش آخر، اي صبح وصالت خوش»  « اي مستی هوش آخر، در مهر بجوش آخر 

تشبیه کنایه جناس ناهمسان تلمیح

ابیات زیر با کدام «ضرب المثل» تناسب معنایی ندارد؟  . 46

 «هر که چون سایه گشت خانه نشین 

 و آن که در بحر غوطه می  نخورد 

 باز کز آشیان خود نَپَرد 

 تابش ماه و خور کجا یابد 

ِسلک ُدّر و ُگَهر کجا یابد 

بر شکاري ظفر کجا یابد»

که یابندگانند جویندگان به رنج اندر است اي خردمند گنج

رزق خویش به دست تو می خورد مهمان خرمنی می بایدت تخمی به کار
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در همۀ گزینه ها آرایۀ«مجاز» وجود دارد به جز گزینۀ  ..................  . 47

تا چاشتگاه به صید مشغول بودند. پس، به کران آب فرود آمدند و خیمه ها و شراع زده بودند.

امیر محجوب گشت از مردمان، مگر از اطبّا و تنی چند از خدمتکاران مرد و زن و دل ها سخت متحیر شد تا چون شود.

و به زودي به کوشک آمد که خبري سخت ناخوش در لشگرگاه افتاده بود و اضطراب و تشویش بزرگ به پاي شده.

تا این عارضه اوفتاده بود بو نصر نامه هاي رسیده را به خط خویش نکت بیرون می آورد.

در کدام بیت، آرایۀ «ایهام» به کار نرفته است؟  . 48

   یادگاري که در این گنبد دّوار بماند  از صداي سخن عشق ندیدم خوش تر

   زبان آتشینم هست، لیکن در نمی گیرد  میان گریه می خندم که چون شمع اندرین مجلس

   چون بوي تو دارد جان، جان را هله بنوازم  جان ریخته شد با تو، آمیخته شد با تو     

   چون که زدي بر سر من، پست و گدازنده شدم  چشمۀ خورشید تویی، سایه گه بید منم

در کدام گزینه، آرایۀ «ایهام» به کار رفته است؟  . 49

 در و دیوار گواهی بدهد کاري هست  گر بگویم که مرا با تو سر و کاري نیست

 آن هم کلیم با تو بگویم چه  سان گذشت  بدنامی حیات، دو روزي نبود بیش

 به خواب عافیت آن گه به بوي موي تو باشم  به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم

 به سوي عیب، چون پویی، گر او را غیب دان بینی؟  عطااز خلق چون جویی، گر او را مال ِده گویی؟

با توّجه به بیت: « کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود/ عاشق مسکین چرا چندین تجّمل بایدش»، کدام کلمه «ایهام» دارد؟  . 50

رود تجّمل باده آواز

در کدام بیت، آرایۀ «ایهام» به کار رفته است؟  . 51

 به فتراك دونان تعلّق مکن  پی لقمه چون سگ تملّق مکن

 به دانش ز تو قدر او برتر است  تواضع کن آن را که دانشور است

 بر آفاق مگشاي جز چشم مهر  دم صبحگاهان چو گردان سپهر     

 نباشد بگردان عنان سخن  ز نادان که اسرار دان سخن

در بیت«می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند    به عذر نیم شبی کوش و گریۀ سحري» کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟  . 52

کنایه اغراق مراعات نظیر حس آمیزي

در کدام بیت جناس همسان وجود دارد؟  . 53

 بنشین و دمی به شادمانی گذران   برخیز و مخور غم جهان گذران

 در جمع کمال شمع اصحاب شدند   آنان که محیط فضل و آداب شدند 

 نوبت به تو خود نیامدي از دگران   در طبع جهان اگر وفایی بودي 

 گفتند فسانه اي و در خواب شدند   ره زین شب تاریک نبردند برون 

کلمۀ «حبیب» در بیت زیر داراي کدام آرایه است؟    . 54

«کوري چشم عدو را روي در روي حبیب / خاك ره بر فرق اعدا کن کمال این است و بس»

ایهام جناس تشبیه تضمین

با توّجه به آرایه هاي موجود در بیت «هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید / ما نیز یکی باشیم از جملۀ قربان ها» کدام گزینه غلط است؟  . 55

تیر با کیش: تناسب در و بر: جناس ناهمسان  کیش: ایهام قربان با تیر: ایهام تناسب
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در کدام گزینه آرایۀ ایهام به کار رفته است؟  . 56

 در و دیوار گواهی بدهد کاري هست  گر بگویم مرا با تو سر و کاري نیست

 آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت بدنامی حیات، دو روزي نبود بیش

 به خواب عافیت آن گه به بوي موي تو باشم  به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم

 به سوي عیب، چون پویی، گر او را غیب دان بینی؟  عطا از خلق چون جویی، گر او را مال ِده گویی؟

آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 57

خاله ام با ذوق لطیفی که داشت مرا نخستین بار از طریق سعدي با شعر شاهکار آشنا کرد. (مجاز - حس آمیزي)

من چون این حکایت ها را می شنیدم و می خواندم لبریز می شدم سراچۀ ذهنم آماس می کرد. (تشبیه - کنایه)

هیچ حفره اي از حفره هاي زندگی ایرانی نیست که از جانب او شناخته نباشد (کنایه - استعاره)

این شیخ همیشه شاب، معلّم اّول که هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم مهر یک پرستار، چشم عقاب و لطافت کبوتر (کنایه - تناقض)

آرایه هاي نوشته  شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 58

بارها از تو، / اي حقیقی ترین مجاز، اي عشق / اي همۀ استعاره ها با تو (تناسب - تناقض)

 هرگز وجود حاضِر غایب شنیده اي / من در میان جمع و دلم جاي دیگرست (تناقض - تلمیح)

 به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا (تناسب - واج آرایی)

 کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق / بیا که یاد تو آرامشی  ست طوفانی (تشبیه - ایهام تناسب)

آرایه هاي عبارت «سعدي که انعطاف جادوگرانه اي دارد آنقدر خود را خم می کرد که به حّد فهم ناچیز کودکانۀ من برسد» در کدام گزینه یافت  . 59

می شود؟

مجاز - تناقض واج آرایی - استعاره تناقض - کنایه کنایه - مجاز

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن «تشبیه، متناقض نما، ایهام، حس آمیزي و تلمیح» در کدام گزینه درست است؟   . 60

الف) غمزه و ابروي چون تیر و کمان آفت ماست 

ب) از خون چو داغ الله حصار دل من است 

ج) آدمی گر خون بگرید از گرانباري رواست 

د) هر که مست است در این میکده هشیارتر است 

هـ) آتش چگونه دست و گریبان شود به خار

لیک ترکش نکنم گر همه قربان گردیم  

هر جا که بوي خون شنوي منزل من است 

کان چه نتوانست بردن آسمان، بر دوش اوست 

هر که از بی خبران است خبردارتر است 

عشق ستیزه خوي چنانم گرفته است

د، هـ، الف، ب، ج هـ، د، ب، ج، الف هـ، د، الف، ب، ج الف، ب، ج، د، هـ

آرایه هاي بیت: «خشت زیر سر و بر تارك هفت اختر پاي / دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی» در کدام گزینه تماماً درست است؟  . 61

تضاد، مراعات نظیر، حسن تعلیل، مجاز تشبیه، جناس، تشخیص، مجاز استعاره، تضاد، تشبیه، مراعات نظیر استعاره، جناس، کنایه، پارادوکس

آرایه هاي «تشبیه، استعاره، اغراق، تلمیح و پارادوکس» به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟   . 62

الف) نیست بی اسرار وحدت می  پرستی هاي ما 

ب) کاله گوشۀ اقبال ماست بی کلهی 

ج) از گوهر ما گرچه خورد چشم جهان آب 

د) از صحبت ما فیض توان برد به دامن 

هـ) به زیر تیغ فشردیم پاي خود چندان

آتش ایمن ز چوب تاك می بینیم ما  

گذشتگی ز د عالم بود جنیبت ما 

از گرد یتیمی است همان پیرهن ما 

زلف شب قدر است دل پرشکن ما 

که کوه بست کمر پیش بردباري ما

ج، د، هـ، الف، ب ج، د، ب، الف، هـ د، ج، هـ، الف، ب د، ج، هـ، ب، الف
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ترتیب قرار گرفتن آرایه هاي « استعاره، تلمیح، ایهام، تشبیه، و تناقض» کدام است؟   . 63

الف) اگر چه مستی عشقم خراب کرد ولی 

ب) به کام تا نرساند مرا لبش چون ناي 

ج) که اي بلندنظر شاهباز سدره نشین 

د) نشان عهد و وفا نیست در تبّسم گل 

هـ) دل من در هوس روي تو اي مونس جان

اساس هستی من زان خراب آباد است  

نصیحت همه عالم به گوش من باد است 

نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است 

بنال بلبل بیدل که جاي فریاد است 

خاك راهی است که در دست نسیم افتاده است

هـ، ج، د، الف، ب هـ، ج، ب، د، الف د، ج، ب، هـ، الف د، الف، ج، هـ، ب

در بیت «یاد باد آنکه سر کوي توام منزل بود / دیده را روشنی از خاك درت حاصل بود» کدام آرایۀ ادبی به کار نرفته است؟  . 64

مراعات نظیر تناقض جناس ایهام تناسب

بیت «چو آفتاب رخت سایه بر جهان انداخت / جهان کاله ز شادي بر آسمان انداخت» همۀ آرایه هاي ادبی استفاده شده است به جز آرایۀ ..................  . 65

تشبیه کنایه تناقض تلمیح

آرایۀ مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 66

با محتسبم عیب مگویید که او نیز / پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است (تشبیه، ایهام تناسب)

به سرو گفت کسی میوه اي نمی آري / جواب داد که آزادگان تهی دست اند (ُحسن تعلیل، ایهام)

ما را سري است با تو که گر خلق روزگار / دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم (کنایه، مجاز)

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد / عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد (تشخیص، تناقض)

کدام آرایۀ ادبی در بیت زیر وجود ندارد؟   . 67

 که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان»  «شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان

جناس ایهام تناسب واج آرایی ایهام

در همۀ ابیات، به جز بیت .................. آرایۀ «متناقض نما» مشهود است.  . 68

 که بندة تو ز بند کدورت آزاد است  به هر غمی که رسد از تو خاطرم شاد است

 که خار دشت محبّت گل است و ریحان است  سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست

 که دوستی و ارادت هزار چندان است  هزار سختی اگر بر من آید آسان است

 که هرگزش نتوان گفت این چه بیداد است  فغان که داد ز دست ستمگري است مرا

در کدام بیت «تناقض» وجود ندارد؟  . 69

 تا ز مجموعۀ آن زلف پریشان شده ایم  همه سباب پریشانی ما جمع آمد

 کاشفتگی ز زلف پریشان تو دارد  جمعیت خاطر ندهد دست، کسی را

 غمگین بی قراریم و بی قرار هیچ  گویایی سکوتم و بی تابی درنگ

 ولی چون بحر در بر کرده در جوش  گروهی سر به سر گویاي خاموش

در کدام بیت، آرایۀ «متناقض نما» به کار نرفته است؟  . 70

 چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد  زلف آشفتۀ او موجب جمعیّت ماست

 کسب جمعیّت از آن زلف پریشان کردم  از خالف آمد عادت بطلب کام که من

 که مفلسیم و نداریم هیچ دستاویز  زدیم در خم زلف گره گشاي تو چنگ

 گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید  گفتم که کفر زلفت گمراه عالمم کرد
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از کدام بیت نوعی «پارادوکس» (Paradox) استنباط می شود؟  . 71

 یا هّمتی که از سر عالم توان گذشت  طبعی به هم رسان که بسازي به عالمی

 روز دگر به کندن دل از جهان گذشت  یک روز صرف بستن دل شد به این و آن

 رو پس نکرد هر که از این خاکدان گذشت  وضع زمانه قابل دیدن دو بار نیست

 کان سر که خاك راه شد از آسمان گذشت  مضمون سرنوشت دو عالم جز این نبود

در همۀ ابیات به جز بیت .................. آرایۀ «متناقض نما» وجود دارد.  . 72

 کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم؟  من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست

 یعنی رواج گریۀ ما کم نمی شود  بازار گل فروش ندارد غِم کساد

 در کشور ما رونق بازار کسادي است  ما هیچ متاعان خجل از قدِر رواجیم

 کو مجالی که یکایک همه تقریر کنم؟  با سر زلف تو مجموع، پریشانی دل

در کدام بیت، آرایۀ «پارادوکس» (Paradox) مشهود نیست؟  . 73

 دست غریق یعنی فریاد بی صداییم  گوش ترّحمی کو کز ما نظر نپوشد

 شادي آورد گل و باد صبا شاد آمد  بوي بهبود ز اوضاع جهان می شنوم

 خّرم آن کس کاو بدان غم شادمانی می کند  می خورم جام غمی هر دم به شادّي رخت

 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي  ز کوي یار می آید نسیم باد نوروزي

در کدام گزینه آرایۀ متناقض نما وجود ندارد؟  . 74

 من در میان جمع و دلم جاي دیگر است  هرگز وجود حاضر غایب شنیده اي

 باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد  شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب

 بشکنیم اندر زمانه گردش ایّام را  تا زمان بی زمانه جام می بر کف نهیم

 غرقه گشتند و نگشتند به آن آلوده  آشنایان ره عشق درین بحر عمیق

در کدام گزینه، آرایۀ «تناقض» یافت نمی شود؟  . 75

 من و سوداي محبت که زیانش سود است  خلق و بازار جهان، کش همه سود است و زیان

 کان عنصر سماحت (جوانمردي) بحر طهارت آمد  آلوده اي تو حافظ فیضی ز شاه درخواه

 فخرها دارند و عاري بیش نیست  بیدل این کم هّمتان بر عّز و جاه

 طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود  حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت

در کدام بیت آرایۀ «تناقض» یافت می شود؟  . 76

 وین نوا پیدا و پنهان می زنم  نیست خار کینه در گلزار من

 که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند  کمال سّر محبت ببین نه نقص گناه

 گوشۀ تاج سلطنت می شکند گداي تو  دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار

 ویرانسري دل را گاه عمارت آمد  خاك وجود ما را از آب باده ِگل کن

در کدام گزینه «تناقض» مشهود است؟  . 77

 که گر تلخ است، شیرین است از آن لب هرچه فرمایی  دعایی گر نمی گویی به دشنامی عزیزم کن

 گر خرابی چو مرا لطف تو آباد کند  امتحان کن که بی گنج مرادت بدهند

 بال بگردد و کام هزار ساله برآید  گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان

 اگر میان وي ام در کنار باز آید  سرشک من نزند موج بر کنار چو بحر
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در کدام گزینه آرایۀ «متناقض» مشهود نیست؟  . 78

 گوید تو را که باده مخور هوالغفور  می خور به بانگ چنگ و مخور غّصه ور کسی

 ما را غم نگار بود مایۀ سرور  گر دیگران به عیش و طرب خّرمند و شاد

 روز فراق را که نهد در شمار عمر  بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار

 کسی کند که به خون جگر طهارت کرد  نماز در خم آن ابروان محرابی

در کدام گزینه آرایۀ «تناقض» مشهود است؟  . 79

 اي نوبهار ما رخ فرخنده فال تو  برخاست بوي گل ز در آشتی در آي

 عکسی ست در حدیقۀ بینش ز خال تو  این نقطۀ سیاه که آمد مدار نور

 زود به سلطنت رسد هر که بود گداي تو  دلق (لباس) گداي عشق را گنج بود در آستین

 از حسرت فروِغ رخ همچو ماه تو  با هر ستاره اي سر و کار است هر شبم

در کدام عبارت آرایۀ «متناقض نما» مشهود است؟  . 80

شب کویر، این موجود زیبا و آسمانی که مردم شهر نمی شناسند، آن چه می شناسند شب دیگري است.

صداي سایش بال هایش تنها سخنی است که سکوت ابدي کویر را نشان می دهد و آن را ساکت تر می نماید.

ماوراء الطبیعه را - که همواره فلسفه از آن سخن می گوید و مذهب بدان می خواند - در کویر به چشم می توان دید.

خیال - این تنها پرندة نامرئی که آزاد و رها همه جا جوالن دارد - سایۀ پروازش تنها سایه اي است که بر کویر می افتد.

در هیچ گزینه اي «تناقض» وجود ندارد به جز گزینۀ ..................  . 81

 روشنایی بخش چشم اوست خاك پاي تو  گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است

 سایه اندازد هماي چتر گردون ساي تو  جلوه گاه طایر اقبال گردد هر کجا

 نکته اي هرگز نشد فوت از دل داناي تو  در رسوم شرع و حکمت با هزاران اختالف

 جرعه اي بود از زالل جام جان افزاي تو  آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار

در کدام گزینه «تناقض» مشهود نیست؟  . 82

 بکش دشواري منزل به یاد عهد آسانی  ملول از همرهان بودن طریق کاروانی نیست

 من و درد تو که هم  دردي و هم درمانی  من و زهر تو که هم زهري و تریاقی

 مباد این جمع را یا رب غم از باد پریشانی  چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است

 که هم نادیده می بینّی و هم ننوشته می خوانی  هواخواه توام جانا و می دانم که می دانی

در کدام گزینه آرایه هاي «استعاره، کنایه و مراعات نظیر» به کار رفته است؟  . 83

 بانگ جرس برخاست واي من خموشم     از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم

 موسی جلودار است و نیل اندر میان است  وادي پر از فرعونیان و قبطیان است  

 پا در رکاب راهوار خویش دارند دریادالن راه سفر در پیش دارند   

  پروا مکن بشتاب هّمت چاره ساز است    گاه سفر آمد برادر ره دراز است

آرایه هاي «تشبیه، کنایه، تلمیح، مراعات نظیر، تناقض» به ترتیب در کدام یک از ابیات زیر وجود دارد؟    . 84

الف) تا به دارالملک عزلت (گوشه نشین) گشته ام فرمان روا 

ب) آستین افشاندم از گرد عالیق آشکار 

ج) شد دلم آینۀ اسکندري زان دم که ساخت 

د) گوهر از گفتار بارم زر ناب از روي زرد 

هـ) زر ستانم از گدایان بخش بر شاهان کنم

تاج فقرم ساخت بر تخت قناعت پادشا  

تا زدم مردانه بر ملک دو عالم پادشا 

جان پاکم چون خضر در آب حیوان آشنا 

گنج ها دارم به کنج عزلت از این کیمیا 

هم زرم هم زر طلب هم پادشاهم هم گدا

الف، ب، ج، د، هـ ب، هـ، د، ج، الف الف، د، هـ، ج، ب ب، هـ، د، الف، ج
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آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 85

 مجمع خوبی و لطف است و عذار چو مهش / لیکنش مهر و وفا نیست خدایا بدهش (تضاد - تشبیه)  

 ز کوي میکده دوشش به دوش می بردند / امام شهر که سّجاده می کشید به دوش (جناس همسان - واج آرایی) 

 اي صبا نکهتی از کوي فالنی به من آر / زاو و بیمار غمم، راحت جانی به من آر (تشخیص - تشبیه)  

 مزن تا توانی بر ابرو گره / که دشمن اگرچه زبون، دوست به (کنایه - تضاد)  

آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 86

 کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست / گشت هر گوشۀ چشم از غم دل دریایی (جناس - تشبیه)  

 کرده ام توبه به دست صنمی باده فروش / که دگر می نخورم بی رخ بزم آرایی (استعاره - تناسب)  

 یار من چون بخرامد به تماشاي چمن / برسانش ز من اي پیک صبا پیغامی (تشخیص - مراعات نظیر)  

 زان می عشق کز و پخته شود هر خامی / گرچه ماه رمضان است بیاور جامی (تضاد - تشبیه)  

در کدام گزینه تمامی آرایه هاي بیت زیر وجود دارد؟   . 87

 گفتم که تلخ از آن لب شکرفشان مگوي»  «دلدار گفت لوح دل از نقش من بشوي

کنایه، تشبیه، حس آمیزي تشبیه، کنایه، ایهام تناسب حس آمیزي، ایهام، تلمیح تناقض، ایهام، ایهام تناسب

آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 88

زهر غم در کام ما هرگز نباشد کارگر / در مذاق خویش تریاقی ز سم داریم ما (تناقض - تشبیه)

تا شدم حلقه به گوش در میخانۀ عشق / هر دم آید غمی از نو به مبارك بادم (کنایه - تشخیص)

می کشیم از قدح الله شرابی موهوم / چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم (مراعات نظیر- ایهام تناسب)

شهري اندر هوست سوخته در آتش عشق / خلقی اندر طلبت غرقۀ دریاي غم اند (تشبیه - مجاز)

آرایه هاي بیت «خورشید زیر سایۀ زلف چو شام اوست / طوبی غالم قد صنوبر خرام اوست» تماماً در کدام گزینه آمده است؟  . 89

تشبیه، حس آمیزي، استعاره، تشخیص، تضاد تشخیص، مراعات نظیر، تناقض، استعاره، تشبیه

تضاد، کنایه، حس آمیزي، تشخیص، استعاره تناقض، جناس، کنایه، استعاره، مجاز

در کدام گزینه تمامی آرایه هاي بیت زیر وجود دارد؟   . 90

 صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم»  «گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست

مراعات نظیر، ایهام تناسب، کنایه، مجاز تناقض، ایهام، حس آمیزي، کنایه

اغراق، تشبیه، ایهام تناسب، مجاز ایهام، حس آمیزي، مجاز، استعاره

آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 91

تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم / از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم (مجاز - مراعات نظیر)

من چشم ازو چگونه توانم نگاه داشت / کاّول نظر به دیدن او دیده ور شدم (ایهام تناسب - کنایه)

چون شبنم اوفتاده بُدم پیش آفتاب / مهرم به جان رسید و به عیّوق بر شدم (ایهام تناسب - استعاره)

او را خود التفات نبودي به صید من / من خویشتن اسیر کمند نظر شدم (ایهام - تشبیه)

آرایۀ نوشته شده در مقابل کدام بیت نادرست است؟  . 92

شیشه بازي سرشکم نگري از چپ و راست / گر بر این منظر بینش نفسی بنشینی (تشخیص - تضاد)

باد صبحی به هوایت ز گلستان برخاست / که تو خوشتر ز گل و تازه تر از نسرینی (مراعات نظیر - ایهام)

جامه دران رسید گل از بهر داد ما / زان می دویم جامه به بوي وصال گل (ایهام - جناس همسان)

صبا اي کاش می گفتی بدان آهوي مشکین مو / که بعد از رام گردیدن، خطاکاري ست رم کردن (جناس - استعاره)
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در کدام گزینه تمامی آرایه هاي بیت زیر یافت می شود؟   . 93

 عالم به چشم تنگدالن چشم سوزن است»  «دور از تو در جهان فراخم مجال نیست

تضاد، اغراق، ایهام، حس آمیزي تشبیه، تضاد، حس آمیزي، ایهام تناسب

تشبیه، اغراق، ایهام، کنایه ایهام تناسب، واج آرایی، کنایه، مراعات نظیر

آرایه هاي «تشبیه، کنایه، مجاز و جناس ناهمسان» در کدام گزینه یافت می شود؟  . 94

 بنشاند چو ماه در یکی مهد  فرزند عزیز را به صد جهد

 محراب زمین و آسمان اوست  حاجت گه جملۀ جهان اوست

 کز کعبه گشاده گردد این در  گفتند به اتّفاق یک سر

 چون کعبه نهاد حلقه در گوش  آمد سوي کعبه سینه پرجوش

در کدام بیت آرایۀ «تناقض» مشهود نیست؟  . 95

 فرخنده بخت آن که به سمع وفا شنید  پند حکیم عین صواب است و محض خیر

 فقیران مُنعم، گدایان شاه  چنین نقل دارم ز مردان راه

 رفتن به روي آتشم از آب خوشتر است  زان سوي بحر آتش گر خوانیم به لطف

 وزین باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي  ز کوي یار می آید نسیِم باد نوروزي

در همۀ ابیات «تناقض» وجود دارد به استثناي ..................  . 96

 بیماري نسیم شفا می دهد مرا  باغ و بهار من نفس آرمیده است

 کالوده گشت خرقه ولی پاکدامنم  در شأن من به ُدردکشی ظن بد مبر

 وي یار توأم مونس در گوشۀ تنهایی  اي درد توأم درمان در بستر ناکامی

 مَسند خواجگی و منصب تورانشاهی  تو دم فقر ندانی زدن از دست مده

در کدام گزینه آرایۀ «تناقض» مشهود است؟  . 97

 تبّسمی کن و جان بین که چون همی سپرم  تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم

 فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم  مرا در خانه سروي هست که اندر سایۀ قّدش

 ما را بکشت یار به انفاس عیسوي  این قّصۀ عجب شنو که از بخت واژگون

 می خورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم  راه خلوتگه خاصم بنما تا پس ازین

کدام گزینه با بیت «از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق / روز اّول، رنگ این ویرانه، ویران ریختند» تّضاد معنایی دارد؟  . 98

 قصد این ویرانه کردي عاقبت   اي ز عشقت عالمی ویران شده 

 خراب خانۀ من قصر آباد است   به هرزه نام دلم را نَِهم به ویرانی 

 نیست معماري به از ویرانی این بنیاد را   از خرابی می شود دل صاحب گنج هنر 

 که چون این خانه ویران گشت نتوان کردنش آباد   شکستی چون دل ما را به تعمیرش چه می کوشی

با توّجه به بیت زیر کدام گزینه درست است؟   . 99

 تا به کف می آورم یک معنی برجسته را»  «می نهم در زیر پاي فکر کرسی فلک

ُحسن تعلیل - تشبیه - اغراق - جناس اسلوب معادله - استعاره - کنایه - مراعات نظیر

تشخیص - تشبیه - اغراق - کنایه ایهام - حس آمیزي - جناس - کنایه

آرایۀ نوشته شده در مقابل کدام گزینۀ نادرست است؟  . 100

 خلقی اندر طلبت غرقۀ دریاي غمند (تشبیه - مجاز)  شهري اندر هوست سوخته در آتش عشق

 زلف و روي تو در اسالم صلیب و صنمند (استعاره - تشبیه)  صنم اندر بَلَد (شهر) کفر پرستند و صلیب

 چشم بد دور که بس شعبده باز آمده اي (تناقض - تشبیه)  آب و آتش به هم آمیخته اي از لب لعل

 مرا ز خال تو با حال خویش پروا، نه (جناس - تشبیه)  چراغ روي تو را شمع گشت پروانه
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آرایۀ مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 101

کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد / حافظ خسته که از ناله تنش چون نالی است (تشبیه - جناس)

مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او / عکس خود دید گمان کرد که مشکین خالی است (ایهام - تشخیص)

می چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش / گرچه در شیوه گري هر مژه اش قتّالی است (کنایه - تشبیه)

ما هم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست / حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است (ایهام تناسب - مراعات نظیر)

در کدام گزینه «جناس همسان» مشهود است؟  . 102

وي شور تو در سرها وي سّر تو در جان ها   اي مهر تو در دل ها، وي مُهر تو بر لب ها  

اللۀ تر ز باغ روي تو زاد   نافۀ َچین ز خاك کوي تو زاد  

مطربان را عود بر کف، ساز اندر چنگ بود   یاد باد آن شب که در مجلس خروش چنگ بود  

عمر ما باقی است تا باقی است در مینا شراب   ُعمِر َخمرآلودگان را بی شرابی می کشد  

در کدام بیت آرایه هاي «ایهام، کنایه، مراعات نظیر» را مجموعاً می توان دید؟  . 103

چون ساغرت پُر است بنوشان و نوش کن   اي نور چشم من سخنی هست گوش کن  

اي چنگ ناله برکش و اي دف خروش کن   برگ نوا تبه شد و ساز طرب نماند  

خواهی که زلف یار کشی ترك هوش کن   بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق  

چشم عنایتی به مِن ُدرد نوش کن    ساقی که جامت از می صافی تهی مباد  

در همۀ گزینه ها آرایۀ متناقض نما وجود دارد به استثناي گزینۀ ..................  . 104

 در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوي  بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود

 به فلک بر شد و دیوار بدین کوتاهی  سِر ما و در میخانه که طْرِف بامش

 غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده  آشنایان ره عشق در این بحر عمیق

 وگرنه غایبی از مرگ حاضرتر نمی باشد  تو از کوتاه بینی ها اجل را دور می داري

آرایه هاي «حس آمیزي، جناس، تشخیص، تشبیه» در کدام گزینه یافت می شوند؟  . 105

 کز فراقت سوختم اي مهربان فریاد رس  محمل جانان ببوس آنگه به زاري عرضه  دار

 ور پایبندي همچو من فریاد می خوان از قفس  بوي بهار آمد بنال اي بلبل شیرین نفس

 شبروان را آشنایی هاست با میر عسس  عشرت شبگیر کن بی ترس کاندر شهر عشق

 وز تحّسر دست بر سر می زند مسکین مگس  طوطیان در شکرستان کامرانی می کنند

در کدام بیت آرایه هاي «تشخیص، استعاره، تشبیه، مجاز و واج آرایی» وجود دارد؟  . 106

 تا چه خواهد شد درین سودا سرانجامم هنوز  روز اّول رفت دینم در سر زلفین تو

 در میان پختگان عشق او خامم هنوز  ساقیا یک جرعه ده زان آب آتشگون که من

 جان به غم هایش سپردم نیست آرامم هنوز  اي که گفتی جان بده تا با شدت آرام جان

 می دود چون سایه هر دم بر در و بامم هنوز  پرتو روي تو تا در خلوتم دید آفتاب

آرایه هاي «تلمیح، تضاد، استعاره» در کدام بیت یافت می شود؟  . 107

 هر که را در جان غم جانانه نیست  نیست جانش محرم اسرار عشق

 در حضرت کریم تمنّا چه حاجت است  ارباب حاجتیم زبان سؤال نیست

 دیو، آدم را نبیند غیر طین تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین

 بینوایی به از مذلّت خواست  نانم افزود آبرویم کاست
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آرایه هاي بیت «تا مهر ماه چهرة تو در دلم نشست / از مهر و ماه، مهر به کلّی بریده ام» تماماً در کدام گزینه وجود دارد؟  . 108

مجاز – جناس ناهمسان – تشبیه – کنایه ایهام – کنایه – حس آمیزي – واج آرایی

ایهام – کنایه – واج آرایی – تناقض جناس همسان – ایهام تناسب – تشبیه – کنایه

آرایه هاي مقابل همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ  .................. درست است.  . 109

غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند / پاك شو اّول و پس دیده بر آن پاك انداز (جناس همسان – اغراق)

چشمم به روي ساقی و گوشم به قول چنگ / فالی به چشم و گوش درین باب می زدم (ایهام تناسب – کنایه) 

زلف دلبر دام راه و غمزه اش تیر بالست / یاد دار اي دل که چندینت نصیحت می کنم (تشخیص – تشبیه) 

بوي جان از لب خندان قدح (جام) می شنوم / بشنو اي خواجه اگر زانکه مشامی داري (استعاره – حس آمیزي) 

آرایه هاي نوشته شده در مقابل همۀ گزینه ها درست است به جز گزینۀ  ..................  . 110

 دانۀ خال تو خون از چشم صیّاد آورد / این سپند شوح آتش را به فریاد آورد (تشخیص – تشبیه) 

بر بوي باد زلف تو، شب، روز می کنم / دردا کز اشتیاق تو عمرم به باد رفت (تضاد – کنایه) 

طبیب راه نشین درد عشق نشناسد / برو بدست کن اي دل مسیح دمی (کنایه – تلمیح) 

جاي آن است که خون موج زند در دِل لعل / زین تغابن (زیانکاري) که خزف (سنگ بی ارزش) می شکند بازارش (استعاره – تناقض) 

آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 111

جان به شکرانه کنم صرف گر آن دانۀ ُدر / صدف دیدة حافظ شود آرامگهش (حس آمیزي – استعاره) 

وانگهم در داد جامی کز فروغش بر فلک / زهره در رقص آمد و بر بط زنان می گفت نوش (اغراق – تشخیص) 

مهر لیلی بین که اشکش بر سر راه وداع / همچو باران بر سر مجنون ز محمل ریخته (تلمیح – تشبیه) 

آتش ظلم به یک چشم زدن، می میرد / برق از بوتۀ خاشاك نیاید بیرون (کنایه – تشبیه) 

آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 112

عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار / عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم (ایهام – تشخیص) 

شگفت نیست گر از غیرت تو بر گلزار / بگرید ابر و بخندد شکوفه بر چمنش (تشخیص – تضاد) 

از کمر بیرون نیامد تیشۀ فرهاد ما / کوه را برداشت از جا ناله و فریاد ما (اغراق – جناس) 

َگَرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند / بحمد هللا و المنّه بتی لشکرشکن دارم (مراعات نظیر – استعاره) 

آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 113

کدام زهره جبین بی نقاب گردیده ست / که آتش از عرق شرم، آب گردیده ست (تضاد-  مجاز) 

می توان از عالم افسرده، دل برداشت زود / از تنور سرد می گردد به گرمی نان جدا (کنایه – ایهام) 

در تاب آفتاب غم از پا درآمدم / اي سرو سایه ور ز سرم برمدار دست (واج آرایی – کنایه) 

 بوسه اي گر نربوده ست ز یاقوت لبش / دهن الله چرا تا به جگر سوخته است؟ (استعاره – تشبیه) 

در کدام گزینه آرایه هاي بیت به تمامی یافت می شود؟   . 114

 مور را پاي رهایی از دل گرداب نیست»  «مردم چشمم فرومانده است در دریاي اشک

تشبیه، اغراق، استعاره، تشخیص تلمیح، کنایه، اغراق، تشبیه

کنایه، تشبیه، جناس ناهمسان، مراعات نظیر مراعات نظیر، تناقض، تشخیص، استعاره

آرایه هاي مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 115

 تا گل روي تو در باغ لطافت بشکفت / پردة صبر من از دامن گل چاك تر است (استعاره – تناقض) 

برو از خانۀ گردون به در و نان مطلب / کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را (مجاز – کنایه) 

گرفت دامن گل شبنم از سحرخیزي / ز گرد خواب بشو دست و رو، تو هم برخیز (تشبیه – تشخیص) 

هر آدمی که چنین شخص داستان بیند / ضرورت است که گوید به سرو ماند راست (ایهام – تشبیه) 
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آرایه هاي کدام گزینه نادرست است؟  . 116

عاقالن را تا در این موسم چو خود دیوانه دید / بید مجنون، سجدة شکري به جا آورده است (اغراق – تشبیه) 

اول از دشمنان برآور گرد / آخر از دوستان چه می خواهی (تضاد – کنایه) 

اي ماه چرا ستم از سر گرفته اي / از من چه دیده اي که نظر برگرفته اي (کنایه – استعاره) 

از آن مژگان او دست دعا بر آسمان دارد / که دایم از خدا خواهد شفاي چشم بیمارش (تشخیص – مراعات نظیر) 

آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 117

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست / که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست (جناس – واج آرایی) 

ز شوق نرگس مست بلند باالیی / چو الله با قدح افتاده بر لب جوییم (ایهام – استعاره) 

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو (استعاره – تشبیه) 

حالوت سخن تلخ ز عاشق پرس / ز ماهیان بطلب طعم آب دریا را (مراعات نظیر – حس آمیزي) 

در کدام یک از ابیات زیر «استعاره و تشبیه» به کار رفته است؟  . 118

 زیر این طارم فیرزه کسی خوش ننشست  به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد

 ز جام غم می لعلی که می خورم خون است  به یاد لعل چشم مست میگونت

 در مجلس ما ماه  رخ دوست تمام است  گو شمع میارید دراین جمع که امشب     

 که آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست  از آن به دیر مغانم عزیز می دارند

در همۀ گزینه ها آرایۀ تشبیه به کار رفته است به جز گزینۀ  ..................  . 119

 تا بو نکند بِه زنخدان  بیمار فراق به نباشد

 کاو بتواند چنین صورتی انگیختن  فکرت من در تو نیست، در قلِم قدرتیست

 پیش تو باد است و خاك بر سر خود بیختن  آِب روان سرشک و آتش سوزان آه

 خطا کردي به تیغ هجر خستن  به ناز وصل پروردن یکی را     

در کدام بیت جناس همسان وجود ندارد؟  . 120

 آمد کنون مردي چنان کز علم تو دارد علَم  چون برفتی از جهان، دست از جهان حکمت نهان

 رو بازگشادي و دِر نطق ببستی  در روي تو گفتم سخنی چند بگویم     

 امشب بگذشت خواهد از دوش  ) آن سیل که دوش تا کمر بود 

 تا دیدة من بر ُرخ زیباي تو باز است بردوخته ام دیده چو باز از همه عالم  

در کدام یک از ابیات زیر جناس همسان وجود ندارد؟  . 121

 پا و سر چو گم گردد، سنگ و شانه برگیري  سنگ و شانه اي باید تا ز پا و سر گویی

 تواند داد ما را هیچ کس داد  ز جور لشگر خرداد و مرداد

 همی راز خویش از تو دارد نهان  چنین است رسم جهان جهان     

 ز اقتضاي نهاد نیک نهاد  صد هزاران بناي خیر آن جا     

در همۀ ابیات زیر جناس همسان و ناهمسان وجود دارد به جز  ..................  . 122

 آري در اصل مشک، اگر بنگري دم است  شد مشکبوي صحن چمن از دم صبا

 خادم محفل بسوز مجمرة عود  مطرب مجلس بساز زمزمۀ عود

 این یک از بس آب دار و آن یک از بس تاب  شعر من آب روان و شعر تو تاب روان

 آهوکشی آهویی بزرگ است  آن کس که نه آدمیست گرگ است     
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در کدام گزینۀ آرایۀ «تشخیص» وجود ندارد؟  . 123

 ز چمن نَُرست سروي، که زبیخ برنکندش   چو درخت قامتش دید صبا به هم برآمد 

 همۀ دست ها بخایند چو نیشکر به دندان   اگر این شکر ببینند محّدثان شیرین  

 نتواند که کند دعوي همباالیی   سرو با قامت زیبایی تو در مجلس باغ 

 نه منم تنها کاندر خم چوگان تو گویم   همه بر من چه زنی زخم فراق اي مه خوبان 

در متن زیر چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟   . 124

«مگر نه راهنماي ما هر شامگاهان با صدایی دلکش بیتی چند از غزل هاي شورانگیز تو را می خواند تا اختران آسمان را بیدار کند و رهزنان کوه و دشت را

بترساند.» 

پنج، چهار چهار، پنج پنج، پنج چهار، چهار

در متن زیر چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟   . 125

«در کویر، بیرون از دیوار  خانه، پشت حصار ده، دیگر هیچ نیست، صحراي بی کرانۀ عدم است راه تنها به آسمان باز است آسمان، کشور سبز آرزوها، چشمۀ

مّواج و زالل نوازش ها و امیدها» 

چهار، شش پنج، هفت چهار، هفت پنج، شش

در کدام گزینه مجاز وجود ندارد؟   . 126

 از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم  تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم

 که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را  برو اي گداي مسکین در خانۀ علی زن

 چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است  محتاج قّصه نیست گرت قصد خون ماست

 شوکت شاهی اسکندر و دارا ببرد   ما و میخانه که تمکین گدایی در او 

در کدام گزینه مجاز وجود ندارد؟   . 127

 ور برنجم خاطر نازك برنجاند ز من  گر چو شمعش پیش میرم بر غمم خندد چو صبح

 بهل گر بگیرند بیکارها  پیاپی بکش جام و سرگرم باش

 گوشۀ تاج سلطنت می شکند گداي تو  دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار

 یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن ابرو  گلبرگ  را ز سنبل مشکین نقاب کن

در هیچ گزینه اي به جز گزینۀ  .................. مجاز دیده نمی شود.  . 128

 جهانی بر او انجمن شد نه خرد  همی رفت پیش اندرون مرد گرد  

 که باشد بر آن محضر اندر گواه  بفرمود پس کاوه را پادشاه  

 سپردید دل ها به گفتار اوي  همه سوي دوزخ نهادید روي  

 بدّرید و بسپرد محضر به پاي  خروشید و برجست لرزان ز جاي

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. مجاز وجود دارد.  . 129

 جهانی بر او انجمن شد نه خرد  همی رفت پیش اندرون مرد گرد  

 بباید بدین داستان داوري  تو شاهی و گر اژدها پیکري  

 بر او سالیان انجمن شد هزار  چو ضحاك شد بر جهان شهریار  

ز شاه آتش آید همی بر سرم  یکی بی زیان مرد آهنگرم

آرایه هاي نوشته شده روبروي کدام بیت نادرست است؟  . 130

از او نام ضحاك چون خاك شد / جهان از بد او همه پاك شد (جناس ناهمسان – کنایه)

پس آنگاه ضحاك شد چاره جوي / ز لشکر سوي کاخ بنهاد روي (جناس ناهمسان – کنایه)

بر آن گرزه گاو سر دست برد / بزد بر سرش ترگ بشکست خرد (جناس ناهمسان – کنایه)

یکی بی زیان مرد آهنگرم / ز شاه آتش آید همی بر سرم (جناس همسان– کنایه)
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آرایۀ حس آمیزي، مجاز و واج آرایی به ترتیب در کدام گزینه دیده می شود؟   . 131

 الف) همه برده سر در گریبان فرو 

ب) بر مصطفی بهر رخصت دوید 

ج) فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ 

د) چنین آن دو ماهر در آداب ضرب 

 نشد هیچ کس را هوس رزم او  

از او خواست دستوري اما ندید 

بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ 

ز هم رد نمودند هفتاد حرب

الف، د، ب الف، ب، ج ب، د، الف ب، ج، الف

آرایۀ نوشته شده روبه روي کدام گزینه نادرست است؟  . 132

 به هم حمله کردند باز از دو سو (کنایه - تشبیه)  چو ننمود رخ شاهد آرزو

 در صلح بستند بر روي هم (اضافه استعاري - تضاد)  دویدند از کین دل سوي هم

 بینداخت شمشیر را شاه دین (مجاز – کنایه)  به نام خداي جهان آفرین

 برانگیخت ابرش برافشاند گرد (تشبیه - کنایه)  که ناگه عمرو آن سپهر نبرد

آرایه هاي اغراق، کنایه، تشبیه و مراعات نظیر به ترتیب در کدام گزینه مشاهده می شود؟   . 133

 الف) شجاع غضنفر، وصّی نبی 

ب) چو غلطید در خاك آن ژنده فیل 

ج) زره لخت لخت و قبا چاك چاك 

د) دم تیغ بر گردنش چون رسید 

 نهنگ یم قدرت حق علی  

بزد بوسه بر دست او جبرئیل 

سر و روي مردان پر از گرد و خاك 

سر عمرو صد گام از تن پرید

د، ب، الف، ج د، ج، الف، ب   ج، ب، الف، د الف، ب، د، ج

کدام بیت آرایه هاي «اغراق، کنایه، تشبیه، استعاره» را به همراه دارد؟  . 134

 از ناله در دل سنگ، تأثیر می توان کرد از درد عشق اگر هست، صائب تو را نصیبی  

 بنیاد صبر و خانۀ طاعت خراب شد خاموش محتشم که دل سنگ آب شد      

 که نیم ُکشته به خون چند بار برگردد؟  به آب تیغ اََجل تشنه است مرغ دلم     

 قیمت لعلش به صد جان می کند  جوهرّي عقل در بازار ُحسن     

آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 135

برافراخت پس دست خیبر گشا   /     پی سر بریدن بیفشرد پا (تلمیح- تناسب)

گفت برمن تیغ تیز افراشتی   /     از چه افکندي مرا بگذاشتی (تناقض - جناس)

دویدند از کین دل سوي هم    /    در صلح بستند بر روي هم (جناس- کنایه)

فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ   /     بَُود سهمگین جنگ شیر و پلنگ (استعاره- کنایه)

در بیت زیر کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟   . 136

«درخشان الله در وي چون چراغی          ولیک از دود او برجانش داغی»

اغراق ایهام تناسب تشبیه حسن تعلیل

در کدام گزینه آرایۀ تضاد بیش تر است؟  . 137

 بر جفاي خار هجران صبر بلبل بایدش  باغبان گر پنج روزي صحبت گل بایدش

 از مستی اش رمزي بگو تا ترك هشیاري کند  پشمینۀ تندخو از عشق نشنیدست بو

 بدین درگاه حافظ را چو می خوانند می رانند  درین حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند

 منع جوان و سرزنش پیر می کنند  ناموس عشق و رونق عّشاق می برند
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در کدام گزینه آرایۀ ایهام دیده می شود؟  . 138

بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد  صبح بی تو رنگ بعدازظهر یک آدینه دارد 

عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد؟  بی تو می گویند تعطیل است کار عشق بازي 

خاك این ویرانه ها بویی از آن گنجینه دارد  جغد بر ویرانه می خواند به انکار تو اما 

عشق با آزار خویشاوندي دیرینه دارد  خواستم از رنجش دوري بگویم یادم آمد 

در کدام گزینه آرایه هاي «مراعات نظیر – ایهام – استعاره» دیده می شود؟  . 139

آن که در دستش کلید شهر پرآیینه دارد  ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید 

خاك این ویرانه ها بویی از آن گنجینه دارد  جغد بر ویرانه می خواند به انکار تو اما 

عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد؟  بی تو می گویند تعطیل است کار عشق بازي 

عشق با آزار خویشاوندي دیرینه دارد  خواستم از رنجش دوري بگویم یادم آمد 

در کدام بیت کنایه وجود ندارد؟  . 140

 مرا خود به یکبار خرمن بسوخت   تو را آتش اي دوست خرمن بسوخت 

 لب شکرشکنش گوهر بدخشانی است   بتی که طّرة او مجمع پریشانی است 

 که بر کهتران سر ندارد گران   کسی را بده پایۀ مهتران 

 فراوان بدو اندرون داستان   یکی نامه بود از گه باستان 

وجه شبه در بیت «بر شکست قفس جسم از آن می لرزي/ که سزاوار چمن بال و پري نیست تو را» کدام گزینه است؟  . 141

می لرزي شکست بال و پر  سزاوار چمن 

آرایه هاي بیِت زیر کدام است؟   . 142

کاب شیرین چو بخندي برود از شکرت»  «جاي خنده است سخن گفتن شیرین پیشت 

تشبیه، ایهام، استعاره، ایهام تناسب  استعاره، ایهام تناسب، تلمیح، تناقض  تشبیه، ایهام، مجاز، حسن تعلیل  استعاره، مجاز، کنایه، تلمیح 

تعداد تشبیهات کدام بیت بیشتر است؟  . 143

بشنو این بیت خوش از خسرو جاوید لقا  اي بهشتی رخ طوبی قد خورشید لقا 

هم خستۀ کمانیم هم بستۀ کمندیم  از طاق ابروانت وز تار گیسوانت 

تو خانۀ فروزنده و من خانه  به  دوشم تو مهر درخشنده و من ذّرة محتاج 

گاهی از خندة شیرین منشی فرهادم  گاهی از جلوة شیرین روشی مجنونم 

اگر ابیات زیر را با توجه به آرایه هاي «تناقض، کنایه، جناس، اغراق و واج آرایی» مرتب کنیم، کدام گزینه این ترتیب و توالی را به درستی نشان  . 144

می دهد؟ 

 بیار باده که بنیاد عمر بر باد است الف) بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است

 درست شد همه کاري از این شکست مرا ب) نشسته خیل غمش در دل شکستۀ من

 که خار دشت محبت گل است و ریحان است ج) سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست

 ز مردي به گفتار جوید هنر د) کسی را که آمد زمانش به سر

 هر که یک جرعه می از ساغر ما نوش کند هـ) تا ابد از دو جهان بی خبر افتد مدهوش  

ج ـ هـ ـ ب ـ د ـ الف الف ـ هـ ـ ب ـ د ـ ج   ج ـ د ـ ب ـ هـ ـ الف   الف ـ د ـ هـ ـ ب ـ ج 
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کدام گزینه ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایه هاي «استعاره ـ تشبیه ـ اسلوب معادله ـ تلمیح» به ترتیب نشان می دهد؟   . 145

 الف) دل چو شد غافل ز حق فرمان پذیر تن بود 

ب) تا ابد بوي محبت به مشامش نرسد 

ج) نگاه دار گرت چون عقیق آبی هست 

د) چه ناله ها که رسید از دلم به خرمن ماه  

 می برد هر جا که خواهد اسب، خواب آلوده را  

هر که خاك در میخانه به رخساره نرفت 

که خضر بادیه ي عشق، آتشین جگر است 

چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد

د ـ ب ـ الف ـ ج ب ـ د ـ الف ـ ج  الف ـ ب ـ د ـ ج   ج ـ د ـ ب ـ الف  

آرایه هاي کدام گزینه، تماماً در بیت زیر دیده نمی شود؟   . 146

 جان در طمع لعل شکر خاي تو افتاد»  «دل در طلب خنده شیرین تو خون شد  

تشخیص ـ تناسب ـ سجع ـ استعاره تشخیص ـ تناسب ـ  حس  آمیزي ـ کنایه  

ایهام ـ استعاره ـ سجع ـ تناقض حس آمیزي ـ کنایه ـ سجع ـ ایهام 

در کدام بیت متناقض نما وجود دارد؟  . 147

جز دل من سردي از آتش که دید؟    سرد مهري کرد و دامن در کشید   

از تو چرا درگذرد؟ اژدهاست  نزد تو چون سرد شود؟ آتش است 

آتش ما مدد از دامن محشر دارد  مدعی کیست که هنگامۀ ما سرد کند  

روغن تلف مکن به چراغی که مرده است    از سرد مهري آتش شوقم فسرده است 

در کدام بیت هم تشبیه هم متناقض نما دیده می شود؟  . 148

از سخن فهمان، سخنور چون سخن دارد دریغ؟     قطرة باران گهر می گردد از گوش صدف 

که باقی شوي گر هالکت کند  مترس از محبت که خاکت کند  

تا عدل پادشاه جهان گشت آشکار  پنهان شدند در عدم آباد ظلم و جور  

تا خواب تو را دولت بیدار شمارند  بیدار کن از عشق دل مردة خود را 

در کدام بیت هر دو آرایۀ تضاد و متناقض نما دیده می شود؟  . 149

چشم پر از خواب خویش، دیدة بیدار من    خفتۀ بیدار گیر گر چه ندیدي ببین 

 چشم ما بسیار از این خواب پریشان دیده است    در دل ما آرزوي دولت بیدار نیست  

گر خبر نیست از این واقعه، بیدار کنید  سیل عشق آمد و این بخت گران خواب مرا  

کاین در  به  روي دیدة بیدار وا کنند  نتوان به خواب در دل شب فیض صبح یافت  

در کدام بیت تعداد تشبیه ها کمتر است؟  . 150

در سایۀ حمایت روي منورش  بر لشکر نجوم کشد آفتاب تیغ  

اگر تو را سپر صبر هست ما را نیست  خدنگ غمزه گذر می کند ز جوشن جان  

هم از روغن شود کشته چراغ دولت پیرش    کسی کز آتش شوقش ندارد شمع دل زنده  

صبح قیامت دمید وین شب هجران نرفت    سیل مالمت رسید کوه غم از جا ببرد  

در کدام گزینه هر چهار رکن تشبیه آمده است؟  . 151

هر یکی از ما چو یکی اژدهاست روز مَصاف و گِه ناموس و ننگ

بیامد شتابان بِر کیقباد  کمر بر میان بست رستم چو باد 

سخن او نه ز جنِس لِب چون شّکِر اوست  دل آن یار نه اندر خوِر سیمین بِر اوست 

 آن ستم کز کف بخشندة او بر زِر اوست بر تِن هیچ کس از هیچ ستمگر نبود 

20

آرایه یازدهم - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



در کدام گزینه متناقض نما پدید آمده است؟  . 152

ز آتش طبعت چرا زاده است چندین شعِر تر    آب از آتش گر نزاید هرگز و هرگز نزاد  

از سر زلف تو در پاي دل ما زنجیر    دِر آفاق گشاده است ولیکن بسته است 

خاك پاي تو چو گشتم، چه دهی بر بادم؟    اي که رفتی و نرفتی نفسی از یادم 

گردیم و نگردیم از این مذهب و عادت    من بعد برآنیم که گرد در خّمار 

آرایه هاي «جناس، نغمه حروف و تضاد» به ترتیب در کدام بیت ها آمده است؟   . 153

شد دل خستۀ سرگشتۀ من حلقه به گوش    الف) حلقه زلف رسن تاب گره گیر تو را  

مشک اگر در حلقه آید بشکند بازار خویش    ب) بر سر بازار چین با سنبل سوداگرت 

از نور مبرا مشو و از نار میندیش  ج) چون دست دهد پرتو انوار تجلی  

که باده آتش تیز است و پختگان در جوش    د) شراب پخته به خامان دل فسرده دهید 

ج، الف، د ج، د، ب  د، ج، الف  د، ب، ج 

کدام یک از ابیات زیر به ترتیب آرایه هاي تضاد و جناس ناهمسان (ناقص) دارند؟   . 154

خاك کویت را به خون هر شب منقش می کند   الف) دیدة تردامنم تا می زند نقشی بر آب  

جمع می دارد ولی زلفت مشّوش می کند   ب) لعل جان بخش تو خود دل هاي مسکینان به لطف 

صوفی صافی به بوي جرعه اي غش می کند    ج) زان شراب ناب بی غش ده که اندر صومعه  

 ترك من بازآ  که سلمان ترك هر شش می کند    د) نام و ننگ و صبر و هوش و عقل و دینم شد حجاب  

الف، ج د و ب ج، الف ب، د

آرایه هاي «متناقض نما، جناس و واج آرایی» به ترتیب در کدام بیت ها آمده است؟   . 155

که ذّرات اند پاکوبان به ساز و چنگ و قانونت   الف) به ساز و چنگ تو یک پنجه بی قانون نخواهد بود  

چراغ ماه از ابري تنک در حجلۀ فانوس   ب) شب از افسون خاموشی پر از افسانه و رؤیا  

وگر می کنی می کنی بیخ خویش   ج) مکن تا توانی دل خلق ریش  

زبان شعله ها و نعرة آتش فشان گوید   د) به شب یک شّمه از غوغاي آتش بازي کویت  

که ما گویاي خاموشیم و خود خاموش گویایی   هـ) نگویم کز پس آیینه طوطی وار دارندم 

الف، ج، د الف، د، هـ   هـ ، ج، د   الف، هـ، د   

کدام بیت فاقد «تلمیح» و داراي «تضمین» است؟  . 156

نیست در شهر نگاري که دل از ما ببرد    شهریارا به جز این شاهد عشق شیراز 

و گرنه ماه خود از چاه کنعان در نخواهد برد    طبیعت بیت االحزان است باید طی کند یعقوب  

نگین از آصف ملک سلیمان در نخواهد برد     به سر خواهد شدن دوران این شیطان که دایم دیو 

که دل به گندم آدم فریب خال تو بستم    حرام گشت به یغما بهشت روي تو روزي   

در کدام بیت، «حسن تعلیل» آفریده نشده است؟  . 157

که با این گوش سنگین خون چکاند از سنگ فریادش    نه الله است این که دارد تربت فرهاد را در بر  

چون می نگرم، او همه من، من همه اویم    هر صبح در آیینۀ جادویی خورشید  

هنوز می پرد از شوق، چشم کوکب ها    به یک کرشمه که در کار آسمان کردي 

که از لحد به در افتاده گوشۀ کفنش (لحد: سنگ قبر)    به پاي الله کدامین این شهید مدفون است 
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در همۀ بیت هاي زیر به جز .................. ، آرایۀ ادبی «مجاز» دیده می شود.  . 158

که امید کرمَم همره این محمل کرد   ساروان بار من افتاد خدا را مددي  

که ننگ است ناپاك رفتن به خاك    چو پاك آفریدت به ُهش باش و پاك 

به همه عالمش از من نتوانند خرید    آن که برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت 

گریبانم ز مستی گشت پر چاك   چو آشامیدم این پیمانه را پاك  

در کدام گزینه، آرایۀ «مجاز» پدید نیامده است؟  . 159

زنگار گرفته همه پیکان تو باشد   گر خاك مزارم ز پِس مرگ ببیزند  

دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار    دفتر فکرت بشوي، گفتۀ سعدي بگوي  

 گردیم و نگردیم از این مذهب و عادت مِن بعد برآنیم که ِگرد در خّمار  

به یاد چشمۀ نوش تو نوشند   خوشا وقتی که مستان جام نوشین  

در بیت «گوش ترحمی کو کز ما نظر نپوشد / دست غریق یعنی فریاد بی صداییم» آرایه هاي برجسته اي آفریده شده است، از جمله:  . 160

حس آمیزي، اغراق، مجاز اغراق، تضاد، استعاره   حس آمیزي، تشبیه، متناقض نما مجاز، متناقض نما، تشبیه

در تمام بیت هاي زیر، به جز .................. ، آرایۀ «حسن تعلیل» وجود دارد؟  . 161

زیرا که کرد فاخته بر سرو مؤذنی    نرگس همی رکوع کند در میان باغ 

بیا که صاف شود این هواي بارانی   تویی بهانۀ ابرها که می گریند  

ورنه این شّط روان چیست که در بغداد است   خاك بغداد به مرگ خلفا می گرید  

پنهان خورید باده که تعزیر می کنند   دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند  

در بیت «سه بوسه خواستم از تو، ز من دو اسبه برفتی / چو وقت خون من آمد، لگام باز گرفتی» کدام آرایه هاي زیر پدید آمده است؟  . 162

مراعات نظیر، مجاز، کنایه، واج آرایی تشبیه، استعاره، تضاد، جناس استعاره، مجاز، کنایه، تناسب مجاز، حسن تعلیل، تناسب، کنایه

آرایه هاي کدام گزینه به ترتیب در بیت هاي زیر دیده می شوند؟   . 163

بر زمستان صبر باید طالب نوروز را کام جویان را ز ناکامی هاي دنیا چاره نیست

ماهی که بر خشک اوفتد، قیمت بداند آب را مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس

صدف مجروح از آن گردد که لؤلؤ در میان دارد به جان قصدت کند دشمن چو داري دوستی در دل

وین بشاشت که تو داري، همه غم ها بزداید این لطافت که تو داري، همه دل ها بفریبد

که از جان سیر گردد طعمه از قالب می جوید قناعت کن به آب خشک از این دریا که هر ماهی

استعاره، تضاد، حسن تعلیل، جناس، اسلوب معادله تضاد، تناسب، تشخیص، اسلوب معادله، حس آمیزي

حس آمیزي، اسلوب معادله، اسلوب معادله، تضاد، پارادوکس اسلوب معادله، حس آمیزي، حسن تعلیل، کنایه، تشبیه

آرایه هاي «متناقض نما، کنایه، عکس، اغراق، ایهام» به ترتیب در کدام بیت هاي زیر دیده می شود؟   . 164

بر در چه باك دشمن اگر دوست در بر است الف) تو بر دري و دیدة بدخواه بر در است

تا چشم نیم خواب تو را آفریده اند ب) خواب فراغت از سر ایّام رفته است

کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی ج) مشتاقی و مهجوري دور از تو چنانم کرد

اگر می دید معراج ز پا افتادن ما را د) فلک در خاك می غلتید از شرم سرافرازي

داغ حسرت عاشقان را سر به سر بر دل نهاد هـ) تا نگار من ز محفل پاي در محمل نهاد

د، هـ، الف، ب، ج ج، د، الف، ب، هـ د، ب، ج، الف، هـ ب، د، هـ، الف، ج
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آرایه هاي «حسن تعلیل، ایهام، تشخیص و تشبیه» به ترتیب در کدام بیت هاي زیر دیده می شود؟   . 165

چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد الف) به بوي آن که ببوسم به مستی آن لب لعل

جانب هیچ آشنا نگاه ندارد      ب) دیدم و آن چشم دل سیه که تو داري

به امید آنکه شاید تو به چشم من درآیی ج) در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است؟

باشد که به حشرمان چنان انگیزند   د) ما با می و معشوق از آنیم مدام

ج، ب، الف، د الف، ب، ج، د د، ب، الف، ج ج، الف، ب، د

کدام آرایه ها در رباعی زیر آفریده شده  است؟   . 166

 وز تشنگی ات، فرات در جوش و خروش  «اي کعبه به داغ ماتمت، نیلی پوش 

 دریا نشنیدم که کشد َمشک به دوش»  جز تو که فرات رشحه اي از یم توست  

تلمیح، تشبیه، حسن تعلیل، ایهام تناسب متناقض نما، مجاز، تشبیه، کنایه

اغراق، متناقض نما، تناسب، تلمیح استعاره، حسن تعلیل، ایهام، کنایه

آرایه هاي «استعاره، متناقض نما، جناس تام، تکرار و جناس ناقص» به ترتیب در کدام بیت هاي زیر وجود دارد؟   . 167

تا مگر اندازمش در پاي خوبان عاقبت آ) هست سر بر دوش من باري و باري می کشم

می شود زنار اگر احرام می بندیم ما ب) بستگی کفر است در آیین ما آزادگان

چه هاست در سر این قطرة محال اندیش پ) خیاِل حوصلۀ بحر می پزد، هیهات!

تو به این خانه به دریوزه چه کار آمده اي؟ ت) بارها کاسۀ خورشید پر از خون دیدي

میانت کمتر از مویی و مویت تا میان باشد ث) میانت را و مویت را اگر صد ره بپیمایی

ت، پ، ث، آ، ب پ، ب، آ، ث، ت ب، پ، ث، آ، ت ت، ب، آ، ث، پ

آرایه هاي روبه روي همۀ بیت ها درست است، مگر...................  . 168

طالب چشمۀ خورشید درخشان نشود (تشبیه، تضاد) ذّره را تا نبَود هّمت عالی، حافظ

آن جام نوش انجام را وان تلخ شورآغاز را (مجاز، متناقض نما) چون تلخ و شوري می کشم باري بده تا درکشم

خبر از خویش نداري، چقدر زیبایی (اغراق، کنایه) در تماشاي تو افتاده کله از سر چرخ

مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است (کنایه، ایهام) برو به کار خود اي زاهد این چه فریاد است

در بیت «گر ماه من ز مهر بود دور، دور نیست / تا بود مهر و ماه ز هم دور بوده اند» کدام آرایه هاي ادبی آفریده شده است؟  . 169

جناس تام، استعاره، حسن تعلیل، تکرار  اسلوب معادله، استعاره، تضاد، تکرار 

تناسب، تناقض، ایهام تناسب، جناس تام  ایهام تناسب، حسن تعلیل، مراعات نظیر، تضاد

آرایه هاي «تشبیه، کنایه، حس آمیزي، جناس» به ترتیب در کدام یک از بیت ها زیر دیده  می شود؟   . 170

  که جز تخم نیکی سپهبد نکشت  آ) یکی محضر اکنون بباید نوشت

 که شاها منم کاوة دادخواه  ب) خروشید و زد دست بر سر ز شاه 

 بدّرید و بسپرد محضر به پاي پ) خروشید و برجست لرزان ز جاي  

 شگفت آمدش کان سخن ها شنید  ت) سپهبد به گفتار او بنگرید  

ب، ت، آ، پ آ، پ، ت، ب ت، ب، آ، پ آ، ب، پ، ت

در کدام بیت کنایه هاي بیشتري دیده می شود؟  . 171

 که بر کینه اول که بندد کمر  دلیران میدان گشوده نظر 

 بخایید دندان به دندان کین  بیفشرد چون کوه پا بر زمین  

 پی سر بریدن بیفشرد پا  برافراخت پس دست خیبر گشا  

 بزد بوسه بر دست او، جبرئیل  چو غلتید در خاك آن ژنده فیل  
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همۀ ابیات داراي تشبیه و تناسب هستند به جز بیت.................. .  . 172

 حافظ این خرقۀ پشمینه بینداز و برو   آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت 

 کو عشوه اي ز ابروي همچون هالل تو   تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود 

یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو    مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو 

 تاج کاووس ببرد و کمر کی خسرو  تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار 

در کدام بیت تعداد بیشتري کنایه به کار رفته است؟  . 173

 وین راز سر به مهر به عالم سمر شود   ترسم که اشک در غم ما پرده در شود 

آري شود ولیک به خون جگر شود    گویند سنگ لعل شود در مقام صبر 

باشد کزان میانه یکی کارگر شود    از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان 

دم درکش ار نه باد صبا را خبر شود   حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست 

در کدام بیت بیشتر از ابیات دیگر استعاره به چشم می خورد؟  . 174

 که تو خوش تر ز گل و تازه تر از نسرینی   باد صبحی به هوایت ز گلستان برخاست 

 کجاست فکر حکیمی و راي برهمنی  مزاج دهر تبه شد در این بال حافظ 

 ظاهراً مصلحت وقت در آن می بینی  عجب از لطف تو اي گل که نشستی با خار 

 گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش   فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش 

مفهوم کنایی کدام بیت در مقابل آن نادرست آمده است؟  . 175

وان را که عقل رفت چه داند صواب را (عاشق شدم)   اول نظر ز دست برفتم عنان عقل  

وین راز سربه مهر به عالم سمر شود (فاش شدن راز)   ترسم که اشک در غم ما پرده در شود  

و اي مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت (آشکار کردن)   اي شاهد قدسی که کشد بند نقابت  

بسوزم خانمان هاشان به شمشیر (هالك کنم) دمار از جان این غوالن کشم سخت  

در کدام ابیات به ترتیب «یک اضافۀ تشبیهی، یک اضافۀ استعاري» و «دو تشبیه» آمده است؟   . 176

نی سواري ست که در دست عنانی دارد الف) گوي خوبی که برد از تو که خورشید آنجا

که در دست شب هجران اسیرم   ب) بر آي اي آفتاب صبح امید  

که پیش چشم بیمارت بمیرم   ج) مزن بر دل ز نوك غمزه تیرم  

فراغت باشد از شاه و وزیرم   د) خوشا آن دم کز استغناي مستی  

ج، الف  ب، ج  الف، د  ب، الف 

کدام گزینه داراي ایهام و دو تشبیه است؟  . 177

 باِز ظفر به دست و شکاري نمی کنی چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی 

گر نگاهی سوي فرهاد دل افتاده کنی  اجرها با شدت اي خسرو شیرین دهنان 

 که دعایی ز سر صدق جز آن جا نکنی حافظا سجده به ابروي چو محرابش بَر 

 دقیقه ایست نگارا در آن میان که تو دانی امید در کمر زرکشت چگونه ببندم

آرایه هاي بیت «کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست / عشوه اي زان لب شیرین شکربار بیار» در کدام گزینه آمده است؟  . 178

کنایه، اضافۀ استعاري، واج آرایی، تناسب  اضافۀ تشبیهی، کنایه، مراعات نظیر، تشخیص 

اضافۀ استعاري، واج آرایی، مجاز، کنایه  استعاره، ایهام، واج آرایی، کنایه 
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یکی از آرایه هاي مقابل کدام بیت، نادرست است؟  . 179

 دل چه خورده است عجب دوش که من مخمورم / یا نمکداِن که دیده ست که من در شورم (ایهام، جناس)

کزین پس به کنجی نشینم چو مور / که روزي نخوردند پیالن به زور (تشبیه، جناس)  

 ز من به نکتۀ رنگین چو الله قانع شو / که از براي درودن نکشته اند مرا (تشبیه، مراعات نظیر) 

 ز پشت آینه روي مراد نتوان دید / تو را که روي به خلق است از خدا چه خبر (اسلوب معادله، تضاد)

آرایه  هاي «تشبیه، پارادوکس، کنایه، اسلوب معادله» به ترتیب در کدام بیت ها دیده می شود؟  . 180

چیزي که می توان خواست از دوستان شراب است الف)چشمت به خون عاشق گر تشنه است سهل است

 آبی که خوشگوار است از چشمۀ سراب است ب) با بار منّت خضر آب بقا سبک نیست

به چه معلوم توان کرد که او را دهنی است؟  ج) گر شکرخندة آن پستۀ شیرین نبود 

جان سوخته داند که نگنجد به کالمی  د) در آتش به شعلۀ هجران چه شور هاست  

د - الف - ج - د  الف - ب - ج - د  ج - الف - ب - د  د - ب - ج - الف 

تعداد استعاره در کدام بیت بیشتر است؟  . 181

گفتی شتاب رفتن من از براي توست  اي دل نگفتمت حذر از راه عاشقی؟ 

 در جام آبگون آن آتش مذاب    اي سرو سیم تن صبح است درفکن

یا آنک به هر لحظه صد عقل و نظر باشد  اي عقل تو به باشی در دانش و در بینش 

 کافتی در آن کمند چو خواجو در اضطراب  اي دل نگفتمت که سر از سنبلش مپیچ؟

هر دو آرایۀ مقابل کدام بیت درست است؟  . 182

خلقی اندر طلبت غرقۀ دریاي غمند (تشبیه، استعاره)  شهري اندر هوست سوخته در آتش عشق 

 هرکه پیر آید به این منزل، جوان آید برون (کنایه، پارادوکس)  سایۀ میخانه صائب از سر ما کم مباد

 جلوة طوبی نگر، سرچشمۀ کوثر ببین (استعاره، تشبیه)  هر کجا نّقاش نقش قامت و لعلش کشید

 ز خاك نعره بر آرم که مرحبا اي دوست (مجاز، تضمین)  هزار سال پس از مرگ من چو باز آیی

کدام آرایه در مقابل بیت صحیح نیست؟  . 183

که علم کند به عالم شهداي کربال را (تلمیح)  به جز از علی که آرد پسري ابوالعجایب 

مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم (ایهام تناسب)  چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب 

 کز نسیمش بوي جوي مولیان آید همی (متناقض نما)  رودکی بازم مگر چنگی نوازد هر َدمی

 حیف از آن عمر که در پاي تو من سر کردم (جناس)  برو اي تُرك که تَرِك تو ستمگر کردم  

آرایه هاي مقابل همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. تماماً درست آمده است.  . 184

چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم (ایهام تناسب - کنایه)  دستم نداد قوت رفتن به پیش دوست 

 ُدر در میان لعل شکربار بنگرید (استعاره - جناس)  شیرین دهان آن بت عیّار بنگرید

 نمی سزد که نهان گردد از گدا سلطان (تضاد - جناس)  مپوش روي ز چشمم مشو نهان از من

اي در شکسته جام ما اي بردریده دام ما (تلمیح - جناس)  اي یوسف خوش نام ما خوش می روي بر بام ما 

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه هاي «ایهام تناسب، جناس، تضاد، تناسب، حسن تعلیل» در کدام گزینه آمده است؟  . 185

  در لحد ماه کمان ابروي من منزل کرد   الف) آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ

برکند دل ز حریم و نکند رو به صفا ب) از صفاي گل روي تو هر آنکس برخورد

اي صدهزار جلوه گر و باز در نقاب ج) اي خوب رخ که پرده نشینی و بی حجاب

  دود دل در جگر اللۀ حمرا افتاد  د) بلبل سوخته از بس که برآورد نفیر  

هجر روي تو که در جان منی نیست روا  هـ) رسم آیا به وصال تو که در جان منی؟ 

الف، هـ ، ب، ج، د د، الف، ج، ب، هـ د، ب، هـ، ج، الف الف، ب، ج، د، هـ  
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در بیت زیر کدام آرایه ها دیده می شود؟  . 186

در شمع عشق سوخته پروانۀ من است»   «افسانۀ جهان دل دیوانۀ من است  

تشبیه - مراعات نظیر - استعاره  جناس - استعاره - تناسب  جناس - مجاز - ایهام تناسب  تشبیه - واج آرایی - کنایه

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات تماماً درست است، به جز  ..................  . 187

عارفان رخ تو جمله ظلومند و جهول / این ظلومی و جهولی سر و سوداي من است (تکرار - تلمیح - واج آرایی) 

فریاد رعد نالۀ دلسوز جان من / دریاي عشق قطرة مستانۀ من است (تناسب - اضافۀ استعاري - تشبیه) 

بوي جوي مولیانی نیست پیري در کویر / چنگ در مو می زند با شاه می گوید: نیا (تضمین - تناسب - کنایه)

دال ز قید حریفان بی خرد بگریز / تو مرغ زیرکی از دام دیو و َدد بگریز (استعاره - تشبیه - واج آرایی)

آرایه هاي «تکرار - تلمیح - مجاز و ایهام» به ترتیب در کدام ابیات آمده اند؟   . 188

الف) اگر سنت اوست نو آوري 

ب) مگیر چشم عنایت ز حال حافظ باز 

ج) مگو کهنه شد رسم عهد الست 

د) شنیدم که جمشید فرخ سرشت 

نگاهی هم از نو به سنت کنیم  

وگرنه حال بگویم به آصف ثانی 

بیایید تجدید بیعت کنیم 

 به سرچشمه اي بر به سنگی نوشت 

د - ج - الف - ب  ب - ج - د - الف  د - ج - ب - الف  ب - د - ج - الف 

کدام بیت از نظر تعداد جناس با بقیه تفاوت دارد؟  . 189

دل بر عبور از سّد خار و خاره بندیم  وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم 

رفتم از کوي تو لیکن عقب سر نگران از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران

آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا  روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی 

که من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم  دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو

در همۀ گزینه ها به جز  ..................  شاعر براي بیان مفهوم کنایی کالم خود از تشبیه استفاده کرده است.  . 190

چه توان کرد که عمر است و شتابی دارد  از سر کشته خود می گذري همچون باد  

در لحد ماه کمان ابروي من منزل کرد  آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ 

گر چه خون می چکد از شیوة چشم سیهش  بوي شیر از لب همچون شکرش می آید

تو لعلین کن رخ همچون زرم را تو کارم زان بر سیمین چو زر کن

در کدام بیت آرایۀ «پارادوکس» یافت نمی شود؟  . 191

چگونه فاسق باشم؟ که جرعه خوار توام  چگونه کافر باشم؟ که بت پرست توام 

هم حقیقت گردد اگر مجاز کنم   همه سعادت بینم چو سوي نحس روم 

هم دودم و هم نورم، هم جمع و پریشانم  در آتش مشتاقی، هم جمعم و هم شمعم  

بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم 

کدام بیت «تناقض» ندارد؟  . 192

هم ناطق و خاموشم، هم لوح خموشانم   زین واقعه مدهوشم، باهوشم و بی هوشم

زان شمع چو پروانه، یا رب چه پریشانم  زان رنگ چه بی رنگم، زان طّره چو آونگم

اگر می دید معراج ز پا افتادن ما را  فلک در خاك می غلتید از شرم سرافرازي 

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم  مرده بَُدم، زنده شدم، گریه بدم، خنده شدم 
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همۀ ابیات داراي تلمیح اند به جز  ..................  . 193

 باز چو کشتی شکست، نوبت وصل و لقاست  آمده موج الست، کشتی قالب ببست  

ترك منبر ها بگفته، برشده بر دار ها اي بسا منصور پنهان، ِز اعتماد جان عشق 

ماهی همه جان باید، دریاي خدایی را  آب حیوان باید، مر روح فزایی را  

اثر نماند از او چون تو شاه بر اثري   جهان چو برف و یخی آمد و تو فصل تَموز 
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تناقض (paradox) و حسن تعلیل هرگز در گزینۀ  دیده نمی شود. گزینه 2 12

(سایه بر سر داشتن) کنایه است از مورد حمایت قرار گرفتن. / (سرو) استعاره است از معشوق / واژه هاي باال (= قامت و برزو باال) و باال (متضاد پایین) جناس همسان دارند. / و این که گزینه 3

سایۀ قامت معشوق را هماننِد رحمتی از عالم ِعلْوي دانسته تشبیه را نشان داده است.

2

»، با شیوه اي که در نوشتِن مصرِع نخست به کار بسته »، «کساد بودِن رونق بازار» متناقض نمایی دارد. در گزینۀ « »، «در گدایی، گنِج سلطانی به دست داشتن» و در گزینۀ « در گزینۀ « گزینه 2

،« شده یعنی کاما یا درنگ نمایی که پس از واژة مجموع آمده، paradox را نمایان می سازد هر چند این مصرع می باید به صورِت «با سِر زلف تو مجموِع پریشانِی دل» نوشته شود. لیک در گزینۀ «

» پارادوکس دارد، زیرا که در آنجا گفته شده: تمامی رنج هاي پریشانِی دلم را اکنون در کنار زلف تو هستم باز می گویم.  paradox دیده نمی شود. کم شدن رواج گریه پارادوکس نیست. گزینۀ «

3134

2

4

حس آمیزي: شیرینی در مورد گفتار، آمیختگی هر دو حِس چشایی و شنوایی را نشان می دهد. تناقص: شهد و نمک بودن با هم در مورد «شور» گزینه 2 4

در گزینه هاي «ج» و «ه» تناقض لُغوي کامًال آشکار است: «جمع و پریشان بودن» و «عین درمان بودِن درد» در گزینۀ الف نیز چون شاعر می گوید : در برابر تو بنده ام و در برابر دیگران گزینه 2

شاه و َسْرور؛ بنابراین بنده و َسْرَور بودن یک شخص، نوعی تناقض است. در گزینۀ «و» چون مقایسۀ «خاك میکده» و «آب حیوان» مطرح شده است و خوشتر بودن یکی بر دیگري خاطر نشان شده

است - نه این که یک چیز، دو حالت متضاد داشته باشد- تناقض نیست.

5

تشبیه: باراِن اشک، اشک به باران تشبیه شده است / استعاره: ابر، استعاره از دل و آتش استعاره از اندوه / کنایه: باراِن اشک روان داشتن و سوختن» هر دو کنایه از اندوه اند.  گزینه 1 6

این که «صبا»  مورد خطاب واقع شده است، استعارة مکنّیه از نوِع تشخیص است؛ یعنی گوینده در ذهِن خود صبا را همانند انسان دانسته است / «رمیدن»  و «رام گردیدن»  کنایه گزینه 2

از «نافرمانی»  و  «سرسپردگی» است.

7

گزینۀ یاد شده تشبیه ندارد. «بُردن غبار توسط باد» تشخیص ندارد.  گزینه 3

اّما بررسی دیگر گزینه ها:  

) سوز و ساز: جناس ناهمسان / ساز عشق: اضافه تشبیهی (تشبیه بلیغ اضافی)  گزینۀ (

) دام و دم: جناس ناهمسان / دم: مجازاً سخن و نفس  گزینۀ (

) ساکِن روان: پارادوکس / ساکن شدن روان: کنایه  گزینۀ (

8

1

2

4

. حکم کننده) ایهام ساز است.  .فرمان روا،  » زنم (از مصدر زدن) و زنم (زن هستم) جناس همسان دارند و از دیگر سوي، حاکم  ( در گزینۀ « گزینه 4

»، «دیدة بخت» استعاره است (استعارة مکنیه از نوع تشخیص) و «می ُکنم - می َکنم» جناس ناهمسان حرکتی.  در گزینۀ «

» شهر مجازاً یعنی مردم شهر، و واژه هاي «تیغ برکشیدن و سپر افکندن» تضاد دارند.  در گزینۀ «

» اغراق: در فراوانی اشک عاشق - در بیت حسن تعلیل وجود ندارد. در گزینۀ  «

9112

2

3

4

دامن کسی را به دست آوردن: کنایه از متوّسل شدن به او، به او پیوستن / دست و دوست: جناس ناهمسان/اهرمن: استعاره از افراد بدنهاد، همنشین بد / دوست و دشمن، یزدان و گزینه 2

اهرمن: تضاد

10

تشبیه:چشمۀ خورشید (اضافۀ تشبیهی) / استعاره:ذره و خورشید استعاره از ذات الهی یا معشوق / حسن تعلیل: علِّت خواهان ِ خورشید شدن،داشتن همت ِ عالی دانسته شده است / گزینه 2

نغمۀ حروف یا واج آرایی با تکرار واج  «ش» به گوش می رسد / تشخیص: بلند هّمتی ذّره 

11

استعاره: نرگس استعاره از چشم/ هم چنین نسبت دادن بی خبري به چشم، تشخیص و به تبع آن، استعاره به شمار می رود.  گزینه 2

تشبیه: طاق: مشّبه به ؛ ابرو: مشّبه 

تناسب( مراعات نظیر): طاق، محراب (مجموعه سازه هاي موجود در مسجد)

12

کنایه همراه با اغراق: اشک گلگون از سر گذشتن /  گل مجازاً گل سرخ / تشبیه: بُستان عشق. (عشق: مشّبه؛ بُستان: مشّبه به)  گزینه 2 13

ناله: مربوط به حّس شنوایی است که براي آن فعل نقش بستن آمده است، که مربوط به حّس بینایی می باشد. گزینه 1 14

- اِستاد / اُستاد  - یاد / باد                    - یاد / زاد                        گزینه 2 15134

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1

- به داستان ضحاك  - به آزر پدر حضرت ابراهیم تلمیح دارد /  - به حالج اشاره دارد / 

16

234

«باالي سرو سهی»: استعاره از قامت اسفندیار / مصرع دوم: کنایه از مردن  گزینه 3 17

مفهوم آیۀ سؤال «حسن خلق و سازش و مدارا با دشمنان» است و همین مضمون در گزینۀ  وجود دارد.  گزینه 1

) بی اعتباري دنیا و نیکی به دیگران  ) عیش و خوشی کردن / گزینۀ  ) درویش نوازي / گزینۀ  مفهوم گزینۀ 

181

234

1
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: هم زهر و هم تریاق (پادزهر) : جمع و پریشان بودن / گزینۀ  : آزاد بنده اي / گزینۀ  گزینۀ  گزینه 2 19134

، «به دشنام، عزیز کردن» و «شیرین بودن در عین تلخی» آرایۀ ، «گنج در آستین دلق گدا بودن» و «پادشاه بودن گدا» و در گزینۀ  ، «طهارت کردن به خون»، در گزینۀ  در گزینۀ  گزینه 3

تناقض دارند. اما گزینۀ  تناقض ندارد.

20124

3

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3

- تخلّص شاعري به نام زیب النسا  - پنهان  ): ایهام - مخفی  گزینه ي (

): مراعات النظیر: طواف، کعبه  گزینه ي (

): اشاره به ساختمان کعبه توسط ابراهیم (ع)  گزینه ي (

21

112

2

4

- تخلص شاعري به نام زیب الّنسا از زنان شاعر هند.  - پنهان  مخفی ایهام دارد  گزینه 2 2212

) امیر /تشبیه: شهریار خود را به حافظ تشبیه کرده / مصراع دوم از حافظ است و شهریار آن را «تضمین» کرده / تکرار صامت (ش) «واج آرایی» ) تخلّص شاعر    شهریار ایهام دارد  گزینه 4

است. 

2312

کنایه: جان به لب رسیدن کنایه از تحّمل نهایت سختی و مشقت،  شیرین کالم بودن کنایه از سخنان دل پذیر گفتن، حرف از دهن کشیدن کنایه از وادار به سخن کردن / مجاز: حرف گزینه 1

مجاز از سخن / حس آمیزي: شیرین کالم، حرف تلخ / تضاد : شیرین و تلخ

24

- پیچش  - تحّمل و طاقت  بیت ب: تاب ایهام دارد:  گزینه 4

بیت ج: سر مجاز از کّل وجود با عالقه کلیه است. 

بیت الف: شاعر می گوید: عشق اندوه است و من نشاطی به جز این اندوه را نمی جویم. این که اندوه براي شاعر، شادي بخش و نشاط آور است، تناقض دارد! 

بیت هـ: شاعر در توصیف دهان و باریک بودن لب هاي یار اغراق کرده است. 

2512

صداي قدم خواهش/ صداي پاي قانونی خون/ تپش قلب شب/ صداي کفش ایمان/ پلک تر عشق گزینه 2 26

سّجاده بر آب انداختن کنایه از داراي کرامات بودن  گزینه 2

بررسی موارد در سایر گزینه ها:  

: «سبک سر بودن» کنایه از فرومایگی/ «سر به باد دادن» کنایه از نابود کردن  گزینۀ 

: «سپید دست بودن» کنایه از جوان مردي/ «سیه کاسه بودن» کنایه از بخیل بودن/ ترشی کردن کنایه از بداخالقی  گزینۀ 

: «تنگ چشم بودن» کنایه از بخل/ «گوشۀ چشم داشتن» کنایه از توجه داشتن/ «روشن شدن چشم» کنایه از شاد شدن گزینۀ 

27

1

3

4

- یاري شده/ واژه (منصور با دار) تناسب دارد/ تناقض: ماتم سور است/ تلمیح: اشاره به منصور حالج - حالج  تشبیه: ماتم همچون سور است (تشبیه اسنادي)/ ایهام تناسب: منصور:  گزینه 4 2812

- همواره  - شراب  ایهام (بیت ج)  مدام:  گزینه 3

استعاره (بیت د)  کشتی: استعاره از دل شاعر/ نسبت دادن انگشت به طوفان نیز تشخیص و استعاره به شمار می رود. 

دقت کنیم! امالي درست واژه، «طوفان» است که در دفترچه کنکور به غلط با امالي «توفان» نوشته شده است. می دانیم «توفان» به معنی «توفنده و غّران» است، اما «طوفان» به جریان شدید و ویران گر

باد گفته می شود. 

اسلوب معادله (بیت الف)   /  /    /  /   

دقت کنیم! مصراع دوم این بیت را از نگاهی دیگر می توان این طور معنی کرد: «مطمئن بودم که عهِد خود را می شکنی!» 

29←12

←

[عاشق]←
– ––––

1

به پایان رسیدن راه عشق
– –––––––––––––––

2

(راه بیرون شد (خروج نداشتن
– –––––––––––––––––––

3

کشتی=
– –––

1

رسیدن به ساحل
– ––––––––––

2

در دریا بودن
– –––––––

3

رخ فروپوشد: کنایه   گزینه 1

روي تو همچون آفتاب، تشبیه 

ماه و پروین رخ فرو پوشیدن: تشخیص و استعاره 

ماه و پروین: مجاز از ستارگان 

30

: واژة "عود " ایهام تناسب دارد / بیت حسن تعلیل ندارد.  گزینۀ  گزینه 3

:در غمت هم شادم و هم خندان: پارادکس / بیت حس آمیزي ندارد.  گزینۀ 

:طوالنی و طوفانی: جناس / هجران و وصل: تضاد  گزینۀ 

:چشمۀ حیوان: تلمیح دارد به داستان حضرت خضر( ع) / بیت استعاره ندارد. گزینۀ 

311

2

3

4

د) خاك: مجاز از گور / الف) سر خویش را در پاي سمند تو چون نعل کنم (تشیبه) / ج) بیداد تو عدل است: تناقض/ ب) ارزم - ورزم: جناس ناهمسان  گزینه 3 32

واژه ي «عیب» در هر دو مصراع این گزینه به یک معناست و جناس همسان نمی سازد.  گزینه 1

) «روان» جناس همسان: در مصراع اّول به معنی روح و روان، در مصراع دوم به معنی جاري و رونده گزینۀ 

33

2

2

آرایه یازدهم - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



) بازي و باز  جناس ناهمسان  گزینۀ 

) رنج ومرنج  جناس ناهمسان  گزینۀ 

3←

4←

واژه هاي «افسانه» و «افسون» در دو حرف اختالف دارند بنابراین جناس ناهمسان نمی سازند.  گزینه 2

) قیل، قال: جناس ناهمسان  گزینۀ 

) ِمهر ، ُمهر: جناس ناهمسان  گزینۀ 

) داد: جناس همسان:  مِن مسکین   گزینۀ 

34

1

2

داد4
––

حق،انصاف

داد
––

فعل از مصدر دادن

» به عصاي معجزه گر حضرت موسی(ع) اشاره دارد که ِسْحر ساحران را برچید اّما سایر گزینه ها به «ید بیضا» و بیرون آوردن دست نورانی که از معجزات آن حضرت است گزینۀ « گزینه 3

اشاره دارد.

353

، «بانگ از جرس برخاستن» کنایه از ، «دل بر عبور بستن» کنایه از مهّیا شدن براي سفر است./ در گزینۀ  ، «برگ سفر بستن» کنایه از آماده شدن براي سفر، در گزینۀ  در گزینۀ  گزینه 3

آمادة حرکت شدن است.

36124

از راه قرار گرفتن در جمله، یعنی روش کاربردي می توان به معناي عبارات کنایی و تمثیل ها پی برد. گزینه 1 37

بررسی آرایۀ جناس در سایر گزینه ها: گزینه 4

) جناس ناهمسان  رزم و بزم گزینۀ 

) جناس ناهمسان  بر و سر گزینۀ 

) جناس ناهمسان  گبر و ببر گزینۀ 

38

1←

2←

3←

» بین واژه هاي «اِنعام» و «اَنعام» جناس ناهمسان برقرار است. در گزینۀ « گزینه 1

بررسی جناس همسان در سایر گزینه ها:

- جاري - جان ) «روان»  گزینۀ 

- دور از وطن و ناآشنا - شگفت و عجیب  ) «غریب»  گزینۀ 

- نام زندان که مسعود سعد سلمان در آن جا زندانی بود. - ساز نی  ) «ناي»  گزینۀ 

391

212

312

412

واژه ي «جهان» در گزینۀ   ظاهري یکسان و معنایی متفاوت دارند به همین دلیل جناس همسان می سازد.   گزینه 2

جهان اّول  دنیا و گیتی   

جهان دوم    بن مضارع از مصدر جستن و جهیدن است + ان صفت فاعلی  جهاِن جهان  جهان جهنده

402

←

←←←

در گزینۀ  هر دو واژة «پرده» به یک معنا به کار رفته اند به همین دلیل جناس همسان نمی سازد.  گزینه 4

بّررسی جناس همسان در گزینه ها:

- متولّد شد - توشه  ) «زاد»  گزینۀ 

- فلز روي  - چهره ، رخسار  ) «روي» گزینۀ 

- جست و جو کن -رود  ) «جوي»  گزینۀ 

414

112

212

312

:  ، بررسی جناس همسان در گزینۀ  ،  گزینه 1

- جان و روح ) «روان»   جاري   گزینۀ 

- خوش و شیرین - معشوقه خسرو  ) «شیرین»  گزینۀ 

- کشور چین - پیچ و تاب  )  «چین»  گزینۀ 

42234

41−2

312

212

واژه هاي «کبک دري» و «باز» هر کدام دو بار تکرار شده اند ولی جناس همسان نیستند زیرا معنایی یکسان دارند.  گزینه 1

گزینه «2»: دور اول: حلقه/ دور دوم: چرخیدن، چرخش 

گزینه «3»: شام اول: وعده غذایی/ شام دوم: نام قدیم کشور سوریه 

گزینه «4»: پََرم اول: فعل «بپرم»/ پرم دوم: پر من 

43

در گزینۀ  واژه هاي «رنج» و «مرنج» جناس ناهمسان دارند. گزینه 4

- گشاده - پرنده شکاري  ) باز:  گزینۀ 

- کشور - پیچ و تاب  ) «چین»  گزینۀ 

- بلبالن - عدد هزار  ) «هزاران»  گزینۀ 

444

112

212

312

3
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کنایه: در مهر جوشیدن کنایه از مهر ورزي   گزینه 1

جناس ناهمسان: بجوش، بکوش

تشبیه: صبح وصال: اضافۀ تشبیهی: وصال به صبح تشبیه شده است.

45

)می گوید: مهمان روزي خودش را می آورد. صورت کامل گزینه ها چنین است: ابیات صورت سؤال (از ابن یمین) و دیگر گزینه ها بر تالش تکیه دارد. حال آن که گزینۀ ( گزینه 4

 به رنج اندر است اي خردمند گنج 

چنین زد َمَثل شاه گویندگان 

 نیابد کسی گنج نابرده رنج (فردوسی)  

که یابندگانند جویندگان (نظامی)

بیت فوق ناظر بر حدیث « َمن طلب شیئاً وجد وجد» است.

 خرمنی می بایدت تخمی بکار (سعدي)  گنج خواهی در طلب رنجی ببر

چون خیري از تو به غیري رسد فتوح بود که «رزق خویش به دست تو می خورد مهمان» (گلستان سعدي)

464

) آب مجاز از رودخانۀ هیرمند  گزینۀ  گزینه 4

) دل ها مجاز از اطرافیان  گزینۀ 

) لشکرگاه مجاز از لشکریان  گزینۀ 

471

2

3

بررسی ایهام در سایر گزینه ها:  گزینه 1

- شعله ور نمی شود  - اثر نمی کند  »: «در نمی گیرد»  گزینۀ «

- آرزو  - رایحه   »: «بو»   گزینۀ «

- حقیر  - پایین   »: «پست»   گزینۀ  «

48

212

312

412

- امید و آرزو - رایحه، بو   واژة «بو» ایهام دارد  گزینه 3 4912

- نوعی ساز موسیقی - رودخانه   واژة «رود» آرایۀ ایهام دارد  گزینه 4 5012

- خورشید و شمس - عشق و محّبت   » ایهام دارد  واژة «مهر» در بیت « گزینه 3 51312

حس آمیزي: شکر خواب (چشایی- بینایی)  گزینه 3

مراعات: صبح، سحر 

کنایه: مصراع اّول کنایه از«تا کی در غفلت به سر می بري؟» 

52

گذران (گذرنده) و گذران (بگذران) جناس همسان دارند.  گزینه 1 53

- تخلّص شاعر - دوست و یار      واژة «حبیب» ایهام دارد:  گزینه 4 5412

واژة «کیش» در بیت فقط یک معنا دارد، یعنی «تیردان»، بنابراین ایهام ندارد.   گزینه 2

- تیردان - قربانی      قربان  ایهام تناسب 

55

←12

- امید و آرزو - رایحه       بو     گزینه 3 56←12

در گزینۀ  «کنایه» وجود ندارد. «استعاره»: «حفره» استعاره از موضوع، امر جزئی  گزینه 3

بررسی آرایه هاي سایر گزینه ها: 

): حس آمیزي: ذوق لطیفی / سعدي: مجاز از آثار سعدي  گزینۀ (

): تشبیه: سراچۀ ذهن (اضافۀ تشبیهی) / لبریز شدن کنایه از شور و شعف بسیار  گزینۀ (

): کنایه: چشم عقاب داشتن کنایه از تیزبین بودن؛ لطافت کبوتر داشتن کنایه از احساسی و لطیف بودن / تناقض: شیخ همیشه شاب گزینۀ (

573

1

2

4

در بیت گزینۀ  «تلمیح» وجود ندارد / تناقض: وجوِد حاضِر غایب  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

»: تناسب: مجاز و استعاره / تناقض: اي حقیقی ترین مجاز  گزینۀ «

»: تناسب: بیابان و استسقا / واج آرایی: تکرار صامت / س/  گزینۀ «

- ساحل (قابل قبول نیست اّما با لنگر و کشتی تناسب دارد.) - پهلو (قابل قبول است)  »: تشبیه: کشتی عشق: اضافۀ تشبیهی / ایهام تناسب: کنار  گزینۀ «

582

1

3

412

کنایه: خود را خم کردن کنایه از ُمنَعطف بودن و نرمی آثار و اشعار سعدي / مجاز: سعدي مجاز از آثار سعدي گزینه 1 59

بیت الف) ایهام: قربان (قربانی و کشته - تیردان)  گزینه 2

بیت ب) حس آمیزي (بو را شنوي)

60
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بیت ج) تلمیح (اشاره به آیۀ انا عرضنا االمانۀ علی السموات و االرض) 

بیت د) متناقض نما (مست، هشیارتر است - بی خبر، خبردارتر است) 

بیت هـ) تشبیه (عشق به آتش)

تارك هفت اختر: اضافۀ استعاري / دست قدرت: اضافۀ استعاري  گزینه 1

سر و بر: جناس 

خشت زیر سر داشتن (فقر): کنایه - بر تارك هفت اختر پاي (به مقام واال رسیدن): کنایه  

مصراع اّول: پارادوکس

61

بیت الف: تلمیح (اشاره به آتش وادي ایمن، داستان موسی)  گزینه 2

بیت ب: پارادوکس (کاله ما بی کلهی است) 

بیت ج: استعاره (گوهر، اشک) 

بیت هـ: مصراع دوم 

بیت د: تشبیه (دل پرشکن ما مثل زلف شب قدر است)

62

بررسی موارد:  گزینه 2

بیت د) استعاره (تبسم گل)، اضافۀ استعاري 

بیت ج) تلمیح اشاره به این که جایگاه انسان در بهشت بوده داستان حضرت آدم (ع) و آیۀ شریفۀ «انّا هللا و انّا الیه راجعون»   

بیت ب) ایهام (کام) = آرزو، دهان 

بیت هـ) تشبیه (دل من به خاك راه) 

بیت الف) تناقض (از خراب - آباد شدن)

63

جناس: «باد» و «یاد»            تناقض: روشنی چشم از خاك درگاه معشوق             مراعات نظیر: روشنی و دیده گزینه 1 64

تناقض: آفتاب نمی تواند سایه داشته باشد.  گزینه 1

کنایه: کاله بر آسمان انداختن  کنایه از شادمانی 

تشبیه: آفتاب رخ: رخ به آفتاب مانند شده است.

65

←

گزینۀ  ایهام ندارد. گزینه 2 662

- قسمت مرکزي سپاه و لشکر  - عضو بدن  ایهام: قلب  گزینه 4

واج آرایی: تکرار صامِت / ش /  

- خانم شیرین که قابل قبول نیست ولی با خسرو تناسب دارد.  - مزة شیرین (در شیرین دهان) که قابل قبول است.  ایهام تناسب: شیرین 

*بیت سؤال به داستان خسرو و شیرین نظامی هم «تلمیح» و اشاره می کند.

6712

12

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4

): سختی، آسان است. ): خار، گل است.        گزینۀ ( ): غم، خاطر را شاد می کند.        گزینۀ ( گزینۀ (

68

123

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2

): گویاي خاموش ): گویاي سکوت             گزینۀ ( ): پریشانی جمع آمد           گزینۀ ( گزینۀ (

69

134

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3

): زلف آشفته موجب جمعیت (آرامش) است. گزینۀ (

): کسب جمعیت (آرامش) از زلف پریشان کردن  گزینۀ (

): زلفت که مرا گمراه کرده، همان رهبر من است. گزینۀ (

70

1

2

4

سري که خاك راه شد، از آسمان باالتر رفته است: تناقض گزینه 4 71

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2

): در گدایی گنج سلطانی داشتن  گزینۀ (

): رونق بازار، کسادي است.  گزینۀ (

): پریشانی را یکی یکی گفتن گزینۀ (

72

1

3

4

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2

): از باد کمک بگیر و چراغ را روشن کن ): به شادي، غم خوردن               گزینۀ ( ): فریاد بی صدا             گزینۀ ( گزینۀ (

73

134
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بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2

): غرقه شدند ولی به آب آلوده نشدند. ): زمان بی زمانه              گزینۀ ( ): وجود حاضِر غایب              گزینۀ ( گزینۀ (

74

134

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2

): نظم پریشان ): ننگ بودن افتخار           گزینۀ ( ): زیان، سود بردن          گزینۀ ( گزینۀ (

75

134

: گداي عالم عشق گوشۀ تاج سلطنت را می شکند. ارزش  گداي عالم عشق از سلطان هم باالتر است. آرایۀ تناقض در گزینۀ  گزینه 3 763

) با دشنام، عزیز شدن، متناقض نما است. در گزینۀ ( گزینه 1 771

بررسی تناقض در سایر گزینه ها:  گزینه 1

): غم مایۀ شادمانی باشد.  گزینۀ (

): بدون عمر زنده بودن  گزینۀ (

): با خون جگر (که جنس است) طهارت و پاکی به دست آوردن گزینۀ (

78

2

3

4

تناقض: در گدایی به سلطنت رسیدن / در جیب گدا گنج وجود داشتن گزینه 3 79

سخنی که سکوت را نشان می دهد تناقض است. گزینه 2 80

اینکه خاك (که سبب آزار چشم است) باعث روشنایی چشم گردد، تناقض است. گزینه 1 81

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1

): هم زهر هم پادزهر (تریاق) بودن / هم درد و هم درمان بودن  گزینۀ (

): نسیم (که چراغ را خاموش می کند) سبب روشن شدن چراغ شود.  گزینۀ (

): ندیده، دیدن، تناقض است. گزینۀ (

82

2

3

4

استعاره: فرعونیان، قبطیان، موسی، نیل / مراعات نظیر: فرعونیان، قبطیان، موسی، فرعون، نیل / کنایه: «نیل اندر میان بودن»: کنایه از دشواري هاي موجود در راه مبارزه گزینه 2 83

بررسی موارد:  گزینه 4

الف) تشبیه: اضافۀ تشبیهی: دارالملک عزلت، تاج فقر، تخت قناعت 

ب) کنایه: آستین از گرد عالیق انداختن      

ج) تلمیح: اشاره به داستان خضر و نوشیدن آب حیات / اشاره به آینۀ شهر اسکندریه که از عجایب هفت گانۀ قدیم بود. 

د) مراعات نظیر: گوهر، زر، گنج 

هـ) تناقض: زر از گدایان ستدن و به پادشاهان دادن / هم گدا و هم شاه بودن 

84

در این گزینه تشبیه وجود ندارد. / تشخیص: اي صبا (شئ بی جان را خطاب قرار داده است.)   گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها:

): تشبیه: چو مه / تضاد: است و نیست گزینۀ (

): جناس همسان دوش اّول دیشب، دوش دوم شانه و کتف / واج آرایی: تکرار صامت / ش /  گزینۀ (

): کنایه: بر ابرو گره زدن کنایه از خشم و ناراحتی / تضاد: دوست و دشمن گزینۀ (

85

1

2

4

در این گزینه جناس وجود ندارد. / تشبیه: کشتی باده: اضافۀ تشبیهی، باده به کشتی تشبیه شده است.  گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها: 

): استعاره: صنم استعاره از یار / تناسب: باده، بزم  گزینۀ (

): تشخیص: اي پیک صبا / مراعات نظیر: صبا، چمن، یار و خرامیدن گزینۀ (

): تشبیه: می عشق: اضافۀ تشبیهی / تضاد: خام و پخته  گزینۀ (

86

2

3

4

کنایه: لوح را از نقش چیزي جستن  کنایه از پاك کردن  گزینه 4

تشبیه: لوح دل اضافۀ تشبیهی: دل به لوح تشبیه شده است.  

حس آمیزي: تلخ گفتن (چشایی - شنوایی)

87←

در این بیت ایهام تناسب وجود ندارد. / مراعات نظیر: مطرب و می، می و َقَدح (کاسه)   گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها:

): تشبیه: زهر غم / تناقض: تریاقی (پادزهر) از سم داشتن گزینۀ (

88

1
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): کنایه: حلقه به گوش بودن / تشخیص: آمدن غم به مبارك باد کسی  گزینۀ (

): تشبیه: آتش عشق: اضافۀ تشبیهی / مجاز: شهر مجاز از مردم شهر گزینۀ (

2

4

تشخیص و استعاره: غالم بودن «طوبی» و «قّد صنوبر» تشخیص و استعاره هستند.   گزینه 1

مراعات نظیر: صنوبر، طوبی و قد

تناقض: در شام و شب، خورشید حضور داشته باشد تناقض است.

تشبیه: چو شام

89

تناقض: صاحب خبر آمد ولی من به جاي خبردار شدن بی خبر شدم.  گزینه 1

- معشوق - صاحب خبر            ایهام: صاحب خبر: 

- ناآگاه  - بدون خبر               بی خبر: 

حس آمیزي: گوشم به راه (شنوایی - بینایی) 

کنایه: گوش به راه بودن کنایه از نهایت انتظار

90

12

12

در گزینۀ  ایهام وجود ندارد. / تشبیه: کمند نظر: اضافۀ تشبیهی  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها:

»: مجاز: از پاي تا به سر مجاز از کل وجود / مراعات: سمع و بصر / پا و سر گزینۀ «

- نگاه کردن که با چشم تناسب دارد. / کنایه: چشم نگاه داشتن کنایه از بی توّجهی  - محافظت و نگهداري (قابل قبول است)  »: ایهام تناسب: نگاه:  گزینۀ «

- خورشید که با عّیوق (نام ستاره) تناسب دارد. / استعاره: آفتاب استعاره از یار - عشق (قابل قبول است)  »: ایهام تناسب: مهر:  گزینۀ «

914

1

212

312

- آرزو  - رایحه  در بیت  جناس همسان وجود ندارد. / ایهام: بو  گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها:

): تشخیص شیشه بازي سرشک (اشک) / تضاد: چپ و راست گزینۀ (

- آرزو  - هوا  ): مراعات: گل و نسرین / ایهام: هوا  گزینۀ (

): جناس ناهمسان: رام و رم / استعاره: آهو استعاره از معشوق گزینۀ (

92312

1

212

4

تشبیه: عالم به چشم سوزن  گزینه 4

تناقض: دنیا به اندازة سوزن باشد. 

- از تو دور باد  - در دوري تو          ایهام: دور از تو 

کنایه: تنگ دالن کنایه از انسان هاي غمگین 

اغراق:  دنیا به اندازه اي تنگ است که مانند چشم سوزن است.

93

12

تشبیه: چون کعبه  گزینه 4

کنایه: حلقه در گوش کردن کنایه از بندگی کردن 

جناس ناهمسان: جوش و گوش 

مجاز: سینه مجاز از درون و دل

94

آرایۀ تناقض در سایر گزینه ها:   گزینه 1

): با نسیم چراغ افروختن ): بحر آتش           گزینۀ ( ): فقیران منعم (ثروتمند) - گدایان شاه           گزینۀ ( گزینۀ (

95

234

تناقض در سایر گزینه ها:  گزینه 4

):  درد، درمان است.  ): لباس آلوده شد ولی پاك است.           گزینۀ ( ): بیماري شفا می دهد.           گزینۀ ( گزینۀ (

96

123

یار با نفس مسیحایی خود که مردگان را زنده می کرد ما را ُکشت = تناقض (در حالی که نفس عیسایی زنده کننده است.) گزینه 3 97

در بیت سؤال دل ویران عاشق آباد نمی شود، اّما در گزینۀ  دل از عشق آباد است و ویران نیست.  گزینه 2 982

تشخیص: پاي فکر: اضافۀ استعاري و تشخیص  گزینه 4

تشبیه: کرسی فلک: اضافۀ تشبیهی، تشبیه فلک به کرسی و صندلی 

اغراق: کرسی فلک در زیر پاي فکر گذاشتن  

کنایه: به کف آوردن: کنایه از به دست آوردن و حاصل کردن  

* کف مجاز از دست است.

99

- روي به صنم و بت - زلف به صلیب   در این بیت استعاره وجود ندارد. / تشبیه:  گزینه 2 10012

7

آرایه یازدهم - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



): مجاز: شهر مجاز از مردم / تشبیه: آتش عشق   گزینۀ (

): تناقض: آب و آتش به هم آمیختن / تشبیه: لِب لعل   گزینۀ (

): جناس همسان: پروانه: حشره     پروا، نه: ترسی نیست / تشبیه: چراغ روي: اضافۀ تشبیهی (روي به چراغ مانند شده است.)  گزینۀ (

1

3

4

در این گزینه ایهام و تشخیص وجود ندارد.   گزینه 2

): کوه اندوه: تشبیه / جناس: ناله - نالی       گزینۀ (

): شیر چکیدن از دهان کنایه از کودکی و نوجوانی / تشبیه: همچون شکر   گزینۀ (

- ماه سه روز که قابل قبول نیست ولی با سال و هفته تناسب دارد. / مراعات نظیر: سال، هفته، ماه - استعاره از یار   ): ایهام تناسب: ماه  گزینۀ (

101

1

3

412

چنگ اّول: نوعی ساز               چنگ دوم: مجاز از دست است.   گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها:

): مهر و ُمهر جناس ناهمسان دارند. در گزینۀ (

): زاد دوبار تکرار شده است. در گزینۀ (

): «باقی» تکرار شده اند. در گزینۀ (

102

1

2

4

- آهنگ موسیقی  - توشه و سرمایه   ایهام: نوا:  گزینه 2

کنایه: ساز طرب نماندن کنایه از غمگینی و ناراحتی

مراعات نظیر: چنگ و ساز و نوا

10312

بررسی تناقض در گزینه ها:   گزینه 1

): در میخانه که بامش در اوج آسمان است ولی دیوارش کوتاه است.   گزینۀ (

): در دریا غرق شدن و خیس نشدن گزینۀ (

): غایبی از مرگ حاضرتر نیست. گزینۀ (

104

2

3

4

حس آمیزي: شیرین نفس  گزینه 2

جناس ناهمسان: نفس و قفس 

تشخیص: اي بلبل (با موجودي غیر انسان صحبت می کند) 

تشبیه: همچو من 

105

تشخیص و استعاره: آفتاب دید  گزینه 4

تشبیه: چون سایه 

مجاز: هر دم مجاز از هر لحظه  

واج آرایی: تکرار صامت هاي / ت / و / د /  

106

 : بررسی آرایه هاي بیت  گزینه 3

تلمیح: به آیۀ  سورة «ص»، «قاَل أنَا خیٌر ِمنُه َخلَقَتِنی ِمن ناٍر و َخلَقَتُه ِمن طین» گفت: من از او بهترم مرا از آتش آفریده اي و او را از ِگل آفریده اي. 

تضاد: دیو و آدم        

استعاره: دیو استعاره از شیطان 

1073

76

جناس همسان: مهر اّول محّبت، دوم خورشید  گزینه 3

- ماه مهر که قابل قبول نیست ولی با ماه تناسب دارد.  - محّبت (که قابل قبول است)    ایهام تناسب: مهر اّول   

تشبیه: ماه چهره، چهرة معشوق به ماه تشبیه شده است. 

کنایه: در دل نشستن 

108

12

) جناس همسان وجود ندارد. / اغراق: در اشک غسل کردن (اغراق در گریستن)  در گزینۀ  گزینه 1

- دست که قابل قبول نیست ولی با چشم، گوش و روي تناسب دارد. / کنایه: فال زدن در بابی  - نوعی ساز موسیقی (که قابل قبول است)     ) ایهام تناسب «چنگ»    گزینۀ 

) تشخیص اي دل (باشی بی جان صحبت می کند) / تشبیه زلف یار به دام راه؛ غمزه اش به تیر بال  گزینۀ 

) استعاره: لب خندان قدح تشخیص و استعاره است / حس آمیزي: بو شنیدن  گزینۀ 

1091

212

3

4

در گزینۀ  تناقض وجود ندارد / دِل لعل تشخیص و استعاره است.  گزینه 4

) تشخیص: سپند شوخ، آتش را به فریاد آورد / تشبیه: دانۀ خال: اضافۀ تشبیهی  گزینۀ 

) تضاد: شب و روز / کنایه: به باد رفتن  گزینۀ 

) کنایه: «بدست کردن» کنایه از حاصل کردن / تلمیح: به زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی (ع)  گزینۀ 

1104

1

2

3
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، حس آمیزي وجود ندارد / استعاره: ُدر استعاره از معشوق  در گزینۀ  گزینه 1

) اغراق: سست شدن «ُزهره» (نام سیاره) / تشخیص: در رقص آمدن زهره  گزینۀ 

) تلمیح: داستان لیلی و مجنون / تشبیه: همچو باران  گزینۀ 

) کنایه: به یک چشم زدن کنایه از زمان اندك / تشبیه: آتش ظلم: اضافۀ تشبیهی  گزینۀ 

1111

2

3

4

- عهد و روزگار که قابل قبول نیست ولی با «فلک» تناسب دارد. / تشخیص: عهد بستن - پیمان که قابل قبول است    ، ایهام وجود ندارد. واژة «عهد» ایهام تناسب دارد:  در گزینۀ  گزینه 1

فلک 

) تشخیص: گریستن ابر و خندیدن شکوفه / تضاد: بگرید و بخندد  گزینۀ 

) اغراق: ناله و فریاد ما کوه را از جا برداشت / جناس ناهمسان: فریاد و فرهاد  گزینۀ 

) مراعات نظیر: لشکر، کمین، لشکرشکن / استعاره: بت استعاره از یار  گزینۀ 

112112

2

3

4

، مجاز وجود ندارد / تضاد: آتش و آب   در گزینۀ  گزینه 1

- فوري، سریع  - داغ      ) کنایه: دل برداشتن / ایهام: به گرمی    گزینۀ 

) واج آرایی: تکرار صامت / س / کنایه: از پا درآمدن  گزینۀ 

) استعاره: دهن الله اضافۀ استعاري و تشخیص / تشبیه: یاقوت لب اضافۀ تشبیهی: لب به یاقوت تشبیه شده است.  گزینۀ 

1131

212

3

4

تشبیه: دریاي اشک، اضافۀ تشبیهی، اشک به دریا مانند شده است.  گزینه 2

اغراق: زیاده روي در توصیف بسیاري اشک، اغراق است. 

تشخیص و استعاره: دل گرداب (گرداب به انسانی مانند شده است که دل دارد.) 

114

در گزینۀ  تناقض وجود ندارد. استعاره: دامن گل: اضافۀ استعاري. گل به لباسی تشبیه شده است که دامن دارد.  گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها: 

) مجاز: نان مجاز از روزي / کنایه: سیه کاسه  گزینۀ 

) تشبیه: گرد خواب /  تشخیص: سحرخیزي به شبنم نسبت داده شده است.  گزینۀ 

- درست و دقیق / تشبیه: آن شخص به درخت سرو ماند.  - راست قامت، صفت سرو است    ) ایهام: راست    گزینۀ 

1151

2

3

412

در گزینۀ  اغراق وجود ندارد. / تشبیه: چو خود  گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها: 

) تضاد: دشمن و دوست / کنایه: «از کسی گرد برآوردن» کنایه از نابودي  گزینۀ 

) کنایه: «نظر برگرفتن» کنایه از بی توّجهی / استعاره: ماه استعاره از معشوق  گزینۀ 

) تشخیص: دعا کردن مژه هاي معشوق / مراعات نظیر: دعا و شفا، بیمار  گزینۀ 

1161

2

3

4

در گزینه  ایهام وجود ندارد. استعاره: نرگس استعاره از چشمان معشوق.  گزینه 2

) جناس ناهمسان: زاري، یاري / واج آرایی: تکرار صامت هاي / بـ / و / ر/   گزینۀ 

) تشبیه: مزرع فلک، داس مه: اضافۀ تشبیهی / استعاره: ِکشته استعاره از اعمال انسان  گزینۀ 

) مراعات نظیر: ماهی و دریا / حس آمیزي: سخن تلخ (شنوایی – چشایی)  گزینۀ 

1172

1

3

4

اشاره: لعل استعارة مصّرحه از لب معشوق / تشبیه: چشم میگون: چشم مانند می و شراب (چشم خون آلود) – جام غم: اضافۀ تشبیهی گزینه 2 118

گزینۀ  ) به (میوه) زنخدان (چانه): اضافۀ تشبیهی  گزینه 2

گزینۀ  ) آب سرشک (اشک): اضافۀ تشبیهی 

گزینۀ  ) تیغ هجر: اضافۀ تشبیهی 

1191

3

4

واژه هاي «ِعلم و َعلَم» جناس ناقص حرکتی است. گزینه 1 120

در این بیت «سنگ و شانه» هر دو به یک معنا هستند و تکرار شده است. گزینه 1 121

در این گزینه جناس ناهمسان وجود ندارد و فقط «آهو» به معناي حیوان و «آهو» به معناي عیب است و جناس همسان است. گزینه 4 122

بررسی تشخیص در سایر گزینه ها:  گزینه 4

»: باد صبا دید گزینۀ «

»: نیشکر با دندان دستهایش را بفشارد گزینۀ «

123

1

2

9

آرایه یازدهم - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



»: ادعا کردن درخت سرو  3گزینۀ «

- غزل هاي شورانگیز  - بیتی چند  - صدایی دلکش  - هر شامگاهان  ترکیب هاي وصفی:  گزینه 3

- رهزنان دشت - رهزنان کوه  - اختران آسمان  - غزل هاي تو  - راهنماي ما  ترکیب هاي اضافی: 

1241234

12345

- چشمۀ زالل  - چشمۀ مّواج  - کشور سبز  - صحراي بی کرانه  ترکیب هاي وصفی:  گزینه 2

- چشمۀ امیدها - چشمۀ نوازش ها  - کشور آرزو ها  - صحراي عدم  - حصار ده  - پشت حصار  - دیوار خانه  ترکیب هاي اضافی: 

1251234

1234567

بررسی مجاز در سایر گزینه ها:  گزینه 4

: خون مجاز از کشتن : نگین مجاز از انگشتري  /  گزینۀ  : پاي تا به سر مجاز از کّل وجود  /  گزینۀ  گزینۀ 

126

123

بررسی مجاز در سایر گزینه ها:  گزینه 1

: جام مجاز از شراب گزینۀ 

: سر مجاز از روي، خاطر گزینۀ 

: جهان مجاز از مردم جهان گزینۀ 

127

2

3

4

«جهان» مجاز از مردم است. گزینه 1 128

در گزینۀ  جهان (مردم)      گزینه 2

در گزینۀ  جهان (مردم)     

در گزینۀ  آتش مجاز است (ظلم)

129← 1

← 3

← 4

«آتش بر سر آمدن» کنایه از آزار دیدن، جناس ندارد.  گزینه 4

: خاك شدن: کنایه از ذلّت، خاك و پاك (جناس)  گزینۀ 

: جوي و روي جناس، روي نهادن کنایه از حرکت کردن  گزینۀ 

: برد، خرد جناس، دست بردن کنایه از به دست گرفتن  گزینۀ 

130

← 1

← 2

← 3

«ب»: حس آمیزي  دستوري ندید (شنوایی - بینایی)  گزینه 2

«د»: مجاز  حرب مجاز از وسایل جنگی 

«الف»: واج آرایی  تکرار صامت «ر»

131←

←

←

شاه دین: استعاره از امام علی و مجاز نادرست است / شمشیر انداختن: کنایه از کشتن  گزینه 3

: شاهد آرزو: اضافۀ تشبیهی / رخ ننمودن: کنایه از برآورده نشدن آرزو  گزینۀ 

: در صلح: اضافۀ استعاري / کین و صلح: تضاد  گزینۀ 

: عمرو را به سپهر نبرد تشبیه کرده / گرد برانگیختن: کنایه از سرعت گزینۀ 

132

1

2

4

«د»: اغراق: صدگام پریدن  گزینه 4

«ب»: کنایه: بوسه زدن: تشکر 

«الف»: تشبیه: مانند کردن حضرت علی (ع) به نهنگ دریاي الهی / یم قدرت: اضافۀ تشبیهی 

«ج»: مراعات نظیر:    سر، روي  

133

اغراق: آب شدن دل سنگ  گزینه 2

کنایه: آب شدن دل 

تشبیه: خانۀ طاعت 

استعاره: بنیاد صبر: اضافۀ استعاري 

134

در این بیت تناقض وجود ندارد. جناس ناهمسان: تیغ، تیز  گزینه 2

) تلمیح، جنگ خیبر و ماجراي گشودن در قلعۀ خیبر به دست علی (ع) / تناسب: سر، دست 

) جناس ناهمسان: سوي، روي / کنایه: در صلح را بستن: کنایه از کنار گذاشتن آشتی و صلح 

) استعاره: شیر و پلنگ استعاره از پهلوانان (علی (ع) و عمرو) / کنایه: رنگ باختن کنایه از ترسیدن 

135

1

3

4

حسن تعلیل: سیاهی داخل گل الله به خاطر دودي است که از حسرت زیبایی چمنزار در دل الله نشسته است.  گزینه 4

تشبیه: چون چراغی 

- نوعی چراغ که پذیرفتنی نیست ولی با درفشان و دود تناسب دارد. - گل الله که پذیرفتنی است         ایهام تناسب: الله: 

136

12
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ناز و نیاز / می خوانند می رانند  گزینه 3

) جوان و پیر  ) مستی و هشیاري        گزینۀ  ) گل و خار        گزینۀ  گزینۀ 

137

124

- امید - عطر  واژة «بو» در این گزینه ایهام دارد:  گزینه 3 13812

مراعات نظیر: جغد – ویرانه – خاك  گزینه 2

ایهام: بو 

استعاره: جغد: استعاره از منکران ظهور

139

کنایه هاي موجود در ابیات گزینه هاي دیگر:  گزینه 4

»: خرمن سوختن: کنایه از نابودي  گزینۀ «

»: لب شکرشکن داشتن: کنایه از خوش سخن بودن  گزینۀ «

»: سرگران کردن: کنایه از بی اعتنایی به زیردستان  گزینۀ «

140

1

2

3

«شکست» وجه شبه این تشبیه است.  گزینه 3

شاعر جسم را به قفسی تشبیه کرده است که شکست آن باعث ترس و لرز آدمی می گردد.

141

تشبیه تفضیل (ترجیح)  مصراع اول: سخن گفتن تو از شیرین دل نشین تر است. / مصراع دوم: خندة تو زیباتر از شیرین است.  گزینه 4

- خوش و نیکو  - معشوقۀ فرهاد  ایهام مصراع اول: شیرین: 

استعاره  شکر: استعاره از سخن شیرین 

- مزة شیرین که در این معنی با شکر تناسب دارد.  - معشوقۀ فرهاد  ایهام تناسب  شیرین در مصراع دوم: 

142←

←12

←

←12

) بهشتی رخ / طوبی قد / خورشید لقا  گزینۀ  گزینه 4

) ابرو به طاق / ابرو به کمان / تار به کمند  گزینۀ 

) یار به مهر / عاشق به ذره / یار به خانۀ فروزنده (هرچند این تشبیه نیست)  گزینۀ 

) شیرین روش / عاشق به مجنون / شیرین منش / عاشق به فرهاد  گزینۀ 

1431

2

3

4

پارادوکس: «خاردشت محبت گل باشد» پارادوکس است. (تناقض)  گزینه 2

کنایه: «زمان به سر آمدن» کنایه از مردن 

جناس: «شکسته و شکست» جناس دارند. 

اغراق: «با یک جرعه تا ابد مست شدن» اغراق دارد. 

واج آرایی: «س» و «ب» واج آرایی دارند.

144

ب) استعاره: بوي محبت اضافه استعاري یا استعاره مکنیه است.  گزینه 3

د) تشبیه: «خرمن ماه» اضافۀ تشبیهی است. 

الف) اسلوب معادله: مصراع دوم بیت الف مفهوم همان مصراع اول را به زبانی مثل گونه بیان کرده است. 

ج) تلمیح: به ماجراي خضر نبی تلمیح دارد. 

توجه: در گزینه «د» نیز استعاره (ماه خرگهی) وجود دارد اما اگر استعاره را در گزینه «د» در نظر بگیریم آرایۀ تشبیه در گزینۀ (ب) یافت نمی شود. بنابراین (ب) را استعاره در نظر می گیریم نه «د»

را. (این گونه موارد در کنکور بسیار سابقه دارد.)

145

در میان آرایه هاي فوق فقط تناقص در بیت وجود ندارد.  گزینه 4

تشخیص: دل در طلب چیزي باشد تشخیص دارد. 

تناسب: دل و جان تناسب دارند. (دل و خون نیز تناسب دارند) 

حس آمیزي: خنده شیرین حس آمیزي دارد. 

کنایه: دل خون شدن کنایه از رنج بسیار 

سجع: دل و جان و طلب و طمع سجع متوازن دارند. 

استعاره: لعل شکرخا استعاره از لب است. 

- زیبا و دلنشین) است که در معناي اول با کلمه شکر تناسب دارد. - طعم شیرین  ایهام: شیرین در دو معناي: (

146

12

در بیت اول "سردي دیدن از آتش" پارادوکس یا متناقض نماست.  گزینه 1

در بقیه ابیات رابطۀ آتش و سرد تضاد است.

147

در بیت دوم: محبت تو را مانند خاك کند: تشبیه  گزینه 2

اگر هالك شوي آنگاه باقی می گردي: تناقض

148
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بررسی سایر گزینه ها: 

»: نه  تشبیه و نه متناقض نما دارد.  گزینۀ «

»: نه  تشبیه و نه متناقض نما دارد.  گزینۀ «

»: خواب تو مانند دولت بیدار است: تشبیه / پارادوکس ندارد.   گزینۀ «

1

3

4

در بیت اول: خفتۀ بیدار: پارادوکس، متناقض نما  گزینه 1

خواب و بیدار، ندیدي و ببین: تضاد 

در بقیۀ ابیات تضاد وجود دارد؛ ولی پارادوکس وجود ندارد.  

149

بیت اول: لشکر نجوم، سایۀ حمایت  گزینه 1

بیت دوم: خدنگ غمزه، جوشن جان، سپر صبر 

بیت سوم: آتش شوق، شمع دل، چراغ دولت 

بیت چهارم: سیل مالمت، کوه غم، شب هجران

150

) مشبه: هر یکی از ما // مشبهٌ به: اژدها // ادات تشبیه: چو (وجه شبه: سهمناکی و پرخاش جویی )  گزینه 2

) مشبه: رستم // مشبهٌ به: باد // وجه شبه: شتابان بودن // ادات تشبیه: چو 

) مشبه: لب // مشبهٌ به: شکر // ادات تشبیه: چون (وجه شبه: شیرینی و دل نشینی) 

) مشبه: ... // مشبهٌ به: ... // وجه شبه: آزار دادن و ستم کردن (ادات تشبیه نیامده است.) 

1511

2

3

4

در گزینۀ نخست، از آتش، شعِر تر پدید آمده است، اما آتش می سوزاند، تر نمی کند  متناقض نما داریم.  گزینه 1

در گزینۀ دوم، ابتدا مصراع اول متناقض به نظر می رسد، اما با خواندن مصراع دوم متوجه می شویم که فعِل «بسته است» مربوط به مصراع دوم است: از سِر زلف تو در پاِي دِل ما زنجیري بسته است

(دل ما عاشق زلف تو شده است)؛ بنابراین در این بیت فعل «گشاده است» به «دِر آفاق» و فعل «بسته است» به «سر زلف» نسبت داده شده است، پس فقط تضاد زیبایی در این بیت برقرار است اما

تناقض در کار نیست. 

در گزینۀ سوم نیز، پس از مرتب کردن مصراع اول متوجه می شویم که تناقض در کار نیست: اي که [از کنار من] رفتی اما نفسی از یاد من نرفتی. 

در گزینۀ چهارم هم اگر مصراع دوم را مرتب کنیم، متوجه می شویم که فقط با تضاد روبه رو هستیم نه تناقض. من بعد (از این پس) برآنیم (قصد داریم) که ِگرد دِر خمار (میخانه) بگردیم و از این

مذهب و عادت نگردیم (برنگردیم) 

152⇐

بین «نور و نار» در بیت «ج» جناس اختالفی است. (بین «بر و سر» هم جناس اختالفی برقرار است اما در گزینه ها به آن توجهی نشده است.) بین «پخته» و «خام» در بیت «د» تضاد برقرار گزینه 4

است. تکرار مصوت کسره (ــِـ) و برخی صامت ها نظیر / ش/ و / گ / موسیقی زیبایی به بیت «الف» بخشیده است. البته در بیت «ب» هم واج آرایی دیده  می شود اما در گزینۀ درست به آن توجهی

نشده است. 

153

(این بار با «تضاد» کار را آغاز کنید.)  گزینه 1

بیت ب: تضاد میان «جمع ـ ُمشّوش» برقرار است. 

بیت د: تُرك و تَرك جناس ناقص حرکتی دارند. 

 خواندن صحیح بیت در مواردي چون بیت د این سؤال بسیار مهم است.

از کتاب تناسب مفهومی و آموزش خوانِش بیت  ها غافل نشوید. 

154

«چنگ» و «ساز» در بیت نخست هر دو بار، در یک معنا آمده اند و آرایۀ تکرار را پدید آورده اند نه جناس تام  گزینه 2

ج: اگر می ُکنی (دل خلق را ریش می ُکنی) بیخ (ریشۀ) خود را می َکنی  «می ُکنی ـ می کنی» جناس حرکتی دارند. («افسون» و «افسانه» در بیش از یک حرف تفاوت دارند.) 

د: تکرار واج «ش» واج آرایی می آفریند. 

هـ: گویاي خاموش: پارادوکس

155

⇐

مصرع دوم این بیت را شهریار از حافظ تضمین کرده است:  گزینه 1

بختم ار یار شود، رختم از این جا ببرد    «حافظ»    نیست در شهر نگاري که دل از ما ببرد 

اما وجود تلمیح در سه بیت دیگر، برگزیدن گزینۀ نخست را آسان می کرد. 

156

براي روییدن الله در کنار مزار عاشقان و شهیدان در بیت هاي  و  علّت هایی شاعرانه و زیبا آمده است: در بیت نخست، فریاد فرهاد از گوش سنگ خون چکانده است و آن خون، گزینه 2

همان الله است! و در بیت چهارم الله، گوشه اي از کفن خونین شهیدي ست که در خاك کرده اند. (در این مورد، حسن تعلیل به همراه تشبیه است.) 

در بیت سوم هم علّتی شاعرانه و زیبا براي سوسوزدن ستاره ها خلق شده است. 

(متوجه ایهام تناسب زیباي واژة «سنگین» در بیت نخست شدید؟) 

15714

«َمحمل» مجاز از «کاروان» است (جزء به جاي کل). «خاك» مجاز از «گور» است (جنسّیت)  گزینه 3

«پیمانه» مجاز از «شراب» است (جایگاهی)

158

«مجلس» مجاز از «حاضراِن در مجلس» است (جایگاهی). «در» مجاز از «خانه و مغازه» است (جزء به جاي کل). «جام» مجاز از «شراب» است. (جایگاهی) گزینه 1 159

12

آرایه یازدهم - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



معناي بیت نخست: اگر خاِك آرامگاِه مرا پس از مرگ اَلَک کنند (بیختن: غربال و اَلَک کردن) تمامش گرِد حاصل از زنگ زدِن نوِك تیرهایی است که به سوي مِن عاشق پرتاب کرده اي! (واقعاً

«خاك» معناي خودش را می دهد و مجازي در کار نیست.)

گزینه 2 فردي را درنظر بگیرید در حال غرق شدن؛ صدایش به گوش کسی نمی رسد چون اصًال در آب فرورفته است و دیگر توان فریاد ندارد؛ اما دستش که از آب بیرون آمده و کمک

می خواهد چه؟ صداي آن دست از هر فریادي بلندتر است! 

«دست غریق یعنی فریاد بی صداییم» 

گوش به نالۀ شاعر از روي ترحم نظر نمی افکند!  «گوش ترحم» اضافۀ اقترانی است. اینکه گوش بتواند ببیند، حس آمیزي است. در مصراع دوم، «دست غریق» به «فریاد» مانند شده و «فریاِد

بی صدایی» متناقض نماي شاهکاریست در این تصویر بی نظیر.

160

⇐

در گزینۀ نخست، براي خم شدن ساقۀ نرگس؛ در گزینۀ دوم براي باریدن باران و در گزینۀ سوم براي جاري بودن دجله در بغداد، علّت هایی غیرواقعی و شاعرانه آمده است؛ در گزینۀ گزینه 4

چهارم به چنگ و عود شخصیت انسانی بخشیده شده است اما دلیلی براي موضوعی ذکر نشده است. 

161

دو اسبه بودن گردونه (کاالسکه) نشانۀ سرعت باالي آن است  دو اسبه کنایه از با سرعت است.  گزینه 4

لگام (افسار) باز گرفتن از اسب نشانۀ آن است که سوار کار می خواهد دوباره اختیار اسب را در دست بگیرد  لگام بازگرفتن کنایه از کم کردن سرعت و ایستاندن اسب است. 

«خون» در معناي واقعی خود نیامده است، بلکه مجاز از کشتن است. 

مراعات نظیر (تناسب) زیبایی میان «دو» و «سه» و همچنین «اسب» و «لگام» پدید آمده است. واج آرایی واج (س) در مصراع نخست گوش نواز است.

162⇐

⇐

بیت نخست استعاره ندارد. (در مثال، استعاره و کنایه اي که ما را به موضوع برگرداند، پذیرفته نیست.)  گزینۀ  رد می شود.  گزینه 4

بیت دوم حس آمیزي ندارد  گزینۀ  رد می شود. 

بیت چهارم اسلوب معادله ندارد (هیچ مصراعی مثاِل مصراع دیگر نیست)  گزینۀ  رد می شود. 

: «چشیدِن ناکامی» حس آمیزي است.  بیت 

: مصراع دوم مثاِل مصراع نخست است و مصراع ها استقالل دستوري دارند؛ پس اسلوب معادله برقرار است.  بیت 

: واقعاً بابت درآوردِن مروارید از دل صدف، آن را می شکافند  حسن تعلیل ندارد؛ اما اسلوب معادله برقرار است.  بیت 

: تضاد میان «غم» و «بشاشت» برقرار است.  بیت 

:«آب خشک» (منظور «آِب خالی است» به پیروي از ترکیب «نان خشک») متناقض نما (پارادوکس) است. مصراع دوم ادامۀ مصراع نخست است؛ نه مثاِل آن  اسلوب معادله برقرار نیست. بیت 

163←2

←3

←1

1

2

3←

4

5←

گزینه 4 نکته: عکس یعنی جابجایی اجزاي یک جمله در ادامۀ آن جمله یا بیت. 

الف: بین «بر در» و «در بر» عکس برقرار است (و البته دو جناِس همسان) 

ب: در آشوبگري و فّتان بودِن چشماِن خمار یار اغراق شده است. 

ج: «دور از تو» ایهام دارد. 

د: از پا افتادن را معراج دانستن، متناقض نماست (بیت اغراق هم دارد.) 

هـ: «داغ بر دل نهادن» و «پا در محمل نهادن» مفهوم کنایی دارند. 

164

الف: در دِل جام هم گویی خون افتاده است.  تشخیص («لب لعل» تشبیه رایجی است.)  گزینه 2

ـ داراي مردمک سیاه («نگاه ندارد» ایهام تناسب دارد.)  ـ ستمگر،  ب: دل سیه: 

ج: چشم به گلستان مانند شده است. دلیلی که براي پلک برهم ننهادن ارائه شده است، نامربوط و غیرمنطقی نیست.  حسن تعلیل در کار نیست. 

د: می گوید به این دلیل ما همیشه با می و معشوق دنیا را می گذرانیم که در قیامت هم ما را همین طور محشور کنند و به بهشت ببرند.  حسن تعلیل رندانه 

165←

12

←

←

کعبه نیلی (کبود) پوشیده است و رود فرات در جوش و خروش است  تشخیص داریم. // شاعر علت سیاه پوشی کعبه را سوگ و ماتم سّقاي کربال (حضرت عباس) می داند و علت گزینه 2

جوش و خروش و ناآرامی فرات را تشنه ماندن او  حسن تعلیل داریم. // «نیلی» در این جا به رنگ کبود و آبی تیره داللت دارد اما به دلیل آمدن «فرات» معناي رود «نیل» به ذهن خطور می کند

 ایهام تناسب داریم. // شاعر حضرت عباس را به دریایی مانند کرده است که َمشکی بر دوش می کشید.

166⇐

⇐

⇐

ـ باري: به هرحال  ـ باري: یک بار و محموله،  بیت آ:  گزینه 3

بیت  ب: اینکه اِحرام به عنوان نماد مسلمانی ُزنّار (نماد نامسلمانی) بشود، متناقض نما است. 

بیت  پ: «این قطره» استعاره از ذهن و خیال است. 

بیت ت: «بار ـ کار» جناس ناقص (ناهمسان) دارند. 

بیت ث: معناي بیت:اگر کمرت و مویت را صدبار هم اندازه بگیري، کمرت باریک تر از مو است و مویت به کمرت می رسد. 

16712

»: ذّره ـ خورشید: تضاد // چشمۀ خورشید: اضافۀ تشبیهی  گزینۀ « گزینه 2

»: «جام» مجاز است از باده و می، اما متناقض نمایی در کار نیست.  گزینۀ «

»: «افتادن کاله از سر» نشانۀ رسوایی یا شوریدگی است و ...  گزینۀ «

ـ چه چیزي از تو در راه افتاده است؟ ( که این همه داد وعربده به راه انداخته اي؟)  ـ براي تو چه اتفاقی افتاده است؟  »: تو را چه افتاده است:  گزینۀ «

1681

2

3

412
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معناي بیت: اگر ماِه من (معشوق من) از مهر (عشق و وفا) دور است، دور (عجیب) نیست؛ زیرا تا دنیا بوده، مهر (خورشید) و ماه از هم دور بوده اند.  علّتی زیبا و شاعرانه براي گزینه 1

بی مهري و بی وفایِی یارش دست و پا کرده است!

169←

«تخم نیکی» اضافۀ تشبیهی است؛ خوبی به تخم و دانه اي مانند شده  است. جناس ناهمسان (اختالفی) میان «بَر» و «َسر» وجود دارد.  گزینه 3

«لرزان» بودن در اینجا نشانۀ خمشگین بودن است  «لرزان» کنایه دارد. 

«نگریستن» به «گفتار»، نسبت داده شده  است، پس «گفتار» دیدنی پنداشته شده  است  حس آمیزي

170

⇐

⇐

) «نظر گشودن» نشانۀ منتظر بودن است و «کمر بستن» نشانۀ آماده شدن و هّمت کردن است.  گزینه 3

) «پا بر زمین فشردن» نشانۀ استقامت به خرج دادن است و دندان به دندان ساییدن نشانۀ خشم بسیار. 

) این که دستی بتواند دِر خیبر را بگشاید نشان از نیرومندي آن است  «خیبرگشا» کنایه از بسیار توانمند و پر زور است. «سر بریدن» کنایه از کشتن و «پا فشردن» کنایه از اصرار ورزیدن است. 

) در خاك غلتیدن نشانۀ کشته شدن و بوسه زدن بر دست نشانۀ سپاسگزاري و بزرگداشت است.

1711

2

3⇐

4

این بیت تناسب میان «دزدي و عیار» و «کاووس و خسرو» و «تاج و کمر» دارد، اما فاقد تشبیه است. اختر شب دزد ترکیب وصفی است و نمی تواند تشبیه در نظر گرفته شود.   گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

» تشبیه: آتش زهد / آتش ریا /  خرمن دین      تناسب: آتش و سوختن  گزینۀ «

» تشبیه: ابرو همچون هالل                           تناسب: آسمان و هالل  گزینۀ «

» تشبیه: مزرع فلک / داس مه                                 تناسب: مزرع و داس و کشته و درو  گزینۀ «

172

1

2

3

کنایات آمده در بیت ها: پرده در شدن و به عالم سمر شدن: فاش شدن راز، سر به مهر: پنهان و مخفی  گزینه 1

» دم در کشیدن: سکوت  کردن » کنایه ندارد. گزینۀ « » خون جگر: سختی هاي فراوان. گزینۀ « گزینۀ «

173

234

در این بیت سه استعاره وجود دارد: فکر کردن بلبل، یار شدن گل و در فکر عشوه گري بودن گل  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

»: برخاستن باد صبحگاهی به هواي معشوق  گزینۀ «

»:مزاج داشتن دهر  گزینۀ «

»:گل استعاره از معشوق و خار استعاره از رقیبان معشوق است.  گزینۀ «

174

1

2

3

عنان عقل از دستم رفت یعنی اختیار از دستم خارج شد و معناي عاشقی از این بیت برنمی آید. گزینه 1 175

در بیت «ب» اضافۀ تشبیهی «صبح امید»، امید به صبحی مانند شده است و در اضافۀ استعاري «دست شب»، شب به انسانی مانند شده که دست دارد، پس بیت یک اضافۀ تشبیهی و یک گزینه 1

اضافۀ استعاري دارد. 

در بیت «الف»، «گوي خوبی» و «تشبیه خورشید به نی سوار» دو تشبیهی هستند که در بیت آمده است.

176

آرایه هاي تشبیه در چوگان حکم و باز ظفر هر دو از نوع اضافۀ تشبیهی و ایهام در گویی معناي اول انگار و معناي دوم گوي چوگان.  گزینه 1 177

کنایه: کامم تلخ شد: زندگی ام سخت شده است، ناکام و ناامید شده ام.  گزینه 2

اضافۀ استعاري در «کام جان» 

واج آرایی در مصراع دوم و تناسب در شیرین و شکر، لب و کام و حتی در صبر و تلخی (معناي واژة صبر گیاهی تلخ است) 

178

در مصراع دوم، «که» اول به معناي «چه کسی» و «که» دوم به معناي حرف ربط باهم جناس همسان (تام) دارند.  گزینه 1

- مزة شور (با نمکدان تناسب دارد.)  - شور و هیجان  این بیت ایهام ندارد. ایهام تناسب دارد.  شور: 

بررسی سایر گزینه ها: 

» تشبیه: مانند مور در جایی بودن / جناس در مور و زور  گزینۀ «

» تشبیه: چو الله / مراعات نظیر در درودن و کشتن و الله دیده می شود.  گزینۀ «

» مصراع اول مصداقی براي مصراع دوم است. (اسلوب معادله) / تضاد  پشت و روي گزینۀ «

179

←12

2

3

4←

بررسی سایر ابیات:  گزینه 1

بیت «د»: آتش هجران تشبیه از نوع اضافۀ تشبیهی است. 

بیت «ب»: «آب خوردن از چشمۀ سراب» تناقض است. 

بیت «ج»: شکرخنده کنایه از خندة زیبا است. 

بیت «الف»: اسلوب معادله دارد چون مصرع دوم مثال و مصرع اول حکم کلی است. این بیت تشبیه ندارد. 

180

» تعداد استعاره ها بیشتر است: دل مورد خطاب واقع شده، تشخیص و استعاره دارد - «سنبل» استعاره از «مو» - «کمند» استعاره از «مو»  در بیت گزینۀ « گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها:

1814
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»: دل تشخیص و استعاره دارد.  گزینۀ «

»: «سرو» استعاره از «معشوق»، «آتش مذاب» استعاره از «شراب».  گزینۀ «

»: عقل تشخیص و استعاره است.  گزینۀ «

1

2

3

استعاره: «لعل» استعاره از «لب»  گزینه 3

تشبیه: قامت یار مانند طوبی (درخت بهشتی) و لعل (لب) او همچون سرچشمۀ کوثر است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

» تشبیه به شکل اضافۀ تشبیهی در آتش عشق و دریاي غم آمده است، ولی بیت فاقد استعاره است.  گزینۀ «

» کنایه: کم نشدن سایه از سر ما / پارادوکس ندارد و «پیر» و «جوان» تضاد دارند.  گزینۀ «

» مجاز: «خاك» مجاز از: «گور» / تضمین ندارد. گزینۀ «

182

1

2

4

در این گزینه هیچ پارادوکسی دیده نمی شود.  گزینه 3

بررسی گزینه هاي دیگر: 

»: تلمیح به ماجراي عاشوراي حسین  گزینۀ «

»: مهر به معناي محبت و عشق معناي مورد نظر شاعر است و به معناي خورشید که معناي موردنظر شاعر نیست با «آفتاب و عیوق» تناسب ایجاد می کند.  گزینۀ «

»: «تُرك» و «تَرك»: جناس ناهمسان اختالفی  گزینۀ «

183

1

2

4

جناس وجود ندارد. / گدا و سلطان تضاد دارند.   گزینه 3

» کنایه: به پاي و سر رفتن یعنی با اشتیاق حرکت کردن ایهام تناسب در دست نداد که به معنی ممکن نشد معناي مورد نظر شاعر است و در معناي عضوي در بدن با پاي و سر مراعات نظیر گزینۀ «

دارد. 

» استعاره: بت استعاره از معشوق، لعل استعاره از لب، شکر استعاره از سخن / جناس  ناهمسان: ُدر ، َدر  گزینۀ «

» تلمیح به داستان حضرت یوسف و جناس در دام و بام و جام / در و بر  گزینۀ «

184

1

2

4

بررسی بیت ها:  گزینه 2

بیت «الف»: شاعر، علت مرگ معشوق را چشم حسوِد ماِه چرخ می داند که همین امر «حسن تعلیل» ایجاد کرده است. 

بیت «ب»: «میان صفا و صفا» جناس تام است، اولی به معناي صمیمیت و دوم بخشی از مراسم حج است. 

بیت «ج»: پرده و نقاب تناسب دارند. 

بیت «د»: واژة «الله» ایهام تناسب دارد. معناي نزدیک آن «گل الله» که کاربرد دارد و معناي دور آن «چراغ» است که کاربرد ندارد؛ ولی با «سوخته» و «دود» تناسب دارد. 

بیت «هـ»: «هجر و وصال» تضاد دارد.

185

تشبیه: دل به افسانه / عشق به شمع  گزینه 4

مراعات نظیر: شمع، پروانه، سوختن 

استعاره: نسبت دادن دیوانگی به دل استعاره از نوع تشخیص است. 

186

تضمین در این بیت به کار  نرفته و به ماجراي سرودن شعر بوي جوي مولیان رودکی براي شاه بخارا تلمیح دارد./ بوي جوي مولیان، چنگ و شاه تناسب دارند.  گزینه 3

»: تکرار: ظلوم - تلمیح به آیۀ قرآن و دادن امانت الهی به انسانی که ظلوم و جهول است. واج آرایی «س»  گزینۀ «

»: فریاد رعد اضافۀ استعاري دارد، دریاي عشق اضافۀ تشبیهی و تناسب میان قطره و دریا  گزینۀ «

»: استعاره: «دیو و َدد» استعاره از حریفان بی خرد، دال: تشخیص و استعاره / تشبیه: تو مرغ زیرك هستی/ واج آرایی: تکرار واج هاي «ر،د» گزینۀ «

187

1

2

4

تکرار: بیت «د»: «به» در مصراع دوم بیت تکرار شده است.  گزینه 2

تلمیح: بیت «ج»: ماجراي پیمان خداوند با انسان ها که به عهد روز الست مشهور است. 

مجاز: بیت «ب» چشم مجاز از نگاه کردن است. 

ایهام: بیت «الف» نو ایهام دارد، معناي اول از نو به معنی دوباره و معناي دوم از نو منظور از شعر نو و نوآوري هاي نیما است. 

188

این بیت سه جناس دارد، اما گزینه هاي دیگر دو جناس. جناس هاي بیت: خار و خاره / خاره و باره / بر و برگ  گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها: 

»: بگذشتم و بگذاشتم / دگران و نگران  گزینۀ «

»: روز و روزه / روزه و کوزه  گزینۀ «

»: که و که (در مصراع اول کلمۀ پرسشی است به معناي چه کسی و در مصراع دوم حرف پیوند وابسته ساز است.)/ من و ظن گزینۀ «

189

2

3

4

کنایۀ موجود در بیت در مصراع دوم آمده است. ماه کمان ابروي در لحد منزل کرده است کنایه از مردن اوست. توجه کنید که کمان ابرو تشبیه بلیغ دارد ابروي یار به کمان مانند شده گزینه 2

اما کنایه مربوط به ابرو نیست مرتبط با یار است و «ماه کمان ابرو» استعاره از معشوق است. 

بررسی سایر گزینه ها:

190
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»: همچون باد گذشتن کنایه از سرعت زیاد است.  گزینۀ «

»: از لب مانند شکرش بوي شیر می آید کنایه از بچه بودن و بزرگ نشدن است.  گزینۀ «

»: رخ همچون زر کنایه از بیماري و زاري صورت عاشق است.  گزینۀ «

1

3

4

شاعر می گوید هنگامی که با تو عهد بستم عهد خود را با دیگران شکستم و این مفهوم پارادوکسی ندارد.  گزینه 4

»: بت پرست بودن در عیِن کافر نبودن  پارادوکس  گزینۀ «

»: دیدن سعادت در بطِن نحسی و حقیقت در عیِن مجاز گزینۀ «

»: هم دود بودن و هم نور بودن و هم جمع بودن و هم پریشان بودن  پارادوکس گزینۀ «

191

1=

2

3=

در این گزینه افعال ضد هم در مقابل هم قرارگرفته و در  هم ترکیب و جمع نشده اند.  گزینه 4

»: باهوش و بی هوش و ناطق و خاموش  گزینۀ «

»: از رنگ بی رنگ بودن  گزینۀ «

»: معراج از پا افتادن، شرم سرافرازي  گزینۀ «

192

1

2

3

شاعر جهان را تشبیه به برف و یخ و مخاطب را تشبیه به فصل گرما کرده که تلمیح ندارد.  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

»: موج اَلَست  گزینۀ «

»: منصور و دار: تلمیح به داستان منصور حلّاج  گزینۀ «

»: آب حیوان تلمیح به سرچشمۀ آب زندگانی در شرق  گزینۀ «

193

1

2

3
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فارسی 1 (کنکور 1400)

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: امال - آقاي کنکور

درمتن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 1

«از طرف دیگر صکان دارها قایق هایشان را می شویند و با دقتی عجیب همه چیز را وارثی می کنند. 

بچه هاي متواضع و ساده اي هستند که همیشه در مسجد و نماز جمعه و محل کارت و اینجا و آنجا می بینی. بعضی دیگر از بچه ها گوشه خلوتی یافته اند و

گذشته خیش را با وسواص یک قاضی می کاوند. 

همه تاریخ اینجا حاضر است بدر و هنین و عاشورا اینجاست.»

شش یک پنج سه

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 2

تیمور، پس از آنکه شهر توس را گشود، فرمان داد که از کشتار مردم آن دست بردارند؛ زیرا فردوسی، شاعر ایرانی، روزگار خود را در آن به سر برده بود.

آنگاه تیمور بر سر قبر او شتافت و چون جزبه اي اسرار آمیز او را به سوي فردوسی می کشید، خاست که قبرش را بگشایند. پس به سوي تاطار - آنجا که

نیاي بزرگش، چنگیز، در معبدي آهنین آرمیده است - روي آورد.

3241

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 3

َسرورم! اي سرور آزاده گان! / در زمانه ي صقوط و ویرانی / جز تو، کسى نمانده است. / َسرورم! / در شور زار شهرهایى که طاعون و قبار بر آنها چیره است

/ در شهرهاي مرگ که باران از باریدن بر آنها بیمناك است / جز تو، کسی نمانده است / که در زندگی ما نخل و عنب و تاکستان بکارد/ جز تو کسى نمانده

است. / مگر تو! /  مگر تو! / پس درهاى امید و روشنایی را به روي ما بگشاي!       

چهار سه پنج دو

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 4

ماعده هاي آسمانی نوشته ي آندره ژید، نویسنده ي فرانسوي، سیرو صلوکی است در گستره ي عرفان که زیبایی هاي زمینی و آسمانی را با هم به تصویر

می کشد. زبان او گاه آن چنان عوج می گیرد که زبان خدا می شود براي هدایت انسان و او می کوشد تا سفره هاي زمینی را در پرتو سفره هاي آسمانی معنا

ببخشد و انسان را از غرق شدن در دلبستگی هاي مادي رهایی داده به سفره هاي آسمانی فراخواند. این نوشته با بسیاري از مظامین عرفانی شرقی ارتباط

نزدیک دارد.

3241

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 5

(لیاقت و برازنده گی - زهره در و کم جرأت - نادره و کمیاب - خالق و رازق - غلغله زن - ورته و زمین پست - هنگامه و داد و بیداد - یله و رها)

چهار  سه دو یک

در همۀ ابیات به استثناي بیت .................. غلط امالیی وجود دارد.  . 6

 نه همه مستمعی فهم کند این اصرار  کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند

 این قدر هست که تغییر غزا نتوان کرد  آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایم

 بزه کردي و نکردند موذنان صوابی  به چه دیر ماندي اي صبح که جان من برآمد

 که جان یابدت زان خورش پرورش  مخور طعمه جز خسروانی خورش
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در بیت هاي زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 7

تویی رّزاق هر پیدا و پنهان 

زهی گویا ز تو کام و زبانم 

چو در وقت بهار آیی پدیدار 

فروق رویت اندازي سوي خاك

تویی خلّاق هر دانا و نادان  

تویی هم آشکارا هم نهانم 

حقیقت پرده برداري ز رخصار 

عجایب نقش ها سازي سوي خاك

چهار سه دو یک

در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 8

«عزیز دیدار باش تا در چشم اغربا، رعیت و لشکر خار نگردي و زینهار ذلیل مباش و بر خلقان خداي تعالی به سزا رحیم باش»

چهار سه دو یک

در گروه کلمات زیر چند واژه با امالي غلط وجود دارد؟   . 9

(قیاس و سنجش)، (دلّاك و قیّم)، (مقصود و قرض)، (رقعه و نامه)، (مسلخ و رختکن)، (گزاردن و اجازه دادن)، (برپاي خواستن)، (فراغ و آسایش)

پنج چهار سه دو

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  غلط امالیی وجود دارد.  . 10

 تا بگویم شرح درد اشتیاق  سینه خواهم شرحه شرحه از فراغ

 الغرصفتان زشت خو را نکشند  در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

 القیاس از جوز خوبان القیاس  دین و دل بردند و قصد جان کنند

 اهل نذر حکایت دل خوش ادا کنند  بی معرفت مباش که در من یزید عشق

در کدام بیت غلط امالیی دیده می شود؟  . 11

 به شهر خود روم و شهریار خود باشم  غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم

 اندر طلب طعمه پر و بال بیاراست  روزي ز سر سنگ عقابی به هوا خواست

 صد حجاب از دل به سوي دیده شد  چون غرض آمد هنر پوشیده شد

 همه عاقالن کور گردند و کر  قضا چون ز گردون فروهشت پر

در عبارت زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟   . 12

«عامل شهري به خلیفه نبشت که دیوار شهر خراب شده است آن را امارت باید کردن. خلیفه در جواب نبشت که شهر را از عدل دیوار کن و راه ها از ظلم و

خوف پاك کن که هاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گچ.»

چهار سه دو یک

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 13

(سور اسرافیل)، (بدایت و آغاز)، (سیرت و رفتار)، (عداوت و دشمنی)، (نقض و شکستن)، (اصرار و رازها)، (بو و رایحه)، (تالتم و پریشانی)، (تصلّا و

آرامش)، (خطابه و سخنرانی)

پنج چهار سه دو

در همۀ گزینه  ها به جز گزینۀ .................. غلط امالیی دیده می شود.   . 14

در مقابلۀ جفا وفا کرد و در مقابلۀ زشتی آشتی کرد و در مقابلۀ لئیمی کریمی کرد.

قّصۀ حال یوسف را نیکو نه از حسن صورت او گفت بلکه از حسن صیرت او گفت.

برادران یوسف چون او را زیادت نعمت دیدند و یعقوب را بدو میل و انایت دیدند حسادت کردند.

در بهشت انحار و اشجار است و در قرآن اخبار و اعتبار است.
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در کدام بیت غلط امالیی دیده نمی شود؟  . 15

 که بنشاندت پیش آموزگار  یکی نقض بازي کند روزگار

 گر به قناعت رسی فقر غنا می شود  حرص به صد عّز و جاه در همه صورت گداست

 وین حرف و معّما نه تو خوانی و نه من  اسرار عزل را نه تو دانی و نه من

 دولت به تو موصول و سعادت به تو مقرون  خالق ز تو رازي و خالیق ز تو خشنود

همۀ بیت ها به جز بیت.................غلط امالیی دارد.  . 16

 به دولت تو گنه می کند به انبازي  خبیث را چو تعّهد کنی و بنوازي

 که این عجوزه عروس هزار داماد است  مجو درستی عحد از جهان سست نهاد

 نه بی مطرب شدي تبعش گشاده  نخوردي بی غنا یک جرعه باده

 تا چشم بر قضا کند و صبر بر جفا  مظلوم دست بستۀ مقلوب را بگوي

در همۀ بیت هاي زیر به جز .................. غلط امالیی دیده می شود.  . 17

 هر َعلَم را در کف ما مرحمی است  هر یکی از ما مسیح عالمی است

 بشکست عهد صحبت اهل طریق را  صاحبدلی به مدرسه آمد ز خوانقاه

 هرگز نکند ُدّر گرانمایه به چنگ  غّواص گر اندیشه کند کام نهنگ

 نه تو من شوي نه من تو به همین همیشه شادم  که به عالم مشعیّت تو چنان و من چنینم

در عبارت زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟   . 18

« خالف راه ثواب و نغز راي اولوااللباب که زوالفقار علی در نیام و زبان سعدي در کام »

چهار سه دو یک

در میان گروه کلمات زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟   . 19

« غوغا و هنگامه - پریشانی و اضطراب - جذر اعداد - درع و ذره - هژیران دالور - لحن حماسی - سمند سرکش - تاج و دیهیم - نغز و دلکش - عزم و

اراده - هالل احمر »

چهار سه دو یک

در کدام بیت غلط امالیی دیده نمی شود؟  . 20

 فلک گفت احسنت و مه گفت زه »   « غذا گفت گیر و قدر گفت ده 

 خروشان دل خاك در زیر نعل »   « همه تیغ و ساعد ز خون بود لعل 

 تنی لرز لرزان و رخ صندروس »   « کمان را به زه کرد زود اشکبوس 

 ملک آفرین گوي رزم شماست »   « فلک در شگفتی ز عظم شماست 

در کدام بیت غلط امالیی دیده می شود؟  . 21

 رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است  مگر به تیغ اجل خیمه برکنم ورنی 

 خبر کن حریص جهان گرد را  قناعت توانگر کند مرد را 

 چرخۀ چرخ پست تو بی تو به سر نمی شود  دیدة عقل مست تو گوش طرب به دست تو

 تا بر شتر نبندد مهمل به روز باران  با ساربان بگویید احوال آب چشمم 

در بین گروه کلمات زیر امالي چند واژه نادرست است؟   . 22

«لحن حماسی - سنان و سرنیزه - جذبه و کشش - جذر و مد - سمند سرکش - درع و جوشن - مضطرب و نگران - ذلّت و خواري - نوخواسته و تازه به

دوران رسیده»

چهار سه دو یک
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در کدام بیت غلط امالیی دیده می شود؟  . 23

گه تالطم امواج گوهر اندازد   غیاث دولت و ملت که بحر خاطر او  

از فراق او به فریادیم، فریاد از فراق   وه که رفت آن شوخ و بر ما کرد بیداد از فراق  

چون در زالل یوسف صّدیق دیگري  خاقانیا چه ترسی از اخوان گرگ فعل  

در او هم سور و هم ماتم نگنجد   دلی کاو فارغ است از سور و ماتم   

در کدام گزینه غلط امالیی دیده نمی شود؟  . 24

طمأنینه و متانت، مخذول و زبون، اناء مطبخ، نغز گفتار مألوف و معروف، ژاژ خواییدن، معاصی و سیئات، منثور و منظوم

 لئامت و فرومایه گی، عزم تماشا، نسیان و وسواس، تقریظ و یادنامه مدیون و منّت گزار، غارب و آخره، وقب و گرده، استماء خطابه

در عبارت زیر چند غلط امالیی یافت می شود؟   . 25

«میرزا مسیح خان ملتفت شیطنت خسرو نشد و قلم آهنین فرسوده را در دوات فرو برد و با وقار و طمأنینه، مطابق عادت مألوف یک نمرة بیست براي

خسرو- که در آن عوان، دو کالس از ما جلوتر بود- گذاشت.»

چهار سه دو یک

کدام گزینه داراي غلط امالیی است؟  . 26

 غرض نه حّظ خود آسودگی خلق خداست در این خرابه همانا عمارتی که کنی 

 به گفتار نغزش دل و هوش داد قضا را به دست لطیفی فتاد 

 به باغ ملک ز شاخ عمل به عمر دراز   هزار نقش نگارد ز خط ریحانی 

 بر گرز طورآساي تو، نور تجلّی ریخته  از تیغ نور افزاي تو، وز رخش صور آواي تو

در مجموع در ابیات زیر چند نادرستی امالیی دیده می شود؟  . 27

 گهی که عشق شود قالب و خرد مقلوب   چگونه گوش توان کرد بر خردمندان

 ز آنچ رشک شهان شد گدا امید چه دارد   ز عشق عاشق مفلس عجب فتند لعیمان 

 نی لذت مستی اش علم می ارزد  نی دولت دنیا به ستم می ارزد

 که من به ساغر و پیمانه گشته ام منصوب  بیار جام و مکن نسبتم به زهد و ورع 

شش  پنج چهار سه 

در یک بیت غلط امالیی دیده می شود، آن را مشخص کنید.  . 28

 بر آن سر است که از خاك ما بسازد خشت   به می عمارت دل کن که این جهان خراب 

 گرصبر کردي یک زمان رستی از او آن بدلقا   بی صبر بود و بی حیل خود را بکشت او از اجل 

ریاست چون عرض باد و تو جوهر  امارت چون فلک باد و تو خورشید 

 این دام و دانه کی کشد عنقاي خوش منقار را  جبریل با لطف و رشد عجل سمین را چون چشد 

در کدام بیت غلط امالیی دیده می شود؟  . 29

جملۀ اشباح هم در تیر اوست  جملۀ ارواح در تدبیر اوست 

گر شبه آفتابی ز اشباه خشم کردم  این را تو بر نتابی زیرا برون آبی 

که تو منحصر به فردي و هزار نام داري َصنَمت چرا نگویم صمدت چرا نخوانم

چشم بخت تو که هرگز نتوانست غنود  نیست ز افسانۀ موهش غمش از خواب مالل 

واژة «عمارت» در یک بیت به اشتباه نوشته شده است، آن بیت کدام است؟  . 30

نی گفت و نی اشارت نی میل اغتذایی   نی حکم و نی عمارت نی غسل و نی طهارت  

ویرانسراي دل را گاه عمارت آمد   خاك وجود ما را از آب دیده گل کن  

عمارت کن مرا آخر که ویرانم به جان تو   سماع گوش من نامت سماع هوش من جامت  

ز آب و گل بود اینجا عمارت هاي کاشانه جدا کن آب را از گل چو کاه از دانه اي ساقی
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فارسی 2 (کنکور 1400)

با توجه به واژگان «سبا و صبا» کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟  . 31

یا بخواندي و ندیدي جز صدا   تو نخواندي قصۀ اهل سبا  

بنگر که از کجا به کجا می فرستمت اي هدهد صبا به سبا می فرستمت

کز دم احمق صباشان شد وبا  یادم آمد قصۀ اهل صبا  

که سر به کوه و بیابان تو داده اي ما را   صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را  

واژه هاي «نغز / نقض» در کدام بیت به اشتباه نوشته شده اند؟  . 32

ابا بربط و نغز رامشگر است   بگفتا که رامشگري بر در است 

به گرد اندرش تیغ ها درنشاخت یکی نغز گردون چوبین بساخت  

وگر دارد چو تو باري ندارد   زمانه نقض گفتاري ندارد  

بی وفایی را مکن بیهوده فاش صورت نقض وفاي ما مباش  

کدام بیت داراي غلط امالیی است؟  . 33

عزم سفرش از گذر حب وطن خواست   تا چین سِر زلف بتان شد وطن دل  

چون هست بهر چه هست نقصان و شکست   چون نیست ز هر چه هست جز باد به دست  

ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست   آنجا که کار صومعه را جلوه می دهند

گر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست   اشکم احرام طواف حرمت می بندد

کدام بیت غلط امالیی دارد؟  . 34

چگونه شیر حق باشد اسیر نفس سگساري  چگونه میر و سرهنگی که ننگ صخره و سنگی 

چون عقل در این مغزي چون حلقه در این گوشی  بس تازه و بس سبزي بس شاهد و بس نقضی  

به دلت اندرون درد و خون آورد  یکی نغز بازي برون آورد 

دلق کهن باشد سخن کو سخرة افواه شد  همی گوید مکن ما را در این دلق کهن 

در ابیات زیر چند نادرستی امالیی وجود دارد؟   . 35

«ز آب صافی او، قبطه می خورد کوثر 

به ِمی امارت دل کن که این جهان خراب 

 به لطف روزة او، رشک می برد رضوان  

بر آن سر است که از خاك ما بسازد خشت» 

چهار سه   دو  یک

امالي واژة انتخاب شده در کدام گزینه نادرست است؟  . 36

ببري رونق مسلمانی   گر تو قرآن بدین نمط (خوانی - خانی)  

چنان که (قالب - غالب) ما را حق از دو خاك سرشت تن من و تو رود در دو خاك تیره به گور 

جوشنده چو (بحریم - بهریم) و خروشنده چو شیریم   از نعرة مستانۀ ما چرخ پر آواست 

گر دردمند عشق بنالد (قریب - غریب) نیست   دردي است درد عشق که هیچش طبیب نیست  

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 37

«وزیر گفت: هر آنچه از اوامر و نواهی، فرمودي از سر تعّمالت درونی و فراست بود. و زبده کلمات با فصاحت و عمده قواعد بالغت فرمان پذیرم. امید است

که این منشأ لعالی دولت تازه و سعادتی نو باشد و از عالمات قبض و بسط شاه صفاتی چند بر تو شمارم تا مراقب خطرات و مواظب اوقات باشی که از آن

حذر باید کرد.»

دو سه چهار یک

در عبارت «ازغایِت سوزش مفارقت چنان ملکی کامگار که ملجأ و پناه اهل روزگار بود رئیس و مرئوس به داوري به حضرت مالک الملوك رفتند و  . 38

جمعه نماز بگذاردند. شیراز به یمِن قدم شریفش مأمور شد و مردم به عیش و فراق نزدیک و از محنت و بال دور.»  چند غلط امالیی وجود دارد؟

یک دو چهار سه
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در عبارت «در آداب با رفیقان و مصاحبان در سفر و حضر: باید که پیوسته راحت ایشان ایثار کند بر راحت خویش و پیوسته ُمتابع و ُمساعد باشد و  . 39

هرگز طمع مطبوعی ندارد و هرچه از بزرگان بیند به حسن الَظنّی تلّقی کند و زود به عیب و عجز مقّر گردد و الحاح نکند و به صدِق نیّت استغفار کند و در

همۀ احوال محکوم و مأمور باشد و مستمع و مستفید و طالب. و جّد را بر هزل غالب دارد.»  چند غلط امالیی هست؟

دو سه چهار یک

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 40

«کسی که بر مراد خود قادرگردد و در حفظ آن اهمال نماید، در سوز ندامت افتد و به غرامت و تدارك مأخوذ گردد؛ 

به مثابۀ آن که در امضاي کارهاي بزرگ تعجیل روا دارد و از فواید تدبّر و تعّمل غافل باشد تا از فرط استیصال کار او به وخامت رسد» .

دو یک سه چهار

درمتن:  «... و هر صاحب فراستی داند که هیچ کس از سهو و ذلّت مصون و معصوم نتواند بود و هرگاه که به قصد و عمد منصوب نباشد مجال استعفا و  . 41

تأنّی اندر توابع و لواحق آن هر چه فراخ تر است»   چند غلط امالیی وجود دارد؟

چهار سه دو یک

در متن  « دمنه گفت: می اندیشم که به لطایف حیل بکوشم تا او را در گردانم که احمال و تقصیر درمذهب حمیّت رخصت نبینم و منزلتی نمی جویم که  . 42

به حرص منصوب شوم. دمنه از زیارت شیر تقاعد نمود تا روزي فرصت جست و پیش او رفت. شیر گفت خیر هست؟ گفت آري، در حال فراق خلوتی

راست آید. گفت: این ساعت وقت است. دمنه گفت: خردمند را چاره نباشد از گذارد حق.»  چند غلط امالیی وجود دارد؟

پنج سه چهار دو

در عبارت «گفت: فارغ باش و بیگانگی و توُحش از خاطر دور کن که ابواب تمتّع زندگانی در مدارج آمال بر این درگاه گشاده فرمایم و از این نمط  . 43

نواخت بسیار و وعده هاي لطف هاي بی شمار فرمود. پس مستظهر و واثق به وفاي روزگار به رغبتی صادق به کار بندگی و خدمات مرضی مشغول شد و هر

روز مقامی دیگر در بساط غربت به تازگی می یافت تا قدم راسخ گردانید و از جملۀ ُمشیران و محرمان گشت.»  چند غلط امالیی وجود دارد؟

سه دو چهار یک

در عبارت: «گفت: مرا غزاي آسمان بدین ورته کشید و چون حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگذاردند و به مؤونت و مظاهرت ایشان از دست صیّاد  . 44

بجستم.»  چند غلط امالیی وجود دارد؟

سه چهار پنج دو

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 45

بعضی مشایخ او را مهجور کردند از جهت مذهب و دین. طبیب را چون روز شود بگیرند و نزدیک این مستسقی برند.

هر عصب و فکر به منبع بی شاعبه ایمان وصل بود. غم و ضجرتی سخت بر من دست یافت.

در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟   . 46

«سرشتن(آمیختن)- ناحیت(بازداشته شده)- متصیّد(شکارچی)- مرغزار(گلّه)- نزه(باصفا)- عکس(انعکاس)- گشن(انبوه)- درفشان(الماس)- باده(شراب)»

چهار پنج دو سه

در عبارت «عرفان و اصطالحات صوفیّه به حوضه هاي غزل راه می یابد و در بین آثار منصور فارسی ، نمونه هاي برجسته اي، از ادبیّات غنایی در قالب  . 47

تحمیدیّه، هزل و شکواییّه به ظهور رسیده است.» چند غلط امالیی هست؟

چهار سه دو یک

امالي همۀ کلمه ها در کدام گزینه، درست است.  . 48

منبع بی شاعبه، روظۀ ارم،  غم و ضجرت منبع بی شاعبه، روضۀ ارم، غم و زجرت

منبع بی شائبه، روضۀ ارم، غم و ضجرت منبع بی شائبه، روضۀ ارم، غم و زجرت
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در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 49

در خوش زبانی و حّرافی و بذله و لطیفه مجلس آراي بالمعارض شده است .

با کمال متانت تعارفات معمولی را برگزار کرد و با وقار بر سر میز قرار گرفت .

می خواست از این بروز محبّت و دل بستگی غیر مترقبه سپاس گذاري کند .

تعجب کردم که چه حّقه اي به کار برده که لباس من این طور قالب بدنش در آمده است .

در عبارت «وضیع تر از اصدقا آن است که در حال شّدت و نکبت صداقت را مهمل گذارد و غافل ترملوك آن است که در اهتمام رعایا نکوشد و عهود و  . 50

مواثیق ملک را نغز گرداند تا خصم همچون سباع غالب و ملک مخذول گردد» چند غلط امالیی وجود دارد؟

پنج چهار سه دو

با توّجه به متن زیر، امالي کدام واژه ها همگی غلط است؟   . 51

«شگال گفت: من از مذلّت این تهمت بیرون نیایم، تا ملک حیلتی نسازد که صّحت حال و روشنی کار بدان بشناسد، با آن که به براعت ساحت و کمال دیانت

خویش ِسَقطی تمام دارم و متیقنّم که هر چند حزم بیش تر شود، مزیّت و رجحان من در اخالص و مناصحت بر همۀ حشم و خدم ظاهرتر گردد.»

رجحان، ساحت حزم، مناصحت   مذلّت، متیّقن   براعت، ِسَقط  

در کدام گزینه غلط امالیی یا رسم الخّطی یافت می شود؟  . 52

 پرده گی پرده شناسان کار   پرده گشاي فلک پرده دار 

 مخترع هرچه وجودیش هست   مبدع هر چشمه که جودیش هست 

 روز برآرندة روزي خوران   پرورش آموز درون پروران  

 منبر نه پایه، به هم درفکن   کرسی شش گوشه، به هم درشکن 

در متن «آورده اند که شیري را بیماري برآمد و قّوت او چنان شد که قوت روز را عاجز شدي و شکار را زبون و خار. روباهی بود در خدمت او که ریزة  . 53

طعمۀ او چیدي. اندیشه تا ادبار شیر را با دغلی چاره کند» چند غلط امالیی وجود دارد؟

چهار سه دو یک

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 54

«زالِل فرهنگ اسالمی، قرین و همراه، منظوم و منصور، صنع  خداي، تیمار خوردن، شکوفایی فترت الهی، دیوار محراب، قرض و وام، خورده مهارت ها، هّمت

و حمیّت»

چهار سه دو  یک

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟  . 55

«بدان که غیرت همیّت ُمحب است بر قطع تعلّق نظر غیر از محبوب و محبوب از غیر. و آنچه سبب َحالوت زهر معرفت و شناخت گردد صبر بر غمناکی و

نژندیست پس، تبع، بلند می باید داشت و عزم راسخ»

چهار سه دو یک 

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟  . 56

 ببرد یک یک از من زمانۀ غّدار(نیرنگ باز)  فراقت و طلب و امن و عیش و شباب

 وان کو نه این ترانه سراید خطا کند  مطرب بساز عود که کس بی اجل نمرد

 ورنه مستوري و مستی همه کس نتوانند  مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار

 کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند  گوییا باور نمی دارند روز داوري

در عبارت«ما در چشم تو حقیر می نماییم که گذارد این سخن جایز می شمري! گفت مخدوم در چشم سه طایفه سبک نماید: بندة فراخ سخن که ادب  . 57

نداند و گاه و بیگاه در خواست و نشست و چاشت و شام با ایشان برابر باشد.» چند غلط امالیی وجود دارد؟

چهار سه دو یک
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در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 58

«و بّچگان یوز بر اثر مادران براي شیر َدَوند و چون از آن فارغ شدند بی سوابق وحشت، آشنایی هم فرو گزارند و هیچ خردمند آن را بر عداوت حمل نکند»

چهار سه دو یک 

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 59

«غرامت زده و زیان دیده، خطوات متقارب، توّقف و پرسش قیامت، خواجه عمید، شاهد روضۀ فیروزه فام، کراهیت و ناپسندي، طاس بزرگ یخ، زایل و تباه

شدن، تحفۀ االحرار جامی، کشتی خاستن»

چهار سه دو یک

در کدام بیت غلط امالیی وجود ندارد؟  . 60

 من به بوي سر آن زلف پریشان بروم  گرچه دانم که به جایی نبرد راه قریب

 درش ببست و کلیدش به دلستانی  داد  دلم خزانۀ اسرار بود و دست غزا     

 چو نوشم داده اي زهرم منوشان  چو مستم کرده اي مسطور منشین

اعتبار سخن عام چه خواهد بودن  باده خور غم مخور و پند مقلّد منیوش

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 61

 ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس  قصر فردوس به پاداش امل می بخشند

 هر جا که روي زود پشیمان بدر آیی  اي دل گر از آن چاه زنخدان بدر آیی

 فراغتّی و کتابّی و گوشۀ چمنی  دو یار زیرك و از دو بادة کهن دومنی

 آدم صفت از روضۀ رضوان بدر آیی  هش دار که گر وسوسۀ نفس کنی گوش

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 62

 وحی پسین، شاهد این مّدعاست  وحی سخن، از سخن وحی، خواست

 پاره کنی رشتۀ اوهام را  تا که بسوزي خرد خام را

 سایۀ عّزت فکند یکسره  کنگرة عرش، بر این کنُگره

 مِدحت و تکریم و نیایش تور است  از همه تعظیم و ستایش تو راست

در کدام دو عبارت غلط امالیی وجود دارد؟   . 63

الف) از قضاي آمده، پس از نماز، امیر کشتی ها بخاست و ناوي ده بیاورند و جامه افگندند و شراعی بر وي کشیدند. 

ب) و تاس هاي بزرگ یخ بر زبر آن و امیر را یافتم آنجا بر زبر تخت نشسته، پیراهن توزي، مخنقه در گردن. 

ج) بونصر نامه هاي رسیده را به خّط خویش نکت بیرون می آورد و می فرستاد فرود سراي به دست من و به آغاجی می دادم و خیره خیر جواب می آوردم. 

د) آن گاه آگاه شدند که غرقه خواست شد بانگ و هزاهز و غریو خاست. امیر برخاست.

الف- ج ج- ب ب-د الف- د

واژة انتخاب شده در کدام گزینه از نظر امالیی  نادرست است؟  . 64

 گداي خاك در دوست پادشاه من است  ز پادشاه و گدا(فارقم- فارغم) بحمدللّه

 که(روزة- روضۀ) کرمش نکته بر جنان گیرد  فرشته اي به حقیقت سروش عالم غیب

 تا دشت سند رفت و بیابان سیستان  در دشت روم خیمه زدّي و(غریو-قریو)کوس

 کامی که(خواستم- خاستم) زخدا شد میّسرم  ساقی بیا که از مدِد بخت کارساز

واژة انتخاب شده در کدام گزینه از نظر امالیی نادرست است؟  . 65

 تو را رسد که کنی دعوي جهان بانی  زهی حمیده خصالی که گاه فکر (ثواب- صواب)

 آنکه از شمشیر او خون می چکید  شاه (قاضی- غازي) خسرو گیتی ستان

 در سایۀ تو ملک (فراقت-فراغت) مسّخرم  اي شاه شیرگیر چه کم گردد ار شود    

 که غیر جام می آنجا کند گران جانی  طرب سراي وزیر است ساقیا (مگزار- مگذار)
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در کدام گروه از کلمات، غلط امالیی کم تري وجود دارد؟  . 66

فرمان و مثال دادن- حادثۀ سعب- قرین و مغرون- برطرف شدن و زایل- سوغات و تحفه

قریب و متقارب- فراق و آسودگی- صائب و درست- گذاردن حق- مصطفی و برگزیده

مسّرت و سور- مستور و محجوب- َهالل بی شبهت- تحفۀ االحرار جامی- غازي و غزو

هشم و ندیم- خاستن و به وجود آمدن- کراهیت و ناپسندي- تاس هاي بزرگ- عقد و مخنغه

در کدام گروه از کلمات غلط امالیی کم تري یافت می شود؟  . 67

ضیعتک حالل- وذر و وبال- تب سرسام- جامع ها افگندند تشویش و اضطراب- مستهق و درویش- خیرخیر و سریع- حتام دنیا

روزه و باغ- غرامت و زیان- مفارقت و فارق- توقیع رقعت ذایل و تباه شدن- راغ و مرغزار- هزار مسقال- هزاهز و غریو

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 68

«و همچنین هنگام فراغت از مشغولی و به وقت عزِّ توانگري از ذلِّت درویشی و در فراخِی مجال عمر از تنگی نفس باز پسین یادآر تا حّق هر کسی پیش از

فوِت فرصت و ضیاِع وقت گذارده شود»

چهار سه دو یک

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 69

«کارهاي شمشیر به راي بتوان گذارد و آنچه به راي دست دهد شمشیر دواسپه در گرد آن نرسد چه هر کجا راي سست بود شجاعت مفید نباشد چنانکه

ضعیف دل و رکیک راي را در محاورات زبان گنگ شود.»

چهار سه دو یک 

تعداد غلط هاي امالیی کدام گزینه کم تر است؟  . 70

پس از این عارضه  من نامه ها به آقاجی می دادم و او کنار تاس هاي پر از یخ ایستاده بود. 

سدقه اي که می خواهیم حالل و بی شبهت باشد از این می دهیم و بونصر باقی روز اندیشمند بود.

از قضا امیر کشتی ها بخواست هزاهز و غریو بر خواست و صور و شادي تیره شده بود. 

بولعالي طبیب گفت که علّت و طب تماماً زایل شده و از مهّمات فارق و حّق نعمت گذارده بود.

در عبارت:«چون خواجه احمد به وزارت منسوب شد گفت مگر ثواب باشد که بونصر مشکان که داراي ضیاء و عقار فراوانی است نیز اندر میان باشد تا  . 71

حّق نعمت گذارده آید و کار از سامان نیافتد.» چند غلط امالیی و رسم الخّطی وجود دارد؟

پنج چهار سه دو

در متن:«از این اندیشۀ ناصواب در گذر و هّمت بر اکتساب ثواب مقصور گردان، چنان که غرض کشاورز در پراکندن تخم، دانه باشد که قّوت اوست  . 72

اما کاه که علِف سطوران است، به تبع آن هم حاصل آید. زینهار تا در ساختن توشۀ آخرت تقصیر نکنی.»، امالي کدام کلمه نادرست است؟

سطور ناصواب ثواب تبع

در کدام گزینه غلط امالیی دیده نمی شود؟  . 73

اگرچه خود را به دست غزاي محتوم دادن و با دادة ایزد ساختن، قضیۀ عقل و شرع است امّا نباید به آن راضی شد.

هر دو به افزونی قربت از دیگر خواص خدم و حشم مرتبۀ تقّدم یافته و مشیر و محرم اسرار مملکت گشتند.

می باید به صرف اندیشۀ ژرف این کار نگه کنی و بی تعّمل قدم در راه این عزیمت ننهی که صواب در این است.

غم خوردن سود ندارد تدبیري بیندیش که متضّمن فراق و جمعیت خاطر و آسوده گی پیوسته باشد.

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 74

«قربت و مکانت او بر نزدیکان شیر گران آمد و شیر سمت نغز عهد بدان پیوست و در آن مهر و موّدت که شاه را با او بود، نقصان فاحش پیدا آمد. روباه با

خود گفت: دست روزگار غّدار، رخسار جمال من بخراشید، اما چون نمک شاه چشیدم حّق آن نهادن در مذهب مرّوت ثواب بود.»

دو یک چهار سه
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در کدام بیت غلط امالیی وجود ندارد؟  . 75

 اي شرمزده غنچۀ مسطور از تو / حیران و خجل نرگس مخمور از تو

 کلک رحمت هر تحرك کز پی غفران کند / آیتی از مغفرت در شأن او مسطور باد 

 میل من سوي وصال و قصد او سوي فراغ / ترك کام خود گرفتم تا برآید کام دوست

 نگنجد کرم هاي حق در قیاس /  چه خدمت گذارد زبان سپاس؟

کدام گزینه غلط امالیی کم تري دارد؟  . 76

دلم از پختن صوداي وصال تو سوخت / تو من خوام طمع بین که چه سودا دارم

ز درویشان عبادت کس نجوید / خرابی را امارت کس نجوید

تو که پادشاه ُحسنی نظري به بنده گان کن / هذر از دعاي درویش و کف نیازمندیش

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین / بی نفخ سور خواسته تا عرش اعظم است

امالي کدام واژه در متن زیر درست است؟   . 77

« پلنگ گفت: اگر مرا هزار جان باشد فداي یک ساعت رضا و فراق ملک دارم از حقوق نعمت هاي او یکی نگزارده باشم و من خود آن منزلت و محل کی

دارم که خود را در معرض شکر آرم و ذکر عذر بر زبان رانم. و اکنون که بدین درجت رسید تعّمل واجب است و من مصلحت ملک را فرو نگزارم.»

نگزارده باشم  فرو نگزارم  فراق تعّمل

در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 78

«گفت: اگر مرا آرزوي مرید بسیار و تبع انبوه نبودي آن فرصت نیافتمی؛ پادشاه موّفق آن است که کارهاي او به ایثار ثواب نزدیک باشد پسندیده تر اخالق

ملوك رغبت نمودن است در محاسن صواب و عزیز گردانیدن خدمتکاران مرضی اثر، گاه مجرمان را ثواب کردار مخلصان ارزانی می دارند و گاه ناصحان را

به عذاب زلّت جانیان مواخذت می نمایند.»

چهار سه دو یک

در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 79

«وذر یک والی همین است. چون از ضرر دیگران در حوضۀ حمایت او باشیم اثر آن تضّرر بر ما پدید نیاید، سلطان دل که ایالت والیت در دست تصّرف او

نهاده اند در دولت خانه مراد خلوت جست.»

چهار سه دو یک

در دو عبارت زیر چند غلط امالیی مشهود است؟   . 80

الف) «گاو سناها گفت و کمر به خدمت با توع و رغبت بست و او را محرم اصرار خود کرد». 

ب) « نه از غایت فراق غّره باش و نه در زلّت که روزگار در هر دو مکر و قدر نهفته است.»

هفت شش پنج چهار

امالي چند گروه از کلمات زیر نادرست است؟    . 81

«به آزار برخواستن - غیبت شمس - مه خوب و خوش لقا - معذور و پذیرفته - هیاهوي مردم - اوامر و نواحی - مناسک و مراسم - شهر قونیه - خورد و

کالن - تخلیص و خالصه»

چهار سه   دو یک

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 82

حّسام الّدین از موالنا درخواست کرد کتابی به طرز «اسرارنامۀ» سنایی به نظم آرد. چون موالنا از یافتن شمس، ناامید شد، ناچار با اسرار همراهان به قونیه بازگشت.

هنگامی که بهاِءولد مناسک حج را به پایان برد مدتی در نواحی شام اقامت نمود. خواجه عبدالکریم خادم خاّص شیخ ما، ابوسعید - قَّدَس اهللا روَحهُ العزیز - بود.
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در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟  . 83

و ُعذرهاي نغز و دفع هاي شیرین که می نهد و مخرج هاي باریک و مَخلص هاي نادر که می جوید.

مکان او و قربت او بر لشکر من گران آمده است و نمی دانم که اجماع و اتّفاق ایشان بر نصیحت من است یا نه.

اگر در این شتري داشتمی، پس از گذاردن آن فرصت ها بُود، بر درگاه مَلِک مالزم نبودي و پاي شکسته منتظر بال نشستمی.

چون پلنگ این فصوْل تمام بشنود به نزدیک مادر شیر رفت و از وي عهدي خواست که آنچه گوید مستور ماند.

امالي واژة مشّخص شده در چند عبارت نادرست است؟    . 84

الف) مادر شیر گفت: این اشارت پسندیده و راي درستست لکن کشف اسرار دو عیب ظاهر دارد.  

ب) گاه مجرمان را ثواب کردار مخلصان ارزانی می دارند و گاه ناصحان را به عذاب ذلّت جانیان مواخذ می کنند.  

ج) و این نیک آسان بودي بر من که در صّحِت زن تو راحت است و در ُفرقت دْل مرا فراغت. 

د) و با عداوت هاي قدیم و عصبیّت هاي موروث به یک مجاملت ناچیز و بناي موّدت و اثاث محبّت مؤّکد و مستحکم گردد.

چهار سه دو   یک

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 85

 کز عدل بنا کرد دگر باره جهان را  پیروز شِه عادل منثور معّظم

 از شست کمان ناله دهد پشت به َخم را  با فایده تر ز آنکه مه روزه همه روز

 بدانگاهی که باز آید قوافل  چه دانم من که تو باز آیی یا نه

 آخر نه پدر راست حمیّت به پسر بر؟  رو، هان! پدرم می نگرد دور شو از من

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟  . 86

 نهد به نطق، َحنا بر کف ثواب و خطا  کشد به ِکلک خطا بر رخ قضا و قدر

 گمان مبر که ز موجست لرزه بر دریا  ز َرشک تبع تو دارد مزاج دریا تب

 بر هر شانه اي که زند باز جسته باد  اِلّا ز شست تو تیر قدر، قضا

 زمانه نیک شناسد زمّرد از مینا  به شکل و شبح تو گر دیگران برون آیند

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 87

«میثاِق مؤّکد - طهارت و پاکی - قباي سبز - تقلید از امیر معّزي - تواضع و شرمساري - فروگزاري کردن - حسن سیرت - بلبل و عندلیب - گروه و انجمن

- لطایف غزل»

چهار سه دو یک

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 88

«مفاتیح الجنان - فضاي فکري - جمع کنندة اضداد - ظرافت و نقل - بی شاعبه و شک - آري از نکبت - سلب شدن - نثر فصیح - صورتگر و نّقاش -

استحکام اراده - شوریدگی و عقل»

چهار سه دو یک

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی و رسم الخّطی وجود دارد؟   . 89

«تشّرع و عرفان - حفره و سوراخ - اندرزي و تمثیلی - شیرخواره  گی و نوزادي - سراچۀ ذهن - شیر آغوز - سنایی غزنوي - قوز کردن - جرئت کردن -

به قدر کافی»

چهار سه دو یک

در همۀ گزینه هاي غلط امالیی وجود دارد به جز گزینۀ ..................  . 90

 بود کز نقش ایّامم به دست افتد نگاري خوش  عروس تبع را زیور به ز فکر بکر می بندم

 قباي اطلس آن کس که از هنر آري ست  برهنگان طریقت به نیم جو نخرند

 در غنچه اي هنوز َصَدت عندلیب هست  روي تو کس ندید و هزارت رقیب هست

 جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست  معنی آب زندگانی و روزة اِرم
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در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 91

 ترك کام خود گرفتم تا برآید کام دوست  میل من سوي وصال و قصد او سوي فراق

 طوطی تبعم ز عشق شّکر و بادام دوست  واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

 خوش می کند حکایت ِعّز و وقار دوست  خوش می دهد نشان جمال و جالل یار

 زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست  دل دادمش به مژده و خجلت همی برم

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟  . 92

 چرا که شیوة آن ترك دل سیه دانست  دلم ز نرگس ساقی امان نخاست به جان

 تو پنداري که هر روزش بهارست  همیشه سبز و نقض و آبدارست

 ولی اجل به ره عمر، رهزن اَمل است  دلم امید فراوان به وصل روي تو داشت

 حالل یک شبه و ماه چارده دانست  خوش آن نظر که لب جام و روي ساقی را

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 93

«ذوق و سلیقه - مفتاح و مفاتیح - اهمال و فروگذاري - مقاصِد قاصد - ضبط اوراق - سهل ممتنع - اقناي مخاطب - صریح و صراحت - تحفه و ارمغان»

چهار سه دو یک

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 94

«زندگانی ملِک دراز باد! در روي زمین او را نظیري نمی دانم و در آنچه به ما رسیده است از تواریخ نشان نداده اند و تا آخر عمر عالم هم نخواهد بود، که با

حقارت قدر و خّست منزلت خویش سخن فراخ می راندم البته خشمی بر ملک قالب نگشت.»

چهار سه دو یک

در کدام بیت غلط امالیی یافت می شود؟  . 95

 بگرفته ز طامات الف المی چند  پوشیده مرقّعند از این خامی چند

 به اوج عّز و قناعت گذر توانی کرد  گر از حضیض جهالت حذر توانی کرد

 سعدي بنالیدي ز ما مردان ننالند از الم  می زد به شمشیر جفا می رفت و می گفت از قفا

 قّصۀ طول عمل را که سخن طوالنی است  با چنین کوتهی اي عمر بیان نتوان کرد

در عبارت «پادشاه زاده اي را که عالمات اقبال و امارات دولت در افعال وي واضح است و در عمارت دستی چون ابر نیسان مبارك دارد و کارداِن وافر  . 96

حزم، کامل خرد و صایب راي باشد باید قدر دانند و شکر آن به سزاتر بگذارند.» چند غلط امالیی هست؟

چهار سه دو یک

در متن «این طایفه، سالکان طریقت و طالبان حقیقت اند که در انوار الهی افتادند، گاه در سراپردة اهللا هست، گاه از هالوت حّی رحمان سرمست، گاه از  . 97

منّت رحیم پست، گاه هسِت جمال احدیّت و گاه نیست کمال صمدیّت گشتند. و گاه در روزة الفت از شراب قربت سرمست شدند.» چند غلط امالیی یافت

می شود؟

چهار سه دو یک

در کدام عبارت غلط امالیی یافت می شود؟  . 98

آن غّفاري که بر اولیاي خود رایت نصرت آشکار کرد و آن قّهاري که بر اعداي خود آیت نعمت پیدا کرد.

وحی فرستاد بدان سر سرور و مقّدم موجودات و ساللۀ طهارت و کان فتّوت، سردفتر برگزیدگان.

باز جماعتی که بوي اخالص به مشاِم ایشان رسیده بود، نفس را قهر کردند تا به هواي ابد برسد و فردوس اعلی مأواي ایشان گردد.

از کاس موّدت شراب الفت چشیده و قلم روح این رقم بر لوح روزگار ایشان زده، آن را که خواهم بردارم و آن را خواهم فرو گزارم.

در عبارِت: «شرط سالک آن است که دل از حرص و طمع پاك کند و همیشه اجل بر امل قالب دارد و در همۀ احوال اعمال خویش را به میزان شرع  . 99

سخته دارد که بذل مال سخاوت است و بذل نفس فتّوت. مرّوت عنوان طریقت است و فتّوت سالح صحبت، دل صوفی که خزانۀ محبّت الهیّت است، از همۀ

جوانب محفوظ است و به حقیقت مراقبت مضبوط.»، چند غلط امالیی وجود دارد؟

چهار سه دو یک
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در عبارت «ملک از استماع این نصیحت امتناع نمود و سخِن مشیر بی نظیر خار داشت. زاغ در خدمت او به حرمت هرچه تمام تر می زیست و از رسوم  . 100

طاعت و آداب عبودیّت هیچ چیز باقی نمی گذاشت و ثقت پادشاه و رعیّت به کمال اخالص و وفور مناصحِت او می افزود و در ابواب مهّمات و انواع مصالح با او

مشاورت می پیوستند و در همۀ معانی او را محروم می داشتند.»، چند غلط امالیی وجود دارد؟

چهار سه دو یک

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟    . 101

«حاضر و غایب - ایار و معیار - مطابق و طبق - مهد و مهمل - اتّفاق و اتّحاد - تهلیل و تجزیه کردن - حّد و غایت - ِغنا و سرود - غالب و پیروز - جّد و

جهد»

چهار سه دو یک

در همۀ گزینه ها غلط امالیی وجود دارد به جز گزینۀ ..................  . 102

 که جود بی دریغش خنده بر ابر بهاران زد  شهنشاه مظّفر فر شجاع ملک و دین منثور

 جام می مغانه هم با مغان توان زد  در خانقه نگنجد اسرار عشق بازي

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد  در عزل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد

 ِگرد خرگاه افق پردة شام اندازد  آن زمان وقت می صبح فروق است که شب

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟    . 103

«َملِک هندوان به صحرایی رسید به غایت صعب، فرمود تا ساربان عنان بگرداند و مهمل فرو گذارد که بالیی سخت دید در ریگزار. هر که به خرد و رأي

منسوب گردد نهایت هر کار را در ابتداي آن بیند.»

چهار سه دو یک 

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟    . 104

«به صحبت دوستان و قریبان مناز که صور آن از شیون قاصر است و اندوه بر شادي رجحان دارد و با این همه درد فراق، بر اثر و سوز هجر، منتظر. و نیز

شاید بود که براي اَهل، تمهید اسباب معیشت ایشان به جمع مال حاجت افتد.»

چهار  سه دو یک

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 105

 چو بلبلی است که از جفت خویش طاق افتد   ز فرقت ُگل روي تو بنده دور از تو 

 تا نگردي سخرة دیوانگان   عدل کن در ملک چون فرزانگان 

 عشاق را مفارقت یار میکشد مجروح را جراحت و بیمار را مرض

 به صبح محشر آن چاك گریبان می زند پهلو   قیامت خواست چون بند قباي ناز وا کردي 

در متن زیر چند غلط امالیی و رسم الخطی وجود دارد؟    . 106

«تشخیص علی (ع) این بود که تحّقِق عدالت اجتمائی جز با القاي فواصل طبقاتی ممکن نیست. به مالِک اشتر می فرماید: «در کار کارگزارانت بیاندیش و

ایشان را از میاِن آزمودگان که از تباري شایسته و سابقه دار در اسالمند برگزین. براي داوري کسی را برگزین که ثنا و ستایش خودبین و منحرفش نکند.

کاِر خراج را به سوِد خراج دهندگان بررسی کن که در سالح خرابی و شایستگی مأموران آن آسایش دیگران نیز هست. اگر خراج دهندگان از دگرگونی

زمین هاي معمور خود سخن گفتند از خرجشان بکاه.»

پنج چهار  سه دو 

در متن «بیان کن دوستِی دو تن که به تضریب شریري خاین، بناي آن َخلل پذیرد. گفت: بازرگانی بود و او را فرزندان دررسیدند و از کسب و  . 107

حرفت اعراض نمودند و دست اسراف به مال او دراز کردند. پدر مالمت ایشان واجب دید و گفت: اهل دنیا طالب فراخی معیشت و رفعت منزلت و رسیدِن

به صواب آخرت هستند و چنان انفاق کنند که به صالح معیشت و رضاي اهل و توشۀ آخرت پیوندد و صیانت نفس از حوادث آفات، آن قدر که در امکان

آید.»، چند غلط امالیی وجود دارد؟

چهار سه دو یک
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در عبارت «اندیشۀ نغز عهد و خالف وعد می کرد تا دالیل غدر و خدیعت و مکر او ظاهر گشت و اتباع و حشم او از آن خّطه بیرون کردند و آن خّطه  . 108

از خبث و فساد آن غّدار پاك گردانید، امیر لشکر خصم را در مضایق محلّه هاي شهر ریخت و خلقی بسیار از ایشان به زخم تیغ آورد و دیگران هزیمت

شدند.» چند غلط امالیی وجود دارد؟

چهار سه دو یک

در عبارت «چون مضمون ضمایر این طایفه را می دانست ایشان را به انواع تحذیر از آن اندیشه منع می کرد. پس هر یک با کینه اي در سینه مسطور  . 109

ترك مواصلت او کردند. سپس تفّرق و اختالف به تعلّق و اعتالف مبّدل گشت و فرمان او را متابع گشتند.»، چند غلط امالیی وجود دارد؟

چهار سه دو یک

در عبارت «کسی را به نقصان منصوب مگردان، در هیچ وقت سستی و تأنّی مکن. از امر افضل به سبب سروري زایل، اعراض مکن. از مصائب  . 110

شکستگی و خاري به خود را مده، یا هیچ کس سفاهت مکن. به بطالت شادمان مباش. همیشه بر مالزمت سیرت عدل و استقامت و التزام خیرات مواظبت

کن.»، چند غلط امالیی وجود دارد؟

پنج چهار سه دو

در عبارت «در آداب با رفیقان و مصاحبان در سفر و حضر باید که پیوسته راحت ایشان ایثار کند بر راحت خویش و پیوسته ُمتابع و ُمساعد باشد و  . 111

هرگز طمع مطبوعی ندارد و هرچه از بزرگان بیند به حسن الظنّی تلّقی کند و زود به عیب و عجز ُمقر گردد و الحاح نکند و به صدق نیّت استغفار کند و در

همۀ احوال محکوم و مأمور باشد و مستمع و ُمستفید و طالب. و جّد را بر هزل غالب دارد.» چند غلط امالیی وجود دارد؟

چهار سه دو یک

در متن زیر چند غلط امالیی یافت می شود؟    . 112

«بر خردمند واجب است که به قضاهاي آسمانی ایمان آرد و جانب حذم را محمل نگزارد و هر کاري که مانند آن بر خویشتن نپسندد در حّق دیگران روا

ندارد، که هر کرداري را پاداشی است و چون مهلت برسید و وقت فراز آمد هر آینه دیدنی باشد و در آن تقدیم و تأخیر صورت نبندد.»

چهار سه دو یک

در عبارت «ملک را دو دوست زیرك طبع نیکو محضر پسندیده منظر، ندیم و انیس بود و هر دو به مزید غربت، از دیگر خواصِّ خدم مرتبۀ تقّدم  . 113

یافته بودند و رجوع معظمات امور با ایشان بود و افسوِن شکر خواب فراغت بر ملک می دمیدند، کسی اندیشه کرد که آن ها روزي به تعّرض منصب من

متصّدي می شوند. بر ارتفاع درجۀ جاه و منزلت ایشان حسد برد و خواست ایشان را از چشم ملک بیاندازد.»، چند غلط امالیی و رسم الخطی وجود دارد؟

چهار سه دو یک

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟    . 114

«شتر اندیشید: اگر آن چه صورت محال است، بازگو کنم، نقض عهدي که با خرس بسته ام، الزم آید وذر آن در گردن بماند و اگر به گناهی که ندارم

اعتراف کنم، ملک هر چند صحیفۀ جرم را ورق باز نکند، صورت عفو او را به خیال عصیان خویش مرسوم کرده باشم و در زمرة گناه کاران منحصر شوم،

لیکن بهتر است که این گناه را بر خودم بندم تا رفیقی که برحسب سیرت و وفاي عهد موافقت من منفعت داشته، گرفتار نگردد.»

چهار سه دو یک

در گروه کلمات زیر امالي چند واژه نادرست است؟   . 115

«مشعشع و تابان – ابلیس پر تلبیس – مّکه و طائف – الیق و مستهق – قهر و غلبه – ظلوم و جهول – حیاط ابدي – اکراه و اجبار – نفایس و نفیس –

ترغیب و رغبت»

چهار سه دو یک

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 116

«تواف و چرخیدن – تحیّر و تعّجب – اصناف و صنوف – غالب آدم – خاري و مذلّت – واسطه ها و وسایط – متوّسل شدن – مهرم اسرار – خازن و خزاین

– طوع و مطاوعت»

چهار سه دو یک
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در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 117

«شبیه و مشتبه – اعزار و عزیز شمردن – مواضع و مکان ها – مرصادالعباد و نجم الّدین دایه – توانگري و غنا – خصیصه و اختصاص – الطاف الوهیّت –

عزل و ابد – عّزت و ذلجاللی حق – میکائیل و عزرائیل»

چهار سه دو یک

در کدام گزینه غلط امالیی یافت نمی شود؟  . 118

نفس زلیل، اکرام و اعزار شناسد و از الطاف الوهیّت به مرتبۀ کریم رسد بی واسطه.

آن روز، ازل نام نهاد که مالئکه ببود و ابلیس ببود. حضرت، به دست کاري غالب را آفرید.

تفسیر چنان می نماید که خاِك عقوبْت ترِس عاقبت نگر از زحمات منازل غربت به مالئکه تن در نداد.

طین، چه دانست که گوهر گویند و نفس ناطقه گردد الّا بی عنایت او و حکمت ربوبیّتش.

در همۀ گزینه ها غلط امالیی وجود دارد به استثناي  ..................  . 119

 و زان قریب بالکش خبر نمی آید  مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادي دید

 که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود  اسم اعظم بکند کار خود اي دل خوش باش

 مقبول تبع مردم صاحب نظر شود  بس نکته غیر ُحسن بباید که تا کسی

 که به جایی نرسد گر به ذاللت برود  سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟  . 120

 من به بوي سر آن زلف پریشان بروم  گرچه دانم که به جایی نبرد راه قریب

 هجران بالي ما شد یارب بال بگردان  می سوزم از فراقت روي از جفا بگردان

 تیر آهی بگشاییم و قضایی بکنیم  در ره نفس کزو سینۀ ما بتکده شد

 تا روي درین منزل ویرانه نهادیم  سلطان عزل گنج غم عشق به ما داد

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 121

 سر بندگی به حکمت، بنهم به پادشاهی  اگرم حیات بخشی، وگرم هالك خواهی

 کشتن اولی تر از آن کم به جراحت بگذاري  زخم شمشیر اجل به که سرنیش فراغت

 مست چندانکه بکوشند نباشد مستور  سحر چشمان تو باطل نکند چشم آویز

 چه کند بنده که بر نفس خودش فرمان نیست  ترك خوبان خطا عین صوابت و لیک

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟  . 122

 نظیف جامه و جسمی، بدیع صورت و خوبی  لطیف جوهر و جانی، غریب قامت و شکلی

 پستی گرفت هّمت من زین بلند جاي  نالم به دل چو ناي من اندر حسار ناي

 حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی  بال بگشا و سفیر از شجر طوبی زن

 عشق را با قرض چه کار بود؟  نبَود عاشق آن جا که جوید کام

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی و رسم الخّطی وجود دارد؟   . 123

درایت و فهم – واعظ و سخن گو – آسوده گی و فراغت – ابزار قدرت – صداي مهیب توپ – نامنسجم و پریشان – تازگی و فرسودگی – پستی ها و

زبونی ها – علی رغم محرومیّت ها – ترجیه و رجحان

چهار  سه دو یک

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 124

 دست غیب آمد و بر سینۀ نامحرم زد  مدعی خاست که آید به تماشاگه راز

 که نه از حسرت او دیدة ما دریا شد  پُر نشد چون صدف از لؤلؤ الال دهنی

 ورنه کدام قاصد پیغام ما گذارد  باشد که خود به رحمت، یادآورند ما را

 و آن را که عقل رفت چه داند صواب را؟  اّول نظر ز دست برفتم عنان عقل
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در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 125

«روزهاي غم و قربت – احساس طرد شدن – افراط و تفریط – طبع و قریحه – برگزاري کالس – صلیب سرخ – رغبت و میل – نهج و طریق – اذن و

خواست – تسلیِح صالح

یک دو سه چهار

در کدام گزینه واژة «هم آوا» وجود ندارد؟  . 126

تو جفا کردي و من عهد وفا نشکستم  تو ملولی و مرا طاقت تنهایی نیست 

 که حریفان ز مُل و من ز تأمّل مستم  هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیماي

 ز روي صدق و صفا گشته با دلم دمساز  هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز

 تیر آهی بگشاییم و غزایی بکنیم  در ره نفس کزو سینۀ ما بتکده شد

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 127

«پدر گفت اي پسر به مجّرد خیال باطل نشاید روي از تربیت ناصحان شایق بگردانیدن و علما را به زاللت منصوب کردن و در طلب عالم معصوم از فواید

علم محروم ماندن.»

چهار سه دو یک

.  در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟ 128

عاقبت آن است که کار خود با خداي فروگزاري و دوزخ آن است که کار خداي با نفس خویش گذاري.

شیر جواب هاي نیکو بسیار فرمود و دلخواه تر ثنا آن است که بر زبان اشراف رود.

آتش حسرت و بار محنت از براي مضایقت و مناقشت زیادت کردند.

پدر گفت: اي پسر، مجّرِد این خیال باطل نشاید روي از تربیت ناصحان گردانیدن و علما را به ضاللت منسوب کردن.

در عبارت «گناه ظاهر را عقوبت مسطور جایز نشمرند و اگر برخالف آن کاري اتّفاق افتد، باري کرم و حمیّت و کوششی پیوسته آید، برکات آن را  . 129

نهایت صورت نبدندد و اگر در تقریر محاسن این کتاب مجلّدات پرداخته شود، هنوز حق آن به واجبی گزارده نیاید و قناعت از دنائت هّمت و قلّت مرّوت

باشد» چند غلط امالیی وجود دارد؟

چهار سه دو یک

در کدام یک از ابیات زیر غلط امالیی وجود دارد؟  . 130

 کز او خاطر آزرده آید غریب  تبه گردد آن مملکت عن قریب

 تضّرع کنان را به دعوت مجیب  فروماندگان را به رحمت قریب

 نظري هم بدین غریب انداز  چشم کردي به روي هرکس باز

 فضل از قریب هست و وفا در غریب نیست  بگریست چشم دشمن من بر حدیث من

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 131

 آن که مسلسل شود طّرة دلدار من  سلسلۀ عاشقان با تو بگویم که چیست

 زشت بود پیش زخم، بانگ َعلم داشتن  چون به مصاف سران، الف شهادت زنی

 که در میانۀ خارا کنی ز دست رها  شکسته دل تر از آن ساغر بلورینم         

 پردة غنچه می درد خندة دلگشاي تو  تاب بنفشه می دهد طّرة مشک ساي تو     

در کدام یک از گزینه هاي زیر غلط امالیی وجود دارد؟  . 132

 به فراست شد انگبین معلوم  و آنچه سویش مگس نمود هجوم     

 مرقّع چاك زد زنّار دربست  مگر افتاد پیر ما بر آن قوم

 هم غرامت هست و هم شکرانه خوش  من چنان در عشق غرقم کز توام

 منصوب به آشیانۀ تو  بر شاخ وجود بنده مرغیست
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در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 133

«صواب آن دیدم که به مّدتی قریب، روان شفیقم را از تأثّرات گوناگون برهانم و عنان هجرت از رنج و علَم دنیاي دون بجهانم. از قالِب فرسودة تن برون

آیم و از این ضیافت تلخ و شیرین، پِر پرواز گشایم.»

چهار سه دو یک 

در چند عبارت واژگان انتخاب شده از نظر امالیی نادرست است؟   . 134

الف ) اختالف کلمۀ خصمان موجب (فراق – فراغ) دل و نظام کار باشد. 

ب ) عاقالن بناي کار خود و از آن دشمن بر قاعدة (صواب – ثواب) نهند و سخن خصم به سمع خوش شنوند. 

ج ) از (غدر – قدر) او ایمن مباشید که موجِب آمدْن جز َمفسدت کار ما نیست. 

د ) زاغ هر روزي براي ایشان حکایت دل گشاي و َمثَل (قریب – غریب) و افسانۀ عجیب آوردي. 

ه ) و کم کسی باشد که ظفري یابد و در (طبع – تبع) او ستمگري پیدا نیاید. 

و ) این زاغ شما را به افسون و مکر بفریفت و اکنون می خواهید که موضع حزم و احتیاط ضایع (گذارید – گزارید).

چهار   سه دو یک

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟  . 135

 نصیبۀ عزل از خود نمی توان انداخت  کنون به آب می لعل خرقه می شویَم

 سمن به دست صبا خاك در دهان انداخت  ز شرم آن که به روي تو نسبتش کردند

 که آب روي تو آتش در ارغوان انداخت  شراب خورده و خوي کرده کی شدي به چمن

 زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت.  نبود رنگ دو عالم که نقش الفت بود

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 136

 منسوب کنندم به هوي و به هوس  گو بی خبران و عیب گویان از پس

 گفت خود کن خطا دهد به صواب  گفت آفاق را بد و ندهم

 بر سر زدم از فراق چندان که مپرس  آن دست که داشتم به دامان وصال

 در پوست مبین که مغز این است  و آن بیِت لطیِف نقض این است

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 137

«زندگی و حیات - خصلت ظاهري انسان - بهر و بیابان - ذات و جوهر - عدم و وجود - سخره و بیگاري - ظالل و گوارا - مطلق و اطالق شده - هلهلۀ شادي»

چهار سه دو یک

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 138

«رضاي شریعت - آزر باد و رزمیار - محض و صرف - حق گزاري نعمت - طرز و طور - تفریِح مفّرح - خان و سفره - ثبات و دوام - حصار روستا - غدر و

خیانت - کنار گزاري امید»

چهار سه دو یک

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 139

 حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی  بال بگشاي و صفیر از شجر طوبی زن

 به دور نرگس مستت سالمت را دعا گفتیم  صالح از ما چه می جویی که مستان را صال گفتیم

 وین برکشیده گنبد نیلی حصار هم  گوي زمین ربودة چوگان عدل اوست

 که من نسیم حیاط از پیاله می جویم  سرم خوش است و به بانگ بلند می گویم
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در کدام بیت غلط امالیی یافت می شود؟  . 140

 قباي اطلس آن کس که از هنر آریست  برهنگان طریقت به نیم جو نخرند

 دست از سر آبی که جهان جمله شراب است  سبز است بیا تا نگذاریم

 چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت  آشنایی نه غریب است که دلسوز من است

 نصیبۀ ازل از خود نمی توان انداخت  کنون به آب می لعل خرقه می شویم

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟  . 141

 اندیشۀ آمرزش و پرواي صوابت  درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد

 کی ترك آبخورد کند طبع خوَگَرم  من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال

 به امیدي که درین ره به خدا می داري  تشنۀ بادیه را هم به ظاللی دریاب

 گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین قریب  خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 142

 می پرورد به ناز تو را در کنار حسن  دائم به لطف دایۀ طبع از میان جان

 سروي نخواست چو قََدت از جویبار حسن  ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی

 کاب حیات می خورد از چشمه سار حسن  ِگرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است

 فّرخ شد از لطافت تو روزگار حسن  خّرم شد از مالمت تو عهد دلبري

در کدام ابیات غلط امالیی وجود دارد؟   . 143

 الف) شکیبایی مجوي از جان مهجور 

 ب) غریبان را دل از بحر تو خونست 

 ج) به حسرت در زمین رفت آن گل نو 

 هـ) حرم شادي کنان بر طاق ایوان   

 و) زمین می گفت عیشی خوش گذاریم    

 که بار از طاقت مسکین فزونست  

 دل خویشان نمی دانم که چونست 

 صبا بر استخوانش گل دماناد 

 که مروارید بر تاجش ببارند 

 ازین پس، آسمان گفت ار گزارند 

ب ، و ج ، هـ الف ، ج هـ ، و

در کدام گزینه غلط امالیی می یابید؟  . 144

 بزد بوسه بر دست او جبرعیل  چو غلطید در خاك آن ژنده فیل

 درآورد از پاي بی سر تنش  غضنفر بزد تیغ برگردنش

 ازو خواست دستوري اما ندید  بر مصطفی بهر رخصت دوید

 زهم رد نمودند هفتاد حرب  چنین آن دو ماهر در آداب ضرب

در هیچ گزینه اي به جز گزینۀ  .................. غلط امالیی وجود ندارد؟  . 145

 سر عمرو صد گام از تن پرید  دم تیغ بر گردنش چون رسید

 نگه کرد بر روي مردان دین  حبیب خداي جهان آفرین

 علم کرد شمشیر آن اژدها  سپر بر سر آورد شیر اله

 بخوایید دندان به دندان کین  بیفشرد چون کوه پا بر زمین

واژة نادرست امالیی در کدام گزینه مشهود است؟  . 146

 نهنگ یم قدرت حق علی  شجاع غضنفر، وصّی نبی

 به سر کوفت شیطان دو دست دریغ  چو شیر خدا راند بر خصم تیغ

 طپیدند بت خانه ها در فرنگ  پرید از رخ کفر در هند رنگ

 بزد بوسه بر دست او جبرئیل  چو غلتید در خاك آن ژنده فیل
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با توّجه به معنی واژه ها در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 147

زهر چشم (نگاه خیره)، دستوري (رخصت)، قبا (لباس) سهم (ترس)، عفو (بخشش)، منّزه (بی عیب)

دریق (افسوس)، غضنفر (شیر)، جبرئیل (فرشته مقرب) غلطید (چرخیدن)، تپیدن (ترسیدن)، وصی (جانشین)

با توّجه به امالي درست، معنی چند واژه غلط است؟   . 148

رخصت (اجازه)، دستور (وزیر)، هژبر (شیر)، نظر گشودن (انتظار)، بردمید (پدید آمد)، حرب (وسایل جنگی)، سهمگین (ترسناك)، خیبرگشا(لقب حضرت

علی (ع))، بخایید (فشرد)، قبا (پارچه)

1234

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 149

«ملک از لحن سپهبدان، نهیب بر معموران بزد و خدو بر زمین انداخت. در زمان، طبل زنان چون هژبران ژیان، غریو زدند و از کرانۀ آوردگاه ایران حرب

بردمیدند و ملک را از چنگ سپهبدان آزاد گزاردند. »

چهار سه دو یک

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 150

«هرب و گریختن- معمور و آباد- قضا و سرنوشت- رخصت و دستوري- باذل و بخشنده- غضنفر و شیر- دغل و ناراستی- آغشته و عجین- گذاشتن و

اجازه دادن- بحر و جهت»

چهار   سه دو یک

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟  . 151

 سپهر با تو چه پهلو زند به غّداري  زمانه با تو چه دعوي کند به بد مهري؟

 اختیار این است دریاب اي که داري اختیاري هر که منظوري ندارد عمر ضایع می گذارد

هر لحظه دست هجرش، در دل شکست خواري هر دم غم فراقش بر دل نهاد باري

به دوستیت وصیّت نکرد و دلداري معلّمت همه شوخی و دلبري آموخت  

در کدام بیت غلط امالیی یافت می شود؟  . 152

 مرغ از قفس برآید و در آشتیان شود  فی الجمله روح و جسم ز هم منفرق شوند

 آتش دراوفتد به لحد هم دخان شود  ور جرم و معصیت بود و فسق کار ما         

 تن ها ز بهر عرض قریِن روان شود  تا روز رستخیز که اصناف خلق را

 نیز از امل بماند و بی بادبان شود  در ورطۀ هالك فُتد کشتی وجود     

در کدام گزینه غلط امالیی کمتري وجود دارد؟  . 153

چنان باید که همگان استخالس یاران را مهم تر از تخلس خود شناسند.

من از این واقعه ایمن نتوانم بود و از تجارب براي دفع حوادث صالح با توان ساخت.

اگرچه ماللت به کمال رسیده باشد احمال جانب من جایز نشمري و از ضمیر بدان رخست نیابی.

صیرت ستوده در مواالت تو صافی تر گردد و سقت دوستان بیفزاید.

در عبارت داده شده چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 154

عادت اهل مکرمت این است و عقیدت ارباب مودت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده در مواالت تو صافی تر گردد و ثقت به کرم احد تو بیفزاید ....

1234

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟  . 155

که از عکس ریاهین او بر زاغ چون دم طاووس نمودي. در نحیت کشمیر متسیدي خوش و مرغزاري نزه بود.

در طاعت و مطاوعت او روزگار گزاشتندي ... غافل وار فرود آمدند. اختالف صیادان آنجا متواتر، زاغی در حوالی آن خانه داشت.

19

امال - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



امالیی چند واژه صحیح نیست؟   . 156

«عقده و گره- سهولت تلّفظ- تسلیح مهّمات- انقطاع دیدار- واثق و مطمئن- اختالف متواتر- ظابط قانونی- التفات و توّجه- گذاردن حق نعمت- نواهی و

اوامر»

چهار سه دو یک

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 157

«گفت: واجبست بر تو که حق نعمت بگزاري و خود را از عهدة این شهادت بیرون آري. و نیز نصرت مظلوم، و موونت او در حال مرگ و زندگانی، اهل

مرّوت فرض متوّجه و غرض متعیّن شناسند، چه هرکه حّجت ُمرده پوشیده گرداند روز قیامت حّجت خویش فراموش کند.»

چهار سه دو یک

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 158

«چون زاغ دست گیري موش به بریدن بندها مشاهدت کرد در دوستی و مخالست و برادري و مصادقت او رغبت نمود و با خود گفت: من از آنچه کبوتران را

افتاد ایمن نتوانم بود و نه از دوستی این چنین کار مستغنی»

چهار سه دو یک

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 159

«موش گفت: وجه مواصلت تاریک و طریق مصاحبت مسدود است و عاقالن قدم در طلب چیزي نهادن که به دست آمدن آن از همۀ وجوه صعب باشد ثواب

نبینند تا جانب ایشان از جهل مصون باشد.»

چهار سه   دو یک

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 160

«و آن دشمنانگی دو نوع است: اّول چنانکه از آن شیر و پیل، که مالقات ایشان بی محاربت ممکن نباشد و این هم شاید بَُود که مرهم پذیرد، که نصرت در

یک جانب را مقّرر نیست و هزیمت بر یک جانب مقسور نه، گاه شیر ضفر یابد و گاه پیل پیروز آید.»

چهار سه دو یک

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 161

«موش گفت مواالت تو را به جان خریدارم و این مدافعت در ابتداي سخن بدان کردم تا دگر قدري اندیشی من باري ازین خدعه به نزدیک خویش معذور

باشم و به توّهم نگویی که او را مطیع و مطاوع یافتم و الّا در مذهب من منِع سائل، خاّصه که سقِت دوستی من بر سبیل براعت اختیار کرده باشد، ممنوع

است.»

چهار سه دو یک

در گروه کلمات زیر معناي چند واژه نادرست نوشته شده است؟   . 162

«نّقال (داستان نویس)، ابالغ (رساندن نامه)، قّداره (جنگ افرازي شبیه شمشیر پهن و بلند)، فرام (قاب عینک)، قران(واحد پول ایران در عهد صفوي)، تلّمذ

(آموختن)، صحن (ساحت)، موّقر(متین)، روضه (نوحه سرایی براي مصائب اهل بیت)، مبهوت (حیرت زده)، محضر(جاي حضور)»

پنج چهار سه دو

در کدام بیت غلط امالیی وجود ندارد؟  . 163

 کزان جانب که او باشد سبا عنبرفشان آید  نسیم صبح را گفتم تو با او جانبی داري

 جان رفتست که با قالب مشتاق آید  اگر آن عهد شکن بر سر میساق آید

 تو گرو بردي اگر جفت و اگر طاق آید  گر فراقت نکشد جان به وصالت بدهم     

 وز تو متبوع بود گر همه احراق آید  دیگري گر همه احسان کند از من بخلست

در عبارت زیر کدام واژه با غلط امالیی نوشته شده است؟   . 164

«آن گاه آگاه شدند که غرقه خاست شد بانگ و هزاهز و غریو خاست امیر برخاست و هنر آن بود که کشتی هاي دیگر به او نزدیک بودند»

غرقه هزاهز خاست در جملۀ دوم خاست در جملۀ اول
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در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟  . 165

به جمع حور و پري دعوي حیا کردن زهی ستوده خصالی که بر تو می زیبد

ز چنگش کجا خواستی رستخیز  یکی شیر شرزه به چنگال تیز 

نه ایم عاصی بل نیک و خوب کرداریم  و گر به خواست وي آید همی گناه از ما 

کی می ربود از کف لیلی زمام را  گر ناقه را نه نالۀ مجنون شدي ُحدي 

کدام بیت فاقد غلط امالیی است؟  . 166

این خاطر خطیر چنین گفت مر مرا  دانش به از ضیا و به از جاه و مال و ملک 

مملوك این جنابم و مسکین این درم  شاها اگر به عرش رسانم صریر فضل 

ما دل به عشوة که دهیم اختیار چیست؟  مسطور و مست هر دو چو از یک قبیله اند

بر سر رایت او سورت فتح و ظفر است  رایت شاهان را صورت شیر است و پلنگ

 . 167

در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟

«کشتی دریدن گرفت. آن گاه آگاه شدند که غرقه خواست شد. بانگ و هزاهز و قریو خواست. امیر برخاست...

دیگر روز امیر نامه ها فرمود به غزنین و جمله مملکت بر این حادثه صعب که افتاد و سالمت که به آن مغرون شد و مثال داد تا هزار هزار به مستحقان دهند

شکر این را و نبشته آمد و به توقیع، مؤّکد گشت و مبّشران برفتند.»

یک دو سه چهار

در ترکیبات زیر چند ترکیب از نظر امالیی نادرست است؟   . 168

«حالوت و شیرینی ـ دغل و فریبکار ـ صور و جشن ـ ضیعت و زمین زراعی ـ وزر و بار سنگین ـ شاعبه و شک و گمان ـ رایت و پرچم ـ مذلت و خاري ـ صفیر

و آواز ـ رشحه و تراوش ـ الحاح و اصرار ـ خالگیر و آشپز ـ غو و فریاد ـ ثقت و اطمینان ـ منّزح و پاك ـ اهمال و سستی ـ خوان و سفره فراخ»

پنج چهار  سه  دو 

در ترکیبات زیر، امالي چند گروه نادرست است؟   . 169

«ذهی و آفرین ـ خاییدن و جویدن ـ نمط و روش ـ ضمایم و پیوست ها ـ لهو و سرگرمی ـ مخزول و ذلیل ـ رقعه و نامه ـ َزلّت و لغزش ـ لعیم و پست ـ خذالن

و درماندگی ـ صور و شاخ ـ خور و زمین پست ـ تقریظ و ستودن ـ اشباه و همانندان ـ َصرع و بیماري»

پنج چهار  سه    دو 

در همۀ گزینه ها غلط امالیی وجود دارد؛ به جز .................. .  . 170

کز بوتۀ سودا و صفر پاك بر آید  آن مرد تمام است از  این خلق زراندود  

 آهن از گل کردن زنجیر بلبل می شود هر چه شد منصوب مجنون بی خروش عشق نیست 

که بالیی رسد آن سرو سهی باال  را    سیلی از گریۀ من خواست ولی می ترسم  

بر برگ گل شمرده گذارند پاي را    جمعی که از مالیمت آزار دیده اند  

در کدام گزینه غلط امالیی بیشتري است؟  . 171

به امید آن نویدش شب و روز می گذارم  خبر انایت او ز کسی شبی شنیدم  

گفتا چنان که سورة الحمد بر صور   گفتم مقدم است بر احرار روزگار؟  

دل پاکم درخت تور و من موساي عمرانش   تنم طور تجلی، سینه ام سیناي قدوسی  

پنج حاجت خواستند از کردگار ذولجالل   با دعا یا تزرع دست برداشتند  

در کدام عبارت غلط امالیی بیشتري می یابید؟  . 172

امیر را یافتم بر زبر تخت نشسته، پیراهن توذي، مخنقه در گردن، عقدي همه کافور  آن گاه آگاه شدند که غرقه خواست شد. بانگ و هزاهز و غریو خواست.

صوري و شادي اي به آن بسیاري تیره شد و اضطراب و تشویشی بزرگ به پاي شد.  چیزي که در او کراحیّتی نبود می فرستاد فرود سراي و من به آقاجی خادم می دادم.
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در کدام گزینه غلط امالیی بیشتري دیده می شود؟  . 173

فرط استسقا، نمط و قالی، مالحت و صباحت  بلبداهه و ارتجاًال، بذله و لطیفه، تشیع جنازه

برخواستن غوغا، حطام دنیا، گزاردن پیغام راغ و رضوان، حشم و خیلتاشان، مسرور و مشئوف

در کدام گزینه غلط امالیی می یابید؟  . 174

مبداء کائنات، هیئت امنا، مؤلّف با کفایت  مار بوآ، شهر سئول، متاللئ و مشعشع

مؤاخذه و بازخواست، مآخذ پژوهش، مأخذ و خزینه رأفت و عطوفت، ائتالف و همبستگی، لئیم و لعین

در عبارت زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟  . 175

«گمان نیکو به خداي ـ عّزوجّل ـ نیکوترین گمان هاست اما اگر با غفلت و معاسی بود آن هوا بود که آدمی را در خطر اندازد. معیوب آن کس است که

روزگار خویش را محمل گزارد و بطالت بر خود غالب گرداند و خود را از نصیحت مستغنی دارد.»

چهار سه دو یک

در کدام گزینه غلط امالیی می یابید؟  . 176

طبع تو فارغ ز غش تدبیر تو دور از حیل  لفظ توخالی ز قدر و قول تو دور از خالف

کار مرا به من ممان زان که فساد میکنم مونس و یار من تویی مصلح کار من تویی

در تبع آید تو آن را فرع دان  قصد گنجی کن که این سود و زیان 

با شروطی که لبان تو مهیّا دارند دل مسکین من از قرض یکی بوسه گذشت 

هنگام نوشتن ترکیب هاي زیر، چند غلط امالیی رخ داده است؟   . 177

شلخته و هردمبیل، غالباً، هپل و هپو، الت و لوت، پیرزن کزا، ریخت مضحک، اعتزار و خجالت، قال و شیطنت، نی قلیان، لحجه غلیظ، مسحور و مبهوت، به

قهقه افتادن، قوز باال قوز، ثقط دوستان، ملتفت شدن

شش چهار پنج سه

در کدام گزینه غلط امالیی می یابید؟  . 178

همانا خداوند ما را فرمان داده است که مؤونت عقبی فراهم کنیم. 

 بعد از تحّمل کلَفتها و تعمل حیلت ها جز ندامت حاصلی نبود.

 الهی، همگان در فراق می سوزند و محب در دیدار؛ محب را با صبر و قرار چه کار؟

علم صالح جنگ با شیطان است و خداوند صالح را چون به اسیري برند، شرمساري بیشتر برد.

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیامده است؟   . 179

مشیّت (همراهی)، آماس (توّرم)، مسرور (شادي)، لطیفه (گفتار نرم)، بذله (لطیفه)، شاب (جوانی)، سبک سري (وقار)

پنج چهار سه دو 

در کدام عبارت، غلط امالیی وجود دارد؟  . 180

این باب آنگاه ممکن تواند بود که عفاف موروث و مکتسب جمع باشد و حلیت فضل و حزم حاصل.

در مقامی افتاده ام که هر ساعت موجی هایل می خیزد و آرزوي من بر مفارقت وي مقصور شده است.

من نه بر کسب خویش اعتماد داشتم و نه به معونت و مضاهرت کسی استظهاري فرا می نمودم.

اگر او از وصول من خبر یابد، ابواب تلّطف و تکلّف الزم شمرد و به قدوم من اهتزازي تمام نماید.

امالي چند ترکیب نادرست آمده است؟   . 181

«ُمخلصانه و بی دغل، نوي و سالُخردگی، تحت لحمایگی، غرض ورزي هاي َخصمانه، طوفان هاي توفنده، َرعونت و خودآرایی، تأویل و توجیه آغامحمدخان

قاجار، خوان گستر و دست و دل باز»

چهار سه دو یک
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فارسی 3

در کدام بیت، «غلط امالیی» وجود دارد؟  . 182

شهرة شهرم چو قاضی در رسن    سخرة عقلم چو صوفی در کنشت 

چرخه گردان را ندیدن زلّت است    گردش چرخه، رسن را علّت است 

ور چه باشد سخن طاعن و بدگوي ذمیم    طاعن و بدگوي اندر سخنش بی سخن اند

غربت اندر خدمت خواجه مرا واال کند    گر فکنده است او مرا در ذّل غربت گو فکن 

کدام بیت فاقد غلط امالیی است؟  . 183

بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم  

 زد خیمه در نواحی ما لشکر فراغ  برخاست ز آب دیدة ما هر طرف حباب

 هر جا سفینه اي است، کنون غرق گوهر است  از بهر مدح من به ثنایت در این محیط

کجا دانند حال ما سبک باالن ساحل ها شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل  

در گروه کلمات کدام گزینه غلط امالیی کمتري وجود دارد؟  . 184

وحلۀ اّول، تهفه و هدیه، گماشته و منصوب، صفیر گلوله، نغز و دلکش شوخ و بذله گو، اصناف و گروه ها، حرف هاي مشمعزکننده، ماء معین، کالم مزبور

اوامر و نواهی، حایل و مانع، تحنیت و شادباش، ادارة مطبوع، ذرع و پیمان حوزة آبریز، ثمن خانه، حال و آجل، وعظ و اندرز، عزل و نصب

در کدام بیت یکی از واژگان «سفیر/ صفیر» به اشتباه آمده است؟  . 185

 عاقبت دانۀ خال تو فکندش در دام   مرغ روحم که همی  زد ز سر سدره صفیر 

 فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید   سفیرمرغ برآمد بط شراب کجاست 

که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزي   زجام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است 

تو حیات جان وحی اي نی بدن  که سفیر انبیا خواهی بدن 

در کدام گزینه غلط امالیی دیده نمی شود؟  . 186

کودکان را هم کاله زر دهد   مر زنان را خلعت و سلت دهد  

که روزة کرمش نکته بر جنان گیرد   فرشته اي به حقیقت سروش عالم غیب

بشنو این اشکال و شبحت را جواب    گوش نه تو اي طلبکار صواب  

از تب و قولنج و سرسام و سنان   گفت اسبابی پدید آرم عیان  

در کدام بیت غیر از واژة «بحر / بهر» واژة دیگري هم به اشتباه نوشته شده است؟  . 187

ازو برشده موج تا آسمان  من عاشقم همچو بحر دمان 

مهرش نهان چون روح در اعضاي انس و جان  حکمش روان چو باد در اطراف بر و بهر 

تا یار مرا به شصت گیرد  در بهر فتاده ام چو ماهی 

نقاش ازل بحر چه آراست مرا  معلوم نشد که در طربخانۀ خاك 

کدام بیت غلط امالیی ندارد؟  . 188

به ایوان کمند اندر افگند راست   به مغز اندرش آتش رشک خواست 

شد چون مه لیلی آسمان گیر  چون رأیت عشق آن جهانگیر  

 اشتر طلبید و محمل آراست  چون موصم حج رسید برخاست 

هفت بحر آن قطره را باشد اسیر  قطره اي کز بحر وحدت شد سفیر 

کدام عبارت کمترین غلط امالیی را دارد؟  . 189

پرده داران حرم سطر عفاف ملکوت، آن ها را با این شهاب هاي آتشین می زنند. طلب آن کن که بدانی که این صفات بحایم و صباع را در تو براي چه آفریده اند؟

در لباسی که متکلّمان را به کار آید و مترّصالن را بالقت بیفزاید. فصلی در همان روز اتّفاق بیاظ افتاد،  در حسن معاشرت و آداب مهاورت.
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کدام بیت غلط امالیی دارد؟  . 190

 هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد  مژده اي دل که دگر باد صبا بازآمد

 بنگر که از کجا به کجا می فرستمت  اي هدهد صبا به سبا می فرستمت

 که مژدة طرب از گلشن صبا آورد  سبا به خوش خبري هدهد سلیمان است

 مرغ سلیمان چه خبر از سبا  قافلۀ شب چه شنیدي ز صبح

در همۀ ابیات به استثناي بیت .................. غلط امالیی وجود دارد؟  . 191

 حذر اي پردگیان پرده دري پیدا شد  خبري رفت ز گردون به شبستان ازل

 با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش است  با کمال احتیاج از خلق استقنا خوش است

 چون تمام قریبان تو را می شناسند  اینک اي خوب فصل غریبی سر آمد

 گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوري  اشتر به شعر عرب در حالت است و ترب

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟  . 192

 خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است  همت از باد سحر می طلبم گر ببرد

 سعدي، بنالیدي ز ما، مردان ننالند از الم  می زد به شمشیر جفا می رفت و می گفت از قفا

 سایه او از او کنار افتاد  هر که در طالعش فِراغ افتاد

 به تخت مصرم اما جاي در بیت الحزن دارم  نشاط غربت از دل کی بََرد ُحّب وطن بیرون؟

امالي چند واژه در متن زیر نادرست است؟   . 193

«گفت: ایزد تعالی خیر و صالح و سالمت بدین عظیمت مقرون گرداناد. اگر قربتی یابم و اخالق او را بشناسم، هّمت بر متابعِت راي و هواي او مقصور گردانم

و چون کاري آغاز کند که به صواب نزدیک تر و به سالح ُملک مقرون باشد، آن را در چشِم وي آراسته گردانم و در تقریر فواید آن مبالقت نمایم.»

چهار سه دو یک

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 194

آن که غضب بر مزاج او مستولی گردد دیوانه می گردد که گفته اند: «غضب، غول عقل است.»

بنده با حکم ازل چون برآید؟ جهد بنده چیست؟ بنده به جهد خیش نجات کی تواند؟

بر طاق ایوان فریدون نبشته بود: «جهان، اي برادر، نماند به کس.»

در آنجا در خالل گلبنان زرد، چند روزي اتراق نموده و بهار سبز با تن رعنا از راه رسیده بود.

کدام گزینه داراي غلط امالیی است؟  . 195

 یک غرفه بر در حرم کبریاي توست  زین تابخانه رخت برون بر که کاینات

 خداي خیر دهادش که حق گزار من است  به تیغ در حق خسرو، حِق جفا بگذار

 شوراي روان بخشی بر حضرت مریم شد  روح القدس از لعلت حرفی به مسیحا داشت

 قربت خاصان درگاهم بده  غربت من در جهان از بحر توست

در میان گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 196

«وصول به حسن – غایِت محبت – بزم و ثور – حیاط و ممات – نغمۀ محبّت – سوداي عشق – مسلّم و قطعی – ایثار و ترجیه – محفل و زیافت»

چهار سه دو یک

در میان گروه واژه هاي امالیی زیر امالي چند واژه نادرست است؟   . 197

غاش زین- غرفه و اتاق- دائیه و انگیزه- ردا و تیلسان- شیهه اسب- مار قاشیه- نمط و روش- عبدیت و جاودانگی- پالیز و بوستان- سپاسگذاري و تشّکر

3 واژه 6 واژه 5 واژه 4 واژه
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در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟  . 198

 قصد کدام خسته جگر می کنی نکن  تو در جهان غریبی، غربت چه می کنی

 به غربت همی گفت چیزي غریب  ز هامون سوي کوه شد عندلیب

 ز مهرش بار دیگر برفروزد  که در غربت مه از مهرش بسوزد

 غیرزو تر خشک گشتن گو بیاب  شاخ خشک از قربت آن آفتاب

در کدام بیت غلط امالیی یافت می شود؟  . 199

 پر از گلشن و باغ و پالیز بود  جهان چون بهشتی دالویز بود

 نگیرد قدر باز اندر نشیمن  نگردد مرد مردم جز به قربت

 بربط ز کجا نالد بی زخمه زخم آور   چون بربط شد مؤمن در ناله و در زاري

 چون صورت اگر به قاش زین چسبیده  از اسب به رنگ سایه افتد به زمین

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟  . 200

تنها و تنها براي تعلیم گرفتن شبه شما را در تاریکی تعقیب می کردم.

صداي مهیب آن صداي کودکانه اما خشک کالمش را در خود حزم می کرد.

بّچه ها که بر باالي تل خاکی ایستاده بودند انگار از دست آن ذلّه شده بودند.

نمی پذیرفتند و بهانه می آورند و تفره می رفتند ولی اصرارهاي من بوي التماس می داد و عاقبت شما را متقاعد کرد.

در کدام بیت غلط امالیی دیده نمی شود؟  . 201

 گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب  بس غریب افتاده است آن مورخط گرد رخت

 شب آمد غمی شد ز گفتار شاه  خروش جرس خواست از بارگاه

 غیر زو تر خشک گشتن گو بیاب  شاخ خشک از غربت آن آفتاب

 به گیتی درختی و باري کجاست  به از بر درخت سخاوت سنا

در کدام گزینه غلط امالیی دیده می  شود؟  . 202

نی را ز لب گرفت و دمی خیره شد به راه کم کم ترانه رفت به پایان و آن شبه

آن تیرها که خواست تو را بر سپر زند   شکر خدا که خصم تو را بر جگر نشست

 من چو سباع و وحوش طفره زن و رهسپر  دیو در آن جا به جوش، وحش وسبع در خروش

 گرچه هر روز سر و روي بشوید به گالب    گرد غربت نشود شسته ز دیدار غریب

در کدام بیت غلط امالیی یافت نمی شود؟   . 203

 از قضا بهر غذا همواره خونم داده اند  می خورم خون جگر از خان عشقت روز و شب

 کی باشد التفات به صید کبوترم  شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه

 سر تاق برتر ز ایوان و کاخ  برآید یکی کلبه سازم فراخ

 ز زر حریوه بر آن تار نیست  از زر الهی بر آن تارهاست

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟   . 204

 هر دم از سیل عرق بر گرد من طوفان بود  روز و شب از صورت گرما به سان قوم نوح

 چگونه بَُوم {باشم} زین سپس یار غارش  من آگاه گشته ستم از غدر و غورش

 من که در آتش نگردانم عیار خویش را  با تو اخالصم دگر شد بس که دیدم نقض عهد

 در فلک زلزله از ُغلُغلۀ کوس جدل  روز ناورد که اُفتد ز کمینگاه جدال
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در کدام گزینه غلط امالیی دیده می شود؟  . 205

دلم می خواهد بر بال هاي باد بنشینم و آن چه را که پروردگار جهان پدید آورده زیر پا گذارم تا مگر روزي به پایان این دریاي بی کران رسم.

اي فکر دور پرواز من بال هاي عقاب آسایت را از پرواز باز دار و تو اي کشتی تندرِو خیال من همین جا لنگر انداز زیرا براي تو بیش از این اجازة سفر نیست.

ستارگان را با درخشندگی جاودانی خود می بینم که راه هزاران ساله را در دل افالك می پیمایند تا به سرمنزل قایی سفر خود برسند.

و اگر دیدي به ناگاه خون من بر سنگ فرش خیابان جاري است بخند زیرا خندة تو براي دستان من شمشیري است آخته.

در کدام گزینه غلط امالیی دیده می شود؟  . 206

اهمال و سستی – محظوظ و بهره مند – بذله و لطیفه  ذي حیات و جاندار – لئیم و سفله – حمیّت و جوانمردي

مصاحبت و هم نشینی – صلۀ ارهام – بحبوحۀ ماجرا عادت مألوف – به انضمام ما یحتوي – سپاس گزاري و قدردانی

در شعر زیر امالي چند واژه نادرست است؟   . 207

«یادم آمد هان / داشتم می گفتم آن شب نیز / صورت سرماي دي بیداد می کرد / باد برف و سوز وحشتناك / لیک خوشبختانه آخر / سرپناهی یافتم جایی

/ گرچه بیرون تیره بود سرد همچون ترس / قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم / همگنان را خون گرمی بود / مرد نّقال آتشین پیغام / راستی

کانون گرمی بود»

چهار سه دو یک

در عبارت زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟   . 208

«و آن زاغان را ملکی بود که همه در فرمان و متابعت او بودندي و اوامر و نواحی او را در حّل و عقد امتسال نمودندي شبی ملک بومان به سبب دشمنایگی که

میان بوم و زاغست بیرون آمد.»

چهار سه دو یک

کدام بیت فاقد غلط امالیی است؟  . 209

 دل نهادم به صبوري که جز این چاره ندارم  نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت

 ز مردي شد امروز دیو سپید  مرا خار شد جنگ دیو سپید

 به هر خانه اي شیون آراسته  به هر گوشه اي گریه اي خواسته

 از دگر گوشه جستی برون  که آن خشت اگر بر زدي بر حیون

کدام گزینه غلط امالیی دارد؟  . 210

 از این کوه آتش نیابم تپش  به نیروي یزدان نیکی دهش

 شبح پنهان شد و در خورد بر هم  ز دیدارت دلم سیراب گردد

 گر به توانگري رسد نوبتی از گداییت  سر به صریر سلطنت بنده فرو نیاورد

 زایل شود هر آن چه به کلی کمال یافت  عمرم زوال یافت کمالی نیافته 

در ترکیبات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 211

«اعراض و روي گردانی ـ حلیه و زیور ـ ُمتاع و فرمانروا ـ اکراه و ناخوشایندي ـ مسلک و روش ـ ضماد و مرهم ـ تریاق و پادزهر ـ رواق و بناي گنبدي شکل ـ

غایت القصواي مقصود ـ بطالت و بیکاري ـ نشعه و سرخوشی ـ تطاول و ستم ـ طاق و یکتا ـ سورت و تندي ـ صلۀ ارحام»

یک دو  سه   چهار 

در واژه ها و ترکیب هاي کدام گزینه غلط امالیی دیده می شود؟  . 212

آجر و مالط، مصالح احداث بنا، تموز خّطۀ گرمسیر طاق ضربی رواق، غرفۀ اطراف محّوطه، منصوب به طفیل

غارت و تاراج، مباحات شرعی، ماوراءالطبیعه و ماوراي وهم غایت القصواي مقصود، طیلسان قضاوت، شیهۀ مهیب ستوران

در میان واژه ها و ترکیب هاي کدام گزینه غلط امالیی می یابید؟  . 213

صلۀ ارحام، عاریه و امانتی، مصاحبت و مخاصمت حضار حظ و بهره، غایت القصوا، نشئه و کیفورِي مجلس بزم 

ایار و تموز، اعانت و مظاهرت، شیۀ اسب مضطرب تعب و کالفگی، دیالق و کج و معوج، امتناع از برگزاري مجلس
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در کدام گزینه غلط امالیی می یابید؟  . 214

نواهی تو همه هست چون قدر جاري   اوامر تو همه هست چون قضا نافذ  

گفت یک دم ثنا مگو که ُدوي هست در ثنا   به ثنا البه کردمش گفتم اي جان جان فضا  

که آتش مقلوب با آتش خوش است   نه شنیدستی تو این نکته مگر  

دست تو برده است زر و سیم گیتی زي عدم   لفظت آورده است فضل و علم را اندر وجود  

در عبارت «با نفس خویش گفتم هرکه از آستانۀ این ماه رویان به کوي محمل گویان روي کند درخور مالمت عاجل و غرامت آجل بود؛ چون در اول و  . 215

آخر این مجادله تعّمل کردم و بدان معقوالت و منقوالت توصل جستم، خاستم که با آن پیر و جوان هم کاسه و هم خان شوم و در گفت وشنود با ایشان

هم زبان گردم.»، چند غلط امالیی دیده می شود؟

چهار سه دو پنج

در عبارت زیر چند غلط امالیی به چشم می خورد؟   . 216

«کذب و تزویر را وعظ و تذکیر دانند و هر یک از دریوزگان در زّي اهل فصوق امیري گشته و هر مزدوري دستوري و هر مزّوري، وزیري و هر مْدبري

دبیري و هر مسرفی، مشرفی و هر شیطانی نایب دیوانی و هر خسی کسی و هر قادري غادري و هر خسیسی رئیسی و هر دستاربندي بزرگوار دانشمندي!»

چهار سه دو یک

کدام گزینه، می تواند معانی مناسبی براي تعداد بیشتري از واژه هاي زیر باشد؟   . 217

«ارتفاع، محظور، هویدا، واترقیدن، کربت، حریف»

عایدات مملکت، بهره ور، آشکار، غم  بهره ور، مانع، روشن، تحریر 

زمین هاي  زراعتی، گرفتاري، اندوه، همدم  مانع، آشکار، پس روي کردن، همراه 

دو واژة «ثواب و صواب» را به شکل صحیح در ابیات زیر جایگزین کنید.   . 218

 الف) کوس و دهل می زنند بر فلک از بهر تو 

ب) جهانت خوش و رفتنت بر ( .................. ) 

پ) گداز عاشق در تاب عشق کی ماند 

 رو که تویی بر ( .................. ) ملک خطا یافتی  

عبادت قبول و دعا مستجاب 

 به خدمتی که شما از پی ( .................. ) کنید 

ثواب، صواب، صواب صواب، ثواب، ثواب ثواب، ثواب، صواب صواب، صواب، ثواب

در کدام گزینه غلط امالیی به کار نرفته است؟  . 219

 که گفت و گو ز خطا و ثواب خالی نیست   صواب محض بود رزق خامشان صواب  

 ز تّف هیبت او آب گیرد استسقا   ز باد صولت او خاك خواهد استعفا 

 می گذارد چرخ بر تاق فراموشی تو را   خنده چون میناي می کم کن که چون خالی شدي 

 ور بگویم فارغم از خود بود سودا و زن   تا ز خود فارغ نیایم با دگر کس چون رسم 

کدام گزینه جمالت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 220

الف) اگر جلوي دشمن مین .................. کرده بودیم، حاال خیالمان راحت تر بود. 

ب) توانگري که در  ..................  ُمقام کند، مال به دست دشمن افتد و به اهل و فرزند نرسد. 

پ) مزدور در آرزوي حور و قصور، عارف در  ..................  عیان، غرقۀ نور است. 

ت) این سو و آن سو بو می کشد و علف و .................. را پوزه می زند و دوباره راه می افتد.

گذاري، قربت، بحر، خواري  گزاري، قربت، بهر، خاري  گذاري، غربت، بحر، خاري  گزاري، غربت، بهر، خواري 

کدام گزینه غلط امالیی ندارد؟  . 221

 برحصب آرزوست همه کار و بار دوست  شکر خدا که از مدد بخت کارساز

 ور نیک نیامد این صور عیب کراست  گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود

 که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم  دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو

 در زبور است این سخن مستور  خامشی از کالم بیهده به
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صکان  سکان          وارثی  وارسی           خیش  خویش          وسواص  وسواس          هنین  حنین  گزینه 2 1←←←←←

جزبه  جذبه                    خاست  خواست                    تاطار  تاتار گزینه 1 2←←←

آزاده گان  آزادگان                  صقوط   سقوط                    شور زار  شوره زار               قبار  غبار  گزینه 4 3←←←←

ماعده  مائده                 صلوکی  سلوکی                 عوج  اوج                 مظامین  مضامین  گزینه 3 4←←←←

واژه هاي غلط: برازندگی - ورطه گزینه 2 5

غلط هاي امالیی: اصرار  اسرار / غزا  قضا / صوابی  ثوابی گزینه 4 6←←←

رخصار  رخسار / فروق  فروغ گزینه 2 7←←

اغربا  اقربا / خار  خوار گزینه 2 8←←

غلط هاي امالیی: قرض  غرض / گزاردن  گذاردن / خواستن  خاستن گزینه 2 9←←←

غلط  هاي امالیی: فراغ  فراق / القیاس  الغیاث / نذر  نظر گزینه 2 10←←←

خواست  خاست  گزینه 2 11←

ویرایش غلط هاي امالیی: عمارت – حاجت گزینه 2 12

ویرایش غلط هاي امالیی: صور / اسرار / تالطم / تسلّا گزینه 3 13

غلط هاي امالیی: صیرت – انایت – انحار که امالي درستشان به ترتیب: سیرت – عنایت – و انهار است. گزینه 1 14

ویرایش غلط هاي امالیی: نغز – ازل – راضی گزینه 2 15

ویرایش غلط هاي امالیی: عهد – طبعش – مغلوب گزینه 1 16

ویرایش غلط هاي امالیی: اَلَم – خانقاه – مشّیت – مرهمی  گزینه 3 17

ویرایش غلط هاي امالیی : صواب (درست، صحیح) - نقض (شکستن) - ذوالفقار  گزینه 3

بودن  شمشیر ذوالفقار در نیام و زبان سعدي در کام (سخن نگفتن) خالف راه صحیح و شکستن اندیشه خردمندان است. 

18

درع و زره  گزینه 1 19

ویرایش غلط هایی امالیی: « قضا - سندروس - عزم »  گزینه 2 20

«محمل» با این امال درست است که معنایش «کجاوه» است در حالی که «مهمل» به معناي بیهوده است.  گزینه 4 21

ویرایش غلط هاي امالیی: جزر و مد - نوخاسته و تازه به دوران رسیده. گزینه 2 22

در ظالل یوسف صّدیق دیگري: در زیر سایۀ یوسِف صّدیق دیگري هستی. گزینه 3 23

امالي خاییدن، فرومایگی و استماع، اشتباه آمده است. گزینه 2 24

اوان: زمان و هنگام گزینه 1 25

صورت درست کلمه «امل» است.  گزینه 3

بررسی گزینه ها: 

»: در اینجا «غرض» به معنی نّیت و هدف است. واژه هاي مهم امالیی: عمارت: آبادي، بنا کردن / حظ: بهره، نصیب   گزینۀ «

»: نادرستی امالیی ندارد. قضا را: از قضا، اتفاقاً / گفتار نغز: سخن و بیان دلنشین   گزینۀ «

»: رخش صورآوا: اسبی که صدایش به اندازة صور قیامت مهیب است.   گزینۀ «

26

1

2

4

کلماتی که نادرست نوشته شده اند: لئیم  لعیم، علم  الم، قالب  غالب، مقلوب  مغلوب  گزینه 2 27←←←←
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امالي درست  واژه «عجل» است.  گزینه 2 28

«موهش» غلط است و امالي درست آن «موحش» به معناي ترسناك است.  گزینه 4 29

«امارت» در این بیت با همین امال صحیح است. امارت به معناي فرمانروایی، با حکم هم در همین مصراع ارتباط معنایی دارد و می توانید از طریق آن به نادرستی واژه پی ببرید.  گزینه 1 30

اهل سبا یعنی مردم سرزمین سبا، در این بیت کاري با باد صبا نداریم.  گزینه 3 31

گفتار نغز با این امال باید نوشته شود.  گزینه 3 32

خاست در بیت اول با این امال صحیح است.  گزینه 1 33

: کلمۀ «نغز» در بیت نادرست نوشته شده است و با توجه به رابطۀ معنایی آن با دیگر کلمات آمده در بیت می توانید به آن پی ببرید. شاعر می گوید که تو تازه و سبز و شاهد و مرحلۀ  گزینه 2

نغز هستی. نقض به معناي شکستن قول و قرار در این بیت بی معناست. 

سایر ابیات نادرستی امالیی ندارد. 

343

با توجه به معنی ابیات: غبطه به معنی رشک بردن درست می باشد.  گزینه 3

و با توجه به واژة رضوان، روضه درست است نه روزه. 

و نیز با توجه به خراب، عمارت (آبادانی) درست است. 

35

در گزینۀ «2» با توجه به اینکه منظور از قالب، جسم انسان است پس انتخاب (غالب = به معنی چیره و پیروز) درست نیست.  گزینه 2 36

واژه هاي (تعّمالت ) و (لعالی) غلط نوشته شده که شکل درست امالي آن ها (تأّمالت ) و (آللی) است. گزینه 4 37

سه واژه ي نادرست،  «بگذاردند» ، «مأمور»  و «فراق»  و امالِي درست آن ها «بگزاردند»، «معمور(آباد)» و «َفراغ» است. گزینه 1 38

واژه «مطبوعی»  نادرست، و درسِت آن «متبوعی»  (:فرمان روایی) است. گزینه 1 39

تنها امالي «تأمل»  به معنی «اندیشیدن و درنگ»  نادرست آمده است.   گزینه 3 40

- منسوب (نسبت داده شده است)  - زلّت (خطا و لغزش سهو)  شکل درست واژه هاي امالیی:  گزینه 2 4112

واژه هاي اهمال (= سستی)، منسوب (+ نسبت داده شده)، َفراغ (+ آسودگی) و ُگزارد (+ اَدا کردن) در متن غلط نوشته شده است.  گزینه 2 42

امالي درست واژه ها: بساط قربت  گزینه 1 43

شکل درست امالیی واژه ها به ترتیب: قضا - ورطه - بگزاردند و معونت گزینه 3 44

شکل درست واژه هاي امالیی: بی شائبه: مطمئن، بی شک، بی تردید گزینه 4 45

ناحیت= ناحیه  گزینه 4

متصید= شکارگاه

مرغزار= چمن زار 

درفشان= نورانی

46

حوضه   حوزه گزینه 2

منصور  منثور

47←

←

امالي صحیح واژه ها: منبع بی شائبه - روضۀ ارم - غم و ضجرت  گزینه 4 48

شکل درست واژة امالیی: سپاس گزاري  گزینه 3 49

امالي درست واژه ها: «گذاردن: رها کردن، ترك کردن» (گزاردن : به جا آوردن، ادا کردن) / «نقض: شکستن، باطل کردن» (نغز: خوب، خوش، نیکو) گزینه 1 50

شکل درست واژة امالیی: برائت(بیزاري) / ثِّقت: اعتماد گزینه 2 51

شکل درست واژة امالیی  پردگی گزینه 1
52

← −−−−−−
غلط رسم الخّطی

از طریق رابطۀ معنایی ترادف بین واژه هاي زبون و «خوار» می توان دریافت شکل درست واژه ي امالیی «خوار» است نه «خار».  گزینه 1 53
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شکل درست واژگان امالیی: منظوم و منثور ( به نثر)  گزینه 3

                                  فطرت الهی (سرشت، ذات) 

                                  ُخرده مهارت ها (ُخرد، ریز متضادِّ کالن) 

54

شکل درست واژگان امالیی: حمّیت: غیرت، جوانمردي مردانگی  گزینه 2

طبع: سرشت، ذات. در عبارت «طبع بلند می باید داشت»

از طریق واژة «بلند» درمی یابیم که «طبع» درست است نه «تبع». زیرا «تََبع» به معناي «پیروي نمودن از کسی» و این جا مناسب نیست.

55

شکل درست واژة امالیی: فراغت: آسودگی و آسایش گزینه 1 56

شکل درست واژگان امالیی: گزارد/ خاست(بلند شدن) گزینه 2 57

شکل درست واژة امالیی: فرو گذارند. گزینه 1 58

شکل درست واژگان امالیی: تاس: کاسه و ظرف مسی/ کشتی خواستن: کشتی طلبیدن  گزینه 2 59

شکل درست واژگان غلط در گزینه ها:  گزینه 4

) غریب  گرچه می دانم که غریب و دور افتاده به جایی راه نمی بََرد.  گزینۀ 

) قضا   دست قضا و قدر در دل را ببست.  گزینۀ 

) مستور   وقتی مستم کرده اي مستور و پوشیده ننشین.  گزینۀ 

60

1←−−

معنی

2←−−

معنی

3←−−
معنی

شکل درست واژة امالیی: َعَمل گزینه 1 61

 ( شکل درست واژة امالیی: خاست: بلند شد.( مراجعه شود به کتاب مخزن االسرار نظامی- اشارات اساطیر- مهدي ماحوزي صفحه  گزینه 1

معنی بیت: سخن و گفتار شبیه وحی است که از کالم الهی برخاسته است. 

629

شکل درست واژگان امالیی: الف) بخواست(تقاضا کرد) / ج) خیرخیر(سریع)  گزینه 4

واژة «خیره خیر» به معنی بیهوده است. 

63

در عبارت «روضۀ کرمش نکته بر جنان(بهشت) گیرد» از طریق رابطۀ معنایی بین واژه هاي «جنان» و«روضه » (باغ)، به امالي درست واژه پی می بریم.  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

) فارغ: آسوده خاطر  گزینۀ 

) غریو: بانگ، فریاد  گزینۀ 

) خواستم: خواهش و استدعا کردم  گزینۀ 

64

1

3

4

»، «شاِه غازي» یعنی شاه غزو کننده و جنگجو بنابراین واژة از طریق قرار گرفتن در جمله  و هم نشینی با واژة «خسرو گیتی ستان» به امالي درست واژه پی می  بریم. در بیت گزینۀ « گزینه 2

«قاضی» به معنی «داور» اینجا بی ربط است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) فکر صواب: فکر درست  گزینۀ 

) ُملک فراغت: سرزمیِن آسایش  گزینۀ 

) ساقیا مگذار: اي ساقی اجازه نده  گزینۀ  

652

1

3

4

» تنها یک غلط امالیی وجود دارد  حالل بی شبهت، اما سایر گزینه ها هر کدام دو غلط امالیی دارند.  در گزینۀ « گزینه 3

مسّرت یعنی شادي و با واژة «سور» هم خانواده است. 

غازي یعنی جنگجو و با واژة «غزو» هم خانواده است. 

بررسی سایر گزینه ها : 

) سعب   صعب/ مغرون    مقرون  گزینۀ 

) َفراق    َفراغ/ گذاردن    گزاردن(ادا کردن)  گزینۀ  

) هشم    حشم/ مخنغه    مخنقه  گزینۀ 

663←

1←←

2←←

4←←

» تنها یک غلط امالیی یافت می شود.«روزه»  روضۀ(باغ). اما سایر گزینه ها هر کدام دو غلط امالیی دارند.  در گزینۀ « گزینه 4

بررسی گزینه ها:

674←
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) مستهق  مستحق/حتام   حطام  گزینۀ 

) وذر   وزر/جامع   جامه  گزینۀ 

) ذایل   زایل/ مسقال   مثقال  گزینۀ  

1←←

2←←

3←←

شکل درست واژة امالیی: گزارده شود.  گزینه 1

*یادآوري: مصدر«گزاردن» به معنی به جا آوردن، ادا کردن، پرداختن و رساندن است و در عبارت «و تا حِق ....... گزارده شود.» به همین شکل صحیح است. 

* در عبرات سوال واژة «ضیاع» به معناي ضایع و تباه شدن است. 

68

شکل درست واژة امالیی: «گزارد». گزینه 1 69

) یک غلط امالیی: آقاجی  آغاجی  گزینۀ  گزینه 1

بررسی غلط هاي امالیی در سایر گزینه ها: 

) دو غلط : سدقه  صدقه / اندیشمند  اندیشه مند  گزینۀ 

) دو غلط: برخواست  برخاست/صور  سور  گزینۀ 

) غلط امالیی دارد: بولعال  بوالعال / طب  تب / فارق  فارغ / گذارده  گزارده  گزینۀ 

701←

2←←

3←←

4←←←←

شکل درست واژگان امالیی:  گزینه 4

منصوب، صواب، ضیاع، گزارده آید. 

* منصوب: گماشته/ منسوب: نسبت داده شده 

* صواب: درست/ ثواب: اجر و مزد 

* ضیاع: آب و زمین/ ضیاء: نور و روشنایی 

* گزارده آید: به جا آورده شود. 

شکل درست واژگان رسم الخطی: 

نیفتد

71

شکل درست واژة امالیی: ستور به معناي چهار پا ( سطور به معنی سطرها )  گزینه 4 72

) آسوده گی  آسودگی ) تعمل  تأّمل        گزینۀ  ) غزا  قضا        گزینۀ گزینۀ  گزینه 2 731←3←4←

شکل صحیح واژة امالیی: نقض، صواب گزینه 4 74

) گذارد  گزارد ) فراغ  فراق        گزینۀ  ) مسطور  مستور      گزینۀ  گزینۀ  گزینه 2 751←3←4←

بررسی گزینه هاي دیگر:  گزینه 2

) واژة صودا نادرست است و شکل درست آن سودا/ خوام  خام  دو غلط  گزینۀ 

) واژة امارت نادرست است و شکل  درست آن عمارت  یک غلط  گزینۀ 

) واژة بنده گان نادرست است و شکل درست آن بندگان/ هذر  حذر   دو غلط  گزینۀ 

) واژه هاي سور و خواسته نادرست است و شکل درست: صور- خاسته  دو غلط  اگزینۀ (

76

1←←

2←

3←←

4←

تعّمل  تأّمل  /  فراق  فراغ  /  فرونگزارم  فرونگذارم گزینه 4 77←←←

واژة «ثواب» در گروه اسمی «ایثار ثواب» صحیح نیست. شکل درست آن «صواب» است به معنی درست.  گزینه 1 78

شکل صحیح واژة امالیی: وذر  وزر /  حوزه به معناي ناحیه- جانب- طرف گزینه 2 79←

شکل درست واژگان امالیی: ثناها-طوع- اسرار- فراغ- ذلّت- غدر گزینه 3 80

امالي درست واژگان:   گزینه 4

- به آزار برخواستن  به آزار برخاستن (بلند شدن)     

- اوامر و نواحی  اوامر و نواهی (نواهی جمِع نهی) 

- خورد و کالن  خرد و کالن (با یکدیگر متضاد هستند)     

- تخلیص و خالصه  تلخیص و خالصه

81

1←

2←

3←

4←

شکل درست واژة امالیی: «اصرار»: پافشاري کردن در کاري - اِلحاح - اِبرام گزینه 1 82

امالي درست واژه: گزاردن: پرداختن، به جاي آوردن گزینه 3 83
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ب) ذلّت  َزلّت (خطا و لغزش)                     د) اثاث  اساس (پایه) گزینه 2 84←←

از طریق رابطۀ معنایی تناسب با واژه هاي «شاه و پیروز» در می یابیم امالي درست واژة امالیی، منصور (یاري شده) است نه منثور. گزینه 1 85

بررسی غلط هاي امالیی در سایر گزینه ها:   گزینه 3

): َشَبح  شبه (مانند، شبیه) ): تبع  طبع (سرشت) / گزینۀ ( ): ثواب  صواب  خطا / گزینۀ ( گزینۀ (

86

1←≠2←4←

شکل درست واژة امالیی: فروگزاري  فروگذاري (اهمال و سستی کردن) گزینه 1 87←

شکل درست واژگان امالیی: بی شاعبه  بی شائبه                        آري  عاري  گزینه 2 88←←

شکل درست واژة امالیی: شیرخوارگی گزینه 1 89

بررسی غلط هاي امالیی در سایر گزینه ها:  گزینه 3

): تبع  طبع (عروس طبع: عروِس سرشت، اضافۀ تشبیهی)  گزینۀ (

): آري  عاري (به دور)  گزینۀ (

): روزه  روضه (باغ و بوستان) گزینۀ (

90

1←

2←

4←

واژة «طبع» در این بیت به معنی «سرشت و ذات» است. «طوطی َطبع» اضافۀ تشبیهی است. طبع و سرشت شاعر به طوطی تشبیه شده است. گزینه 2 91

شکل درست واژگان امالیی در سایر گزینه ها:  گزینه 3

): نخاست  نخواست (خواهش نکرد، تقاضا نکرد)  گزینۀ (

): نقض  نغز (خوش و دلکش)  گزینۀ (

): حالل  هالل (ِهالل یک شبه: ماه نو، باریک و هاللی شکل را گویند.) گزینۀ (

92

1←

2←

4←

گزینه 1 شکل درست واژة امالیی: اقنا  اقناع (راضی ساختن) 93←

شکل درست واژة امالیی: غالب (چیره، مسلّط) گزینه 1 94

«امل» به معناي آرزو با این امال درست است. گزینه 4 95

امارت - بگزارند درست است. گزینه 2 96

حالوت - روضه درست است. گزینه 2 97

فرو گذارم درست است. گزینه 4 98

غالب - صالح درست است. گزینه 2 99

خوار به معنی حقیر درست است.  گزینه 1

خار به معنی تیغ

100

شکل درست واژگان امالیی: عیار و معیار (ایار : از ماه هاي رومی است) - محمل (ُمهمل و بیهوده) - تحلیل (تهلیل: تسبیح گفتن) گزینه 3 101

بررسی سایر گزینه ها:   گزینه 2

): منثور  منصور (یاري شده و پیروز)   گزینۀ (

): عزل  ازل (زمان بی آغاز)   گزینۀ (

): فروق  فروغ (نور و روشنایی) گزینۀ (

102

1←

3←

4←

شکل درست واژة امالیی: محمل؛ محمل فرو گذارد یعنی مهد و کجاوه را از شتر پایین بیاورد. گزینه 1 103

شکل درست واژة امالیی: «سور» یعنی جشن و شادي مهمانی گزینه 1 104

شکل درست واژة امالیی «خاست» (برخاست و بلند شد.) گزینه 4 105

(اجتماعی - الغا - بیندیش - صالح) درست است. گزینه 3 106

(ثواب آخرت) درست است.        (ثواب به معناي اجر و پاداش / صواب به معناي درست) گزینه 1 107
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(نقض عهد) درست است. نقض عهد به معناي شکستن پیمان گزینه 1 108

(مستور - ائتالف) درست است.          (مستور = پوشیده / ائتالف = گردهم آمدن)  گزینه 2 109

(منسوب - خواري) درست است. (منسوب به معناي نسبت داده شده)  گزینه 1

خواري به معناي پستی      خار = تیغ

110

(متبوعی) درست است.                متبوع به معناي مورد تبعیت گزینه 1 111

(حزم - مهمل - نگذارد) درست است. / حزم به معناي هوشیاري - هوش / مهمل به معناي بیهوده / نگذارد به معناي رها نکند، اجازه ندهد. گزینه 3 112

(قربت - بیندازد) درست است.          (قربت به معناي نزدیکی / غربت به معناي تنهایی، دوري) گزینه 2 113

(وزر) درست است. وزر به معناي گناه گزینه 1 114

شکل درست واژگان امالیی:   گزینه 2

ُمستحق و الیق        

حیات ابدي

115

شکل درست واژه ها:   گزینه 4

طواف و چرخیدن 

قالب آدم     

خواري و مذلّت    

محرم اسرار 

116

شکل درست واژه هاي امالیی: ازل و ابد /  ذوالجاللی گزینه 2 117

) زلیل   ذلیل  گزینۀ  گزینه 4

) غالب   قالب  گزینۀ 

) غربت   قربت  گزینۀ 

1181←

2←

3←

) قریب   غریب (دور از وطن)  گزینۀ  گزینه 2

) تبع   طبع (سرشت)  گزینۀ 

) ذاللت   ضاللت (گمراهی)  گزینۀ 

1191←

3←

4←

شکل درست واژگان امالیی:   گزینه 2

) قریب   غریب: دور از وطن  گزینۀ 

) قضا    غزا: جنگ  گزینۀ 

) عزل   ازل: زمان بی آغاز  گزینۀ 

120

1←

3←

4←

شکل درست واژة امالیی: فراق: دوري گزینه 2 121

گزینۀ  ) حسار  حصار  گزینه 1

گزینۀ  ) سفیر  صفیر: فریاد 

گزینۀ  ) قرض  غرض: مقصود، هدف 

1222←

3←

4←

شکل درست واژه هاي امالیی: آسودگی – ترجیح گزینه 2 123

شکل درست واژة امالیی: خواست: اراده کرد، قصد کرد. گزینه 1 124

شکل درست واژگان امالیی: غربت – سالح  گزینه 3

*  از طریق رابطۀ تناسب واژة تسلیح (سالح کردن) با واژة سالح درمی یابیم که این شکل از امال درست است. 

125

گزینۀ « » تأّمل: درنگ، اندیشه – تعّمل: عمل کردن  گزینه 1

» خویش: خود – خیش: گاو آهن (خویش: فامیل)  گزینۀ «

» غزا: جنگ – غذا: خوراك – قضا: سرنوشت گزینۀ «

1262

3 

4 
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شکل درست واژگان امالیی:  – ضاللت: گمراهی  – منسوب: نسبت داده شده گزینه 2 12712

فروگزاري نادرست می باشد و امالي صحیح آن «فروگذاري» است. گزینه 1 128

«مسطور» غلط است و امالي صحیح آن «مستور» است. گزینه 1 129

«غریب» به معناي «بیگانه، بی یار و یاور – تنها» است.  گزینه 4

و «قریب» به معناي «نزدیک، حدود» می باشد. 

130

شکل درست واژة امالیی: اَلَم: درد  گزینه 2

از روي رابطۀ هم نشینی با واژة «زخم» می توان پی برد که «اَلَم» شکل درست امالي واژه است. 

131

واژة نادرست «منصوب» است. امالي درست آن «منسوب» است. گزینه 4 132

شکل درست واژة امالیی: اَلَم: َدرد و رنج گزینه 1 133

شکل درست واژة امالیی: گذارید گزینه 1 134

شکل درست واژة امالیی: ازل: زمان بی آغاز گزینه 1 135

شکل درست واژة امالیی: نغز، بیت لطیِف نغز یعنی شعر نرم و دلکش گزینه 4 136

شکل درست واژه هاي امالیی: بحر - زالل گزینه 2 137

شکل درست واژه هاي امالیی: آذر باد - خوان و سفره - کنار گذاري امید گزینه 3 138

شکل درست واژة امالیی: حیات (زندگی) گزینه 4 139

شکل درست واژة امالیی: عاري (جدا، به دور) گزینه 1 140

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2

گزینۀ  : صواب  ثواب  /  گزینۀ  : ضالل  ُزالل  /  گزینۀ  : قریب  غریب

141

1←3←4←

شکل درست واژة امالیی: نخاست (برخاستن: بلند شدن) گزینه 2 142

ب) از بحر  از بهر (براي)  گزینه 4

و) گزارند  گذارند (اجازه دهند)

143←

←

جبرعیل = جبرئیل گزینه 1 144

بخوایید  بخایید (فشردن) گزینه 4
145

←−−

درست

طبیدند  تپیدند گزینه 3
146

←−−

درست

دریق  دریغ گزینه 4 147←

قبا = لباس گزینه 1 148

- مأموران (فرمانبر، امر کرده شده) [معمور: آباد)  شکل درست واژه هاي امالیی:  گزینه 2

- گذارند (آزاد گذارند: آزاد نمایند)

1491

2

شکل درست واژة امالیی:  بهر: براِي، جهِت گزینه 1 150

شکل درست واژة امالیی: خاري (یک خار) گزینه 3 151

شکل درست واژة امالیی: عمل گزینه 4 152

: استخالس  استخالص، تخلّس  تخلّص  گزینۀ  گزینه 2

: صالح  سالح گزینۀ 

1531←←

2←
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: احمال  اهمال ، رخست  رخصت  گزینۀ 

: صیرت  سیرت ، سقت  ثقت گزینۀ 

3←←

4←←

احد  عهد: پیمان گزینه 1 154←

) گزاشتندي  گذاشتندي ) ریاهین   ریاحین        گزینۀ  ) متسّید  متصّید        گزینۀ  گزینۀ  گزینه 3 1551←2←4←

- گزاردن - ضابط     شکل صحیح واژه هاي امالیی:  گزینه 2 15612

- قرض: دین، وام - معونت: یاري     شکل درست واژه هاي امالیی:  گزینه 2 15712

شکل درست واژة امالیی: مخالصت: خالص بودن و یک رنگی. گزینه 1 158

شکل درست واژة امالیی: صواب: درست گزینه 1 159

- ظفر - مقصور         شکل درست واژه هاي امالیی:  گزینه 2 16012

- ثقت: اعتماد، اطمینان - غدر: نیرنگ     شکل درست واژه هاي امالیی:  گزینه 2 16112

معناي درست واژه ها:   گزینه 2

 – نّقال: قصه گو      – قّداره: جنگ افرازي شبیه شمشیر پهن و کوتاه      – قران واحد پول ایران در عهد قاجار و اوایل پهلوي

162

123

) متبوع  مطبوع  ) میساق  میثاق                 گزینۀ  ) سبا  صبا        گزینۀ  گزینۀ  گزینه 3 1631←2←4←

«خواست» در این جمله به معناي نزدیک شدن است. گزینه 1 164

یکی شیر شرزه به چنگال تیز / ز چنگش کجا خاستی رستخیز  گزینه 2

خواستن: طلب کردن/ خاستن: بلند شدن، ایجاد شدن 

165

امالي صحیح کلمات نادرست:  گزینه 4

- ضیاع: ِملک و مال، دارایی 

- سریر: تخت پادشاه، خیمه، سایبان 

- مستور: پوشیده، محجوب 

166

1

2

3

گزینه 2

سه غلط امالیی دیده می شود.

قریو: غریو در معنی فریاد و بانگ

خواست: خاست در معنی بلند شدن و برخاستن

مغرون: مقرون در معنی همراه و نزدیک

167

شکل درست واژگانی که نادرست نوشته شده اند:  گزینه 4

صور: سور ـ شاعبه: شائبه ـ خاري: خواري ـ خالگیر: خوالیگر ـ منّزح: منّزه

168

ذهی: زهی ـ مخزول: مخذول ـ لعیم: لئیم گزینه 2 169

در بیت اول: امالي درست به صورت "سفر" است.  گزینه 4

در بیت دوم: "منسوب" به معناي نسبت «داده شده» درست است.      منصوب: نصب شده.  

در بیت سوم: "خاست" به معناي «بلند شد» درست است.        خواست: طلب کرد. 

170

«عنایت»، ُسَور (سوره ها)، درخت طور (درخت معروف در وادي ایمن که نور خدا بر آن متجلی شد) در گزینه هاي « تا 3» اشتباه نوشته شده است. در گزینۀ چهارم، امالي «تضّرع» و گزینه 4

«ذوالجالل» اشتباه است.

1711

گزینه 3

»: بانگ و هزاهز و غریو خاست (بلند شد) گزینۀ «

»: پیراهن توزي گزینۀ «

»: کراهّیت // آغاجی گزینۀ «

»: سور و شادي گزینۀ «

172

1

2

3

4
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گزینه 1

»: «بالبداهه» را به شکل «بلبداهه» و «تشییع» را به شکل «تشیع» ننویسید. گزینۀ «

»: اشتباه امالیی در این گزینه دیده نمی شود. گزینۀ «

»: امالي «مشعوف» نادرست آمده است. گزینۀ «

»: برخاستن (بلند شدن) غوغا گزینۀ «

173

1

2

3

4

به امالي درست «مبدأ» و «منشأ» دقت کنید. گزینه 1 174

مهمل: بیهوده/ گذاردن: رها کردن / معاصی: گناهان گزینه 3 175

گزینه 1

وقتی شاعر در توصیف مخاطب می گوید که قول (گفتۀ) تو دور از خالف است، پس لفظ و سخن او را خالی از غدر و نیرنگ می داند (نه قدر و ارزش!)

176

پیرزن کذا، اعتذار (عذرخواهی)، لهجه، قهقهه، ثقت (اطمینان) گزینه 3 177

علم سالِح جنگیدن با شیطان است و صاحب سالح (عالم دینی) را وقتی شیطان اسیر خود کند، باید بیشتر از مردم عادي خجالت بکشد. گزینه 4 178

مشّیت: خواست و اراده // مسرور: شاد (سرور: شادي) // شاب: جوان (شباب: جوانی) // «وقار» متضاد «سبک سري» است. گزینه 3 179

مظاهرت (پشتیبانی) گزینه 3 180

دَغل: ناراست و فریبکار، نیرنگ و تزویر (هم اسم است هم صفت) // دلق: خرقه، جامۀ درویشان  گزینه 2

ُخرد: کوچک و ناچیز (خردسال)، پول ُخرد، خرده گیري // خورد: بن ماضی خوردن (سال خورده، خوردگی و زنگ زدگی، سرخوردگی و ...) 

توفیدن: غّریدن، فریاد برآوردن، شوریدن  توفان = توفنده: غّران و فریادکنان 

َرعونت: (هم ریشۀ رعنا) خودآرا، خودپسند و احمق 

تأویل: به اول چیزي برگشتن، تفسیر کردن 

آغا: خانم، لقب زنان محترم یا خواجگان حرمسرا // آقا: شاخِص معروف پیش یا پس از نام مردها و پسرها 

خان: بزرگ منطقه یا قبیله // خوان: سفره، بساط، خوراك

181

⇐

» امالي درست واژة غازي به این شکل صحیح است و معناي آن بندباز است.  در بیت گزینۀ « گزینه 1 1821

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1

»: امالي صحیح «فراق» است.  گزینۀ «

»: امالي صحیح «بحر» است.   گزینۀ «

»: امالي صحیح «هایل» است.  گزینۀ «

183

2

3

4

مشمعزکننده  مشمئزکننده  گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها: 

»: وحله  وهله / تهفه  تحفه  گزینۀ «

»:حوزه  حوضه / آجل  عاجل  گزینۀ «

»:تحنیت  تهنیت / مطبوع  متبوع  گزینۀ «

184←

2←←

3←←

4←←

صفیرمرغ در این بیت با همین امال درست است. با توجه به فغان فتادن در مصراع روبه رو هم می توان در این مورد به قطعیت رسید.  گزینه 2 185

در این بیت غلط امالیی دیده نمی شود.  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

»: صلت به معناي بخشش است و نادرست نوشته شده است.  گزینۀ «

»: روضه با همین امال صحیح است.  گزینۀ «

»: شبهت به معناي تردید و شک است و با این امال باید نوشته شود.  گزینۀ «

186

1

2

3

در این بیت شاعر می گوید من مانند ماهی در بحر افتاده ام، تا یار مرا در قالب ماهی گیري (شست) خود بیندازد. البته با توجه به معناي بیت واضح است منظور شاعر عدد  نیست، گزینه 3

پس واژه غلط امالیی دارد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: غلط امالیی ندارد. گزینۀ «

18760

1
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»: بر و بحر صحیح است.  گزینۀ «

»: بهر چه آراست مرا صورت درست مصراع است که با توجه به معنی بیت متوجه می شویم سخنی از دریا (بحر) نیامده است.  گزینۀ «

2

4

» این بیت نادرستی امالیی ندارد. نادرستی هاي امالیی موجود در سایر گزینه ها:  پاسخ: « گزینه 4

»: خواست  خاست ( آتش رشک خاست یعنی شعله ور شد.)  گزینۀ «

»: رأیت  رایت  گزینۀ «

»: موصم  موسم  گزینۀ «

1884

1←

2←

3←

: بالغت، مترسالن  : بیاض، محاورت / گزینۀ  : ستر /  گزینۀ  : بهایم و سباع / گزینۀ  گزینۀ  گزینه 2 1891234

شکل درست امالیی: صبا به خوش خبري هدهد سلیمان است / که مژدة طرب از گلشن سبا آورد  گزینه 3

معنی صبا: نسیم، باد مشرق 

معنی سبا: نام شهري که بلقیس پادشاه آن بود.

190

واژه هاي نادرست  استقنا  استغنا / قریبان  غریبان / ترب  طرب گزینه 1 191⇐←←←

ِفراغ غلط است و ِفراق به معنی دوري و هجران درست است. گزینه 3 192

باتوّجه به مفهوم و معناي عبارت ها، امالي سه واژه نادرست است و شکل درست آنها چنین است.  گزینه 3

عظیمت: عزیمت (به معنی قصد انجام کار) 

َسالح: َصالح (به معنی خیرخواهی و درستی و مصلحت) 

مبالقت: مبالغت (به معنی سعی و کوشش و تالش بسیار)

193

غلط: خیش// صحیح: خویش گزینه 2 194

: غلط: بحر؛ صحیح: بهر گزینۀ  گزینه 4 1954

بزم و سور – حیات و ممات – ایثار و ترجیح – محفل و ضیافت گزینه 4 196

بررسی کلمات امالیی نادرست:  گزینه 3

- مار غاشیه  – ابدیت و جاودانگی  – سپاسگزاري و تشکر  - ردا و طیلسان  - داعیه و انگیزه  - قاش زین 

197

123456

گزینۀ  صحیح است.  گزینه 3

در بیت سوم امالي صحیح قربت است. 

ماه در قربت و نزدیکی به خورشید می سوزد.

1983

امالي صحیح واژه در گزینۀ  «غربت» است.  گزینه 2

دوري و غربت انسان ها را مرد می کند همچنان که باز شکاري اگر پرواز نکند ارزش نمی یابد.

1992

سایر گزینه ها:   گزینه 3

گزینۀ  : شبح ← سایه و سیاهی 

گزینۀ  : هضم ← شکستن و گوارش 

گزینۀ  : طفره ← بهانه ، خودداري 

200

1

2

4

غریب به معنی تنها، غریبه و عجیب صحیح است.  گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها : 

»: خروش جرس خاست (بلند شدن) گزینۀ «

»: قربت (نزدیکی)  گزینۀ «

»: ثنا و ستایش منظور است.  گزینۀ «

201

2

3

4

گزینۀ  : « شبح » صحیح است: سیاهی جسم/ شبه: سنگ سیاه براق  گزینه 1 2021

: خان  خوان (سفره)  غلط امالیی گزینۀ  گزینه 2

: تاق  طاق (سقف)  غلط امالیی گزینۀ 

: حریوه  هریوه (منسوب به هرات)  غلط امالیی گزینۀ 

2031←

3←

4←
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صورت گرما ← نادرست  گزینه 1

سورت گرما درست است.

204

«غایی» با این امال صحیح است که معناي آن نهایی است. گزینه 3 205

در این گزینه «صلۀ ارحام» با این امال درست است. گزینه 4 206

فقط واژة «صورت» از نظر امال نادرست است چون به معناي تیزي و تندي است و امالیش «سورت» است. گزینه 1 207

غلط هاي امالیی: نواهی – امتثال گزینه 2 208

سایر گزینه ها : گزینۀ   مرا خوار شد جنگ دیو سپید  گزینه 1

گزینۀ   گریه اي خاسته (بلند شد) 

گزینۀ   هیون (شتر) 

2092←

3←

4←

امالي واژة «سریر» درست است که به معنی تخت است و در کنار واژه سلطنت آمده است. تخت سلطنت گزینه 3 210

نشئه و سرخوشی صحیح است.  گزینه 3

مطاع در معنی اطاعت شده صحیح است.  

211

«منسوب به طفیل» یعنی کسی که کارهایش به طفیل نسبت داده می شود و مانند طفیل مهمان ناخواندة سفرة این و آن می شود. گزینه 1 212

«شیهه» (صداي اسب) با امالي غلطی نوشته شده است. (ایار: از ماه هاي رومیان) گزینه 4 213

»: پیشتر هم به امالي نادرست «جانفزا» برخورده بودیم!  گزینۀ « گزینه 2

»:«آتش مقلوب» یعنی آتشی که حروفش جابه جا شده باشد: آتش  َشتا (زمستان). شاعر می گوید زمستان در کنار آتش خوش می گذرد!  گزینۀ «

»: دسِت تو زر و سیم جهان را سوي نیستی برده است (از بس که بخشنده اي و دینار و درهم به این و آن می بخشی!  گزینۀ «

2142

3←

4

ُمهمل گویان // تأمل کردن // توّسل جستن // خواستم که // هم خوان: هم سفره گزینه 1 215

امالي فسوق (فسق ها) اشتباه است. با توجه به این که مفهوم تکرارشده در متن آمدن بدان به جاي خوبان است، پس هر غادري (غّدار و خائنی) قادري (صاحب قدرتی) شده است. گزینه 3 216

محظور: مانع/ هویدا: آشکار/ واترقیدن: پس روي کردن/ حریف: همراه  گزینه 3 217

» کامل کنندة ابیات گزینه هاست.  با توجه به «روابط همنشینی واژگان»، گزینۀ « گزینه 1

الف) تو بر راه صواب (درست) هستی. 

ب) جهان به کام تو باشد و راِه تو صواب (درست و صحیح) باشد. 

ج) به خاطر ثواب (پاداش) این خدمت را انجام دهید.

2181

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2

»: صواب در همۀ موارد به معناي صحیح با این امال باید بیاید.  گزینۀ «

»: طاق به معناي طاقچه است و نباید شکل تاق نوشته شود.  گزینۀ «

»: ظن به معناي حدس و گمان است و در بیت اشتباه به کار رفته است.  گزینۀ «

219

1

3

4

توضیح عبارات سؤال:  گزینه 2

الف) اگر جلوي دشمن مین [ گذاري (: گذاشتن مین ها در خاك) ] کرده بودیم، حاال خیالمان راحت تر بود 

ب) توانگري که در [ ُغربت (:دوري از وطن) ] ُمقام کند، مال به دست دشمن افتد و به اهل و فرزند نرسد. 

پ) مزدور در آرزوي حور و قصور (:زیبا روي بهشتی)، عارف در [ بحر (:دریاي) ] عیان، غرقۀ نور است. 

ت) این سو و آن سو بو می کشد و علف و [ خار (گیاه خشک) ] را پوزه می زند و دوباره راه می افتد.

220

کلمات نادرست در سایر گزینه ها:   گزینه 2

»: حسب  گزینۀ «

»: ظن  گزینۀ «

»: مسطور گزینۀ «

221

1

3

4
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فارسی 1 (کنکور 1400)

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: تاریخ ادبیات - آقاي کنکور

ویژگی هاي ادبیات پایداري از کدام بیت برنمی آید؟  . 1

هم او مر شما را نگهبان بود شما را چو باور به یزدان بود

به فرهنگشان حرف تسلیم نیست ز کس جز خداوندشان بیم نیست

خدنگی گران بر دل دشمن اند بداندیش را آتش خرمن اند

نگهبان دین، حافظ کشورند که اینان ز آب و گل دیگرند

ابیات زیر، به ترتیب، سرودة چه کسانی هستند؟   . 2

مگسل از این آب و خاك ریشۀ پیوند   الف) تا زبر خاکی اي درخت تنومند  

الف آن نتوان به آسانی زدن   ب) زور داري چون نداري علم کار  

عّطار نیشابوري، خواجوي کرمانی  ابن حسام خوسفی، سنایی 

ابن حسام خوسفی، جالل الدین محمد مولوي  ادیب الممالک فراهانی، مجد خوافی 

ابیات زیر را چه کسی سروده است؟   . 3

 بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذالن   ما بارگه دادیم این رفت ستم برما 

 تا سختی کمان شما نیز بگذرد   بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم 

سنایی - سیف فرغانی  سیف فرغانی - مولوي  خاقانی - مولوي  خاقانی - سیف فرغانی 

ابیات زیر به ترتیب از چه کسانی هستند؟   . 4

که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را «چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم  

حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی» بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد  

حافظ - صائب  محمدحسین بهجت تبریزي - صائب  حافظ - سعدي  شهریار - سعدي 

در کدام بیت به ترتیب «تخلص محمدحسین بهجت، علی اسفندیاري، نام اثري از جمال میرصادقی و نام نویسندة کتاب اسرار التوحید» آمده است؟   . 5

گرت چو شمع جفایی رسد بسوز و بساز   الف) بدین سپاس که مجلس منور است به دوست  

حدیث جان مگو با نقش دیوار   ب) به مستوران مگو اسرار مستی   

به شهر خود روم و شهریار خود باشم   ج) غم غریبی و غربت چو برنمی تابم

سر پیش هم آریم و دو دیوانه بگرییم   د) نیما غم دل گو که غریبانه بگرییم  

ج - د - ب - الف  ج - د - الف - ب  د - ج - ب - الف  د - ج - الف - ب 

ابیات زیر به ترتیب از چه کسانی است؟   . 6

 چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها  گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید 

 که دوستان اگرم دل دهند، جان ندهند   چو یار نیست به تسکین خلق نتوان زیست 

حافظ - صائب  سعدي - صائب  حافظ - امیرخسرو دهلوي  سعدي - امیرخسرو دهلوي 

ابیات زیر به ترتیب از چه کسانی است؟   . 7

چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها الف) گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش ب) تا نگردي آشنا زین پرده رازي نشنوي

سعدي / صائب سعدي / حافظ حافظ / خیام حافظ / موالنا
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فارسی 2 (کنکور 1400)
قیصر امین پور کدام دسته از آثار زیر را یراي نوجوانان سروده است؟  . 8

از این ستاره تا آن ستاره- به قول پرستو- مثل چشمه، مثل رود در کوچه ي آفتاب- تنفس صبح- به قول پرستو

به قول پرستو- ظهر روز دهم- مثل چشمه، مثل رود آینه هاي ناگهان- شعر کودکی - از آسمان سبز

کدام عبارت پیرامون قیصرامین پور نادرست است؟  . 9

وي توانایی هاي خود را با چاپ "در کوچه آفتاب" در سال  نشان داد.

به قول پرستو» از جمله آثاري است که امین پور براي نوجوانان سروده است.

امین پور توانست با سرودن«مثل چشمه، مثل رود» جایگاه خویش را در شعر انقالب تثبیت کند.

وي در شعر «آفتاب پنهانی» توانست «انتظار موعود»  را که یکی از محوري ترین موضوعات شعر انقالب است به تصویر کشد.

1363

عبارت « پژوهش هاي او در حوزة زبان فارسی و نقد و نظرهایی که در این زمینه ارائه کرده است، از بهترین نمونه هاي پژوهش فارسی محسوب  . 10

می شود و کتاب «روزها»ي وي یکی از نمونه هاي برجستۀ حسب حال و زندگی نامه در زبان فارسی است » دربارة چه کسی صدق می کند؟

محّمدعلی جمال زاده محّمدعلی اسالمی ندوشن عبدالّرحیم تبریزي جالل آل احمد

نویسندة کتاب «روزها» کیست و این اثر درچه زمینه اي نگارش یافته است؟  . 11

محّمدعلی اسالمی ندوشن - حسب حال علی شریعتی - جامعه شناسی غالم حسین یوسفی - ادبیات باستانی پاریزي - تاریخ

کدام گزینه نادرست است؟  . 12

کتاب مثنوي موالنا به نظم است. کتاب «منطق الّطیر» عّطار به نثر است. کتاب اسرارالتّوحید به نثر است. کتاب «اسرارنامه» سنایی به نظم است.

با توّجه به متن درس «در کوي عاشقان» کدام گزینه نادرست است؟  . 13

علّت شهرت موالنا به «رومی» یا «موالناي روم» اقامت طوالنی وي در شهر قونیه است.

پدر موالنا محّمد بن حسین خطیبی معروف به «بهاءولد» از دانشمندان روزگار خود بود.

موالنا پنج شش ساله بود که خاندانش شهر بلخ را بدرود گفت و چون به نیشابور رسید با عّطار مالقات کرد.

محّمد، مشهور به جالل الّدین، ملّقب به «موالنا» یا «مولوي» اوایل قرن هفتم در شهر بلخ به دنیا آمد.

کدام گزینه نادرست است؟  . 14

شیخ عّطار در بلخ کتاب «الهی نامه» را به جالل الّدین خردسال هدیه داد.

آوازة عالءالّدین کیقباد پادشاه سلجوقی، بهاء ولد، پدر موالنا را به سوي قونیه کشاند.

جالل الّدین در هجده سالگی به فرمان پدر با دختري به نام «گوهرخاتون» سمرقندي ازدواج کرد.

بعد از مرگ پدر، موالنا مّدتی در شهر حلب به تحصیل پرداخت و سپس عازم دمشق شد و چهار سال آن جا بود.

کدام گزینه نادرست است؟  . 15

موالنا ابیات مثنوي را می سرود و در محضر حسام الّدین چلبی می نوشت.

صالح الّدین زرکوب از موالنا خواست کتابی به طرز الهی نامه سنایی یا منطق الطیر عّطار به نظم آرد.

شمس تبریزي در سال  هجري قمري وارد قونیه شد و دوبار این شهر را ترك نمود.

حسام الّدین چلبی و صالح الّدین زرکوب از شاگردان موالنا و نشر دهندة معارف الهی بودند.

642

در کدام گزینه نام سرایندة بیت نادرست نوشته شده است؟  . 16

ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست / در حضرت کریم تمنّا چه حاجت است (سعدي) 

نیست جانش محرم اسرار عشق / هر که را در جان، غم جانانه نیست (خواجوي کرمانی) 

تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین / دیو، آدم را نبیند غیر طین (مولوي) 

ناز و نیاز تو شد، همه دلپذیر من / تا ز تو دلپذیر شد، هستی ناگزیر من (حسین منزوي) 
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عبارت زیر به توصیف کدام شخصیت شاهنامه می پردازد؟   . 17

«در لشکرکشی به ایرانشهر، پیش سپاه «دلش پر ز کینه ز ضّحاك شاه» در حرکت است و درفش را برافراشته دارد.»

کاوه فرانک آبتین فریدون

ابیات زیر به ترتیب در توصیف کدام یک از شخصیت هاي زیر است؟   . 18

  الف) «نهان گرد گیتی فراوان بگشت 

 گرفتند و بردند بسته چو یوز 

 ب) «ز بیشه ببردم تو را ناگهان 

 بیامد بکشت آن گران مایه را 

 چه بر کوه خارا چه بر ساده دشت  

 بر او بر، سرآورد ضّحاك روز» 

 گریزنده ایوان و از خان و مان 

 چنان بی زیان مهربان دایه را» 

آبتین – برمایه ضّحاك – کاوه کاوه – ضّحاك آبتین – فریدون

ابیات زیر کدام شخصیت شاهنامه را معّرفی می کند؟   . 19

 «همه بیَور اسبش همی خواندند 

 ز اسبان تازي به زّرین ستام 

 چنین نام بر پهلوي راندند  

 ورا بود بیَور که بردند نام» 

فریدون ضّحاك کاوه آبتین

در کدام گزینه آثار به ترتیب منظوم، منثور، منثور، منظوم هستند؟  . 20

حملۀ حیدري – خسرو و شیرین – بهارستان – بوستان مرصادالعباد – کلیله و دمنه – شلوارهاي وصله دار - شاهنامه

تحفۀ االحرار – اسرارالتّوحید – منطق الطیر – گلستان لیلی و مجنون – تذکرة االولیا – سه دیدار – الهی نامه

کدام آثار «همگی»، «نثر آمیخته به نظم» است؟  . 21

مرصادالعباد، روضۀ خلد، کلیله و دمنه، جوامع الحکایات اسرارالتوحید، روضۀ خلد، منطق الطیر، فیه مافیه

گلستان سعدي، تذکرة االولیا، حملۀ حیدري، قصص االنبیا بهارستان جامی، تاریخ بیهقی، قصۀ شیرین فرهاد، تمهیدات 

کدام گزینه از ویژگی هاي برجستۀ سبک نوشتاري تاریخ بیهقی نیست؟  . 22

به کار بردن جمله هاي کوتاه به کار گرفتن دو حرف اضافه براي یک متمم

به کارگیري حذف هاي لفظی و معنایی به کار گرفتن فعل مجهول

سبک تاریخ نگاري بیهقی در این عبارت، با کدام عبارت زیر در تضاد است؟   . 23

«یافتم خانه تاریک کرده و پرده هاي کتان آویخته و تر کرده و بسیار شاخه ها نهاده و تاس هاي بزرگ پر یخ بر زبِر آن و امیر را یافتم آنجا بر زبِر تخت

نشسته، پیراهن توزي، مخنقه در گردن، عقدي همه کافور...»

امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده  بود و برنشست و زود به کوشک آمد.

ناوي ده بیاورند. یکی بزرگ تر از جهت نشست او و جامه ها افکندند و شراعی بر وي کشیدند.

و نیک کوفته شد و پاي راست اَفگار (زخمی) شد؛ چنان که یک دوال پوست گوشت بگسست و هیچ نمانده بود از غرقه شدن.

چون روز شد کوس فرو کوفتند و بوق بدمیدند و نعره برآمد. خوارزمشاه برنشست و فرسنگی کنارة رود برفت. آب پایاب داشت و مخوف بود.

ابیاِت زیر به ترتیب سرودة چه کسانی هستند؟   . 24

 عاقلش با کار بیکاران چه کار؟  الف) عشق بازي کار بیکاران بود 

 زان که توفیق و جهد هست رفیق   ب) جهد بر توست و برخدا توفیق 

نظام وفا، مالمحسن فیض کاشانی  صائب تبریزي، مسعود سعد سلمان  نعمت اهللا ولی، سنایی  بیدل دهلوي، نظامی گنجوي 

کدام آثار، به ترتیب «منظوم، منثور، منظوم، منثور» است؟  . 25

سمفونی پنجم جنوب، پیامبر و دیوانه، فرهاد و شیرین، تیرانا  اتاق آبی، تحفۀ االحرار، مرصاد العباد، لطایف الطوایف

دیوان غربی - شرقی، کویر، الهی نامه، مثل درخت در شب باران  الهی نامه، پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج، پیامبر و دیوانه، گلستان 
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فارسی 3

شاعر ابیات زیر به ترتیب چه کسانی هستند؟   . 26

آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست  الف) پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست 

هر که را در جان غم جانانه نیست  ب) نیست جانش محرم اسرار عشق 

شمس تبریزي - سعدي  شمس تبریزي - خواجوي کرمانی  مولوي - مولوي  مولوي - خواجوي کرمانی 

کدام یک از آثار زیر به نثر نوشته نشده است؟  . 27

بینوایان دري به خانۀ خورشید  سانتاماریا تیرانا

هریک از شخصیت هاي زیر خالق کدام اثر ادبی است؟   . 28

«سلمان هراتی - محمد رضا رحمانی - سید مهدي شجاعی»

دري به خانۀ خورشید - تیرانا - سانتاماریا  مثل درخت در شب باران - بخاراي من، ایل من - کویر

در حیاط کوچک پاییز در زندان - قصه هاي دوشنبه - تیرانا  تیرانا - کویر - روایت سنگرسازان 

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. درست است.  . 29

«دري به خانۀ خورشید» از سلمان هراتی در حوزة ادبیات پایداري است.  «تیرانا» از مهرداد اوستا اثري در حوزة ادبیات انقالب اسالمی است. 

«آن شب عزیز» از مجموعه «سانتاماریا» اثر سید مهدي شجاعی است.  «شکوه چشمان تو» از مرتضی اسفندقه در مورد شهادت شهید محسن حججی است. 

نویسندگان آثار زیر در کدام گزینه آمده است؟   . 30

«سانتاماریا - تیرانا - شکوه چشمان تو - دري به خانۀ خورشید»

عیسی سلیمانی - محمد رضا رحمانی - رضا امیر خانی - موسوي گرمارودي  مرتضی اسفندقه - مهرداد اوستا - مهدي اخوان - سلمان هراتی 

سید مهدي شجاعی - مهرداد اوستا - مرتضی اسفندقه - سلمان هراتی  قیصر امین پور - رضا امیر خانی - مرتضی اسفندقه - شفیعی کدکنی  

در کدام گزینه نام اصلی تخلص غزل «م. سرشک» آمده است؟  . 31

سهراب سپهري محمدرضا شفیعی کدکنی مهدي اخوان ثالث محمدرضا رحمانی

غزلی با مطلع «اي مهربان تر از برگ در بوسه هاي باران / بیدارِي ستاره در چشِم جویباران» از کدام کتاب است؟  . 32

تمهیدات دري به خانۀ خورشید  مثل درخت، در شب باران  مثل چشمه، مثل رود 

شعر «آزادي» با مطلع «نالۀ مرغ اسیر، این همه بهر وطن است / َمسلَِک مرِغ گرفتاِر قفس، همچو من است» از کیست؟  . 33

ملک الشعرا بهار فرخی یزدي ابوالقاسم عارف قزوینی  شفیعی کدکنی  

در کدام گزینه، موضوع همۀ آثار همسان و هماهنگ است؟  . 34

تیرانا، تذکرةاالولیا، بخاراي من ایل من  تمهیدات، فی حقیقۀالعشق، فیه مافیه مثنوي معنوي، فیه مافیه، کویر  منطق الطیر، کویر، تمهیدات 

پدیدآورندة چند اثر در کمانک روبه روي آن درست نیامده است؟   . 35

داستان هاي صاحبدالن (زهرا خانلري)، خسرو (عبدالحسین وجدانی)، اتاق آبی (سهراب سپهري)، پیرمرد چشم ما بود (دکتر اسالمی ندوشن)، تفسیر سورة

یوسف (خواجه نظام الملک توسی)، پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج (موسوي گرمارودي)، کباب غاز (بزرگ علوي)

شش پنج چهار سه

مترجم کدام اثر درست معرفی شده است؟  . 36

پرنده اي به نام آذرباد: مهستی بحرینی داستان من و شعر: غالمحسین یوسفی  

قصه هاي دوشنبه: رسول پرویزي مائده هاي زمینی: سودابه پرتوي

پدیدآورندة چند اثر در کمانک روبه روي آن درست معرفی نشده است؟   . 37

دیوان کبیر (شمس تبریزي)، مائده هاي زمینی و مائده هاي تازه (یوهان و لفگانگ گوته)، اخالق محسنی (مالمحسن فیض کاشانی)، پیامبر و دیوانه (جبران

خلیل جبران)، سه دیدار (نادر ابراهیمی)، تیرانا (مهرداد اوستا)، خوان هشتم (مهدي اخوان ثالث)

چهار سه دو یک     
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ابیات زیر به ترتیب، سرودة چه کسانی هستند؟   . 38

الف) اوًال تجرید شو از هر چه هست 

ب) سرو و مهت نخوانم خوانم، چرا نخوانم؟ 

وانگهی از خود بشو یک بار دست  

هم ماه با کالهی هم سرو با قبایی 

اسیري الهیجی، فرخی سیستانی  هاتف اصفهانی، بیدل دهلوي  محّمد تقی بهار، منوچهري  سلمان ساوجی، خاقانی 

کدام آثار به ترتیب «منثور، منثور، منظوم، منظوم» است؟  . 39

داستان هاي دل انگیز  فارسی، من زنده ام، روزها، لیلی و مجنون  سه دیدار، پرنده اي به نام آذرباد، حملۀ حیدري، تمهیدات 

سندباد نامه، فیه ما فیه، دري به خانۀ خورشید، پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج  فی حقیقۀالعشق، از پاریز تا پاریس، قّصۀ شیرین فرهاد، اسرارالتوحید 

از دیدگاه تاریخ ادبیات کدام گزینه نادرستی ندارد؟  . 40

قصۀ شیرین و فرهاد را احمد عربلو نوشته است. 

«دماوندیه» قصیده اي از ملک الشعراي بهار است که در سال  سروده شده است. 

عارف قزوینی شعر آزادي را به عنوان نمونه اي از اشعار حماسی سروده است. 

روایت سنگرسازان از عیسی سلیمانی لطف آبادي است. 

1301
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در اینجا مستقیماً از ستم، دشمن، دفاع از کشور و ... سخن به میان نیامده است. گزینه 1 1

الف) ادیب الممالک فراهانی / ب) مجد خوافی، این ابیات از بخش هاي مربوط به کارگاه متن پژوهشی انتخاب شده اند. گزینه 3 2

بیت اول بخشی از قصیدة معروف خاقانی، خطاب به ایوان مدائن است و بیت دوم بخشی از شعر «بیداد ظالمان» سرودة زیباي سیف فرغانی است.  گزینه 1 3

بیت اول بخشی از غزل معروف «علی اي هماي رحمت»، سرودة محمدحسین بهجت تبریزي متخلص به «شهریار» است و بیت دوم تصویر زیبایی است که صائب تبریزي سروده است.  گزینه 3 4

تخلص محمدحسین بهجت تبریزي «شهریار» و تخلص علی اسفندیاري «نیما» است، یکی از آثار جمال میرصادقی «دیوار» است و کتاب «اسرارالتوحید» را محمدبن منور نوشته است.  گزینه 4 5

بیت اول بخشی از غزل بوي گل و ریحان هاي سعدي و بیت دوم سرودة امیرخسرو دهلوي است.  گزینه 1 6

: بیت اول بخشی از غزل سعدي شیرازي و بیت دوم سرودة حافظ است. مرحلۀ  گزینه 3 73

) همگی براي نوجوانان سروده شده اند اما«از این ستاره، تا آن ستاره»  اثر«سلمان هراتی» است. توجه داشته باشید که آثار آورده شده در گزینه ( گزینه 4 82

وي با «آینه هاي ناگهان» جایگاه خویش را تثبیت کرد. گزینه 3 9

اسالمی ندوشن پژوهش گر و محّقق معاصر و صاحب آثاري چون روزها، جام جهان بین، در کشور شوراها و ... است.  گزینه 3 10

گزینه 4 11

کتاب هاي عّطار که منظوم هستند شامل: منطق الّطیر، الهی نامه، مختارنامه، مصیبت نامه  گزینه 3

* تنها اثر منثور باقی مانده از عّطار کتاب تذکرة االولیا است. 

12

محّمد «ملّقب» به جالل الّدین و مشهور به «موالنا» و یا «مولوي» است. گزینه 4 13

عّطار در شهر نیشابور زندگی می کرد و هنگام مهاجرت پدر موالنا و خانواده اش موالناي خردسال را دید و در همان شهر کتاب اسرارنامه را به موالنا تقدیم کرد. گزینه 1 14

حسام الّدین از موالنا خواست کتابی به طرز الهی نامه سنایی یا منطق الطیر عطار به نظم آرد. گزینه 2 15

بیت گزینۀ  سرودة حافظ شیرازي است در غزلی با مطلع:  گزینه 1

 چون کوي دوست هست به صحرا چه حاجت است»  «خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

161

کاوه (مرد ُگرد) در قیام عمومی علیه ضّحاك درفش کاویان را برافراشته دارد و لشکر را به  سوي فریدون می برد. گزینه 4 17

ابیات موجود در «الف» به سرگذشت پدر فریدون، آبتین، می پردازد. آبتین به دست عّمال ضّحاك کشته می شود و مغز سر او را به ماران می دهند.  گزینه 4

ابیات موجود در «ب» به «گاو برمایه» اشاره می کند. وقتی ضّحاك دستور می دهد که نوزادان پسر را بکشند مادر فریدون، فرانک، او را به کوه البرز می برد و به دست مردي پاك دین می سپرد.

فریدون از گاوي به نام «برمایه» شیر می نوشد و به تدریج بالیده می شود. 

18

بیوراسب به معنی صاحب هزار اسب لقب ضحاك بوده است.  گزینه 3 19

»: مرصادالعباد: منثور   گزینۀ « گزینه 3

»: خسرو و شیرین: منظوم   گزینۀ «

»: منطق الطیر: منظوم/ گلستان: منثور  گزینۀ «

201

2

4

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2

منطق الطیر: نظم 

قصۀ شیرین فرهاد: نثر 

حملۀ حیدري: نظم 

21

خودتان نگاه دوباره اي به متن درس بیندازید تا براي هر کدام از سه مورد  تا  چندین نمونه به چشمتان بخورد. گزینه 1 2224

از ویژگی هاي تاریخ بیهقی که آن را نسبت به دیگر کتاب هاي تاریخ خواندنی تر می کند، بیان جزئیات و تصویرسازي هاي دقیقی است که بیشتر این تاریخ را به داستانی زیبا نزدیک گزینه 1

می کند تا کتابی خشک و تاریخی. این توصیف گري و نکته بینی در همۀ گزینه ها و متن پرسش آشکارا دیده  می شود اما در گزینۀ نخست اصًال از آن خبري نیست؛ اگر قبول ندارید، پس لطفاً

بفرمایید «خیمه کجا بود؟ چه اندازه بود؟ چه رنگی بود؟ جامه هاي خیس امیرمسعود چه رنگی و چه جنسی بودند؟ بعد که آنها را عوض کرد چه لباس هایی به تن کرد؟ از چه راهی به سمت کوشک

رفت؟ چقدر طول کشید و ...»

23
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ابیات از قسمت کارگاه متن پژوهی انتخاب شده اند. گزینه 2 24

» مشکلی وجود ندارد اما مواردي که با صورت سؤال مطابقت ندارند در سایر گزینه ها:  در گزینۀ « گزینه 2

»: «اتاق آبی» و «مرصاد العباد» منثور هستند و «تحفۀاالحرار» منظوم است.  گزینۀ «

»: کتاب «پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج» مجموعۀ شعر است.  گزینۀ «

»: «مثل درخت در شب باران» شعر است.  گزینۀ «

252

1

3

4

بیت اول از شعر آفتاب حسن انتخاب شده که سرایندة آن جالل الدین محمد مولوي است. سرایندة بیت بعدي هم خواجوي کرمانی است.  گزینه 1 26

« دري به خانۀ خورشید» مجموعه شعري از سلمان هراتی است. سایر آثار به نثر است.  گزینه 3 27

نویسندگان آثار:   گزینه 2

مثل درخت در شب باران  شفیعی کدکنی 

بخاراي من، ایل من  محمد بهمن بیگی 

کویر  دکتر علی شریعتی 

روایت سنگرسازان  عیسی سلمانی لطف آبادي 

در حیاط کوچک پاییز در زندان  مهدي اخوان ثالث 

قصه هاي دوشنبه  آلفونس دوده 

28

←

←

←

←

←

←

«دري به خانۀ خورشید» از سلمان هراتی در حوزة ادبیات انقالب اسالمی است.  گزینه 2 29

بررسی گزینه هاي دیگر:  گزینه 4

) مهدي اخوان: در حیاط کوچک پاییز در زندان 

) عیسی سلیمانی: روایت سنگر سازان، رضا امیرخانی: ارمیا، علی موسوي گرمارودي: پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج 

) قیصر امین پور: مثل چشمه مثل رود، شفیعی کدکنی: مثل درخت در شب باران 

30

1

2

3

محمدرضا شفیعی کدکنی، متخلص «م. سرشک»، نویسنده، پژوهشگر و شاعر معاصر در سال  و در نیشابور به دنیا آمد. وي هم اکنون استاد ادبیات فارسی در دانشگاه تهران گزینه 3

است.

311318

مجموعه شعر «مثل درخت، در شب باران» اثر محمدرضا شفیعی کدکنی، شامل  غزل عاشقانه است که در سال  چاپ شده است. گزینه 2 32261356

عارف قزوینی، شاعر انقالبی دورة مشروطه در سال  ش و در قزوین به دنیا آمد. اشعار وي عمدتاًً رنگ و بوي انقالبی و سیاسی دارد وي یکی از پیشگامان شعر نو است.  گزینه 3 331259

تمامی این آثار دربارة قرب الهی و عرفان است.  گزینه 3 34

«داستان هاي صاحبدالن»: به کوشش محمدي اشتهاردي // «پیرمرد چشم ما بود»: نوشته اي از جالل آل احمد در کتاب «ارزیابی شتاب زده» // «تفسیر سورة یوسف» به نثر مسّجع از احمد گزینه 2

محمد زید توسی // «کباب غاز»: داستان کوتاه طنزآمیز از محمدعلی جمالزاده 

35

«داستان من و شعر» سرودة «نزار قبانی» شاعر معروف ادبیات عرب و ترجمۀ دکتر غالمحسین یوسفی است.  گزینه 1 36

گزینه 3 دیوان کبیر = دیوان شمس: مجموعه غزل هاي موالناست. // مائده هاي زمینی و مائده هاي تازه: آندره ژید // اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی (اهل سبزوار) را با «مالمحسن فیض

کاشانی» اشتباه نگیرید.

37

هر دو بیت از کارگاه متن پژوهی کتاب فارسی  انتخاب شده است.   گزینه 4 383

نادرستی هاي سایر گزینه ها:  گزینه 4

»: تمهیدات به نثر است.  »

»: روزها به نثر است.  »

»: قصۀ شیرین فرهاد و اسرارالتوحید هم منثور هستند. »

39

1

2

3

این گزینه نادرستی ندارد، اما در سایر گزینه ها، یک نادرستی از دیدگاه تاریخ ادبیات دیده می شود.  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

»: نام داستان احمد عربلو «قصۀ شیرین فرهاد» است.  گزینۀ «

»: شعر آزادي نمونه اي از اشعار «وطنی» است.  گزینۀ «

»: روایت سنگر سازان اثر «عیسی سلمانی لطف آبادي» است.  گزینۀ «

40

1

3

4
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فارسی 1 (کنکور 1400)

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: دستور - آقاي کنکور

در کدام گزینه صفت عالی هستۀ گروه اسمی نیست؟  . 1

در قرآن، قّصه ها بسیار است، ولکن قّصۀ یوسف (ع)  نیکوترین قّصه هاست. اي نیکوترین آفریدگاران، مرا آن ده که آن به.

عالی ترین موجود روي زمین و اشرف مخلوقات از نظر قرآن انسان است. این داستان شگفت آورترین داستان ها است.

در همه ي گزینه ها  به جز گزینه ي  .................. بخشی از جمله حذف شده است.  . 2

این داستان شگفت آورتریِن داستان ها است. چون در درون آن متضادها گردآمده اند.

نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر.

آنکه گفتیم سیرتش نیکوترین سیرت ها بود، از بهر آنکه در مقابلۀ جفا، وفا کرد و در مقابلۀ زشتی، آشتی.

برادران یوسف، چون او را زیادت نعمت دیدند، و یعقوب را بدو میل و عنایت، آهنگ کید و مکر و عداوت کردند.

در کدام گزینه تعداد وابسته ها کمتر است؟  . 3

 هم رونق زمان شما نیز بگذرد    هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد 

 بر دولت آشیان شما نیز بگذرد وین بوم محنت از پی آن، تا کند خراب  

 بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد   آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 

این عوعو سگان شما نیز بگذرد    در مملکت چو غّرش شیران گذشت و رفت  

با توجه به بیت «مرا مادرم نام مرگ تو کرد                       زمانه مرا پتک ترگ تو کرد» کدام گزینه صحیح است؟  . 4

دو جمله ي سه جزئی با مسند دو جمله ي چهار جزئی مفعول و متمم

دو جمله ي سه جزئی با مفعول دو جمله ي چهار جزئی با مفعول و مسند

کدام بیت به شیوة بالغی بیان نشده است؟  . 5

 سمنِد سرافراز بر دژ کشید  عنان را بپیچید گرد آفرید

 بیامد به درگاِه دژ، گژدهم  همی رفت و سهراب با او به هم

 تِن خسته و بسته، بر دژ کشید  دِر باره بگشاد، ُگرد آفرید

 پر از غم دل و دیده خونین شدند  دِر دژ ببستند و غمگین شدند

در مصرع اول بیت زیر جمله چند جزئی است؟   . 6

 تا بیابد نطق مرغ خویش را»  «هدیه ها می داد هر درویش را

سه جزئی با متمم سه جزئی با مفعول چهار جزئی با مفعول و مسند چهار جزئی با مفعول و متمم

جمله ي (مزار شاعر غرق در گل بود) چند جزئی است ؟  . 7

سه جزئی با متمم چهار جزئی مسند و متمم سه جزئی با مسند دوجزئی

بیت «یکدم آخر حجاب یکسو نِه  /  تا برآساید آرزومندي» از جملۀ  .................. تشکیل شده است و واژة «آرزومندي» در نقش دستوري  ..................  . 8

قرار دارد.

ساده – مفعول ساده – نهاد مرّکب – مفعول      مرّکب – نهاد

نقش دستوري قسمت  هاي مشّخص شده را بنویسید.   . 9

«تو را عطري نامیدم که در غنچه ها خانه دارد، تو را پرستو نامیدم»

متمم – مسند نهاد – مسند  مفعول – مسند متمم – مفعول
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در کدام گزینه «منادا» به کار نرفته است؟  . 10

ترسم که تیره سازي دل هاي باصفا را  آینه رو نگارا، از بی بصر حذر کن  

ناتانائیل، همچنان که می گذري، به همه چیز نگاه کن.

با ماهرخی اگر نشستی خوش باش  خیّام، اگر ز باده مستی خوش باش  

بنده ام بنده به کشتن ده و مفروش مرا  سعدي اندر کف جلّاد غمت می گوید 

در کدام گزینه تعداد جملۀ کمتري دیده می شود؟  . 11

 نیرزد که خونی چکد بر زمین  به مردي که مُلک سراسر زمین

 عنانش بگیرد تحیّر که بیست  دگر مرکب عقل را پویه نیست

 تو هم گلۀ خویش داري، بپاي  مرا گله بانی به عقل است و راي

 چه کسی دید از این تلخ تر زیستی؟  گه از کار آشفته بگریستی

در تمام گزینه هاي زیر نهاِد فعل هاي مشخص شده یکسان است به جز گزینۀ ..................  . 12

 به هر کس آنچه می بایست داده ست  در نابستۀ احسان گشاده ست

 که گوید نیستم از هیچ آگاه  کمال عقل آن باشد در این راه

 بماند تا ابد در تیره رایی  خرد را گر نبخشد روشنایی

 که نی یک موي باشد بیش و نی کم  به ترتیبی نهاده وضع عالم

در کدام مصراع یک صفت فاعلی و یک صفت ساده وجود دارد؟  . 13

تویی هم آشکارا هم نهانم گل از شوق تو خندان در بهار است تویی خلّاق هر دانا و نادان تویی رّزاق هر پیدا و پنهان

در کدام گزینه، فعل به جز نهاد به نقش دیگري نیاز ندارد؟  . 14

تاج سر گلبن و صحرا منم گشت یکی چشمه ز سنگی جدا کیست کند با چو منی همسري؟ گاه چو تیري که رود بر هدف

در کدام گزینه نقش دستوري «متمم» دیده می شود؟  . 15

داده تنش بر تن ساحل یله تاج سر گلبن و صحرا منم دید یکی بحر خروشنده اي وان همه هنگامه دریا بدید

واژة مشخص شده در کدام گزینه فعل اسنادي نیست ؟  . 16

این جوانان آنان اند که فالن روز ما ایشان را در حمام نگذاشتیم. روز سیوم به مجلس وزیر شدیم.

چنان که هستی بر نشین و نزدیک من آي. آن مرد خجل شد و عذر ما خواست.

نقش دستوري واژة مشخص شده در عبارت «بفرمود تا بدو دادند و مرا از آن رنج آزاد کردند» چیست؟  . 17

صفت مفعول مسند قید

فعل مشخص شده در کدام گزینه برابر «ماضی استمراري» است؟  . 18

او را با وزیر صحبتی بودي. قیاس کند که مرا اهلیت چیست. از آن جا با خجالت بیرون آمدیم. ما به گوشه اي باز شدیم.

نقش ضمیر مشخص شده در عبارت زیر چیست؟   . 19

«گفتمـش آن چه حالت بود؟ گفت : بلبالن را دیدیم که به نالش درآمده بودند.»

مسند مفعول مضاف الیه متمم

در همۀ گزینه ها واژه  هاي مشخص شده را باید بدون نقش نماي اضافه خواند جز گزینۀ ..................  . 20

 پر از آرزو دل، پر از آب چشم  یکی نامه بنوشت با درد و خشم

 مرغ تسبیح گوي و من خاموش  گفتم این شرط آدمیّت نیست

 پر از خون دل و مژه پر آب زرد  بگفت این و بنشست گریان به درد

 به باالي او سرو دهقان نِکشت  بهاري است گویی در اردیبهشت

2
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در تمام عبارات زیر «کسره اي» وجود دارد که می توان آن را جایگزین «از» به حساب آورد؛ به جز گزینۀ  ..................  . 21

خسته شدیم از خرگوش، دنیا پر حیوان است. کارش نگار نقشه قالی بود.

ما را به رونگاري آن می نشاند. حاال بعد دو سال تازه سر حرف من افتاده اند.

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. بن مضارعی وجود دارد که اسم هم معنی با بن می  سازد.  . 22

شناختن – دیدن – گریستن – خوردن – خریدن خندیدن – شنیدن – فهمیدن – گرفتن – خریدن

گریستن – نشستن – پریدن – گرفتن – فروختن کشیدن – خواستن – آغازیدن – گذاشتن – خوابیدن

نقش ضمیر «ش» در عبارت زیر چیست؟   . 23

«از روي نیکوش حبس و چاه آمد».

مضاف الیه مسند مفعول متمم

در کدام بیت جهش ضمیر دیده نمی شود؟  . 24

 به خیالت اي ستمگر عجب است اگر بخفتم  نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد

 ز سر برون نرود هرگزم هواي شما  اگر سرم برود در سِر وفاي شما

 معرفت پند همی داد و نمی پذرفتم  پیش از آنم که به دیوانگی انجامد کار

 بود مرا دل سرگشته در قفاي شما  در آن زمان که روند از قفاي تابوتم 

در همۀ ابیات زیر «جهش ضمیر» وجود دارد به جز گزینۀ ..................  . 25

 باورم این نمی شود با تو نشسته کاین منم  هرگزم این گمان نَبُد، با تو که دوستی کنم

 معرفت پند همی داد و نمی پذرفتم  پیش از آنم که به دیوانگی انجامد کار

 به خیالت اي ستمگر عجب است اگر بخفتم  نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد

 دریا همه عمر خوابش آشفته است  دریایم و نیست باکم از طوفان

نقش دستوري کلمات مشخص شده در کدام گزینه به درستی آمده است؟   . 26

 وان کو که این ترانه سراید، خطا کند»    «مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد 

مسند - قید - مفعول  قید - نهاد - مسند  مفعول - متمم - نهاد  مفعول - قید - مفعول 

کاربرد «ك» در کدام بیت متفاوت است؟  . 27

از رازهاي رب نهانک به زیر لب   چون نشنوي که دهر چه گوید همی تو را  

 تو ندانسته اي اي ساده دلک چندین گاه   مایۀ غالیه مشک است بداند همه کس 

بر او روزکی چند بنشست شاد    سریر جهانداري آنجا نهاد 

گویی اشارتی است این بهر دعاي شاه را    مرغ که آبکی خورد سر سوي آسمان کند 

در کدام گزینه حذف به قرینۀ معنوي وجود ندارد؟  . 28

 بی غباري که پدید آید از اغیار بیار  به وفاي تو که خاك ره آن یار عزیز 

صد جویبار است اینجا، در انتظار من و تو  غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران 

 آن به که کار خود به عنایت رها کنند  چون حسن عاقبت نه به رندي و زاهدي است 

 گفتا به بوسۀ شکرینش جوان کنند  گفتم ز لعل نوش لبان، پیر را چه سود  

در همۀ گزینه ها هم «راي حرف اضافه» و هم «راي مفعولی» به کار رفته است. به جز گزینۀ.....................  . 29

 گل را ز گل فروش به بستان که می برد  در شیشه خانه آینه را نیست اعتبار  

 رهروان عشق را دنیا نگردد پاي بند  سیل را خاشاك در زنجیر نتواند کشید  

 به پرخاش درهم کشد روي را  چو حجت نماند جفا جوي را  

 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را  اگر آن  ترك شیرازي به دست آرد دل ما را 
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در کدام گزینه، حذف فعل رخ داده است؟  . 30

 تویی خلّاق هر دانا و نادان تویی رّزاق هر پیدا و پنهان  

 حقیقت پرده برداري ز رخسار  چو در وقت بهار آیی پدیدار

 ز رحمت، یک نظر در کار ما کن  الهی فضل خود را یار ما کن

 از آنش نقش هاي بی شمار است  گل از شوق تو خندان در بهار است

کدام گزینه به شیوة بالغی سروده نشده  است؟  . 31

 دل خواهی آنقدر که غمت شادي آورد  شیرینی لبان تو، فرهادي آورد 

 عشق خرابکاِر تو آبادي آورد دل را خراب کرد و به گنج هنر رسید  

 باري، چرا جمال پریزادي آورد؟  گر عشق ورز و مست نمی خواهدم خداي  

 چشم غزال رغبِت صیادي آورد  مقبول باد، ُعذِر کمندافکنان عشق  

نقش دستوري واژه هاي بیت زیر، در کدام گزینه کامًال درست مشخص شده است؟   . 32

 که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو»  «تو کافر دل نمی بندي نقاب زلف و می ترسم

نقاب (مفعول)، محراب (مسند)، ابرو (نهاد) نقاب (متمم)، محراب (مسند)، ابرو (نهاد)

نقاب (مفعول)، محراب (مفعول)، ابرو (مضاف الیه) دل (مفعول)، محراب (مفعول)، ابرو (مضاف الیه)

در کدام گزینه منادا حذف نشده است؟  . 33

 گفت آن چیز دگرنیست دگر هیچ مگو  گفتم اي عشق من از چیز دگر می ترسم  

 اي خوشا و اي خوشا اقبال عشق  اي صفا و اي وفا در جور عشق  

 اي به شب ها و سحرها به دعا ُجستۀ من  چون مه چارده شب را تو بر آراي به حسن 

 اي سایۀ رحمت خدا سایۀ تو  از بهر خدا سایه ز من باز مگیر  

مشّخصات کدام فعل، درست بیان شده است؟  . 34

کبوتران اضطرابی می کردند و هریک خود را می کوشید: مضارع اخباري، دوم شخص جمع

پیغامی است سوي بونصر در بابی تا داده آید: مضارع التزامی، مجهول

در هنگام بال شرکت بوده است: ماضی بعید، معلوم

بر من حّقی واجب شده است: ماضی نقلی، مجهول

در همۀ بیت ها به جز .................. ، دو مورد حذف فعل به قرینۀ معنایی رخ داده است.  . 35

وحشی کسی که دیدة بخت تو خفته خواست شکر خدا که مرد به بیداري فراق

خرمن مه به جوي خوشۀ پروین به دو جو آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق

که ز انفاس خوشش بوي کسی می آید مژده  اي دل که مسیحا نفسی می آید

به زهر طالب از آن سان که دیگران به عسل به درد مایل از آن سان که دیگران به دوا

در کدام گزینه ترکیب هاي وصفی بیشتري دیده می شود؟  . 36

چنان بردند صبر از دل که ترکان خواِن یغما را فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب

نکوکاري و تسلیم و رضا این کرم این است و عهد این و وفا این

چه قد و قامت و رفتار و اعتدال است این! چه روي و موي و بناگوش و خّط و خال است این

این خّط و نقطه چون و محیط و مدار چیست؟ این طول و عرض چند و زمان و مکان کدام
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در کدام بیت فعل هاي بیشتري حذف شده است؟  . 37

دلبري به ز تو ام کو که به وي پردازم عاشقی به ز منت کو که به وي پردازي

به جان تو که به دیدارت آرزومندم چنان که تشنه به آب حیات و مرده به جان

دشمنان را کشند و خوبان دوست جنگجویان به زور پنجه و کتف

کام بستانم از او یا داد بستاند ز من او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود

کدام بیت منادا دارد؟  . 38

به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من/ چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا  بگو القاب شمس الدین تبریز/ مدار از گوش مشتاقان نهانش

ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت/ غالم حافظ خوش لهجۀ خوش آوازم دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین/ به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

نقش دستوري کدام واژة مشّخص شده در ابیات زیر نهاد است؟  . 39

تو نبینی برگ ها را کف زدن / گوش دل باید نه این گوش بدن                    کف زدن

سحري صالي عشقت بشنید گوش جانم / که درآ در آتش ما بجه از جهان آتش    صالي عشق 

لیک اهللا اهللا اي قوم جلیل / تا نباشد خوردتان فرزند پیل                            خوردتان

ور نه کی کردي به یک چوبی هنر / موسی اي فرعون را زیر و زبر؟                  فرعون

در برابر چه تعداد از ابیات زیر نقش واژة مشخص شده نادرست است؟   . 40

بیهوده نه اي غمان بیهوده مخور ( مضاف الیه) الف) اي دل غم این جهان فرسوده مخور 

چندین به دست دیو زبونی چرا کنیم    (صفت)  ب) چون برترین مقام ملک دون قدر ماست 

که علم عشق در دفتر نباشد      (مفعول)  ج) بشوي اوراق اگر همدرس مایی 

چتر گل در سرکشی اي  مرغ خوشخوان غم مخور     (نهاد) د) گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن 

یکی دو تا  سه تا  هر چهار تا 

کدام بیت «منادا» ندارد؟  . 41

 که ببین مجلسم و ترك سر منبر گیر حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را 

 که بی او صد بهار این غنچه در گلزار نگشاید  مگو ناصح که «فخري» دل به گشت بوستان بگشا

نزاع  بر سر دنیاي دون مکن درویش نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر

می رود حافظ بیدل به توالي تو خوش در بیابان طلب گرچه ز هر سو خطري است

متمم در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  . 42

 و اندر میان جنگ افکنی فی اصطناع ال یري  تدبیر صدرنگ افکنی بر روم و بر زنگ افکنی

 به رقص اندر مثال چرخ دّوار  ز عشق حسن تو خوبان مه رو

از بهر چه او فکندش اندر کم و کاست  دارنده چو ترکیب طبایع آراست

 که من خموشم و او در فغان و در غوغاست  در اندرون من خسته دل ندانم کیست

در کدام بیت منادا دیده می شود؟  . 43

کرد آیین سخن را تازه  حافظ از نظم بلندآوازه 

خسته گام و نیم رنگ و ناشناس  این زمان از راه می آید بهار 

ننگري سعدي تو یا ناشسته اي  سعدها و نحس ها دانسته اي  

تبریز خراسان شد تا باد چنین بادا  شمس الحق تبریزي از بس که در آمیزي 
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فارسی 2 (کنکور 1400)

نوع «که» در کدام بیت متفاوت است؟  . 44

که در خیلت به از ما کم نباشد   تو را نادیدن ما غم نباشد  

همان بهتر که در پاي تو باشد   سر سعدي چو خواهد رفتن از دست  

که هرگز مدعی محرم نباشد   حدیث دوست با دشمن نگویم  

که کرده است با آب صورتگري   دهد نطفه را صورتی چون پري  

کدام بیت از نظر تعداد مسند با بقیه تفاوت دارد؟  . 45

پس چرا آگاهی از این قصه ما را نیست   این افسانۀ هستی خدایا چیست  

که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاري است  بنال بلبل اگر با منت سر یاري است 

کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست   این چه استغناست یا رب این چه قادر حکمت است  

در صراط مستقیم اي دل کسی گمراه نیست   در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست  

نقش ضمیر متصل در کدام گزینه با سایرین تفاوت دارد؟  . 46

که سهم الغیب در طالع فتادت  نهان حال ما نزد تو پیداست 

که مادر در جهان حسن زادت  جهان از فتنه آبستن شد آن روز 

امید وعده هاي بامدادت  به شام آورد روز عمر ما را   

شمار کشتگان ناید به یادت  ز بس خون ها که می ریزي به غمزه 

در عبارت: «نام این روزنامه به اندازه اي بر سر زبان ها بود که مردم مدیر آن را به نام «نسیم شمال» می شناختند. هر روز که زمان انتشار آن می رسید،  . 47

دسته دسته کودکان دوازده ساله در همان چاپخانه گرد می آمدند و چند دستۀ بزرگ می  گرفتند و توزیع می کردند.» به ترتیب چند «ترکیب وصفی» و

«اضافی» وجود دارد؟

هفت – هشت هفت – هفت شش – هفت شش – هشت

تعداد ترکیب هاي وصفی و اضافی عبارت «کلمات آسمانی قرآن با صداي گرم خواننده همه جا طنین می افکند و به همه کس و همه چیز عظمت می   . 48

بخشید. این ندا گوش جان ها را نوازش می داد و گل هاي شادي و امید، در باغ خاطر کاروانیان، می  شکفت. »  به ترتیب کدام است؟ 

هفت – شش شش – هشت هفت – هشت شش – هفت

«را» در کدام گزینه نشانۀ قید است؟  . 49

اگر شب رسی روز را باز گرد. کافري را غالمی بود صاحب گوهر. همۀ قصۀ خویش موسی را بگفتند. گرگ را برکند سر آن سرفراز.

در کدام گزینه صفت به کار نرفته است؟  . 50

گاه به گاه به دیدارش می رفتم و کنار همان پنجره می نشستم. براي این خاله نیز من به منزلۀ فرزند بودم.

کلّیاتی که خاله ام داشت، شامل تصویرهایی هم بود. میرزا، کوزه قلیان لب پریده اي داشت.

در عبارت «عادت کرده بود همه چیز را گذران تلّقی کند و معتقد بود هیچ چیز ثابت نیست»، «گذران» در چه نقشی به کار رفته است؟  . 51

قید مضاف الیه مسند متّمم

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. جا بجایی ضمیر (جهش ضمیر) صورت گرفته است.  . 52

نشیناد بر ماتمم پور سام که رستم منم کم مماناد نام

همی آب شرمم به چهر آورد دل من همی برتو مهر آورد  

ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم گفتم: ببینمش مگرم درد اشتیاق

از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم

در کدام گزینه «یکی از دو حرف نزدیک به هم» حذف شده است؟  . 53

روستاي کبوده در شیرخوارگی ایماِن ر ه نورد انساِن سرخورده
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تعداد «ترکیب هاي وصفی» و «اضافی» متن « نظر رستم دو اشکال اضافی نیز دارد: یکی آن که مرگش به خود او خاتمه نمی یابد، همۀ نزدیکانش را در بر  . 54

می گیرد و ویرانی کشورش را هم به دنبال می آورد؛ دوم آن که مرگ او مساوي میدان خالی کردن کسانی خواهد بود که او را تجّسم آرمان هاي خود می

دانند.» به ترتیب، کدام است؟

یک - سیزده دو - دوازده سه - یازده چهار - ده

در کدام گزینه جاي مضاف و مضاف الیه جابجا شده است؟  . 55

همی آب شرمم به چهر آورد  بخواهد هم از تو پدر کین من  گرگ را برکند سر آن سرفراز  از خدا جوییم توفیق ادب 

همۀ واژگان کدام گزینه با توّجه به ساختمان کلمه، صفت هستند؟  . 56

دوان، دوگانه، پذیرا شنیدار، خندان، نگرش مردانه، هنرمند، پیرایه ماندگار، اندیشه، دربان

نقش دستوري ضمیر «م» در واژه هاي قافیۀ همۀ ابیات به جز بیت .................. یکسان است.  . 57

که ز بند غم ایّام نجاتم دادند هّمت حافظ و انفاس سحرخیزان بود

آن شب قدر که این تازه براتم دادند چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی

که در آن جا خبر از جلوة ذاتم دادند بعد از این روي من و آیینۀ وصف جمال

که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند  هاتف آن روز به من مژدة این دولت داد

در کدام گزینه ضمیر متّصل «ش» در جایگاه اصلی خود به کار رفته است؟  . 58

بگفت این چشم دیگر دارمش پیش بگفتا گر کند چشم تو را ریش

تا برد ز آینه قلبم زنگ گرم و خونین به منش باز آري

بود کز پسش گوش دارد کسی مکن پیش دیوار غیبت بسی

بعد چندي که گشودش چشم، رخش خود را دید چشم را باید ببندد تا نبیند هیچ

نقش هاي اصلی و تبعی واژه هاي مشّخص شده در بیت زیر به ترتیب کدام است؟   . 59

 اگر نه رشتۀ جان ها به یکدیگر بسته است؟»  «چرا غم دگران می کند پریشا نم

مفعول، قید، مفعول، نهاد مضاف الیه، مسند، نهاد، مفعول نهاد، مسند، مفعول، نهاد نهاد، قید، مفعول، مفعول

در همۀ ابیات به استثناي بیت  .................. جاي مضاف و مضاف الیه عوض شده است.  . 60

 ور نه در ملک رضا نوشیروان عادل است کشور تدبیر را زیر و زبر سازد قضا  

خواب ما را این صداي آب سنگین کرده است  غفلت ما را سبب عمر سبک جوالن شده است

 پاي خواب آلوده را منزل کنار دامن است  جان غافل را سفر در چار دیوار تن است

 خو به عزلت کرده از سیر و تماشا فارغ است طفل طبعان را دل از بهر تماشا میدود  

در عبارت زیر، به ترتیب چند «ترکیب وصفی» و چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟   . 61

«قرن چهارم و پنجم در زبان فارسی، دوره ي نثر ساده و نیمه ي دوم قرن پنجم، دوره ي تحّول نثر از ساده به فنّی، قرن ششم و هفتم دوره ي کمال نثر فنّی

است.»

75967786 ترکیب وصفی -  ترکیب اضافی ترکیب وصفی -  ترکیب اضافی ترکیب وصفی -  ترکیب اضافی ترکیب وصفی -  ترکیب اضافی

نقش دستوري کلمات مشّخص شده در بیت زیر به ترتیب کدام است؟    . 62

  گشتم حقیر راه او تا ساق شیطان بشکنم  گشتم مقیم بزم او چون لطف دیدم عزم او   

مسند - نهاد - مفعول - مسند - متمم نهاد - متمم - مسند - مضاف الیه - متمم

مسند - مسند - مفعول - مضاف الیه - مفعول نهاد - مسند - مسند - مضاف الیه - مفعول
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در منظومۀ زیر، به ترتیب چند «ترکیب وصفی و اضافی» وجود دارد؟   . 63

«تو تنهاتر از شجاعت، در گوشۀ روشن وجدان تاریخ ایستاده اي/ به پاسداري از حقیقت/ و صداقت، شیرین ترین لبخند بر لبان اراده توست/ بر تاالبی از

خون خویش در گذرگه تاریخ ایستاده اي/ با جامی از فرهنگ/ و بشریت رهگذار را می آشامانی.»

چهار، شش چهار، پنج سه، شش سه، پنج  

در کدام بیت «مفعول» بر سایر اجزاي جمله مقّدم شده است؟  . 64

 سر و زر هر دو فشانند و دعا نیز کنند  عاشقان را ز بر خویش مران تا بر تو

 جاي دیگر روشنایی می کند  شمع جانم را بکشت آن بی وفا

 احتمال از ناتوانی می کند  عقل را با عشق زور پنجه نیست

 چه کنند؟ ار بکشی ور بنوازي خدم اند  بندگان را نه گزیر است ز حکمت نه گریز

در کدام بیت، متّمم فعل، مقّدم بر سایر اجزاي جمله است؟  . 65

دل غمگین مرا گر ننوازد چه کنم؟ با من دلشده گر یار نسازد چه کنم؟

در جهان صاحبدلی کو تا شود مهمان دل  بر بساط دل سماط عیش گستردند لیک

 که هرچه غیر تو باشد بسوزد آن را پاك ز شوق در دل من آتشی چنان افروز  

 به رنج دل سزاوارم مرا مگذار، دستم گیر به دست غم گرفتارم بیا اي یار دستم گیر

در همۀ ابیات زیر «فعل» جمله حذف شده است به استثناي بیت ..................  . 66

 نژند آن دل، که او خواهد نژندش   بلند آن سر که او خواهد بلندش 

 مرهم سوداي جگر خستگان   اي نََفست نطق زبان بستگان 

 برگ چهل روز تماشاي عشق   یک کِف پست تو به صحراي عشق 

 حلقه صفت، پاي و سر آرد به هم   آید فرقش به سالم قََدم 

رابطۀ معنایی نوشته شده در کمانک رو به روي کدام گزینه نادرست است؟  . 67

با زمانی دیگر انداز اي که پندم می دهی / کاین زمانم گوش برچنگ است و دل در چنگ نیست (تضاد - تناسب)

کرم ورزد آن سر، که مغزي دروست / که دون هّمتانند بی مغز و پوست (تناسب- تضاد)

نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست / چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست (تضاد- تناسب)

وگر توفیق او یک سو نهد پاي / نه از تدبیر کار آید نه از راي (ترادف- تناسب)

واژة قافیه در مصراع دوم کدام گزینه، هستۀ گروه اسمی است؟  . 68

 به هرکس آنچه می بایست داده است   در نابستۀ احسان گشاده است 

 مینداز خود را چو روباه َشل   برو شیر دّرنده باش اي َدَغل 

 ز آینۀ دل تافت بر موسی ز جیب   صورت بی صورت ِ بی حّد غیب 

 بهارت خوش که فکر دیگرانی   به گوش ارغوان آهسته گفتم 

در بیت زیر نوع وابستۀ کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟   . 69

 همه ادبارها اقبال گردد»   «اگر لطفش قرین حال گردد 

حال «ش» در لطفش  ها در «ادبارها»  همه 

نقش دستوري واژة مشّخص شده در کدام گزینه نادرست است؟  . 70

 بماند تا ابد در تیره رایی(مفعول)   خرد را گر نبخشد روشنایی 

 همه ادبارها اقبال گردد(مسند)   اگر لطفش قرین حال گردد 

 به هرکس آنچه می بایست داده ست (مفعول)   در نابستۀ احسان گشاده ست

 که نی یک موي باشد بیش و نی کم(مفعول)   به ترتیبی نهاده وضع عالم 
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در همۀ گزینه ها نقش دستوري واژة مشّخص شده درست است به جز گزینۀ  ..................  . 71

فخري که از وسیلت دون هّمتی رسد / گر نام و ننگ داري از آن فخرعار دار(متّمم) منزل حافظ کنون بارگه پادشاست / دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد(مسند)

چو صبرش نماند از ضعیفی  و هوش / ز دیوار محرابش آمد به گوش (متّمم) کسی نیک بیند به هر دو سراي / که نیکی رساند به خلق خداي(مفعول)

ترکیب مشخص شده در همۀ گزینه ها ترکیب وصفی است به استثناي گزینۀ..................  . 72

 کاین زمان گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست  با زمانی دیگر انداز اي که پندم می دهی

 گر نام و ننگ داري از آن فخر عار دار   فخري که از وسیلت دون هّمتی رسد 

 قطرة باران ما گوهر یکدانه شد   گریۀ شام و سحر ُشکر که ضایع نگشت 

 قرضی براي تجربه از دوستان طلب   معیار دوستان دغل روز حاجت است 

در کدام گزینه ترکیبی اضافی وجود دارد؟  . 73

 که دون هّمتانند بی مغز و پوست   کرم ورزد آن سر که مغزي در اوست 

 که خلق از وجودش در آسایش است  خدا را بر آن بنده بخشایش است  

 مینداز خود را چو روباه َشل   برو شیر دّرنده باش اي َدَغل 

 بماند آنچه روباه از آن سیر خورد   شغال نگون بخت را شیر خورد 

واژه هاي هر گزینه با یکدیگر هم خانواده اند به جز گزینۀ ..................  . 74

قبول، مقبل، اقبال  تصنّعی، صنع، صنعت  ارتزاق، مرزوقی، زرق  مقرون، مقارن، قراین 

حروف «را» در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. نشانۀ فّک اضافه است.  . 75

 جهان را سراسر سوي داد خواند  همی برخروشید و فریاد خواند

جهان آفرین را به دل، دشمن است  بپویید کاین مهتر آهرمن است 

 هزار آورد نغز گفتارها  درد پردة غنچه را باد بام

 ورا نام تهمینه سهراب کرد  چو خندان شد و چهره شاداب کرد

در متن زیر چند واژة مشّخص شده به عنوان «هسته» به کار رفته اند؟  . 76

«چند قرن پیش، جهان علم و دانش چشم به سمرقند و بخارا وخراسان و ري و... دوخته بود تا ببیند بیرونی چه می نویسد ابوعلی چه سخنی می گوید و رازي

چه می اندیشد. اکنون جهانیان می کوشند تا در میان خرابه هاي تاریخ اثري از وطن بیرونی پیدا کنند.»

شش پنج چهار سه

همهۀ واژه ها در کدام گزینه از نظر معنایی رابطۀ تناسب دارند؟  . 77

توزي- کتّان- عقد-گردن باز- یوز- ندیم- دوال دبیر- رقعه- نبشت- توقیع کافور- سرسام- تاس- حطام

در عبارت «کسانی را به عرصۀ مسابقات آوردند که مدال خود را از سردمداران المپیک دریافت کرده بودند و براي این موّفقیّت جشن بزرگی به پا  . 78

کرده بودند.» شکل مجهول اّولین جملۀ هسته، در کدام گزینه وجود دارد؟

نموده شد. آورده شدند. به پا کرده شد. دریافت کرده شده بود.

مجهول کردن جمالت در کدام گزینه نادرست است؟  . 79

 صدبار پیر میکده این ماجرا شنید: باده کشیده می شود.  ما بادة زیر خرقه نه امروز می کشیم  

 تا برم گوهر خود را به خریدار دگر: گوهر برده شود.  معرفت نیست درین قوم خدایا سببی

 شرار رشک و حسد در دل گالب انداز: جام آورده بشود.  بیار زان می گلرنگ مشکبو جامی

 که من نمی شنوم بوي خیر ازین اوضاع: خرقه شستشو شد.  خداي را به می ام شستشوي خرقه کنید
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شکل مجهول شدة کدام گزینه نادرست است؟  . 80

پیر میخانه همی خواند معّمایی دوش / از خط جام که فرجام چه خواهد بود: معّما خوانده می شد 

خوش به جاي خویشتن بود این نشست خسروي / تا نشیند هر کسی اکنون به جاي خویشتن: هر کسی نشانده شد. 

آسمان کشتی ارباب هنر می شکند / تکیه آن به که برین بحر معلّق نکنیم: کشتی ارباب هنر شکسته می شود.

نیست در کس کرم و وقت طرب می گذرد / چاره آنست که سّجاده به می بفروشیم: سّجاده به می فروخته بشود.

در کدام گزینه فعل مجهول به کار رفته است؟  . 81

 شاهی که شد به هّمتش افراخته زمان  ماهی که شد به طلعتش افروخته زمین

 در آرزوي سر و چشم مجلس آرایی  سرم ز دست بشد چشم از انتظار بسوخت

 در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوي  بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود

 در سایۀ تو ملک فراغت مسخّرم  اي شاه شیرگیر چه کم گردد ار شود

در همۀ ابیات فعل مجهول یافت می شود به جز گزینۀ ..................  . 82

 تا نفس را راست کردم چیده و برچیده شد  از سبک سیري بساط زندگی چون گردباد

 چشم می پوشد ز عالم هر که صاحب دیده شد  فتنۀ دنیا شدن صائب ز کوته دیدگیست

 فتنه ها بیدار گردد چون َعلَم خوابیده شد  خط عیان شد تا بساط زلف او برچیده شد

 می رسد بازي به آخر مهره چون برچیده شد  ریخت چون دندان امید زندگی بی حاصل است

در عبارت «لکن در اظهار آن با تو تأملّی کردم و منتظر بودم که انتباهی یابی و از خواب غفلت بیدار شوي، و چون از حّد بگذشت وقتست که از کمال  . 83

نادانی و جهالت تو گفته شود و بعضی از معایب راي و مقابح فعل تو شمرده.» چند فعل مجهول وجود دارد؟

چهار سه دو یک

صورت صحیح جملۀ «همه رستم را قهرمان شاهنامه می نامند» پس از مجهول کردن فعل آن در کدام گزینه آمده است؟  . 84

رستم قهرمان شاهنامه نامیده می شد. رستم قهرمان شاهنامه نامیده شد.

رستم قهرمان شاهنامه نامیده شده است. رستم قهرمان شاهنامه نامیده می شود.

در کدام گزینه فعل مجهول به کار نرفته است؟  . 85

 ثبت است بر جریدة عالم دوام ما  هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 بهشت بلندش بود پایگاه  اگر کشته گردد کسی زین سپاه     

 که دل به دست کمان ابروییست کافر کیش  دلم رمیده شد و غافلم من درویش

 کز ساکنان درگه پیر مغان شدم  آن روز بر دلم دِر معنی گشوده شد

کدام بیت فاقد نقش تبعی است؟  . 86

 ناز کنم ناز که من در نظرت معتبرم  الف زنم الف که تو راست کنی الف مرا

 کو روي نپوشاند زان بس که برآرد سر  شاباش زهی نوري بر کوري هر کوري

 که چرا این زبون نمی خسبد  آسمان خود کنون ز من خیره است

 لیک عهدي کرده اي با یار پیشین یاد دار  بر زمین و چرخ روید مر تو را یاران صاف

در کدام گزینه دو نوع نقش تبعی دیده می شود؟  . 87

حمید سبزواري از شاعران انقالب اسالمی است که «سرود درد» و «سرود سپیده» از آثار اوست. 

محّمد غّفاري، بزرگ ترین نّقاش قرن اخیر و صاحب آثار ارزشمند، هنرمند بافضیلت و آزادمنشی بود.

هسته به حوادث داستان وحدت هنري می بخشد و آن را از آشفتگی می رهاند.

آثار آل احمد را به چهار دستۀ کلّی داستان ها، سفرنامه ها، ترجمه ها و مقاالت می توان تقسیم بندي کرد. 
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در کدام گزینه نقش تبعی وجود ندارد؟  . 88

 در بال پایندگی تلخ است تلخ   گر نبودي مرگ، مشکل می شد

 هرکس ز بوي بادة ما بی خبر فتاد   صائب وداع دین و دل و عقل و هوش کرد 

 من خویشتن اسیر کمند نظر شدم   او را خود التفات نبودي به صید من 

 پی ز پی بر مگیر و گام از گام   دل قوي کن میان ما به خرام 

در کدام عبارت «نقش تبعی» وجود ندارد؟  . 89

نثر داستانی اکنون مهم ترین نوع ادبی اروپا و مهم ترین نوع ادبی جهان امروز است و خود اقسامی دارد.

در نگاه نخست، طنز براي شوخی و خنده است، ولی بعد روشن می شود که طنزنویس از نارسایی ها و ناروایی هاي جامعه رنج می برد.

شعر انسانی به مسائل وطن پرستی، بشردوستی، مخالفت با استعمار و تسلّط بیگانگان، محبّت به فرزندان و خانواده و آزادي خواهی می پردازد.

نکتۀ مهّمی که لزوم اخالق جدید را مطرح می سازد، این است که اخالق، از بنیادهاي اجتماعی است و داراي تمام خصوصیّات این بنیادهاست.

نقش «تبعی» در کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟  . 90

امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرو آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود و برنشست.

گفت: بونصر را بگوي که امروز درستم و در این دو سه روز، بار داده آید که علّت و تب تمامی زایل شد.

این مرد بزرگ و دبیر کافی، به نشاط، قلم در نهاد. تا نزدیک نماز پیشین از این مهّمات فارغ شده بود.

امیر را یافتم آن جا بر َزبَر تخت نشسته مخنقه در گردن، عقدي همه کافور و بوالعالي طبیب آن جا نشسته بود.

در متون «بهار، فصل خوش و معتدل بود. درخت ها شکوفه می کرد. ده از سکوت سنگین زمستانی خود بیرون می آمد. یک درخت بِه در باغچۀ ما بود و  . 91

چیدن و خوردن شکوفۀ بِه یکی از سرگرمی هاي من بود» به ترتیب چند «ترکیب وصفی» و «اضافی» هست؟

پنج - هشت پنج - هفت شش - هفت شش - هشت

در متن «عادت کرده بود که همه چیز را گذران و همۀ احوال عالم را در معرض تبّدل تلقی می کرد؛ لذا از هیچ پیشامد جالبی زیاده اظهار شادمانی نمی   . 92

کرد و از هیچ حادثۀ سوئی هم به شکوه در نمی آمد. وقتی یک تن از یاران را غمناك دید، گفت که در دنیا همۀ دلتنگی ها از دل نهادگی بر این عالم است.»

چند «ترکیب وصفی» یافت می شود؟

یازده ده  نه هشت

در متن زیر به ترتیب چند «ترکیب وصفی» و «اضافی» وجود دارد؟    . 93

«در دورة اّول، رمان شکل سنّتی داشت و نویسندگان به سبک رئالیستی می نوشتند و در حقیقت نقش گزارشگر را داشتند، یعنی هر نویسنده می توانست از

وقایع و امور عکس برداري کند. اینان با تشریِح دقیِق خصوصیّات ظاهري اشخاص رمان، صفحات داستان را سیاه می کردند.»

شش - شش شش - پنج پنج - شش پنچ - پنج

در متن زیر، به ترتیب چند «ترکیب وصفی» و چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟    . 94

«ادبیات تطبیقی، یکی از شاخه هاي مهم علوم ادبی معاصر است که ما را از تأثیرپذیري ادبیات ملّت هاي مختلف جهان آگاه می سازد. تکامل و شکوفایی

ادبیات هر ملت به دور از اندیشه هاي ادبی دیگر ملّت ها، ناممکن است.»

هشت - نه هشت - هشت هفت - نه هفت - هفت

کلمه هاي مشّخص شده در همۀ عبارات به جز عبارت .................. هستۀ گروه خود محسوب می شوند.  . 95

در امام زادة ده که اهالی معصوم زاده اش می نامند، براي سفیدکاري گچ به کار برده اند.

مراتع اطراف ده پوشیده است از کما و گون که اولی خوراك زمستانی گاو و گوسفند آن ها است.

بوتۀ گون با همان یک جرقه می گیرد و تازگی ها از ساقه هاي همین گون کتیرا می گیرند.

بهترین وسیلۀ راه جویی براي چارپادارانی است که در زمستان سفر می کنند.
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تعداد ترکیب وصفی در کدام بیت بیشتر است؟  . 96

 که ز هر حلقۀ او عالم دیگر پیداست  چشم بد دور از آن سلسلۀ زلف دراز

 خط نارسته از آن چهرة انور پیداست  گر چه ز آیینۀ روشن ننماید جوهر

 همچو داغ از جگر اللۀ احمر پیداست  آه گرمی که گره در دل پر خون من است

 عالم آشوبی از آن زلف معنبر پیداست  پردة معنی روشن نشود صائب لفظ

در متن زیر چند «ترکیب وصفی» به کار رفته است؟   . 97

«در ادبیّات شاهنامه انسان خیال پرداز، این آرزو را در وجود پهلوانی چون اسفندیار تجّسم می بخشد، اّما روح این تِن دالور سمندي است بی آرام که به قول

آن استاد در پوست نمی گنجد. بزرگ ترین مجاهد آیین زرتشت دین بهی را می گسترد.»

ده نه هفت هشت

در عبارت زیر، چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟     . 98

«این مکتب، پایان قرن نوزدهم از مکتب واحدي پیروي نمی کرد، بلکه تحت تأثیر جریان هاي مختلف ادبی اروپا قرار داشت. در ادب این کشور از طرفی

رمزگرایان فرانسوي و از طرف دیگر رمان نویسان روسی مؤثر بوده اند.»

هشت هفت پنج شش

در عبارت زیر چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟    . 99

«در این ناله هاي گریه آلود آن امام راستین و بزرگم که همچون این شیعۀ گمنام و غریبش در کنار آن مدینۀ پلید و در قلب آن کویر بی فریاد، سر در حلقوم

چاه می برد و می گریست.»

هشت هفت شش پنج

در عبارت «گاه نیز آدمی در حالت معنوي و روحانی فرو می رود. به گونه اي که لطف و عنایت الهی را از سر می گذراند و فکر و اندیشۀ خود را  . 100

معطوف به آن می کند.»  چند «ترکیب اضافی» به کار رفته است؟

چهار سه دو یک

در متن زیر چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟    . 101

«نکتۀ جالبی که باید دانست در مطالعۀ شعر نیما، دید تازة او به همۀ موجودات و دیگر پدیده ها یادآور نگاهی است که شاعران غرب به این پدیده ها دارند.

دید اجتماعی نیما که در سروده هاي نمادین و انتقادي او تجلّی می یابد، در ادب نوین فارسی جایگاه ویژه اي دارد.»

هشت هفت شش پنج

در عبارت زیر چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟    . 102

«در این دوران شکوفا، مطالعۀ دقیق کتاب حاضر و توّجه به مفاهیم ارزندة موجود در آن ما را به چنین نتیجه اي می رساند که این کتاب نکات دقیق و مهم

اسالمی را با  توّجه به سخنان پیشوایان مذهبی و رهبران دینی در برمی گیرد.»

پنج سه دو چهار

در عبارت «هر جایی که مشایخ دیگر شهر نیز هر کدام به تقریبی حاصل می شدند، موالنا با اصحابش حاضر می شد و این گونه دعوت هاي اکابر و  . 103

اعیان را که با اصراِر فوق العاده همراه بود، می پذیرفت.» چند «ترکیب اضافی» دیده می شود؟

هفت شش پنج چهار

در عبارت زیر چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟    . 104

«علی به آهستگی چشم هاي خود را باز کرد و محو تماشا شد. همۀ مطالب در نگاه او تغییر کرده بود. او در حیاط مادربزرگ دور باغچه می گشت و با

آب پاش کوچک خود گلدان هاي ِگلی را آب می داد».

هشت هفت شش پنج

در عبارت «از زبان هاي زندة دنیا آثاري برجاست که متون ادبی و تاریخی یکی از برجسته ترین نمودهاي آن است» چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟  . 105

چهار سه دو یک
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در عبارت زیر چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟   . 106

«آن اتاق مثل همان حجره هاي سعدي بود که خود سعدي در آن ها نشسته و شعرهایش را گفته بود. این تنها خصوصیّت سعدي است که سخنش به سخن

همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد.»

پنج چهار هفت شش

در جملۀ «در نخستین روز آفرینش، آتش اهورایی نوروز را در عمق وجود خویش بر می اَفروزیم.» چند ترکیب اضافی وجود دارد؟  . 107

شش پنج چهار سه

تعداد ترکیب هاي اضافی در کدام گزینه کم تر است؟  . 108

الف) همین دو بازیکن ماهر این تیم قهرمان 

ج) همۀ آن دانش آموزان کالس چهارم مدرسۀ ما 

ب) سه فروند هواپیماي تیزپرواز کشور اوکراین 

د) آن بزرگ پرچمدار کشور اسالمی غرب آسیا                                   

ب د ج الف

در عبارت زیر چند «ترکیب» اضافی وجود دارد؟    . 109

«قلب پاك من همچون پروانۀ شوق در آن می پرید و این عقل بی درد پژمرد و صفاي اهورایی آن به این علم عددبین مصلحت اندیش آلود.»

چهار سه دو یک

تعداد «ترکیب اضافی» عبارت زیر، به ترتیب کدام است؟    . 110

«قهرمانان با گفتارهاي خود داستانی دل پذیر و جّذاب می آفرینند، گاه شخصیّت قّصه ها با عوامل گوناگون تغییر می یابد، لحن طنزواره و نمادین رمان نیز بر

فضاي آن داستان تأثیر می گذارد و بی تفاوت ترین خواننده را در کشش حوادث با خود همراه می سازد»

شش پنج چهار سه

در عبارت زیر به ترتیب چند «ترکیب وصفی» وجود دارد؟    . 111

«لحن سرد و غرورآمیز حکیمانه در این بانگ اعتراض شاعر، قدرت خاّصی دارد و انسان را به یاد یک راوي جهان دیده و خردمند می اندازد.»

هشت هفت شش پنج

در متن زیر چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟    . 112

«جهاد جامۀ تقواست که بر تن آنان پوشیده، هر که آن را واگذارد خدا فوج بال بر سرش کشاند و جامۀ خواري بر تن او پوشاند.»

هشت هفت شش پنج

در عبارت زیر به ترتیب چند «ترکیب وصفی» وجود دارد؟    . 113

«پرده داران حرم ستر و عفاف ملکوت، دیوان را که می خواهند به خلوت انس که هیچ کس را در آن، راه نیست، سرکشند، با آن شهاب هاي آتشین می زنند.»

پنج چهار سه دو

در متن زیر چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟    . 114

«در گلستان گاه با مردمی خداشناس روبه رو می شویم که همۀ موجودات جهان را تسبیح گوي می بینند و گاه با مردمی ریاکار و از این حالت هاي مختلف در

همه جا هست و در همۀ گروه هاي مختلف.»

چهار سه دو یک

در عبارت زیر به ترتیب چند «ترکیب وصفی» وجود دارد؟    . 115

«همه جا نغمه هاي آسمانی تو تسلّی بخش دل ماست و راهنماي ما هر شامگاهان بیتی چند از غزل هاي شورانگیز تو را می خواند تا رهزنان کوه و دشت را

بترساند.»

پنج چهار سه دو

در متن زیر چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟    . 116

«در حماسۀ مصنوع، همۀ افراد یک قوم یا یک ملّت دخالت ندارند، بلکه فقط یک نفر آن را می سراید و در آن نه به آفرینش حماسه بلکه به بازآفرینی آن

می پردازد. این حماسه تقلیدي از حماسۀ طبیعی است.»

دو سه چهار   پنج
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در عبارت زیر به ترتیب چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟    . 117

«وقتی پرتو مشعل بر چهرة پیرمرد افتاد، همه دیدند که ابروان پرپشتش نیمی از دیدگان او را پوشانده است و نگاهش نافذ و گیرا بود.»

پنج چهار سه دو

در عبارت زیر چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟   . 118

«موضوع این کتاب سفر رویایی گروهی است با بهترین تخّصص هاي موجود که مأمور می شوند به قلۀ دماوند صعود کنند. همۀ ماجراي کتاب گفت و گوها و

چاره اندیشی هاي همین گروه است. این کتاب تصویري از ایران عصر قاجاري را با نگاهی انتقادي مطرح می کند.»

نه هشت  هفت شش

در عبارت زیر چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟   . 119

«عّطار آفرینندة مثنوي بزرگ عرفانی مقامات الّطیور است. این کتاب داستان تمثیلی بلندي است که عمده ترین اندیشه هاي عرفانی تا عصر عّطار را به زبان

رمز در خود جاي داده است.»

چهار سه دو پنج

در عبارت زیر چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟    . 120

«شاهنامه یکی از عالی ترین نمونه هاي شعر ساده و روان به سبک خراسانی است. موضوع این شاهکار جاودان تاریخ ایران از آغاز تمّدن ایرانی تا انقراض

حکومت ساسانیان به دست مسلمانان است.»

نه هشت هفت شش

در عبارت «از همان اوایل قرن دوم هجري، عّده اي معدود از مردان هنرور و نگارگر به خلق آثار تمثیلی و حماسی و مضامین مربوط به شرح دالوري  . 121

و فداکاري شهداي کربال به شکل ابتدایی آن پرداختند و به دنبال این حرکت واژه هاي شبیه خوانی و تعزیه و غمنامه هاي مذهبی در ادب فارسی راه یافت.»

چند صفت وجود دارد؟

چهارده سیزده دوازده یازده

در عبارت زیر چند «ترکیب اضافی» به کار رفته است؟    . 122

«گفت این، شمشیر هندي ارزشمندي است. آن کس پرسید شمشیر هندي چگونه است؟ گفت شمشیري است که به هر چه زنی سطح آن نیم کند آن شخص

گفت آن را بر همین سنِگ ایستاده آزمایش کنیم.»

چهار سه دو یک

در عبارت زیر چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟   . 123

«براي من قّصه هاي شیرینی می گفت که او و مادرم، آن ها را از مادربزرگشان به یاد داشتند.»

یک - یک دو - یک یک - دو دو - دو

در متن زیر چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟   . 124

«نخستین بار از زبان خاله و گاهی از زبان مادرم بود که بعضی از قّصه هاي اصیل ایرانی را شنیدم و به عالم افسانه راه پیدا کردم.»

سه - سه چهار - سه چهار - چهار سه - چهار

در عبارت زیر چند ترکیب وصفی وجود دارد؟   . 125

«از این مادربزرگ، زیاد حرف می زدند که عمر درازي کرده بود و سخنان جّذابی گفته بود. به او می گفتند (مادر جون). ورد زبانشان بود: مادر جون این طور

گفت مادر جون آن طور گفت.»

شش پنج چهار سه

در کدام گزینه، تعداد ترکیب هاي وصفی بیشتر است؟  . 126

سعدي که انعطاف جادوگرانه اي دارد آن قدر خود را خم می کرد که به حّد فهم ناچیز کودکانۀ من برسد.

خاله ام با ذوق لطیفی که داشت مرا نخستین بار از طریق سعدي با شعر شاهکار آشنا نمود.

این شیخ همیشه شاب، پیرترین و جوا ن ترین شاعر زبان فارسی

عالوه بر قرآن و مفاتیح الجنان فقط کلیّات سعدي را داشت. این سعدي همدم، شوهر و غمگسار او بود.
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در متن زیر چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟   . 127

«معلّم اّول که هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم مهر یک پرستار، چشم عقاب و لطافت کبوتر که هیچ حفره اي از حفره هاي زندگی ایرانی نیست که از

جانب او شناخته نباشد.»

شش - پنج چهار - شش پنج - شش پنج - پنج

در عبارت زیر چند ترکیب وصفی وجود دارد؟   . 128

«این همدم کودك و دست گیر پیر که از هفت صد سال به این سو، ماننِد هوا در فضاي فکرِي فارسی زبانان جریان داشته است؟»

شش پنج چهار سه

در عبارت «از همان جا بود که خواندن گلستان مرا به تقلید از آثار سعدي سوق داد که بعد، وقتی در دبستان انشا می نوشتم، آن را به کار بردم» چند  . 129

ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟

دو - دو دو - یک یک - دو یک - یک

با توّجه به بیت «از جاي چو مار حلقه برجست / در حلقۀ زلف کعبه زد دست» کدام گزینه نادرست است؟  . 130

دومین متّمم در مصرع اّول سه واج دارد. مفعول در مصرع دوم چهار واج دارد.

فعل جملۀ اّول شش واج دارد. بیت دو جمله دارد.

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. جابه جایی ضمیر رخ داده است.  . 131

 دلبر که در کف او موم است سنگ خارا  سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد

 همی آب شرمم به چهر آورد  دل من همی بر تو مهر آورد

 ُکندم قصد دل ریش به آزار دگر  هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت

 امیدم به آموزگاري توست  جز این کاعتمادم به یاري توست

در کدام گزینه تقّدم مسند وجود دارد؟  . 132

 بُروهاي چهرش پر آژنگ شد  دل شاه ایران بدان تنگ شد

 گرفت آن سر و یال جنگی پلنگ  غمی بود رستم بیازید جنگ

 سر نامور سوي باال نهاد  فرود آمد از رخش رستم چو باد

 نبد باره و مرد جنگی، درست  بر رخش ازان تیرها گشت سست

در کدام بیت، هر دو ضمیر شخصی، جهش ضمیر دارد؟  . 133

 شیر خدا و رستم دستانم آرزوست   زین همراهاِن سست عناصر دلم گرفت 

 آن گفتنت که «بیش مرنجانم» آرزوست   گفتی ز نار «بیش مرنجان مرا، برو» 

 بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست   بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست 

 آن آشکار صنعِت پنهانم آرزوست   پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست 

ضمیِر شخصِی پیوستۀ «م» در قافیۀ کدام بیت «مفعول» است؟  . 134

 شیر خدا و رستم دستانم آرزوست  زین همرهاِن سست عناصر دلم گرفت 

 آن گفتنت که «بیش مرنجانم» آرزوست   گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا، برو 

 کز دیو و َدد ملولم و انسانم آرزوست   دي شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 

 گفت: آن که یافت می نشود آنم آرزوست   گفتند یافت می نشود، جسته ایم ما 

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. همزه با کرسی «ي» نوشته می شود.  . 135

مـُ / ء / ا / ِخ / ذه ِد / نا / ء / ت ژو / ء / ن سا / ء / ل
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نوع «را» در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟  . 136

فرمود که آن را هیچ خزانه الیق نیست الّا حضرت ما یا دل آدم. معذورید که شما را سروکار با عشق نبوده است.

خزانگی آن را دل آدم الیق بود و به خزانه داري آن جان آدم شایسته بود. ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند مردود همۀ جهان گشت.

جایگاه قرار گرفتن همزه در بعضی از واژه هاي کدام گزینه نادرست است؟  . 137

نئون – تألّم – آجل – جزء تأثر – نشئت – آشنایی – مؤیّد آخر – إستخراج – هیئت – سوء ماء – آسان – منشأ – کاکائو

جایگاه قرار گرفتن همزه در بعضی از واژه هاي کدام گزینه نادرست است؟  . 138

لؤلؤ – خأل – آوردن   مأیوس – مؤّسس – مؤّذن مار بوآ – تأثر – آتی – جزء ألفت – آن – مؤمن – تئاتر

تعداد اجزاي جملۀ «حکیمی را پرسیدند» با کدام گزینه یکسان است؟  . 139

تسبیح و خرقه لّذت مستی نبخشدت در نگنجد عشق در گفت و شنید می پرورد به ناز تو را در کنار ُحسن که در طریقت ما کافریست رنجیدن

با توّجه به بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟   . 140

 ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد»  «گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم

یک نقش بدل وجود دارد. دو بار جهش ضمیر اتّفاق افتاده است. بیت چهار جمله دارد. چهار متّمم وجود دارد.

در کدام گزینه، همۀ واژه ها «هم آوا» دارند؟  . 141

حالل، پرتقال، مُهمل سور، عازم، خاست قرض، صعب، مستور خار، فارغ، گزاردن

در کدام گزینه، همۀ واژه ها «هم آوا» دارند؟  . 142

نقض، قالب، ازل سنا، نثر، تحلیل اصرار، فروگذاري، صواب صالح، متبوع، انتساب

در همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ  .................. تمام واژه ها هم آوا دارند.  . 143

خورد، مُطاع، پرتقال، غربت منسوب، منثور، حیات، غدر گور، عمل، سفیر، قالب تامّل، نغز، غذا، روان

در کدام گزینه همۀ واژه ها «هم آوا» دارند؟  . 144

غربت، ثواب، القا، جذر افراط، عمل، طرد، اِبا حمیّت، قدیر، قوي، نواحی برگزاري، َعلَم، مقلوب

در کدام گزینه واژة «هم آوا» وجود ندارد؟  . 145

 از صورت بی طاقتیم پرده برافتاد  زانگه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد

 فارغ ز مادر و پدر و سیم و زر فتاد  مجنون ز جام طلعت لیلی چو مست شد

 کاّول نظرم هرچه وجود از نظر افتاد  نیکم نظر افتاد بر آن منظر مطبوع

 خامه اکنون که صبا مژده فروردین داد  بعد ازین دسِت من و دامن سرو و لب جوي

در کدام گزینه واژة «هم آوا» وجود ندارد؟  . 146

 درش بست و کلیدش به دلستانی داد  دلم خزانۀ اسرار بود و دست قضا

 به عزم میکده اکنون سر سفر دارد  کسی که از در تقوي قدم برون ننهاد 

 حیات جاودانش ده که ُحسن جاودان دارد  غبار خط بپوشانید خورشید رخش یا رب

 مرا سریست، ندانم که او چه سر دارد  از آن متاع که در پاي دوستان ریزند

در همۀ گزینه ها واژة «هم آوا» یافت می شود به استثناي گزینۀ  ..................  . 147

 تشنه می میرد و شخص آب زاللی دارد  دل چنین سخت نباشد که یکی بر سر راه

 هر عمل اجري و هر کرده جزایی دارد  ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق

 در میکده جو که جام دارد  آبی که خضر حیات ازو یافت

 شادي روح کسی خور که صفایی دارد  نغز گفت آن بت ترسا بچۀ باده پرست
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در کدام گزینه واژة «هم آوا» وجود ندارد؟  . 148

 رخت می دیدم و جامی هاللی باز می خوردم  شبی دل را به تاریکی زلفت باز می ُجستم

 وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل  از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم

 تویی امروز درین شهر که نامی داري  نامی ار می طلبد از تو غریبی چه شود  

 ناگهش سیل فنا نقش اَمَل باطل کرد  طوطیی را به خیال شکري دل خوش بود

در هیچ گزینه اي «شاخص» وجود ندارد به جز ..................  . 149

 به خون دختر َرز خرقه را قصارت کرد  امام خواجه که بودش سر نماز دراز

 از بهر معیشت مکن اندیشۀ باطل  حافظ قلم شاه جهان مَْقسم رزق است

 که جهان پُر سمن و سوسِن آزاده کنی  اي صبا بندگی خواجه جالل الّدین کن

 پیرانه سر هواي جوانی ست در سرم  جامی بده که باز به شادي روي شاه

در کدام گزینه واژة «هم آوا» وجود ندارد؟  . 150

 وزین گلشن به خارم مبتال کرد  از آن رنگ رخم خون در دل افتاد

 گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس  من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب

 به قدر دانش خود هر کسی کند ادرك  تو را چنانکه تویی هر نظر کجا بیند

 خیر نهان براِي رضاي خدا کنند  پنهان به حاسدم به خودم خوان که منعمان

در کدام گزینه واژه هاي «هم آوا»ي بیشتري وجود دارد؟  . 151

 که خواب آلوده ایم اي بخت بیدار  به روي ما زن از ساغر گالبی

وز او به عاشق بیدل خبر دریغ مدار  صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

 حدیث جان مپرس از نقش دیوار  به مستوران مگو اسرار هستی

 علم شد حافظ اندر نظم اشعار  به یمن دولت منصور شاهی

در متن زیر چند وابستۀ پیشین وجود دارد؟   . 152

«هفت پیکر یا بهرامنامه چهارمین منظومۀ نظامی و یکی از دو شاهکار او از لحاظ کیفیّت است. این دفتر را از هر جهت می توان بر دو بخش متمایز تقسیم

کرد.»

شش  پنج چهار سه 

در متن زیر چند وابستۀ پیشین وجود دارد؟   . 153

«از جمله حسِب حال هاي خوب زبان فارسی «المنقذ من الضالل» از امام محّمد غّزالی را می توان نام برد. این اثر به نوعی اعتراف گونه، هرگاه مجال می بیند به

آگاهی و بیداري نفس اّماره از چنگ آلودگی هاي نفسانی می پردازد.»

پنج چهار سه دو

در متن زیر چند وابستۀ پیشین وجود دارد؟   . 154

«این مخالفت، زندگی سنایی را در معرض همۀ خطرات قرار داد و ناچار شد براي تبرئۀ خود و کتابش با بعضی عقاید، نسخه اي را نزد امام ناصر غزنوي

معروف به بریانگر بغدادي بفرستد. او پس از مطالعۀ آن محضري از بزرگان و دیگر علما ترتیب داد تا آن را تصدیق کند.)

هفت شش پنج چهار 

تعداد وابستۀ پیشین در همۀ گزینه ها یکسان است به جز گزینۀ  ..................  . 155

 چو فَرقَدین و نگه می کنم ثریّا را  دو چشم باز نهاده نشسته ام همه شب

 که آخري بود آِخر شبان یلدا را  هنوز با همه دردم امید درمانست

 چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را  هر پارسا را که آن صنم در پیش مسجد بگذرد

 تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را  دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را
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تعداد وابستۀ پیشین در کدام گزینه بیش تر است؟  . 156

مدرسۀ ما همین چند دانش آموز را داشت و سال به سال شاگردانش در می رفتند.

بعضی مطالعات نشان می دهد استفاده از چنین غذاهایی تأثیر بسیار مثبت و سالمتی دارد.

انگار همان روز نخست بود که او را دیدم. هر بار که آن خاطرات شیرین را مرور می کنم سرخوش می شوم.

سیّد محّمد استاد فرش بافی شهر ما بی گمان از آن فرش بافان چیره دست عصر ماست.

در متن زیر چند «وابستۀ پیشین» وجود دارد؟   . 157

«شیخ سعدي نه تنها یکی از ارجمندترین ایرانیان است بلکه یکی از بزرگترین سخن سرایان جهان است. در میان پارسی زبانان یکی دو تن بیش نیستند که

بتوان با او برابر نهاد.»

شش پنج چهار سه

در متن زیر چند «وابستۀ پیشین» وجود دارد؟   . 158

«شیخ اجل، سلطان مسلّم ملک سخن و تسلّطش در بیان از همه کس و همه چیز بیشتر است. هر کالم در دست او مانند موم است. هر معنایی را به عبارتی ادا

می کند که از آن سخن بهتر و زیباتر و موجزتر ممکن نیست.»

هشت هفت شش پنج

در کدام گزینه واژة «هم آوا» وجود ندارد؟  . 159

و ثواب من آن است که بر مالزمت اعمال خیر که زبدة همۀ ادیان است اقتصار نمایم.

بدان که در عراق، مرا ضیعتی است پیوسته به مُلک تو، وکیل امیرالمومنین آن را به غضب از من ستده است.

او از دشت می آمد و در زة هیزم بر سر نهاده الیق او چنان که هر او را دید گفتی غریب است.

پس قضاي ایزدي چنان بود که در عهد او مزدك زندیق پدید آمد.

تعداد وابسته هاي پیشین در همۀ گزینه ها یکسان است به جز گزینۀ  ..................  . 160

 دگر آن جا که روم عاقل و فرزانه روم  گر ازین منزل ویرانه به سوِي خانه روم

 از آن گوهر که در گنجیه داري  نصیحت گوش کن کاین ُدر بسی به

 که عندلیب تو از هر طرف هزاران اند  نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس

 یا رب این تأثیر دوست در کدامین کوکب است  آن شب قدري که گویند اهل خلوت امشب است

رابطۀ معنایی نوشته شده در مقابل کدام بیت نادرست است؟  . 161

 گو نفسی که روح را می کنم از پی اش روان  (تضاد)   آنکه به پرسش آمد و فاتحه خواند و می رود

 جان ز نسیِم دولتش در شکن کالله باد  (تضّمن)    زلف سیاه پرچمت چشم و چراغ عالمست 

 بر شاخسار عمرش برگ طرب نباشد  (تناسب)   مرغی که با غم دل شد الفتیش حاصل 

 تو گویی تائبم حافظ ز ساقی شرم دار آخر  (ترادف)   بُتی چون ماه زانو زد میی چون لعل پیش آورد 

نوع «واو» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 162

 تا نهم در قدم او سر و پیشش میرم   آنکه بر خاك در میکده جان داد کجاست 

 اینجا نسب بگنجد آنجا َحَسب نباشد   در کیش جهان فروشان فضل و شرف به رندي است 

 شرم از آن چشم سیه دار و مبندش به کمند   مکش آن آهوي مشکین مرا اي صیّاد 

 ز هّمت توشه اي بردار و خود تخمی بکار آخر   چو باد از خرمن دونان ربودن خوشه اي تا چند 

در همۀ گزینه ها هر دو «واو» عطف و ربط وجود دارد به جز ..................  . 163

 به شادي رخ گلی بیخ غم زدل برکن   بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه  شکن

 صد مایه داشتی و نکردي کفایتی   اي دل به هرزه دانش و عمرت ز دست رفت 

 وز میان تیغ به ما آخته اي یعنی چه   سخنت رمز دهان گفت و کمر ِسّر میان 

 یک شیشه می و نوش لبی و لِب کشتی   مفروش به باغ ارم و نخوت شّداد 
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در همۀ گزینه ها هر دو «واو» عطف و ربط وجود دارد به جز ..................  . 164

 کز گلستان صفا، مهر و وفایی ندمید   هفته اي می رود از عمر و به ده روز کشید 

 که نه بر عوج و َعنق ماند و نه بر عاد و ثمود   نیکبختان بخورند و غم دنیا نخورند 

 یک آب چشم و آتش دل هر دو هست یار   در عشق یار نیست مرا صبر و سیم و زر 

 وفا و ُصحبت یاران مهربان ماند   جفا مکن که نماند جهان و هرچه در اوست 

در متن زیر چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟   . 165

«پرتو آفتاب مانند طال بر امواج دریا می درخشید. نزدیک به یک کیلومتر دور از ساحل یک قایق ماهیگیري به پیش می رفت. هلهله و آواي مرغان دریایی

براي به  دست آوردن غذا طنین افکنده بود.»

سه، پنج چهار، شش چهار، پنج سه، شش

در عبارت زیر چند ترکیب اضافی وجود دارد؟   . 166

«آذرباد: براي من مهم نیست که استخوان و پوست باشم. من می خواهم نهایت توانایی خودم را در کار پرواز بسنجم.»

پنج چهار  سه دو

در کدام گزینه «مضارع التزامی» وجود دارد؟   . 167

 وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد  برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

 بت سنگین دل سیمین بناگوش  بِبرد از من قرار و طاقت و هوش

 درد عشق است و جگر سوز دوایی دارد  اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند

 مفتی عقل درین مسئله الیعقل بود  بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق

در کدام بیت، فعل مضارع التزامی وجود دارد؟   . 168

 به خنده گفت کی ات با من این معامله بود  بگفتمش به لبم بوسه اي حوالت کن

 تا کجا باز دل غمزده اي سوخته بود  دوش می آمد و رخسار بر افروخته بود

 که گشادي که مرا بود ز پهلوي تو بود  بگشا بند قبا تا بگشاید دل من

 دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود  رشتۀ تسبیح اگر بگست معذورم بدار

در عبارات زیر چند «صفت بیانی» وجود دارد؟   . 169

«بیست و دوم بهمن در هیئت روزي شکوهمند، آرام آرام از یال کوه هاي بلند فرود آمد و در محّوطۀ آفتابی انقالب، پایدار ماند و ما در سایۀ خورشیدي امام

(ره) به بار عام رحمت الهی راه یافتیم»

پنج چهار سه دو

در واژه هاي زیر چند «صفت بیانی» وجود دارد؟   . 170

«الله هایی – حمایت – خموش – زّرین – ظلمانی – دخترانه– برومند – پرنده – پاسداشت – بی انتها – طلوع – تابان – رفتار»

نه هشت هفت شش

در میان واژ هاي زیر چند «صفت نسبی» وجود دارد؟   . 171

«سوزان – آموزگار – سیمین – بریده – خزنده – فوقانی – روشن – زالل – ژاله – نوشتنی – عصرانه – شکوفه – دیوانه – ایرانی»

هفت شش پنج چهار

در میان واژه هاي زیر چند «صفت بیانی نسبی» وجود دارد؟   . 172

«آغازگر – مقاومت – سخت تر – آهنین – عمومی – علی  وار– تحتانی – بررسی – اندك – عروسک – نمایش – آشامیدنی - خواندن»

سه چهار شش پنج
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در کدام گزینه را فک اضافه وجود دارد؟  . 173

 به نام فریدون گشادي دو لب  چنان بد که ضحاك را روز و شب

 که در پادشاهی کند پشت راست  ز هر کشوري مهتران را بخواست  

 جهان آفرین را به دل دشمن است  بپویید کاین مهتر آهرمن است  

 جهان را سراسر سوي داد خواند  همی برخروشید و فریاد خواند  

همۀ واژه ها دچار تحّول معنایی شده اند به جز  ..................  . 174

رکاب دستور جناب شوخ

همۀ واژه ها دچار تحّول معنایی شده اند به جز  ..................  . 175

زیبا رعنا تماشا حضرت

کدام واژه  دچار تحّول معنایی نشده است؟  . 176

سوگند کثیف یخچال مزخرف

در عبارت «اگر از گشادن عقده هاي من آغاز کنی، ملول شوي و بعضی از ایشان در بند بمانند» کدام گزینه نادرست است؟  . 177

بعضی: وندي، ضمیر مبهم ملول: ساده، مسند عقده ها: وندي، هسته گشادن: وندي، هسته

با توجه به عبارت موش گفت: «عادت اهل مکرمت این است و عقیدت ارباب موّدت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده در مواالت تو صافی تر  . 178

گردد.» 

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. درست است.

گروه اسمی دوم یک پسوند دارد. گروه اسمی نخست  پسوند دارد. یک ضمیر اشاره، یک صفت اشاره 2عادت: هستۀ گروه اسمی

در کدام گزینه کاربرد ي متفاوت است؟  . 179

سر ایشان را مطوقّه گفتندي ... غافل وار فرود آمدند. جالی بر گردن و عصایی در دست روي بدان درخت نهاد.

در ناحیت کشمیر متصیّدي خوش و مرغزار نزه بود و در وي شکاري بسیار. این مرد را کاري افتاده است ... من جاي نگه دارم و می نگرم تا چه کند.

کدام گزینه از عبارت «عقیدت ارباب موّدت بدین خصلت پسندیده و صورت ستوده در مواالت تو صافی تر گردد و ثقت دوستان به کرم عهد تو  . 180

بیفزاید» دریافت نمی شود؟

دو نقش تبعی وجود دارد. شش ترکیب اضافی وجود دارد. سه متّمم وجود دارد. چهار ترکیب وصفی وجود دارد.

در متن زیر چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟   . 181

«آن موش را زبرا نام بود با دهاي تمام و خرد بسیار، گرم و سرد روزگار دیده و خیر و شر احوال مشاهدت کرده و در آن مواضع براي گریزگاه روز حادثه

صد سوراخ ساخته. »

پنج- هفت شش- شش شش- پنج پنج- پنج

در متن زیر چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟   . 182

«آن موش گفت: اي دوست عزیز و رفیق موافق، تو را در این رنج که افگند. جواب داد که مرا قضاي آسمانی در این ورطه کشید. موش این سخن بشنود و

زود در بریدن بندها ایستاد که مطّوقه بدان بسته بود.»

هفت- یک شش- یک پنج- سه پنج- دو

در متن زیر چند «وابستۀ پسین» وجود دارد؟   . 183

«پانزده قران دادم و آن را از میرزا سلیمان عینک ساز خریدم و به چشمم گذاشتم و از انسان هاي عینکی شدم»

پنج چهار سه دو
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در متن زیر چند «وابستۀ پسین» وجود دارد؟   . 184

«حاال کالس سخت در خنده فرورفته، من بدبخت هم دست و پایم را گم کرده ام، گنگ شده ام؛ نمی دانم چه بگویم. مات و مبهوت عینک به چشمم است و

خیره خیره معلّم را نگاه می کنم.»

چهار  سه دو یک

در متن زیر چند «وابستۀ پیشین» و چند «وابستۀ پسین» وجود دارد؟   . 185

«رفتم در صحن شاه چراغ به دم دّکان میرزا سلیمان عینک ساز، آقا معلّم عربی هم آمد یکی یکی عینک ها را از میرزا سلیمان گرفت و به چشم من گذاشت».

چهار – هفت سه– هشت  چهار – هشت سه – هفت

در متن زیر چند «وابستۀ پسین» وجود دارد؟   . 186

«آقاي مدیر و آقاي ناظم و آقاي معلم عربی کمیسیون کردند. بعد از چانه زدن بسیار تصمیم به اخراجم گرفتند. وقتی خواستند تصمیم را به من ابالغ کنند.

ماجراي نیمه کوري خود را برایشان گفتم اّول باور نکردند.»

ده نه هشت هفت

در متن زیر چند «وابستۀ پسین» وجود دارد؟   . 187

«تا آن روزها که در کالس هشتم بودم، خیال می کردم عینک یک چیز فرنگی مآبی است که مردان متمّدن براي قشنگی به چشم می گذارند.»

پنج چهار سه دو

تعداد «وابسته هاي پسین» در کدام گزینه کمتر است؟  . 188

 هرگز نستانند دل ما که تو داري  حوران بهشتی که دل خلق ستانند

 لیکن نه بدین صورت و باال که تو داري  بسیار بود سرو روان و لب خندان

 با ساعد سیمین توانا که تو داري    پیداست که سر پنجۀ ما را چه بود زور         

 لیکن چه زند با ید بیضا که تو داري؟  سحر سخنم در همه آفاق ببردند

تعداد مفعول در کدام بیت کم تر است؟  . 189

 لب گیري و رخ بوسی و می نوشی و گل بوسی  مسند  به گلستان بر تا شاهد و ساقی را     

 تا سرو بیاموزد از قد تو دلجویی    شمشاد خرامان کن آهنگ گلستان کن     

 دریاب و بنه گنجی از مایۀ نکویی  امروز که بازارت پر جوش خریدار است

 طرف هنري بربند از شمع نکورویی    چون شمع نکو رویی در رهگذر باد است

نقش واژه هاي مشخص شده را بنویسید.   . 190

آنکه در دستش کلید شهر پر آیینه دارد  ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید 

نهاد - مضاف الیه - مضاف الیه - صفت نهاد - صفت - مضاف الیه - صفت

مفعول - مضاف الیه - مضاف الیه - صفت مفعول - مفعول - نهاد - مضاف الیه

اگر ابیات زیر را به سبب وجود تناسب هاي «تضاد، ترادف، تضمُّن، تناسب» به ترتیب بیاوریم، کدام گزینه این ترتیب را درست نشان می دهد؟   . 191

الف) هزار دشمنم ار می کنند قصد هالك 

ب) گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت 

ج) با جور و جفاي تو نسازیم چه سازیم 

د) هر خشت که بر کنگرة ایوانی است  

 گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باك  

که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد 

چون زهره و یارا نبود چاره مداراست 

انگشت وزیر یا سر سلطانی است

د ـ ج ـ ب ـ الف الف ـ ب ـ ج ـ د  الف ـ ج ـ ب ـ د  د ـ ب  ـ ج ـ الف 

در بند زیر چند ترکیب وصفی وجود دارد؟   . 192

«جنگ سپاه روس با ما جنگ میان ارتش دو کشور نبود، جنگ ارتش و کشوري بزرگ با ارتش و کشوري نامنسجم و دچار اختالفات داخلی نبود. این جنگ

جنگ بین دو زمان متفاوت بود. جنگ نو و کهنه، تازگی و فرسودگی».

891011
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در کدام گزینه همۀ واژه ها همگی «صفت فاعلی» هستند؟  . 193

بیدار – گویا – رونده گریان – شنوا – گرفتار دارا – بینا – جانان پندار – رفتار – خواننده

در کدام گزینه ترکیب «صفت + اسم + مضاف الیه» یافت می شود؟  . 194

 که بی زخم مردن غم عاشق است  بزن زخم این مرهم عاشق است  

 دف عشق با دست خون می زنند  چه جانانه چرخ جنون می زنند 

 آن که در دستش کلید شهر پر آیینه دارد  ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید  

 خموشی است هان، اولین شرط عشق  مگو سوخت جان من از فرط عشق  

در همۀ گزینه ها نوع صفت بیانی یکسان است، به جز گزینۀ  ..................  .  . 195

 بر در آن حّی توانا که هست  عجز به از هر دل دانا که هست  

اندر آن سرگشته و حیران دو مرد کوه هاي شسته و عریان و سرد  

 بوي نهفته زان صنم دلربا بیار   اي باد صبح خبر آشنا بیار 

 من خود شکسته وار بر این دل نهاده ام  گفتی دل شکسته بنه بر دو زلف من 

نوع صفات بیانی «سربریده – جان پرور – خانه برانداز – ستمگر - شکرلب» در کدام گزینه درست است؟  . 196

فاعلی – فاعلی – مفعولی – مطلق – نسبی مطلق – مطلق – فاعلی – فاعلی – نسبی

مفعولی – مطلق – مطلق – فاعلی – نسبی مفعولی – فاعلی – فاعلی – فاعلی – مطلق

در همۀ ابیات تعداد ترکیب هاي وصفی یکسان است؛ به جز ..................  . 197

خندة گل ها بود از گریۀ مستانه ام گرمی دل ها بود از نالۀ جان سوز من  

چون کودك نادان که ز استاد گریزد    پروا کند از باده کشان زاهد غافل 

روز ها افسرده ام چون آب و شب ها آتشم  شمع لرزان وجودم را، شبی آرام نیست  

نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی  مالمت گو چه در یابد میان عاشق و معشوق  

در کدام بیت، صفت لیاقت وابسته پسین است؟   . 198

دیگران رفتند و من هم کار سازي می کنم   رفتن این راه دشوار است و این ره رفتنی است 

مکتوب سایه دارم و عنوان آفتاب  پیغام عجز من ز غرورت شنیدنی است 

 خود حدیثی گفتنی بود این که من پوشیده ام دوست تا احوال ما بشنید رحمت کرد و لطف 

دویدن هاي بی تدبیر ناخوش ماندنی دارد  ز بس دنبال دل رفتم به حال مرگ افتادم 

در همۀ ابیات صفت مفعولی وجود دارد؛ به جز .................. .  . 199

جنس ارزان خریده را مانم  پیش خوبانم اعتباري نیست 

سایۀ آرمیده را مانم  به من افتادگی صفا بخشید 

اشک از رخ چکیده را مانم    نتوان برگرفتنم از خاك 

پرتو  افشان سپیده را مانم  در نهادم سیاه کاري نیست 

در کدام بیت کلماتی با نقش دستوري «صفت بیانی فاعلی و صفت بیانی ساده» دیده می  شوند؟  . 200

زدند از هر طرف از باغت اي سرو روان رفتم    منم آن قمري ناالن که از بس سنگ بیدادم 

باقی است آن سوز جگر وان چشم گریان هم چنان وحشی بسی شب تا سحر بودم پریشان، دیده تر  

چشم بینا جان آگاه و دل بیدار ده  یا رب از عرفان مرا پیمانه اي سرشار ده 

هر که را دل روشن است از چشم بینا فارغ است    نیست با خورشید تابان حاجت شمع و چراغ  
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در همۀ ابیات صفت مفعولی دیده می شود؛ به جز .................. .  . 201

وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور  اي دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن  

بیهوده نه اي غمان بیهوده مخور اي دل غم این جهان فرسوده مخور  

رفتیم و سر به دامن صحرا گذاشتیم  چون آهویی رمیده ز وحشت سراي شهر 

امید که بر خاك در او بسپاریم  جان در تن ما عشق  نهاده به امانت 

در کدام گزینه فقط صفت فاعلی آمده است؟  . 202

دّرنده، غّرنده، آفریننده، وامانده بیننده، آفریننده، بخشنده، دّرنده، بنده 

ُسراینده، پرنده، پراکنده، زاینده رود روزي رسان، رزمنده، آفریننده، زننده  

نمودار کدام گروه اسمی درست کشیده نشده است؟  . 203

 

 

گروه اسمی

هسته صفت پیشینصفت پیشین

هر دو سراي:

گروه اسمی

صفت پسینمضاف الیههسته
 

دست درویش پیر:

 

گروه اسمی

هسته هستهابسته پیشین
 

این دست و پا:

 

گروه اسمی

مضاف الیههسته هسته

لطف و صنع خداي:

گاهی در ادبیات فارسی دو حرف اضافه «به» و «با» به جاي یکدیگر به کار می روند. در کدام بیت این اتفاق رخ نداده است؟  . 204

با زمانی دیگر انداز اي که پندم می دهی / کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست

بخور تا توانی به بازوي خویش / که سعیت بود در ترازوي خویش

وه که من گر باز بینم روي یار خویش را / مرده اي بینی که با دنیا دگر بار آمده است 

به نو کردن ماه / بر بام برشدم / با عقیق و سبزه و آینه

در حکایت زیر کارکرد حرف «را» به ترتیب کدام است؟   . 205

«سرخ زنبوري بر مگِس عسل (زنبور عسل) زور آورد تا وي را طعمۀ خود سازد. [مگس عسل] به زاري درآمد که با وجود این همه شهد و عسل، مرا چه قدر

و محل که آن را بگذاري و به من رغبت آري؟ زنبور [سرخ] گفت: اگر آن شهد است، تو شهد را کانی و اگر آن عسل، تو سِرچشمۀ آنی.»

حرف اضافه، حرف اضافه، نشانۀ مفعول، جانشین کسره (فک اضافه) حرف اضافه، نشانۀ مفعول، نشانۀ مفعول، حرف اضافه

نشانۀ مفعول، حرف اضافه، نشانۀ مفعول، جانشین کسره (فک اضافه)  نشانۀ مفعول، نشانۀ مفعول، نشانۀ مفعول، حرف اضافه

در کدام گزینه، پیوند وابسته ساز به کار رفته است و جملۀ مرّکب شکل گرفته است؟  . 206

از این پس موالنا شب و روز آرام نمی گرفت و به نظم مثنوي مشغول بود و شب ها حسام الدین در پیشگاه وي می نشست و او مثنوي می سرود.

در حقیقت از این دوره (سال  هـ . ق) تا هنگام درگذشت (سال  هـ . ق) موالنا به هّمت یاران نزدیک خود به نشر معارف الهی مشغول بود.

علّت شهرت او به «رومی» یا «موالناي روم» اقامت طوالنی وي در شهر قونیه بوده است، اما جالل الدین همواره خود را از مردم خراسان شمرده.

چون موالنا از یافتن شمس ناامید شده، ناچار با اصرار همراهان به قونیه بازگشت و ترتیب و ارشاد مشتاقان معرفت را از سر گرفت. 

647672

کدام یک از فعل هاي زیر مجهول نمی شود؟  . 207

بکارند دارد می نگارد انگاشته بود داشته  است

در کدام گزینه «نقش تبعی» دیده می شود؟  . 208

 بدهی بر زمانه چون شاهان  گر تو فرمان حق بري فرمان  

 لشکر کفر تارومار کند  که علی دینت آشکار کند  

 ز خود گویی و بر خود عشق ورزي تو خود می جویی و با خویش هستی  

 نیل رخسارة خود ساخت ز خاکستر ما  خاك ما سوختگان خوار نبینی که فلک  
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در کدام گزینه «قید» دیده نمی شود؟  . 209

 که بعد از من افروزد از مدفن من  مپندار کاین شعله افسرده گردد 

 دیو آدم را نبیند غیر طین  تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین  

 که شهیداِن که اند این همه خونین کفنان  با صبا در چمن الله سحر می گفتم 

 خوش تر از این نیز توانیم کشت قصد سرم داري خنجر به مشت  

در کدام بیت نقش تبعی تکرار دیده نمی شود؟  . 210

 یاد کن یاد ز ناکامی ناکامی چند  با حریفان چو نشینی و زنی جامی چند  

 رودها ره گرفت از چپ و راست  از چپ و راست سیل ها برخاست  

 آن چه گفت آن بت عیّار دروغ است دروغ  اعتمادي نبَود بر سخن نوش لبان 

 اي کوه نیم ز گفته خرسند  نی نی تو نه مشت روزگاري  

.  در کدام بیت، دو حرف اضافه، براي یک متّمم آمده است؟ 211

 خیره چون در آب تیره نهنگ  زیر ابر اندر آسمان خورشید

 بر زمین تا به ُکه کشان دامن  هر درختی چو نوش لب صنمی ست

 یک کشته به نام به که صد زنده به ننگ  القصه در این زمانۀ پر نیرنگ

 وگر خواهی سالمت بر کنار است  به دریا در منافع بی شمار است

در عبارت «اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع، کاله شکوفه بر سر نهاده» نقش دستوري گروه اسمی «اطفال شاخ» چیست؟  . 212

مضاف الیه نهاد   مفعول متمم  

در قطعۀ «میوه بر شاخه شدم / سنگ پاره در کف کودك / طلسم معجزتی / مگر پناه دهد از گزند خویشتنم / چنین که / دسِت تطاول به خود  . 213

گشاده / منم!» چند ترکیب اضافی پدیدآمده است؟

3456

در کدام گزینه بدل دیده  نمی شود؟  . 214

پادشاه سلجوقی روم، عالءالدین کیقباد از مقامات او آگاهی یافت و طالب دیدار وي گردید.

شیخ عطار به پدرش بهاءالدین گفت که زود باشد که این پسر تو، آتش در سوختگان عالم زند.

پس از درگذشت بهاءالدین، جالل الدین محمد به اصرار مریدان مجالس درس و وعظ را به عهده گرفت.

672عاقبت روز یکشنبه، پنجم جمادي اآلخر سال  هجري قمري، هنگام غروب آفتاب، موالنا درگذشت.

شمار جمله هاي کدام بیت با سه بیت دیگر یکسان نیست؟  . 215

 چون کعبه نهاد حلقه در گوش  آمد سوي کعبه سینه پر جوش  

 توفیق ِدَهم به رستگاري  گو یا رب از این گزاف کاري  

 آزاد کن از بالي عشقم  دریاب که مبتالي عشقم  

 عاشق تر از این کنم که هستم  گرچه ز شراب عشق مستم  

گاهی بن ماضی فعل به جاي اسم به کار می رود؛ مثًال «گفت» به جاي «گفتن» به کار می رود؛ در کدام گزینه این اتفاق رخ نداده  است؟  . 216

 بینوایی به از مذلِت خواست  نانم افزود و آبرویم کاست  

 چو کردي ز هیبت فروشوي دست  مکن با فرومایه مردم نشست 

 و گر تیغ بارد هوا بر سرم بدو گفت کز گفت تو نگذرم  

 به از سال ها بر خطا زیستن  نکو گفت لقمان که نازیستن  
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در عبارت «این کارنامه، همان مقواهاي کوچک بود که یکی از دوستان روي آن نقاشی هایی انجام داد و آقاي شایق متن آن را نوشت.» چند وابستۀ  . 217

پیشین دیده می شود؟

پنج چهار سه دو

در متِن زیر، چند «صفت پیشین و چند ترکیب وصفی» وجود دارد؟   . 218

«یک قرن بیشتر است که اختالفات و جنگ هاي داخلی مثل کاردي بر پهلوي این کشور نشسته است، اما در این فاصله اروپا قدم هاي بزرگی براي پیشرفت

برداشته است. آن ها کارگاه هاي متعّدد صنعتی ساختند.»

سه- هشت  سه- هفت  دو- هشت  دو- شش 

در کدام گزینه نقش دستوري شاخص دیده می شود؟  . 219

اي صحن و بارگاه تو بیت الحرام عشق آقاي مهربان و رئوف اي امام من 

موالي من گمان نکنی دست خالی ام آقا طریق و رسم ادب هست حالی ام

خاقان کامگار و شهنشاه نوجوان   داراي دهر شاه شجاع آفتاب ملک  

صاحب  قران خسرو و شاه خدایگان  خاقان شرق و غرب که در شرق و غرب اوست  

در همۀ ابیات دو نوع وابستۀ پیشین از نوع صفت مبهم و صفت اشاره دیده می شود، به جز  ..................  . 220

با که گویم که درین پرده چه ها می بینم؟ هر دم از روي تو نقشی زندم راه خیال  

خنده بر گردش این گنبد مینا زده ایم همه شب از طرب گریۀ مینا من و جام

باقی همه بی حاصلی و بی خبري بود اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد  

کاین معامل به همه عیب نهان بینا بود   قلب اندوده حافظ به او خرج نشد  

در کدام جمله ترکیب هاي اضافی، و در کدام جمله ترکیب هاي وصفی کمتري به کار رفته است؟   . 221

الف) این پیک ها و نامه ها عاقبت در دل شمس تأثیر بخشید. 

ب) او نیز در طلب یار همدل و همدم خود عازم دمشق شد. 

ج) تربیت و ارشاد مشتاقان معرفت حق را از سر گرفت. 

د) موالنا به طعن و ناسزاي دشمنان هرگز جواب تلخ نمی داد.

د / ج  ج / الف  الف / ج  الف / ب 

نقش «خود» در کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  . 222

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود  در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن 

من خویشتن اسیر کمند نظر شدم    او را خود التفات نبودي به صید من 

خود حاصلت از دور جوانی این است    می نوش که عمر جاودانی این است 

جبرئیال من خود این آتش به جان می خواستم  زو فزودم آنچه از خود کاستم 

در کدام گزینه تعداد ترکیب هاي وصفی و اضافی با هم برابر است؟  . 223

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی  دائم گل این بستان شاداب نمی ماند

گفت آن زمان که مشتري و مه قرآن کنند  گفتم کی خواجه کسی به سر حجله می رود

رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی  یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم 

شادیت مبارك باد اي عاشق شیدایی  حافظ شب هجران شد بوي خوش وصل آمد 

کدام بیت فاقد نقش تبعی است؟  . 224

که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت  ترك افسانه بگو حافظ و می  نوش دمی 

همچو الله جگرم بی می و میخانه بسوخت  چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست 

دور باد آفت دور فلک از جان و تنش  گرچه از کوي وفا گشت به صد مرحله دور 

  نرسم بر سر راهت تو خودت می دانی حکم دوري ز تو مرگ است و عدم در خاموش 
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فارسی 3

«خواجه» در کدام بیت با بقیه تفاوت دارد؟  . 225

اسرار کرم ز خواجۀ قنبر پرس  مردي ز َکنندة در خیبر پرس 

صاحب صاحبقران خواجه قوام الدین حسن  سرور اهل عمائم شمع جمع انجمن  

وزیر کامل ابونصر خواجه فتح اهللا  ز شاهراه سعادت به باغ رضوان رفت 

الیِق بندگِی خواجه جالل الدینی  تو بدین نازکی و سرکشی اي شمع چگل  

کدام بیت تعداد ترکیب هاي اضافی بیشتري دارد؟  . 226

حسرت پرواز هست گر پر پرواز نیست   پاي طلب در ره است دستم اگر باز نیست

خزان عمر مرا جلوه از بهار گذشت  به پیري از سر و رویم هزار رنگ دمید

کنون که کار من از دست دل ز کار گذشت نوید عشق دهد عمر دلفریب مرا  

برگ سرانجام را نقش سرآغاز نیست دفتر ایجاد را فصل نخستین گذشت

نوع «را» در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟  . 227

فّراش باد صبا را گفته دایه ي ابر بهاري را فرمود

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده اطفال شاخ را به قدوم ربیع، کاله شکوفه بر سر نهاده

نقش دستوري «نهاد» در کدام گزینه، وجود ندارد؟  . 228

همه عیبی تو بپوشی که توام راهنمایی همه غیبی تو بدانی نتوان شبه تو گفتن

چند ترکیب اضافی در بیت زیر دیده می شود؟    . 229

 مگر از آتش دوزخ بودش روي رهایی»  «لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید

پنج چهار سه   دو

در بیت .................. «که» با دو کاربرد متفاوت آمده است.  . 230

 چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟  چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

 کز عهدة شکرش به درآید؟  از دست و زبان که برآید

 که بیند که شمع از زبان سوخته ست  از آن مرد دانا دهان دوخته ست

 بس که بپسندید باید ناپسند  عشق را خواهی که تا پایان بري

هر دو ترکیب اضافی و وصفی، فقط در گزینۀ .................. به کار نرفته است.   . 231

خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده باران رحمت بی حسابش همه را رسیده

دایۀ ابر بهاري را فرموده پردة ناموس بندگان به گناه ندرد

به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی در متن زیر به کار رفته است؟   . 232

«فّراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردین بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.»

یک وصفی - شش اضافی یک وصفی - چهار اضافی دو وصفی - چهار اضافی دو وصفی - پنج اضافی

چند وابستۀ پسین در متن زیر، وجود دارد؟   . 233

«هرگاه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد.»

هشت هفت شش پنج

با توّجه به متن زیر، کدام گزینه، هستۀ گروه اسمی است؟   . 234

«هرگه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد، ایزد تعالی در او نظر نکند.»

حق پریشان روزگار بندگان گه
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چند وابستۀ پسین در متن زیر وجود دارد؟   . 235

« دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدي، گمان بردي که همان نور است؛ قصدي نپیوستی و ثمرت این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.»

چهار سه دو یک

نقش درست واژه هاي مشخص شده در متن زیر، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟   . 236

«ثمرت این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.»

مسند - مضاف الیه - صفت - صفت نهاد - مضاف الیه - مسند - صفت مسند - نهاد - صفت - قید نهاد - مسند - صفت - قید

در متن زیر چند صفت اشاره وجود دارد؟   . 237

«گویند که بّطی در آب روشنایی ستاره می دید. پنداشت که ماهی است؛ قصدي می کرد تا بگیرد و هیچ نمی یافت. چون بارها بیازمود و حاصلی ندید، فرو

گذاشت. دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدي، گمان بردي که همان روشنایی است؛ قصدي نپیوستی و ثمرت این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.»

چهار سه دو یک

به ترتیب چند قید و چند متمم در بیت زیر به کار رفته است؟    . 238

 پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است»  «با محتسبم عیب مگویید که او نیز

یک قید و چهار متمم دو قید و دو متمم یک قید و سه متمم دو قید و سه متمم

نوع «و» در کدام یک از گزینه هاي زیر متفاوت است؟  . 239

 زخم توان خورد و تیغ بر نتوان آختن ما سپر انداختیم با تو که در جنگ دوست  

 قوت او می کند بر سِر ما تاختن  ما نتوانیم و عشق، پنجه در انداختن

 چون ُخم ز پا نشست و هنوزش خمار توست  ساقی به دست باش که این مسِت می پرست

 چون تو شمعی در هزاران انجمن  عقل چون پروانه گردید و نیافت

کاربرد حرف «و» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 240

 که هر سه وصف زمانه است هست و باید و بود  خداي را به صفات زمانه وصف مکن

 بگذر از تن اگرت هست سِر جان دیدن  جان تو را باشد و شاید غم تن چند خوري

 آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود هر که آمد به جهان ز اهل فنا خواهد بود  

 فراز آمدند از کران فوج فوج  خروشان و جوشان به کردار موج

در کدام گزینه حذف «نهاد» و «مفعول» هر دو به «قرینۀ لفظی» صورت گرفته است؟   . 241

 ز اشک ویران ُکنَش آن خانه که بیت الَحَزن است  خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد

 بَِدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است  جامه اي کاو نشود غرقه به خون بهر وطن

 بنمایید که هر کس نکند، مثل من است  فکري اي هم وطنان در ره آزادي خویش

 خبر از من به رفیقی که به َطرف چمن است  همت از باد سحر می طلبم گر ببَرد

در کدام بیت دو بار حذف فعل به «قرینۀ معنوي» صورت گرفته است؟  . 242

توبه کردم که از این پس خطبه نخوانم مگر به آهستگی.

 به مقدار دو پیلش زورمندي  چو یک پیل از ستبري و بلندي

رویی داشت چون تُهمت اسالم در دِل کافران و زلفی چون خیال شک در ضمیر مؤمن.

 رواست گر همه بَد می کنی، بکن که نکوست  چرا و چون نرسد بندگاِن مخلص را

در عبارت زیر اجزاي مشخص شده به ترتیب چه نقشی دارند؟  . 243

این کار، شهید ساجدي را راضی نمی کرد.

صفت اشاره – شاخص – مسند صفت اشاره – مفعول – مسند ضمیر اشاره – شاخص – مسند ضمیر اشاره – شاخص – مفعول
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در بیت هاي زیر نقش کدام واژه به درستی تعیین نشده است؟  . 244

خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد / ز اشک ویران ُکنَش آن خانه که بیت الَحَزن است (مسند)

هرگز دلـم براي کم و بیش غم نداشت / آري نداشت غم که غِم بیش و کم نداشت (نهاد)

با آن که جیب و جام من از مال و مِی تهی است / ما را فراغتی است که جمشید َجم نداشت (مسند)

همت از باد سحر می طلبم گر ببرد / خبر از من به رفیقی که به َطرِف چمن است (نهاد)

در بیت «بدین شکستۀ بیت الَحَزن که می آرد؟ / نشان یوسف دل از َچِه زنخدانش» نقش واژه هاي مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه درست  . 245

آمده است؟

نهاد – مفعول – متمم مفعول – مضاف الیه – متمم حرف ربط – مفعول – متمم نهاد – مضاف الیه – متمم

نوع «را» در همۀ گزینه ها با بیت « سّر من از نالۀ من دور نیست / لیک چشم و گوش را آن نور نیست» یکسان است به جز گزینۀ  ..................  . 246

 مرد سیراب آب خوش را منکر است  آب خوش بی تشنگی ناخوش بَُود

 قول و خط من تو را خود از بر است  قول ایزد بشنو و خطش ببین

 در خراسان بی خیانت زرگر است  خاطر من زّر مدحتهات را

 جان تنت را، علم جان را مادر است  سوي دانا اي برادر همچنانک

در کدام مصراع، «ضمیر پیوسته» در جاي مناسب خود تعیین شده است؟  . 247

کرد غمخواري شمشاد بلندت پستم تا چشم بشر نبیندت روي

تا کند پادشه بحر دهان پر گهرم ندارم دستت از دامن بجز در خاك و آن دم هم

نقش دستوري ضمیر پیوستۀ «ت» در کدام گزینه «مضاٌف الیه» نیست؟  . 248

 تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم  چنانت دوست می دارم که گر روزي فراق افتد

 بنهفته به ابر چهِر دل بند  تا چشم بشر نبیندت روي

 سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراك  عنان مَپیچ که گر می زنی به شمشیرم

 که رایت چه بیند کنون اندرین؟  به پور جوان گفت شاه زمین

ضمیر پیوستۀ «ـَ م» در تمام گزینه ها نقش یکسان دارد به جز گزینۀ  ..................  . 249

 سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراك  عنان مپیچ که گر می زنی به شمشیرم

 گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باك  هزار دشمنیم ار می کنند قصد هالك

 وگر نه هر دمم از هجر توست بیم هالك  مرا امید وصال تو زنده می دارد

 ره به لغزش قطع شد از بس زمین نمناك بود  در خجالتگاه جسمم جز خطا نامد به پیش

در مصراع اّول تمام بیت ها، ضمیر پیوسته، جهش یافته است مگر گزینۀ  ..................  . 250

 بنهفته به ابر چهر دل بند  تا چشم بشر نبیندت روي

 گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باك  هزار دشمنم ار می کنند قصد هالك

 سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراك  عنان مپیچ که گر می زنی به شمشیرم

 گر همچنین دامن کشان باالي خاکم بگذري  گر رفته باشم زین جهان باز آیدم رفته روان

نقش دستوري تمام واژه هاي مشخص شده با نقش دستوري مشخص شده در بیت زیر یکسان است به جز گزینۀ  ..................    . 251

«تا چشم بشر نبیندت روي / بنهفته به ابر، چهِر دل بند»

 سوزد جانت، به جانت سوگند  گر آتش دل نهفته داري

 وان آتش خود نهفته مپسند  شو منفجر اي دل زمانه

 کافور بر آن ضماد کردند  تا درد و ورم فرو نشیند

 این پنِد سیاه بخت فرزند  اي مادر سر سپید بشنو
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تمام واژه هاي مشخص شده، براي ضمیر پیوستۀ ذکر شده در همان مصراع، «مضاف» هستند به جز گزینۀ ..................  . 252

 که بازش دل نمی خواهد نشیمن  چنان مرغ دلم را صید کردي

 یا مغز برآیدم چو بادام از پوست  گر زخم خودم ز دست چون مرهم دوست

 که دستت بر نمی دارم ز دامن  بکن چندان که خواهی جور بر من

 گر همچنین دامن کشان باالي خاکم بگذري  گر رفته باشم زین جهان باز آیدم رفته روان

نقش واژه هاي مشخص شده در بیت زیر به ترتیب با واژه هاي مشخص شده در ابیات کدام گزینه یکسان است؟   . 253

از ریشه بناي ظلم برکند   برکن ز بن این بنا که باید  

 الف) پنهان مکن آتش درون را 

ب) گر آتش دل نهفته داري 

پ) تا چشم بشر نبیندت روي 

ت) هرگز دلم براي کم و بیش غم نداشت 

ث) هّمت از باد سحر می طلبم گر ببرد

 زین سوخته جان شنو یکی پند  

سوزد جانت، به جانـت سوگند 

بنهفته به ابر چهِر دل بند 

آري نداشت غم که غم بیش و کم نداشت 

خبر از من به رفیقی که به طرِف چمن است

ب – ت – ث ب – پ – ت الف – ب – ث پ – ت – ث

در کدام گزینه همۀ نقش هاي دستوري «مسند، قید، مفعول، فعل امر» یافت می شود؟  . 254

 زین سوخته جان شنو یکی پند  پنهان مکن آتش درون را

 افسرده مباش، خوش همی خند  خامش منشین، سخن همی گوي

 از ریشه بناي ظلم برکند  بر َکن ز بن این بنا که باید

 بنشین به یکی کبود اورند  برکش ز سر این سپید معجر

باتوجه به تعداد جمله هاي هر بیت، ترتیب درست ابیات از نظر تعداد جمله ها از کم ترین تا بیش ترین در کدام گزینه آمده است؟   . 255

 الف) پنهان مکن آتش درون را 

ب) خامش منشین، سخن همی گوي 

پ) نی نی تو نه مشِت روزگاري 

ت) زین بی خردان سفله بستان 

ث) اي دیو سپید پاي در بند

 زین سوخته جان شنو یکی پند  

افسرده مباش، خوش همی خند 

اي کوه نی اَم ز گفته خرسند 

داد دل مردم خردمند 

اي گنبد گیتی اي دماوند

ت – الف – ث – ب – پ الف – ت – ث – پ – ب الف – ت – پ – ث – ب ت – ث – الف – ب – پ

زمان هر یک از فعل هاي مشخص شده در ابیات زیر در کدام گزینه درست آمده است؟   . 256

 تا درد و ورم فرو نشیند

پنهان مکن آتش درون را 

گر آتش دل نهفته داري

 کافور بر آن ضماد کردند  

زین سوخته جان شنو یکی پند 

سوزد جانت به جانت سوگند

مضارع التزامی – ماضی ساده – نهی – امر – مضارع اخباري ماضی ساده – ماضی ساده – نهی – امر – مضارع اخباري

مضارع التزامی – ماضی مطلق – امر – نهی – ماضی التزامی ماضی ساده – ماضی مطلق – نهی – امر – مضارع التزامی

در کدام گزینه ترکیب اضافی بیشتري وجود دارد؟  . 257

 اي گنبد گیتی اي دماوند  اي دیو سپید پاي در بند

 با اختر سعد کرده پیوند  با شیر سپهر بسته پیمان

 از گردش قرن ها پس افکند  تو مشت درشت روزگاري

 سوزد جانت، به جانت سوگند  گر آتش دل نهفته داري
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ترکیبات اضافی و وصفی در کدام گزینه با هم برابر است؟  . 258

 وین مردم نحِس دیو مانند  تا وا رهی از دم ستوران

 از گردش قرن ها پس افکند  تو مشِت درشت روزگاري

 از ریشه، بناي ظلم برکند  برکن ز بن این بنا که باید

 بگسل ز هم این نژاد و پیوند  بفکن ز پی این اساِس تزویر

ترکیبات کدام گزینه تماماً از نوع اضافی است؟  . 259

 پرده بگشاي که ما بلبل گلزار توایم  آخر اي گلبِن نو رستۀ بستاِن جهان

 وان را خبر از آتش ما نیست که خام است  دردا که بپختیم در این سوز نهانی

 پا بر سر عوالم جور و ستم زنیم  دسِت صفا دهیم به معمار عدل و داد

 بر وي بنواز ضربتی چند  اي مشِت زمین بر آسمان شو

در کدام گزینه تعداد وابسته هاي وابستۀ آن با تعداد وابستۀ پسین آن (صفت و مضاٌف الیه) برابر است؟  . 260

 داِد دِل مردِم خردمند  زین بی خرداِن سفله بستان

 در خراسان بی خیانت زرگر است  خاطر من زّر مدحتهات را

 کی براي کیفِر غارتگران بیدار بود  پاسباِن خفتۀ این دار گر بیدار بود

 پا بر سِر عوالم جور و ستم زنیم  دسِت صفا دهیم به معمار عدل و داد

نقش دستوري «مضاف» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 261

پنهان مکن آتش درون را با شیر سپهر بسته پیمان گر آتِش دل نهفته داري تا چشم بشر نبیندت روي

نقش دستوري «موصوف» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 262

 از ریشه، بناي ظلم برکند  برَکن ز بُن این بنا که باید

 بنهفته به ابر چهر دل بند  تا چشم بشر نبیندت روي

 وین مردم نحِس دیو مانند  تا وارهی از دم ستوران

 بگسل ز هم این نژاد و پیوند  بفکن ز پی این اساس تزویر

نقش دستوري «مضاف» در مصراع «تا وارهی از دم ستوران» با نقش دستوري «مضاف» در کدام گزینه یکسان است؟  . 263

تو قلب فسردة زمینی شو منفجر اي دل زمانه با شیر سپهر بسته پیمان اي مشِت زمین بر آسمان شو

نقش دستوري «موصوف» در کدام گزینه با نقش دستوري «موصوف» در مصراع «برکش ز سر این سپید معجر» یکی نیست؟  . 264

بگسل ز هم این نژاد و پیوند تو مشِت درشت روزگاري بر وي بنواز ضربتی چند بفکن ز پی این اساس تزویر

در متن زیر به ترتیب، چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی یافت می شود؟   . 265

«نمی دانم چه بگویم، حاجی از عامالن بزرگ و قدیمی تخریب است؛ حرفی نمی توانم بزنم اّما این کاري که از ما می خواهد درست مثل این است که بخواهیم

با یک کاسۀ ماست، با آب یک دریاچه، دوغ درست کنیم.»

چهار – دو چهار – سه   پنج – سه چهار – چهار

نوع «را» در قسمت ردیف کدام گزینه با بیت زیر یکسان است؟   . 266

 تا پادشه خراج نخواهد خراب را»  «آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز

 وان را که عقل رفت چه داند صواب را  اّول نظر ز دست برفتم عنان عقل

 پرده از سر برگرفتم آن همه تزویر را  زهد پیدا، کفر پنهان بود چندین روزگار

 چه کند گوي که عاجز نشود چوگان را  چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را

 بر چشم من به ِسحر ببستند خواب را  گویی دو چشم جادوي عابد فریِب او
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نوع استفهام در کدام گزینه با استفهام در بیت زیر یکسان است؟   . 267

 مگر آه سحرخیزان سوي گردون نخواهد شد؟»  «رقیب آزارها فرمود و جاي آشتی نگذاشت

 چه کند گوي که عاجز نشود چوگان را  چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را

 وان را که عقل رفت چه داند صواب را  اّول نظر ز دست برفتم عنان عقل

 تیر نظر بیفکند افراسیاب را  سعدي نگفتمت که مرو در کمند عشق

 غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را  سعدي از سرزنش خلق نترسد هیهات

وابستۀ وابسته در همۀ گزینه ها یکسان است؛ به جز:  . 268

  زودا که فراق تو برد دست به جانم  از دست فراقت اگرم دست نگیري  

  حاصل عمر جاودان عشق است عشق بخشد حیات جاویدان  

 دوست دارم هر که دارد دوست دوست  هر چه بینی مظهر اسماي اوست  

  از غایت حالوت نام تو نام عید  تا نام تو شنیدم، شد سرد بر دلم  

در عبارت: «در مهد دموکراسی عالم، که براي آب خوردن از مردم شهر آتن، رأي می گرفتند  از بیم عقرب جّرارة دموکراسی قرن بیستم، ناچار  . 269

شده به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ ها پناه ببرد.» چند وابستۀ وابسته وجود دارد؟

8769

در گروه هاي اسمِی: «کالس ششم ابتدایی، ده فرسخ راه، نخستین سفر من، دو سال دانشسراي مقدماتی، بانک اعتبارات ایران، سیصد تومان پول،  . 270

یک دو دست میز و صندلی، آخرین چراغ امپراتوري، صد تیغ جفا، دسته  گلی تازه، چهل و هشت هزار نفر» چند «ممیّز» دیده می شود؟

3456

نقش واژه هاي مشخص شده در عبارت زیر به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟ «عشق خاص تر از محبت است؛ زیرا که همه عشقی، محبت  . 271

باشد.»

مسند – نهاد صفت – نهاد صفت – مفعول مسند – مفعول

در کدام گزینه اجزاي جمله با الگوي (نهاد + مفعول + مسند + فعل) آمده است؟  . 272

عشق آتش است. مردم به او دهقان فداکار می گفتند.

آن را عشق خوانند. هر که عاشق نیست، خودبین و پرکین باشد.

در کدام گزینه نوع را «فّک اضافه» است؟  . 273

درد هر کس را که بینی در حقیقت چاره دارد. بی عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است؟ 

چو از شمعی ِرسد پروانه را نور می تواند حلقه بر در زد حریم ُحسن را

در کدام گزینه «را» متفاوت دیده می شود؟   . 274

 خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است  ما را ز خیال تو چه پرواي شراب است

 خاك بر سر کن غم ایام را  ساقیا برخیز و درده جام را

 جرس فریاد می دارد که بر بندید محمل ها  مرا در منزل جانان چه امن و عیش چون هر دم

 جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خا را  اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم

نوع «را» در کدام گزینه فرق دارد؟  . 275

 در هفته اي جواب سالمی مرا بس است  از تو همین تواضع عامی مرا بس است

 آن پیچ و تاب تعبیه در تار موي کیست؟  دل را کمند شوق که خواهد گلو فشرد

 بنده شایسته نیست ور نه خریدار هست  عاشق یکرنگ را یار وفادار هست

 در کوي تو رسواي جهانی که مرا هست  مشهور جهان ساخت بر آواز عزیزش
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نوع «را» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 276

 نه از پادشاه  و نه از لشکر است   مرا زور و فیروزي از داور است 

 اندکی رنجه شد او را آرنج  از قضا خورد دم در به زمین

 و را نام تهمینه سهراب کرد  چو خندان شد و چهره شاداب کرد

 هزار آورد نغز گفتارها  درد پرده غنچه را باد بام

نقش دستوري واژة «باد» در بیت زیر در کدام گزینه دیده می شود؟    . 277

 هر که این آتش ندارد نیست باد»  «آتش است این بانگ ناي و نیست باد

مسند – مسند مسند – مفعول مسند – فعل نهاد – نهاد

در کدام بیت «جهش ضمیر» دیده نمی شود؟  . 278

 گفت حافظ گله ا ي از دل شیدا می کرد   گفتمش سلسلۀ زلف بتان از پی چیست؟

 گهی از گربه ترسیدم گه از باز  نگشت آسایشم یک لحظه دمساز

 سوزش و کوري دو دیده از آن  نفرتش گشته بالي دل و جان

 اوفتاد و مرد و بگسستش نفس  طوطی اي ز آن طوطیان لرزید بس

در کدام عبارت جهش ضمیر دیده می شود؟  . 279

دمش چونان حدیث آشنایش گرم

اي منتظر، مرغ غمین در آشیانه! من گل به دستت می دهم من آب و دانه 

 می بارمت بر دیده ها باران خورشید  می کارمت در چشم ها گل نقش امید

می روي و مژگانت خون خلق می ریزد 

نقش دستوري واژه هاي مشخص شده در بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟   . 280

امروز خورشید در دشت آیینه دار من و تو  دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ

مضاف الیه، مسند، مسند، نهاد مضاف الیه، نهاد، نهاد، مسند متمم، مسند، نهاد، مسند مضاف الیه، مسند، نهاد، مسند

در شعر زیر نقش واژه هاي مشخص شده در کدام گزینه درست بیان شده است؟   . 281

«اي منتظر، مرغ غمین در آشیانه! من گل به دستت می دهم من آب و دانه.../ می کارمـت در چشم ها گل نقش امید/ می بارمت بر دیده ها  باران خورشید»

نهاد، مفعول، مفعول، مفعول بدل، مفعول، مضاف الیه، نهاد منادا، نهاد، مفعول، مفعول بدل، مفعول، مضاف الیه، مفعول

در متن زیر چند «ترکیب وصفی و اضافی» وجود دارد؟   . 282

«تو نیز تیرانا!  گشاده دستی و کرامت را از درختان میوه دار بیاموز و از بوستان و پالیز که به هر بهار سراپا شکوفه باشی و پاي تا سر گل و با هر تابستان از

میوه هاي شیرین و سایۀ دلپذیر خستگان راه را میزبانی کریم باشی و پاي فرسودگان آفتاب زده را نوازشگري درمان بخش دردها».

97810 مورد مورد مورد مورد

در متن زیر« حذف فعل » چند بار اتفاق افتاده است؟   . 283

« من را هم گفتید که بروم. همه را گفتید  اما نمی شد آقا ! نمی توانستم. شما عصبانی شدید و گفتید که دستور می دهید  اما باز هم من نتوانستم که بروم. بقیه

توانستند. بقیه رفتند  اما من نتوانستم آقا.»

3456  بار  بار  بار  بار

در متن زیر به ترتیب چند « ترکیب وصفی و اضافی » وجود دارد؟   . 284

« افتخارم این است که خودم با پاي لنگ شما را به خط رساندم و بیهوش شدم و حاال دل  خوشی ام به این است که هر روز صبح با این یک پا و دو عصا به

اینجا بیایم. گرد قاب عکستان را پاك کنم و سنگتان را بشویم، گلدانتان را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور بکنم. هر روز چیزهاي بیشتري از آن شب

عزیز یادم می آید. به همین زنده ام آقا !

- - - -91011101091011
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در منظومه زیر چند «نقش تبعی» وجود دارد؟   . 285

آري اکنون شیر ایرانشهر، تهمتن، گرد سجستانی، کوه کوهان، مرد مردستان، رستم دستان، در تگ تاریک ژرف چاه پهناور، کشته هر سو بر کف و

دیواره هایش نیزه و خنجر .................. گم بود.

5678

در کدام گزینه نقش واژه هاي مشخص شده درست آمده است؟  . 286

 سخن گفتنش با پسر نرم دید»  «رخ شاه کاووس پر شرم دید

مسند – مفعول قید – قید مفعول – مفعول قید – مسند

در کدام گزینه «مفعول» به  درستی مشخص نشده است؟  . 287

 چنان چون بود ساز و رسم کفن  پراگنده کافور بر خویشتن

 جهان آفرینم ندارد نگاه  ور ایدون که زین کار هستم گناه

 کسی ُخود و اسب سیاوش ندید  ز هر سو زبانه همی برکشید

 که بخشود بر بی گنه دادگر  همی داد مژده یکی را دگر

تعداد جمله هاي کدام گزینه کمتر است؟  . 288

 کزین سان بود گردش روزگار  سیاوش بدو گفت انده مدار

 که آمد ز آتش برون شاه نو  چو او را بدید برخاست غو

 بشویم کنم چاره دل ُگسل  همان به کزین زشت کردار دل

 که گفتی سمن داشت اندر کنار  چنان آمد اسب و قباي سوار

نقش ضمایر متّصل در بیت هاي زیر در کدام گزینه درست است؟  . 289

 که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار  مرا  سیاوش چنین گفت کاي شهریار

 نه گردد مرا دل نه روشن روان  مرا  سرانجام گفت ایمن از هر دوان     

 اگر بی گناهم رهایی مراست  مرا  سر پر ز شرم و بهایی مراست

 فرود آمد از باره بردش نماز  ش  بدان گه که شد پیش کاووس باز

مفعول – مضاف الیه – مضاف الیه – متمم متمم – مضاف الیه – متمم – متمم

مفعول – مفعول – مضاف الیه – مفعول متمم – مفعول – مضاف الیه – متمم

←

←

←

←

در همه گزینه ها «نوع صفت بیانی» به استثناي گزینه  ..................  یکسان به  کار رفته است؟  . 290

 که بر چوب ریزند نفت سیاه  وز آن پس به موبد بفرمود شاه

 لبی پر ز خنده دلی پر امید  هشیوار با جامه هاي سپید

 برآن چهرخندانش گریان شدند  سراسر همه دشت بریان شدند

 دم آتش و آب یکسان بود  چو بخشایش پاك یزدان بود

در کدام گزینه «صفت نسبی» وجود دارد؟  . 291

 بیفگند نا خوب آیین او  نشست از بر اسب زرین او

 ز کردار بد پوزش اندر گرفت  سیاوش را تنگ در بر گرفت

 کزین کوه آتش نیابم تپش  به نیروي یزدان نیکی دهش

 سوي تخت شاه جهان کرد روي  دل روشن من چو برگشت
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در کدام بیت «وابستۀ وابسته» یافت می شود؟  . 292

 ز فرزند و سودابۀ نیک پی  پر اندیشه شد جان کاووس کی

 دمیدند گفتی شب آمد به روز  بیامد دو صد مرد آتش فروز

 از آن پس که خواند مرا شهریار؟  کزین دو یکی گر شود نابه کار 

 کزین کوه آتش نیابم تپش  به نیروي یزدان نیکی دهش

ضمیر «این» در ابیات زیر، به ترتیب بیانگر کدام یک از وادي هاي هفت گانۀ سیر و سلوك است؟   . 293

 «بعد از این وادّي فقر است و فنا 

«بعد از این وادّي توحید آیدت 

کی بَُود اینجا سخن گفتن روا»  

منزل تفرید و تجرید آیدت»

استغنا، معرفت  حیرت، عشق  حیرت، استغنا  توحید، حیرت 

ضمیر پیوستۀ مشخص شده در کدام گزینه، جهش یافته است؟  . 294

پیشـت آید هر زمانی صد تََعب    چون فرو آیی به وادّي طلب 

کار دائم در دو حسرت آیدت    بعد از این، وادّي حیرت آیدت 

 مِلک اینجا بایدت در باختن   مُلک، اینجا بایدت انداختن 

 معرفت را وادي  اي بی پا و سر   بعد از آن بنمایدت پیش نظر 

.  در کدام گزینه، «نقش تبعی» نیامده است؟ 295

ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاري است.

نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روي زمین، بر درختی بلند آشیان دارد. 

بهانه ها یک سو نهادند و خود را آماده ساختند تا در طلب سیمرغ به راه خود ادامه دهند و به کوه قاف سفر کنند. 

مرغان از خستگی و نا امیدي بی حال بر زمین افتادند و همگی را خواب در ربود. 

نوع دستوري واژة «این»، در کدام گزینه، ضمیر است؟  . 296

زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف  شیرمردي باید این ره را شگرف 

نیست از فرسنگ آن آگاه کس    وا نیامد در جهان زین راه، کس

کار دائم درد و حسرت آیدت   بعد از این وادّي حیرت آیدت 

بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود  چون نگه کردند آن سی مرغ زود 

تعداد مسند در کدام ابیات یکسان است؟   . 297

در گوشۀ تنهایی من بندة گمنامم  الف) در عالم زیبایی تو خواجۀ معروفی 

خواب خوشم حرام شد بادة خوش گوار هم  ب) ساقی از این مقام شد صبح نشاط، شام شد 

من بر اینم مگرم بخت موافق نشود  ج) در سرم هست که خاك کف پاي تو شوم 

که رخ خوب تو دیباچۀ هر امید است  د) با وجود تو نمانده است امیدي ما را 

ب، د  ب، ج  الف، ج  الف، د 

نوع وابستۀ وابسته در همۀ ابیات یکسان است؛ به جز ..................  . 298

ما را سواد شهر بود آیۀ عذاب  دیوانۀ قلمرو صحراي وحشتیم 

آنجا که باد زهره ندارد خبر بري  اي برق اگر به گوشۀ آن بام بگذري 

گردنی نیست که در حلقۀ زنّار تو نیست  چون قضا سلسلۀ زلف تو عالم گیر است 

فرقی میانۀ دِل ما و دِل تو نیست  ناز است سد راه وگرنه در اشتیاق 
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نمودار کدام ترکیب، درست رسم شده است؟  . 299

            

در کدام ابیات، به ترتیب «معطوف، حذف فعل، ممیز، بدل» آمده است؟   . 300

در میان من و لعل تو حکایت ها بود  الف) یاد باد آنکه چو یاقوت قدح خنده زدي 

هزارگونه سخن در میان و لب خاموش  ب) شد آنکه اهل نظر بر کناره می رفتند

شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد؟  ج) برو معالجۀ خود کن اي نصیحت گو

که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود  د) دفتر دانش ما جمله بشویید به می 

د، الف، ب، ج  ج، الف، ب، د  الف، د، ج، ب  الف، ج، ب، د 

در کدام گزینه وابستۀ وابسته وجود ندارد؟  . 301

باز جوید روزگار وصل خویش  هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش 

قصه هاي عشق مجنون می کند  نی حدیث راه پرخون می کند 

تا بگویم شرح درد اشتیاق  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 

از درون من نجست اسرار من  هر کسی از ظن خود شد یار من 

در کدام گزینه دو وابستۀ وابسته از نوع مضاف الیه مضاف الیه دیده می شود؟  . 302

 بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست   بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست  

دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست  یعقوب وار وا اسفاها همی زنم 

 آن گفتنت که «بیش مرنجانم» آرزوست  گفتی ز ناز «بیش مرنجام مرا، برو»

  شیر خدا و رستم دستانم آرزوست  زین همرهان سست عناصر دلم گرفت 

در همۀ گزینه ها، پیوند وابسته ساز حذف شده است، به جز .................. .  . 303

 سیاه تو گردد پر از گفت و گوي  کنون من گشایم چنین روي و موي

 نباید بر این آشتی، جنگ ُجست  کنون لشکر و دژ به فرمان توست

 چنین دختر آید به آوردگاه؟  شگفت آمدش گفت از ایران سپاه

 میان دلیران به کردار شیر  بدو روي بنمود و گفت اي دلیر

نقش واژة مشخص شده در کدام بیت، درست تعیین نشده است؟  . 304

 همه را جمله نیست گردانند (مسند)  هم تو را از هوا به شست آرند

 چون بود آب شور و استسقا (متمم)  آب شور است نعمت دنیا

 لیک هم کیسه کم بود یاري (قید)  یار هم کاسه هست بسیاري

 گر کند آه، او نباشد دوست (مفعول)  دوست را گر ز هم بدري پوست

نوع حذف فعل در کدام گزینه متفاوت است؟  . 305

 که او برتر از نام و از جایگاه  نیابد بدو نیز اندیشه راه 

 نه خورشید تابان سپاه تو را  زمین بر نتابد سپاه تو را  

 کز او فارغ و شرم داري ز من  نیاید همی شرمت از خویشتن  

 شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید  معاشران گره از زلف یار باز کنید 
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در کدام گزینه نقش تبعی یافت نمی شود؟  . 306

 نهنگ بال رستم نیو (پهلوان) را   به از تو نداند کسی گیو را 

 ُرخان زرد و لرزان تن از بیم شاه  زبان پر ز یاوه روان پر گناه 

 گردندگی (انحراف) به پیشه گرفتی تو نابکار  بد خدمتی اساس نهادي تو ناخلف 

 تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی  به زیورها بیارایند مردم خوب رویان را 

در کدام گزینه از نظر دستوري نقش «بدل» نمی یابید؟  . 307

من خودم هیچ وقت او را در حال خطاطی ندیدم. میرزا رضا تمام اوقاتش در مشق مستغرق بود.

درویش عبدالمجید طالقانی متخلص به مجید، پایه گذار خط شکسته نستعلیق است. برادرم میرزا رضا نزد آن استاد مشق می کرد.

در بیت «این مدعیان در طلبش بی خبرانند / کان را که خبر شد خبري باز نیامد» کدام مورد دیده نمی شود؟  . 308

یک وابستۀ وابسته پنج وابسته ضمیر اشاره صفت اشاره

نمودار کدام گروه اسمی درست کشیده نشده است؟  . 309

  
غریبوعجیبآدمجورهمه

     
قدیمیعکاسیدوربیندستگاهدو

 

  
باغپیرچناردرختاین

    
شده مچالهنقاشیکاغذتکهیک

 

در سرودة «... در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود / پهلوان هفت خوان اکنون / طعمۀ دام و دهان خوان هشتم بود» چند ترکیب اضافی  . 310

وجود دارد؟

هشت هفت شش پنج

در کدام یک از بیت هاي زیر جمله اي با الگوي «نهاد + مفعول + مسند + فعل» وجود ندارد؟  . 311

خوار و در پیش خویش نگذارد اي خوش آن  کس که نفس را دارد

به نیکی بر زبان نامم برانند ببخشایند چون حالم بدانند

رو تو پازهر ساز عقبی را زهر قاتل شناس دنیا را

بر سباع و ددان شهی رانید همه را جمله نیست گردانید

در بیت «راست زهري ست شکرین انجام / کژ نباتی که تلخ دارد کام» نقش دستوري واژه هاي مشخص شده به ترتیب چیست؟  . 312

قید، صفت، صفت، مفعول قید، نهاد، صفت، مفعول نهاد، مسند، نهاد، مسند نهاد، صفت، نهاد، مسند

تعداد ترکیب هاي وصفی در کدام گزینه بیشتر است؟  . 313

سازم چو عهد خود همه در یکدگر شکست کارم چو زلف خود همه در یکدگر فکند

به هر منزلی هفته اي چند ماند به هر هفته اي منزلی چند راند

تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند حالیا عشق و ناز تو ز بنیادم برد

با یاد تو در هرجا جمعند پریشان ها چه کعبه و بتخانه چه خانقه و مسجد

نقش دستوري واژه هاي بیت زیر در کدام گزینه کامًال درست مشخص شده است؟   . 314

 که محرابم بگرداند خم آن دل ستان ابرو تو کافر دل نمی بندي نقاب زلف و می ترسم 

نقاب (مفعول)، محراب (مسند)، ابرو (نهاد) نقاب (متمم)، محراب (مسند)، ابرو (نهاد)

نقاب (مفعول)، محراب (مفعول)، ابرو (مضاٌف الیه) دل (مفعول)، محراب (مفعول)، ابرو (مضاٌف الیه)
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نقش دستوري گروه هاي مشخص شده در بیت زیر کدام است؟   . 315

بندة سلطنت فقر به فرمان کسی نیست سلطان زمین حاکم درویش که نیست

مسند ـ نهاد ـ مسند مسند ـ نهاد ـ نهاد نهاد ـ مسند ـ مسند نهاد ـ مسند ـ نهاد

در قطعۀ «آنان به آفتاب شیفته بودند / زیرا که آفتاب / تنهاترین حقیقتشان بود / احساس واقعیتشان بود / با نور و گرمی اش / مفهوِم بی ریاي  . 316

رفاقت بود / با تابناکی اش / مفهوم بی فریب صداقت بود.» به ترتیب چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی ساخته شده است؟

 -  -  -  - 48384737

تکواژ «ان» در بیت زیر مانند تکواژ «ان» در کدام گزینه نیست؟   . 317

چنان چون آشیان جویان کبوتر» «ز توس اندر گذشتم مردجویان

وان میغ سیه ز چشم خونریزان است با میغ سیه به کشتی آویزان است باد سحري سپیده دم خیزان است بر نارونان لحن دل انگیزان است  

دو واژة مشّخص شده در کدام دو بیت، نقش دستوري یکسانی دارند؟  . 318

بربسته سپهر دیو پر فند بر ژرف دهانت سخت بندي

بیار باده که بنیاد عمر بر باد است بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است

مرغ، تسبیح گوي و من خاموش گفتم این شرط آدمیّت نیست

افسرده مباش، خوش همی خند خامش منشین، سخن همی گوي

به پیشانی ام بوسۀ آخرت را سحر، گاه رفتن زدي با لطافت

وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

سر خویش کرده سوي آسمان همی راند تیر گز اندر کمان

تویی آفرینندة ماه و تیر به بادافره این گناهم مگیر

در قطعۀ «میوه بر شاخه شدم / سنگ پاره در کف کودك / طلسم معجزتی / مگر پناه دهد از گزند خویشتنم / چنین که / دسِت تطاول به خود  . 319

گشاده / منم!» چند ترکیب اضافی پدید آمده است؟

شش پنج چهار سه

نمودار کدام گزینه نادرست است؟  . 320

  
ماسرزمینشاعرشعار

    
آزادیخواستارمردمهمین

   
حافظغزلبیتکدام

   
همسایهدخترکنازکدل

  

در عبارت «مردم ایران پیرامون هر کس که امکان دستیابی به قدرت داشت، گرد می آمدند تا در جوارش از ستم حاکم پیشین برهند.»؛ نوع وابسته ها  . 321

در گروه هاي اسمی با حفظ ترتیب در کدام گزینه درست مشّخص شده است؟

صفت بیانی- صفت مبهم- صفت نسبی- صفت فاعلی- مضاٌف الیه- صفت پسین- صفت پیشین

مضاٌف الیه- صفت مبهم- مضاٌف الیه- مضاٌف الیه- مضاٌف الیه- مضاٌف الیه- صفت پسین

مضاٌف الیه- مضاٌف الیه- صفت پسین- صفت مبهم- مضاٌف الیه- صفت پیشین

مضاٌف الیه- مضاٌف الیه- مضاٌف الیه- صفت نسبی- مضاٌف الیه- مضاٌف الیه- صفت بیانی

در کدام بیت هر دو فعل چهار جزئی مفعول و مسند و سه جزئی با مسند وجود دارد؟  . 322

کسی را جان کجا ماند، اگر ماهی چنین باشد  یک امروزي عتاب آلوده دیدم روي او، مردم

این کرامت نیست جز مجنون خرمن سوز را  عاقالن خوشه چین از سّر لیلی غافلند 

همی به حیله شناسی بلندي از پستی  نه مست بودي و پنداشتم که چون مستان 

سرمنزل مراد بود آستان عشق  پنداشتم که دل به بتان می توان نداد 

با توجه به بیت زیر، کدام گزینه نادرست است؟   . 323

در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیمان  تا سلسلۀ ایوان بگسست مداین را 

بیت هم جملۀ دو جزئی دارد هم سه جزئی  نوع«را» فک اضافه است 

زمان همۀ افعال، ماضی است.  در بیت، وابستۀ وابسته وجود ندارد 
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در کدام یک از نمونه هاي زیر ترکیب وصفی به کار رفته است؟  . 324

مست گفت: «اي دوست، این پیراهن است افسار نیست»   بگفت از عشقبازان این عجب نیست 

بگسل ز هم این نژاد و پیوند  کافور بر آن ضماد کردند 

در میان مصراع هاِي زیر، اجزاي چند جمله «نهاد + مفعول +فعل» است؟   . 325

الف) آن پی مهر تو گیرد که نگیرد پی خویشش 

ب) نشستم تا برون آیی خرامان 

ج) تو در عالم نمی گنجی ز خوبی 

د) دوست دارد آن که داري دوستش

پنج چهار سه دو

تعداد «وابسته هاي وابسته» در کدام بیت، بیشتر است؟  . 326

قوت جان حافظش در خندة زیر لب است آن که ناوك بر دل من زیر چشمی می زند

تاج خورشید بلندش خاك نعل مرکب است   شهسوار من که مه آیینه دار روي اوست 

 گشاد کار من اندر کرشمه هاي تو بست   خدا چو صورت ابروي دلگشاي تو بست 

کوته نتوان کرد که این قصه درازست    شرح شکن زلف خم اندر خم جانان 

با توجه به رباعی زیر، همۀ گزینه ها کامًال درست هستند؛ به جز: (با تغییر)   . 327

این راه پر از خار نپیمودي گل    «از باغ جمالت آگه ار بودي گل 

 چون آمد و چون رفت بدین زودي گل»   با این همه خارها که در پی دارد 

گل در دو مصراع نقش نهادي و در یک مصراع نقش مفعولی دارد.  پنج ترکیب وصفی و یک اضافۀ تشبیهی در ابیات یافت می شود.

در رباعی فوق «سه جملۀ سه جزئی» و «دو جملۀ دو جزئی» یافت می شود. سه مصراع به شیوة بالغی و یک مصراع نقش مفعولی دارد. 

در کدام گزینه، دو نوع وابستۀ وابسته دیده می شود؟   . 328

الف) به چشم اشکبار من چه خواهد کرد حیرانم 

ب) مجوي عیش خوش از دور باژگون سپهر 

ج) خندة جام می و زلف گره گیر نگار 

د) خط به گرد لب جانبخش تو می دانی چیست؟

که آتش را به چشم آن روي تابان آب گرداند  

که صاف این سر خم جمله دردي آمیز است 

اي بسا توبه که چون توبۀ حافظ بشکست 

ظلماتی که از آن چشمۀ حیوان سر زد 

ب، د  ب، ج  الف، د  الف، ب 

با توّجه به ابیات زیر، کدام مورد از دیدگاه زبان فارسی «غلط» است؟   . 329

«عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد 

به روزگار سالمت سالح جنگ بساز 

دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست  

وگرنه سیل چو بگرفت سد نشاید بست» 

دو جملۀ غیر ساده در ابیات یافت می شود. در کل ابیات چهار مفعول وجود دارد. 

ابیات فاقد ترکیب وصفی و داراي سه ترکیب اضافی است.  اجزاي مصراع سوم «نهاد + مفعول + متمم + فعل» است. 

در کدام ابیات، «صفت مضاف الیه» وجود دارد؟   . 330

که باغ خلد این ریحان جان پرور نمی دارد الف) غنیمت دان در این عالم وصال سبزخّطان را  

زمین خانه بردوشان عمارت برنمی دارد ب) مگر دیده است چشِم خویش نگاه آن سمن بر را؟  

گل این باغ شبنم از لطافت برنمی دارد ج) نپیچد سر ز زخم گاز شمع ما سیه روزان

که بار شانه آن زلف معنبر برنمی دارد د) دل خود را به صد اّمید کردم چاك از این غافل  

که چشم از پشت پا نرگس ز خجلت برنمی دارد هـ) عرق رخسار آن خورشیدطلعت برنمی دارد

ب، ج، هـ  ب، ج، د  الف، ج، د  الف، ب، هـ 
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با توجه به ابیات زیر،  کدام مورد «غلط» است؟   . 331

با قد تو سرو را بجز پستی نیست   «با لعل لبت شراب را مستی نیست  

با آن که به یک ذّره در او هستی نیست» ما را دهن تو نیست می پندارد

درابیات «وابستۀ وابسته» و یک ترکیب وصفی وجود دارد.  «مستی، پستی، هستی» همگی مسند هستند. 

اجزاي تشکیل دهندة یکی از جمله ها «نهاد + مفعول + مسند + فعل» است.  «را» هم در معناي حرف اضافه و هم در معناي حرف نشانه آمده است. 

در کدام بیت، مضاف الیه مضاف الیه و صفت مضاف الیه، هر دو، وجود دارد؟  . 332

طمع روي دل از تیره دالن نیست مرا زنگیان دشمن آیینۀ بی زنگارند  

از جهان جز گره دل ثمري نیست مرا   گرچه چون سرو تماشاگه اهل نظرم  

نفس صبح قیامت نکند سرد مرا   عرق غیرت پیشانی خورشیدم من  

گوشمالی که در این دور هنر داد مرا   قسمت یوسف بی جرم نشد از اخوان  

در کدام بیت، یک جملۀ «نهاد+ مفعول+ فعل» و یک جملۀ «نهاد+ مسند+ فعل» یافت می شود و فاقد مناداست؟  . 333

در پی خورشید تابان روز و شب چون ماه باش   تا مگر صائب شکست خویش را سازي درست  

کمند نالۀ او نیست دل شکار امروز   همیشه فکرت صائب شکار دل می کرد

اثر از گرمی گفتار نمانده است امروز   غیر صائب که دمی می زند از سوز جگر

در بساط خاك صائب غنچۀ تصویر باش   مرد نیرنگ خزان و نوبهاران نیستی  

کاربرد حرف «را» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 334

 زنگار غم گرفت مرا طبع غم زداي  آوخ که پست گشت مرا هّمت بلند  

 از براهیم خلیل استیم ما   دعوي او را دلیل استیم ما 

 در هیچ سر خیالی زین خوب تر نباشد   ما را به جز خیالت فکري دگر نباشد 

 فتاد و سنگ جفاي تو باز خورد و شکست  مرا نگینۀ دل کز گزند ایمن بود 

در کدام گزینه نقش دستوري مسند دیده نمی شود؟  . 335

فکر شنبه تلخ دارد جمعۀ اطفال را / عشرت امروز بی اندیشۀ فردا خوش است  

ما گوشه نشینان چمن آراي خیالیم/ در خلوت ما نکهت گل بار ندارد  

فرصتی تا هست، بیرون آي از زندان جسم/ در بهاران تخم بی دردي که در گل ماند، ماند  

قیاس کن که دلم را چه تیر عشق رسید/  که پیش ناوك هجر تو جان سپر می گشت  

«را»ي مفعولی در کدام بیت دیده می شود؟  . 336

 چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا   زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا 

 بگو نمی روي و رو به  راه کن ما را   نشسته ایم کنارت نگاه کن ما را 

 دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را  گر مخیّر بکنندم به قیامت که چه خواهی 

 ساقی بده بشارت رندان پارسا را  خوبان پارسی گوي بخشندگان عمرند 

در کدام گزینه، جمله اي با ساختار «نهاد + مفعول + مسند + فعل» وجود دارد؟  . 337

 بی خبر زان چشم مست و گردش پیمانه بود   زاهد ار پنداشت با تسبیح او گردد سپهر 

 خبر او، که ز خود بی خبرم گرداند   اي نسیم سحر، از خود به فغانم، برسان  

 موجیم که آسودگی ما عدم ماست   ما زنده به آنیم که آرام نگیریم 

 سر افتاده شاید نقطه باشد انتخابش را   به تسلیم از کمال نسخۀ هستی مشو غافل  
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در کدام بیت هر دو نوع جمله با ساختار «نهاد + مسند + فعل» و «نهاد + مفعول + مسند + فعل» دیده می شود؟  . 338

 راست می گویند زان که چهره  هاشان چون زرست   کیمیا خوانندش آن ها کز خرد بیگانه اند

 شکم خالی چو نرگس باش تا دستت درم گردد  درونت حرص نگذارد که زر بر دوستان پاشی  

 زیرا که دل افتاده در کوي تو می بینم  از عشق تو نشکیبم گر خوانی و گر رانی  

 یک شّمه بنمودم به او عاشق نه مجنون کردمش  ناصح که می زد الف عقل از حسن لیلی وش بتان  

نقش دستوري گروه هاي اسمی مشخص شده در کدام گزینه تماماً درست است؟  . 339

نداد عشق گریبان به دست کس ما را / گرفت این می پر زور چون عسس ما را (مفعول - نهاد) 

وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم / که در طریقت ما کافري است رنجیدن (مسند - نهاد) 

غرور حسنت اجازت مگر نداد اي گل / که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را (نهاد - مفعول)  

 خضري چو کلک سعدي همه روز در سیاحت / نه عجب گر آب حیوان به درآید از سیاهی (متمم - قید) 

در همۀ گزینه ها جمله اي بر اساس «نهاد + مفعول + مسند + فعل» است؛ به جز ..................  .  . 340

 یک شمه بنمودم به او عاشق نه مجنون کردمش   ناصح که می زد الف عقل از حسن لیلی وش بتان  

 خضر دیوار یتیمی را اگر آباد کرد  شست دستش را به آب زندگی معمار صنع  

 هر که روي خویش وقف سیلی استاد کرد  خط آزادي گرفت از گوشمال روزگار 

 کاوش مژگان چه با این بیضه فوالد کرد  می زند زخم نمایان موج جوهر در دلم  

تعداد ترکیب هاي وصفی در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  . 341

در جامه ناپدید از جان بی تنم  در فرقت تو زین تن بی جان خویشتن 

 بگسل ز هم این نژاد و پیوند  بفکن ز پی این اساس تزویر 

 بنشین به یکی کبود اورند  برکش ز سر این سپید معجر 

 این پند سیاه بخت فرزند  اي مادر سرسپید بشنو 

در کدام گزینه فعل «سوختن» نیاز به مفعول ندارد؟  . 342

غدرش مرا بسوزد غدارم آرزوست    زان رو که دغاها و نماهاش بس خوش است 

 کانون من، سینه من، سوداي من، آذر من  می سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت

در میان خنده گاهی گریه ها سر می کنم  غفلتم می سوزد امّا نیستم بی یاد او 

مگرم دست چو مرهم بنهی بر دل ریش  همچنان داغ جدایی جگرم می سوزد 

در کدام بیت، ترکیب اضافی کمتر از سایر گزینه ها است؟  . 343

 گرد آیینۀ روي تو درآید روزي  دود آهی که برآید ز دل سوختگان 

 سرها بر آستانۀ او خاك در شود این سرکشی که کنگرة کاخ وصل راست 

 تا روي در این منزل ویرانه نهادیم    سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد 

 عمر عزیز را که به خواب و خیال رفت    چشم و دهان یار تالفی کند مگر 
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تعداد ترکیب هاي وصفی و اضافی، به ترتیب در کدام گزینه نادرست است؟  . 344

گداي یارم و بر هرکه در دو عالم شاه (سه - دو)   اسیر عشقم و از هرچه در جهان فارغ 

 هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند (سه - یک)  ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید 

در شب تار عدم شمع مزاري شد مرا (دو - سه)   هر چراغی در ره گم  گشته اي افروختم

هرجا که چون نسیم سحر، پا گذاشتیم (سه - سه)   صد غنچۀ دل، از نفس ما شکفته شد   

در عبارت زیر چند ترکیب وصفی از نوع صفت مبهم به کار رفته است؟   . 345

«عادت کرده بود که همه چیز را گذران و همۀ احوال عالم را در معرض تبّدل تلّقی کند، به همین دلیل از هیچ پیشامد جالبی، زیاده اظهار شادمانی نمی کرد و

از هیچ حادثۀ سوئی هم به شکوه درنمی آمد. وقتی یک تن از یاران را غمناك دید، گفت: در دنیا همۀ دلتنگی ها از دل نهادگی بر این عالم است. این

خاکساري و تواضع حاکی از آن بود که او به مرتبۀ فنا رسیده بود و هیچ دلتنگ نبود.»

سه چهار پنج شش

وابستۀ وابسته در کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  . 346

ببین که در طلبت حال مردمان چون است   ز دیده مردم چشمم نشسته در خون است  

غم این کار نشاط دل غمگین من است  روزگاري است که سوداي بتان دین من است  

حدیث غمزه ات سحر مبین است جمالت معجز حسن است لیکن  

شکنج طرة لیلی مقام مجنون است   حکایت لب شیرین کالم فرهاد است  

در بیت «هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش / ساغر تهی نشد ز می صاف روشنم»، نهاد و مضاف الیه مضاف الیه کدام است؟  . 347

پیر می فروش - َ- م در روشنم  ساغر - پیر  من محذوف - روشن  َ- م در روشنم - ت در عاطفت 

در ابیات زیر در مجموع چند مفعول به کار رفته است؟   . 348

چرا به خود نگذارند یک نفس ما را   چو هیچ کار نباشد به کار کس ما را  

شکسته بالی ما کشت در قفس ما را  ز شاخسار قفس هم به رو درافتادیم 

که جان ز سینه برآید به یک نفس ما را  نفس گداخته هر سو دویم و بی خبریم 

که جز به مرگ نخوانند زین سپس ما را ز سوز سینۀ خود بانگ نوحه را مانیم 

دو سه چهار پنج
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 « هر گاه صفت عالی براي برتري دادن یک چیز بر همۀ افراد آن گروه به کار رود، نقش نماي اضافه می گیرد و به عنوان هستۀ گروه اسمی تبدیل می شود. مانند: گزینه هاي « ،  و  گزینه 4

» عالی ترین وابسته است و صفت عالی. ولی در گزینۀ «

1123

4

گزینه هاي  ، و  به ترتیب فعل « است » ، فعل « کرد » و فعل « دیدند » حذف شده اند اما در گزینه ي  هیچ بخشی حذف نشده است. گزینه 1 22341

وابسته ها در گزینه ها عبارت اند از:     گزینه 1

) این  - محنت - آن -  آشیان -  شما   ) شما  - زمان -  شما                 

) شیران - این  - سگان - شما    ) اجل - خاص -  عام - شما        

3

12

34

مادرم و زمانه  نهاد        نام من و  من  مفعول        مرگ تو و پتگ ترگ تو  مسند        کرد  فعل گزینه 3 4←←←←

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4

»: شیوة بالغی: تقدم فعل بر نهاد در مصراع اول   گزینۀ «

»: شیوة بالغی: تقدم فعل در هر دو مصراع  گزینۀ «

»: شیوة بالغی: تقدیم فعل بر نهاد در مصراع اول گزینۀ «

5

1

2

3

خواجه (که محذوف است)  نهاد            هدیه ها  مفعول            درویش  متمم            می داد  فعل گزینه 1 6←←←←

مزار شاعر  نهاد               غرق در گل  مسند               بود  فعل  گزینه 2 7←←←

بیت از دو جمله تشکیل شده است که به وسیلۀ حرف ربط «تا» به هم متصل شده اند و واژة «آرزومندي» در نقش نهاد است تا آرزومندي برآساید «آسوده خاطر بشود».  گزینه 1 8

خانه: مفعول  چه چیزي را دارد  خانه  گزینه 2

پرستو: مسند  افعالی نظیر نامیدن – انتخاب کردن – دانستن می توانند شامل مسند مفعولی باشند. 

9←←

←

بررسی گزینه ها:  گزینه 4

م: آینه رو نگارا  منادا  گزینۀ «

»: ناتانائیل  منادا  گزینۀ «

»: خیام  منادا  گزینۀ «

»: سعدي در نقش «نهاد جمله» به کار رفته است و منادا نیست.  گزینۀ «

10

1←

2←

3←

4

در سؤاالت مربوط به تعداد جمالت یک بیت همان طور که می دانید به سراغ فعل ها می رویم، یعنی به ازاي تعداد افعال شبه جمله هاي موجود در یک بیت جمله وجود دارد. (نکته: باور گزینه 4

غلطی در برخی از دانش آموزان دیده شده است که هر مصراع را بدون بررسی یک جمله محسوب می کنند، امیدوارم شما همچنین باوري نداشته باشید!!) 

:  جمله  به مردي (قسم می خورم) / که ُملک سراسر زمین نمی ارزد / که خونی بر زمین بچکد.  گزینۀ 

:  جمله  دگر مرکب عقل را پویه نیست / که تحّیر عنانش را بگیرد / که بایست.  گزینۀ 

:  جمله  مرا گله بانی به عقل است / و به راي (است) / تو هم گلۀ خویش را داري / بپاي (مراقب باش).   گزینۀ 

- گاه از کار آشفته می گریست / چه کسی زیستی (زندگی) را از این تلخ تر دیده است.  گزینۀ 

11

13←

23←

34←

4

در تمام گزینه ها به جز گزینۀ  نهاد (فاعل) خداوند قادر است اما در گزینۀ  نهاد عقل است. کمال عقل در این راه آن باشد که بگوید از هیچ آگاه نیستم. گزینه 2 1222

بررسی گزینه ها:  گزینه 2

در گزینۀ  «پیدا و پنهان» صفت ساده یا مطلق می باشند. 

در گزینۀ  «دانا» صفت فاعلی و نادان صفت ساده می باشند. 

در گزینۀ  «خندان» صفت فاعلی است. 

در گزینۀ  «آشکار و نهان» هر دو صفت ساده می باشند.

13

1

2

3

4

اجزاي جمله با توجه به فعل جمله مشخص می شوند و فقط فعل هاي «ناگذر» هستند که به جز نهاد به نقش دیگري نیاز ندارند.  گزینه 1

در گزینۀ  «رود» فعل ناگذر است و با نهاد معناي جمله کامل می شود. 

فعل سه گزینۀ دیگر اسنادي است و حتماً باید در جمله «مسند» وجود داشته باشد. 

توجه: «نهاد، مفعول، متمِم فعل، مسند و فعل» نقش هاي اصلی می باشند.

14

1

1
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متمم در جمله اي می آید که فعل آن به متمم نیاز داشته باشد و حرف اضافۀ اختصاصی داشته باشد. فعل گزینۀ  «تکیه دادن» است که به متمم نیاز دارد و حرف اضافۀ اختصاصی آن «به» گزینه 4

یا «بر» می باشد. 

فعل گزینۀ  و  فقط مفعول می خواهد و فعل گزینۀ  اسنادي است و فقط مسندي می گیرد.

154

123

مصدر شدن گاه در معناي رفتن می آمده است و در گزینه هاي دیگر در معناي اسنادي آمده اند. همانطور که در واژة «آمد و شد» به معناي «رفت و آمد» استفاده می کنیم.  گزینه 1

بشد نیز ُرّهام با خود و گبر        همی گرد رزم اندر آمد به ابر 

16

در این جمله ها نکته اي ظریف وجود دارد و آن اینکه باید توجه کرد که نقش «مسند» فقط با فعل اسنادي نمی آید و ممکن است با فعل هایی مانند «می نامند، می پندارند، می دانند، کردند گزینه 2

و...» نیز بیاید. این جمله ها در اصل سه جزئی «با مسند» بوده اند «من آزاد هستم» که توسط نقش دیگري چهار جزئی «آن ها من را آزاد کردند» شده اند.

17

در گذشته نشانۀ استمرار «می» گاه به صورت «ي» و در پایان فعل می آمده است. (شبیه فعل دوم شخص مفرد) در مثال زیر، فعل سوم شخص است و مخاطب نیست.  گزینه 4

هر صبح شاه به شکار رفتی : می رفت

18

ضمائر متصل «ـَ م ، ـَ ت ، ـَ ش ، ـِ مان ، ـِ تان ، ـِ شان» را نباید با شناسه هاي «ـَ م ، ي ، ـَ د ، یم ، ید ، ند» اشتباه گرفت. این ضمائر امروزه فقط به اسم می چسبند و نقش مضاف الیه گزینه 1

می گیرند. اما در گذشته گاه به فعل نیز می چسبیدند و نقش هاي مفعولی، متممی و مفعولی می گیرند. براي تعیین نقش ضمائر متصل باید عبارت یا شعر را به معناي امروزي برگرداند.  

گفتیمش آن چه حالت بود؟ به او گفتیم آن چه حالت بود؟ 

همانطور که می دانیم «ش» به «او» تبدیل می شود که بعد از حرف اضافه آمده است و نقش متمم دارد. 

توجه: این ضمائر هیچ گاه نقش مسند نمی گیرند. 

19

←

باید در گزینۀ  کلمۀ شرط را با کسره به آدمیت اضافه کرد تا معناي بیت درست شود.  گزینه 2

گفتم این شرِط آدمّیت نمی باشد. 

202

) نقشه قالی بود.    : کارش نگار نقشه قالی بود.   کارش نگار ( گزینۀ  گزینه 1

: خسته شدیم از خرگوش، دنیا پر حیوان است .  خسته شدیم از خرگوش دنیا پر (از) حیوان است.    گزینۀ 

: حاال بعد دو سال تازه سر حرف من افتاده اند .  حاال بعد (از) دو سال تازه ...    گزینۀ 

: ما را به رونگاري آن می نشاند .  ما را به رونگاري (از) آن می نشاند.  گزینۀ 

21
✗از←1

2←✓

3←✓

4←✓

: فهمیدن   فهم  گزینۀ  گزینه 2

: آغازیدن   آغاز / کشیدن  کش / خوابیدن  خواب  گزینۀ 

: پریدن  پر  گزینۀ 

اما گزینۀ  هیچ بن مضارعی که اسم باشد را ندارد. 

شناختن   شناس / دیدن   بین / گریستن  گري / خوردن  خور / خریدن خر 

* دقت داشته باشید که باید اسم هم معنی با بن باشد. آیا اسم «خر» به معناي «نوعی حیوان» که از مصدر «خریدن» حاصل می شود، هم معنی با آن است؟

221←

3←←←

4←

2

←←←←←

در این مواقع باید عبارت را به نثر امروزي باز گرداند.  گزینه 4

به زندان و چاه افتادن حضرت یوسف به سبب صورت زیباِي او بود. «او» مضاف الیه است. 

23

گزینه 4 )  نه عجب در شب دراز که دو دیده ام باز باشد. ( مضاف الیه ) 

 )  هرگز هواِي شما از سرم برون نرود. ( مضاف الیه ) 

 )  پیش از آن که کارم به دیوانگی انجامد. ( مضاف الیه ) 

241

2

3

» ضمیرها همگی درست و در جاي خودشان به درستی نشسته اند.  در گزینۀ « گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

- هرگز این گمانم نبود با تو که دوستی کنم. 

- پیش از آنکه کارم به دیوانگی انجامد. 

- نه عجب در این شب دراز که دو دیده ام باز باشد. 

254

1

2

3

مطرب  را بساز - بی اجل  قید - آن کو که این  (را) سراید  گزینه 1 پرده26
– ––
مفعول

ترانه←
– ––
مفعول

در گزینۀ  «ك» نشانۀ شفقت و تجیب است؛ اما در گزینه هاي دیگر نشانۀ تقلیل و تصغیر است.  گزینه 2 272

» حذف به قرینۀ لفظی است. غرق غبار هستیم و غرق غربت هستیم. در گزینۀ « گزینه 2 282

2
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»: به وفاي تو (قسم می خورم) که...  گزینۀ «

»: آن به (بهتر است) که کار خود را...  گزینۀ «

»: گفتم از نوشین لبان براي پیر چه سودي (است) گفت... گزینۀ «

1

3

4

» مفعولی هستند که بعد از مفعول آمده اند اما در گزینه هاي دیگر هم راي مفعولی آمده است هم راي حرف اضافه:  هر دو «را» در گزینۀ « گزینه 4

»: آینه را نیست اعتبار (براي)/ گل را ز گل فروش (مفعولی)  گزینۀ «

»: سیل را خاشاك (مفعولی)/ رهروان عشق را (براي)  گزینۀ «

»: نماند جفا جوي را (براي)/ درهم کشد روي را (مفعولی) گزینۀ «

294

1

2

3

یادمان باشد که پس از مناداها، جمله اي حذف شده است:  گزینه 3

الهی [به من بنگر یا به من گوش کن یا تو را می خوانم یا ...] 

30

: اگر خدا عشق ورز و مست : نهاد حذف شده اما ترتیب اجزاي جمله به شیوة عادي است. //  گزینۀ  : دل خواهی آن قدر  آن قدردل خواهی (حالت عادي) //  گزینۀ  گزینه 2 گزینۀ 

نمی خواهدم (شیوة عادي) // عذر کمندافکناِن عشق مقبول باد (شیوة عادي)

311←23

گزینه 4 تو کافردل نقاِب زلف [را] نمی بندي و [من] می ترسم که خِم آن ابروِي دلستان محرابم را بگرداند (تغییر بدهد).  32

را بگرداند (تغییر بدهد.) محرابم
– ––––
مفعول

خِم آن ابروِی دلستان
– ––––––––––––

نهاد

می ترسم که [من]
– ––
نهاد

[را] نمی بندی و نقاِب زلف
– –––––

مفعول

کافر دل
– ––––

بدل

تو
––
نهاد

: در اینجا منادا «کسی که» است و حذف : «اي» در اینجا اصًال حرف ندا نیست و براي تأکید آمده است. // گزینۀ  : در اینجا شاعر واقعاً عشق را صدا می زند // گزینۀ  گزینۀ  گزینه 1

: اي [کسی که] سایۀ رحمت خداست رحمت تو.  شده است. // گزینۀ 

33123

4

: شناسه به قرینۀ لفظی حذف شده؛ یعنی: کبوتران اضطرابی می کردند و هریک خود را می کوشید [ند]، پس فعل جمله ماضی استمراري سوم شخص جمع است. (معلوم بودن گزینۀ  گزینه 2

: «است» کمکی است : بوده است: ماضی نقلی. «است» فعل کمکی و «بود» فعل اصلی است. // گزینۀ  : داده آید= داده بشود: مضارع التزامی، مجهول // گزینۀ  فعل هم که معلوم است!) // گزینۀ 

براي ساختن ماضی نقلی، ولی فعل، معلوم است نه مجهول، در فعل مجهول باید پیش از «شد»، صفت مفعولی بیاید.

341

234

: اي «وحشی» [به من گوش کن] شکر خدا [می کنم] که به بیداري فراق مرد، کسی که دیدة بخت تو را خفته می خواست.  گزینۀ  گزینه 4

: [به] آسمان بگو که این عظمت (بزرگی اش را) را نفروشد (به رخ نکشد) که در عشق خرمن ماه به ُجوي [است] و خوشۀ پروین به دو جو [است].  گزینۀ 

: اي دل [با تو هستم]، مژده [بده] که مسیحا نفسی می آید که ...  گزینۀ 

: به درد مایل [هستم]، از آن سان که دیگران به دوا [مایل هستند] و به زهر طالب [هستم]، از آن سان که دیگران به عسل [طالب هستند]. گزینۀ 

351

2

3

4

: براي «لولیان» (کولی ها) یک صفت پیشین و سه صفت پسین آمده است =  ترکیب وصفی («چنان» در اینجا صفت نیست؛ چون موصوفی پس از آن نیامده است.)   گزینۀ  گزینه 3

: هیچ صفتی به کار نرفته است. (در تمام موارد، پس از «این» موصوفی نیامده است؛ پس در همۀ موارد «این» ضمیر اشاره است، نه صفت.)  گزینۀ 

: «چه» صفت تعجبی است که در مصراع نخست  موصوف دارد (روي، موي، بناگوش، خط، خال) و در مصراع دوم  موصوف =  ترکیب وصفی («این» در هردو مصراع ضمیر اشاره است.)  گزینۀ 

: «این» در مصراع نخست صفت اشاره است و  موصوف دارد (خط، نقطه، زمان، مکان) و در مصراع دوم نیز صفت اشاره است با  موصوف (قد، قامت، رفتار، اعتدال) =  ترکیب وصفی گزینۀ 

داریم. 

(«چند» و «کدام» در اینجا صفت نیستند؛ چون موصوفی در کنارشان نیامده است.) 

3614

2

3549

4448

: فعلی حذف نشده است و «کو» خودش به جاي فعل عمل می کند (شبه جمله است): عاشقی بهتر از من براي تو کو؟ که به او بپردازي و دلبري بهتر از تو براي من کو؟ که به او گزینۀ  گزینه 2

بپردازم 

: چهار جمله است و  فعل در آن حذف شده است.  گزینۀ 

: دو جمله است.  گزینۀ 

:  جمله است و 2 فعل در آن حذف شده است.  گزینۀ 

371

23

3

45

«دل» مناداست  اي دل گزینه 3 38←

در عبارت هاي «تو کف زدن برگ ها را نمی بینی»، «صالي عشقت را گوش جانم شنید» و «موسی اي فرعون را زیر و زبر کرد»، عبارت هاي «کف زدن»، «صالي عشق» و «فرعون» مفعول گزینه 3

هستند. در عبارت «خوردتان فرزند پیل نباشد»، واژة «خورد» در معناي «خوراك» نهاد است.

39

فقط نقش واژة «مرغ» نادرست نوشته شده است. این واژه نقش منادا را دارد.  گزینه 4 40

بررسی همۀ گزینه  ها: گزینه 4 41
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» : «حافظ» منادا است.  گزینۀ «

» : «ناصح» و «فخري» منادا است.  گزینۀ «

» : «درویش» منادا است.  گزینۀ «

» : منادا ندارد و حافظ در این جا «نهاد» است: «حافظ می رود.» گزینۀ «

1

2

3

4

) اما در سایر گزینه ها براي متمم تنها یک حرف اضافه آمده » متمم بر شیوة کهن آمده است، یعنی براي یک متمم دو حرف اضافه آمده ( در بیت گزینۀ « گزینه 2

است. 

اندر422
 

حرف اضافه

رقص
 

 متمم

به
 

حرف اضافه

در این بیت منادا دیده می شود، اما کلمات «حافظ»، «بهار» و «سعدي» در سایر ابیات نقش منادایی ندارند.  گزینه 4

* نکته: «سعدي» در گزینه 3 به معناي «سعد هستی» است. 

43

» کلمۀ پرسشی است.  «که» در سایر ابیات از نوع حرف ربط است، اما در گزینۀ « گزینه 4

«که کرده است با آب صورتگري؟» یعنی کسی جز خداوند قادر به این کار نیست. نوع پرسش انکاري است. 

444

این بیت یک فعل اسنادي دارد: افسانۀ هستی چه است؟ فعل نیست در مصراع دوم اسنادي نیست.  گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها: 

: دو فعل اسنادي: است و هستیم هر دو در مصراع دوم، نکته: است در مصراع اول اسنادي نیست.  گزینۀ 

: دو فعل اسنادي: است در مصراع اول، نکته: افعال مصراع دوم اسنادي نیستند.  گزینۀ 

: دو فعل اسنادي است.  گزینۀ 

45

«2»

«3»

«4»

ضمیر متصل در این گزینه نقش مفعولی دارد: مادر تو را در جهان حسن  زاد. اما در سایر گزینه  ها نقش ضمیر مضاف الیه است.  گزینه 2

» ضمیر جا به جایی دارد (در طالعت افتاده است.)  * نکته: گزینۀ «

46

1

- دستۀ بزرگ  - چند دسته،  - همان چاپخانه،  - کودکان دوازده ساله،  - هر روز،  - این روزنامه،  ترکیبات وصفی: گزینه 2

- انتشار آن - زمان انتشار  - نسیم شمال،  - نام نسیم،  - مدیِر آن  - سر زبان ها،  - نام روزنامه،  ترکیبات اضافی: 

47123456

1234567

ترکیب هاي وصفی: کلمات (موصوف) آسمانی (صفت) / صداي(موصوف) گرم(صفت) / همه(صفت) جا(موصوف)،همه (صفت)کس(موصوف)،همه(صفت) چیز(موصوف)،این(صفت) گزینه 1

ندا(موصوف)            ( ترکیب وصفی) 

ترکیب هاي اضافی:  کلمات(مضاف) قرآن (مضاف الیه)،صداي(مضاف) خواننده(مضاف الیه)،گوش(مضاف) جان(مضاف الیه)،گل هاي(مضاف) شادي(مضاف الیه)،گل هاي(مضاف) امید(مضاف

الیه)،باغ (مضاف)خاطر(مضاف الیه)،خاطر(مضاف) کاروانیان(مضاف الیه)        ( ترکیب اضافی) 

48

6

7

زیرا «روز»، عمًال قید زمان است.   گزینه 4

بررسی «را» در سایر گزینه ها 

: «را» نشانۀ فّک اضافه: گرگ را برکند سر آن سرافراز  سِر گرگ را بر کند.  گزینۀ 

: «را» نشانۀ حرف اضافه: همۀ قّصۀ خویش موسی را گفت  همۀ قّصۀ خویش را به موسی  گفت.  گزینۀ 

: «را» نشانۀ مالکّیت: کافري را غالمی صاحب گوهر بود براي کافري غالمی صاحب گوهر بود.  گزینۀ 

49

1←

2←

3←

): این: صفت اشاره              صفت ها به ترتیب عبارتند از: گزینۀ ( گزینه 4

): همان: صفت مبهم             گزینۀ (

): لب پریده: صفت بیانی گزینۀ (

501

2

3

همه چیز را گذران تلّقی کند: گذران بشمارد.  گزینه 2

جملۀ  جزئی گذرا به مفعول و مسند 

51

4

«رفتِن او - گفتِن او» ضمیر در جاي خود بکار رفته و نقش مضاف الیهی دارد.  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

: کم مماناد نام: که نام من نماند  گزینۀ 

: آب شرمم به چهر: آب شرم به چهرة من گزینۀ 

: مگرم درد اشتیاق: مگر درد اشتیاق من گزینۀ 

52

1

2

3

واژة «کبوده» در اصل «کبود + ه» بوده است یعنی «روستاي کبود» اّما به مرور زمان دو حرف آن درهم «ادغام» شدند به صورت «کبوده» درآمده است.  گزینه 4 53
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ترکیب هاي وصفی: دو اشکال/اشکال اضافی/ همه ي نزدیکان  ( ترکیب)  گزینه 2

ترکیب هاي اضافی: نظر رستم/مرگش/خود او/نزدیکانش/ویرانی کشور/کشورش/مرگ او/ مساوِي میدان خالی کردن /میدان خالی کردِن کسانی/تجّسم آرمان/آرمان هاي خود ( ترکیب) 

543

11

» نشانۀ فک اضافه است. «را» فک اضافه بین مضاف و مضاف الیه جدایی و فاصله ایجاد می کند. حرف «را» در گزینۀ « گزینه 2

   

 سربر کند  گرگ را    را کند   گرگسر

 .   مضاف الیهمضاف  

552

←

«دوان» و «پذیرا» صفت فاعلی و «دوگانه» صفت شمارشی است.  گزینه 4 56

ضمیر «م» در گزینۀ  نقش مفعولی دارد.اّما در سایر گزینه ها نقش متّممی دارد.  گزینه 1

) که این تازه برات را به من دادند.  گزینۀ 

) در آن از جلوة ذات، خبر را به من دادند.  گزینۀ 

) به آن جور و جفا صبر و ثبات را به من دادند.  گزینۀ 

571

2

3

4

) دارمش پیش  پیش می دارم  گزینۀ  گزینه 3

) به منش باز آري  آن را به من باز بیاوري  گزینۀ 

) گشودش چشم  چشمش را گشود  گزینۀ 

581←

2←

4←

مرتّب شدة مصراع اّول: چرا غم دگران من (م) را پریشان می کند.  گزینه 2

غم: نهاد / پریشان: مسند /  «م» : مفعول 

اگر نه  جان ها به یکدیگر بسته است؟ 

59

رشتۀ
– –––
نهاد

) «را» مفعولی است ولی در سایر گزینه ها فک اضافه است و باعث جابجایی مضاف و مضاف الیه می شود.  حرف «را» در گزینۀ  گزینه 1

-سفر جان غافل/  -دِل طفل طبعان  -سبب غفلت ما/ 

601

234

ترکیب هاي وصفی: قرن چهارم - قرن پنجم - زبان فارسی - نثر ساده - نیمه ي دوم - قرن پنجم - قرن ششم - قرن هفتم - نثر فنی ( مورد)   گزینه 2

ترکیب هاي اضافی: دوره ي نثر- نیمه ي ... قرن - دوره ي تحّول - تحّول نثر - دوره ي کمال - کماِل نثر ( مورد) 

619

6

بررسی سایر جمالت بیت:  گزینه 4

 بزم او گشتم 

 او  را  دیدم (پنداشتم) 

حقیر راه  گشتم 

 شیطان را بشکنم. 

62

مقیم
– ––
مسند

عزم
– ––
مفعول

لطف
– ––
مسند

او
––

مضاف الیه

ساق
– ––
مفعول

- بشریت رهگذار  - شیرین ترین لبخند  - گوشه روشن  ترکیب هاي وصفی:  گزینه 2

- گذرگاه تاریخ  - خون خویش  - اراده تو  - لبان اراده  - وجدان تاریخ  - گوشه وجدان  ترکیب هاي اضافی: 

63123

123456

بررسی موارد در سایر گزینه ها:  گزینه 2

: نهاد (تو) به قرینۀ لفظی حذف شده است.  در گزینۀ 

: عقل با عشق زور پنجه ندارد.  در گزینۀ 

: بندگان از حکمت گریز و گریزي ندارند: نقش نهادي دارد.  در گزینۀ 

64

1

3

4

گزینه 1 در گزینه  فعل «نسازد» به حرف اضافۀ اختصاصی نیاز دارد. «با من» متّمم فعل است و بر فعل مقّدم شده است. 

افعال سایر گزینه ها (گستردند، است محذوف در «کو»، افروز، َ-م در «گرفتارم» و «سزاوارم») نیاز به متمم اختصاصی ندارند. 

651

) فعل «است» بعد از واژه هاي «بلند» و «نژند» حذف شده است. آن سربلند است/ آن دل نژند است. در گزینۀ  گزینه 4 661

5

دستور - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



در گزینۀ  ) اي آنکه سخن گیراي تو همۀ موجوادت را به سخن و نطق  و سخنت مرهم خیال عاشقان  

) کفی از خاك در تو براي سرگشتگان صحراي عشق، زاد و توشه ي چهل روزه ي آنان   معنی: گزینۀ 

برانگیخت2
– ––––––
فعل حذف شده

است.
– –––

فعل حذف شده

است.3
– –––

فعل حذف شده

» بین واژه هاي تدبیر(به پایان کاري نگریستن) و راي (اندیشه، فکر) رابطۀ معنایی تناسب و تضّمن برقرار است. در این بیت رابطۀ معنایی ترادف وجود ندارد.  در گزینۀ « گزینه 4

) تضاد: است و نیست/ گوش و دل: تّضمن و  تناسب.  گزینۀ 

) تضاد: مغز و پوست/تناسب: سر، مغز  گزینۀ 

) تضاد: بیگانه و دوست/ تناسب: رگ، استخوان، پوست  گزینۀ 

674

1

2

3

واژه «جیب» کلمۀ قافیه است و خود هستۀ گروه اسمی است و نقش متّممی دارد.  گزینه 3

) «داده» است گروه فعلی است نه گروه اسمی پس هسته نیست.  گزینۀ 

) «شل» در مصراع دوم وابستۀ پسین از نوع مضاف الیه است.  گزینۀ 

) «دیگران» وابستۀ پسین ازنوع صفت مبهم است.  گزینۀ 

68

1

2

4

«همه» در گروه اسمی «همه ادبارها» وابستۀ پیشین از نوع صفت مبهم است.اّما در سایر گزینه ها همۀ وابسته ها، پیشین هستند و پس از هسته آمده اند.  گزینه 1

   ( گزینۀ 

) لطفش    گزینۀ 

   ( گزینۀ 

69

ادبار2
– ––
هسته

ها
––

وابستۀ پسین

لطِف←3
– ––
هسته

او
––

وابستۀ پسین

قرین4
– ––
هسته

حال
– ––

وابستۀ پسین

«اگر  را به  نبخشد»  واژة «خرد» نقش متّمم دارد. بازگردانی مصراع اّول  گزینه 1 روشنایی←70
– –––––

مفعول

خرد
– ––
متمم

» به معنی «رفت» است و فعل غیر اسنادي است. فعل هاي غیر اسنادي نیاز به مسند ندارند. «برجانانه» گروه متّممی است شامل «بر» حرف اضافه و «جانانه» متّمم.  «شد» در گزینۀ « گزینه 1

     ( گزینۀ 

)   را می بیند. گزینۀ 

) وقتی براي   نماند.  گزینۀ 

711

از2
––

حرف اضافه

آن
––

صفت اشاره

فخر
– ––
متّمم

کسی3
– ––
نهاد

نیک
– ––
مفعول

او 4
––
متّمم

صبری
– –––
نهاد

در گروه اسمی «روز حاجت» «روز» هسته و «حاجت» مضاف الیه است و ترکیب اضافی می سازد.   گزینه 4

        ( گزینۀ 

      ( گزینۀ 

       ( گزینۀ 

* یادآوري: سال گذشته و نیز در دورة اّول متوسط با ترکیب وصفی و اضافی آشنا شده اید. الگوهاي ترکیب وصفی و اضافی:  

- صفت پیشین اشاره، مبهم، تعّجبی شمارش و ... + هسته مثال: این کالس و ...   انواع ترکیب وصفی 

- هسته+ صفت بیانی، صفت شمارشی مثال: ساِل نکو، سال اّول                                      

مثال: کشوِر ایران  + ــِـ + اسم   - انواع ترکیب اضافی  

- اسم+ ضیمر مّتصل  مثال: کتابم، دوستش                                      

72

زمانی1
– –––
هسته

دیگر
– ––

صفت مبهم

آن2
––

صفت شمارش

فخر
– ––
هسته

گوهر3
– –––
هسته

یکدانه
– –––
صفت بیانی

1

2

هسته1
– –––
اسم

←

2←

در گروه اسمی «وجودش» «وجود» هسته و «ش» وابستۀ پسین از نوع مضاف الیه است و ترکیب اضافی می سازد.   گزینه 2 وجوِد73
– –––
هسته

او
––

مضاف الیه

6

دستور - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



)   ترکیب وصفی  گزینۀ 

)  ترکیب وصفی  گزینۀ 

)   ترکیب وصفی /   ترکیب وصفی  گزینۀ 

)    ترکیب وصفی گزینۀ 

آن1
––

صفت اشاره

سر
––
هسته

←

آن2
––

صفت اشاره

بنده
– ––
هسته

←

شیر3
– ––
هسته

دّرنده
– –––
صفت

روباِه←
– –––
هسته

شل
–––
صفت

←

شغال4
– –––
هسته

نگون بخت
– ––––––

صفت

←

واژة «زرق» به معنی «مکر و ریا» است و با واژه هاي «ارتزاق» و «مرزوقی» که از ریشۀ «رزق» هستند هم خانواده نیست.  گزینه 2 74

)  سراسر جهان را سوي داد خواند گزینۀ ( گزینه 3

گزینۀ (  به دل، دشمِن جهان آفرین است.

)  ورا نام (نام وي) گزینۀ (

)، «را» نشانۀ مفعول است. *در گزینۀ (

*«را»ي فّک اضافه بین مضاف و مضاف الیه جابه جا شده می آید. مثال: فلک را سقف بشکافیم 

751←

(2←

4←

3

را بشکافیم← فلک
– ––

مضاف الیه

سقِف
– –––
مضاف 

جهان، چه (اّول)، رازي: هسته گزینه 1

چند، چه (دوم): وابسته هاي پیشین

دانش، تاریخ، بیرونی: وابسته هاي پسین

76

» دبیر(نویسنده)- رقعه(نامه)- نبشت(نوشت)- توقع(امضا کردن) با یکدیگر متناسب هستند و رابطۀ تناسب دارند.  در گزینۀ « گزینه 2

بررسی گزینه ها: 

) «کافور» و «سرسام»  با یکدیگر تناسب دارند چون کافور ماده اي براي کاهش سر درد بوده است. ولی ارتباطی با «تاس»(ظرف مسی) و«حطام»(ریزة خشک گیاه) ندارند.  گزینۀ 

) «باز» و «یوز» با هم متناسب اند ولی با «ندیم»(خدمتکار) و «دوال»(چرم و پوست و الیه) تناسب ندارند.  گزینۀ 

) «توزي»(پارچۀ نازك که در شهر توز بافته می شد) و «کتان» با یکدیگر متناسب هستند و از طرفی «عقد»(گردن بند) و گردن با یکدیگر رابطۀ معنایی تناسب دارند.  گزینۀ 

772

1

3

4

در عبارت سؤال «جملۀ هسته»، اولین جمله است   کسانی را به عرصۀ مسابقات آوردند.  گزینه 3

شکل مجهول شدة آن   آورده شدند. 

- جملۀ وابسته (پیرو)  - جملۀ هسته (پایه)،  * یادآوري: جمالت مرّکب بیش از یک فعل دارند. اجزاي جمالت مرّکب عبارت اند از: 

راه تشخیص جملۀ هسته: ابتدا جملۀ وابسته را پیدا می کنیم و آنچه باقی ماند جملۀ هسته است. جمله اي که در آغاز آن حرف ربط وابسته ساز بیاید جملۀ وابسته است. حروف ربط وابسته ساز: که ،

اگر و ... 

   

78←

←

12

مدال خود را از سردمداران المپیک دریافت کرده بودند.

جملۀ وابسته

که

حرف ربط وابسته ساز

کسانی را به عرصۀ مسابقات آوردند

جملۀ هسته

فعل جمله در گزینۀ  به صورت نادرست مجهول شد   خرقه شستشو کرده شود.  گزینه 4

همانطور که در درس  خواندید. مراحل مجهول ساختن جمله معلوم: 

الف) نهاد را حذف می کنیم. 

ب) مفعول جملۀ معلوم را در جایگاه نهاد قرار می دهیم. 

پ) فعل اصلی را به صورت بن ماضی + ه  در می آوریم سپس از«شدن» فعل متناسب با آن را می سازیم. 

79

4← −−−−
شکل درست

2

فعل هایی می توانند مجهول شوند که گذرا به مفعول باشند. در گزینۀ  فعِل «نشیند» به مفعول نیاز ندارد بنابراین نمی تواند مجهول شود. گزینه 2 802

» فعل هاي «افروخته شد» و «افراخته شد» با الگو و ساختمان فعل مجهول مطابقت ساختمان مجهول از صفت مفعولی (بن ماضی + ه ) + انواع فعل «شد» تشکیل می گردد. در گزینۀ « گزینه 1

دارند.

811

» «صاحب دیده» صفت است و ریشۀ فعلی ندارد بنابراین فعل «شد» اسنادي است و ساختمان فعل مجهول از صفت مفعولی(بن ماضی + ه) + فعل «شد» تشکیل می شود. در گزینۀ « گزینه 2

«صاحب دیده» مسند آن است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: بساط برچیده شد  بساط را برچید. / زلف برچیده شد  زلف را برچید. گزینۀ «

822

1←←
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»: َعلَم خوابیده شد  او َعلَم را خواباند.  گزینۀ «

»: مهره چون برچیده شد  او مهره را برچید.  گزینۀ «

3←

4←

- شمرده(شود)  - گفته شود.  فعل هاي مجهول در عبارت سؤال:  گزینه 2

* فعل«شود» در آخر عبارت به قرینۀ «گفته شود» حذف شده است. 

8312

« » ماضی ساده، در گزینۀ « در سایر گزینه ها زمان فعل با زمان فعل جملۀ صورت سؤال هماهنگ نیست. زمان فعل «می نامند» مضارع اخباري ست، در حالی که زمان فعل در گزینۀ « گزینه 3

» ماضی نقلی ست. ماضی استمراري و در گزینۀ «

8412

4

) «زنده» صفت مفعولی نیست. شد فعل اسنادي است و «زنده» مسند است.  الگوي فعل مجهول شامل صفت مفعولی (بن ماضی + ه) انواع فعل «شد» می باشد. در گزینۀ  گزینه 1

افعال مجهول در سایر گزینه ها: 

) کشته گردد   کشته شود 

) رمیده شد 

) گشوده شد 

851

2←

3

4

در گزینۀ  نقش تبعی وجود ندارد. کلمات «کوري» در این بیت هر کدام به یک معنا به کار رفته اند پس نمی توانند نقش تبعی تکرار را بسازند.  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها:  

»: معطوف  چرخ »: بدل  خود         گزینۀ « »: تکرار  الِف دوم و ناز دوم         گزینۀ « گزینۀ «

862

1←3←4←

: بدل: بزرگ ترین نّقاش قرن اخیر / معطوف: صاحب آثار ارزشمند.  نقش هاي تبعی در گزینۀ  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

): معطوف: سرود سپیده              گزینۀ (

): نقش تبعی ندارد.          گزینۀ (

): معطوف: مالقات  گزینۀ (

872

1

3

4

در گزینۀ  نقش هاي تبعی (معطوف - بدل - تکرار) یافت نشد.  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

): تکرار، تلخ           گزینۀ (

): معطوف: دل و عقل و هوش          گزینۀ (

): بدل: خویشتن  گزینۀ (

884

1

2

3

بررسی نقش هاي تبعی در سایر گزینه ها:   گزینه 4

): معطوف: مهم ترین نوع ادبی جهان  گزینۀ (

): معطوف: خنده، ناروایی هاي جامعه   گزینۀ (

): معطوف: بشردوستی، مخالفت با استعمار، تسلّط بیگانگان، محبت فرزندان، خانواده، آزادي خواهی  گزینۀ (

* دقت کنید حرف «را» در گزینۀ  حرف ربط و پیوند است به این دلیل در این گزینه «معطوف» وجود ندارد. 

89

1

2

3

4

بررسی گزینه ها:  گزینه 4

): معطوف: تب  ): معطوف: تباه                        گزینۀ ( گزینۀ (

): بدل: بر زبر تخت (بر زبر تخت بدل از «آن جا» است.) ): معطوف: دبیر کافی            گزینۀ ( گزینۀ (

90

12

34

ترکیب هاي وصفی: فصل خوش - فصل معتدل - سکوت سنگین - سکوت زمستانی - یک درخت  گزینه 3

ترکیب هاي اضافی: درخت بِه - باغچۀ ما - سکوت خود - چیدن شکوفه - شکوفۀ بِه - سرگرمی هاي من - خوردِن شکوفه

91

ترکیب هاي وصفی: همه چیز- همۀ احوال - هیچ پیشامد - پیشامد جالب - هیچ حادثه - حادثۀ سوء - یک تن - همۀ دلتنگی ها - این عالم گزینه 2 92

- خصوصّیات ظاهري  - تشریح دقیق -  - هر نویسنده -  - سبک رئالیستی -  - شکل سّنتی -  - دورة اول -  ترکیبات وصفی: گزینه 3

- نقش گزارشگر -  - تشریح خصوصّیات -  - خصوصّیات اشخاص -  -اشخاص رمان -  - صفحات داستان ترکیبات اضافی: 

93123456

12345

- دیگر ملّت ها  - اندیشه هاي ادبی -  - هر ملّت -  - ملت هاي مختلف -  - علوم معاصر -  - علوم ادبی -  - شاخه هاي مهم -  - ادبیات تطبیقی -  ترکیبات وصفی: گزینه 3

- اندیشه هاي ملّت ها - ادبیات ملّت -  - شکوفایی ادبیات -  - تکامل ادبیات -  - ملّت هاي جهان -  - ادبیات ملّت ها -  - تأثیرپذیري ادبیات -  - شاخه هاي علوم -  ترکیبات اضافی: 

9412345678

12345678

: گوسفند معطوف به مضاف الیه است که وابستۀ پسین است براي خوراك «امام زاده» هستۀ گروه متّممی است. «جرقه» هستۀ گروه متممی است. «وسیله» هستۀ گروه مسندي در گزینۀ  گزینه 2 952
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است.

بررسی ترکیب هاي وصفی در گزینه ها:  گزینه 1

»: چشم بد - آن سلسله - زلف دراز - هر حلقه - عالم دیگر ( ترکیب وصفی)   گزینۀ «

»: آیینۀ روشن - خط نارسته - آن چهره - چهرة انور ( ترکیب وصفی)   گزینۀ «

»: آه گرم - دل پرخون - اللۀ احمر ( ترکیب وصفی)   گزینۀ «

»: معنی روشن - آن زلف - زلف معنبر ( ترکیب وصفی) گزینۀ «

96

15

24

33

43

- دین بهی - بزرگ ترین مجاهد -  - آن استاد -  - سمند بی آرام -  - تن دالور -  - این تن -  - این آرزو -  - انسان خیال پرداز -  ترکیب هاي وصفی:  گزینه 1 9712345678

-ادِب کشور   -جریان هاي اروپا -  -تأثیر جریان -  -تحت تأثیر -  -پایان قرن -  ترکیب هاي اضافی:  گزینه 2 9812345

- حلقوم چاه - قلب کویر -  - کنار مدینه -  - شیعۀ او -  - امام من -  - ناله هاي امام -  ترکیب هاي اضافی عبارتند از:  گزینه 2 99123456

ترکیب هاي اضافی عبارتند از: فکر خود - اندیشه هاي خود گزینه 2 100

- سروده هاي او - دید نیما  - شاعران غرب  -یادآور نگاه  - دید او  - شعر نیما  -مطالعۀ شعر   ترکیب هاي اضافی:  گزینه 3 1011234567

ترکیب هاي اضافی: مطالعۀ کتاب - سخنان پیشوایان - سخنان رهبران گزینه 3 102

-دعوت هاي اعیان  -دعوت هاي اکابر -  -اصحابش -  -مشایخ شهر -  ترکیب هاي اضافی:  گزینه 1

توجه: «مشایخ دیگر» ترکیب وصفی است و واژة «دیگر» صفت مبهم می باشد.

1031234

-آب پاش خود -دور باغچه -  -حیاط مادربزرگ -  -نگاه او -  -محو تماشا -  - چشم هاي خود -  ترکیبات اضافی: گزینه 2 104123456

ترکیب هاي اضافی: زبان هاي دنیا - نمودهاي آن گزینه 2 105

-سخن همه -سخنش -  -خصوصّیت سعدي -  -شعرهایش -  -خود سعدي -  -حجره هاي سعدي -  ترکیبات اضافی:  گزینه 1 106123456

-وجود خویش -عمق وجود -  -آتش نوروز -  -روز آفرینش -  ترکیب هاي اضافی:  گزینه 2 1071234

بررسی موارد:  گزینه 1

الف) تنها یک ترکیب اضافی دارد: بازیکن تیم  

ب) دو ترکیب اضافی دارد: هواپیماي کشور - کشور اوکراین  

ج) سه ترکیب اضافی دارد: دانش آموزان کالس - کالس مدرسه - مدرسۀ ما 

د) سه ترکیب اضافی دارد: پرچمدار کشور - کشور غرب - غرب آسیا

108

ترکیب هاي اضافی: قلِب من - پروانۀ شوق - صفاي آن  گزینه 3 109

-کشش حوادث -فضاي داستان -  -لحن رمان -  -شخصیت قّصه -  -گفتارهاي خود -  ترکیب هاي اضافی:  گزینه 3 11012345

- راوي خردمند - راوي جهان دیده  - یک راوي  - قدرت خاص  - این بانگ  - لحن حکیمانه  - لحن غرورآمیز  - لحن سرد  ترکیب هاي وصفی:  گزینه 4 11112345678

-تن او -جامۀ خواري -  -سرش -  -فوج بال -  -تن آنان -  -جامۀ تقوا -  ترکیب هاي اضافی:  گزینه 2 112123456

-شهاب آتشین -آن شهاب -  -هیچ کس -  ترکیب هاي وصفی:  گزینه 2 113123

ترکیب اضافی: موجودات جهان گزینه 1 114

-غزل هاي شورانگیز -بیتی چند -  -هر شامگاهان -  -نغمه هاي آسمانی -  -همه جا -  ترکیبات وصفی:  گزینه 4 11512345

-بازآفرینی آن -آفرینش حماسه -  -افراد ملت -  -افراد قوم -  -حماسۀ مصنوع -  ترکیب هاي اضافی:  گزینه 1 11612345

-نگاهش -دیدگان او -  -ابروانش -  -چهرة پیرمرد -  -پرتو مشعل -  ترکیب هاي اضافی:  گزینه 4 11712345

-ایران عصر   -چاره اندیشی هاي گروه -  -گفت و گوهاي گروه -  -ماجراي کتاب -  -قلۀ دماوند -  -سفر گروه -  -موضوع کتاب -  ترکیب هاي اضافی:  گزینه 2 1181234567

-زبان رمز -عصر عّطار -  -مثنوي مقامات الّطیور -  -آفرینندة مثنوي -  ترکیب هاي اضافی:  گزینه 4 1191234
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-دست مسلمانان -حکومت ساسانیان -  -انقراض حکومت -  -آغاز تمّدن -  -تاریخ ایران -  -شاهکار تاریخ -  -موضوع شاهکار -  -نمونه هاي شعر -  ترکیب هاي اضافی:  گزینه 3 12012345678

- فارسی - مذهبی -  - این -  - ابتدایی -  - مربوط -  - حماسی -  - تمثیلی -  - نگارگر -  - هنرور -  - معدود -  - هجري -  - دوم -  - همان -  صفت ها:  گزینه 3 12112345678910111213

ترکیب اضافی: سطح آن  گزینه 1

* دّقت کنید که ترکیب هاي زیر همگی وصفی هستند: 

شمشیر هندي( بار) - شمشیر ارزشمند - آن کس - هرچه(هرچیز) - آن شخص - همین سنگ - سنِگ ایستاده 

122

2

ترکیب وصفی: قّصه هاي شیرین  گزینه 2

- مادربزرگشان (مادربزرِگ آن ها) - مادرم (مادِر من)   ترکیب هاي اضافی: 

123

12

- قّصه هاي ایرانی  - قّصه هاي اصیل  - نخستین بار  ترکیب هاي وصفی:  گزینه 1

- عالم افسانه ها - مادرم (مادِر من)  - زبان مادر  - زبان خاله  ترکیب هاي اضافی: 

124123

1234

- آن طور - این طور  - سخنان جّذاب  - عمر دراز  - این مادربزرگ  ترکیب هاي وصفی عبارت اند از:  گزینه 3 12512345

ترکیب هاي وصفی در گزینه ها:  گزینه 3

- فهم کودکانه  - فهم ناچیز  - آن قدر  - انعطاف جادوگرانه   :« گزینۀ «

- شعر شاهکار  - نخستین بار  - ذوق لطیف   :« گزینۀ «

- زبان فارسی  - جوان ترین شاعر  - پیرترین شاعر  - شیخ همیشه شاب  - این شیخ   :« گزینۀ «

»: این سعدي گزینۀ «

126

11234

2123

312345

4

- زندگی ایرانی   - هیچ حفره  - یک پرستار  - یک آموزگار  - معلم اّول  ترکیب هاي وصفی:  گزینه 2

- جانب او - حفره هاي زندگی  - لطافت کبوتر  - چشم عقاب  - مهر پرستار  - هیبت آموزگار  ترکیب هاي اضافی: 

12712345

123456

- فضاي فکري - این سو  - هفت صد سال  - دست گیر پیر  - همدم کودك  - این همدم  ترکیب هاي وصفی عبارت اند از:  گزینه 4 128123456

- آثار سعدي - خواندن گلستان  ترکیب وصفی: همان جا                         ترکیب هاي اضافی:  گزینه 2 12912

فعل مصراع اّول «برجست»  واج دارد. / ب / / ــَـ / / ر / / ج / / ــَـ / / س / / ت /  گزینه 4

): مفعول: دست  واج  گزینۀ (

): مار (دومین متّمم)  واج   گزینۀ (

): بیت دو جمله دارد: برجست - زد گزینۀ (

1307

14 ←

23 ←

3

): یکی از راه هاي شیوة بالغی، جابه جایی ضمیر (پرش ضمیر) است.  گزینۀ ( گزینه 4

جهش ضمیر در سایر گزینه ها چنین است: 

): تو را از غیرت چون شمع بسوزاند.  گزینۀ (

): آب شرم به چهِر من همی آورد.  گزینۀ (

): به آزار دگر قصِد دل ریِش من کند.   گزینۀ (

1314

1

2

3

جابه جایی ارکان جمله و تقّدم یکی بر دیگري سبب پدید آوردن شیوة بالغی می شود.   گزینه 2

 بود  بیازید چنگ  

بررسی سایر گزینه ها:

): شیوة عاّدي گزینۀ (

): مقّدم شدن فعل و متّمم بر نهاد گزینۀ (

): مقّدم شدن متّمم و فعل بر نهاد (مصرع اّول) / تقّدم فعل و مسند بر نهاد (مصرع دوم)  گزینۀ (

132

غمی
– ––
مسند

رستم
– –––
نهاد

1

3

4

گزینه 3  133

«بیش مرنجانم آرزوست» یعنی بیشتر مرنجان مرا آرزوي من است و همان گونه که مشخص است «م» در «مرنجانم» نقش مفعول دارد. گزینه 2 134

شکل همزه در واژة «مؤاخذه» با کرسی «واو» است و اّما در سایر گزینه ها با کرسی «ي» است. گزینه 4 135
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) سائل (گدا)  گزینۀ 

) ژوئن (نام ماه میالدي)  گزینۀ 

) دنائت (پستی)  گزینۀ 

1

2

3

حرف «را» در گزینۀ  نشانۀ مفعولی است و «ابلیس» نقش مفعولی دارد.  گزینه 3

«را» در سایر گزینه ها نشانۀ «فّک اضافه» است؛ یعنی بین مضاف و مضاٌف الیه جدایی انداخته است. 

) شما را سروکار با عشق نبوده است   سروکاِر شما با عشق نبوده است.  گزینۀ 

) آن را هیچ خزانه الیق نیست   هیچ خزانه الیق آن نیست.  گزینۀ 

) خزانگی آن را دل آدم الیق بود   دل آدم الیِق خزانگی آن بود.  گزینۀ 

1363

1←

2←

4←

استخراج درست است نه إستخراج. همزة آغازین که با مصّوت کوتاه آغاز می شود به صورت «ا» نوشته می شود. گزینه 2 137

الفت درست است نه ألفت. همزة آغازین که با مصّوت کوتاه همراه می شود به صورت «ا» نوشته می شود. گزینه 1 138

عبارت «حکیمی را پرسیدند» از نهاد + متّمم + فعل تشکیل شده است. (آنها) از حکیمی پرسیدند. همین تعداد اجزا در گزینۀ  وجود دارد.  گزینه 3

 در نگنجد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

 . ) در طریقت ما  گزینۀ 

 . )  را به ناز  گزینۀ 

 . )  را  گزینۀ 

1393

در گفت و شنید
– –––––––––

متّمم فعل

عشق
– –––
نهاد

است1
– ––

فعل اسنادی

کافری
– –––
مسند

رنجیدن
– ––––

نهاد

تو2
––

مفعول

(او)
– ––
نهاد

می پرورد 
– ––––––

فعل

لّذت مستی4
– ––––––

مفعول

تسبیح و خرقه
– –––––––––

گروه نهادی

نبخشد
– ––––
فعل

به تو
– ––
متّمم فعل

در بیت نقش تبعی بدل وجود ندارد.  گزینه 4

: چو سرو  : از دست / متّمم  :  / متّمم  : از دست / متّمم  ) متّمم  گزینۀ 

- باش  - نیاید /  - باش /  - برآید /  ) چهار جمله:  گزینۀ 

) گرت ز دست برآید  اگر از دستت برآید  گزینۀ 

                 ورت ز دست نیاید  اگر از دستت نیاید 

140

نخل112
– ––
متّمم

چو
––

حرف اضافه

34

21234

3←

←

واژه هاي هم آوا: واژه هایی هستند که از نظر تلّفظ دقیقاً یکسان هستند اّما از نظر معنی یا نوشتار متفاوت هستند.  گزینه 1

خار – خوار / فارغ (آسود) – فارق (جداکننده) / گزاردن (به جا آوردن) گذاردن (قرار دادن) 

گزینۀ  ) َقْرض و صعب، هم آوا ندارند. 

) عازم هم آوا ندارد.  گزینۀ 

گزینۀ  ) َحالل و مهمل هم آوا ندارند. 

*  دّقت کنید واژه هایی نظیر َقْرض و َغَرض، ُمْهمل و َمْحِمل هم آوا نیستند چون تلّفظ مشترك ندارند.

141

2

3 

4

سنا: روشنایی – ثنا: ستایش / نثر: متضاد نظم، پراکنده – نصر: یاري / تحلیل: تجزیه کردن – تهلیل: تسبیح گفتن  گزینه 3

گزینۀ  ) َصالح هم آوا ندارد (اعراب «ِسالح» متفاوت است) 

گزینۀ  ) اِصرار و فروگذاري هم آوا ندارند («اَسرار»، اعراب متفاوتی دارد) 

گزینۀ  ) اََزل هم آوا ندارد (َعْزل، اعراب متفاوتی دارد.)

142

1

2

4

واژة «ُمطاع» هم آوا ندارد. واژه هایی نظیر ُمطاع (اطاعت شده) و متاع (کاال) هم آوا نیستند زیرا که تلّفظ مشترك ندارند. گزینه 4 143

غربت: دوري – قربت: نزدیکی / ثواب: پاداش – صواب: درست / القا: فهماندن – الغا: لغو کردن / جذر: ریشۀ دوم اعداد / جزر: پایین آمدن آب دریا  گزینه 4

گزینۀ  ) برگزاري هم آوا ندارد (علم: رایت- الم: درد / مقلوب: برعکس- مغلوب: شکست خورده) 

گزینۀ  ) حمّیت هم آوا ندارد (قدیر: توانا- غدیر: آبگیر / قوي: نیرومند – َغوي: گمراه / نواهی: نهی شده ها- نواحی: ناحیه ها) 

گزینۀ  ) افراط، طرد، اِبا، هم آوا ندارند

144

1

2

3

گزینۀ  ) فارغ: آسوده خاطر – فارق: جدا کننده گزینه 1 1452
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گزینۀ  ) مطبوع: خوشایند – متبوع: تبعّیت شده 

گزینۀ  ) صبا: باد صبا که از جانب شمال شرق می وزد – سبا: نام قوم و منطقه اي 

*  در گزینۀ  واژة صورت، هم  آوا ندارد. واژة ُسْورت به معنی شّدت و تندي، به شکل متفاوتی تلّفظ می شود.

3

4

1

گزینۀ  ) قضا: سرنوشت – غذا: خوراك – غزا: جنگ  گزینه 4

) سفر: کوچ کردن، مسافرت – صفر: نام ماه قمري  گزینۀ 

گزینۀ  ) حیات: زندگی – حیاط: محّوطه

1461

2 

3

واژة «ُزالل» هم آوا ندارد. َضالل (گمراهی) و ِظالل (سایه بان) اعراب متفاوتی دارند.  گزینه 1

گزینۀ  ) عمل (کار) – اََمل: آرزو 

گزینۀ  ) حیات (زندگی) – حیاط: محّوطه 

گزینۀ  ) نغز: خوب و دلکش – نقض: شکستن

147

2

3

4

واژة «ِهالل» هم آوا ندارد. َحالل، اعراب متفاوتی دارد.  گزینه 1

) صد: عدِد صد – سد: سیلْ بند / طوفان: گرد و خاك شدید – توفان: ّغران و توفنده  گزینۀ 

گزینۀ  ) غریب: دور از وطن – قریب: نزدیک 

گزینۀ  ) اََمل: آرزو، آرمان – َعَمل: کار

148

2 

3

4

گزینه 3 

 

 

 

جالل الّدین149
– ––––––

هسته

خواجه
– ––––
شاخص

خواجه
– ––––
مضاف الیه

اماِم
– ––
هسته

(1 گزینۀ

جهان
– –––

مضاف الیه مضاف الیه 

شاه
– ––

مضاف الیه

قلِم
–––
هسته

(2 گزینۀ

شاه
– ––

مضاف الیه

روِی
– ––
هسته

(4 گزینۀ

واژة «قول» هم آوا ندارد؛ «غول» تلّفظ متفاوتی دارد.  گزینه 2

) خار: متضاد ُگل – خوار و ذلیل  گزینۀ 

گزینۀ  ) قدر: ارزش – َغْدر: مکر و حیله. 

گزینۀ  ) خوان: بخوان – خوان: مرحله – ُسفره / خان: رئیس طایفه

150

1 

3

4

گزینه 4 – منصور: یاري شده – منثور: به نثر، پراکنده  – َعلَم: پرچم – اَلَم: َدرد 

گزینۀ  ) زن: بزن – زن و : جنسیت زن – ظن: گمان (یک واژة هم آوا) 

) صبا: باد صبا – سبا: نام قوم و منطقه اي  گزینۀ 

گزینۀ  ) مستور: پوشیده – مسطور: سطربندي شده

15112

1

2 

3

وابسته هاي پیشین:  - هفت (صفت شمارشی)  – چهارمین (صفت شمارشی)  – دو (صفت شمارشی)  – این (صفت اشاره)  – دو (صفت شمارشی)  – هر (صفت مبهم)  گزینه 4 152123456

وابسته هاي پیشین:  – امام (شاخص)  – این (صفت اشاره)  – هر (صفت مبهم) گزینه 2 153123

وابسته هاي پیشین:  – این (صفت اشاره)  – همه (صفت مبهم)  – بعضی (صفت مبهم)  – امام (شاخص)  – دیگر (صفت مبهم) گزینه 2 15412345

در گزینۀ  یک وابستۀ پیشین و در سایر گزینه ها هر کدام دو وابستۀ پیشین وجود دارد.   گزینه 2

) دو – همه  گزینۀ 

گزینۀ  ) هر – آن 

گزینۀ  ) این – هر

1552

درد
–––
هسته

همه
– ––

صفت مبهم

1 

3

4

همان – هر – آن گزینه 3 156
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گزینۀ  ) دو وابستۀ پیشین: همین – چند 

گزینۀ  ) بعضی – چنین 

گزینۀ  ) سّید – آن

1

2

4

وابسته هاي پیشین:  – شیخ  – ارجمندترین  – بزرگترین  – یکی  – دو گزینه 3 15712345

وابسته هاي پیشین:  – همه –  – همه  – هر  – هر  – آن گزینه 1 15812345

) ثواب اجر و پاداش – صواب: ُدرست  گزینۀ  گزینه 2

گزینۀ  ) غریب: عجیب و دور از وطن – قریب و نزدیک 

) قضا: سرنوشته – غذا: خوراك – غزا و جنگ  گزینۀ 

1591 

3

4 

، سه وابستۀ پیشین وجود دارد: آن – این – کدامین (صفت پرسشی)  در گزینۀ  گزینه 4

) این – آن  گزینۀ 

گزینۀ  ) این – آن 

گزینۀ  ) آن – هر

1604

1 

2

3

» مترادف وجود ندارد.  در گزینۀ « گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

»: آمد و می رود: تضاد  گزینۀ «

»: زلف سیاه (رشته هاي سیاه حاشیۀ پرچم، طّره) و پرچم: تضّمن  گزینۀ «

»: مرغ و شاخسار: تناسب  گزینۀ «

1614

1

2

3

«واو» در بیت  حرف عطف و در سایر گزینه ها حرف ربط است.  گزینه 2 1622

حرف واو در بیت گزینۀ  دو بار آمده است و هر دو بار حرف ربط است.  گزینه 3 1633

» سه بار آمده است و هر سه حرف عطف است.  حرف «واو» در گزینۀ بیت « گزینه 3 1643

- مرغان دریایی  - یک کیلومتر 2- یک قایق 3- قایق ماهیگیري   ترکیب هاي وصفی:  گزینه 2

- به دست آوردِن غذا - آواي مرغان  - هلهلۀ مرغان  - امواج دریا   - پرتو آفتاب  ترکیب هاي اضافی: 

16514

12345

- کار پرواز - خودم (خوِد من)  - توانایی خود  - نهایت توانایی  ترکیب هاي اضافی:  گزینه 3 1661234

مضارع التزامی بپرسم: بـ + پرس (بن مضارع) + شناسه. گزینه 4 167

مضارع التزامی: بگشاید: بـ + بن مضارع (گلشا) + شناسه. گزینه 3 168

صفت هاي بیانی:  – بلند (سفت ساده)      – آفتابی (صفت نسبی)      – خورشیدي (صفت نسبی)       – الهی (صفت نسبی)  گزینه 3

* واژة شکوهمند صفت بیانی نیست. 

1691234

صفت هاي بیانی:  – خموش (مطلق)      – زّرین (نسبی)       – ظلمانی (نسبی)     – دخترانه (نسبی)  5- برومند (مطلق)    – پرنده (فاعلی)    7- بی انتها (مطلق)    گزینه 3

 – تابان (فاعلی)  

17012346

8

صفت هاي نسبی:  – سیمین      – فوقانی       – عصرانه       – ایرانی گزینه 1 1711234

- عمومی (نسبی)       – تحتانی (نسبی) صفت هاي بیانی:  – آهنین (نسبی)      گزینه 4 172123

به دل، دشمِن جهان آفرین است. گزینه 3 173

واژة رکاب با حفظ معناي پیشین معناي جدید یافته است.  گزینه 4

گزینۀ  ) شوخ: معناي قدیم چرك 

گزینۀ  ) جناب: معناي قدیم: درگاه 

گزینۀ  ) دستور: معناي قدیم: وزیر، اجازه، راهنما 

174

1

2

3
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«زیبا» بدون تغییر به دوره هاي بعد انتقال یافته است.  گزینه 4

گزینۀ  ) حضرت: معناي قدیم درگاه خانه 

گزینۀ  ) تماشا: معناي قدیم با هم گردش کردن 

گزینۀ  ) رعنا: معناي قدیم زن احمق و خودآرا 

175

1

2

3

«یخچال» هم معناي قدیم خود را حفظ کرده و هم معناي جدید پذیرفته است.  گزینه 2

گزینۀ  ) مزخرف: معناي قدیم: به جواهر آراسته 

گزینۀ  ) کثیف: معناي قدیم ترکیب شده 

) سوگند: معناي قدیم: ترکیبی از گوگرد  گزینۀ 

176

1

3

4 

عقده ها براي «گشادن» وابسته پسین است.  گزینه 2 177

: این است ضمیر اشاره، بدین خصلت: این صفت اشاره  گزینۀ  گزینه 4

: عادِت اهِل مکرمت: اهل پسوند اّول و مکرمت پسوند دوم.  گزینۀ 

: عقیدِت ارباِب مودت: عقیدت: هسته، ارباب پسوند یک و موّدت پسوند دوم. گزینۀ 

1782

3

4

: جالی، عصایی: ي نشانۀ نکره  گزینۀ  گزینه 2

: گفتندي: ي عالمت استمراري  گزینۀ 

: کاري: ي نکره، جاي: ي متّعلق به خود کلمه است.  گزینۀ 

: متصیدي، مرغزاري: ي نشانۀ نکره گزینۀ 

1791

2

3

4

یک نقش تبعی وجود دارد. «صورت ستوده» معطوف است.  گزینه 4

- این صورت ستوده  - خصلت پسندیده     - این خصلت     : ترکیب هاي وصفی:  گزینۀ 

- صورت ستوده 

- به کرم عهد  - در مواالت تو         - به این خصلت پسندیده      : گزینۀ 

- مواالت تو   - ارباب موّدت         - عقیدت ارباب     : ترکیب هاي اضافی:  گزینۀ 

- عهد تو - کرم عهد         - ثقت دوستان        

180

1123

4

2123

3123

456

- صد سوراخ  - آن مواضع     - خرد بسیار     - دهاي تمام     - آن موش   ترکیب هاي وصفی:  گزینه 4

- روز حادثه  - گریزگاه روز       - شّر احوال       - خیر احوال         - سرد روزگار         - گرم روزگار         - نام موش (آن موش را نام)     ترکیب هاي اضافی: 

18112345

1234567

- این سخن  - این ورطه     - قضاي آسمانی          - این رنج     - رفیق موافق     - دوست عزیز     - آن موش     ترکیب هاي وصفی:  گزینه 4

ترکیب هاي اضافی: بریدن بندها

1821234567

وابسته هاي پسین:     – عینک ساز  - ــَــ م در چشمم    $ – عینکی گزینه 2 183133

وابسته هاي پسین:  – بدبخت       – م در دستم       - ـَ م در پایم       – َ م در چشمم گزینه 4 1841234

وابسته هاي پیشین:  – میرزا: شاخص     – آقا: شاخص     – میرزا: شاخص  گزینه 1

وابسته هاي پسین:  – شاه چراغ     – دّکان     – سلیمان      – عینک ساز     – عربی     – ها در عینک ها      – من 

185123

1234567

وابسته هاي پسین:  – مدیر      – ناظم      – معلّم      – عربی      – بسیار      – َم در اخراجم     – نیمه کوري     – ُخود گزینه 2 18612345678

- متمّدن  وابسته هاي پسین:   – هشتم      – فرنگی مآبی    گزینه 2 187123

- خندان  - روان  ، دو وابستۀ پسین وجود دارد:  در گزینۀ  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها 

- ما - خلق         - بهشتی       :« گزینۀ «

- توانا  - سیمین         - ما           :« گزینۀ «

- بیضا  - م          - سخن         :« گزینۀ «

188212

1123

3123

4123

، یک مفعول وجود دارد: «طرف هنري»  در گزینۀ  گزینه 4

- گل - می     - رخ     - لب    - مسند    ) پنج مفعول دارد  گزینۀ 

1894

112345
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- دلجویی  - شمشاد       ) دو مفعول دارد:  گزینۀ 

- گنج  - فعل دریاب نیاز به مفعول دارد (چه چیزي را دریاب؟)     ) دو مفعول دارد:  گزینۀ 

212

312

گزینه 4 190

وجود دارد. پر آیینه
– ––––
صفت

اوکلید شهر
––

مضاف الیه

را می گشاید در دسِت تیرگی
– –––
مضاف الیه

قفل
– ––
مفعول

دشمن و دوست تضاد، گل و باغ تضمُّن، جور و جفا ترادف، (خشت و کنگره و ایوان) یا (وزیر و سلطان) یا (انگشت و سر) تناسب دارند. گزینه 2 191

) اختالفات ) کشور دچار اختالفات        ) ارتش دچار اختالفات      ) کشوري نامنسجم    ) ارتش نامنسجم   ) کشوري بزرگ    ) ارتش بزرگ    شرح سوال:  ) دو کشور   گزینه 4

) زمان متفاوت  ) دو زمان    ) این جنگ    داخلی   

19212345678

91011

گریان  بن مضارع + ان / شنوا = بن مضارع + ا / گرفتار = بن ماضی + ار (معنی صفت فاعلی دارد.)  گزینه 3

سایر گزینه ها:  پندار  اسم ساده است و «دار» وند نیست و نمی  تواند صفت فاعلی باشد. 

رفتار  بن ماضی + ار = اسم است. 

خواننده  بن مضارع + نده = صفت فاعلی است. 

گزینه    دارا و بینا صفت فاعلی هستند، ولی جانان صفت فاعلی نیست. 

گزینه    بیدار اسم ساده است و صفت فاعلی نیست؛ اما گویا و رونده صفت فاعلی هستند.

193=

←

←

←

2←

4←

اولین شرط   عشق  گزینه 4

صفت هسته  مضاف الیه 

در گزینه   «این» نهاد است و همراه گروه اسمی «مرهم عاشق» نیست.

194

1←

صفات دانا و توانا هر دو فاعلی هستند.  گزینه 1

،  «شسته - نهفته - شکسته» صفات مفعولی هستند. «سرگشته» نیز صفت مفعولی مرکب مرخم است.  اما در گزینه هاي  و 

195

432

سربریده شده (مفعولی مرکب) / جان پرورنده (فاعلی مرکب مرخم)  گزینه 3

خانه براندازنده (صفت فاعلی مرکب مرخم) / ستمگر (اسم + گر)  صفت فاعلی / شکرلب  صفت مطلق

196

←←

بیت اول: نالۀ جان سوز - گریۀ مستانه  گزینه 3

بیت دوم: زاهد غافل - کودك نادان 

بیت سوم: شمع لرزان 

بیت چهارم: چشم نابینا - اسرار پنهانی

197

در حدیثی گفتنی، گفتنی "صفت لیاقت" و وابسته پسین «حدیثی» است.  گزینه 3

در بقیۀ ابیات "رفتنی، شنیدنی و ماندنی" از نظر ساخت، صفت لیاقت می باشند؛ ولی نقش هاي دستوري متفاوتی دارند: 

رفتنی، شنیدنی: مسند 

ماندنی: مفعول 

198

"ارزان خریده، از رخ چکید و آرمیده" صفات مفعولی هستند.  گزینه 4

کلمۀ سپیده در گزینۀ چهارم اسم است و نقش متمم دارد.

199

بیت اول: ناالن: صفت فاعلی / روان: فاعلی  گزینه 3

بیت دوم: پریشان و باقی: مسند / گریان: فاعلی 

بیت سوم: بینا: فاعلی / آگاه و بیدار: ساده  

بیت چهارم: تابان: فاعلی / بینا: فاعلی / روشن: مسند

200

غم دیده، شوریده، رمیده و فرسوده صفت مفعولی می باشند.  گزینه 4

در بیت چهارم "نهاده" فعل می باشد:   جان در تن ما عشق را به امانت نهاده است. 

201

«وامانده» و «پراکنده» صفت مفعولی هستند. (خودتان فکر کنید.)  گزینه 3

«بنده» از «بند + ه» تشکیل شده است. اما «بند» نه بن ماضی است، نه بن مضارع. («بنده» یعنی کسی که در بند فرد دیگري است.) 

«زنده» اصًال تجزیه نمی شود؛ زیرا «زند» در فارسی امروز معنایی ندارد. 

202

( در هر گروه اسمی فقط یک هسته داریم مگر آن که حروف «و، یا» دو یا چند هسته را هم پایه کرده باشند. (مانند گزینه هاي  و  گزینه 1 20334
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مضاف الیه می تواند خودش به راحتی صفت یا مضاف الیه بگیرد؛ مثًال در گروه «درخت جنگل» جنگل مضاف الیِه درخت است که خودش می تواند به راحتی صفت بگیرد: «درخِت جنگل انبوه» در این جا

«انبوه» صفِت مضاف الیه است یعنی وابستۀ وابسته است و نمودار آن باید به این شکل کشیده شود: 

گروه اسمی

مضاف الیههسته

صفت مضاف الیهمضاف الیه

انبوه جنگل درخت
 

اگر «درخت» بخواهد صفت بگیرد، باید صفتش پیش از مضاف الیه اش بیاید؛ زیرا در زبان فارسی نخست صفِت یک اسم می آید و سپس مضاف الیه آن؛ نمونه: درخِت سرسبز جنگل 

حاال شکل درست نمودار گروه اسمی «دست درویش پیر» را خودتان بکشید. 

گروه اسمی

مضاف الیههسته صفت

جنگلسرسبزدرخت
 

با زمانی دیگر انداز اي که پندم می دهی = اي کسی که به من پند می دهی، [پند دادنت را] به زمانی دیگر بینداز.  گزینه 4

بخور تا توانی به بازوي خویش = تا می توانی با بازو (تالش)ي خودت روزي کسب کن. 

مرده اي بینی که با دنیا دگر بار آمده است = مرده اي را می بینی که دیگر بار به دنیا آمده است. 

در گزینه چهارم «به» به معنی «براي» آمده است و «با» سر جاي خودش درست نشسته است. 

204

گزینه 3 

 است= براي من چه قدر (و ارزشی) هست (= وجود دارد) 

 را گذاري (= رها کنی) 

 = تو کاِن (معدِن) شهد هستی  «را» جانشین کسره است.

205

(سازد (= گرداند طعمۀ خود
– ––––––

مسند

را وی
––
مفعول

چه  قدر
– ––––

نهاد

مرا
––
متمم

آن
––

مفعول

ـی
––
فعل

شهد را کانـ
– ––––––

مسند

تو
––
نهاد

⇐

در گزینۀ چهارم «چون» به معنی «وقتی که» یا «به این دلیل که» آمده است و پیوند وابسته ساز است.  گزینه 4

«اّما، ولی، لیکن، بلکه» پیوند هم پایه ساز هستند.

206

«داشتن» فعل گذرا به مفعولی است که استثنائاً مجهول نمی شود؛ یعنی هیچ گاه «داشته است» را به «داشته شده است» تبدیل نمی کنیم؛ اما حالت مجهول سه فعل دیگر کاربرد دارد:  گزینه 1

انگاشته بود  انگاشته شده بود // داردمی نگارد  داردنگاشته می شود.// بکارند  کاشته شوند

207

←←←

»: «تارومار» یک واژه »: «فرمان» دوم نقش تکرار نیست، بلکه مربوط به جملۀ مصراع دوم است: اگر تو فرمان حق (خدا) ببري، چون شاهان بر زمانه فرمان بدهی. // گزینۀ « گزینۀ « گزینه 4

»: «سوختگان» بدِل «ما» است. »: «خود» بدل نیست، مفعوِل جمله است: تو خود را می جویی. در جمله هاي بعدي هم «خود» متمم است نه بدل. // گزینۀ « است و معطوفی در کار نیست. // گزینۀ «

20812

34

«بعد از من»، «سحر» و «خنجر به مشت» در سه گزینۀ دیگر، قید هستند. گزینه 2 209

: «دروغ» دوم نقش تکرار دارد. // «نی» دوم نقش تکرار دارد (تکراِر قید نفی) : «راست» معطوف است. // گزینۀ  : «یاِد» دوم نقش تکرار دارد. // گزینۀ  گزینۀ  گزینه 2 210123

گزینه 4 به دریا َدر= در دریا 

گزینه 1: زیر ابر، در آسمان خورشید است: هر حرف اضافه اي متمم خود را دارد. 

211
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گزینه 4 

نهاد این جمله «خداوند» است. «را» بدل از کسره (فک اضافه) است.

212

[نهاده است ] کاله شکوفه
– –––––––

مفعول

 حالت مرتب شدۀ عبارت: بر سِر اطفال شاخ به قدوم موسم ربیع

- تطاول (ستم) مضاف الیه است.  - «خویشتن» مضاف الیه است.  - «معجزت» مضاف الیه است.  - «کودك» مضاف الیه است.  گزینه 2

«ــَـ م» در پایان «خویشتن» متّمم جمله است: مگر طلسِم معجزه اي از گزند خویشتن پناهم دهد (به من پناه دهد.)

2131234

«جالل الدین محّمد» که همان «بهاءالدین» نیست!  گزینه 3

«عالءالدین کیقباد» بدل «پادشاه سلجوقی روم» است. 

«بهاءالدین» بدِل «پدرش» است. 

پنجم جمادي اآلخر سال  هجري قمري «بدِل» روز «یکشنبه» است.

214

672

گزینه 1  

«سینه پر جوش» قید جمله نخست است و حالت نهاد (پدِر مجنون) را هنگام نزدیک شدن به کعبه نشان می دهد. 

 

 

 

215

/ چون کعبه نهاد حلقه در گوش1)
– ––––––––––––––––––

2

آمد سوی کعبه سینه پر جوش
– ––––––––––––––––––

1

از این گزاف کاری به رستگاری توفیقم ده2)
– –––––––––––––––––––––––––

3

یا رب
– –––

2

گو
––
1

/ آزاد کن از بالی عشقم3)
– –––––––––––––

3

مبتالی عشقم
– ––––––––

2

که دریاب
– –––

1

/ هستم4)
– –––

3

که عاشق تر از این کنم
– –––––––––––

2

ز شراب عشق مستم
– ––––––––––––

1

گرچه

: بینوایی بهتر است از مذلت (خوارِي) خواست= خواستن (خواهش و تمنا کردن)  گزینه 4

: مکن با مردم فرومایه نشست (همنشینی و نشست و برخاست) مکن 

: به او گفت (فعل) از گفِت (گفتِن، سخِن) تو نمی گذرم 

: «گفت» که فعل است و «نازیستن» و «زیستن» هم مصدر هستند نه بِن ماضی.

2161

2

3

4

«این» صفِت «کارنامه» است. «همان» صفِت «مقواها» است. «آن» صفِت «نقاشی ها» نیست زیرا میان آن ها درنگ می آید: «روي آن، نقاشی هایی انجام داد». «آقا» شاخص نیست زیرا «شایق» با گزینه 1

کسره وابستۀ آن شده است  «آقا» هسته است و «شایق» مضاف الیه.

217

⇐

یک قرن، این کشور، این فاصله، صفت هاي پیشین هستند که به ترتیب از نوع شمارشی و اشاره و اشاره  هستند.  گزینه 4

ترکیب هاي وصفی: عالوه بر سه صفت پیشین که ترکیب هاي وصفی  ساخته اند، عبارت هاي اختالفات داخلی، جنگ هاي داخلی، قدم هاي بزرگ، کارگاه هاي متعدد و کارگاه هاي صنعتی هم ترکیب

وصفی اند.

218

تنها در این گزینه شاخص وجود دارد. در سایر گزینه ها کلمات «آقا، امام، موال، خاقان و شاه» نقش هاي اصلی پذیرفته اند و شاخص به حساب نمی آیند. گزینه 3 219

در این بیت، همه قید و به معناي «جملگی» است و «آن» در این بیت ضمیر است و جزء وابسته ها به حساب نمی آید.  گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها: 

  :« گزینۀ «

 :« گزینۀ «

220

پرده/1
– ––
هسته

این
–––

صفت اشاره وابستۀ پیشین

در
––

حرف اضافه

دم
––
هسته

هر
––

صفت مبهم وابستۀ پیشین

مینا/2
– ––

مضاف الیه

گنبد
– ––
هسته

این
–––

صفت اشاره وابستۀ پیشین

شب
– ––
هسته

همه
– ––

صفت مبهم وابستۀ پیشین
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 :« نهان/4گزینۀ «
– ––
صفت

عیب
– ––
هسته

همه
– ––

صفت مبهم وابستۀ پیشین

معامل
– –––
هسته

این
–––

صفت اشاره وابستۀ پیشین

بررسی ترکیب هاي موجود در گزینه ها: گزینه 2

«الف»: ترکیب هاي وصفی: این پیک ها / این نامه ها                                 ترکیب اضافی: دل شمس 

«ب»: ترکیب هاي وصفی: یار همدل / یار همدم                  ترکیب هاي اضافی: طلب یار / یار خود/ عازم دمشق

«ج»: ترکیب وصفی: -                                          ترکیب هاي اضافی: تربیت مشتاقان / ارشاد مشتاقان /  

                                                                              مشتاقان معرفت / معرفت حق 

«د»: ترکیب وصفی: جواب تلخ                                      ترکیب هاي اضافی: طعن دشمنان / ناسزاي دشمنان 

221

«خود حاصلت» ترکیب دو کلمه «حاصل خودت» است و «خود» نقش مضاف الیهی دارد. اما در سایر ابیات «خود» نقش بدل دارد و جزء نقش هاي تبعی به حساب می آید. «خود» در گزینه 3

» نقش مستقلی ندارد.  گزینه هاي « و مصرع دوم 

222

2, 14

در این بیت یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی آمده است. آن زمان: ترکیب وصفی و سر حجله: ترکیب اضافی  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

»: وصفی: این بستان                     اضافی: گل بستان - وقت توانایی  گزینۀ «

»: وصفی: این نکته - آن شاهد- شاهد هرجایی      اضافی: -  گزینۀ «

»: وصفی: بوي خوش                       اضافی: شب هجران- بوي وصل- شادیت - عاشق شیدایی  گزینۀ «

223

1

3

4

واو در این بیت حرف پیوند هم پایه ساز است و «واو» عطف نیست که نقش تبعی بپذیرد، اما گزینه هاي دیگر داراي نقش تبعی هستند.  گزینه 1

» واو عطف در می و میخانه  گزینۀ «

» واو عطف در جان و تن  گزینۀ «

» نقش بدل در عبارت تو خودت می دانی.  گزینۀ «

224

2

3

4

خواجه در این بیت برخالف سایر ابیات نقش هستۀ گروه اسمی را دارد. در سایر گزینه ها این کلمه نقش شاخص گرفته است و جزء وابسته هاي پیشین به حساب می آید. اما در بیت گزینه 1

گزینۀ «1» خواجه شاخص قنبر نیست، چون قنبر نام غالم حضرت علی است. در مصراع نخست «کنندة در خیبر» معّرف امام است. پس «خواجۀ قنبر» هم کنایه اي از حضرت علی و به معناي آقا و

سرور قنبر است و شاخص نیست. 

225

دفتر ایجاد / برگ سرانجام / نقش سرآغاز  ترکیب * توجه: فصل نخستین ترکیب وصفی است که به صورت مقلوب آمده (جاي موصوف و صفت جا به جا شده) است.  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

»: پاي طلب / دستم / حسرت پرواز / پر پرواز    ترکیب  گزینۀ «

»: سرم / رویم / جلوه خزان/ خزان عمر / عمر من   ترکیب  گزینۀ «

»: نوید عشق / کار من / دست دل   ترکیب  گزینۀ «

226←3

1←4

2←5

3←3

اطفال شاخ را بر سر .... = بر سر اطفال شاخ را: نشانه ي فک اضافه اگر مضاف الیه و مضاف جابه جا شوند، گاهی یک حرف را بین آن ها می آید و آن ها را از هم جدا (فک) می کند به این گزینه 3

«را» نشانه ي فک اضافه می گویند؛ البته گاهی صفت، متّمم یا سایر و البته ها هم در این بین می آیند. 

سِر اطفال اطفال سر اطفال را سر .... 

اطفال .... را .... اطفال شاخ را کاله شکوفه بر سر ....

227

بررسی گزینه ها:  گزینه 1

– افعالی مانند «نباید رفت، نشاید گفت، نتوان گفت و ...» افعال غیر شخصی هستند و به نهاد نیاز ندارند. 

– تو  نهاد 

– تو  نهاد (که تو راهنمایم هستی.) 

– تو  نهاد

228

1

2←

3←

4←

ترکیب هاي اضافی: لب سنایی - دندان سنایی - توحید تو- آتش دوزخ - روي رهایی گزینه 4 229

که اّول به معناي «چه کسی» است و نقش مضاف الیه دارد.  گزینه 2

که دوم: حرف ربط (کز معادل «که از» می باشد.) در سایر ابیات، حرف «که» از نوع حرف ربط است.

230

بررسی گزینه ها:  گزینه 3

– باران رحمت: اضافی       رحمت بی حساب: وصفی         نعمتش: اضافی           رحمتش: اضافی 

– خوان نعمت: اضافی        نعمت بی دریغ: وصفی           همه جا: وصفی 

– پردة ناموس: اضافی        ناموس بندگان: اضافی

231

1

2

3
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4– دایۀ ابر: اضافی               ابر بهاري: وصفی 

ترکیب هاي وصفی: فرش زمّردین - ابر بهاري  گزینه 1

ترکیب هاي اضافی: فّراش باد - باد صبا - دایۀ ابر - بنات نبات - مهد زمین

232

وابسته هاي پسین:  گزینه 1

– پریشان روزگار  صفت  – گنهکار  صفت                                

– اجابت  مضاف الیه  – انابت  مضاف الیه                           

– حق  مضاف الیه

233

1←2←

3←4←

5←

– بندگان   +                                                   – گزینه 1

– «حق»، مضاف الیه است. – «پریشان روزگار»، صفت است.                   

هر2341
––

صفت مبهم

گه
––
هسته

بنده←2
– ––
هسته

ان
––

نشانۀ جمع

34

وابسته هاي پسین:  گزینه 1

ثمرت این      

نکته: واژة «دیگر» از صفات مبهمی است که هم می تواند به عنوان وابستۀ پیشین وهم پسین بیاید. 

مثال: دیگر جوامع یا جوامع دیگر. 

در این متن، چون قبل از هسته آمده وابستۀ پیشین است.

235

تجربت
– ––––
مضاف الیه

نکته: «همه» صفت مبهم است.  گزینه 3

نکته: واژة «آن» در این جمله، بدون موصوف یا هسته آمده و خود جایگزین آن شده است و نقش مسند دارد.

236

صفت اشاره:   گزینه 2

–  تجربت  –  روشنایی                    

نکته: «آن» در عبارت «ثمرت این تجربت آن بود» ضمیر اشاره است؛ نه صفت اشاره و در نقش «مسند» به کار رفته است.

237

همان1
– ––

صفت اشاره

این2
–––

صفت اشاره

قیدها:  گزینه 1

- پیوسته - نیز                 

متمم ها: 

- طلب  - ما                  - محتسب        

نکته: واژة «چو» اگر در معنی «مثل و مانند» باشد حرف اضافه است.

238

1 2

1 23

در گزینه هاي  و  و  نوع (و) به کار رفته (ربط یا نشانۀ پیوند) است اما در گزینۀ  (و) عطف است.  گزینه 2

ما  عشق نمی توانیم، پنجه در اندازیم.  

نکته: (و) ربط معموًال پس از فعل می آید و آن دو جمله را به هم پیوند می دهد؛ اما (واو) عطف بین دو یا چند کلمه بکار می رود. 

2391342

و
–

عطف

و عطف است و در گزینۀ  ربط یا پیوند.  و نوع «و» در گزینه هاي  گزینه 2

نکته: «و» عطف بین دو کلمه می آید و «و» نشانۀ ربط یا پیوند معموًال پس از فعل بین دو جمله می آید و آن ها را به هم مربوط می کند. 

2401342

در گزینۀ  عبارت کامل اینگونه بوده است:  گزینه 3

اي هم وطنان!  فکري در راه آزادي خویش بنمایید که هر کس  نکند،  مثل من است.

2413

[شما]
– –––
نهاد

[فکری]
– ––––
مفعول

[او]
– ––
نهاد

در گزینۀ  دو فعل به قرینۀ معنوي حذف شده است. در برگردان جمله به حالت عادي داریم: [او] از ستبري و بلندي مثل یک پیل [بود]، زورمندي او به مقدار دو پیل [بود].  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

: مگر به آهستگی [بخوانم] (که به قرینۀ لفظی حذف شده است.)  گزینۀ 

: [او] زلفی چون خیال شک در ضمیر مؤمن [داشت]. (که به قرینۀ لفظی حذف شده و در جملۀ اول، یک بار فعل «داشت» آمده است.)  گزینۀ 

در گزینۀ  اصًال هیچ حذفی صورت نگرفته است.

2422

1

3

4

بررسی کامل عبارت: گزینه 4 243
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   . ،   را    

نکته: باید توجه داشت شاخص وابسته است و هسته حساب نمی شود حال آنکه نقش هاي اصلی (نهاد – متمم – مفعول – مسند و فعل) همیشه باید هستۀ گروه خود باشند.

این
–––

صفت اشاره

کار
––
نهاد

شهید
– –––
شاخص

ساجدی
– ––––
مفعول

راضی
– –––
مسند

می کرد
– ––––
فعل اسنادی

نـ

همۀ گزینه ها صحیح است اما گزینۀ  را اگر به حالت عادي برگردانیم، داریم:  گزینه 4

من از باد سحر  [را] می طلبم. 

2444

همت
– ––
مفعول

«که» ضمیر پرسشی به معنی (چه کسی) است، پس نهاد جمله است.  گزینه 1

 گروه مفعول است و هستۀ آن «نشان» است که نقش مفعول می گیرد و «یوسف» مضاف الیِه «نشان» است. 

«َچه» که مخفف واژة چاه است به خاطر اینکه بعد از حرف اضافۀ «از» آمده است، نقش «متمم» دارد.

245

نشاِن یوسِف دل
– ––––––––––

گروه مفعول

) باتوّجه به معنی روان بیت، «را» فّک اضافه است؛ یعنی «تو سخن خداوند را بشنو و قرآنش را ببین زیرا سخن و نوشتۀ من از بِر توست (آن را در حافظه داري). اّما در بیت در بیت ( گزینه 2

صورت سؤال و دیگر گزینه ها، «را» حرف اضافه و به معنی «براِي» است. 

در بیت صورت سؤال می گوید: راز من در ناله هاي من است اّما براي چشم و گوش ظاهري نوري براي دیدن جان وجود ندارد. 

) : اگر تشنه نباشی، آب گوارا، ناخوش و ناگواراست، بنابراین آب گوارا براي کسی که تشنه نیست، ناپسند و ناگوار است.  گزینۀ (

) : خاطر من در خراسان، بدون هیچ گونه خیانتی براي مدحت ها و ستایش هاي مانند زّر تو همچون زرگر است.  گزینۀ (

) : اي برادر، به عقیدة انسان آگاه، جان براِي تن و جسم تو و علم براي جان تو مانند مادر هستند. گزینۀ (

2462

1

3

4

گزینۀ  رویت را نبیند.  گزینه 2

گزینۀ  دست از دامنت بر ندارم. 

گزینۀ  دهانم پر گهر کند.

2471

3

4

) صحیح می باشد.  گزینۀ ( گزینه 1

در این بیت «ت» مفعول است و باید بعد از فعل و شناسۀ (دوست می دارم) می آمد. در دیگر گزینه ها مضاٌف الیه است. 

) تا چشم بشر رویت نبیند. (روي: مضاف، ت: مضاٌف الیه)، رویت گروه مفعولی.  گزینۀ (

) سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراك = سپر کنم سر و دست از فتراکت ندارم. (فتراك: مضاف، ت: مضاٌف الیه)  گزینۀ (

) که رایت چه بیند کنون اندرین؟ = رایت در این باره چیست؟ (راي: مضاف، ت: مضاٌف الیه) گزینۀ (

2481

2

3

4

در این بیت، ضمیر «م» مفعول است و از جایگاه اصلی خود جدا شده است و در حقیقت باید بعد از فعل و شناسۀ (می زنَیم) می آمد. (گر به شمشیر می زنَیم، عنان مپیچ)  گزینه 1

،  و  مضاٌف الیه است و عالوه بر آن ضمیر «م» در جاي اصلی خود نیامده و جهش پیدا کرده است.  در گزینۀ 

) مصراع دوم: وگرنه هر دم از هجر تو بیم هالکم است.  گزینۀ (

) در خجالتگاه جسم و خطا به پیشم نیامد. گزینۀ (

249

234

3

4

در مصراع اّول این بیت، همانند دیگر گزینه ها ضمیر پیوسته جهش یافته است و باید بعد از فعل و شناسۀ (می زنی + ـَ م) می آمد اّما چون نقش مفعولی دارد، طّراحان کنکور آن را جهش گزینه 3

نمی دانند و فقط ضمیر پیوسته اي که مضاٌف الیه باشد و جابه جا به کار رفته باشد، جهش به حساب می آورند. 

صورت مستقیم مصراع چنین است «عنان مپیچ که گر به شمشیر می زنی + ـَ م». 

) ضمیر (ت) در نبیندت، مضاٌف الیِه «روي» است: تا چشم بشر رویت را نبیند. روي: مفعول، «ت»: مضاٌف الیه است.  در گزینۀ (

) ضمیر «م» در «دشمنم» مضاٌف الیه «هالك» است: اگر هزار دشمن قصد هالکم کنند.  در گزینۀ (

) ضمیر «م» در «باز آیدم» مضاٌف الیه «روان رفته» است: اگر از این جهان رفته باشم، روان رفته ام باز آید. در گزینۀ (

250

1

2

4

زیرا «درد» نهاد است. «تا درد و ورم»: نهاد (معطوف + فرو نشیند: فعل) در بیت سؤال واژة «روي» مفعول است. واژه هاي مشخص شده در دیگر گزینه ها نیز مفعول هستند.  گزینه 3

تا چشم بشر روي (مفعول) «ت» (مضاٌف الیه) را نبیند. 

) جان (مفعول) «ت» (مضاٌف الیه) را می سوزاند.  گزینۀ (

) و آن آتش (مفعول) خود (مضاٌف الیه) مپسند.  گزینۀ (

) این پنِد (مفعول) فرزند (مضاٌف الیه) سیاه بخت (صفت) را بشنو. گزینۀ (

251

1

2

4

«بادام» مضاف نیست و به هیچ واژه اي اضافه نشده است و واژة «مغز» مضاف ضمیر «م» می باشد. (یا مغز چو بادام از پوست برآید.)  گزینه 2

) «نشیمن» مضاف است و «ش» مضاٌف الیه (که باز، دل نشیمنش نمی خواهد.)  در گزینۀ (

) «دامن» مضاف است و «ت» مضاٌف الیه (که دست از دامنت بر نمی دارم.)  در گزینۀ (

) «روان» مضاف است و «رفته» صفت آن و «هم» مضاٌف الیه آن است. (رواِن رفته ام باز آید.) در گزینۀ (

252

1

3

4
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واژه هاي «بنا، بنا، ظلم» در بیت سؤال، به ترتیب در نقش «مفعول، مفعول، مضاٌف الیه» آمده اند؛ بنابراین در بیت هاي «ب، ت، ث» واژه هاي مشخص شده نیز به ترتیب «مفعول، مفعول، گزینه 4

مضاٌف الیه» هستند. 

اّما در ابیات «الف و پ» این گونه نیست. در بیت «الف»، آتش: مفعول، درون: مضاٌف الیه و پند: مفعول است که ترتیب نقش ها متناسب با بیت صورت سؤال نیست. 

در بیت «پ» روي: مفعول، چهر: مفعول است اّما «دل بند»: صفت است.

253

در این بیت، واژة «خامش»: قید / سخن: مفعول / همی گوي و همی خند: فعل امر / افسرده: مسند / خوش: قید حالت گزینه 2

) قید وجود ندارد. پنهان: مسند / آتش: مفعول / شنو: فعل امر / پند: مفعول  در گزینۀ (

) مسند وجود ندارد. برکن: فعل امر پیشوندي / بنا، بنا: مفعول / باید: قید تأکید  در گزینۀ (

) مسند و قید وجود ندارد. برکش: فعل امر / معجر: مفعول / بنشین: فعل امر در گزینۀ (

254

1

3

4

- داِد دِل مردم خردمند را از این بی خرداِن سفله بستان. (نهاد جمله محذوف است به قرینۀ شناسۀ    زیرا بیت «ت» یک جمله دارد:  گزینه 4

- از این سوخته جان یکی پند را بشنو  - آتش درون را پنهان مکن  بیت «الف» دو جمله دارد: 

- اي دماوند (منادا)  - اي گنبد گیتی (منادا)  - اي دیو سپید پاي در بند (منادا)  بیت «ث» سه جمله دارد: هر سه جمله از نوع «منادا» هستند. 

- خوش بخند  - افسرده مباش  - سخن بگو  - خامش منشین  بیت «ب» چهار جمله دارد: 

- از گفته خرسند نیستم - اي کوه (منادا)  - تو مشت روزگار نیستی  - نی (شبه جمله)  - نی (شبه جمله)  بیت «پ» پنج جمله دارد: 

2551(∅)

12

123

1234

12345

به ترتیب:  گزینه 2

فرو نشیند: فعل مضارع التزامی پیشوندي 

کردند: ماضی ساده یا مطلق 

مکن: فعل نهی است با پیشوند (َم) به جاي (َن) 

شنو: فعل امر که بدون (ِب) امر آمده است. 

سوزد: مضارع اخباري که به صورت مضارع ساده آمده است به معنی «می سوزاند»

256

این بیت  ترکیب اضافی دارد:  گزینه 4

- جانت  - جانت  - آتِش دل 

) : یک مورد ترکیب اضافی دارد. گنبِد گیتی  گزینۀ (

- اختِر سعد - شیر سپهر  ) : دو مورد ترکیب اضافی دارد:  گزینۀ (

- گردش قرن - مشِت روزگار  ) : دو مورد ترکیب اضافی دارد:  گزینۀ (

2573

123

1

212

312

- مردم نحس - این مردم  ) : یک ترکیب اضافی (دِم ستوران) و سه ترکیب وصفی ( در این بیت یک ترکیب وصفی (این بنا) و یک ترکیب اضافی (بناِي ظلم) وجود دارد. در گزینۀ ( گزینه 3

- مردم دیو مانند) وجود دارد. 

- گردش قرن) و یک ترکیب وصفی (مشت درشت) وجود دارد.  - مشِت روزگار  ) دو ترکیب اضافی ( در گزینۀ (

- این پیوند) وجود دارد. - این نژاد  - این اساس  ) یک ترکیب اضافی (اساِس تزویر) و سه ترکیب وصفی ( در گزینۀ (

258112

3

212

4123

- عوالم ستم  - عوالم جور  - سِر عوالم  - معماِر داد  - معمار عدل  - دسِت صفا  ) ترکیب اضافی دارد:  زیرا این بیت فقط ( گزینه 3

- گلزار تو) و یک ترکیب وصفی (گلبن نو رسته) دارد.  - بلبل گلزار  - بستاِن جهان  - گلبن بستان  ) چهار ترکیب اضافی ( گزینۀ (

- سوز نهانی) دارد.  - این سوز  ) یک ترکیب اضافی (آتِش ما) و دو ترکیب وصفی ( گزینۀ (

) یک ترکیب اضافی (مشِت زمین) و یک ترکیب وصفی (ضربتی چند = چند ضربت) دارد. گزینۀ (

2596123456

11234

212

4

در این بیت،  وابستۀ پسین وجود دارد: بی خرداِن سفله (موصوف و صفت). داِد دل (مضاف و مضاٌف الیه)  گزینه 1

) وابستۀ وابسته نیز وجود دارد:  )

داِد دِل مردِم خردمند: مردِم خردمند (صفِت مضاٌف الیه). دِل مردم (مضاٌف الیِه مضاٌف الیه) 

)، دو وابسته وجود دارد: خاطِر من (مضاف و مضاٌف الیه). زِر مدحت: (مضاف و مضاٌف الیه) در گزینۀ (

) وابستۀ وابسته وجود دارد: زِر مدحتها ت : مدحت هات (مضاٌف الیِه مضاٌف الیه)  و (

)، سه وابسته وجود دارد: پاسباِن خفتۀ این دار: پاسباِن خفته (موصوف و صفت)  در گزینۀ (

پاسباِن دار (مضاف و مضاٌف الیه). کیفِر غارتگران: (مضاف و مضاٌف الیه) 

یک وابستۀ وابسته وجود دارد: پاسباِن این دار : این دار: (صفت مضاٌف الیه) 

)، چهار وابسته وجود دارد که همگی مضاف و مضاٌف الیه هستند: دسِت صفا. معماِر عدل . معماِر داد . سِر عوالم  در گزینۀ (

) وابستۀ وابسته از نوع مضاٌف الیه مضاٌف الیه وجود دارد:  )

سِر عوالم جور و ستم: عوالم جور . عوالم ستم 

2602

2

2

1

3

4

2
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در این مصراع، «شیر سپهر» مضاف و مضاٌف الیه است و به خاطر آمدن حرف اضافۀ «با» بر سر آن «مضاف» نقش دستوري متّمم دارد. اّما در دیگر گزینه ها «روي، آتش، آتش» مضاف گزینه 3

هستند و همگی نقش دستوري «مفعول» دارند.

261

در این بیت، واژة «مردم» در ترکیبات وصفی «این مردم»، «مردِم نحس» و «مردِم دیو مانند» موصوف است و نقش دستوري «متمم» دارد؛ یعنی «تا از این مردِم نحِس دیو مانند وارهی» در گزینه 3

دیگر گزینه ها تماماً در ترکیبات وصفی «این بنا»، «چهِر دل بند» و «این اساس و این نژاد»، واژه هاي «بنا، چهر، اساس، نژاد» موصوف هستند و همگی نقش دستوري «مفعول» دارند.

262

در این گزینه، «شیر سپهر» مضاف و مضاٌف الیه است و به خاطر آمدن حرف اضافۀ «با» بر سر آن، مضاف نقش دستوري متمم را پذیرفته است در مصراع صورت سؤال نیز چنین است که گزینه 2

«دِم ستوران»، مضاف و مضاٌف الیه است و مضاف (دم) نقش دستوري متمم دارد. 

) «مشِت زمین» مضاف و مضاٌف الیه است و مضاف آن نقش منادا دارد.  در گزینۀ (

) نیز «دِل زمانه» مضاف و مضاٌف الیه است و مضاف (دل)، نقش دستوري منادا دارد.  در گزینۀ (

) «قلب زمین» مضاف و مضاٌف الیه است و مضاف (قلب)، نقش دستوري مسند دارد. در گزینۀ (

263

1

3

4

در این مصراع، «مشِت درشت» موصوف و صفت است و «ي» مخفف فعل اسنادي «هستی» می باشد. بنابر صورت عادي جمله: تو (نهاد) مشِت درشِت روزگار (مسند) ي = هستی (فعل گزینه 3

اسنادي) هستند و موصوف در نقش دستوري «مسند» به کار رفته است. اّما در مصراع صورت سؤال و دیگر گزینه ها، «معجِر سپید، این اساس، چند ضربت، این نژاد» همگی موصوف و صفت هستند و

موصوف همۀ آن ها در نقش دستوري مفعول آمده است. صورت مستقیم و عادي مصراع صورت سؤال و دیگر گزینه ها به ترتیب عبارت است از: 

«این معجر سپید را از سر برکش»، «این اساِس تزویر را از پی بیفکن»، «چند ضربت را بر وي بنواز»، «این نژاد و پیوند را از هم بگسل»

264

پنج ترکیب وصفی دارد.  گزینه 2

- یک دریاچه   - یک کاسه    - این کار    - عامالِن قدیمی   - عامالن بزرگ  

سه ترکیب اضافی دارد: 

یادآوري: در گروه اسمی «یک کاسۀ ماست»، اگر واژة «کاسه» با کسره به واژة «ماست» اضافه نشود، در این صورت، واژة «کاسه»، ضمیر و وابستۀ وابستۀ «یک» است و به همراه آن، یک ترکیب

وصفی می سازد.

265

12345

نوع «را» در ردیف بیت صورت سؤال، حروف اضافه و به معنی «از» می باشد.  گزینه 3

«تا پادشه خراج نخواهد خراب را: تا پادشه از خراب خراج نخواهد.» 

) نیز (را) حرف اضافه است و به معنی «از» می باشد: چه کند گوي که عاجز نشود چوگان را: گوي نمی  تواند کاري کند که از چوگان عاجز نشود.  در گزینۀ (

)، «را»، نشانۀ مفعول است.  ) و ( در گزینۀ (

) چه داند صواب را؟ : صواب را نمی داند.  گزینۀ (

) بر چشم من به ِسحر ببستند خواب را: بر چشم من به ِسحر خواب را ببستند.  گزینۀ (

) «را» فک اضافه است:  در گزینۀ (

«پرده از سر بر گرفتم آن همه تزویر را: از سِر آن همه تزویر پرده برگرفتم.»

266

3

14

1

4

2

گزینه 3  267

: کلمۀ «جاودان» صفِت مضاف ا لیه است.  گزینۀ  گزینه 2

: «ت» مضاف الیه مضاف الیه است.  گزینۀ 

: «او»  مضاف الیه مضاف الیه است.  گزینۀ 

: «نام»، «تو» مضاف الیه مضاف الیه است  گزینۀ 

2682

1

3

4

: به ترتیب: عالم، آتن، جّراره، دموکراسی، قرن، بیستم، سرهنگ ها. گزینۀ  گزینه 2 2692

: به ترتیب: «فرسخ، سال، تومان، دست» گزینۀ  گزینه 2 2702

وقتی جمله از حالت بَالغی به عادي تبدیل شود:  گزینه 4 271

⋅ باشد
– ––

فعل اسنادی

محبت
– –––
مسند

، همه عشقی
– ––––––

نهاد

است؛ زیرا که
– ––

فعل اسنادی

خاص تر
– ––––
مسند

محبت
– –––
متمم

از عشق
– –––
نهاد

   : گزینۀ  گزینه 4

 : گزینۀ 

2721⋅ می گفتند
– –––––
فعل گذرا به

متمم و مسند

دهقان فداکار
– ––––––––

گروه مسند

او
––
متمم

به مردم
– ––
نهاد

است⋅2
– ––

فعل اسنادی

آتش
– ––
مسند

عشق
– –––
نهاد
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   : گزینۀ 

  : گزینۀ 

3⋅ باشد
– ––

فعل اسنادی

خودبین و پرکین
– ––––––––––

گروه مسند

هر که عاشق نیست،
– –––––––––––

گروه نهاد

4⋅ خوانند
– ––––
فعل گذرا به

مفعول و مسند

عشق
– –––
مسند

آنرا
––

مفعول

[آن ها]
– –––

نهاد محذوف

ابتدا باید جمله را از حالت بَالغی به عادي تبدیل کرد.  گزینه 3

:  «براي بی عشق زیستن جز نیستی چه نام است؟» که «را» به «براي» تبدیل شد؛ پس «را» حرف اضافه است.  گزینۀ 

: «درد  را بینی» چون هر کس مفعول جمله است پس «را» نشانۀ مفعول است.  گزینۀ 

:  «می توان حلقه بر  ُحسن زد.» چون با حذف «را» در حالت عادي مضاف و مضاف الیه دوباره در کنار هم قرار می گیرند؛ پس «را» فّک اضافه است.  گزینۀ 

: ِرَسد پروانه را نور  به «را» به معنی «به» آمده است، پس (را) حرف اضافه است.  گزینۀ 

273

1← −−−−
حالت عادی

هر کس2
– ––––
مفعول

3← −−−−
حالت عادی

دِر حریِم
– –––––

مضاف و مضاف الیه

4←

گزینه  «را» در مصرع اول  نشانۀ مفعول است و در مصرع دوم نشانۀ فک اضافه است.  گزینه 2

گزینه هاي  و  و   «را» به معنی «براي» است.

2742←

134←

گزینۀ   «را» فّک اضافه  گلویی دل را خواهد فشرد.  گزینه 2

گزینه هاي  و  و   «را» به معنی «براي» است.

2752←←

134←

گزینۀ   را  نشانۀ مفعول است.  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها  فّک اضافه 

: زور و فیروزِي من  گزینۀ 

: آرنِج او  گزینۀ 

: ناِم او را گزینۀ 

2764←←

←

1

2

3

بررسی گزینۀ     گزینه 2

هر کس این آتش ندارد   

نیست←2772
– –––
فعل

باد
––
مسند

نای این بانگ
– –––––

نهاد

نابود شود
– ––––––

فعل

در گزینۀ  جهش ضمیر وجود ندارد.  گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ « »: آسایش یک لحظه دمساز من نشد. (جهش دارد) 

گزینۀ « »: نفرت بالي دل و جان او شده (جهش دارد) 

گزینۀ « »: نفس او بگسست. (جهش دارد)

2781

2

3

4

گزینۀ  ) در چشم هاي تو می کارم/ بر دیدة تو می بارم: در هر دو مصرع جهش ضمیر وجود دارد.  گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ  ) هر دو ضمیر «ش» مضاف الیه هستند و بی جهش 

گزینۀ  ) گل به دسِت تو می دهم: مضاف الیه (بی جهش) 

گزینۀ  ) مژگاِن تو خون خلق می ریزد: مضاف الیه (بی جهش)

2793

1

2

4

 : بررسی و تحلیل گزینۀ  گزینه 3

باغ: پس از نقش نماي اضافه آمده  مضاف الیه است. 

یک چمن داغ: در جملۀ دوم فعل (بود) به قرینۀ لفظی محذوف است و در معناي «وجود داشتن» آمده پس دوجزئی است:  

2803

←

  
نهاد ← وجود داشت یک چمن داغ

– ––––––––
نهاد
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آیینه دار: مسند 

  
نهاد ← است آیینه دار

– ––––
مسند

خورشید
– –––––

نهاد

: خورشید

گزینۀ  صحیح است.  گزینه 1

شرح سؤال: 

 

2811

  
⋯ و دانه

– –––
معطوف

آب
––
مفعول

من
––
نهاد

می دهم⋅
– ––––

فعل

دستت
– –––
متمم

به گل
––
مفعول

من
––
نهاد

مرغ غمین در آشیانه!
– –––––––––––––

بدل

ای منتظر،
– ––––––

منادا

  
را باران خورشید

– ––––––––
مفعول

تو
––

مضاف الیه

دیده های
– –––––

متمم

در می بارانم/
– –––––

فعل

گل نقش امید
– ––––––––

مفعول

تو
––

مضاف الیه

چشم های
– –––––

متمم

در می کارم
– ––––

فعل

ترکیب هاي وصفی و اضافی پس از نقش نماي ـِـ :  گزینه 3

 – میوه دار     – شیرین     – دلپذیر     – راه         – کریم     – آفتاب زده     – درمان بخش         – درد : ( مورد صفت و مضاف الیه پسین)

282

123456788

شرح گزینۀ  : همه را گفتید [ که بروند ] اما نمی شد [ که بروم ] آقا.  گزینه 4

نمی توانستم [ بروم ]  شما عصبانی شدید و گفتید که دستور می دهید 

[ که برویم ] اما باز هم من نتوانستم که بروم بقیه توانستند [که بروند] بقیه رفتند  اما من نتوانستم [ بروم ] آقا. 

2833

شرح گزینۀ   :  ترکیب هاي وصفی :  پاي لنگ - هر روز - این پا - یک پا - این عصا- دو عصا -  این جا -  هر روز -  چیز بیشتر -  آن شب -  شب عزیز (  مورد)  گزینه 2

ترکیب هاي اضافی :  افتخار من -  خود من - دل خوشی من - گرد قاب -  قاب عکس - عکس  تان (عکس شما )- سنگ  تان -  گلدان  تان - خاطرات من -  یاد من (  مورد)

284211

10

واژه هاي: «تهمتن - گردسجستانی - کوه کوهان - مرد مردستان - رستم دستان» :  بدل   گزینه 4

واژه هاي: دیواره و خنجر :  معطوف  

کشته هر سو بر کف و دیواره هایش نیزه و خنجر: بدل از «چاه»: 1 بدل 

2855

2

«دیدن» در معناي «پنداشتن و تصور کردن» از افعال «مسند» پذیر است. ولی در معنی اصلی خود قید می پذیرد.  گزینه 1

رخ شاه کاووس را دید: معناي اصلی/ پرشرم: قید 

سخن گفتنش با پسر نرم دید: پنداشت، تصور کرد/ نرم: مسند 

286

«یکی»نهاد است – را به معنی (براي - به )  گزینه 4

یکی به دیگري مژده داد. 

نهاد

287

 .( ) مثل اینکه در کنارش گل و گیاه بود ( گزینۀ    دو جمله دارد   اسب و قباي سوار چنان شد ( گزینه 4

 .( ) کزین سان بود گردش روزگار ( ) اندوه مدار ( گزینۀ    سیاوش بدو گفت (

 .( ) که شاه نو از آتش بیرون آمد ( ) غو برخاست ( گزینۀ    چو او را بدیدند (

 .( ) چاره کار دل گسل (دل آزار) را کنم ( ) که از این زشت کردار دل بشویم ( گزینۀ    همان به (

2884←12

1←123

2←123

3←123

دوزخ براي من خوار گشت   متمم  گزینه 1

نه گردد مرا دل نه روشن روان   دِل من   مضاف الیه 

سر پر ز شرم و بهایی مراست   براِي من   متمم 

فرود آمد از باره بردش نماز   به او نماز برد   متمم 

289←

←←

←←

←←

در گزینۀ    صفت فاعلی «خندان»   [ بن مضارع + ان ]  گزینه 3

سایر گزینه ها :   در گزینۀ    سیاه 

در گزینۀ    سپید 

در گزینۀ    پاك  

همه صفات، صفت ساده هستند. 

2903←←

1←

2←

4←

گزینۀ    صفت زرین   نسبی است.  گزینه 1

سایر گزینه ها :   گزینۀ    بد   صفت ساده 

گزینۀ    نیکی دهش   صفت فاعلی

2911←←

2←←

3←←
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←←4گزینۀ    روشن   ساده 

نیروي یزدان نیکی دهش   صفت مضاف الیه  گزینه 4

» همان «کیکاووس» است که اجزاي آن مقلوب شده است؛ پس نمی توانیم «کی» را وابستۀ وابسته در نظر بگیریم.  * نکته: «کاووس کی» در گزینه «

292←

1

«فقر» وادي هفتم است و وادي قبل از آن، وادي «حیرت» است و «توحید» وادي پنجم است و وادي قبل از آن، وادي «استغنا» است.  گزینه 2 293

زیرا ضمیر «ت» در «بنمایدت» مضاٌف الیه واژه ي «نظر» است؛ یعنی «بعد از آن، سرزمینی بی انتها از معرفت در برابر نظر (مضاف) ـَ ت (مضاٌف الیه) آشکار می گردد.  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

)، «ت» مضاٌف الیه «پیش» است و به درستی به آخر آن چسبیده است.  در گزینۀ (

)، «ت» در «آیدت» متمم است (براي تو می آید) و به درستی پس از فعل و شناسه آمده است.  در گزینۀ (

)، «ت» در «بایدت»، متمم است (در این جا در باختِن ملک و ثروت براي تو ضروري است)؛ بنابراین، به درستی پس از فعل و شناسه آمده است.  در گزینۀ (

294

1

2

3

در این گزینه، نقش تبعی نیامده است. «واو»هایی که در این گزینه آمده است، همه از نوع «واو» ربط یا پیوند هستند و دو جمله را به  هم پیوند داده اند و معطوف نیستند.  گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها: 

)، «بلندترین کوه روي زمین» بدل از «کوه قاف» است )، «پرندگان» بدل از «ما» است، و نقش تبعی است. واژة «شهریار» نیز «معطوف» به واژة «پیشوا» است و نقش تبعی است. در گزینۀ ( در گزینۀ (

) نیز «ناامیدي» معطوف به واژة «خستگی» است و نقش تبعی است.  و نقش تبعی است. در گزینۀ (

295

12

4

زیرا، واژة «این» به تنهایی آمده است و به واژة بعد از خود اشاره نمی کند و از همه مهم تر، قابل جمع بستن است. (بعد از اینها، وادي حیرت پیش می آید.)  گزینه 3

اّما در دیگر گزینه ها، واژة «این» قابل جمع بستن نیست و به اسم بعد از خود اشاره می کند. 

) نمی توان گفت: «براي این  راه، شیرمردي شگرف باید.»  در گزینۀ (

)، «این» به همراه «راه» آمده است و به آن اشاره می کند و آن را به صورت «در جهان کس از این  راه نیامد.» نمی توان به کار برد.  در گزینۀ (

) نیز چنین است. نمی توان گفت: «بی شک این  سی مرغ، آن سیمرغ بود.»  در گزینۀ (

296

ها1

ها2

ها4

بیت «الف»  خواجۀ معروف / بندة گمنام  گزینه 3

بیت «ب»  شام / حرام / حرام (محذوف) 

بیت «ج»  خاك / بر این / موافق 

بیت «د»  دیباچه 

297←

←

←

←

» دیوانۀ قلمرو صحراي وحشت: مضاف الیِه مضاف الیه  گزینۀ « گزینه 2

» گوشۀ آن بام: صفِت مضاف الیه  گزینۀ «

» سلسلۀ زلف تو: مضاف الیِه مضاف الیه  گزینۀ «

» میانۀ دل ما: مضاف الیِه مضاف الیه گزینۀ «

2981

2

3

4

در وابسته هاي پسین فلش از وابسته به  سمت عقب است؛ ولی در وابسته هاي پیشین فلش به  سمت جلو باید باشد.  گزینه 2

حسرت: هسته / آن لعل روانبخش: لعل: هسته، آن: وابستۀ پیشین / روانبخش: وابستۀ پسین 

299

بررسی موارد:  گزینه 1

الف) در میان من و لعل، لعل: معطوف 

ج) اي نصیحت گو [با تو هستم]: حذف فعل 

ب) گونه: ممیز 

د) جمله: بدل 

300

گزینه 4

در این گزینه وابستۀ وابسته نیامده است و فقط چهار با مضاف الیه آمده است.

 

 

 

   

301

من
––

مضاف الیه

 شد  یار خود
– ––

مضاف الیه

مننجست اسرار هر کسی از ظن
––

مضاف الیه

من
––

مضاف الیه

از درون

: (1
خویش
– ––––
مضاف الیه

وصل
– –––
مضاف الیه

روزگار
– –––
مضاف الیه
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: (2
مجنون
– ––––
مضاف الیه

عشق
– –––
مضاف الیه

قصه های
– –––––

هسته

: (3
اشتیاق
– ––––
مضاف الیه

درد
–––

مضاف الیه

شرح
– ––
هسته

دیدار خوب          گزینه 2

توجه: ممکن است یک کلمه دو صفت بگیرد ولی صفِت صفت نداشته باشد 

این همرهاِن سست عناصر دو صفت دارد: این: صفت پیشین، سست عناصر: صفت پسین 

حتی ممکن است هر دو صفت پیشین یا پسین باشند اما باز صفت صفت نداشته باشیم. 

این چند کتاب: دو صفت پیشین دارد ولی صفت صفت ندارد. 

پدِر خوب مهربان: دو صفت پسین دارد ولی صفت صفت ندارد چون هر دو صفت پدر می باشند که هسته است.

یوسف302

مضاف الیه

کنعانـ

مضاف الیه مضاف الیه

ـم

مضاف الیه مضاف الیه

گزینۀ نخست: با توجه به معناي شعر و ماجراي داستان (نبرد گردآفرید و سهراب) روشن می شود که حرف ربط «اگر» از آغاز بیت حذف شده است. گزینه 2

گزینۀ دوم: هر دو مصراع یک جملۀ مستقل ساده است و حرف ربطی در کار نیست. 

گزینۀ سوم و چهارم: در هر دو بیت حرف ربط «که» پس از فعل «گفت» حذف شده است.

303

: «و» در اینجا واو همراهی است. واو همراهی نوعی حرف اضافه است. (چون بَُود آب شور : «نیست» در اینجا یعنی «نابود» و فعل «گردانند» مفعول و مسند می خواهد. // گزینۀ  گزینۀ  گزینه 3

: اگر پوسِت دوست را از هم بدري  «پوست» مفعول و : لیک یاِر هم کیسه کم بَُود (باشد)  «هم کیسه» صفِت نهاد است. // گزینۀ  و استسقا: چگونه بَود آِب شور با استسقا؟) // گزینۀ 

«دوست» مضاف الیه مفعول است.

30412

3⇐4⇐

: که از او فارغ [هستی]  معنایی // معاشران [با شما : خورشید تابان سپاه تو را [برنتابد]  لفظی // گزینۀ  : او برتر از نام و از جایگاه [است]  معنایی // گزینۀ  گزینۀ  گزینه 2

سخن می گویم]  معنایی

3051←2←3←

←

: با توجه به معنا، «و» در مصراع دوم میان دو جمله آمده و حرف ربط هم پایه ساِز دو جمله است نه حرف عطف (تنش از بیم شاه، : «رستم نیو» بدل «نهنگ بال» است. // گزینۀ  گزینۀ  گزینه 2

:«سیمین تن» بدِل «تو» است. : «ناَخلف» بدِل «تو» است. // گزینۀ  لرزان بود) // گزینۀ 

30612

34

«خودم» در گزینۀ دوم، بدِل «من» است. «متخلّص به مجید» در گزینۀ چهارم بدل درویش عبدالمجید طالقانی است. («میرزا» و «درویش» شاخص هستند.) «میرزا رضا» در گزینۀ سوم، بدِل گزینه 1

«برادرم» است: برادرم، یعنی میرزا رضا

307

«این» صفت اشاره است براي مدعیان. // «آن» در مصراع دوم (کان = که آن) ضمیر اشاره است. // در این بیت، پنج وابستۀ اسم دیده می شود. (نشانه هاي جمع «ان» در پایان «مدعیان» و گزینه 4

«بی خبران» و «ي نکره ساز» در پایان «خبري» که از چشمتان دور نماند؟)

308

گزینه 4 

  

چون «چنار» نوع درخت را مشّخص می کند، در حکم صفت است؛ پس «پیر» صفِت «درخت» است. «باغ» هم مضاف الیه «درخت» است؛ یعنی هر سه واژة «چنار»، «پیر» و «باغ» وابستۀ درجۀ اول هستند. 

نکته: اگر مضاف الیه جنس، نوع یا کارکرد مضاف را مشخص کند مانند صفت است. مثًال عکاسی و چنار نوع دوربین و درخت را مشخص می کنند. نقاشی هم نوع یا کارکرد کاغذ را بیان می کند، پس

با این که نوعاً اسم هستند اما در اینجا صفت فرضشان می کنیم. بنابراین صفت پس از آن ها مربوط به آن ها نیست. 

309

پاسخ منتا: ترکیب هاي اضافی: بن چاه، آبش، پهلوان هفت خوان، طعمۀ دام، طعمۀ دهان، دام خوان، دهان خوان   ترکیب  گزینه 3 310←7
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گزینه 2 

: «داشتن» و «راندن» در معنی عادي خود آمده اند و گذرا به مفعول هستند.  گزینۀ 

 

311

( =) : بگرداند، بپندارد1 دارد خوار
– ––
مسند

ای خوش آن کسی که نْفس را گزینۀ

2

( ) : بپندار3 بشناس زهِر قاتل
– –––––

مسند

دنیا را گزینۀ

( ) :  گردانید. 4  نابود نیست
– –––
مسند

همه را جمله گزینۀ

گزینه 1

312

( ) ( می کند.( تلخ
–––
مسند

نباتی است که کام را سخن دروغ کژ
––
نهاد

است. شکرین انجامی
– –––––––––

صفت

زهِر سخن راست راست
– –––
نهاد

ـ چه بنیاد («دگرباره» یک واژه است.) // گزینۀ  : ـ چند هفته // گزینۀ  ـ هر منزل   ـ چند منزل   ـ هر هفته    : : «یکدیگر» یک واژه است. «همه» بدل است. // گزینۀ  گزینۀ  گزینه 2

ـ هرجا   :

(«چه ... چه ...» حرف ربط هم پایه ساِز دوتایی است؛ نه صفِت پیشین.) 

31312123431

41

گزینه 4

314

⋅( ) [ ] [ تغییر بدهد[ را بگرداند محرابم
– ––––
مفعول

خِم آن ابروِی دلستان
– ––––––––––––

نهاد

می ترسم که من
––
نهاد

نمی بندی و را نقاِب زلف
– –––––

مفعول

کافر دل
– ––––

بدل

تو
––
نهاد

گزینه 1

315

( ) (  مفهوم «دولت فقر»( نیست. فرمان کسی
– –––––––

مسند

به بندۀ سلطنت فقر
– ––––––––––

نهاد

چون که  نیست که حاکِم درویش
– ––––––––

مسند

سلطاِن زمین
– –––––––

نهاد

گزینه 2      

 

(«اش» هم مضاٌف الیه نور است و هم مضاٌف الیه گرمی، یعنی با یک مضاٌف الیه، دو ترکیب اضافی ساخته شده است.)

316

/ اش/  
–––
م×2

با نور و گرمی بود/     شان
– ––
م

واقعیـ
– –––

م

احساِس بود/     شان
– ––
م

حقیقتـ تنهاترین
– ––––

ص

زیرا که آفتاب/  بودند     شیفته
– –––
مسند

به آفتاب آنان
– ––
ضمیر

/ بود/  صداقت
– ––––

م

بی فریِب
– –––––

ص

مفهوم اش
–––
م

با تابناکی بود رفاقت
– –––

م

بی ریاِی
– ––––

ص

مفهوِم

«ان» در «دل انگیزان» نشانۀ جمع است. دل انگیزان: دل انگیزها = (پرندگان خوش آواز)  گزینه 1

«ان» در بیت مورد نظر و سه گزینۀ دیگر «ان» فاعلی است که حالت را نشان می دهد.

317

: «سخِت» اول (محکم): صفت براي «بند» // «سخِت» دوم (بسیار): قیِد مسند؛ یعنی، قیِد «سست بنیاد»  گزینه 3 گزینۀ 

: «خاموش»: مسند (مرغ تسبیح گوي باشد و من خاموش باشم) // «خامش»: قید («نشستن» که مسند نمی خواهد!)  گزینۀ 

: «سحر»ها: قید  گزینۀ 

: «تیِر» اول (تیر پرتاب کردنی): مفعول، «تیِر» دوم (عطارد): مضاٌف الیه گزینۀ 

3181

2

3

4

- تطاول (ستم) مضاٌف الیه است. - «خویشتن» مضاٌف الیه است.  - «معجزت» مضاٌف الیه است.  - «کودك» مضاٌف الیه است.  گزینه 2 3191234

 

حافظغزلبیتکدام
1012

).هسته است»بیت»)

گزینه 2

، «آزادي»، «خواستار» را توضیح می دهد و وابستۀ صفِت «خواستار» است.  در گزینۀ 

320

3

ایران: مضاٌف الیه // هر: صفِت مبهم // کس: مضاٌف الیه // دستیابی: مضاٌف الیه // ـَـ ش: مضاٌف الیه // حاکم (در اینجا اسم است و شخص حاکم منظور است.): مضاٌف الیه // پیشین: گزینه 2

صفت نسبی  صفت پسین 

321

←
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بررسی گزینه ها:  گزینه 1

گزینه 1) من او را عتاب آلوده دیدم (= پنداشتن): مفعول، مسند / اگر ماهی چنین باشد: مسند 

گزینه 2) غافل: مسند/ مجنون خرمن سوز: متمم (این کرامت جز براي مجنون خرمن سوز وجود ندارد.) 

گزینه 3) مست: مسند/ پنداشتن: در اینجا به معنی «گمان کردن» و سه جزئی با مفعول است/ می شناسی: چهارجزئی با مفعول و متمم است. 

گزینه 4) پنداشتن: در اینجا به معنی «گمان کردن» و سه جزئی با مفعول است./ سرمنزل مراد: مسند 

322

ترتیب اجزاي مصراع اول به این شکل است: تا سلسلۀ ایوان مدائن بگسست، پس نوع را فک اضافه است. / فعل «بگسست» دوجزئی و ناگذر است و فعل «شد» سه جزئی اسنادي است.  گزینه 3

افعال «گسست و شد» ماضی هستند. 

323

مداین
– –––
مضاٌف الیه

ایوان
– –––
مضاٌف الیه

سلسلۀ
– –––
هسته

گروه اسمی:

(این وابستۀ پیشین، صفت اشاره است.)  گزینه 4

» «آن» متمم.   » «این» نهاد است و در گزینۀ « در گزینه هاي « و 

324

123

در بیت الف: آن پی مهر تو گیرد / پی خویش نگیرد / و در بیت «د» دوست دارد / آن که دوستش داري عالوه بر فعل به مفعول هم نیاز دارد.  گزینه 3 325

چهار مورد: او(مضاف الیه مضاف الیه) / بلند(صف مضاف الیه)/ ش(مضاف الیه صفت)/ مرکب(مضاف الیه مضاف الیه)  گزینه 2

)سه مورد: حافظ/ ش/ لب 

)سه مورد: دلگشا/ تو/ من 

)سه مورد: زلف/ خم  اندرخم/ جانان 

326

1

2

3

در هر سه مصراع «گل» نهاد است.  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

) پنج ترکیب وصفی: این راه/ راه پر از خار/ این خارها/ همه خارها/ این زودي، باغ جمال: اضافۀ تشبیهی 

) مصراع  و  و  بالغی و مصراع  عادي است. 

) فعل هاي (بودي/ نپیمودي/ در پی دارد) سه جزئی و فعل هاي (آمد/ رفت) دو جزئی هستند.

327

1

31243

4

گزینۀ   : در بیت «ب» : گروه اسمی صاف این سر خم : صاف هسته، سر مضاف الیه، این : صفت مضاف الیه، خم : مضاف الیه مضاف الیه. در بیت «د» : گروه اسمی گرد لب جانبخش تو  : گزینه 4

گرد : هسته، لب : مضاف الیه ، جانبخش : صفت مضاف الیه، تو : مضاف الیه مضاف الیه   

3284

اجزاي جمله در مصراع سوم : نهاد + مفعول + فعل  گزینه 3 329

ب) نگاه آن سمن بر  گزینه 4

ج) گل این باغ 

هـ) رخسار آن خورشیدطلعت 

330

فعل هاي «نیست» در پایان هر سه مصراع غیراسنادي است و در معناي «وجود ندارد» به کار رفته و سه واژة «مستی، پستی و هستی» نهاد هستند.  گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها: 

»: «وابستۀ وابسته» در مصراع  (ت مضاف الیه مضاف الیه است) و ترکیب وصفی در مصراع  (یک صفت شمارشی است)  گزینۀ «

»: «را» حرف اضافه به معنی براي در بیت اول و «را» مفعول در بیت دوم  گزینۀ «

»: الگوي ساخت مصراع  است.  گزینۀ «

331

214

3

43

دل مضاف الیه مضاف الیه و بی زنگار صفت مضاف الیه است.  گزینه 1 332

بیت منادا ندارد. جمله در مصراع اول شامل نهاد (فکرت صائب)، مفعول (شکار دل) و فعل است و در مصراع دوم الگوي جمله نهاد (کمند نالۀ او)، مسند (دل شکار) و فعل اسنادي است.  گزینه 2 333

بررسی همۀ گزینه ها:  گزینه 3

» : «را» به جاي کسرة اضافه (فّک اضافه)  مرا همت بلند: همت بلند من، مرا طبع غم زداي: طبع غم زداي من  گزینۀ «

» : «را» به جاي کسرة اضافه (فّک اضافه)  دعوِي او را دلیل: دلیِل دعوِي او.  گزینۀ «

» : «را» به معنی «براي» و حرف اضافه است  ما را به جز خیالت: براي ما به جز خیال تو.  گزینۀ «

» : «را» به جاي کسرة اضافه (فّک اضافه)  مرا نگینۀ دل: نگینۀ دِل من. گزینۀ «

334

1←

2←

3←

4←

»: سپر نقش دستوري مسند دارند. اما بیت  فاقد این نقش است. فعل «هست» در این بیت اسنادي نیست و نقش مسند »: چمن آراي و در گزینۀ « »: خوش، گزینۀ « در گزینۀ « گزینه 3 3351243
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نمی پذیرد. معناي مصراع اول: «تا فرصتی وجود دارد، از زندان جسم بیرون آي» 

» را در هر دو مصراع نشانۀ مفعول است. » حرف اضافه و در گزینۀ « حرف «را» در گزینه هاي « و  و  گزینه 2 3361342

در مصراع دوم این بیت، جمله اي با ساختار خواسته شده در سؤال دیده می شود:  گزینه 2

ز خود        

337

بی خبر
– –––
مسند

م
–

مفعول

گرداند :
– ––––

فعل

(او)
– ––

نهاد (محذوف)

را (من)
– ––
مفعول

بی خبر
– –––
 مسند

می گرداند .
– ––––––

فعل

) آن ها: نهاد / ش: در خوانندش: مفعول / کیمیا: مسند / خوانند: فعل / چهره  هاشان: نهاد  چون زر: مسند / است: فعل اسنادي  گزینه 1

) درونت حرص نگذارد: نهاد + فعل / زر بر دوستان پاشی: نهاد + مفعول + فعل / شکم خالی چو نرگس باش: نهاد + مسند + فعل / تا دستت درم گردد: نهاد + مسند + فعل 

) از عشق تو نشکیبم: نهاد + متمم + فعل / گر [مرا] خوانی: نهاد + مفعول + فعل / گر [مرا] رانی: نهاد + مفعول + فعل / دل افتاده در کوي تو می بینم: نهاد + مفعول + فعل 

) ناصح که می زد الف عقل از حسن لیلی وش بتان: نهاد + فعل (بقیۀ اجزاي این جمله قابل حذف است.) / یک شّمه بنمودم به او: نهاد + مفعول + متمم + فعل / عاشق نه مجنون کردمش: نهاد +

مفعول + مسند + فعل

3381

2

3

4

«چو» حرف اضافه است و گروه اسمی «کلک سعدي» متمم است.  گزینه 4

«همه روز» قابل حذف است و نقش هاي نهادي، مفعولی، متممی و  را نمی پذیرد؛ بنابراین گروه قیدي است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: عشق گریبان ما را به دست کسی نداد (ما مضاف الیه است)  گزینۀ «

»: رنجیدن، کافري است (کافري: مسند)  گزینۀ «

»: از عندلیب شیدا پرسشی نکنی (عندلیب شیدا: متمم)  گزینۀ «

339

⋯

1

2

3

»، «موج جوهر» و «چه» مفعول هستند و مسند وجود ندارد.  در بیت گزینۀ « گزینه 4

تشریح گزینه هاي دیگر: 

»: نهاد: (من) / مفعول: ضمیر متصل «ش» / مسند: عاشق نه مجنون / فعل: کردم  گزینۀ «

»: نهاد (خضر) + مفعول (دیوار) + مسند (آباد) + فعل (کرد)  گزینۀ «

»: نهاد (هرکه) + مفعول (روي خویش) + مسند (وقف سیلی استاد) + فعل (کرد) گزینۀ «

3404

1

2

3

بررسی همۀ گزینه ها:  گزینه 3

»: (سه مورد) زین تن - تن بی جان - جان بی تن  گزینۀ «

»: (سه مورد) این اساس - این نژاد - این پیوند  گزینۀ «

»: (چهار مورد) این معجر - سپید معجر - یکی اورند - کبود اورند  گزینۀ «

»: (سه مورد) مادر سرسپید - این پند - سیاه بخت فرزند  گزینۀ «

341

1

2

3

4

بررسی همۀ گزینه ها:  گزینه 2

» : غدرش مرا می سوزاند [ بسوزد ]: گذرا  گزینۀ «

» : من می سوزم از اشتیاق تو [ می سوزم ]: ناگذر  گزینۀ «

» : غفلتم می سوزد (م: مفعول است)  غفلت مرا می سوزد [ می سوزاند ] : گذر  گزینۀ «

» : داغ جدایی جگرم[را]  می سوزد [ می سوزاند ] : گذرا  گزینۀ «

342

1

2

3←

4

  /  /  /  /  :« گزینۀ « گزینه 4

  /  /  /  :« گزینۀ «

  /  /  :« گزینۀ «

  /   :« گزینۀ «

دوِد آه3431
– –––

1

دِل سوختگان
– ––––––––

2

گرِد آیینه
– –––––

3

آیینۀ روی
– ––––––

4

روِی تو
– ––––

5

کنگرۀ کاخ2
– ––––––

1

کاخ وصل
– ––––––

2

آستانۀ او
– –––––

3

خاک در
– ––––

4

سلطاِن ازل3
– ––––––

1

گنِج غم
– ––––

2

غِم عشق
– –––––

3

چشِم یار4
– –––––

1

دهاِن یار
– –––––

2

در این گزینه دو ترکیب وصفی به کار رفته است: صد غنچه، هرجا / سه ترکیب اضافی: غنچۀ دل،  نفس ما، نسیم سحر  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

»: ترکیب هاي وصفی: هرچه، هرکه، دو عالم / ترکیب هاي اضافی: اسیر عشق، گداي یار  گزینۀ «

نکته: اسیر عشقم و گداي یارم به ترتیب یعنی اسیر عشق و گداي یار هستیم پس ـَم نقش مضاف الیهی ندارد.

344

1

29

دستور - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



»: ترکیب هاي وصفی: آن مقصد - مقصد عالی - گامی چند / ترکیب هاي اضافی: لطف شما  گزینۀ «

»: ترکیب هاي وصفی: هر چراغ، شب تار / ترکیب هاي اضافی: ره گم گشته اي، شب عدم، شمع مزار  گزینۀ «

2

3

صفت هاي مبهم: همه چیز، همۀ احوال، هیچ پیشامد، هیچ حادثه، همۀ دلتنگی ها.  گزینه 2 345

» وابستۀ وابسته صفت مضاف الیه است.  » از نوع مضاف الیه مضاف الیه است، اما در گزینۀ « ،  و  وابستۀ وابسته در گزینه هاي « گزینه 2

                     

)2گزینۀ غم این کار:)

         

3461342

شکل گسترش یافتۀ بیت:  گزینه 3 347

نشد/
– ––

فعل اسنادی

تهی
– ––
مسند

روشن
– –––
معطوف

و
–

عطف

صاف
– –––
صفت

می
–––
متمم

از
––

حرف اضافه

من
––

مضاف الیه

ساغر
– –––
نهاد

می فروش
– ––––––
صفت پیر

پیر
––

مضاف الیه مضاف الیه

عاطفت
– ––––
مضاف الیه

یمن
– ––
متمم

به
––

حرف اضافه

هرگز
– ––
قید

ما در مصراع دوم بیت اول / ما در بیت دوم / ما در بیت چهارم  گزینه 3

را در مصراع اول بیت اول به معناي براي است و حرف اضافه به حساب می آید. چون براي ما هرچ کار در کار دیگران وجود ندارد. 

را در بیت سوم فک اضافه است: جان ما از سینه در می آید. 

را در مصراع اول بیت چهارم هم حرف اضافه است.

348
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فارسی 1 (کنکور 1400)

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: قرابت دهم - آقاي کنکور

بیت :«آدمی چون تو در آفاق نشان نتوان داد / بلکه در جنّت فردوس نباشد چو تو حور» با کدام بیت تناسب معنایی دارد ؟    . 1

( سراسري زبان – 86 )

که به ما سوا فکندي همه سایه ي هما را علی اي هماي رحمت تو چه آیتی خدا را !

متحیّرم چه نامم شه ملک الفتی را ! نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

ز چمن نرست سروي ، که ز بیخ بر نکندش چو درخت قامتش دید صبا به هم بر آمد

عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست  

مفهوم کدام بیت با کّل اناء یترشح بما فیه   نامتناسب است؟  . 2

مغرور شود نداند از دشمن دوست بداصل گدا ، چو خواجه گردد ، نه نکوست

پاك دامانی دلیلش روي نورانی بود پاك دامانی چو شمع و نور بارد از رخت

رتبه ي پیرهن آري ز قبا معلوم است می دهد ظاهر هر کس خبر از باطن او

کاوست برون مغز و درون استخوان آن که چو خرماست رفیقش مدان

ح بما فیه   با کدام بیت تناسب دارد ؟  مفهوم   ُکّل اناء یََترشُّ  . 3

 ( سراسري زبان – 82 )

زان پیش تر که میل شرابش کند خراب دل خانه ي خداست چو مصحف عزیزدار

گل شکفته در این بوستان نمی باشد به زیر چرخ دِل شادمان نمی باشد  

در هر که هر چه باشد رفتار می نماید در پیش ما فتاده ست مستّی و هوشیاري

خوب شد اسباب خودبینی شکست از قضا آیینه ي چینی شکست  

بیت «زینت قرآن، بی جمال بهشت تمام است و زینت بهشت، بی جمال و کمال قرآن، ناتمام است.» با کدام بیت تناسبی ندارد؟  . 4

چه حاجت است که مّشاطه ات بیاراید(مّشاطه: آرایگر)    تورا که حسن خداده هست و حجلۀ بخت 

 تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی  به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را

 به آب و رنگ خال و خط چه حاجت روي زیبا را  ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

 صد شهر بیاشوبی هر جا که تو برخیزي  صد بزم بیارایی هرجا که تو بنشینی

مفهوم کلّی عبارت «و َمثَِل قرآن، َمثَِل آب است روان؛ در آب، حیات تن ها بود و در قرآن حیات دل ها بود. آب را صفت طهارت است؛ چون تن به  . 5

نجاست بیاالید، به آب پاك گردد، و قرآن را صفت، طهارت است، چون تن به گناه و زلّت بیاالید، به قرآن پاك گردد» از کدام گزینه دورتر است؟

 ماهیان بحر پاك کبریا  هست قرآن حال هاي انبیا

 آب قرآن بر آتش تن ریز  بس از این شعرهاي بادانگیز

 در ضمیرش دیده ام آب حیات  برخور از قرآن اگر خواهی ثبات

 تو چو عاصی (گناهکار) تشنه در عرصات (محشر)  هست قرآن چو آب سرد فرات

مفهوم عبارت «این قّصه، عجب ترین قّصه هاست؛ زیرا که در میان دو ضد جمع بَود: هم ُفرَقت بَود و هم َوصلت؛ هم محنت بَود، هم شادي؛ هم راحت بود،  . 6

هم آفت...» با کدام گزینه ارتباط کم تري دارد؟

 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید  همچونی زهري و تریاقی که دید

 درد از درمان جدا کردن خطاست  درد و درمان را به هم آمیختند

 گنج و مار و گل و خار و غم و شادي به هم اند  جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست

 وز او گه آسمان پیدا و گه خورشید ناپیدا  همی رفت از بر گردون گهی تاري گهی روشن
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چند مفهوم کلیدي در داخل کمانک نادرست آمده است؟   . 7

«برادران یوسف، چون او را زیادت نعمت دیدند، و یعقوب را بدو میل و عنایت دیدند (میل و اشتیاق)، آهنگ کید و مکر و عداوت کردند (شکست

نیرنگ بازي) تا مگر او را هالك کنند و عالم از آثار وجود او پاك کنند. (حسادت برادران) تدبیر برادراْن برخالف تقدیر رحمان آمد. (برتري تقدیر خدا)

َملک تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد (زیادي نعمت) و مملکت و نبّوت زیادت بر زیادت کرد (توفیق الهی)، تا عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با

خواست خداوند غیب دان برابر نیاید. (نیرنگ بازي با خدا)» در کدام گزینه درست است؟

چهار سه دو یک

کدام گزینه متفاوت است؟  . 8

 صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم  گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست

 دیدي که به هیچ مرده بودم!؟  دیدم دهنی و رفتم از هوش

 گویی کز این جهان به جهان دگر شدم  از در درآمدي و من از خود به در شدم

 چشم ندارد خالص هر که در این دام رفت  هر که دالرام دید از دلش آرام رفت

مفهوم بیت «گه نعره زدي بلبل، گه جامه دریدي گل  /   با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها» با کدام گزینه قرابت کم تري دارد؟  . 9

 می پرستی برفت از یادم  تا دلم چشم می پرست تو دید

 به هواي سر کوي تو برفت از یادم  سایه ي طوبی و دلجویی حور و لب جوي

 به غیر عشق برفت آن چه بود از یادم  ز طفلی آن چه به من یاد داد استادم

 هرچه بخواندم همه برفت ز یادم  تا ورق روي تو مطالعه کردم

کدام گزینه به مفهومی متفاوت اشاره دارد؟  . 10

 ساقیا باده بده شادي آن کاین غم از اوست  غم و شادي بِر عارف چه تفاوت دارد؟

 آن درد به صدهزار درمان ندهم  از دوست به یادگار دردي دارم

 ور نه غم نیست که در عشق تو رسواي جهانم  غمم این است که چون ماه نو انگشت نمایی

 از غم خود هردمم شادي رسان  اي غمت خوش تر ز شادّي کسان

مفهوم بیت در کدام گزینه متفاوت است؟  . 11

 باید که فروشوید دست از همه درمان ها  آن را که چنین دردي از پاي در اندازد

 ز فکر آنان که در تدبیر درمانند، درمانند  دواي درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

 به دردي مبتال گشتم که درمانش نمی بینم  به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم

 درمان درد سعدي با دوست سازگاري  هر درد را که بینی درمان و چاره اي هست

کدام بیت مفهوم مقابل ابیات گزینه هاي دیگر است؟  . 12

 داستانی است که بر هر سر بازاري هست  عشق سعدي نه حدیثی است که پنهان ماند

 شکر خدا که سّر دلش در زبان گرفت  افشاي راز خلوتیان خواست کرد شمع

 بنده ي عشقم و از هر دو جهان آزادم  فاش می گویم و از گفتۀ خود دلشادم

 می گویم و بعد از من گویند به دوران ها  گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش

کدام گزینه با بیت «گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش             می گویم و بعد از من گویند به دوران ها» قرابت معنایی کم تري دارد؟  . 13

 داستانی است که بر هر سر بازاري هست  عشق سعدي نه حدیثی است که پنهان ماند

 نهان کی ماند آن رازي کز او سازند محفل ها  همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر

 وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد  پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد

 وین راز سر به مهر به عالم سمر شود  ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

2

قرابت دهم - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



کدام گزینه با بقیّه متفاوت است؟  . 14

 قهر و لطفش هست محبوب دلم  صلح و جنگ اوست مطلوب دلم

  وانتقام تو ز جان مطلوب تر  اي جفاي تو ز دوست خوب تر  

  با طرب تر از سماع و بانگ چنگ    آن بدي که تو کنی در خشم و جنگ 

   خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت  ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم  

تمامی بیت ها به جز بیت ..................  با هم قرابت معنایی دارند.  . 15

  پس سخن کوتاه باید والسالم  در نیابد حال پخته هیچ خام   

 آنچه جگرسوزه بود، باز جگرسازه شود  راز نهان دار و خمش ور خمشی تلخ بود

  گر تن زنم خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم  اي که میان جان من تلقین شعرم می کنی

  تا عرضه دارم از دوست در حضرتت پیامی  وان گاه گوش خود را بگشاي و باش خاموش

کدام گزینه مفهوم نهایی سخن شیخ به «زاهد» در عبارت زیر است؟   . 16

«شیخ گفت: اي زاهد، ما موشی در جعبه به تو دادیم و تو نتوانستی آن را پنهان نگهداري؛ اگر راز خدا را به تو بگویم چگونه می توانی نگهداري؟»

وین راز سربه مهر به عالم سمر شود  ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

 ز رویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند  ز چشمم لعل رمّانی چو می خندند می بارند   

 نگر تا نبیند در شهر باز   درون دلت شهربند(زندانی) است راز   

گوهر هرکس از این لعل توانی دانست  صوفی از پرتو می  راز نهانی دانست   

مفهوم آیۀ « کلُّ نفٍس ذائقۀ الموت: هرکس مرگ را خواهد چشید» در کدام بیت مشهود است؟  . 17

 نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد  این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید 

 بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد  آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 

  بیداد ظالمان شما نیز بگذرد  چون داِد عادالن به جهان در بقا نکرد 

 بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد  باد خزان نکبت ایّام ناگهان  

کدام بیت به موضوع متفاوتی اشاره دارد؟  . 18

 هم بر چراغدان شما نیز بگذرد  بادي که در زمانه بسی شمع ها بُکشت  

 انده مخور که بی خبر این نیز بگذرد  گر دور روزگار نه بر وفق راي توست  

 بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد  آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام  

 هم رونق زمان شما نیز بگذرد  هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد  

بیت «بر رمه چون گشت شبان چیره دست      او نه شبان است که گرگ رمه است» به کدام بیت نزدیک تر است؟  . 19

 گذران است بد و نیک جهان گذران  در بد و نیک جهان دل نتوان بست ازآنک  

 این گرگی شبان شما نیز بگذرد اي تو رمه سپرده به چوپاِن گرگ طبع  

 بود فرجام، گرگ گلّۀ خویش  شبان فارغ از گرگ بداندیش  

 کاین نصیحت ز جهان گذران ما را  بنشین بر لب جوي و گذر عمر ببین  

کدام گزینه مفهوم متفاوتی رابیان می کند؟  . 20

 نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد  این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید 

  بیداد ظالمان شما نیز بگذرد  چون داِد عادالن به جهان در بقا نکرد 

 بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد  آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام  

 بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد  باد خزان نکبت ایّام ناگهان  
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کدام گزینه به مفهوم بیت «آب عدل و دست احسان شوید از روي زمین  /  چرك ظلم این عوانان را به یک صابون عدل» نزدیک است؟  . 21

 ناچار کاروان شما نیز بگذرد  زین کاروان سراي بسی کاروان گذشت  

 بیداد ظالمان شما نیز بگذرد  چون داد عادالن به جهان بر بقا نکرد 

 تأثیر اختران شما نیز بگذرد  اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن  

 هم بر چراغ دان شما نیز بگذرد  بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت  

کدام بیت متفاوت است؟  . 22

 پاي دیوار ملک خویش بکند  پادشاهی که طرح ظلم افکند  

 ظلم از این مملکت برآرد گرد  عدل َورز و به ِگرد ظلم مگرد  

  زآن که ظلم شه است، ظلم سپاه  گو: سپه را زظلم دار نگاه  

 تاج از فرق تاجداران ظلم  ظلم بگذار ازآن که برباید  

درکدام بیت به اصطالح بازي متفاوتی اشاره شده است؟  . 23

  هم بر پیادگان شما نیز بگذرد  پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست  

 عرصۀ شطرنج رندان را مجال شاه نیست  تا چه بازي رخ نماید، بیدقی خواهیم راند  

  بر من این ششدر ایّام مگر بگشایید  چون دوشش جمع برآیید چو یاران مسیح  

 زیر پِی پیلش بین شهمات شده نعمان  از اسب پیاده شو بر نطع زمین نه رخ  

کدام گزینه به مفهوم «محاسبۀ نفس پیش از مرگ» اشاره دارد؟  . 24

حساب دولت و اقبال تا به روز حساب   نوشته دست زمانه بر او به خط قضا  

برون شدست هنرهاي او ز حد و حساب  حساب ملک جهان گرچه زیر حلقۀ اوست  

اگرچه ملک زمین را به دست اوست حساب   حساب دانش او را کرانه پیدا نیست  

که ماند از پس و روز حساب در پیش است   حساِب کردة خود کن حساب در چه کنی  

مفهوم عبارت «دل ها آن چنان صفایی می یابند که وصف آن ممکن نیست.» با کدام گزینه قرابت معنایی بیشتري دارد؟  . 25

زنگ ز آیینه زدودند و صفا بخشیدند   من صفا بودم و آیینه ام آلودة زنگ  

اگر دارد گهر آب صفا، پنهان نمی ماند چه الزم وصف شعر آبدار خود کنی صائب

یک بهشت جاودان با خود صفا آورده است   دیدة اهل صفا روشن که آن روشن روان  

چو در کنار نشست از میان صفا برخاست    اگر صفا طلبی کام دل مجوي که یار

مفهوم عبارت «خاك مظهر فقِر مخلوق در برابر َغناِي خالق است.» با کدام گزینه تناسب بیشتري دارد؟  . 26

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است   افتادگی آموز اگر طالب فیضی

هست مومن را غنا رنج وعنا   از خدا نبود روا جستن غنا  

میل غنا مکن که غنا صورت عنا(رنج) است   فقر است راحت دو جهان زینهار از آن

این تسلّط به من از فقر و غنا بخشیدند   مالک ملک بقا گشتم و سلطان غنا  

مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  . 27

در نیستی کوفت تا هست شد   بلندي از آن یافت کاو پست شد  

غبارش سرمۀ افالك گشته  زمین چون از تواضع خاك گشته  

مهرم به جان رسید و به عیّوق برشدم   چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب  

تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان   کم تر از ذّره نه اي پست مشو عشق بورز  
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کدام توضیح درست است؟  . 28

 ز قلِب سپاه اندر آشفت طوس / بزد اسپ، کاید بر اشکبوس (حرکت پهلوان ایرانی براي مبارزه با دشمن) 

 چو ُرّهام گشت از ُکشانی ستوه / بپیچید زو روي و شد سوي کوه (سرپیچی رهام از کشانی) 

برآهیخت ُرّهام، ُگرِز گران / غمی شد ز پیکار، دست سران (غمگین شدن دو پهلوان)

به گرز گران، دست برد اشکبوس / زمین آهنین شد، سپهر آبنوس (محکمی زمین، روشنی آسمان) 

مفهوم بیت«گر چه همه کوکبی به تاب است / افروختگی در آفتاب است.» از کدام گزینه برمی آید؟  . 29

 که اسپ اندر آمد ز باال به روي  یکی تیر زد بَر بِر اسپ اوي

 نبینم همی جز فسوس و مزیح  ُکشانی بدو گفت: با تو سلیح

 بدین روز و این گردش کارزار  پیاده، بِه از چون تو پانصد سوار

 ببین تا هم اکنون، سر آري زمان  بدو گفت رستم که تیر و کمان

کدام گزینه توضیح مقابل با بیت خود مطابقت کم تري دارد؟  . 30

 میان دلیران به کردار شیر (دلیر = سهراب)  بدو روي بنمود و گفت: اي دلیر

 مر آن را جز از چاره، درمان ندید (جنگ به جاي نیرنگ)  بدانست کاویخت گردآفرید

 ز چنگم رهایی نیابی؛ مشور (گور = گردآفرید)  نیامد به دامم به ساِن تو گور

 برین گرز و شمشیر و آهنگ ما (مخاطب بیت = سهراب)  دو لشکر، نظاره برین جنگ ما

عبارت «بدان که در لحظه لحظۀ روز می توانی خدا را به تمامی در تملّک خویش داشته باشی. کاش آرزویت از سر عشق باشد و تصاحبت عاشقانه؛ زیرا  . 31

آرزویی ناکارآمد به چه کار می آید؟» به کدام گزینه نزدیک است؟

ور بروي عدم شوم بی تو به سر نمی شود  گر تو سري قدم شوم ور تو کفی علم شوم 

باغ ارم سقر (دوزخ) شدي بی تو به سر نمی شود  بی تو اگر به سر شدي، زیر جهان زبر شدي 

آب زالل من تویی بی تو به سر نمی شود  جاه و جالل من تویی ملکت و مال من تویی  

داغ تو دارد این دلم جاي دگر نمی شود  بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود  

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  . 32

آسمان را دیده ام که در انتظار سپیده دم می لرزید. ستاره ها یک یک، رنگ می باختند. چمنزارها غرق در شبنم بودند.

منتظر هر آنچه به سویت می آید، باش و جز آنچه به سویت می آید، آرزو مکن.

در انتظار خدا بودن، ناتانائیل، یعنی درنیافتن این که او را هم اکنون در وجود خود داري.

من دشت را به هنگام تابستان دیده ام که انتظارمی کشید؛ انتظار اندکی باران.

مفهوم عبارت «به شامگاه، چنان بنگر که گویی روز بایستی در آن فرو میرد؛ و به بامداد پگاه چنان که گویی همه چیز در آن زاده می شود. نگرش تو  . 33

باید در هر لحظه نو شود. خردمند کسی است که از هر چیزي به شگفت درآید.» با کدام بیت تناسب بیشتري دارد؟

وارهد از حّد جهان بی حد و اندازه شود  هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود 

نو شدن حال ها رفتن این کهنه ها  چیست نشانی آنک، هست جهانی دگر  

نکوهیدن من نگردد کهن  به گرد جهان هر که راند سخن  

که از باد و باران نیابد گزند    پی افکندم از نظم کاخی بلند 

مفهوم برابر کدام گزینه نادرست است؟  . 34

اندر اِکرام و َسخاي خود نگر (طلب آمرزش از خدا)   منگر اندر ما، مکن در ما نظر 

با تو یاِد هیچ کس، نبود روا (برتري یاد خدا)   اي خدا، اي فضل تو حاجت روا 

عاشق خود کرده بودي، نیست را (آفرینش و بی کرانی علم الهی)   لّذِت هستی، نمودي، نیست را 

لطف تو، ناگفتۀ ما می شنود (آگاهی خدا بر نیاز انسان)   ما نبودیم و تقاضامان نبود 
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مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  . 35

     هرکه نیکوروست انسان او بود   جوهر انسان رخ نیکو بود 

     سزد که میل به باال نماید از پایان   چه جاي آب که خاك از شرافت این بوم 

کز شرافت می زند پهلو به عرش کردگار   این همایون بقعه(مرقد) یارب از کدامین سرور است

     شو از براي حفظ شرافت سپر همی  باش از براي دیدة بدبین به جاي تیر 

عبارت «اى چون سبزه بر آمده از دفتر روزگاران» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  . 36

که از باد و باران نیابد گزند   پی افکندم از نظم کاخی بلند 

یادگاري که بر این گنبد دّوار بماند   از صداي سخن عشق ندیدم خوش تر  

که خوانند هر کس بر او آفرین   بماند بسی روزگاران چنین 

چو احوال پریشان روزگاران   سر زلفش ز باد نوبهاران 

بیت «صد هزاران این چنین اشباه بین            فرقشان هفتاد ساله راه بین» مفهوم کدام بیت را تکمیل می کند؟  . 37

هر کسی بر طینت خود می تند مه فشاند نور و سگ عوعو کند 

این یکی محراب و آن بت یافته است معرفت زین جا تفاوت یافته است 

این دلیل اختیار است اي صنم  این که فردا این کنم یا آن کنم 

گر دلیلت باید از وي رخ متاب آفتاب آمد دلیل آفتاب 

مفهوم بیت کدام گزینه متفاوت است؟  . 38

عارفان را سخن، اینجاست که کوتاه شود    هرکه دانست، حکایت نتوانست از وي 

این نقش ماند از قلمت یادگار عمر  حافظ سخن بگوي که بر صفحۀ جهان 

که با مات کوتاه باشد سُخن تو در جنگ چندین دلیري مکن  

مرد بّقال از ندامت آه کرد  روزك چندي سخن کوتاه کرد 

کدام گزینه توصیف متفاوتی از طوطی است؟  . 39

خوش نوایی، سبز گویا طوطیی بود بّقالی و وي را طوطیی  

نکته گفتی با همه سوداگران در دکان بودي نگهبان دکان 

 پیش از آغاز وجود آغاز او  طوطی اي کاید ز وحی آواز او  

 در نواي طوطیان حاذق بدي در خطاب آدمی ناطق بدي          

ویژگی «ابدال» در کدام گزینه با بیت «جمله عالم زین سبب گمراه شد / کم کسی ز ابداِل حق آگاه شد» مشترك است؟  . 40

در دل و جان روید از وي سبزه زار این َدم ابدال باشد زان بهار 

هم ز حق دان از طعام و از طبق همچنان این قّوت ابدال حق 

در خلق پدید و ناپدیدند زان مِی که زبوش جمله ابدال  

پیشم آمد از ره صدق و صفا ناگهان مردي ز ابدال خدا  

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  . 41

و ان دگر شیر است کادم، می خورد آن یکی شیر است کادم می خورد 

و ان دگر شیر است اندر بادیه (ظرف) آن یکی شیر است اندر بادیه (بیابان)  

حمله مان از باد باشد دم به دم ما همه شیریم و شیران علم 

گر چه باشد در نبشتن شیر و شیر کار پاکان را قیاس از خود مگیر  
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با توّجه به مفهوم بیت «چون بسی ابلیِس آدم روي هست         پس به هر دستی نشاید داد دست» کدام بیت متفاوت است؟  . 42

بانگ بازان سپید آموختند ور نه این زاغان دغل افروختند  

بسته اند این بی حیایان بر زبان حرف درویشان و نکتۀ عارفان 

دیده گردد نقش باز و نقش زاغ گر بخواهی ور نخواهی، با چراغ  

راز هدهد کو و پیغام سبا  بانگ هدهد گر بیاموزد فتی (پسر)  

عبارت «عزیزي گفت: اي روح اللّه، چرا زبون این نا کس شده اي و هر چند او قهر می کند، تو لطف می فرمایی و با آن که او جور و جفا پیش می برد، تو  . 43

مهر و وفا بیش می نمایی؟» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟

این عجب من عاشق اي هر دو ضد   عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد  

هم مغرب ادبارها، هم مشرق اقبال ها   آتش فروز قهر تو، آیینه دار لطف تو 

 قهر زهر است و لطف پاد زهر است لطف کن آن که را که با تو به خدا است  

گاهیم به قهر می گدازي   گاهیم به لطف می نوازي  

کدام بیت بانظر شاعر درعبارت زیر مطابقت دارد؟  . 44

«حافظا، می خواهم هیچ کالمی را دوبار در قافیه نیاورم مگر آن که با ظاهري یکسان، معنایی جداگانه داشته باشد.»

 دیدي که چگونه گور بهرام گرفت  بهرام که گور می گرفتی همه عمر

 جان ما در بوتۀ سودا نهاد عشق شوری در درون ما نهاد 

 هرکه این آتش ندارد نیست باد  آتش است این بانگ ناي و نیست باد

 در زیر یکی توده رو «کم تر کوا» برخوان منگر که شه و میري بنگر که همی میري  

بیت  .................. و  .................. با عبارت «و گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می کاوند و سراپاي زندگی خویش را محاسبه می کنند» قرابت  . 45

معنایی دارند. 

  الف) تو پنداري که بدگو رفت و جان برد 

 ب) خرد ز پیري من کی حساب برگیرد  

 پ) تو حساب خویشتن کن نه عتاب خلق سعدي 

 ت) اینجا بنگر حساب خویش هم امروز  

 حسابش با کرام الکاتبین است  

 که باز با صنمی طفل عشق می بازم 

 که بضاعت قیامت، عمل تباه داري 

 کاینجا حاضر شدند مرسل و مرسل 

الف و پ پ و ت ب و پ الف و ت     

بیت «عاقبت منزل ما وادي خاموشان است / حالیا غلغله در گنبد افالك انداز» با کدام یک از ابیات زیر ارتباط معنایی دارد؟  . 46

 همی بر خروشید بر سان کوس  دلیري کجا نام او اشکبوس

 که گر آسمان را بباید سپرد  به لشکر چنین گفت کاموس گرد

 بر آمد ز هر دو سپه بوق و کوس  بر آویخت رّهام با اشکبوس

 ز بهرام و کیوان همی بر گذشت  خروش سواران و اسبان ز دشت

در بیت زیر، منظور از  ساالر انجمن کیست؟   . 47

 که ساالر آن انجمن گشت کم»  «چو آگاه شد دختر گژدهم

هجیر سهراب گردآفرید گژدهم

همۀ بیت ها به جز بیت .................. به مفهوم «وحدت وجود» اشاره دارد.  . 48

 حق اندر وي ز پیدایی است پنهان  جهان جمله فروغ روي حق دان

 که وجودم همه او گشت و من این پیرهنم  پیرهن می بدرم دم به دم از غایت شوق

 ز رحمت یک نظر در کار ما کن  الهی فضل خود را یار ما کن

 عجایب نقش ها سازي سوي خاك  فروغ رویت اندازي سوي خاك
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کدام بیت با بیت «گل به همه رنگ و برازندگی / می کند از پرتو من زندگی» تقابل معنایی دارد؟  . 49

 ماه ببیند رخ خود را به من  چون بگشایم ز سر مو شکن

 کیست کند با چو منی همسري  در بن این پردة نیلوفري

 بوسه زند بر سر و بر دوش من  چون بدوم سبزه در آغوش من

 کز همه شیرین سخنی گوش ماند  لیک چنان خیره و خاموش ماند

کدام یک از گزینه هاي زیر با بیت «الهی فضل خود را یار ما کن / ز رحمت یک نظر در کار ما کن» ارتباط معنایی ندارد؟  . 50

 در رحمت و فضل او نگه باید کرد  بر طاعت و خیر خود نباید نگریست

 به فضل خویشتن بخشی نجاتم  تو امید منی اندر صراطم

 تضرع کنان را به دعوت مُجیب  فرو ماندگان را به رحمت قریب

 فرو مانده به دریاي صفاتت  منم حیران و سرگرداِن ذاتت

کدام یک از گزینه هاي زیر توصیف کنندة شخصیت چشمه تا قبل از مواجهه با دریاست؟  . 51

 همان به که در پاي جانان دهی  نه روزي به بیچارگی جان دهی

 چون آزمودمش همه جز مکر و فن نبود  با هر کسی زدم به ره دوستی قدم

 باشد به قدر هّمت تو اعتبار تو  هّمت بلند دار که نزد خدا و خلق

 چون من به هنر کس اندر اقلیمی نیست  گر در خور قدر همتم سیمی نیست

کدام یک از ابیات زیر بیانگر شخصیت چشمه پس از مواجهه با دریاست؟  . 52

 عاقبت خاك شد و خلق بدو می نگرند  آنکه پاي از سر نخوت ننهادي بر خاك

 خبرت نیست که در پی چه خزانی داري؟!  اي گل سرخ که مغرور بهاران شده اي

 که خود نه پاي گریزش بود نه میل گریز  چنان به دام عزیز تو بسته است دلم

 همیشگی است در این منزلت اقامت من  نه راه رفتنم از تو نه راه برگشتن

بیت زیر با کدام یک از گزینه ها تناسب معنایی دارد؟    . 53

 عجایب نقش ها سازي سوي خاك»  «فروغ رویت اندازي سوي خاك

 اي بی خبر ز لذت شرب مدام ما  ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

 یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد  این همه عکس می و نقش نگارین که نمود

 که عاجز اوفتاد اندر کِف خاك  کجا وصف تو دانا کرد ادراك

 در هیچ مکان تو را نشان نتوان داد  با این که ز تو هیچ مکان خالی نیست

کدام یک از گزینه هاي زیر با بیت «بی روزي حالل دعا نیست مستجاب / از لقمه حرام شکم را نگاه دار» قرابت معنایی دارد؟  . 54

 شراب با تو حالل است و آب بی تو حرام  من آن نیَم که حالل از حرام نشناسم

 فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد  دال معاش چنان کن که گر بلغزد پاي

 نیست در دست خالیق نفع و ضّر  از خدا خواه هر چه خواهی اي پسر

 میزبان ماست هر کس می شود مهمان ما  رزق ما آید به پاي میهمان از خواِن غیب

در کدام یک از گزینه هاي زیر توصیه به مفهوم عبارت «به زبان دیگر مگو و به دل دیگر مباش تا گندم نماي جوفروش نباشی» دیده نمی شود؟  . 55

 دام تزویر مکن چون دگران قرآن را  حافظا می خور و رندي کن و خوش باش ولی

 ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم  پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت

 حافظ این خرقۀ پشمینه بینداز و برو  آتش ُزهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

 من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم  دور شو از برم اي واعظ و بیهوده مگوي
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مفهوم عبارت «معلم دور نبود، صورتک به رو نداشت» در کدام گزینه نیامده است؟  . 56

 دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست  از مهِر دوستان ریاکار خوش تر است

 شد دشمن من وه که چه طالع دارم  با هر که بگفتم که تو را دوست شدم

 نه همچو دریا خونخوار و پاکدامن باش لباِس ظاهر و باطن به هم موافق کن

 هر که دارد هر دو با ما آشناست   ظاهر و باطن به یکدیگر خوش است

مفهوم و معنی عبارت «براي اولین بار در عمرش – جز در عالم شاعري – یک کار غیر عادي کرد؛ یعنی زمستان به یوش رفت» در کدام گزینه بطور  . 57

کامل ذکر شده است؟

محال بود که نیما در زمستان به یوش سفر نکند.

نیما یک بار در زمستان به یوش رفت که همین باعث مرگش شد.

در عالم تخیل، نیما زمستان هاي یوش را به زیباترین نوع می سرود.

نیما عالوه بر شاعري کارهاي غیر معمول دیگري هم در یوش براي خودش دایر کرده بود.

معنی کدام گزینه اشتباه نوشته شده است؟  . 58

مُکاري از ما سی دینار مغربی می خواست: کرایه دهندة اسب و شتر از ما سی دیناِر مغرب طلبکار بود.

وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند: دست تنگ بود و نمی توانست به من کمکی کند.

شوخ از خود باز کنیم: چرك و کثافت تنمان را بشوییم.

قیّم و دالك آمدند و خدمت کردند: کارگران حمام به خدمت ما رسیدند و مشغول به کار شدند.

بیت «برو شادي کن اي یار دل افروز    غم فردا نشاید خورد امروز» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  . 59

 آري نه کارها را دایم مراد باشد  بگذشت دي به شادي، امروز نامرادي

 دلت از خوف آن جا نسوز باشد  غم فردا تو را امروز باید

 مگو اسرار یزدانی به اغیار  برو اي یار این ِسّر را نگه دار

 دي گذشت و نیامده فردا  حالی امروز را غنیمت دان

مفهوم عبارت «به شّدتی که از روزگار پیش آید، نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار نا امید نباید شد» در کدام موارد دیده می شود؟   . 60

الف) نیست روشن گهر از سختی دوران دلتنگ 

ب) بیش از این سختی مکن با کار دشوارم بساز 

ج) با درد صبر کن که دوا می فرستمت 

د) از شب بخت سیاهم صبح امیدي نزاد 

هـ) بسا محنت که دولت آخِر اوست

ج – هـ ب – الف د – ج د – ب

مفهوم کدام گزینه با بیت «دمی آب خوردن پس از بدسگال / به از عمر هفتاد و هشتاد سال» یکسان است؟  . 61

 برآید پس از تیره شب آفتاب  پس از تیرگی روشنی گیرد آب

 تات بود دیو همی همنشین  بر نشوي تو بر جهاِن برین

 آسمان را پیشه بیداد آمده است  کار عالم ُسست بنیاد آمده است

 بعد از هزار دور که نوبت به ما رسید  پیمانه ام ز رعشۀ پیري به خاك ریخت

بیت «در حقیقت یار یکدل کیمیاست / چون صدف کمیاب و چون دّر، پر بهاست» با کدام یک از ابیات زیر مفهومی یکسان دارد؟  . 62

 غمی دارم همیشه همدم دل  دلی دارم همیشه همدم غم

 هر گیاهی نه کیمیا باشد  هر عصایی نه اژدها باشد

 درماندة خلق روزگارم  هر چند که بی رفیق و یارم

 وز همدم بی وفا جدایی خوشتر  با یار موافق آشنایی خوشتر
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توصیۀ عنصرالمعالی به فرزندش در عبارت «تا گندم نماي جو فروش نباشی» در کدام گزینه آمده است؟  . 63

دل اي رفیق بر این کاروانسراي مبند به سان آینه با کاینات یکرو باشی غّره مشو بدان که جهانت عزیز کرد گندم از گندم بروید جو ز جو

کدام یک از ابیات زیر با بیت «بلندي از آن یافت کاو پست شد / دِر نیستی کوفت تا هست شد» تناسب معنایی دارد؟  . 64

 کز خاکدان هستی، بر دل غبار دارم  سیالب نیستی را سر در وجود من ده

 تا کیمیاي عشق بیابّی و زر شوي  دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

 عاقبت خاك شد و خلق به دو می گذرند  آنکه پاي از سِر نخوت ننهادي بر خاك

 که در زمانه کسی جاودان نیاساید  بیا و در پِی آسایش عزیزان کوش

مفهوم بیت «برو شادي کن اي یار دل افروز / غم فردا نشاید خورد امروز» در کدام گزینه دیده نمی شود؟  . 65

 بر آن سر است که از خاك ما بسازد خشت  به می عمارت دل کن که این جهان خراب

انگار که نیستی چو هستی خوش باش  چون عاقبت کار جهان نیستی است

 خوش بیاساي زمانی که زمان اینهمه نیست  پنج روزي که در این مرحله فرصت داري

 هرگز مرا به شاخ گلی آشیانه نیست  شادم ز بی تعلقی خود که در چمن

مفهوم بیت «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها» در کدام گزینه دیده نمی شود؟  . 66

 آتش از سرزنش  خار چه پروا دارد  عاشق از طعنۀ اغیار چه سودا دارد

 مرهم عشاق چیست زخم ز بازوي دوست  داروي مشتاق چیست، زهر در دست نگار

 بس که بپسندید باید ناپسند  عشق را خواهی که تا پایان بري

 تا قبله گاه مؤمن و ترسا کنم تو را  مستانه کاش در حرم و دیر بگذري

کدام گزینه از بیت هاي زیر برداشت نمی شود؟    . 67

- سپاهی که عاصی شود بر امیر 

- ندانست ساالر خود را سپاس 

- نوآموز را ریسمان کن دراز 

- به سوگند و عهد استوارش مدار

ُو را تا توانی به خدمت مگیر  

تو را هم ندارد ز مکرش هراس 

نه بُگسل که دیگر نیابیش باز 

نگهبان پنهان بر او برگمار

لزوم بی اعتمادي توصیه به احتیاط احتمال پیمان شکنی نکوهش جاسوسی

1

2

3

4

تمامی ابیات زیر در حوزة ادبیات غنایی هستند. مشخص کنید کدام گزینه مفهومی متفاوت دارد؟  . 68

 صد فتنه و شور در جهان حاصل شد  از شبنم عشق خاك آدم گل شد

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد  در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

 ارادتی بنما تا سعادتی ببري  ُطفیل هستِی عشقند آدمی و پري

 ثبت است بر جریدة عالم دوام ما  هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟  . 69

 چون هنرهاي دگر موجب حرمان نشود(حرمان=محرومیت)  عشق می ورزم و امّید که این فن شریف

 بر او نمرده به فتواِي من نماز کنید  هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

 ثبت است بر جریدة عالم دوام ما  هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 دل ز جان و جان ز تن برکنده شد  مرگ آشامان ز عشقش زنده اند
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مفهوم کدام گزینه با عبارت «در مقابلۀ جفا، وفا کرد و در مقابلۀ زشتی، آشتی کرد» یکسان است؟  . 70

 چو بخت جلوه نکردي، مگر ز موي سپیدم  چو شمع خنده نکردي، مگر به روز سیاهم

 بهر بد خوي نباشد حَجري (سنگی) بهتر از این   با جفا جوي وفا کن که ز جورش برهی

 که هر دم بر گل دیگر سرایند  وفاداري مدار از بلبالن چشم

 وفا کن تا وفا بینی وفا را  جفا کردي جفا دیدي جفا را

مفهوم بیت «گه نعره زدي بلبل گه جامه دریدي گل       با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها» به کدام گزینه نزدیک تر است؟  . 71

 فراموشم شود موجود و معدوم  هر آن ساعت که با یاد من آید

 اي خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد  زیر بارند درختان که تعلق دارند

 و گرچه خار کشیدست در گلستان تیغ  ز عشق گل نرود عندلیب جاي دگر

 نه کم از بلبل مستی تو بنال اي ُهشیار  بلبالن وقت گل آمد که بنالند از شوق

مفهوم عبارت «با صدایی که به قول معروف از ته چاه در می آمد، با زهر خندي گفت: داد نزن! من گوش استماع ندارم، لَِمن تقول؟» با کدام بیت  . 72

متناسب است؟

 که عشق هر چه در این خانه دید غارت کرد  صالح و دانش و تقوي ز من طمع مکنید

 اي نصیحت گو به ترِك گوي، گوي  حال چوگان چون نمی دانی که چیست

 گفتمت چون ُدر حدیثی گر توانی داشت هوش  گوش کن پند اي پسر وز بهر دنیا غم مخور

 هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر  نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر

باتوجه به مفاهیم موجود در درس «خسرو» کدامیک از ابیات زیر با این درس ارتباط مفهومی ندارد؟  . 73

 به دگر در برون کند هوشش  به یکی در درآید از گوشش

 پس به هر دستی نشاید داد دست  چون بسی ابلیس آدم روي هست

 ور نوشته است پند بر دیوار  مرد باید که گیرد اندر گوش

 ز حیوان کم نشاید بودن اي دل  به صوت خوش چو حیوان است مایل

یکی از اعتقادات گذشتگان تأثیر آسمان و ستارگان بر سرنوشت بشر بوده است. این اعتقاد در کدام یک از گزینه هاي زیر دیده نمی شود؟  . 74

بسته کمر آسمان به پیکارم خورده قسم اختران به پاداشم تأثیر اختران شما نیز بگذرد هر نیمه شب آسمان ستوه آید

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  . 75

 که هرچه بر سِر ما می رود ارادت اوست  سِر ارادِت ما و آستان حضرت دوست

 ما، سر فداي خاك رسالت رسان دوست  گرزرفداي دوست کنند اهل روزگار

 گر آسایش رسانی ور گزندم  سري دارم فداي خاك پایت

 دست به بند می دهم گر تو اسیر می کنی  روي به خاك می کشم گر تو هالك می کنی

«باد صبا» در کدام گزینه مفهومی متفاوت دارد؟  . 76

 که سر به کوه و بیابان تو داده اي ما را  صبا به لطف بگو آن غزاِل رعنا را

 وگرنه عاشق و معشوق رازدارند تو را صبا و مرا آِب دید شد غّماز  

 لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود  اي جان حدیث ما بِر دلدار بازگو

 مگرش باد صبا گوش گذاري بکند  کس نیارد بِر او دم زند از قصۀ ما
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟  . 77

 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود  بر در شاهم گدایی نکته اي در کار کرد

 کسی ز سایۀ این در به آفتاب رود  گدایی در جانان به سلطنت مفروش

 تا به شب بر در معبود گدایی نکنی  پادشاهیت میّسر نشود روز به خلق

 گر این عمل بکنی خاك زر توانی کرد  گدایی در میخانه طرفه اکسیر است

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی بیشتري دارد؟   . 78

«گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش    می گویم و بعد از من گویند به دوران ها»

 باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی  دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

 بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم  فاش می گویم و از گفتۀ خود دلشادم

 در و دیوار گواهی بدهد کاري هست  گر بگویم که مرا با تو سروکاري نیست

 تشتش فتاد از بام ما نک سوي مجنون خانه شد  اي لولیان اي لولیان یک لولیی دیوانه شد

کدام بیت با «اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع / این گرگی شبان شما نیز بگذرد» قرابت معنایی دارد؟  . 79

 رعشه، تیغ از پنجۀ قصاب نتواند گرفت  در کهن سالی ندارد ظلم دست از کار خویش

 برانش از گله و پوست برکن از تن زود  اگر سگ گله با گرگ عقد محبت بست

هم بر پیادگان شما نیز بگذرد   پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست

 که دست ظلم نماند چنین که هست دراز  جزاي نیک و بد خلق با خداي انداز

در کدام گزینه به مفهوم «دوري از وطن» اشاره شده است؟  . 80

 بشود زو همه آن رونق و آن زینت و آب  هر درختی که ز جایش به دگر جاي برند

 صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی  بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

 که خاِر دشت محبت گل است و ریحان است  سفر دراز نباشد به پاِي طالب دوست

 چون باد، عمر به تکاپو گذشته است  از ما سراِغ منزل آسودگی مجو

در کدام گزینه مفهوم «وطن و وطن دوستی» دیده نمی شود؟  . 81

خانۀ خویش به ار چند خراب است و یباب (ویران) گرچه در شهِر کسان گلشن و کاشانه کنی

هیچ سازي ماهیان را چون صداي آب نیست دل درون سینه ام می رقصد از حرف وطن

بشود زو همه آن رونق و آن زینت و آب هر درختی که ز جایش به دگر جاي برند

 از دیگري مگوي که این خانه او گرفت  بیرون رو اي خیال پراکنده از دلم

ابیات گزینه هاي زیر دوبه دو با هم موقوف المعانی هستند به جز گزینۀ ......  . 82

 که گر آسمان را بباید سپرد  به لشگر چنین گفت کاموس ُگرد

 به ایرانیان تنگ و بند آورید  همه تیغ و گرز و کمند آورید

 که اي بیُهده مرِد پرخاش جوي  تهمتن چنین داد پاسخ بدوي

 من اکنون پیاده کنم کارزار  تو قلب سپه را به آیین بدار

 چو ُدخت کمند افکن او را بدید  بیامد دمان پیش گردآفرید

 نبُد مرغ را پیش تیرش گذر  کمان را به زه کرد و بگشاد بر

 تهمتن بدو گفت بر خیره خیر  به رستم بر آنگه ببارید تیر

 دو بازوي و جان بداندیش را  همی رنجه داري تن خویش را
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توضیح مصراع دوم در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟  . 83

 نباشی بس ایمن به بازوي خویش /  خورد گاو نادان ز پهلوي خویش (خوردن روزي دیگران نتیجۀ نادانی است)

 چو آمد خروشان به تنگ اندرش /  بجنبید و برداشت خود از سرش (سهراب کاله خود گردآفرید را از سرش برداشت)

 در دژ ببستند و غمگین شدند /  پر از غم دل و دیده خونین شدند (سهراب و لشگریانش به خاطر راه نیافتن به قلعه بسیار ناراحت شدند)

 چنان ننگش آمد ز کار ُهجیر /  که شد الله رنگش به کردار قیر (بیانگر شدت عصبانیت سهراب است)

کدام بیت با «صدهزاران این چنین اشباه بین/ فرقشان هفتاد ساله راه بین» ارتباط معنایی ندارد؟  . 84

کاین شاهد بازاري وان پرده نشین باشد  در کار گالب و گل حکم ازلی این شد 

اندر آتش امتحان کن چوب را و عود را  یک به یک درآب افکن جمله تر و خشک را  

پس به هر دستی نشاید داد دست  چون بسی ابلیس آدم روي هست  

لیک شد زان نیش و زان دیگر عسل  هر دو گون زنبور خوردند از محل 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  . 85

به جوش آمده خاك، بر کوه و سنگ   نماند ایچ با روي خورشید رنگ  

سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟    به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ 

 ز بهرام و کیوان همی برگذشت   خروش سواران و اسبان ز دشت 

عقاب دالور برآورد پر    برفتند از آن جاي شیران نر 

کدام یک از ابیات با بیت زیر تقابل مفهومی دارد؟   . 86

بپیچید زو روي و شد سوي کوه»    «چو رهام گشت از ُکشانی ستوه  

گریزان همی رفت پرخاشجوي    چو از چنگ رستم بپیچید روي 

 چه با خویشتن کرد باید ستیز   نه نیروي جنگ و نه راه گریز  

 که رّهام را جام باده ست جفت تهمتن برآشفت و با توس گفت

 پیاده نپیچید و ننمود پُشت   از ایشان فراوان بخست و بُکشت  

کدام بیت با ابیات دیگر تناسب معنایی ندارد؟  . 87

 اي شیخ پاکدامن، معذور دار ما را  حافظ به خود نپوشید این خرقۀ می آلود  

 در صراط مستقیم اي دل کسی گمراه نیست  در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست  

 به رنج و کوشش از ما برنگردد نوشته جاودان، دیگر نگردد  

 مدار از فلک چشم نیک اختري را  چو تو خود کنی اختر خویش را بد  

کدام بیت زیر در حوزة ادب غنایی جاي نمی گیرد و باید با لحن متفاوتی خوانده شود؟  . 88

به ره گشت ناگه به سنگی دچار جدا شد یکی چشمه از کوهسار

ما نیز یکی باشیم از جملۀ قربان ها هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید

گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم

که می رویم به داغ بلندباالیی به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید

کدام گزینه در حوزة ادبیات تعلیمی می گنجد؟  . 89

کان شحنه در والیت ما هیچ کاره نیست ما را ز منع عقل مترسان و می بیار

بیا که چشم و دهان تو مست و میگون است نه پادشه منادي زده ست می نخورید

جاریست ز آب دیدة ما بر کنار شط بغداد حسن را که تو در وي خلیفه اي

پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد بر آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی
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مضمون عبارت «درست است که اعمال ما ما را می سوزانند، ولی تابندگی ما از همین است» در کدام بیت زیر دیده  می شود؟  . 90

اگر تو دیدة دل را جال توانی کرد     ز سایۀ تو زمین آفتاب پوش شود

بساط خود اگر از بوریا توانی کرد   بر آستان تو نقش مراد فرش شود  

درون دیدة خورشید جا توانی کرد    اگر چو شبنم گل ترك رنگ و بوي کنی  

چو شمع از تن خود گر غذا توانی کرد   غذاي نور توانی به تیره روزان داد   

مفهوم کدام بیت درست مشخص نشده است؟  . 91

 برق از بوتۀ خاشاك نیاید بیرون ( ناپایداري ستم)    آتش ظلم به یک چشم زدن می میرد 

صاحبدالن نه کنج قناعت براي نان ( سرزنش سودجویی از زهد و پارسایی)   نان از براي کنج قناعت گزیده اند  

  گل خاك شده است و سبزه خاشاك شده است ( فانی شدن انسان)  می نوش و گلی بچین که تا درنگري

 چو تیر تهمتن در دیدة اسفندیار آید ( نگاه غضبناك)    به گاه خشم مژگان هاي او در چشم بدخواهان  

در کدام بیت، تصویري متضاد با تصویر این مصراع دیده می شود؟ «عنان را گران کرد و او را بخواند»  . 92

یک زمان درکش عنان بارگی   چون عنان صبر بردي از کفم  

چون دست در عنان زنی و پاي در رکاب   خدمت کند عنان و رکاب تو را فلک  

عنان بارة تیزتگ را سپرد   بگفت و به گرز گران دست برد  

بخت را نیست گسسته ز عنان تو عنان   فتح را نیست بریده ز رکاب تو رکاب  

ً آرزو کرده ام تا همۀ مهر من آن را دربر گیرد.» با همۀ مفهوم عبارت «هرگز در این جهان چیزي ندیده ام که حتّی اندکی زیبا باشد، مگر آنکه فورا  . 93

بیت هاي زیر به جز .......... ، هم سو است.

سماع است اگر عشق داري و شور   نه مطرب که آواز پاي ستور  

که نه هر کاو ورقی خواند، معانی دانست   قدر مجموعۀ گل مرغ سحر داند و بس  

 که به یک شعله به یک خواب لطیف  مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند  

چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟

مفهوم عبارت «همان دم که مخلوقی نظر ما را به خویشتن منحصر کند، ما را از خدا برمی گرداند.» با مفهوم کدام بیت در تضاد است؟  . 94

که به ماسوا فکندي همه سایۀ هما را   علی اي هماي رحمت تو چه آیتی خدا را  

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را   دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین  

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را   برو اي گداي مسکین در خانۀ علی زن   

متحیرم چه نامم شه مُلک الفتی را    نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت  

مضمون کدام گزینه به مضمون بیت «کهن شود همه کس را به روزگار، ارادت / مگر مرا که همان عشق اّول است و زیادت» نزدیک تر است؟  . 95

که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست    سر ارادت ما و آستان حضرت دوست   

آن دوستی که بود در این سینه باقی است   در دل همان محبّت پیشینه باقی است  

هر که دل دوست ُجست، مصلحت خود نخواست   سعدي اگر عاشقی، میل وصالت چراست؟  

 گرفتگان ارادت به جور نگریزند   روندگان مقیم از بال نپرهیزند   

بیت «بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاك؟ / بگفت آنگه که باشم خفته در خاك» با کدام گزینه تناسب مفهومی دارد؟  . 96

عجب ار باز نیاید به تن مرده، روانش   خفتۀ خاك لحد را که تو ناگه به سر آیی  

بسیار سر که در سر مهر و وفا رود   گر من فداي جان تو گردم دریغ نیست  

 مثل تو کیست در جهان تا ز تو مهر بگسلم تا تو به خاطر منی کس نگذشت بر دلم  

باور مکن که دست ز دامن بدارمت  تا دامِن کفن نکشم زیر پاي خاك  
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مفهوم بیت «با صد هزار جلوه برون آمدي که من / با صد هزار دیده تماشا کنم تو را» با کدام بیت در تضاد است؟  . 97

به ُعنفش کشان می برد لطف دوست (ُعْنف: زور) نه خود می رود هرکه جویان اوست

می کشد سوي خود آن سرو خرامان، چه کنم؟ من نه آنم که به دنبال دل از جا بروم

این قدر دانم که میل از جانب مطلوب بود من نمی دانم که این عشق و محبت از کجاست

ما همه پیچیده در کمند تو عمدا صید بیابان سر از کمند بپیچد

کدام بیت با سه بیت دیگر ارتباط مفهومی ندارد؟  . 98

تویی که مهر و وفا دیدي و جفا کردي منم که جور و جفا دیدم و وفا کردم

که یک باره دل از مهرم بریدي به جز مهر و وفا از من چه دیدي

عمر گو برچین بساط ماه و سال خویش را همچو عمرم بی وفا بگذشت ماهم سال هاست

ورنه در گلزار هستی سرو و گل نایاب نیست آنچه نایاب است در عالم وفا و مهر ماست

مفهوم بیت «هر نصیحت که کنی بشنوم اي یار عزیز / صبرم از دوست مفرماي که من نتوانم» از کدام بیت زیر دور است؟  . 99

بیش از این ما صبر نتوانیم، او ایوب بود چند گویی قصۀ ایوب و صبر او، بس است

که هرکه دل به تو پرداخت صبر نتواند کسی که روي تو دیده ست حال من داند

عاقلی باید که پاي اندر شکیبایی کشد کی شکیبایی توان کردن چو عقل از دست رفت

چون چاره نیست صبر به ناچار می کنم گفتم که چاره اي بود این درد عشق را

پیام عارفانۀ عبارت «در انتظار خدا بودن، ناتانائیل، یعنی درنیافتن این که او را هم اکنون در وجود خود داري.» به همۀ بیت هاي زیر، به جز ..................  . 100

، نزدیک است.

کی گشته اي نهفته که پیدا کنم تو را کی رفته اي ز دل که تمنّا کنم تو را

سینۀ او می شود لبریز از فیض اله هرکه بر درگاه او می آورد روي نیاز

 ولیکن چشم گه آگاه و گه بی اعتبار آمد کجا آمد کجا آمد کز اینجا خود نرفته است او

نعره مزن که زیر لب می شنود دعاي تو دور مرو سفر مجو پیش تو است یار تو

مفهوم عبارت «هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده ام که بی درنگ نخواسته باشم تمامی مهرم را نثارش کنم.» با کدام بیت زیر تناسب  . 101

ندارد؟

همه عالم به نور او اگر بینی، نکو بینی به چشم مست ما بنگر که نور روي او بینی

هرچه آید در نظر نیکو بود در نظر گر شور روي او بود

بوالعجب من عاشق این هر دو ضد عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست به جهان خّرم از آنم که جهان خرم از اوست

مفهوم بیت «کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید / قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام» در کدام بیت زیر دیده نمی شود؟  . 102

عاقالن گردند جمله کور و کر چون قضا بیرون کند از چرخ سر

چه بر تخت مردن چه بر روي خاك چو آهنگ رفتن کند جان پاك

به غیر مصلحتش رهبري کند ایام هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست

قضا چشم باریک بینش ببست اجل چون به خونش برآورد دست

مفهوم عبارت «سرچشمۀ همۀ دردسرهاي تو، اي ناتانائیل، گوناگونی چیزهایی است که داري.» به کدام بیت زیر نزدیک تر است؟  . 103

باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

همه آن است وگرنه دل و جان این همه نیست از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است

که چو خوش بنگري اي سرو روان این همه نیست منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش

ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست دولت آن است که بی خون دل آید به کنار
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کدام گزینه می تواند معانی مناسبی براي تعداد بیشتري از واژه هاي زیر باشد؟   . 104

«ِشبه، بعینه، بسنده، َویله، فراز آمدن، گبر»

مانند، کامل، نزدیک آمدن، خفتان  عیناً، آراسته، حصار، نوعی لباس جنگی  مانند، کافی، ناله، کم عقلی نظیر، شایسته، زره، دالور 

مفهوِم بیِت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟   . 105

حسن او در هفته اي گیرد زوال»  «گل اگر چه هست بس صاحب جمال 

تا راست کرد قامت خود را نهال گل    شد نخل ماتم از دم افسردة خزان 

آب گلستان ببرد شاهد گلروي من    برگ گل لعل بود شاهد بزم بهار 

می توانستم چو گل مشت زري پیدا کنم  می گرفتم تنگ اگر در غنچگی بر خویشتن 

چه کند بلبل شب خیز که سودا نکند  گل چو بر نالۀ مرغان چمن خنده زند 

همۀ ابیات با بیت زیر، تناسب مفهومی دارند؛ به جز ..................    . 106

 که دل به درد تو خو کرد و ترك درمان گفت»  «من و مقام رضا بعد از این و شکر و رقیب  

 بی خالف از وي برآورد داغ بی صبري دمار   هرکه روزي بی رضایش چهرة زیباش دید 

 ُدرد میخانۀ قسمت می سرجوش من است   در خرابات رضا نشو و نما یافته ام

 ولی چه سود که سررشته در رضاي تو بست   مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد 

 تدبیر این قضیّه برون زین سه چار نیست   صبر و تحّمل است و رضا چاره با قضا 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟  . 107

  چو الله داغ هوایی که بر جگر دارد   دل شکستۀ حافظ به خاك خواهد برد  

بنفشه زار شود تربتم چو در گذرم   چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست  

  ز تربتم بدمد سرخ گل به جاي گیاه   به عشق روي تو روزي که از جهان بروم  

  گر از سر خاکم بدمد برگ گیاهی  باشد غم هجر تو به خونابه بر آن نقش  

مفهوم مقابل کدام بیت «غلط» است؟  . 108

   از زیر پاي منصور کرسی کشید باید (فناء فی اهللا)    کرسی چه حاجت آن را کز عرش بر گذشته است

          در روزنامۀ خود هر روز دید باید (حاسبوا قبل ان تحاسبوا)   منشور رستگاري است طومار خود حسابان  

           نه پردة فلک را از هم درید باید (کل اناء یترشح بمافیه)   چون رنگ می ز مینا بیرون دوید باید  

           چون خنده اي دهد رو لب را گزید باید (الدهر یومان یوم لک و یوٌم علیک) نوش دکان هستی آمیخته است با نیش  

مفهوم حدیث «حاسبوا قبل ان تُحاسبوا» از کدام بیت، دریافت می شود؟  . 109

گردن عامل بود باریک در پاي حساب   در زماِن خط، مدار چشم او بر مردمی است  

مثل سلمان عجب ار ز آنچه درآید به حساب   زان خالیق که درآیند به دیوان حساب  

پیش چشم من ز عینک نصب، میزان حساب   صبح پیري نیست گر صبح قیامت، از چه کرد  

خود حساب آسوده است از پرسش روز حساب  سنگ کم در پلّۀ میزان خجالت می کشد

کدام بیت، با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟   . 110

به غیر مصلحتش رهبري کند ایام»   «هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست  

اگر برون دهم از دل غم نهانی خویش   در این جهان دل بی غم نمی شود پیدا

ُگل به چشم روزنم از مهر و ماه افتاده است   روزگارم تیره و بختم سیاه افتاده است  

ُکشدت گرچه سرا پاي شوي رویین   ز گمان قَدر آن تیر که بگریزد  

بس عجب نیست که گیتی همه افسون و دم است   بی می روشن اگر تیره شد آیینۀ عیش  
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مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  . 111

 ببخشا بر کسی کش زر نباشد  ایا پرلعل کرده جام زرین

 که ایزد در بیابانت دهد باز  تو نیکی می کن و در دجله انداز

 همی آفرین یابد از دهر بهر  ببخشد درم هر چه یابد ز دهر

 نیمی سوي خود می کش و نیمی می پاش  تعلیم ز اره گیر در امر معاش

مفهوم مرگ در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  . 112

 چون سپرش مه بود کی رسدش زخم تیر   هرکه شود صید عشق کی شود او صید مرگ 

 مرگ چنین خواجه نه کاري است خرد   گفت کسی خواجه سنایی بمرد 

 چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من   هست از پس پرده گفت وگوي من و تو 

 هم رونق زمان شما نیز بگذرد   هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد 

کدام گزینه با عبارت «شهر را از عدل دیوار کنی و راه ها از ظلم و خوف پاك کنی که نیاز نیست، به گل و خشت و سنگ و گچ» قرابت ندارد؟  . 113

 غیرت نیاورد که جهان پر بال کند   ساقی به جام عدل بده باده تا گدا 

 جهد کن تا عشق افزون تر شود   گر تو خواهی که شقاوت کم شود 

 خوبی چه بدي داشت که یک بار نکردي   صد بار بدي کردي و دیدي ثمرش را 

 گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید   عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق 

همۀ ابیات با بیت «بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول / من گوش استماع ندارم لمن تقول؟» قرابت معنایی دارد، به جز ..................  . 114

سخن چه فایده گفتن، چو پند می ننیوشم  مرا مگوي که سعدي طریق عشق رها کن 

دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم  حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد 

ناصحم بهر خویش می الید  من و مستی و عشق مه رویان 

که نقشی در خیال ما از این خوش تر نمی گیرد  خدا را اي نصیحت گو حدیث ساغر و می گو 

مفهوم و منظور محمدبن منور در حکایت «حقۀ راز» در کدام بیت بیان شده است؟  . 115

گفت ما را در دعایی یاد دار   رفت پیش عارفی آن زشت کار

و سکوت تو جواب همۀ مسئله هاست باز می پرسمت از مسئلۀ دوري و عشق

مهر کردند و دهانش دوختند   هرکه را اسرار حق آموختند  

که گذر کردند از دریاي خون   عارفان زانند دائم آمنون  

با توجه به بیت «زلف او دام است و خالش دانۀ آن دام و من / بر امید دانه اي افتاده ام در دام دوست»، کدام بیت مفهوم دورتري دارد؟  . 116

در بند آن مباش که مضمون نمانده است   یک عمر می شود سخن از زلف یار گفت 

راه هزار چاره گر از چارسو ببست    زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست 

در بند سر زلف نگاري بوده است    این کوزه چو من عاشق زاري بوده است 

به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر    ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر 

مفهوم «و من یتوکل علی اهللا فهو حسبه» از کدام بیت دریافت نمی شود؟  . 117

کی توکل هات را ضایع کند آنک گندم را ز خود روزي دهد

می ندانم در دو عالم مکسبی (مکسب: محل کسب)   گفت من بِه از توکل بر ربی   

روي کردم سوي تو تا بر سرم تقدیر چیست   دل تو را دادم توکل بر خداي دادگر  

از عزم ناقص خود یک جو خبر نداریم بر ناخدا توکل بیش از خداست ما را
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کدام بیت مفهوم مغایري با عبارت زیر دارد؟   . 118

«معلم دور نبود، صورتک به رو نداشت»

چون نیک بنگري همه تزویر می کنند   می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب  

من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم   دور شو از برم اي واعظ و بیهوده مگوي  

آن که او عالِم سّر است بدین حال گواست    ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق 

بهتر از زهد فروشی که در او روي و ریاست  باده نوشی که در او روي و ریایی نبود  

مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  . 119

تا با تو بگویم غم شب هاي جدایی وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی  

گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید   گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید  

که آشنا سخن آشنا نگه دارد   حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست  

با دوست بگوییم که او محرم راز است   رازي که با غیر نگفتیم و نگوییم  

کدام بیت با بقیه تفاوت دارد؟  . 120

که بر زانو زنی دست تغابن   حذر کن زانچه دشمن گوید آن کن  

تات همی دیو بود همنشین   بر نشوي تو به جهان برین  

بل بترس از مردمان دیوسار   دیو با مردم نیامیزد مترس  

که از مصاحب ناجنس احتراز کنید  نخست موعظه پیر صحبت این حرف است 

شبکۀ معنایی واژه ها در کدام گزینه همگی از یک نوع هستند؟  . 121

ارزشمند - رفیع - بلند - حضیض  سنان - فتراك - ترگ - زه  لگام - سمند - کمیت - افسار  گلشن - گلزار - سوسن - سرو 

بیت «اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن / تأثیر اختران شما نیز بگذرد» با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟  . 122

چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور  اي دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند 

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند  من ار چه در نظر یار خاکسار شدم  

بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم  حافظا چون غم و شادي جهان در گذر است  

ور ندهد دور روزگار نماند  هم بدهد دور روزگار مرادت  

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟   . 123

 حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی»   «بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد 

 شرمی از جلوة آن سرو قباپوشش باد   سرو اگر جلوه کند با تن عریان به چمن 

 به هیچ کار نیاید حیات بی حاصل  اگر همین خور و خوابست حاصل از عمرت 

 خجلت از نخِل دل بی ثمر خود داریم   خشک گردید و نشد طفلی از او شیرین کام 

 تا زبان اندر کشد سوسن که تو سوسن تري  تا که ز سرو از شرم قّدت قد خود پنهان کند 

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر در تقابل است؟   . 124

 گل صبر می پرورد دامن من»   «من آزاده از خاك آزادگانم 

 شکیب سهل بود، چندگاه خواهد کرد   چنین که جان به لب آمد مرا ز درد فراق 

 حیرت آیینه از سیماب می جوییم ما   آب حیوان در عقیق صبر پنهان کرده اند

 مانند خضر تشنۀ آب بقا نی ام  دارم عقیق صبر به زیر زبان خویش

 غبار کیست این یا رب که در جاِن حزین آمد؟   صبوري را دلم در خاك می جوید نمی یابد
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کدام دو بیت با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟    . 125

 به پیام آشنایی بنوازد این نوا را»  «همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی 

 الف - ُمرده ام، عیسی دمی خواهم که یابم زندگی 

ب - رفتی تو بدین زودي تو باد صبا بودي 

ج - هر صبح می کنم چو صبا ره سوي چمن 

د - از شوق تو اي دلربا آتش فتد در جان ما 

 همره باد صبا بفرست بوي خویش را  

مانندة بوي گل با باد صبا رفتی 

باشد که یابم از گل نورسته بوي تو 

چون آورد باد صبا بوي تو از گلزارها 

ب - ج  ب - د  الف - د  الف - ب 

مفهوم کدام گزینه از مفهوم بیت زیر دور است؟   . 126

 که بعد از من افروزد از مدفن من»  «مپندار این شعله افسرده گردد 

 که الله می دمد از خاك تربت فرهاد   ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم

 ز سوز آتش دل دود خیزد از کفنم   پس از هالك تنم گر به دجله غرق کنند 

 به تیغ شعله بریدند ناف داغ مرا   فسردگی مطلب از دلم که در ایجاد 

 چشم جان جانب لیلی نگران است هنوز   خاك شد دیدة غمدیدة مجنون و هنوز 

کدام گزینه با آیۀ «َو َمَکروا و َمَکراهللا واُهللا َخیُر الماِکریَن» تناسب ندارد؟  . 127

 در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد   طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد 

 و آن چه افزایند من بر کم زنم   حیله هاشان را همه بر هم زنم 

 پیش الّا اهللا آنها جمله الست   حیله ها و چاره ها گر اژدهاست 

 نوش و خوش گیرند و من ناخوش کنم   آب را آرند و من آتش کنم 

مفهوم بیت زیر با کدام بیت تناسب دارد؟   . 128

 عاشقی شیوة رندان بالکش باشد»   «ناز پرورد تنّعم نبرد راه به دوست 

 که هرچه پیش تو ننگ است پیش ما نام است   مکن مالمت رندان و ذکر بدنامی 

 کام در کام نهنگ است بباید طلبید   گر من از خار بترسم نبرم دامن گل 

 وقت است که بر پرم چون بال و پرم آمد   وقت است که مِی نوشم تا برق زند هوشم 

 نازپرورد وصال است مجو آزارش   دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود 

عبارت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟   . 129

«نبینی که یوسف را از روي نیکو بند و زندان آمد؟»

محضر قتل است حسن بال و پر طاووس را   سر ز دنبال خود آرا بر ندارد چشم شور  

به خوب رویی، لیکن به خوب کرداري خداي، یوسف صدیق را عزیز نکرد  

بت ز خاموشی به فریاد آورد ناقوس را   ناله و افغان من از لنگر تمکین اوست  

دو دیده تیر جفاي تو را نشانه کنم   وگر جفا کنی و بگذري ز راه و ما  

هر یومان: یوَم لَک و یوَم علیک با همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  قرابت دارد. مفهوم حدیث الدُّ  . 130

عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی   آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست

گهی نوش بار آورد گاه رنج   چنین است رسم سراي سپنج  

عزتی گر بود، رفت، از اعتبار ما مپرس   خوارتر از شیشۀ خالی به بزم باده ام

گهی پشت بر زین، گهی زین به پُشت   چنین است رسم سراي ُدرشت  
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مفهوم عبارت زیر با کدام گزینه تناسب دارد؟   . 131

«در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترك خود بکند.»

یک مرده زنده کرد مسیح و قیامت است   صد کشته زنده کردي و کس را خبر نشد  

با جان بودن به عشق در سامان نیست   در عشق کسی قدم نهد ِکش جان نیست  

در آرزوي وصالت مرا کبوتر کن   شهید عشق توام اي عزیز دل، یک شب  

زان که از کشتن لقا حاصل شود جرجیس را زندة جاوید گردد کشتۀ شمشیر عشق  

بیت زیر با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟   . 132

کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها» «تا خار غم عشقت، آویخته در دامن  

آن درد به صد هزار درمان ندهم   از دوست به یادگار دردي دارم  

استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز  

هنگام نشاط و روز صحراست   بوي گل و بانگ مرغ برخاست  

چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها   گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید  

مصراع اول بیت زیر با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟   . 133

وي شور تو در سرها وي سّر تو در جان ها» «اي ِمهر تو در دل ها، وي ُمهر تو بر لب ها

ز بانگ مرغ و بوي گل شدم مست   مرا از این تماشا شد دل از دست  

بسی تو مهر بریدي که از تو من نبریدم   بسی تو عهد شکستی که من رضاي تو جستم  

می گویم و بعد از من گویند به دوران ها گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش  

راز دلدار از جهان پنهان خوش است   عشق جانان در میان جان خوش است  

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟   . 134

در تو پیوستم و از هرچه مرا بود بریدم»   «مِن دلداده از آن روز که دیدار تو دیدم  

بی خویشتنم کردي، بوي گل و ریحان ها وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها

چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید  

بعد از تو روا باشد، نقض همه پیمان ها تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم  

وي شور تو در سرها، وي سّر تو در جان ها اي مهر تو در دل ها، وي مُهر تو بر لب ها

مفهوم کدام گزینه، با مفهوم بیت زیر تناسب دارد؟   . 135

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد»   «چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد  

پس از مرگ روشن بود یاد من   گر افزون شود دانش و داد من 

عادل ز زمانه نام نیکو ببرد   ظلم از دل و دست ملک نیرو ببرد  

گور بود بهرة بهرام گور   گر به فلک بر شود از زّر و زور  

سرمایۀ بیداد و ستم هیچ دوام است   جایی که نماند اثر از داد مپندار  
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گزینه 2 1

سایر گزینه ها به مفهوم «رفتار هر کس بیانگر باطن و شخصیت اوست.» اشاره دارند؛ اما مفهوم گزینه 4 «ناهماهنگی ظاهر و باطن» است.  گزینه 4 2

گزینه 3 3

مفهوم بیت توصیف زیبایی معشوق است ولی مفهوم مشترك سایر ابیات کامل بودن زیبایی و بی نیازي آن از آراستن است که در صورت سؤال به قرآن نسبت داده شده است. گزینه 4 4

» دیده نمی شود. مفهوم: مشترك ابیات و صورت سؤال مانند کردن قرآن به آب. ولی این تشبیه در گزینه ي « گزینه 1 51

بیت توصیف سایه روشن ابر است ولی مفهوم مشترك سایر ابیات آمیختگی رنج و راحت است. گزینه 4 6

شکست نیرنگ بازي  نیرنگ بازي / نیرنگ بازي با خدا  شکست نیرنگ بازي با خدا گزینه 2 7←←

مفهوم بیت بی قراري از مشاهده ي زیبایی - معشوق است. و گزینه هاي دیگر بی هوشی از دیدن معشوق است. گزینه 4 8

مفهوم بیت ماندگاري عشق در وجود عاشق و فراموش ناشدنی آن است ولی مفهوم مشترك سایر ابیات، غلبه ي جذبه ي معشوق بر جاذبه هاي دیگر است. گزینه 3 9

مفهوم بیت، اندوه خوردن عاشق از روي غیرت است و غم مفهوم منفی دارد ولی در گزینه هاي دیگر شادي کردن بر غم عشق است. گزینه 3 10

مفهوم بیت درمان بودن سازگاري با معشوق براي عاشق است ولی مفهوم مشترك سایر ابیات درمان ناپذیري درد عشق است. گزینه 4 11

مفهوم متضاد (مقابل) پنهان داشتن راز عشق است ولی مفهوم ابیات دیگر افشاي راز عشق است. گزینه 2 12

مفهوم بیت ترس عاشق از افشاي راز اوست ولی مفهوم مشترك سایر ابیات افشاي راز و بر سر زبان افتادن سخن عشق است. گزینه 4 13

مفهوم بیت درخواست صلح و عنایت معشوق است ولی گزینه هاي دیگر به برابري لطف و قهر معشوق در نظر عاشق، اشاره دارد.  گزینه 4 14

مفهوم بیت تأکید بر سخن گفتن است و خاموشی را شکستن فرمان معشوق می داند ولی گزینه هاي دیگر بر خاموشی و سکوت دعوت می کنند.  گزینه 3 15

مفهوم بیت دعوت به راز داري است که مناسب زاهد داستان است که راز را آشکار کرده  بود. گزینه هاي دیگر از افشاي راز سخن گفته اند.  گزینه 3 16

مفهوم مشترك، قطعی بودن مرگ است. گزینه 2 17

» به گذرا بودن خوب و بد روزگار اشاره دارد. مفهوم سایر بیت ها قطعی بودن مرگ است ولی گزینه ي « گزینه 2 182

مفهوم بیت، خیانت شبان به رمه است که با گرگی شبان در بیت پاسخ متناسب است.   گزینه 2 19

» مستقیم، به «قطعی بودن مرگ» اشاره کرده است. سایر گزینه ها به ناپایداري روزگار اشاره دارد ولی گزینه ي « گزینه 3 203

» به ناپایداري ظلم وستم اشاره دارد که به صورت سوال نزدیک است. گزینه هاي دیگر به ناپایداري قدرت، رونق و بخت اشاره دارد ولی گزینه ي « گزینه 2 212

»، «ظالم شدن سپاه بر اثرظالم بودن پادشاه» است ولی مفهوم بیت هاي دیگر «نابودي حکومت بر اثر ظلم» است. مفهوم بیت گزینه ي « گزینه 3 223

» مفهوم «دوشش» و «ششدر شدن» از بازي «نرد» دیده می شود. » مفاهیم بازي شطرنج و در گزینه ي« و و در گزینه هاي « گزینه 3 231243

مفهوم بیت محاسبۀ اعمال پیش از مرگ است. گزینه 4 24

» با استعارة «آیینه» آمده است.  مفهوم مشترك، صفا یافتن دل و رفع کدورت است که در گزینۀ « گزینه 1

در گزینه 3، به صراحت سخنی از صفا یافتن پس از رفع کدورت نیامده است. 

251

مفهوم مشترك فروتنی و افتادگی است. گزینه 1 26

مفهوم بیت به کمال رسیدن در نتیجۀ هّمت است ولی گزینه هاي دیگر به نتیجۀ تواضع اشاره دارد.  گزینه 4

نکته: عّیوق: نام ستاره اي نورانی در ادبیات نماد دوري است. 

27

»: سخت شدن زمین و غبارآلود شدن آسمان »: خسته شدن دو پهلوان / « »: شکست و فرار رهام / « سایر گزینه ها: « گزینه 1 28234

مفهوم مشترك: برتري کم با کیفّیت بر زیاد بی کیفّیت. گزینه 3 29
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نیرنگ به جاي جنگ گزینه 2 30

مفهوم مشترك: تملّک و تصاحب عاشقانۀ معشوق گزینه 3 31

گزینه 3 مفهوم عبارت نفی انتظار در مورد خداست. سایر موارد بر انتظار تأکید دارند. 32

مفهوم بیت نو شدن جهان و رفتن کهنه هاست. سایر گزینه ها به سخن نو، پایداري نام بد و جاودانگی سخن اشاره دارند.  گزینه 2 33

مفهوم بیت، آفرینش و ازلی بودن عشق انسان به خداست. گزینه 3 34

مفهوم بیت توّجه به ظاهر انسان است ولی مفهوم سایر گزینه ها تأکید بر شرافت است.  گزینه 1 35

مفهوم: توصیف زیبایی زلف معشوق. مفهوم سایر بیت ها:  ماندگاري و جاودانگی   گزینه 4 36

مفهوم بیت: گمراهی در اثر توجه به شباهت ظاهري  گزینه 2 37

مفهوم بیت دعوت به سخن گفتن است ولی در گزینه هاي دیگر بر سکوت و کوتاهی سخن اشاره شده است. گزینه 2 38

» به عنوان نمادي از روح انسان که صدایش از وحی می آید و آفرینش ازلی دارد. در سایر گزینه ها طوطی به عنوان یک پرندة زیبا و ماهر و خوش صدا توصیف شده ولی در گزینۀ « گزینه 3 393

ویژگی مشترك: پنهان بودن ابدال و مردان خدا از چشم خلق است.  گزینه 3 40

» تمثیلی براي بیان توحید افعالی است که انسان مانند شیر روي پرچم می داند که تنها با وزش باد حرکت می کند.   مفهوم مشترك ابیات بیان شباهت هاي ظاهري است ولی بیت « گزینه 3 413

مفهوم بیت شناختن حق و باطل، با بینش عمیق است. گزینه هاي دیگر به ظاهرفریبی مّدعیان اشاره دارد. گزینه 3 42

» لطف و » مفهوم «تجلی لطف و قهر خدا» است و مفهوم گزینۀ « » مفهوم «عشق بر لطف و قهر معشوق» است و در گزینۀ « مفهوم مشترك، «لطف در برابر قهر» است ولی در گزینۀ « گزینه 3

قهر معشوق است. 

43124

مفهوم عبارت «سؤال»: آوردن جناس تام در قافیه بیت، یعنی در آخر دو مصراع است. گزینه 3

در گزینۀ  واژة «نیست باد» قافیه است. 

نیست باد اّول: هوا نیست 

نیست باد دوم: نابود باد

44

3

عبارت مطرح شده در متن سؤال و نیز ابیات «پ» و «ت» به محاسبۀ اعمال توسط خود انسان اشاره دارند. گزینه 3 45

مفهوم مشترك: اغراق در بلندي صدا گزینه 4 46

منظور از «ساالر انجمن» ، هجیر است. گزینه 4 47

در این گزینه از رحمت و فضل خدا سخن به میان آمده است نه وحدت وجود.  گزینه 3

مفهوم گزینه 4: نقش هاي هستی تجلی وجود خدایند. (وحدت وجود) 

48

در سایر گزینه ها مفهوم «غرور» مطرح شده اما در این گزینه مفهومی متضاد آمده است. گزینه 4 49

گزینه هاي  و  و  با صورت سؤال که می فرماید: خداوندا از روي لطف و رحمت بی منتهایت به ما توجه ویژه اي داشته باش کامًال هم سو و مرتبط هستند، اما با دقت در گزینۀ  گزینه 4

متوجه می شویم که شاعر در این بیت از عجز و درماندگی اش در مورد توصیف خداوند سخن به میان آورده است.

501234

در درس چشمه و سنگ، شخصیت چشمه تا قبل از مواجهه با دریا شخصیتی مغرور و خودپسند است که خودش را برترین موجود در میان موجودات آن سرزمین می داند، که این گزینه 4

مفهوم در گزینۀ  نیز دیده می شود، شاعري که خودش را در عالم هنر از همه برتر و بهتر می داند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

- چون همۀ انسان ها روزي خواهند ُمرد پس بهتر است این مرگ در راه معشوق باشد.  گزینۀ 

- شاعر از دوستان نیمه راه و مّکار که فقط ظاهر دوستی را دارند شکایت می کند.  گزینۀ 

- ستایش تالش و کوشش است که به واال مقامی و بلندمرتبگی منجر می شود.  گزینۀ 

51

4

1

2

3

چشمه پس از دیدار دریا متوجه شد از او بزرگ تر و زیباتر هم وجود دارد به همین خاطر در برابر عظمت وجود دریا چیزي از آن باقی نماند، شاعر در گزینۀ  نیز چنین مفهومی را گزینه 1

ذکر می کند (کسی که به خاطر غرور و تکبرش بر روي خاك قدم نمی گذاشت امروز در خاك مدفون است و چیزي از او باقی نمانده است.) 

در این سؤال ممکن است مخاطبان در گزینۀ  هم شک داشته باشند که البته پر بیراه هم نیست اما نکته اي که این گزینه را رد می کند این است که شاعر در این بیت به افراد مغرور هشدار نابودي

را می دهد و صحبتی از نابودي انجام نشده است.

521
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مفهوم صورت سؤال: پرتوي روي خداوند بر روي زمین باعث ایجاد تمام موجودات و عجایب عالم می گردد. شاعر در گزینۀ  نیز می گوید تمام این عظمت و عجایب که در عالم گزینه 2

مشاهده می شود فقط یک پرتو از نور خداوندي است.

نکته: ساقی در ادبیات عرفانی منظور خداوند و راهنماست.

532

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2

: سعدي در این بیت می گوید من به خوبی تفاوت مال حالل و حرام را می شناسم اما در کنار معشوق و در دنیاي بی منطِق عاشقی همه چیز برعکس است.  گزینۀ 

: پاسخ همین گزینه است. حافظ می فرماید در زندگی نسبت به حالل بودن اموالت دقت فراوانی داشته باش تا مبادا روزي اگر دچار مشکلی شدي خداوند کمکت کند.  گزینۀ  

: فقط روزي رسان خداست.  گزینۀ 

: در مورد مناعت طبع و سفره داري افراد بزرگوار و صاحب کرامت است. گزینۀ 

54

1

2

3

4

مفهوم عبارت صورت سؤال، پرهیز از دورویی و تظاهر است که در گزینه هاي  و  و  به درستی این موضوع وجود دارد. اما در گزینۀ  حافظ به داستان میوة ممنوعه و اخراج گزینه 2

حضرت آدم ابوالبشر از بهشت اشاره می کند که هیچ ارتباطی با سؤال ندارد.

551342

و دیده می شود اما در گزینۀ  شاعر از مشکالت بعد از دوستی اش و اقباِل کجش صحبت دارد. و مفهوم عبارت سؤال یکرو بودن و ریاکار نبودن را مطرح می کند که در گزینه هاي  گزینه 2 561342

سفر نیما در زمستان به یوش به خاطر سرماي فراوان باعث شد مریض شود و همان مریضی باعث مرگش شد. گزینه 2 57

: کارگران حمام آمدند و در برابر ما تعظیم کردند. معناي درست گزینۀ  گزینه 4 584

مفهوم صورت سؤال لذت بردن از لحظات زندگی و عدم ناراحتی از مشکالت آینده است که در گزینۀ  نیز این مفهوم به وضوح مشخص است.  گزینه 4

مفهوم گزینه هاي دیگر: 

- انسان همیشه کارهایش موافق و به مرادش نیست. 

- نگران بودن از آینده و مشکالت احتمالی. 

- سّر پوشی و حفظ اسرار الهی در سینه. 

594
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2
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مفهوم سؤال، نا امید نشدن در برابر سختی هاي روزگار و امید داشتن به بهبودي اوضاع به لطف خداوند را مطرح می کند. همان طور که دیدید این مفهوم در گزینه هاي «ج – هـ» ذکر شده گزینه 4

است (تحمل در برابر سختی ها و نا امید نشدن)

60

مفهوم سؤال: امید و آرزو به رفع مشکالت و آسایش داشتن است، در گزینۀ  هم این موضوع مشهود است.  گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها: 

- آدمی تا از وجود خویشتن بر نگذرد به مقامات باالي الهی نمی رسد. 

- اعتقاد قدما به تأثیر قضا و قدر در سرنوشت انسان هاست که در دست اجرام آسمانی است، اشاره دارد و اینکه دنیا جاي راحتی و آسایش نمی باشد. 

- از بدشانسی و کج بودن اقبال بحث به میان آورده است. 

611
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3

4

مفهوم بیت صورت سؤال «ارزشمندي وجود رفیق موافق و همراه واقعی» است که در گزینۀ  هم این مفهوم وجود دارد.  گزینه 4

این سؤال بر اساس روان خوانی (خسرو) طرح شده است. 

624

مفهوم عبارت سؤال توصیه به دوري از ریاکاري و دورویی است که این مفهوم در گزینۀ  نیز سفارش گشته است. گزینه 3 633

خود را نادیده انگاشتن سبب پیشرفت و ترقی می شود. این مفهوم در صورت سؤال و گزینۀ  دیده می شود.  گزینه 2

تشریح سایر گزینه ها: فقط در مورد مرگ صحبت می کند نه پیشرفت و ترقی بعدش. 

: غرور ورزیدن و در نهایت مرگ را می رساند.  : طلب مرگ کردن است.        

: مرگ به سراغ تمامی انسان ها می رود پس چه بهتر است که در زندگی با مهربانی عمر را بگذرانیم. 

642

13

4

مفهوم بیت سؤال می فرماید: از آنجایی که روزگار فانی است و تقدیر فرداها مشخص نیست پس حال را دریاب و شادي را کنار نگذار.  گزینه 4

این مفهوم در گزینه هاي  و  و  به خوبی مشاهده می شود. 

اما شاعر در گزینۀ  می فرماید: شادي من در روزگار به خاطر عدم وابستگی ها و دلبستگی ها به دنیاست.

65

123

4

مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه هاي  و  و  این است که عاشقان سختی ها و مشکالت راه عشق را به سبب رسیدن به وصاِل یار اصًال نمی بینند و آنقدر براي رسیدن به معشوق گزینه 4

مشتاقند که حتی این سختی ها را همچون آسایش و خوشی می پندارند. 

اما در گزینۀ  شاعر از مقام باالي معشوقش میان تمام اقشار جامعه صحبت می کند و می گوید هر کس که مؤمن هم باشد با دیدِن تو از قبلۀ خویش روي گردان می شود. 

* نکته: براي دانش آموزان عزیز رشتۀ انسانی بیت گزینۀ  مثال خوبی است براي آرایۀ لّف و نشر آن هم از نوع مرتّب

66123
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سرزنش جاسوس گماشتن در هیچ یک از ابیات فوق دیده نمی شود.   گزینه 1

: احتمال پیمان شکنی – لزوم بی اعتمادي  مفهوم بیت 

: احتمال پیمان شکنی – توصیه به احتیاط  بیت 

: توصیه به احتیاط  بیت 

: توصیه به احتیاط و لزوم بی اعتمادي بیت 

67
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، شاعر می فرماید کسیکه در وجودش عشق داشته باشد عمر جاودان پیدا در ابیات گزینه هاي  و  و  مفهوم مشترك این است که عشق دلیل پیدایش آدمی است ولی در بیت  گزینه 4

خواهد کرد.

681234

، عشق دلیل زنده ماندن است و عاشقان هرگز نمی میرند. مفهوم مشترك گزینه هاي  و  و  گزینه 1 69234

عبارت سؤال در مورد برخورد حکیمانه و محبت آمیز حضرت یوسف در برابر ستمکاري هاي برادرانش می باشد که یوسف پیامبر فقط با مهر و محبت آنها را تأدیب کرد و با این کار گزینه 2

آنها را شرمندة خویش نمود. 

این مفهوم در گزینۀ  هم دیده می شود که شاعر می فرماید: بهترین سالح در برابر جفاي ستمکاران و افراد پست محبت و وفاداري است که همچون سنگی بر سرشان می خورد و باعث

شرمندگی شان می شود.

70

2

مفهوم بیت مورد سؤال: عاشق وقتی در خیالش فقط معشوق وجود داشته باشد زیبایی هاي دیگر عالم را نمی بیند و همۀ زیبایی ها را بخاطر عشِق به معشوقش فراموش می کند، این گزینه 1

مفهوم در گزینۀ  به وضوح مشخص است، معشوق که در ذهن من می آید حتی وجود و نابودي ام را متوجه نمی شوم. 

مفهوم گزینه هاي دیگر: 

- آزادگِی سرو از تعلقات و وابستگی هاي دنیوي 

- عاشق به عشق معشوقش تماِم خطرات و سختی ها را به جان می پذیرد. 

- همۀ مخلوقات عالم در فصل بهار و شکوفایی به مدح حضرت حق مشغولند، پس اي انسان تو هم مشغول شو.

71
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عبارتی که در صورت سؤال ذکر شده است مربوط به بخش مالقاِت خسرو و راوِي داستان است، جایی که خسرو می گوید من دیگر کارم به جایی رسیده است که حوصلۀ گوش دادن به گزینه 2

نصیحت ندارم و تو از حال و احوال من چون بی خبري نصیحتم نکن، این مفهوم در گزینۀ  وجود دارد، شاعر می گوید: اي کسیکه از احوال من خبر نداري، مرا نصیحت نکن که گوش شنوا ندارم (از

نصیحت کردنت دست بردار) 

: عشق همه چیز را از عاشق می گیرد.  گزینۀ 

: ستایش و تمجید از نصیحت است که کامًال با موضوع سؤال تفاوت دارند. گزینۀ  و 

72

2

1

34

» در متن خسرو از آقاي عبدالحسین وجدانی ذکر شده اند.  مفاهیم هر سه گزینۀ « و  و  گزینه 3

: حسودان تنگ نظر و عنودان بدگهر وي را به می و معشوق و...  : من گوِش استماع ندارم لَِمن تقول / گزینۀ  گزینۀ 

: در جواب ناظم مدرسه که گفت: اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب.  گزینۀ 

: مفهوم کامًال برعکس با اخالقیات و شخصیت خسرو دارد، در این بیت سفارش شده که انسان باید پند پذیر باشد اما خسرو اینگونه نبود.   اما گزینۀ 

73124
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در گزینه هاي  و  و  شاعران دلیل اتفاقات و وقایع پیش آمده و پس آینده را در آسمان و نحوة قرار گرفتن ستارگان جستجو می کنند. گزینه 1 74234

: تسلیم بودن در برابر معشوق را می رساند، اما گزینۀ  می گوید اگر دیگران براي معشوقشان پول و طال خرج می کنند من سرم را برایش خرج می کنم. (فناي و و مفهوم گزینه هاي  گزینه 2

بی چون و چراي عاشق در مقابل معشوق) 

751342

باد صبا در ادبیات غنایی پیک و پیام رسان میان عاشق و معشوق است که البته زیرکانه به سخن چینی و غّمازي هم می پردازد.  گزینه 1

و مفهوم سخن چینی و فاش کنندگی راز میان عّشاق را دارد اما در گزینۀ  فقط نقش اصلی اش را ایفا می کند فقط پیام رسانی نه خبرچینی و فضولی!!  و در گزینه هاي 

76

2341

و این است که تواضع و خاك بوسِی درگاِه پاك الهی باعث سربلندي و افتخار انسان ها می شود و تا زمانیکه آدمی این کار را نکند به هیچ مقام و مرتبه اي نایل و مفهوم گزینه هاي  گزینه 1

نخواهد شد. 

اما گزینۀ  از رزاقّیت و روزي رسانِی خداوند صحبت به میان آورده است. 

77234

1

در تمام گزینه ها مفهوم فاش شدن عشق به چشم می خورد؛  اما در گزینۀ   مانند بیت سوال شاعر علناً از اینکه عاشق است خوشحال و شادمان است و این خوشحالی اش را می خواهد گزینه 2

با کل عالم تقسیم کند.

782

مفهوم بیت صورت سؤال این است که ظلم و ستم از سمت هر کسی یا هر چیزي تحمیل شود، باالخره روزي به اتمام می رسد و ظالمان نابود می گردند، این مفهوم در بیت   : خداوند گزینه 4

حِق مظلومان را اگرچه توسط ظالماِن زورگو غصب شده است، خواهد گرفت) دیده می شود. 

شرح گزینه هاي دیگر: 

- ظالم حتی در روزگار پیري و ضعف هم دست از ستمکاري نمی کشد.

794
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- انسان هاي خائن را هرچه زودتر از نزدیکانت دور کن. 

- مرگ بر همۀ موجودات واقع می شود. 

2

3

مفهوم گزینۀ جواب: عشق به وطن مانند نور و آب و خاك است براي درختان و درختان استعاره از انسان هایی است که از عشق به وطن زنده اند، شاعر می گوید انسانی (درخت) که از گزینه 1

وطن خود دور شود دیگر شادابی و سرحالی در وجودش دیده نمی شود. 

شرح گزینه هاي دیگر: 

: ارزش سفر و تجربیاتی که در سفر نصیب انسان می شود. 

: عاشق تمام سختی هاي راِه رسیدن به معشوق را به جان و دل می خرد. 

: شکایت شاعر از عدم آسایش و راحتی در زندگی است. 

بدون شک گزینۀ  هم از گزینه هاي احتمالِی شما مبنی بر جواِب سؤال بوده است اما با دقت در مفهوم می بینیم که دوري از وطن فقط در گزینۀ  آن هم به صورت استعاري و مجازي ذکر شده

است. 

80
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41

» که مفهوم عشق به وطن کامًال واضح است.  »، خانه استعاره است از وطن / در گزینۀ « در گزینۀ « گزینه 4

» هم شاعر درخت را استعاره از انسان آورده است و می گوید هر انسانی که از وطنش دور شود دیگر شادابی و طراوت در وجودش دیده نمی شود.  در گزینۀ «

»: مفهومی عاشقانه دارد و در اینجا خانه استعاره است از دِل عاشق که معشوق آن را تصاحب کرده است.  گزینۀ «

8112

3

4

بیت اول گزینۀ  از طرف رستم به اشکبوس ُکشانی است اما بیت دوم خطاِب رستم است به طوس، فرماندة سپاه ایران در جنگ با تورانیان، بنابراین این گزینه داراي ابیات گزینه 2

موقوف المعانی نیست.  

* نکته: موقوف المعانی ابیاتی هستند که معناي آن ها به واسطۀ ابیاِت بعدي تکمیل و قابل فهم می گردد و ممکن است چندین بیت هم ادامه پیدا کند. 

822

مفهوم صحیح گزینه هاي دیگر:  گزینه 2

- آدمی از نتیجۀ اعمال خود بهره مند می شود و خوبی و بدي به خاطر نحوة اعمال ماست. 

- این بیت مربوط به گردآفرید است که بعد از فرار از دست سهراب به داخل دژ رفت. 

- این بیت مربوط به عصبانیت گردآفرید است که از شدت عصبانیت به خاطر شکست ُهجیر چهرة سرخ گونه اش سیاه شد. 

83

1

3

4

« » و « » و « مفهوم بیت صورت سؤال: چیزهاي زیادي در عالم وجود دارد که ظاهراً یکسان و شبیه به هم هستند، ولی در باطن تفاوت هاي فراوانی دارند. این مفهوم در گزینه هاي « گزینه 2

نیز دیده می شود. 

» : اگر می خواهی تفاوت خوب یا بد را متوجه بشوي باید آن ها را بدون ترس و واهمه امتحان کنی.  مفهوم بیت «

84134

2

گزینه هاي  و  و  هر سه به  مفهوم شدت و سهمگین بودن جنگ داللت دارند، اّما در گزینۀ  چگونگی جنگیدن (پیاده یا سواره) مطرح می گردد. گزینه 2 851342

» دیده می شود.  مفهوم بیت سؤال در مورد فرار   کردن ُرهام به خاطر قدرت باالي اشکبوس است، مفهوم مقابل این بیت که پایداري در جنگ و فرار  نکردن است، به وضوح در بیت  « گزینه 4

» هم دربارة دوري رهام از جنگ و پایداري و خوشگذرانی اوست. » که دقیقاً با بیت صورت سؤال یکسان است، بیت « » و « مفهوم گزینه هاي «

864

123

» سرنوشت انسان را منوط به اعمال او می داند. » بر تأثیر قضا و قدر و سلب ارادة انسان تأکید دارد، اما گزینۀ « گزینه هاي « ،  و  گزینه 4 871234

این بیت دارد داستانی را حکایت می کند و احساس خاصی هنوز در آن دیده نمی شود. سه بیت دیگر کامًال احساسی و عاشقانه هستند و باید با لحنی عاطفی و نرم خوانده شوند. گزینه 1 88

سه بیت دیگر مستانه، عاشقانه و پرسوز و گداز هستند و در حوزة ادبیات غنایی می گنجند. گزینه 4 89

: کسی که با دیدة دلش خداوند را دریابد، مایۀ آگاهی و رهنمایی جهانیان می شود.   گزینه  گزینه 4

: خرسندي و قناعت باعث کامرانی و خوشبختی می شود.  گزینه 

: بریدن از ظواهر و وابستگی هاي این جهانی، ما را به خداوند می رساند.   گزینه 

اگر بسوزیم و از وجودمان مایه بگذاریم می توانیم زندگی دیگران را روشنی بخشیم.  

901

2

3

مفهوم اصلی بیت سوم خوش باشی و دم غنیمت شماري است و مستقیماً از نابودي آدمی سخن به میان نیامده است. گزینه 3 91

«سپردن عنان» به اسب، یعنی به اسب اجازه دادن که با نهایت سرعتش بتازد که نقطۀ مقابل گران کردن و کشیدِن افسار اسب است.  گزینه 3

: می گوید فتح و بخت همیشه همراه و هم عناِن تو هستند.  گزینۀ 

92

4

مفهوم مشترك سروده ها: باید همه چیز را زیبا دید نه فقط آن چه را همه زیبا می دانند.  گزینه 2

»: فقط عاشق شناخت درستی از معشوق دارد و قدر و ارزش او را درمی یابد.  گزینه «

93

2

متن صورت پرسش می گوید که هیچ انسان و آفریده اي نباید ما را مجذوب خود کند، اما در بیت دوم شاعر می گوید شناخت یک انسان (حضرت علی (ع)) همان شناخت خداوند است گزینه 2

که دو دیدگاه کامًال متفاوت است.

94
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کمرنگ نشدن عشق واقعی مفهوم مشترك دو بیت است. گزینه 2 95

گزینه 4 در هر دو بیت، عاشق تا زنده است از عشق یار دست نمی کشد. 96

در بیت هاي اول، دوم و سوم مانند بیِت صورِت سؤال، این معشوق است که عاشق را در پی خود می کشد و توجه او را به خود جلب می کند. اما در گزینۀ چهارم عاشق خود به عمد اسیر گزینه 4

کمند معشوق شده است.  

97

مفهوم محوري تست: وفاداري عاشق و بی وفایی معشوق.  گزینه 4

معناي بیت چهارم: مهر و وفادارِي عاشقانی چون ماست که دیگر در عالم یافت نمی شود؛ وگرنه معشوق سروباالي گل رخسار در دنیا کم نیست! پس باید گزینۀ چهارم را انتخاب کنیم.

98

مفهوم محوري تست: جمع نشدن عشق و شکیبایی  گزینۀ چهارم گزینه 4 99←

مفهوم عبارت متن تست: اعتقاد به این که باید خدا را کشف کرد، اعتقاد غلطی ست. زیرا ما را از خدا دور می کند و محروم می دارد.  گزینه 2

در بیت اول نیز شاعر می گوید که اي خدا، تو اصًال از دل من بیرون نرفته اي و هیچ گاه بر من پوشیده و پنهان نبوده اي که بخواهم تو را جست وجو و کشف نمایم. در بیت هاي سوم و چهارم نیز شاعر

(موالنا) نظیر همین مضمون را بیان کرده است. 

100

گزینه 3 مفهوم محوري تست: همۀ دنیا را زیبا دیدن و به همۀ دنیا مهر ورزیدن. 

مفهوم بیت سوم: هرچه از دوست می رسد نیکوست.  گزینۀ سوم 

(در نظر گر شور روي او بَُود: اگر شور و اشتیاق دیدن روي خدا در نگاه ما باشد.)

101

←

گزینه 2 مفهوم محوري تست: از مرگ گریزي نیست. 

مفهوم بیت دوم: وقتی مرگ از راه برسد، پادشاه و فقیر با هم برابرند (از دست رفتن قدرت دنیایی). 

102

مفهوم محوري تست: دل کندن از دنیا و مادیّات  گزینه 1

معناي بیت چهارم: خوشبختی آن است که بدون زحمت و مشقت حاصل شود، وگرنه با سعی و تالش و مشقت حتی به دست آوردن بهشت هم چندان دل چسب نیست! 

103

(شایسته و دالور)، (کم عقلی) و (آراسته و حصار) معانی اي هستند که در گزینه هاي « و  و  » آمده اند ولی واژة متناسب با آن در صورت سوال نیست. بیشترین معانی مناسب با گزینه 4

» آمده است.  واژه هاي صورت سؤال در گزینۀ «

شبه: بعینه، مانند/ بسنده: کامل/ فراز آمدن: نزدیک آمدن/ گبر: خفتان 

104123

4

» است.  ناپایداري زیبایی هاي دنیوي مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها: 

)برتري معشوق بر همه زیبایی ها 

) تحمل سختی سبب ارزشمندي 

) جبر گرایی 

1051

2

3

4

» رضایت داشتن و تسلیم شدن در برابر قضا و سرنوشت است.  ،  و  مفهوم مشترك بین صورت سؤال و گزینه هاي « گزینه 1

مفهوم بیت گزینۀ  : مزمت ناشکیبایی و اینکه هرکس بدون رضایت معشوق به روي او نگاه کند، نتیجۀ کار خود را خواهد دید.

106234

«1»

» روییدن و شکفتن گل هاي سرخ رنگ پس از مرگ، از خاك و تربت گور عاشق به واسطه عشق معشوق است اما در گزینۀ  شاعر از به گور ،  و  مضمون مشترك گزینه هاي « گزینه 1

بردن آرزوهایش سخن می گوید.

107234«1»

، بیرون آمدن از دایرة وابستگی ها و دنیاي مادي و رفتن به سوي معنویت و افالك است، در حالی که عبارت عربی داخل پرانتز معادل «از کوزه همان برون تراود که در مفهوم گزینۀ  گزینه 3

اوست» را می رساند و با بیت سازگاري ندارد.

1083

»: لزوم رسیدگی به اعمال خود در دنیا، قبل از فرارسیدن حساب قیامت (تأکید بر خودحسابی)؛ اما سایر گزینه ها به بررسی حساب مفهوم مشترك حدیث صورت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 4

و کتاب هاي دنیایی در روز قیامت اشاره می کنند.

1094

ابیات بر تقدیر اشاره دارند و اینکه چنانچه مصلحت باشد اتفاقی براي انسان بیفتد آن اتفاق خواهد افتاد.  گزینه 3 110

» نتیجۀ بخشش را هم مورد نظر قرار داده است، یعنی چنانچه در زمان دارایی ببخشی، زمان نیاز خداوند » صرفاً به بخشش کردن اشاره می کنند، اما بیت گزینۀ « ،  و  گزینه هاي « گزینه 2

دست تو را خواهد گرفت. 

1111432

در این بیت شاعر مرگ را به مسخره گرفته است و می گوید عاشقان با مرگ بیگانه هستند، اما سه گزینۀ دیگر به ذات اصلی مرگ اشاره می کنند و می گویند همه فانی هستند و روزي گزینه 1

خواهند مرد. 

112
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» اشاره به ثمرات » در قالب دادن جام عدالت توسط ساقی،  گزینۀ « تکیۀ اصلی صورت سؤال به برقراري عدالت و رسیدن به نتایج و ثمرات خوش آن است. این مفهوم در  گزینۀ « گزینه 2

» به شکل اینکه اگر عدالت سلطان شامل حال مظلومان عشق نشود، باید قید آسایش را زد، دیده می شود.  بدي و دعوت به نیکی و در  گزینۀ «

» نکتۀ اصلی و راه نجات را در افزون شدن عشق می داند و به برقراري عدالت اشاره نمی کند. در گزینۀ «

11313

4

2

» شاعر به نصیحت گوي مفهوم ابیات مشابه بیت صورت سوال، این است که آن عاشق وقتی در راه عشق قدم گذاشته، پند و نصیحت دیگران بر او اثر ندارد، اما در بیت گزینۀ « گزینه 4

می گوید که از ساغر و می صحبت کن که در نظر ما، این از همه چیز بهتر است. 

1144

در حکایت «حقۀ راز» عارف مرد را مذمت می کند که «تو موشی را پنهان نتوانستی داشت، سّر خداي را با تو بگویم چگونه نگاه خواهی داشت؟!» همین مفهوم مشابه مفهوم بیت گزینۀ « گزینه 3

» است. 

115

3

» هم مشاهده می شود.  در بیت صورت سؤال، صفت اصلی «زلف» گرفتار کردن آن ذکر شده است. همین صفت زلف در بیت گزینه هاي « و  گزینه 1

»: زلف تو هزاران دل را بسته و اسیر خود کرده است.  گزینۀ «

»: من اسیر زلف نگار زیبارویی هستم.  گزینۀ «

»: ما به کمند تو گرفتار و اسیر هستیم.  گزینۀ «

» به شکل کلی، به ویژگی زیبایی زلف معشوق اشاره دارد و می گوید سال ها می توان این گیسوان را توصیف کرد.  اما بیت گزینۀ «

1163،24

2

3

4

1

» می گوید بیشتر » هم دیده می شود، اما بیت گزینۀ « عبارت عربی صورت سؤال خداوند و توکل کردن بر او را در هر کاري کافی می داند. این مفهوم در ابیات گزینه هاي « و  و  گزینه 4

مواقع در زندگی توکل ما به غیر از خدا (ناخدا) بوده است. 

1171234

«دور نبودن» به معناي صمیمیت و «صورتک به رو نداشتن» به معناي دورو نبودن است. ریا در این عبارت از معلم سلب شده است. در ابیات مشترك هم مفهوم همین است. در بیت  گزینه 1

می  گوید من به تزویر گوش نمی دهم. بیت گزینۀ  خداوند را گواه نداشتن ریا و نفاق خود می داند و در گزینۀ  باده نوشی بدون دورویی را از زهد همراه با نیرنگ برتر می شمارد. اما در بیت

گزینۀ  می گوید همۀ اقشار جامعه در حال دورویی هستند و ظاهر و باطن متفاوتی دارند. 

118«2»

«3»«4»

«1»

در گزینۀ  شاهد یک مناظرة ادبی هستیم. عاشق، حرف ها و گله هایی دارد که بیان می کند و معشوق پاسخ او را می دهد، اما در گزینه هاي دیگر دوست را محرم اسرار می داند و گزینه 2

رازهاي خودش را تنها براي او بیان می کند.

119«2»

تمامی ابیات به عدم همنشینی با یار بد اشاره دارند، اما تفاوت گزینۀ  با بقیۀ ابیات در این است که این بیت به دوري از نصایح دشمن (یا رفیق نادانی که مانند دشمن است) اشاره گزینه 1

دارد. 

120«1»

رابطۀ معنایی واژگان این گزینه از نوع تناسب است.  گزینه 3

سنان: سرنیزه / فتراك: ترك بند / ترگ: کاله  خود / زه: چلۀ کمان 

بررسی سایر گزینه ها: 

: گلشن و گلزار  رابطۀ ترادف و با بقیۀ کلمات گزینه تناسب است.  گزینۀ 

: لگام و افسار  رابطۀ ترادف و سمند و کمیت هم هر دو انواع اسب هستند که رنگ هایشان با هم متفاوت است.  گزینۀ 

: ارزشمند و رفیع و بلند رابطۀ ترادف دارند، اما با حضیض رابطۀ تضاد دارند. گزینۀ 

121

«1»←

«2»←

«4»

» هم مانند بیت صورت سؤال می گوید رقیب فعًال محترم است اما این طور نخواهد ماند. مانند همان طالع مسعودي که می گذرد و نباید به آن افتخار کرد.  بیت گزینۀ « گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

»: تا زمانی که پشتیبان ارزشمندي داري از چیزي غمگین نباش.  گزینۀ «

»: هم غم و هم شادي گذرا است پس دم را غنیمت بدان.  گزینۀ «

»: روزگار روي خوش خود را به تو نشان خواهد داد.   گزینۀ «

1222

1

3

4

» با بیت سؤال مشترك است و هر دو به شرم از بی حاصلی اشاره دارد.  مفهوم گزینۀ « گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها: 

»: برتري معشوق (سرو هم از قد بلند تو شرمنده می شود)  گزینۀ «

»:خور و خواب را حاصل زندگی می داند  گزینۀ «

»:برتري معشوق از نظر قد و زیبایی بر عناصر طبیعت  گزینۀ «

1233

1

2

4

» است که شاعر می گوید صبر را نمی جویم (صبور نیستم) و این مفهوم در تقابل و تضاد با مفهوم بیت سؤال با توجه به اینکه مفهوم محوري سؤال صبوري کردن است تنها در گزینۀ « گزینه 4

است. 

سایر گزینه ها همگی به صبور بودن که هم مفهوم با بیت سؤال است، اشاره دارد. 

1244

مفهوم ابیات «الف» و «د» و بیت سؤال: باد صبا قاصدي است که خبر و بویی از یار می آورد و سبب جان بخشی و شادي معشوق می شود. گزینه 2 125
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مفهوم ابیات دیگر: 

ب: رفتن یار 

ج: طلب یار 

مفهوم محوري تست: عاشق بعد از مرگ هم شوق معشوق را دارد (ابدي بودن عشق)  گزینه 3

»: می گوید افسرده نیستم زیرا از ازل (آغاز آفرینش) آتش عشق تو در من وجود دارد. (ازلی بودن عشق)  » به همین مفهوم اشاره دارد اما در گزینۀ « همۀ گزینه ها به جز گزینۀ «

126

33

مفهوم محوري تست این است که خداوند مکر آن ها را به خودشان بازمی گرداند.  گزینه 1

» می گوید: باید به هر حیله اي معشوق را به خود جلب کرد حتی اگر شده با گناه کردن.  » بر این مفهوم استوارند، اما گزینۀ « ،  و  آیۀ مورد نظر و گزینه هاي «

127

2341

مفهوم محوري تست: عاشقی کار هر کسی نیست، عاشق باید سختی را تحمل کند.  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

»: عاشق از مالمت نمی ترسد و ننگ از نظر او نام است.  گزینۀ «

»: معشوق براي عاشق کافی است.  گزینۀ «

»: شاعر از معشوق خود می خواهد که او را مورد لطف قرار دهد.  گزینۀ «

128

1

3

4

مفهوم محوري تست که با گزینۀ «1» مشترك است: زیبایی ظاهري موجب دردسر است.  گزینه 1

مفهوم دیگر گزینه ها: 

»: تأکید بر نیکوکاري و رفتار خوب و ترجیح آن بر ظاهر  گزینۀ «

»: شگفتی از سکوت و مداراي یار  گزینۀ «

»: پذیرش جفا یا در مقابلۀ جفا، وفا کردن  گزینۀ «

129

2

3

4

» این است که خوشی و ناخوشی روزگار گذراست. خوشی و ناخوشی همیشه با هم است.  مفهوم همۀ گزینه ها جز گزینۀ « گزینه 1

» لزوم تغییر در نگرش آدمی را بیان می کند. اما گزینۀ «

1301

1

» این است که عاشق واقعی از هر آنچه دارد می گذرد و به تعلقات وابسته نیست حتی به جان و روح خود هم که نشانۀ منیت است پشت پا مفهوم مشترك عبارت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 2

می زند.

1312

مفهوم گزینۀ  و عبارت سؤال: درد و غم عشق از همۀ درمان ها و خوشی ها بهتر است.  گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها: 

»: عاشق ترسی از نامالیمات راه عشق ترس ندارد.  گزینۀ «

»: توصیف فصل بهار  گزینۀ «

 ( »: عاشق از سختی راه عشق باکی ندارد (مشترك با گزینۀ  گزینۀ «

1321

2

3

42

» و بیت سؤال بر رازداري عاشقانه تأکید می کنند.  گزینۀ « گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

»: سرمست شدن از تماشاي باغ و گلستان  گزینۀ «

»: وفاداري عاشق، علی رغم بی وفایی معشوق  گزینۀ «

»: دوام و ماندگاري عشق  گزینۀ «

1334

1

2

3

» فقط به یار پیوستن و از همه بریدن است.  مفهوم محوري تست و گزینۀ « گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها: 

»: سرمست شدن و از خود بی خود شدن با تماشاي باغ و گلستان.  گزینۀ «

»: وفاداري عاشق و لزوم تحمل سختی هاي راه عشق  گزینۀ «

»: رازداري عشق  گزینۀ «

1343

1

2

4

»: وقتی عدل پایدار نمانده است، پس ظلم هم قطعاً به پایان خواهد رسید.  مفهوم محوري تست و گزینۀ « گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

»: کسی که عدالت پیشه کند جاودان خواهد ماند.  گزینۀ «

»:ظلم ملک را ضعیف و ناتوان می کند و عدل باعث نیکنامی است.  گزینۀ «

»: حتمی بودن مرگ حتی براي قدرتمندان  گزینۀ «

1354

1

2

3
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فارسی 3

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: قرابت دوازدهم - آقاي کنکور

کدام بیت با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟   . 1

فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران»  «باز آ که در هوایت خاموشی جنونم 

با که نفس برآرم چون هم نفس ندارم  فریاد کز غم تو فریادرس ندارم 

گریۀ من سنگ را در نالۀ زار آورد  کوه از سیل سرشکم در صدا آید، بلی 

بر دِل کوه نهی سنگ به آواز آید  اگر این داغ جگرسوز که بر جان من است 

بیستون فریادها در ماتم فرهاد کرد  سنگ را در ناله می آرد وداع دوستان 

مفهوِم بیِت زیر از همۀ ابیات دریافت می شود؛ به جز:   . 2

هرکه را در جان، غم جانانه نیست»  نیست جانش محرم اسرار عشق 

گوش هر خام کجا الیق گفتار من است  آتش از گرمی افسانۀ من گوش گرفت 

نه هر که گوش کند معنی سخن داند پیام اهل دل است این خبر که سعدي داد 

من که زخمش را نهان از چشم سوزن داشتم  کی به هر نامحرمی چاك جگر خواهم نمود 

هر که گوشی پهن سازد محرم این راز نیست  پیش گل نتوان حدیث روي او گفتن سلیم 

مفهوم بیت زیر در کدام بیت وجود ندارد؟   . 3

 پس سخن کوتاه باید والسالم»  «در نیابد حال پخته هیچ  خام  

چون باده ز خامی نبود جوش و خروشم  فریاد من از سوختگی هاست چو آتش 

پخته داند کاین سخن با خام نیست تا نسوزد بر نیاید بوي عود 

عجب از سوختگی نیست که خامی عجب است آتش روي تو زین گونه که در خلق گرفت 

وان را خبر از آتش ما نیست که خام است دردا که بپختیم در این سوز نهانی 

بیت: «هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  . 4

 کز راه دیده به دریا همی رود  دل، قطره اي ز شبنم دریاي عشق اوست

 نیست ممکن هر که مجنون شد دگر عاقل شود  سیل دریا دیده، هرگز بر نمی گردد به خود

 چنگ شعر مثنوي با ساز گشت  چون ز دریا سوي ساحل بازگشت

 مردم بی اصل و بی گوهر نیابد سروري  سروري را اصل و گوهر برترین سرمایه است

بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟   . 5

 بر نیاید ز کشتگان آواز»   «عاشقان کشتگان معشوقند

 ورنه ویرانۀ من قابل تعمیر نبود   عشق برداشت ز کوچک  دلی از خاك مرا 

 که عشق اّول زبان زین لشکر خونخوار می گیرد.  به آه و ناله گفتم دل تهی سازم ندانستم 

 در مشرب تو تلخی دریا شود لذیذ   خوش کن به شور عشق دهن تا چو ماهیان 

 دل را به نقد از همه کار جهان برآر   کار غیور عشق شراکت پذیر نیست 
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هر بیت، به ترتیب بیانگر کدام وادي عرفانی است؟   . 6

تا یکی اسراربین گردد تمام  الف) صد هزاران مرد گم گردد مدام 

وانکه آتش نیست عیشش خوش مباد  ب) کس در این وادي به جز آتش مباد 

هم دلی پر عشق دارم هم تهی  ج) لیکن از عشقم ندانم آگهی 

در زمین ریگی همان انگار نیست  د) گر دو عالم شد همه یک بار نیست 

معرفت، عشق، حیرت، استغنا  معرفت، طلب، عشق، فنا  استغنا، طلب، حیرت، معرفت  استغنا، حیرت، عشق، فنا 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  . 7

 سر ز ملک جهان گران بینی  بی سر و پا گداي آن جا را

 حاشا که التفات به ملک جهان کنم  گر بر درت مجال گدایی بود مرا

 سببش بندگی حضرت درویشان است  خسروان قبلۀ حاجات جهانند ولی

 حبّذا (= خوشا) مملکت فقر که ملکی است کثیر  سلطنت را چه تفاخر که متاعی ست قلیل

با توجه به ضرب المثل «از ماست که بر ماست»، مفهوم کدام بیت متفاوت با سایر ابیات است؟  . 8

کرد ما را پایبند و خود شدیم آخر شکار  دام تزویري که گستردیم بهر صید خلق 

چاه راهی است کتابی که تو می خوانی دود آهی است بنایی که تو می سازي

این خشک رود چشمۀ حیوان نمی شود کشت دروغ بار حقیقت نمی دهد

ز شاخ بید نچیده است هیچ کس بادام  ز تخم تلخ نخورده است کس بر شیرین

کدام بیت با سایر ابیات تقابل معنایی دارد؟  . 9

ببندند بر وي در بازگشت  اگر سالکی محرم راز گشت          

 زانکه داند که سر بود غّماز     عشق با سربریده گوید راز             

اي مّدعی نزاع تو با پرده دار چیست؟  راز درون پرده چه داند فلک؟خموش           

عاقبت پرده برافتد زسر راز نهانش  گر فالطون به حکیمی مرض عشق بپوشد        

مفهوم بیت: «خلق چو مرغابیان زاده ز دریاي جان / کی کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خاست؟» کدام است؟   . 10

 ز حیوان کم نشاید بودن اي دل  به صوت خوش چو حیوان است مایل       

لیک کس را دید جان دستور نیست  تن زجان و جان زتن مستور نیست            

 باز جوید روزگار وصل خویش  هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش        

قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام  کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید            

مفهوم حدیث «یا مالئکتی قد استحییُت ِمن عبدي و لیَس لَُه َغیري َفقد َغَفرُت لُه » در کدام گزینه آمده است؟  . 11

که جز ما پناهی دگر نیستش  قبول است اگر چه هنر نیستش

نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین  تواضع کند هوشمند گزین 

نیاید به گوش دل از غیب راز  تو را تا دهن باشد از حرص باز

قیامت زنم خیمه پهلوي دوست  اگر می رم امروز در کوي دوست

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متناسب نیست؟  . 12

 مور تواند که سلیمان شود  همت اگر سلسله جنبان شود

 تا جهان را همت دریا دلش شد میزبان  مور را ملک سلیمان در نمی آید به چشم

 هر که را در طلبت هّمت او قاصر نیست  عاقبت دست بدان سرِو بلندش برسد

 ناتوان مورم و تا ملک سلیمان رفتم  هّمتم هست رسا دستم اگر کوتاه است
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.  «آن را که خبر شد خبري باز نیامد» با همه ي ابیات به جز بیت .................. قرابت مفهومی دارد. 13

سخن را چنین خوار مایه مدارسخن ماند از تو همی یادگار

مر زبان را مشتري جز گوش نیست محرم این هوش جز بیهوش نیست

 جان برون آید و نیاید راز از تن دوست در سراي مجاز

که داروي بیهوشیش در دهند کسی را در این بزم ساغر دهند

مفهوم همۀ ابیات به استثناي بیت  ..................  با یکدیگر تناسب دارد.  . 14

 بوي زلف تو همان مونس جان است که بود  از صبا پرس که ما را همه شب تا دِم صبح

 گر از آن یار سفر کرده پیامی داري  اي صبا سوختگان بر سر ره منتظرند

 وز رفیقاِن ره استمداِد همت می کنم  با صبا افتان و خیزان می روم تا کوي دوست

 تو می روي به سالمت سالم ما برسانی  من اي صبا ره رفتن به کوي دوست ندانم

مفهوم بیت «این مدعیان در طلبش بی خبران اند     آن را که خبر شد، خبري باز نیامد» با کدام بیت متناسب است؟  . 15

خواهی ز خلق عیب تو پنهان شود مپوش پوشیدن آشکار کند عیب جامه را

فکري بکن که خون دل آمد ز غم به جوش ساقی بهار می رسد و وجه مِی نماند

مخلص ز وصل الله عذاران زدیم جوش چون چشمه سار دامن الوند در بهار

سیالب چون به بحر رسد می شود خموش از نارسیدگی است که صوفی کند خروش

مفهوم آیۀ «تعّز من تَشاء و تَذّل من تَشاء» در کدام بیت زیر دیده نمی شود؟  . 16

یا فضیلت همی دهد یا بخت آن که حظ آفرید و روزي سخت

یکی را به خاك اندر آرد ز تخت یکی را به سر بر نهد تاج بخت

یکی را ز چاه اندر آري به ماه یکی را ز ماه اندر آري به چاه

و آنکه هست از تو عزیز او را که یارد کرد خوار؟ آن که هست از تو بلند او را که یارد پست کرد

کدام بیت با ابیات دیگر تناسب معنایی ندارد؟  . 17

 ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی  عاشق شو ار نه روزي کار جهان سرآید  

 زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت  نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود  

 که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی  همه عمر برندارم سر از این خمار مستی  

 بنمود جمال و عاشق زارم کرد  حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد  

مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر همخوانی ندارد؟  . 18

 ما تماشاکنان بستانیم  تنگ چشمان نظر به میوه کنند 

 ما در آثار صنع حیرانیم  تو به سیماي شخص می  نگري

 به غیر از خوبی لیلی نبینی  اگر در دیدة مجنون نشینی

 کزو چشمت همین بر زلف و رویی است  تو کی دانی که لیلی چون نکویی است 

مفهوِم بیت زیر با کدام بیت، یکسان است؟   . 19

راه ها سربسته بود آخر به خود باز آمدیم»  «فرع ها را از رجوع اصل بیدل، چاره نیست 

شیشه را سامان مستی غافل از خارا نکرد    فرع را از اصل خویش آگاه باید زیستن 

زان اصل کسی گذر ندارد    اصل است که فرع می نماید

اصل ها مر فرع ها را در پی است  مادر فرزند جویان وي است 

دیدة راجعون نمی خسبد  هین خمش کن به اصل راجع شو 
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مفهوم کدام دو بیت با یکدیگر مشترك و یکسان است؟   . 20

 الف) روي ها چون زین بیابان در کنند 

ب) صد هزاران سایۀ جاوید، تو 

پ) مرد حیران چون رسد این جایگاه 

ت) هر چه زد توحید بر جانش رقم 

جمله سر از یک گریبان بر کنند 

گم شده بینی ز یک خورشید، تو 

در تحیّر مانده و گم کرده راه

جمله گم گردد از او گم نیز هم

پ، ت  ب، ت  پ، الف  الف،  ب 

کدام بیت با متن زیر ارتباط معنایی ندارد؟ «باران رحمت بی حسابش، همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش، همه جا کشیده. پرده ي ناموس بندگان  . 21

به گناه فاحش ندرد و وظیفه ي روزي به خطاي منکر نبرد»        (سراسري زبان خارجی – 84)

در باغ الله روید و در شوره زار خس باران که در لطفات طبعش خالف نیست

به عصیان در رزق بر کس نبست ولیکن خداوند باال و پست

برین خوان یغما چه دشمن چه دوست اَدیم زمین، سفره ي عام اوست

گنه بیند و پرده پوشد به حلم دو کونش، یکی قطره از بحر علم

مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت «هّمتم بدرقه راه کن اي طایر قدس / که دراز  است ره مقصد و من نو سفرم» متناسب است؟  . 22

 من دور ماندم از در هّمت براي نان  آدم براي گندمی از روضه دور ماند

 خبر از من به رفیقی که به َطرف چمن است  هّمت از باد سحر می طلبم گر ببرد

 ناتوان مورم و تا ملک سلیمان رفتم هّمتم هست رسا دستم اگر کوتاه است  

 که در تاریکی حیرت َرَهم دشوار افتاده است  مگر خضر رهی گردد دچار من در این وادي

مفهوم بیت «در دفتر زمانه فتد نامش از قلم / هر ملّتی که مردم صاحب هنر نداشت» به کدام بیت زیر نزدیک است؟  . 23

گر هنري در طرفی بنگرند    مردم پرورده به جان پرورند 

وین هنر امروز در این خاك نیست   خاك زمین جز به هنر پاك نیست  

 بی هنري دست بدان در زند    گر هنري سر ز میان بر زند  

تا هنرش را به زیان آورند   کار هنرمند به جان آورند  

مصراع «محرم این هوش جز بی هوش نیست» با کدام بیت تناسب مفهومی کمتري دارد؟  . 24

تو به گفتن اندر آیی و مرا سخن بماند عجب است با وجودت که وجود من بماند

گویی کز این جهان به جهان دگر شدم از در درآمدي و من از خود به در شدم

سر و جان را نتوان گفت که مقداري هست من چه در پاي تو ریزم که پسند تو بود

هرکس که تو را شناخت، خود را نشناخت هرکس به تو ره یافت ز خود گم گردید

مفهوم بیت«تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي // گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  . 25

که فارغ باش از گفت و شنیدن رسید از عالم غیبم سروشی

از این تا بدان اهرمن تا سروش دو کس بر حدیثی گمارند گوش

که نیست سینه ي ارباب کینه، محرم راز غم حبیب، نهان به ز گفت گوي رقیب

پیش آي و گوش دل به پیام سروش کن در راه عشق وسوسه ي اهرمن بسی است

عبارت: «با دانشنامۀ رشتۀ حقوق قضایی به سراغ دادگستري رفتم تا قاضی شوم و درخت بیداد را از بیخ و بن براندازم» با کدام گزینه  تقابل معنایی  . 26

دارد؟

 از ریشه بناي ظلم برکند  برکن ز بن این بنا که باید

 دادي نزدم ناله ز بیداد نکردم  با این همه بیداد که دیدم ز تو هرگز

 چون فرخی موافق ثابت قدم نداشت  انصاف و عدل داشت موافق بسی ولی

 خواهی به داد من رسی بیداد کن دادم مده  هر دم به داد آیم برت، از ذوق بیداد دگر
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کدام بیت با مفهوم بیت زیر تناسب معنایی بیشتري دارد؟  . 27

 گو در ایّام سالمت به جوانمردي کوش»  «هر که فریادرس روز مصیبت خواهد

 که مزدور خوشدل کند کار بیش  مراعات دهقان کن از بهر خویش

 که مر سلطنت را پناهند و پشت  رعیت نشاید به بیداد کشت

 کزو نیکویی دیده باشی بسی  مروت نباشد بدي با کسی

 رسد پیش بین این سخن را به غور  خرابی و بدنامی آید ز جور

مفهوم نمادین هر یک از واژه هاي «باز شکاري، بلبل، طاووس، سی مرغ، هدهد » به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 28

کسانی که نمی توانند از مقام خود بگذرند، عبادت کنندگان به شرط مزد، انسان هاي گوشه گیر، وجود حق تعالی، سالک 

کسانی که نمی توانند از مقام خود بگذرند، انسان هاي گوشه گیر، عبادت کنندگان به شرط مزد، جلوه هاي خداوند، راهنما 

انسان هاي جاه طلب، عبادت کنندگان به قصد پاداش، افراد وابسته به زیبایی ظاهري، پدیده ها، پیرو مرشد

انسان هاي جاه طلب،  افراد وابسته به زیبایی ظاهري، عبادت کنندگان به قصد پاداش، جلوه هاي خداوند، انسان کامل 

.  «درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در بر گرفته» با مفهوم کدام بیت قرابت معنایی دارد؟       (آزمایشی سنجش – 85) 29

یا بر فراز سرو شکفته است یاسمن یا رب گل است عارض زیبات یا سمن

باشد به سوي کشور جان هاش تاختن چشم تو آهویی است که هنگام ترکتاز

باد صباش خرده ي زر کرد در دهن می گفت با صبا ز رخت گل حکایتی

زلفت که زیر هر خم او هست صد شکن کی با شکست حال دل زار می رسد

مفهوم کدام بیت با مصراع دوم بیت «همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی / همه بیشی تو بکاهی، همه کّمی تو فزایی» تناسب بیشتري دارد؟  . 30

نماز شام ِورا خشت زیر سر دیدم (ِورا= وي را)    کسی که تاج به سر داشت بامداد پگاه   

گهی نوش یابند از او گاه زهر   ولیکن چنین است گردنده دهر   

هرجا که بریم زیردستم   هرجا که نشاندیم نشستم  

نگارندة نقش باال و پست   به نام خداوند هر بود و هست  

مفهوم کدام بیت، متفاوت است؟  . 31

 دزد کی از دزد کند باز خواست  دزد شد این شحنۀ بی نام و ننگ

 بی روزه هیچ نباشی مه صیام  فتوا دهی به غصب حق پیرزن ولیک

 چه شد تاج و تخت انوشیروانی  گشوده دهان طاق کسري و گوید

 حقیقت است چرا صحبت از مجاز کنیم  حدیث روشن ظلم شما و ذلّت ما  

پیام کدام بیت متفاوت است؟   . 32

 در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شوي  از پاي تا سرت همه نور خدا شود

 در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوي  بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود

 اي خواجه باز بین به ترّحم غالم را  ما را به آستان تو بس حّق خدمت است

 کز دلم یکباره برد آرام را  با دالرامی مرا خاطر خوش است

مفهوم کدام گزینه با بیت «با آن که جیب و جام من از مال و ِمی تهی است / ما را فراغتی است که جمشید َجم نداشت» مشترك است؟  . 33

 آن بِه کز این گریوه (= گردنه) سبک بار بگذري  در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی است

 که سلطان ز درویش مسکین تر است  خبر ده به درویش سلطان پرست

 بلی به حکم بَال بسته اند َعهد اَلَست مقام عیش میّسر نمی شود بی رنج  

 چه محتاج اند سلطانان به اسباب جهان بانی  چه آزادند درویشان ز آسیب گران باري

5

قرابت دوازدهم - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



مفهوم بیت «تا چشم بشر نبیندت روي / بنهفته به ابر، چهِر دل بند» در کدام گزینه نیامده است؟  . 34

 که از نقش مردم گیا می گریزم  چنانم دل آزرده از نقش مردم

 ز ننگ زمین در هوا می گریزم  من آبم که چون آتشی زیر دارم

اندر سرم از شش سو سوداي تو می آید  هر گه ز تو بگریزم با عشق تو بستیزم

 احتراز است، احتراز است، احتراز  آفت و شّر خسان را چاره ساز

با توجه به بیت «در غم ما روزها بی گاه شد / روزها با سوزها همراه شد» معنی دقیق «روزها بی گاه شدن» در کدام گزینه آمده است؟  . 35

سپري شدن زمان رسیدن روزها به شب ها روزها را از دست دادن پایان پذیري فرصت

مفهوم کدام بیت با سه بیت دیگر هم خوانی ندارد؟  . 36

زنده می گردم من آشفته دل تا می کشد کشتنش آب حیات عاشقان آمد، از آن

هرگز گمان مبر که مر او را فنا بود آن را که زندگیش به عشق است مرگ نیست

گر بکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذري جان بدهند و در زمان زنده شوند عاشقان

عشق سرمایۀ بقاي من است نیست نقصان مرا «حزین» از مرگ

کدام گزینه با بیت «نی ها و خاصه نیشکر بر طمع این بسته کمر / رقصان شده در نیستان یعنی تعّز من تشاء» قرابت دارد؟  . 37

 مگر از آتش دوزخ بودش روي رهایی  لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید

 همه بیشی تو بکاهی همه کّمی تو فزایی  همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

 همه نوري و سروري همه جودي و جزایی  همه عّزي و جاللی همه علمی و یقینی

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

بیت: «دست از مس وجود چو مردان ره بشوي / تا کیمیاي عشق بیابی و زر شوي» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  . 38

در همه سنگی نباشد زّر و سیم   گرچه سیم و زر ز سنگ آید برون  

  زر نابم که همان باشم اگر بگدازم گر به آتش بریم صد ره و بیرون آري  

 صحبت ناجنس کردش روي زرد   زر ز معدن سرخ روي آمد برون  

که از برقی مس آلوده با زنگار زر کردي   چه آتش پاره اي بودي اال اي کیمیاي دل  

مفهوم بیت «من ندارم یار زین دونان بسی / سال ها سر برده ام تنها بسی» در همۀ گزینه ها وجود دارد به جز گزینۀ  ..................  . 39

 بگریز چو من ز مردم شیطان َوش  اي دوست گرت هوس کند وقتی خوش

 عاقل آن باشد که بگریزد ز شر  اي بسا شّرا که باشد در بشر

 خویشتن را خواجه کردست و مهین  مّدعِی گاو نفس تُست هین

 بنهفته به ابر، چهِر دل بند  تا چشم بشر نبیندت روي

مفهوم بیت «زین بی خردان سفله بستان / داِد دِل مردِم خردمند» با کدام بیت، قرابت مفهومی ندارد؟  . 40

 خون مردم، آخر اي بیدادگر، گیرد تو را  سیل خون آلود اشکم بی خبر گیرد تو را

 هر کجا باشد بهار آخر به بر گیرد تو را  خاك زیر و رو ندارد پیش عزم عاشقان

 وي قصب  پوش آتش دل زود درگیرد تو را  اي شکر لب، آب چشمم نیک دریابد تو را

 گر تو از پیشش گریزي زودتر گیرد تو را  نفرت مردم به مانند سگ درنده است

مفهوم کدام گزینه به بیت «سینه خواهم شرحه شرحه از ِفراق / تا بگویم شرِح درِد اشتیاق» تناسب کمتري دارد؟  . 41

 شرح زیبایی یوسف ز زلیخا بِشنو  خبر درد فراق از دل یعقوب بپرس

 وز صبا نکهت آن زلف سمن سا بشنو  نغمۀ گلشن عشق از نفس ما بشنو

 از سر زلف پراکندة عذرا بشنو  حال وامق که پریشان تر از او ممکن نیست

 از دمش نکهت انفاس مسیحا بشنو  چون حدیث جان بخش تو گوید خواجو
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کدام بیت به این سخن مشهور: «کلُّ شیٍء یرجُع اِلی اَصلِِه» اشاره ندارد؟  . 42

همه دارند میل مرکز خویش   هر آن جوهر که هستند از عدد بیش  

 زمین بشکافد و باال شتابد   گر آتش در زمین منفذ نیابد  

 به میل طبع هم راجع شود زیر و گر آبی بماند در هوا دیر  

کجا هرگز زمین آباد بودي   گر از عشق آسمان آزاد بودي  

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟  . 43

 بهشت می طلبی ازسِر دَرم برخیز  کلید گلشن فردوس دست احسان است 

در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترك خود بکند و خود را ایثار عشق کند.

 هم از گبران یکی باشی چو خود را در میان بینی  اگر صد بار در روزي شهید راه حق گردي 

اگر خواهی که به ما رسی، خود را بر در بگذار و در آي.

از عبارت«در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن ات که ماوراءالّطبیعه – که همواره فلسفه از آن سخن می گوید و مذهب بدان می خواند –  . 44

در کویر به چشم می توان دید» کدام مفهوم دریافت نمی شود؟

مذهب، مردم را دعوت می کند به این که ماوراءالّطبیعه را باور کنند.

مهتاب کویر، دیگر نه بارش وحی، تابش الهام، که نوري بدلی بود.

باور داشتن یا نداشتن به ماوراءالّطبیعه از مباحث مهم فلسفه است.

تماشاي آن باغ پر از گل هاي رنگین شعر و خیال و پر از قدس و چهره هاي پراز ماوراء درونم را پر از خدا می کرد.

مفهوم کدام بیت،  بیانگر ویژگی وادي استغنا نیست؟  . 45

 کاندر این دریا نماید هفت دریا، شبنمی   گریۀ حافظ چه سنجد پیش استغناي عشق 

هر دو عالم بندة خود کن به استظهار (کمک و یاري ) دل   مُلک آزادي نخواهی یافت و استغناي مال  

 شبنمی در بحر بی پایان فتاد   گر در این دریا هزاران جان فتاد 

 کم شد از روي زمین یک برگ کاه   گر شد اینجا جزو و کل، کلّی تباه 

همۀ ابیات با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؛ به جز:   . 46

 وانگهی از خود بشو یک بار دست»    «اوًال تجرید شو از هر چه هست

در آن اندیشه یک رو شو دو عالم را قفایی زن    سرکویش هوس داري هوس را پشت پایی زن 

آه اگر نسوختی آتش هجر بال من    بر سر کوي وصل تو مرغ صفت پریدمی 

در فناي خویش می بینم بقاي خویشتن  شمع سان پیشت بخواهم سوخت سرتاپا که من 

سر چه باشد هر چه دارم در نظر آرم به چشم    گر تو سر خواهی ز من سر با تو بسپارم به چشم 

کدام گزینه با بیت «هرگز دلم براي کم و بیش غم نداشت / آري نداشت غم که غِم بیش و کم نداشت» ارتباط مفهومی دارد؟  . 47

 تا یک دم از دلم غم دنیا به در بَري  ساقی به مژدگانی عیش از درم درآي

 بلی به حکم بَال بسته اند عهد اَلَست  مقام عیش میّسر نمی شود بی رنج

 غم نیست که پشت پا به دنیا زده ایم دنیا چو نبود جاي شادي زین رو  

 ما غّصه زیاد و غِم کم نمی خوریم بیش و کم زمانه بِر ما برابر است  

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  . 48

 ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد  درویش را نباشد برگ سراي سلطان

 دري دیگر نمی داند رهی دیگر نمی گیرد  خدا را رحمی اي منعم که درویِش سِر کویت

 که ایمن تر از ملک درویش نیست  مگو جاهی از سلطنت بیش نیست

 دویی هرگز نباشد در دل یکتاي درویشان  دو عالم چیست تا در چشم اینان قیمتی دارد؟
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در تمام گزینه ها، نوعی «دعوت به قیام و حرکت» توصیه شده است. به جز گزینۀ  ..................  . 49

 در آب چو موِش مرده بودن  تا چند چو یخ فسرده بودن

 بر وي بنواز ضربتی چند  اي مشت زمین بر آسمان شو

 بخروش چو شرزه شیر ارَغند  بگراي چو اژدهاي گرزه

 خاموش تا به چند نشینی در این قفس؟  چون نغمه ساز گلشن روحانیان تویی

واژة «آتش» در تمام گزینه ها به مفهوم آتش در مصراع دوم بیت «آتش است این بانگ ناي و نیست باد/ هر که این آتش ندارد نیست باد» است به جز  . 50

گزینۀ ..................

 تا بر آتش ننهی بوي نیاید ز عبیر  این حدیث از سر دردي است که من می گویم

 آتش که به زیر دیگ سوداست  روزي تر و خشک ما بسوزد

 کاندرونم گرچه می سوزد منّور می شود  عیش ها دارم در این آتش که بینی دم به دم

 بنشین که هزار فتنه برخاست  اي آتش خرمن عزیزان

مفهوم کدام دو بیت با یکدیگر متناسب نیست؟  . 51

 هزار شکر بگوییم هر جفایی را   اگر تو جور بکنی راي ما دگر نشود 

 میان دل و کام دیوارها  کشیدند در کوي دلدادگان

 تا بگویم شرح درد اشتیاق   سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 

 دست غیب آمد و بر سینۀ نامحرم زد  مدعی خواست که آید به تماشاگه راز

 دانم که یاد غم سبب شادي من است   آگه نیم که چیست غمم را سبب ولی 

 که روز بی کسی آخر نمی روي ز برم  چه شکر گویمت اي سیل غم عفاك اهللا (خدا تو را ببخشاید)

 نباشد عاشق آن کس کاو صبور است   صبوري از طریق عشق دور است 

 نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال (الک) قرار در کف آزادگان نگیرد مال  

کدام ابیات با یکدیگر تناسب معنایی دارند؟   . 52

 و اندر آن برگ و نوا خوش ناله هاي زار داشت   الف) بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت 

 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار  ب) آفرینش همه تسبیح خداوند دل است

 عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش  ج) دوش مرغی به صبح می نالید

 بلبل به غزل خوانی و قمري به ترانه  د) هر کس به زبانی سخن حمد تو گوید

 عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد  هـ) صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست

 نه همه مستمعی فهم کند این اسرار  و) کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند

ب ـ ج ـ د ـ هـ الف ـ ج ـ هـ ـ  و  ب ـ ج ـ د ـ و  الف ـ ب ـ د ـ و 

همۀ گزینه ها با بیت «خامش منشین، سخن همی گوي   افسرده مباش، خوش همی خند» مفهوم مخالف دارند به جز گزینۀ  ..................  . 53

 که ریخته است بسی خون خلق، تیغ زبان ها  به حرف و صوت ز لب بر مدار مُهر خموشی

 دهن غنچه همه عمر پر از زر باشد  هر که دارد لب خاموش، توانگر باشد

 گر محکمۀ داد به ما داد نداد  ما داد ز بیدادگران بستانیم

 سخنی کو که ندارد ز زبان دست ردي  جز خموشی که کس انگشت به حرفش ننهد

مفهوِم کنایی بیِت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟   . 54

ورنه مجنون با در و دیوار می گوید سخن»  «عقل میدان سخن بر عاقالن کرده است تنگ 

چون نبندد طوطیان را زنگ در منقار حرف؟    نیست در روي زمین گوشی سزاوار سخن 

این نصیحت را به خاطر از صدف داریم ما    گوهر شهوار مزد لب به جا وا کردن است 

که چون صدف ز دهان است رزق گوش مرا    نمی توان ز سخن ساختن خموش مرا 

 مرا تیغ زبان چون مار بی زنهار بایستی   دهان مور را پر خاك دارد بی زبانی ها
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بیت «سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  . 55

درد تو به جان خسته داریم اي دوست   ما دل به غم تو بسته داریم اي دوست  

بی دلی کز درد داغی بر جگر دارد کجاست؟ دردمندي کز محبت در دلش دردي است کو؟  

 فریاد برآید ز دل هر که بخواند  فریاد که گر جور فراق تو نویسم

 پیداست که قاصد چه به سمع تو رساند  شرح غم هجران تو هم با تو توان گفت

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟  . 56

چون شرر از سنگ بیرون می جهد اسرار عشق تخم راز عشق را در خاك کردن مشکل است  

صدف را سینه چاك آرد به ساحل گوهر عاشق   که را زهره است راز عشق را در دل نگه دارد؟  

از ابر پردگی نشود آفتاب عشق   از خاك اهل عشق نظر خیره می شود

دل شب ها بود گنجینۀ اسرار عاشق را به هر بی پرده اي اظهار نتوان کرد راز خود

.  مفهوم کدام گزینه با بیت «اي جویبار جاري! زین سایه برگ مگریز / کاین گونه فرصت از کف دادند بی شماران» 57

 مایۀ هر دوشان نکوکاري است  سود دنیا و دین اگر خواهی

 کاین باقی عمر را بها پیدا نیست  ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست

 نیکی به جاي یاران فرصت شمار یارا  ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون

 مگر آن دم که بیند روي جانان و دهد جان را  نگیرد دل قرار از تاب تب بیمار هجران را

بیِت «گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد / باللّه کز آفتاب فلک خوب تر شوي » با کدامیک از ابیات زیر، ارتباط مفهومی دارد؟  . 58

ایمن و بی لرز شوم چون که به پایان برسم   چون که فتادم ز فلک ذّره صفت لرزانم  

خانه تهی یابد او، هیچ نبیند اثرم    آن دِل آوارة من، گر ز سفر باز رسد  

 نیست عجب گر ز شرف بگذرد از چرخ سرم   چون که تو دست شفقت بر سر ما داشته اي  

باز رهم زین دو خطر چون بر سلطان برسم   چرخ بود جاي شرف، خاك بود جاي تلف  

کدام دو بیت با یکدیگر تناسب دارد؟  . 59

رنگ رخساره خبر می دهد از سّر ضمیر   گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست

 دعوي عشاق را شرح نخواهد بیان  گونه زردش دلیل، ناله زارش گواست

 کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است  دولت فقر خدایا به من ارزانی دار

 رحمت ز دشمنان چه بُود؟ غایت عذاب  دشمن بر آب دیده من رحمت آورد

 تسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوست  گر دوست بنده را بکشد یا بپرورد

 با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است 

 کرد از دو جهان سیر، تماشاي تو ما را  این ماحضري بود که در دیدن اول

 در همه شهر دلی ماند که دیگر بربایی؟  روز صحرا و سماع است و لب جوي و تماشا 

کدام ابیات با یکدیگر ارتباط معنایی دارند؟   . 60

الف) غمش را غیر دل سر منزلی نیست 

ب) معنی طلب که بر در و دیوار صورت است 

ج) هر آن کسی که نظر با یکی ندارد و دل 

د) بر من که گرفتار توام رحم مفرماي

هـ) گر دیگران به عیش و طرب خّرم اند و شاد 

 و) غم تو را به نشاط جهان نخواهم داد 

 ولی آن هم نصیب هر دلی نیست  

مغز است نزد مردم دانا هنر، نه پوست 

به صورتی ندهد صورتی است بر دیوار 

رحم است بر آن کس که گرفتار نباشد 

ما را غم نگار بود مایه سرور 

من این خریده خود را به هیچ نفروشم

ب ـ ج ـ هـ  ب ـ د ـ و  الف ـ هـ ـ و  الف ـ ج ـ هـ 
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مفهوم عبارت «باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده» به مفهوم کدام بیت نزدیک است؟   (سراسري خارج  . 61

(88 –

کاطلس نشود پالس هرگز از سفله مخواه هیچ زنهار

کاو را نبود مکاس هرگز روزي ز خزانه ي کسی خواه

اي دل ز َکست هراس هرگز گر ترك طمع کنی، نباشد  

نی جور بتان کشیده هرگز نی محنت عشق دیده هرگز

کدام بیت به مفهوم آیۀ «تعّز من تشاء و تذّل من تشاء» اشاره دارد؟   . 62

 جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها  مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

 نیکی به جاي یاران فرصت شمار یارا  ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون

 ناچار کاروان شما نیز بگذرد  زین کاروانسراي بسی کاروان گذشت

 گلی بازیچۀ طوفان غارتگر نخواهد شد  خدا وقتی بخواهد می شود وقتی نخواهد نه

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات تناسب کمتري دارد؟  . 63

 وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده اي  هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکند

 می کوشم و بخت یاورم نیست  گویند بکوش تا بیابی

 در وصف نیاید که چه مطبوع و چه زیباست  در وهم نگنجد که چه دلبند و چه شیرین

 مدهوش نماند نتوان گفت که بیناست  چشمی که تو را بیند و در قدرت بی چون

عبارت «هرگه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جّل و عال بردارد، ایزد تعالٰی در او نظر نکند بازش  . 64

بخواند؛ باز اعراض فرماید. بار دیگرش به تضّرع و زاري بخواند.» با کدام گزینه قرابت مفهومی ندارد؟

 به احتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی  دلم شکستی و رفتی خالف عهد موّدت

 خطا بود که نبیند روي زیبا را  که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد 

 که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم  مگر تو روي بپوشی و فتنه بازنشانی

 اي بی بصر! من می روم او می کشد قلّاب را  سعدي چو جورش می بري نزدیک او دیگر مرو

مفهوم بیت «اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد» به کدام گزینه، نزدیک تر است؟  . 65

 من آزادي نمی خواهم که با یوسف به زندانم  دمی با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت

 شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم  به هوش بودم از اّول که دل به کس نسپارم

 حاجت مّشاطه نیست روي دالرام را  وصف تو را گر کنند ور نکنند اهل فضل

 آن گه که بازگردي گوییم ماجرا را  حال نیازمندي در وصف می نیاید

مفهوم متن زیر با کدام گزینه تناسب مفهومی بیشتري دارد؟   . 66

«هرگه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جّل و عال بردارد، ایزد تعالٰی در او نظر نکند بازش بخواند؛ باز

اعراض فرماید. بار دیگرش به تضّرع و زاري بخواند. حق تعالٰی فرماید: دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاري دعا و زاري بنده همی شرم

دارم.»

 یک دمت غایب ندارد حضرتش  دیر گیرد سخت گیرد رحمتش

 سهل باشد رنج دنیا پیش آن  حد ندارد وصف رنج آن جهان

 همچنان در منزل اول اسیر  سال ها ره می رویم و در اخیر

 عهد تو چون کرد ثابت برقرار  عهد ما بشکست صد بار و هزار
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مفهوم بیت زیر، با گزینۀ .................. تناسب مفهومی دارد.   . 67

 چون می نگنجی در بیان دیگر نگویم بیش و کم»  «خامش کنم بندم دهان تا برنشورد این جهان

واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف

در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکري واجب طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت

کدام بیت با دیگر ابیات، قرابت مفهومی ندارد؟  . 68

 به عصیان در رزق برکس نبست  ولیکن خداوند باال و پست

 نشاید خوردن الّا رزق مقسوم  ز دنیا بخش ما غم خوردن آمد

 برساند خداي عّز و جّل  جهد رزق ار کنی ور نکنی

 به انعام و لطف تو خو کرده ایم  کریما به رزق تو پرورده ایم 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟   . 69

 وز هر چه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم  اي برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم

 ما همچنان در اّول وصف تو مانده ایم  مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 تو نمایندة فضلی تو سزاوار ثنایی  تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

پیام کدام بیت متفاوت است؟  . 70

 معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست؟  سهو و خطاي بنده گرش اعتبار نیست

 فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم  هست امیدم که علی رغم عدو روز جزا

 همه نوري و سروري همه جودي و جزایی  همه عّزي و جاللی همه علمی و یقینی

 همه بیشی تو بکاهی همه کّمی تو فزایی  همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

مفهوم کدام بیت از سایر ابیات دورتر است؟  . 71

 اینم حیات بس که بمیرم به کام دوست  گر کام دوست کشتن سعدیست باك نیست

 وگر به بردن دل آمدي بیا اي دوست  گر به خوردن خون آمدي هال برخیز

 همچنان در دل من مهر و وفاي تو بود  به وفاي تو که گر خشت زنند از گل من

 که همه عمر نه مشتاق لقاي تو بود  عجبست آن که تو را دید و حدیث تو شنید

بیت «گر حکم شود که مست گیرند / در شهر هر آن چه هست گیرند» با کدام گزینه، قرابت مفهومی بیشتري دارد؟  . 72

 گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست  گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روي

 گفت والی از کجا در خانۀ خّمار نیست  گفت نزدیک است والی را سراي آن جا شویم

 گفت اي بیهوده گو حرف کم و بسیار نیست  گفت می بسیار خوردي زان چنین بی خود شدي

 گفت در سر عقل باید بی کالهی عار نیست  گفت آگه نیستی کز سر در افتادت کاله

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر یکسان است؟   . 73

 افسرده مباش خوش همی خند»  «خامش منشین سخن همی گوي

 رهوارتر آي اگر نه لنگی  افسرده مباش اگر نه سنگی

 سرودي، ناله اي، آهی، فغانی  برآور هر چه اندر سینه داري

 دهن غنچه همه عمر پُر از زر باشد  هر که دارد لب خاموش توانگر باشد

 راضی چه شوي به هر جفایی  گردن چه نهی به هر قفایی
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مفهوم عبارت: «آن شب نیز من خود را بر بام خانه گذاشته بودم؛ گرم تماشا و غرق در این سبز دریاي معلّق بودم.» با همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  . 74

.................. ارتباط مفهومی دارد.

 ور سري داري سر از مستان بیخود برمتاب  گر دلی داري دل از رندان بیدل برمگیر

 بی خویشتنم کردي بوي گل و ریحان ها    وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها

 گوش ها میخانه شد از نعره مستانه ام  اینقدرها بی خود از جام نگاه کیستم

 از یک پیاله الله سیه مست می شود  بیخود شوند سوخته جانان به یک نگاه

مفهوم بیت «ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد / که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی» به کدام بیت زیر نزدیک نیست؟  . 75

باشد از جهِل سگ گزیدن چوِب  هرگه از چوب بر سگ آید کوب  

مظهر فعل کاتب است فقط   زان که خامه در این نوشتن خط  

بشکن آن خامه را و دم درکش   گر تو را این نوشته ناید خوش  

جنبش مابقی از آن سر خاست   سر این سلسله ببین که کجاست  

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. به یکی از آیات سورة حمد اشاره شده است.  . 76

همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی تو نمایندة فضلی تو سزاوار ثنایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

بیت «اي مرغ سحر عشق زپروانه بیاموز/ کان سوخته را جان شد و آواز نیامد» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟  . 77

   (سراسري خارج از کشور- 85)

کوشش راکب خوش است و جنبش مرکب هست به سر تا هواي کعبه ي مقصود

کام دمادم بگیر و جام لبالب تا کرم ساقی است و باده ي باقی

زان که خموش اند بندگان مقّرب الف تقّرب مزن به حضرت جانان

گردش گردون نبود و تابش کوکب عشق به جایی مرا رساند که آن جا

مفهوم کدام گزینه با بیت «چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان / چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان» متفاوت است؟  . 78

گنهش طاعت است و دشمن، دوست   هر که در سایۀ عنایت اوست 

جز دلی، دلتنگ تر از چشِم میم  چون الف چیزي ندارم، اي کریم  

چون تو با مایی نباشد هیچ غم   گر هزاران دام باشد هر قدم 

گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باك   هزار دشمنم ار می کنند قصد هالك 

مفهوم بیت «هستی تو صورت پیوند نی / تو به کس و کس به تو مانند نی» در کدام گزینه نیامده است؟  . 79

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی 

 نه بجنبی نه بگردي نه بکاهی نه فزایی  نبد این خلق و تو بودي نبود خلق و تو باشی

 لمن الملک تو گویی که مر آن را تو سزایی  احد لیس کمثله صمد لیس له ضد 

 عوض تو من نیابم که به هیچ کس نمانی  تو نظیر من ببینّی و بدیل من بگیري

مفهوم همۀ ابیات به استثناي بیت .................. با یک دیگر تناسب دارد.  . 80

 خرد انگشت در دندان بمانده  ز وصفش جان ها حیران بمانده

 یقین دانم که بی شک جان جانی  هر آن وصفی که گویی بیش از آنی

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 همی کنم به ضرورت چو صبر ماهی از آب  اگرچه صبر من از روي دوست ممکن نیست
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پیام کدام بیت از بقیۀ گزینه ها دورتر است؟  . 81

 ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی  اي که  گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه

 که عشق تا به چه حّد است و حسن تا به چه غایت  مالمت من مسکین کسی کند که نداند

 برنیاید ز کشتگان آواز  عاشقان کشتگان معشوق اند

 که حال غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل  مالمت گوي عاشق را چه گوید مردم دانا

کدام بیت با دیگر ابیات، قرابت مفهومی ندارد؟  . 82

 یا سخن دانسته گو اي مرد عاقل یا خموش  بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست

 از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد  حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش

 چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد  ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد

 اي مدعی نزاع تو با پرده دار چیست؟  راز درون پرده چه داند فلک خموش

بیت زیر، با کدام گزینه قرابت مفهومی دارد؟    . 83

 بد نیست تو هم با من اگر راه بیایی»  «یک عالمه راه آمده ام با تو و یک بار

 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبري  همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار

 گنه بنده کرده ست و او شرمسار  کرم بین و لطف خداوندگار

 کان را که خبر شد خبري باز نیامد  این مّدعیان در طلبش بی خبران اند

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

پیام کدام بیت متفاوت است؟  . 84

 که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها  به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

 تا راهرو نباشی کی راهبر شوي؟  اي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي

 هان اي پسر بکوش که روزي پدر شوي  در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

 آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوي   خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد 

مفهوم همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ..................  یکسان است.  . 85

 از خاك، فیض آب بقا می توان گرفت  در کشوري که حکم قناعت بود روان

 خار صحراي قناعت گل بی خار من است  از تهی دستی خود شکوه ندارم صائب

 مور این وادي نمی آرد سلیمان را به چشم  سیرچشمان قناعت را غرور دیگر است   

 هر که از عقبی قناعت کرد با دنیاي خشک    می شود نقد حیاتش همچو قارون خرج خاك  

کدام گزینه مفهوم متفاوت دارد؟  . 86

 آتش آب سوز، عشق آمد  آب آتش فروز، عشق آمد

 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟  همچو نی زهري و تریاقی که دید؟

 سر بُر و سر نُماي، عشق آمد  دلبر جان رباي، عشق آمد

 زهر باید خورد و انگارید قند  زشت باید دید و انگارید خوب

بیت «ّسر من از نالۀ من دور نیست / لیک چشم و گوش را آن نور نیست» با کدام گزینه تقابل معنایی دارد؟  . 87

 از نکهت خود نیست به هر حال جدا گل  رنگین سخنان در سخن خویش نهان اند

 نگفتی به باد هوا راز اوي  هر آن کس که بودي هم آواز اوي

 جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد  گفت: آن یار کزو گشت سردار بلند

 این که می گویم نه احوال من است  حال من اکنون برون از گفتن است
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مفهوم بیت «آتش است این بانگ ناي و نیست باد / هرکه این آتش ندارد نیست باد» در کدام یک از بیت هاي زیر دیده می شود؟  . 88

آن چنان بدزندگانی مرده به آن که خوابش بهتر از بیداري است

چون زنده نماید او ولی جانش نیست در سینه کسی که راز پنهانش نیست

هزار بادة ناخورده در رگ تاك است گمان مبر که به پایان رسید کار مغان

من و دردت، چو تو درمان نمی خواهی دل ما را مرا در سینه دردي هست که درمان نیستش یارا

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  . 89

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل  

 بر آب دیدة بیچارگان نبخشاید  کسی که در دل شب خواب بی غمی کرده ست

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است   ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است  

 که روشنش شود آب دو دیدة یعقوب  فراق روي چو تو یوسفی کسی داند

عبارت: «دنیا عجیب فراموشکار است! بیست سال پیش چه کارها کرده که امروز اصًال به خاطر نمی آورد» با همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ  . 90

..................  قرابت معنایی دارد؟

 کرده از حفظ الفباي فراموشی را واي بر حافظۀ ما که ز طفلی همگی 

 چنین که فکر تو صائب شده است ورد زبان ها   عجب که چرخ فراموشکار محو نماید 

 فراموشی است آخر این یادها   غنیمت شمارید پیغام هم 

 این فراموشی از که دارد یاد؟   یار عمري است نام ما نگرفت 

مفهوم ابیات کدام گزینه با یکدیگر متناسب است؟   . 91

 الف) مهمان سراست خانه دنیا که اندر او 

ب) می رود صبح و اشارت می کند 

ج) به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست 

د) آن مصر مملکت که تو دیدي خراب شد 

هـ) دال تا کی در این زندان فریب این و آن بینی 

و) جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد 

ز) اگر به جان و جهانم دهد رضاي تو دست  

 یک روز این بیاید و یک روز او رود  

کاین گلستان خنده واري بیش نیست 

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 

و آن نیل مکرمت که شنیدي سراب شد 

یکی زین چاه ظلمانی بروشو تا جهان بینی 

غالم همت آنم که دل بر او ننهاد 

به ترك هر دو به دست آورم رضاي تو را

الف ـ ج ـ د ـ ز ج ـ هـ ـ و ـ ز  الف ـ ب ـ د ـ و  ب ـ ج ـ د ـ و 

مفهوم بیت «کاووس کیانی که کی اش نام نهادند / کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند» به کدام بیت نزدیک نیست؟  . 92

امروز چنان شدي که کس چون تو مباد دیروز چنان بدي که کس چون تو نبود

که اینان پادشاهان جهان اند یکی بر تربتی فریاد می خواند

چون پند دهند و نشنوي بند نهند پند است خطاب مهتران آنگه بند

تا من حکایت جم و کاووس کی کنم کی بود در زمانه وفا، جام می بیار

در همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ .................. کلمۀ «طاق» در معانی متفاوت به کار رفته است.  . 93

به سوي طاق و رواقش مرو به شب َجفته به خواب کن همه را طاق شو از این جفتان   

 به به از طاقی که جفتش در حقیقت طاق بود  طاق ابروي تو را نازم که طاق افتاده است   

 غّرة ُحسن تو غّراتر از این می باید  طاق ابروي کجت، طاقت من طاق نساخت   

  گو طاق رواق تو طالکار نباشد  طاق دل درویش، تو را مصرف زر بس  
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مفهوم واژة «آسمان» در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. یکسان است.  . 94

 آسمان از ما بود سرگشته تر در کار خویش  اي که می جویی گشاد کار خود از آسمان

 گویی که نسخت رخ تو آسمان گرفت  با آفتاب و ماه و ستاره است آسمان

 چون قضاهاي آسمان دارم  از اثرهاي طالع عشقت

 می زند بر سنگ و می گوید خموش  آسمان عمري است میناي مرا

عبارت: «در کف ها کاسۀ زیبایی / بر لب ها تلخی دانایی / شهِر تو در جاي دگر / ره می بَر با پاي دگر» با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟  . 95

 یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی  دال تا کی در این زندان فریب این و آن بینی

 فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد  دال معاش چنان کن که گر بلغزد پاي

 ز کف بگذر اگر اهل صفایی  کف دریاست صورت هاي عالم

 که به یک جاي نشکفند به هم  دانش و خواسته (= ثروت) است نرگس و گل

مفهوم عبارت: «نامۀ برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی.» در کدام گزینه آمده است؟  . 96

 مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم  من از بالد حبیبم نه از دیار غریب

 که عشق از پردة عصمت برون آرد زلیخا را  من از آن ُحسن روزافزون که یوسف داشت دانستم

 به طلبکاري آن مهرگیا آمده ایم  سبزة خط تو دیدیم و ز بستان بهشت

 روم به شهر خود و شهریار خود باشم  غم غریبی و غربت چو برنمی تابم

کدام بیت با سایر ابیات ارتباط معنایی ندارد؟  . 97

 که صاف این سرُخم ُدردي آمیز است مجوي عیش خوش از دور باژگون سپهر 

 کندم قصد دل ریش به آزار دگر  هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت

 زان جان و دلم همی فگار است  از دست زمانه در عذابم

 بس عاقل بی هنر که سرگردان است  تا گردش گردون فلک تابان است

کدام بیت با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟   . 98

کاین همه بیداد شبان می کند»  «گلّۀ ما را گله از گرگ نیست 

 روي بر خاك نه از جور وي و زار بنال   ِدل به من گوید چون آِب تو از سر بگذشت 

بر این حالم مدارا نیست در خور   مرا بگذشت آب و رفت از سر 

که آب روان از بنه تیره بود    سخن هر چه گفتم همه خیره بود 

آب حیوان در درون ظلمت است    زندگی در مردن و در محنت است 

بیت «چه غم دیوار اّمت را که دارد چو تو پشتیبان؟ چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان» با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟          . 99

(سراسري زبان – 87)

هم مشام دلم از زلف  سمن ساي تو خوش هم گلستان خیالم ز تو پُر نقش و نگار

کرده ام خاطر خود را به تمنّاي تو خوش در ره عشق که از سیل بال نیست گذار

می رود خاطر خود را به توالي تو خوش در بیابان طلب گرچه ز هر سو خطري است

غافل از آن که خدا هست در اندیشه ي ما مّدعی خواست که از بیخ کند ریشه ي ما

مفهوم بیت .................. با سایر ابیات تناسب کمتري دارد.  . 100

 در بن چاهی به زیر صخرة صّما  حاجت موري به علم غیب بداند

 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رّزاق بود  بر در شاهم گدایی نکته اي در کار کرد

 شاه هم گداییست و فارغ از رزق خدا نیست  در سفرة ما جنگ شاه و گدا نیست

 در به در از وطنی راهی غربت شده ایم  ما مصیبت زدگانی که بی رزق حالل
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بیت زیر، با کدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟    . 101

 گنه بنده کرده ست و او شرمسار»  «کرم بین و لطف خداوندگار

 واي بر من که فقط بار گناه آورده ام  رو سیاهم که نشد توبۀ من مقبولت

 دوست فراموش کند در بال  دوست نباشد به حقیقت که او

 هرچه صدا زدم تو را باز ز من جدا شدي  هر چه گناه کرده اي عفو نمودم از کرم 

 دست بده به دست من ار چه گریزپا شدي  مرا بس است آه تو گذشتم از گناه تو

عبارت «عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف» با کدام بیت تناسب مفهومی بیشتري دارد؟  . 102

 همچنان عذرت بیاید خواستن تقصیر را  سعدیا در پاي جانان گر به خدمت سر نهی 

 آه از دل و صد هزار آه از دیده  تقصیر ز دل بود و گناه از دیده

 همین نکته بس عذر تقصیر ما  چه برخیزد از دست تدبیر ما؟

 ما از تقصیر و خطا درنگذشتیم  افسوس برین عمر گرانمایه که بگذشت

مفهوم بیت «شهري بر آتش غم هجران بسوختی / اّول منم به قید محبّت اسیر تو» به کدام گزینه نزدیک تر است؟  . 103

 تا تو نانی به کف آرّي و به غفلت نخوري  ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

 کس نتواند که به جاي آورد  ورنه سزاوار خداوندي اش

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

 چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان  چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان

مفهوم آیۀ «یا مالئکتی قد استحییت من عبدي و لیس له غیري فقد غفرت له» با کدام گزینه قرابت دارد؟  . 104

 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبري  همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار

 گنه بنده کرده ست و او شرمسار  کرم بین و لطف خداوندگار

 عذر به درگاه خداي آورد  بنده همان به که ز تقصیر خویش

 کز عهدة شکرش به درآید  از دست و زبان که برآید

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات تناسب کمتري دارد؟  . 105

 تو از کرم به من آغوش کردي باز  هزار مرتبه کردم فرار و دیدم باز

 که می کشی تو ز عبد فراري خود ناز  به لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم

 این شرط وفا بود که بی دوست  اي سخت دالن سست پیمان

 گنه بنده کرده ست و او شرمسار  کرم بین و لطف خداوندگار

مفهوم بیت .................. با سایر ابیات قرابت کمتري دارد.  . 106

 عاجزم از شکر تو با این زبان  جز تو ناید در خیال و در گمان

 که شکري ندانم که در خورد اوست  نفس می نیارم زد از شکر دوست

 چگونه به هر موي شکري  کنم  عطایی است هر موي از او بر تنم 

 که موجود کرد از عدم بنده را  ستایش خداوند بخشنده را

کدام گزینه با سایر گزینه ها، تناسب مفهومی کمتري دارد؟  . 107

 آنچه نامد در کتاب و در خطاب  دم مزن تا بشنوي زان آفتاب

 بر نیاید ز کشتگان آواز  عاشقان کشتگان معشوق اند

 مهر کردند و دهانش دوختند  هر که را اسرار حق آموختند

 عذر به درگاه خداي آورد  بنده همان به که ز تقصیر خویش

16

قرابت دوازدهم - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



بیت «گفت نزدیک است والی را سراي آن جا شویم / گفت والی از کجا در خانه ي خّمار نیست» با کدام گزینه تناسب معنایی دارد ؟   . 108

( آزمایشی سنجش بهمن 83)

تغییر نیابد که زدیوان الست است در وجه معاش تو براتی که نوشتند

کان خانه که این نقش نگارید شکسته است بیشی مطلب زان که درست است یقینم

پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است با محتسبم عیب مگویید که او نیز

گر زین دو فزون می طلبد آزپرست است آن کس که جوینی و گلیمیش به دست است

کدام گزینه با بقیه، قرابت مفهومی ندارد؟  . 109

 غیر را در خلوت ما راه نیست  هر دلی از سوز ما آگاه نیست

 پس سخن کوتاه باید والّسالم  در نیابد حال پخته هیچ خام

 مر زبان را مشتري جز گوش نیست  محرم این هوش جز بیهوش نیست

 باقی عمر ایستاده ام به غرامت  بر عمر نبود آنچه غافل از تو نشستم

بیت «هر چه بگندد نمکش می زنند / واي به روزي که بگندد نمک» با کدام بیت، قرابت دارد؟  . 110

 گفت والی از کجا در خانۀ خّمار نیست  گفت نزدیک است والی را سراي آن جا شویم

 گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست  گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روي

 گفت در سر عقل باید بی کالهی عار نیست  گفت آگه نیستی کز سر در افتادت کاله

 گفت اي بیهوده گو حرف کم و بسیار نیست  گفت می بسیار خوردي زان چنین بی خود شدي

پیام کدام ابیات یکسان است؟    . 111

تا کیمیاي عشق بیابّی و زر شوي   ) دست از مس وجود چو مردان ره بشوي  

باهللا کز آفتاب فلک خوبتر شوي   ) گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد  

آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوي   ) خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد  

هان اي پسر بکوش که روزي پدر شوي   ) در مکتب حقایق پیش ادیب عشق  

دو و چهار یک و سه دو و سه یک و دو

1

2

3

4

مفهوم کدام ابیات مشترك است؟   . 112

 تا راهرو نباشی کی راهبر شوي؟ 1) اي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي

 هان اي پسر بکوش که روزي پدر شوي 2) در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

 آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوي 3) خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد

 کز آب هفت بحر به یک موي تر شوي 4) یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

یک و سه سه و چهار یک و دو دو و سه

از کدام گزینه مفهوم «بیدادگرِي محمدعلی شاه» دریافت می شود؟  . 113

 مسلک مرِغ گرفتار قفس، هم چو من است  نالۀ مرغ اسیر، این همه بهر وطن است

 خبري از من به رفیقی که به َطرف چمن است  همت از باد سحر می طلبم گر ببرد

 بَِدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است  جامه اي کاو نشود غرقه به خون بهر وطن

 ملّت امروز یقین کرد که او اَهرمن است  آن کسی را که در این مُلک، سلیمان کردیم
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کدام بیت به مفهوم مقابل بیت زیر اشاره دارد؟   . 114

 زین سوخته جان شنو یکی پند»  «پنهان مکن آتش درون را

 بنشین به یکی کبود اورند  از سر بکش آن سپید معجر

 از ریشه بناي ظلم برکند  برکن ز بن این بنا که باید

 زبان پُرحرف و لب خاموش تا کی؟  تنم پرتاب و دل پر جوش تا کی؟

 دادن جواِب مردم نادان چه الزم است؟  در جنگ، می کند لب خاموش کار تیغ

کدام گزینه به مفهوم «سفارش به ظلم ستیزي» اشاره اي ندارد؟  . 115

 ظلم را در َچِه عدم جا کن  عدل را رو به چرخ واال کن

 پا بر سر عوالم جور و ستم زنیم  دست صفا دهیم به معمار عدل و داد

 از دام برون آمده صیاد بگیرید  تا چند چو صیدید گرفتار دد و دام

 کسی که خانۀ خود را به دیگران بفروخت  بگو به سایۀ دیوار دیگران ُخسبد

معنی «پرده» در کدام بیت متفاوت است؟  . 116

 همان راز پوشیده بشنید شاه  چو در پردة نی نفس یافت راه

 درید و راز درون من آشکار بماند  هزار پرده به هر راز داشتم من و عشق

 هر چه پرده است ازو دیده ببند  پرده بر چشم جهان بین مَپسند

 کاین حال نیست زاهد عالی مقام را  راز درون پرده ز رندان مست پُرس

کدام گزینه با بیت «سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق» تناسب مفهومی دارد؟  . 117

 بشکست عهد و از غم ما هیچ غم نداشت دیدي که یار جز سِر جور و ستم نداشت  

با کسی حال توان گفت که حالی دارد غم دل با تو نگویم که نداري غم دل  

جفت بدحاالن و خوش حاالن شدم   من به هر جمعیتی ناالن شدم  

که تَرك عشق نگفتی، سزاي خود دیدي   به تیغ می زد و می رفت و باز می نگریست  

مفهوم لزوم تحمل سختی ها در راه عشق، در کدام بیت دیده می شود؟  . 118

اقرار بندگی کن و اظهار چاکري در کوي عشق شوکت شاهی نمی خرند

خواهی که بار عشق کشی بردبار باش هرگز نگشته جمع به هم عشق و سرکشی

وگرنه ره عافیت پیش گیر اگر مرد عشقی کم خویش گیر

تا گریزد آنکه بیرونی بود عشق ز اول سرکش و خونی بود

بیت «بشنو، از نی چون حکایت می کند / از جدایی ها شکایت می کند» با کدام بیت مفهوم مشترك دارد؟  . 119

 دل ز تنهایی به جان آمد خدا را مرهمی  سینه ماالمال درد است، اي دریغا مرهمی

 عندلیب از شوق گل فریاد و زاري می کند  عاشق بیدار را دیدار آرد در خروش

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی   گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم  

از نفیرم مرد و زن نالیده اند کز نیستان تا مرا ببریده اند

کدام گزینه با بیت: «وین نغمۀ محبت بعد از من و تو ماند / تا در زمانه باقی است آواز باد و باران» قرابت مفهومی دارد؟  . 120

 هرچه نهان می کنی از همه پیداتر است  سّر غم عشق را در دل اندوهناك

 عشق آرد مر تو را تا کوي دوست  عشق مرآت جمال روي اوست

 وگر در راه دین آیی همه نقاش جان بینی  اگر در باغ عشق آیی همه فراش دل یابی

 وفا و صحبت یاران مهربان ماند  جفا مکن که نماند جهان و هرچه در اوست
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معناي کدام دو بیت به هم نزدیک است؟   . 121

چون شمع بسی آتش بر سر کنمی من الف) از گریه اگر یک دم سر برکنمی من  

بر آتش اگر آب اثر داشته باشد   ب) سوز دلم از گریه چرا محو نگردید  

 شعله یک نیزه گذشته است چو شمع از سِر ما ج) گریه ساکن نکند آتش ما را در عشق  

 عاشق روي تو سجاده در آتش افکند د) زاهد از گریه گر انداخت مصال بر آب  

الف ـ د ج ـ د    ب ـ ج  الف ـ ب  

بیت «شکیب صبر صائب هرکه از عاشق طمع دارد / ز برق آهستگی، خودداري از سیالب می جوید» با کدام بیت در تقابل معنایی است؟  . 122

صبر کن تا زین حکایت چندگاهی بگذرد اي که در عشق بتان الف صبوري می زنی

دستگاه صبر و پایاب شکیباییم نیست با فراقت چند سازم؟ برگ تنهاییم نیست

که با او هم امکان ندارد قرار ز من صبر بی او توقع مدار

کاین میوه که از صبر برآمد شکري بود ما صبر نگوییم دگر باره که تلخ است

مفهوم رهایی ناپذیري عشق از کدام بیت برمی آید؟  . 123

جز رضا دادن نگارا حیله و تدبیر چیست؟ در ازل رفته است تقدیري ز عشقت بر سرم

هزار شکر که دل در مقام صبر و رضاست ز درد عشق اگر جان غریق بحر بالست

در طریق عشق تو من عاشق بی خواستم من رضا دارم اگر خواهی جفا کن یا وفا

رضا شو تا ز غم یابی رهایی ظهور غم بود از نارضایی

عبارت «وجود عاشق از عشق است، بی عشق چگونه زندگانی کند؟! حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می یاب» با کدام بیت زیر ارتباط مفهومی  . 124

ندارد؟

خوش تر از آن مرا ممات من است حسرت و یأس اگر حیات من است

اي نیست باد بی رخ او زندگانی ام بی دوست چیست حاصلی از زندگی «رهی»

سنگی باشد نه آدمی زاد آن کز غم دل سرشک نگشاد

هرکه این آتش ندارد نیست باد آتش است این بانگ ناي و نیست باد

همۀ ابیات با بیت زیر تناسب مفهومی دارند به جز.............   . 125

ثبت است بر جریدة عالم دوام ما»  «هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 

جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند   جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت  

 نخواهد شد هواي عالم باال فراموشم  ز من یک ذّره تا در سنگ باشد چون شرر باقی 

تا در زمانه باقی است آواز باد و باران   وین نغمۀ محبت بعد از من و تو ماند  

 هزار نقش نمایان ز کوهکن باقی است  ز پادشاهی پرویز جز فسانه نماند 

مفهوم عبارت: «شوخی روزگار است که مهد دموکراسی عالم یعنی آتن، از بیم عقرب جّرارة دموکراسی قرن بیستم ناچار به مار غاشیۀ حکومت  . 126

سرهنگ ها پناه ببرد.» با ابیات کدام گزینه ها ارتباط دارد؟ 

  الف) دي زهد فروختیم بسیار  

ب) ما به میخانه پی دفع گناه آمده ایم   

ج) چو چشم از مژه غافل مشو که هیچ کس اینجا    

د) حصار عالم بیچارگی دهان بالست         

هـ) اینقدر جهدم به ذوق نشئۀ عجز است و بس     

و) ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم  

  امروز ز می پناه گیریم  

 یعنی از زهد ریایی به پناه آمده ایم 

 به غیر سایۀ دیوار خود پناه ندارد 

 پناه ما َدِم تیغ است اگر سپر نبود 

 همچو پرواز از شکست بال می جویم پناه 

  از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم       

ج- هـ -و هـ الف- ب ب- د- و الف- ب- و
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مفهوم عبارت: «چنین بود که هر سال یک کالس باالتر می رفتم و به کویر برمی گشتم از آن همه زیبایی ها محروم تر می شدم.» در کدام گزینه آمده  . 127

است؟

 چون پلۀ ترقی من در تنزل است  ز افتادگی چو شبنم گل نیستم غمین

 رأي به پستی تو را ورا، به تمامی  سیل ترقی تو را، ورا به تنزل

 دل شد یتیم تا سخن من غریب شد  بی درد و داغ، فکر ترقی نمی کند

 زهی قضیۀ معکوس غالب و مغلوب  پیاده گشتم و مفلس شدم ز شومی بخت

مفاهیم: «محرومیت، باطن بینی، ناپایداري، ناامیدي» به ترتیب از کدام گزینه ها دریافت می شود؟    . 128

الف) هر کاو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز 

ب) حالی بود عمارت ما خاك و خشت غیر 

ج) ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید 

د) من جلوة شباب ندیدم به عمر خویش

نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد  

تا خود عمارت که شود خاك و خشت ما 

هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند 

از دیگران حدیث جوانی شنیده ام

د، ج، الف، ب الف، ج، د، ب د، الف، ب، ج الف، ب، ج، د

مفهوم کنایۀ عبارت: «مزینان از هزار و صد سال پیش، هنوز بر همان ُمهر و نشان است که بود.» با کدام گزینه تقابل معنایی دارد؟  . 129

 منظر چشم مرا ابروي جانان طاق بود  پیش از آن کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

 آتش فتاده بود پی انگبین ما  چون شمع پیش از آن که شویم آشیان داغ

 خلق نگشته گشته ام عاشق و مبتالي تو  پیش تر از والدتم بوده به تو ارادتم

 و آن نیل مکرمت که شنیدي سراب شد  آن مصر مملکت که شنیدي خراب شد

مفهوم کدام دو گزینه با عبارت: «من نمازم را وقتی می خوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستۀ سرو ...» قرابت معنایی دارد؟    . 130

الف) برگ درختان سبز در نظر هوشیار 

ب) این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود 

ج) هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید 

د) ستایش تو چو دریا، زبان ما کشتی 

هـ) خود نه زبان در دهان عارف مدهوش

هر ورقش دفتري است معرفت کردگار  

هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار 

بلبل به غزلخوانی و قمري به ترانه 

روان مسافر دریا و عاقبت محمود 

حمد و ثنا می کند که موي بر اعضا

ج – هـ ب – الف د – هـ الف – هـ

طنِز تمسخرآمیزي که در عبارت زیر نهفته است، در کدام بیت دیده می شود؟   . 131

«پس از عزیمت رضا شاه ـ که قبًال رضاخان بود و بعداً هم رضاخان شد ـ همۀ تبعیدي ها رها شدند و به ایل و عشیره بازگشتند و به ثروت از دست رفته و

شوکت گذشتۀ خود دست یافتند.»

راحت جان طلبم و ز پی جانان بروم خرم آن روز کزین منزل ویران بروم   

مهربانی کی سرآمد شهریاران را چه شد   شهر یاران بود و خاك مهربانان این دیار  

مرغان قاف دانند آیین پادشاهی   باز ارچه گاهگاهی بر سر نهد کالهی  

 دو سه روزي قفسی ساخته اند از بدنم   مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاك   

عبارت « خواب را مزه  مزه کنید ، بچشید ولی سیر نخوابید، ایستاده را نشسته بخوابید. »   . 132

با کدام بیت قرابت ندارد؟

 بینی هر دم پاسخ تکرار تو  گر مراقب باشی و بیدار تو

 کز پی هر فعل چیزي زایدت  هین مراقب باش گر دل بایدت

 از مراقب کار باالتر رود  ور از این افزون تو را همت بود

 تو همین در دل شب دیده بیدار طلب  می توان دولت بیدار به بی  خوابی یافت
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در مورد بیت زیر کدام گزینه درست است؟  . 133

 دمیدند گفتی شب آمد به روز»  «بیامد دو صد مرد آتش فروز

روز روشن مثل شب تاریک شد. شب گذشت و صبح شد. شب تاریک مثل روز روشن شد. «گفتی» فعل دوم شخص ماضی ساده.

مفهوم تمام گزینه ها با بیت «صد هزاران سایۀ جاوید، تو / گم شده بینی ز یک خورشید، تو» یکسان است به جز گزینۀ  ..................  . 134

بیش نرسیدند آنجا اندکی    عاقبت از صد هزاران تا، یکی 

کاندر غلطم که تو منی یا من تو    این عشق، مرا با تو چنان یکتا کرد 

بی شک این سی مرغ، آن سیمرغ بود  چون نگه کردند آن سی مرغ، زود  

حالیا خوش ریسمان و دار می باید مرا  جرعه اي نوشیدم از عشق و سراپا حق شدم 

مفهوم کدام بیت با بیت هاي دیگر هم خوانی ندارد؟  . 135

ما چو کوهیم و َصدا در ما ز توست ما چو ناییم و نوا در ما ز توست

که بر من هر دمی دم می گماري منم ناي تو معذورم در این بانگ

سوي ما آید نداها را َصدا این جهان کوه است و فعل ما ندا

در پنجۀ مطرب بود سررشتۀ آهنگ ها دارند اگر سررشته اي در کف به ظاهر چنگ ها

کدام یک از ابیات زیر با عبارت «خنده ات که رها می شود / و پروازکنان در آسمان مرا می جوید / تمام درهاي زندگی را به رویم می گشاید» قرابت  . 136

معنایی دارد؟

گریه آرد خندة گل هاي این بستان مرا نوبهارم یاد از عهد جوانی می دهد

که صبح غوطه به خون زد ز خنده رویی ها به خنده زندگی خویش را مکن کوتاه

خنده زن چون گل اگر در خون شنا می بایدت گریه در دنبال باشد خندة بی وقت را

نقاب از چهرة ترس آفرین مرگ خواهم کند به نیرویی که دارد زندگی در چشم و در لبخند

کدام بیت با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد؟   . 137

«دلم می خواهد بر بال هاي باد بنشینم و آنچه را که پروردگار عالم پدیده آورده زیر پا گذارم تا مگر روزي به پایان این دریاي بیکران رسم.»

 من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک   چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد 

 وارهد از حد و زمان بی حد و اندازه شود   هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

 به کجا می روم آخر ننمایی وطنم   از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود 

 وین حرف و معما نه تو خوانی و نه من   اسرار ازل را نه تو دانی و نه من 

مفهوم قطعه شعر زیر در کدام گزینه دیده  می شود؟   . 138

« نان را از من بگیر، اگر می خواهی / هوا را از من بگیر / اما خنده ات را نه»

 مشتاق تو هستند هزاران شنونده  اي قصۀ موعود هزار و یکمین شب

ایمان منی، سست و ظریف و شکننده   جامی خورد از تردي ساق تو پرنده  

بر خوان لبان تو مرباي کشنده    می خواست مرا مرگ دهد، آن که نهاده  ست  

اسراف نکن این همه در مصرف خنده    لب هاي تو اندوختۀ آب حیات است  

کدام گزینه با متن «آیا چیزي در مخیلۀ آدمی می گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد اما جان صادق من آن را براي تو ترسیم نکرده باشد» قرابت  . 139

مفهومی دارد؟

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

می گویم و بعد از من گویند به دوران ها   گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

سر و جان را نتوان گفت که مقداري هست من چه در پاي تو ریزم که سزاي تو بود
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عبارت «فراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردین بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.» با کدام گزینه متناسب  . 140

است؟

زاري از ما نی، تو زاري می کنی   ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی 

بُرد و مات ما تویی اي خوش صفات   ما چو شطرنجیم اندر بُرد و مات  

ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست   ما چو ناییم و نوا در ما ز توست 

آب و آتش، اي خداوند آِن توست   آِب دریا، جمله در فرماِن توست 

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر تناسب ندارد؟  . 141

کان را که خبر شد خبري باز نیامد»   «این مّدعیان در طلبش بی خبران اند

تا مُهر تو بر سر زبان بنهادم من مهر تو در میان جان بنهادم 

ز ذوق این خبر خوش سزد که بی خبر افتم   خبر رسید که باشد سري به بی خبرانش    

که هر که گوش بر آن کرد از زبان افتاد چه قصه بود ندانم دال فسانۀ عشق  

رازها دانسته و پوشیده اند عارفان که جام حق نوشیده اند  

کدام گزینه، ارتباط مفهومی کمتري با بیت زیر دارد؟    . 142

 چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند»  «واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند

 گفت والی از کجا در خانۀ خّمار نیست  گفت نزدیک است والی را سراي آن جا شویم

 چون نیک بنگري همه تزویر می کنند  می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

 گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست  گفت دیناري بده پنهان و خود را وارهان

 گفت اي بیهوده گو حرف کم و بسیار نیست  گفت می بسیار خوردي زان چنین بی خود شدي

پیام کدام بیت، متفاوت است؟  . 143

 در این معامله دل ها ز سنگ و پوالدند  کسی به لطف به درماندگان نظر نکند

 کاین بحر همیشه در انقالب است  ایمن چه نشینی در این سفینه

 توانگران همه بدنام ظلم و بیدادند  هزار مرتبه فقر از توانگري خوش تر

 گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست  گفت دیناري بده پنهان و خود را وارهان

پیام کدام بیت متفاوت است؟  . 144

 جوانان سعادتمند پند پیر دانا را  نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند

 تا راهرو نباشی کی راهبر شوي؟  اي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي

 هان اي پسر بکوش که روزي پدر شوي  در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

 باهللا کز آفتاب فلک خوبتر شوي  گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

پیام کدام بیت متفاوت است؟  . 145

 تا کیمیاي عشق بیابّی و زر شوي  دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

 کاّول نظر به دیدن او دیده ور شدم  من چشم ازو چگونه توانم نگاه داشت

 اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم  گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد

 مهرم به جان رسید و به عیّوق بر شدم  چون شبنم اوفتاده بودم پیش آفتاب

مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  . 146

که اکسیر وجود اکسیر عشق است مراد از کیمیا اکسیر عشق است

به عشق دل ده و اکسیر را تماشا کن مس وجود تو تا عاقلی نگردد زر

اي مدعی بیا و ببین کیمیاگري من کرده ام طال به والیش مس وجود

باطل در این خیال که اکسیر می کنند جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز
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با توجه به بیت « کز نیستان تا مرا بُبریده اند / در نفیرم مرد و زن نالیده اند» در همۀ گزینه ها مفهومی معادل «نیستان» می توان یافت به جز گزینۀ  . 147

..................

 کی کند این جا مُقام، مرغ کز آن بحر خاست  خلق چو مرغابیان زاده ز دریاي جان

 جنبشی در آدم و حوا نهاد  از ُخِمستان جرعه اي بر خاك ریخت 

 زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست  خود ز فلک برتریم، وز ملک افزون تریم

 نیستان را بین که ترك مُلک هستی کرده اند  خیز خواجو وز در خلوتگه مستان درآي

در تمام ابیات به تأثیر دوگانه اشاره شده است به جز گزینۀ ..................  . 148

 دل فداي او شد و جان نیز هم  دردم از یار است و درمان نیز هم

 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟  همچو نی زهري و تریاقی که دید؟

 هرکه بیمار تو شد هم تو ُکنی تیمارش  عاشقان را همه درد از تو و درمان از تو

 به هر دردي مرا درمان تو باشی  به هر زخمی مرا مرهم تو سازي

بیت «هرکسی از ظّن خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  . 149

 کس در دو جهان نمی برد ظّن  بر چون من بندة هوا خواه

 برزگر باران و گاُزر آفتاب  هرکه نقش خویشتن بیند در آب

 که کس به رند خرابات ظن آن نبرد  من و صالح و سالمت کس این گمان نبرد

 که زیر خرقه کشم می کسی گمان نبرد  من این مرقّع دیرینه بهر آن دارم

مفهوم بیت «سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق» در کدام بیت زیر دیده نمی شود؟  . 150

چیست عشق و کیست مرد عشق و درد مرد چیست کو چنان یاري که داند قدر اهل درد چیست

«وحشی» این افسانۀ دور و دراز از بهر چیست؟ گوش بر افسانۀ ما چون نخواهد کرد یار

هرکه را بوده است آه سرد، می داند که چیست آتش سردي که بگدازد درون سنگ را

حال تنهاگرد، تنهاگرد می داند که چیست هر زمان در مجمعی گردي چه دانی حال ما

مفهوم کدام بیت با بیت زیر متفاوت است؟  . 151

داند این آنکه ازین غم بود او را قدري»   «تو چه دانی که چه ها کرد فراقت با من  

مست نداند تمیز کرد گل از خار   خفته نیارد شناخت لعل ز خارا  

 کسی داند که چون یوسف عزیزي در سفر دارد  بالي هجر و درد اشتیاق پیر کنعانی

 که حال غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل    مالمت گوي عاشق را چه گوید مردم دانا؟

کجا داند قدر آن وصال و آشنایی را   کسی تا خود نبیند جاي خالی را ز محبوبش  

مفهوم کدام گزینه با بیت «سّر من از نالۀ من دور نیست / لیک چشم و گوش را آن نور نیست»، قرابت معنایی دارد؟  . 152

باشد اندر پرده بازي هاي پنهان غم مخور هان مشو نومید چون واقف نه اي از سّر غیب

 در گلو گریۀ پنهان شده را می ماند سخن تازة من در قلم از بیم حسود  

 نیست جز چاه ذقن، این راز را گر محرمی است  گفت وگوي عشق را هر گوش نتواند شنید

وین حرف معما نه تو خوانی و نه من   اسرار ازل را نه تو دانی و نه من  

متن زیر با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟   . 153

«حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می یاب»

 الیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست  صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع

 یعنی اگر نباشی، کار دلم تمام است  بی عشق زیستن را جز نیستی چه نام است؟

 عاشق بادا که عشق خوش سودایی است  در عالم پیر هر کجا بُرنایی است

 چون دست، دست تو باشد، درون َکس مََخراش  چون دور، دوِر تو باشد، مراد خلق بده
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مفهوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟    . 154

 در رِگ جان، هر که را چون زلف، پیچ و تاب هست»  «می تواند َحلقه بر در زد حریم ُحسن را

به ُحسن – که مطلوب همه است – دشوار می توان رسیدن؛ زیرا وصول به حسن ممکن نشود الّا به واسطۀ عشق.

اي عزیز! پروانه، قوت از آتش عشق خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش، وجود ندارد.

سوداي عشق از زیرکی جهان، بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همۀ عقل ها فزون آید.

کار طالب آن است که در خود جز عشق نطلبد. وجود عاشق از عشق است.

مفهوم بیت زیر با کدام گزینه تناسب معنایی دارد؟    . 155

 الیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست»  «صبر بر داغ دِل سوخته باید چون شمع

 بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران  گفتی به روزگاران مهري نشسته، گفتم: 

 یعنی اگر نباشی، کار دلم تمام است.  بی عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است؟

پروانه، قوت از عشق خوَرد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه که آتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان آتش بیند، چون به آتش رسد، خود را بر میان زند.

اي عزیز! به خدا رسیدن فرض است و البد هرچه به واسطۀ آن به خدا رسند، فرض باشد به نزدیک طالبان.

مفهوم بیت «گفتی: به روزگاري مهري نشسته گفتم: / «بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران» با کدام گزینه تناسب معنایی دارد؟  . 156

 نیکی به جاي یاران فرصت شمار یارا  ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون

 که اگر سر برود، ازدل و از جان نرود  آن چنان مهر توام در دل و جان جاي گرفت

 که بندة تو ز بند کدورت آزاد است  به هر غمی که رسد از تو خاطرم شاد است

 هر دم آید غمی از نو مبارك بادم  تا شدم حلقه به گوش در میخانۀ عشق

کدام بیت به درمان ناپذیري درد عشق اشاره دارد؟  . 157

هیکل عافیت از زخم حمایل بخشندسر متابید ز تسلیم که در عرصۀ عشق

آن را که زخم بر جگر آمد ز شست عشق  صد گونه مرهم ار بنهی سودمند نیست  

صبح نکرده با هوا گل به چمن نمی کند زخم تو آن چه می کند با دل خستگان عشق

که هر کجا روم از تو نشانه اي باشد ز تیر عشق تو زخمی به سینه می خواهم  

مفهوم عبارت «در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترك خود بکند و خود را ایثار عشق کند.» در کدام گزینه دیده می شود؟  . 158

 تا در زمانه باقی ست، آواِز باد و باران  این نغمۀ محبت، بعد از من و تو ماند

 لبخند گاه گاهت، صبح ستاره باران  آیینۀ نگاهت پیوند صبح و ساحل

 فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران  باز آ که در هوایت، خاموشی جنونم

 حال براي چون تویی اگر که الیقم بگو  من که هر آنچه داشتم اول ره، گذاشتم

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  . 159

 در محنت فراق تو بس بی تحمل است   جامی کند تحمل هر رنج و غم ولی 

 من بیچاره تحمل نتوانم چه کنم    بی تحمل نتوان چارة عشق تو، ولی

 که تحمل کند نشیب و فراز  آرزومند کعبه را شرط است

 آنجا که نبرد عشق باشد  گردن نکند تحمل سر

مفهوم همۀ ابیات به استثناي بیت گزینۀ  .................. یکسان است.  . 160

 تنور سرد این مطبخ، به خامی سوخت نان ها را  جهانی آرزوها پخت و سیر آمد ز ناکامی

 شکست رنگ این تب نیست بی ایجاد بسترها  به ترك آرزوها کوش اگر آسودگی خواهی

 نعل حرص پیر از قد دوتا در آتش است  آرزوها در کهنسالی دو باال می شود

 ما که یکجا دست خود از آرزوها ُشسته ایم  بی نیازیم از وضو چون زاهدان در هر نماز
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در کدام گزینه مفهوم بیت زیر یافت می شود؟  . 161

 لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش»  «بنده حلقه به گوش ار ننوازي برود

 که هرگز نیاید ز پرورده غدر(بی وفایی)  ندیمان خود را بیفزاي قدر

 ورا تاتوانی به خدمت مگیر  سپاهی که عاصی شود بر امیر

 چو حق بر تو پاشد تو بر بنده پاش  جوانمرد و خوش خوي و بخشنده باش

 چو رگزن که جّراح و مرهم نه است  درشتی و نرمی به هم در به است

کدام گزینه با مفهوم بیت زیر تناسب دارد؟  . 162

 که مردن بِه از زندگانی به ننگ»  «گریز از َکَفش در دهان نهنگ

 که ننگ است ناپاك رفتن به خاك  تو پاك آمدي بر حذر باش و پاك

 حساب از همین یک نفس کن که هست  چو دي رفت و فردا نیامد به دست

 نخواهی بدر بردن الّا کفن  اگر پهلوانی و گر تیغ زن

 خبر کن حریص جهانگرد را  قناعت توانگر کند مرد را 

مفهوم بیت «چون به دریا می توانی راه یافت / سوي یک شبنم چرا باید شتافت » با کدام بیت هم مفهوم است؟  . 163

 زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف   شیرمردي باید این ره را شگرف 

 شبنمی در بحر بی پایان فتاد   گر در این دریا هزاران جان فتاد 

 کی تواند ماند از یک ذّره باز   هر که داند گفت با خورشید راز 

تا نپنداري که راهی کوته است    بس که خشکی، بس که دریا بر ره است 

مفهوم بیت «از آن باغ است این سیب ز نخدان (چانه) / قناعت بر یکی تفاح (سیب) تا کی؟» در کدام گزینه آمده است؟  . 164

  چو یک سو نهادي طمع، خسروي   چرا پیش خسرو به خواهش روي

کی تواند ماند ار یک ذّره باز؟    هر که داند گفت با خورشید راز 

از قناعت غرق بحر انگبین (عسل)  سرکه مفروش و هزاران جان ببین 

ترا آن بِه کزو در دست هیچ است    جهان چون مار افعی پیچ پیچ است

مفهوم ابیات کدام گزینه با مفهوم بیت «محو او گشتند آخر بر دوام / سایه در خورشید گم شد والّسالم» یکسان است؟   . 165

 الف) بعد از این وادّي توحید، آیدت 

ب) خویش را دیدند سیمرِغ تمام 

پ) چون نگه کردند آن سی مرغ زود 

ت) بعد از این، وادّي فقر است و فنا 

ث) صد هزاران سایۀ جاوید، تو 

 منزل تفرید و تجرید آیدت  

بود خود سیمرغ، سی مرِغ تمام 

بی شک این سی مرغ، آن سیمرغ بود 

کی بَُود این جا سخن گفتن روا؟ 

گم شده بینی ز یک خورشید، تو 

الف، ب، پ  ب، پ، ث  الف، ت، ث  الف، ت، پ 

شاعر در هر یک از ابیات زیر، به ترتیب، کدام یک از وادي هاي هفت گانۀ سیر و سلوك عرفانی را توصیف کرده است؟  . 166

 در زمین ریگی همان انگار نیست»   «گر دو عالم شد همه یکبار نیست 

 باز یابد در حقیقت صدر خویش»   «هر یکی بینا شود بر قدر خویش  

 گم شده بینی ز یک خورشید، تو»  « صد هزاران سایۀ جاوید، تو 

فقر و فنا، استغنا،  معرفت  استغنا، معرفت، فقر و فنا  فقر و فنا، معرفت، استغنا  استغنا،  فقر و فنا، معرفت 
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واژه هاي کدام گزینه براي کامل کردن جاهاي خالی ابیات زیر، مناسب است؟  . 167

 چون نگه کردند آن  ..................  زود 

خویش را دیدند  .................. تمام 

 بی شک این سی مرغ آن  .................. بود  

بود خود  ..................  ،  ..................  تمام

سیمرغ، سی مرغ، سی مرغ، سیمرغ، سی مرغ سیمرغ، سی مرغ، سیمرغ، سی مرغ، سیمرغ 

سی مرغ، سیمرغ،  سیمرغ، سیمرغ، سی مرغ سی مرغ، سیمرغ، سی مرغ، سی مرغ، سیمرغ 

همۀ ابیات به بیان ویژگی یکی از وادي هاي عرفان می پردازند؛ به جز گزینۀ  ..................  . 168

آن، یکی باشد در این ره در، یکی    گر بسی بینی عدد گر اندکی 

 جمله سر از یک گریبان بر کنند   روي ها چون زین بیابان در کنند 

شبنمی در بحر بی پایان فتاد  گر در این دریا،  هزاران جان فتاد 

منزل تفرید و تجرید آیدت    بعد از این وادّي توحید آیدت 

نام وادي مربوط به کدام بیت در برابر آن نیامده است؟  . 169

هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است = (استغنا)  هشت جنّت نیز، اینجا، مرده اي است 

آن، یکی باشد در این ره در، یکی = (توحید)    گر بسی بینی عدد گر اندکی 

مِلک این جا بایدت در باختن = (طلب)  مُلک اینجا بایدت انداختن 

کم شد از روي زمین یک برگ کاه = (فقر و فنا)    گر شد اینجا جزو وکل کلّی تباه 

کدام بیت با آیۀ شریفۀ «َو ما َرَمیَت ِإْذ َرَمیَْت َو لِکنَّ اَهللا َرَمی» تناسب معنایی دارد؟  . 170

 تا باز چه اندیشه کند رأي صوابت   تیري که زدي بر دلم از غمزه خطا رفت 

 نهاده بر او چار پر عقاب  یکی تیر الماس پیکان چو آب 

 از کماندار بیند اهل خرد  گر چه تیر از کمان همی گذرد 

 هر چند که ناید باز تیري که بشد از شست  بازآي که باز آید عمر شده حافظ 

کدام گزینه با متن «اما خنده ات که رها می شود و پروازکنان در آسمان مرا می  جوید، تمامی درهاي زندگی را به رویم می گشاید» تناسب معنایی  . 171

دارد؟

که یک کرشمه تالفی صد بال بکند عتاب یار پریچهره عاشقانه بکش

دعاي نیم شبی دفع صد بال بکند دال بسوز که سوز تو کارها بکند

به رحمت گشاید در دیگري خدا گر ز حکمت ببندد دري

که در خانۀ تزویر و ریا بگشایند در میخانه ببستند خدایا مپسند

کدام گزینه با دیگر گزینه ها تناسب مفهومی ندارد؟  . 172

قسمت نقش ز نقاش، همین حیرانی است  از شناسایی حق الف زدن، نادانی است 

سخن به وصف جالل تو قاصر و حیران  نظر به درك جمال تو عاجز است و ضعیف  

 ناطقه مدهوش و دل سرگشته، جان حیران اوست  خاطر ما وصف ذاتش چون تواند گفت چون 

چه جاي کلک بریده زبان بیهده گوست؟  زبان ناطقه در وصف شوق ناالن است 

کدام بیت به مفهوم بیگانه ستیزي اشاره ندارد؟  . 173

 من خرابه نشین دلخوشم وطن دارم   شده است خانۀ کیخسرو آشیانۀ جغد   

 ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است  خانه اي کو شود از دست اجانب آباد

 دوست با دشمن و بیگانه نوازند همه  «فرخی» آه از آن قوم که در کشور خویش 

 خاري که ز احباب رسد گل باشد   نوشی که ز بیگانه رسد نیش بَود   
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کدام بیت از نظر مفهوم با سایر ابیات تشابهی ندارد؟  . 174

  شدم به فضل خدا صدهزار چون مُردم  چو دانه اي که بمیرد هزار خوشه شود

 هنوز مو ز کف دست برنیامده است  چگونه دانۀ ما سر برآورد از خاك

 لحد چو حبس نماید خالص جان باشد  تو را غروب نماید ولی شروق بود

 چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد  کدام دانه فرورفت در زمین که نرست

بیت «چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان / چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان» با کدام بیت هم مفهوم نیست؟  . 175

بال بگردد و کام هزارساله برآید  گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان 

هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را  یار مردان خدا باش که در کشتی نوح 

دل مترسان اي برادر گر چه منزل هایل است   در دل کشتی نوح افکن در این طوفان تو خویش 

ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت  حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح 

کدام بیت با بیت « گر آتش دل نهفته داري / سوزد جانت به جانت سوگند» ارتباط معنایی دارد؟  . 176

  سوخته داند که چیست پختن سوداي خام هر که در آتش نرفت بی خبر از سوز ماست 

 چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی   گفته بودم که بیایی غم دل با تو بگویم

کسی چگونه بفهمد بیان سوخته را  ز آتش دل من حرف در دهن سوزد 

ترشح آب سخن از اناي اندیشه  برآرد آتش غم دودم از دل ار نکند 

مفهوم ابیات همۀ گزینه ها یکسان است؛ به جز .................. .  . 177

 رفت از دست و رگ خواب فراغت نگرفت   هر که از اهل جهان گوشۀ عزلت نگرفت 

 دامنی بود که از صحبت مردم چیدند  گل بی خاري اگر بود در این خارستان

 بسیار به از صحبت ابناي زمان است  در مشرب من خلوت اگر خلوت گور است

 در ته یک پیرهن با بحر صحبت داشتن  خیمه بیرون زن ز هستی، تا توانی چون حباب

در ابیات کدام گزینه، مفهومی معادل واژة «نیستان» در بیت زیر می توان یافت؟    . 178

 در نفیرم مرد و زن نالیده اند»  «کز نیستان تا مرا بُبریده اند

  

الف) مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاك  

ب) ما ز دریاییم و دریا می رویم 

پ) سیمرغ جان کجا کند از گلخن آشیان 

ت) دریاي عشق را به حقیقت کنار نیست 

ث) فراش خزان ورق بیفشاند

دو سه روزي قفسی ساخته اند از بدنم  

ما ز باالییم و باال می رویم 

کاو را هواي تربت آن سبز گلشن است 

ور هست پیش اهل حقیقت کنار اوست 

نقاش صبا َچَمن بیاراست

الف – ب – پ ب – ت – ث ب – پ – ت الف – پ – ت

مفهوم بیت زیر، با کدام بیت تناسب دارد؟   . 179

 قّصه هاي عشق مجنون می کند»  «نی حدیث راه پر خون می کند

که سر بی عشق بر گردن کشیدن بار دوش آید   مرا بی عشق مَه رویان بقاي سر نمی باید

 وه که سویت آمدن را نیست راه رو مرا  رو به راهت بس که سودم، هر دو خونین گشت و ریش      

 سیل خونین جگر از پستی دیوار من است  خصم را می کنم از راه تنّزل مغلوب                            

که هرکه پاي در این ره نهاد سر بنهاد   بر آستان محبت قدم منه خواجو  
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مفهوم بیت «هم چو نی زهري و تریاقی که دید؟ / هم چو نی دمساز و مشتاقی که دید؟» در کدام بیت آمده است؟  . 180

که می سوزد چو نی هر کس به من دمساز می گردد درون پیکر خشک آتشی از عشق او دارم 

زهر از قبل تو نوش داروست فحش از دهن تو طیبات است  

هم زرم هم زرطلب، هم پادشاهم هم گدا  زر ستانم از گدایان بخش بر شاهان کنم  

قصه هاي عشق مجنون می کند نی حدیث راه پرخون می کند

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟   . 181

 غنچۀ خاموش بلبل را به گفتار آورد»   «مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد 

 گهر کند صدف پاك اشک نیسان را  سخن کمال پذیرد ز مستمع صائب 

بگشاید چشمۀ معانی   در هر حرفیش مستمع را  

 چون کمان ما را نصیب از صید جز خمیازه نیست  مستمع را صائب از گفتار ما بهره است بیش 

نیست بدو و هست شد الله و بید و ضیمران   مستمع الست شد پاي دوان و مست شد  

مفهوم بیت زیر با کدام گزینه تناسب مفهومی دارد؟   . 182

«کز نیستان تا مرا ببریده اند             از نفیرم مرد و زن نالیده اند»

 هر کس شنید نالۀ درد آشناي ما بیدار شد ز خواب گران جان بی غمی  

کجا بریم دلی را که کرده اي تو چنینش نظر ز چارة بیمار خود مپوش خدا را  

هم مردم چشم باشد اغیار   هم بیم بود ز چشم مردم  

 رو به صحرا کرد هر کس ناله اي از ما شنید  گفت وگوي عاشقان دیوانگی می آورد

مفهوم « ُکّل شیٍء یَرجُع الى اصِلِه » از کدام بیت حاصل می شود؟  . 183

 بر درگه تو همی کنم عرض نیاز  در هر سحري با تو همی گویم راز

 بر چرخ بنهم نردبان تا جان برآید بر عال  از پاي این زندانیان بیرون کنم بند گران

 در این حصار غمزده محصور می شویم    داریم از اصالتمان دور می شویم

 از حلقۀ وصل تو برون باد  هر دل که ز عشق توست خالی

مفهوم کدام بیت با بقیه تفاوت دارد؟  . 184

کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست  این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است 

طاقت فریاد دادخواه ندارد  خون خور و خامش نشین که آن دل نازك 

دردا که این معما شرح و بیان ندارد  هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است 

زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست  چیست این سقف بلند ساده بسیارنقش 

مفهوم کدام بیت متفاوت از بیت «هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جریدة عالم دوام ما» است؟  . 185

لیک مرگ عاشقان باشد حیات جاودانی   گر حیات جاودان بی عشق باشد مرگ باشد

عشق در حادثۀ مرگ پناهیست عجیب   از کف مرگ توان رست به همدستی عشق  

خداوندا مرا آن ده که آن به   وصال تو ز عمر جاودان به  

عشق بحري است که از وي نرسد جان به کنار   عشق شهري است که در وي نبود دل را مرگ  

«پروانه» در کدام گزینه مفهوم متفاوتی نسبت به سایر ابیات دارد؟  . 186

پروانه سوخت شمع فرومرد شب گذشت   اي بس غم زمانه که دور از کالم ماند  

چهرة خندان شمع آفت پروانه شد   آتش رخسار گل خرمن بلبل سوخت  

 تا پاك نسوزم دلم آسوده نگردد  پروانه ام و عادت من سوختن خویش

 دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت  سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع
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کدام بیت مفهوم متفاوتی دارد؟  . 187

کد رها کن تو را خداي بس است   کدخدایی همه غم و هوس است  

تو نداري خبر دفینۀ اوست  نان و جان تو در خزینۀ دوست  

بر عدم خویش گواهی دهند   تا به تو اقرار خدایی دهند  

پَر شکن مرغ شب و روز را   دانه کن این عقد شب افروز را

کدام یک از ابیات زیر، بیان کنندة وادي «توحید» است؟        . 188

  مِلک اینجا بایدت در باختن  مُلک اینجا بایدت انداختن    

  گم شده بینی ز یک خورشید، تو   صد هزاران سایۀ  جاوید، تو    

 جمله سر از یک گریبان بر کنند   روي ها چون زین بیابان در کنند     

نیست از فرسنگ آن آگاه، کس    وانیامد در جهان زین راه، کس 

کدام گزینه، شرط ورود به وادي طلب و یکی از ویژگی هاي آن است؟  . 189

 مِلک، اینجا بایدت در باختن   مُلک اینجا بایدت انداختن 

شبنمی در بحر بی پایان فتاد    گر در این دریا هزاران جان فتاد 

ُحسن او در هفته اي گیرد زوال  گل اگرچه هست بس صاحب جمال 

 در تحیّر مانده و گم کرده راه   مرِد حیران چون رسد این جایگاه 

مفهوم کدام یک از کنایات مشخص شده در برابر آن درست نیامده است؟  . 190

 معرفت را وادي اي بی پا و سر (کنایه از بی انتها و وسیع بودن)   بعد از آن بنمایدت پیش نظر 

 جمله سر از یک گریبان بر کنند (کنایه از رسیدن)   روي ها چون زین بیابان در کنند 

 گرم رو، سوزنده و سرکش بَُود (کنایه از سریع)   عاشق آن باشد که چون آتش بَُود 

 مِلک، اینجا بایدت درباختن (کنایه از رها کردن)   مُلک اینجا بایدت انداختن

در کدام بیت به مفهوم وادي چهارم (استغنا) اشاره شده است؟  . 191

هفت اخگر یک شرر این جا بود  هفت دریا یک شمر این جا بود 

گلخن دنیا بر او گلشن شود  سر ذراتش همه روشن شود 

آن یکی باشد درین ره در یکی  گر بسی بینی عدد، گر اندکی 

روز و شب باشد، نه شب نه روز هم  آه باشد، درد باشد، سوز هم 

کدام گزینه با عبارت «به خاطرم گذشت که درس و بحث مدرسه را بگذارم و راه صحرا پیش گیرم» قرابت معنایی دارد؟  . 192

جفا و ناز و عتاب و قلندري آموخت معلمت همه شوخی و دلبري آموخت

بشکست عهد صحبت اهل طریق را صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه

چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار

که درس عشق در دفتر نباشد بشوي اوراق اگر هم درس مایی

ابیات کدام گزینه، به سختی ها و دشواري هاي راه عشق اشاره دارد؟   . 193

 الف) مرِد حیران چون رسد این جایگاه   

ب) شیرمردي باید این ره را شگرف 

پ) گر در این دریا هزاران جان فتاد 

ت) وانیامد در جهان زین راه، کس 

در تحیّر مانده و گم کرده راه 

زان که ره دور است و مقصد ژرف ژرف

شبنمی در بحر بی پایان فتاد 

نیست از فرسنگ آن  آگاه کس

الف، ت  ب، پ  ب،  ت الف، ب 
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ابیات کدام گزینه با بیت «نی حدیث راه پر خون می کند / قّصه هاي عشق مجنون می کند» مفهوم مشترك دارند؟   . 194

 الف) وا نیامد در جهان زین راه، کس 

ب) هشت جنّت نیز اینجا مرده اي است 

پ) چون به دریا می توانی راه یافت 

ت) شیر مردي باید این ره را شگرف 

نیست از فرسنگ آن آگاه، کس  

هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است 

سوي یک شبنم چرا باید شتافت؟ 

زان که ره دور است و مقصد ژرف ژرف

پ، ت  الف، ت  ب، پ  الف، ب 

اگر بیت «عاشق آن باشد که چون آتش بود / گرم رو، سوزنده و سرکش بود» بیانگر یکی از وادي هاي هفت گانه باشد، نام وادي بعد از آن در کدام  . 195

گزینه آمده است؟

حیرت توحید عشق معرفت

بیت «هر یکی بینا شود بر قدر خویش / باز یابد در حقیقت صدر خویش»، در توصیف کدام یک از مراحل سیر وسلوك عرفانی است؟  . 196

فقر توحید  معرفت طلب  

ضمیر «این» در ابیات زیر، به ترتیب بیانگر کدام یک از وادي هاي هفت گانۀ سیر و سلوك است؟   . 197

 «بعد از این وادّي فقر است و فنا 

«بعد از این وادّي توحید آیدت 

کی بَُود اینجا سخن گفتن روا»  

منزل تفرید و تجرید آیدت»

استغنا، معرفت  حیرت، عشق  حیرت، استغنا  توحید، حیرت 

کدام گزینه، ترتیب درست هفت وادي را در داستان «سی مرغ و سیمرغ» از مثنوي منطق الّطیر عطار نیشابوري نشان می دهد؟  . 198

عشق، طلب، معرفت، استغنا، حیرت، توحید،  فقر  طلب،  معرفت،  عشق، توحید، استغنا، حیرت،  فقر 

عشق، معرفت،  طلب،  حیرت، استغنا، توحید، فقر  طلب، عشق،  معرفت،  استغنا، توحید،  حیرت،  فقر 

در تمامی ابیات زیر، به نام یکی از وادي هاي هفت گانۀ عرفان اشاره شده است، به جز بیت  .................. .  . 199

 عشق گوید راه هست و رفته ام من بار ها   عقل گوید شش جهت حّداست و بیرون راه نیست    

 باز یابد در حقیقت صدر خویش   هر یکی بینا شود بر قدر خویش   

یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید    دست از طلب ندارم تا کام من برآید 

 کاین همه ناز سبب حشمت و تمکین من است   دولت فقر خدایا به من ارزانی دار 

بیت «روي ها چون زین بیابان در کنند / جمله سر از یک گریبان بر کنند» بیانگر کدام یک ار وادي هاي عرفان است؟  . 200

فقر و فنا  حیرت توحید طلب  

عبارت «نهالی چند که وي در هنگام ورود خویش در باغ غرس کرده بود اکنون درختانی تناور شده بودند چه اندوه جان کاه و مصیبت سختی بود که  . 201

اکنون این مرد می بایست تمام این ایشاي عزیز را ترك کند.» با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟

 یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو   مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو 

 ما بکاریم و دیگران بخورند   دیگران کاشتند و ما خوردیم 

 رفت و منزل به دیگري پرداخت   هر که آمد عمارتی نو ساخت 

 حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم   تا درخت دوستی کی بر دهد 

بیت «یکی را دهد تاج و تخت و کاله / یکی را نشاند به خاك سیاه» با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟  . 202

بر سیرت و بر عادت گیاهی  چونان که فزودي بکاهی، ایراك (زیرا که) 

این عّزت من بس که خداوند تویی  این دولت من بس که منم بندة تو  

هرگز عزیزکرده جودت مباد خوار  هرگز بلندکرده بختت مباد پست  

من از حق شناسم نه از عمر و زید  اگر عّز و جاه است و گر ذّل و قید 
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مفهوم مصراع «همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم» در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  یافت می شود.  . 203

 آب در یم جو مجو در خشک جو   هین از او خواهید نه از غیر او 

منویس به این و آن براتم  از خرمن خویش ده زکاتم   

 خوش خسبم و شادمانه خیزم  چون شوق تو هست خانه خیزم  

طمع یاري هم ز تو داریم و بس  که عبادت مر تو را آریم و بس 

بیت زیر با همۀ ابیات به جز گزینۀ  ..................  مفهوم مشترك دارد.   . 204

جمال حور نجویم دوان به سوي تو باشم»  «حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم   

ما که در سوداي زلف یار دل دل می کنیم کی به دست سنبل فردوس دل خواهیم داد   

دیدة هر کس که شد آیینه دار خّط تو  سنبل فردوس ریزد خار در پیراهنش  

ما را مقام بر سر این کوي خوش تر است   گو چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش  

وین چه حوري است که بر ما در فردوس گشود آن پري کیست که از عالم جان روي نمود  

بیت «هّمت اگر سلسله جنبان شود / مور تواند که سلیمان شود» با کدام گزینه قرابت دارد؟  . 205

 مرغ همت به دانه می  نرسد  دل به گرد زمانه می   نرسد

برو دامن راه دانان بگیر  تو هم طفل راهی به سعی اي فقیر 

 ور نه در مقصود، به روي همه باز است  وحشی تو برون مانده اي از سعی کم خویش 

 نرسد سبزة خوابیده به رعنایی سرو  آسمان در نظر همت مردان پست است 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  . 206

اي  وطن خواهان زنهار وطن در خطر است  بی وطن جان و دل و روح و بدن در خطر است 

  بَِدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است  جامه اي کاو نشود غرقه به خون بهر وطن

گر قصد جان نماید، شادم به جان سپاري  بهر وطن گذشتم از سود خویش و باهللا 

من مرگ خویش خواهم از پیشگاه باري  گر مملکت گلستان گردد ز مردن من 

کارکرد «پیر» در کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  . 207

جوانان سعادتمند پند پیر دانا را  نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند 

که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها  به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید 

ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست  بندة پیر خراباتم که لطفش دائم است 

که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است  نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر 

از میان ابیات زیر کدام بیت با بقیه تناسب ندارد؟  . 208

 وان آتش خود نهفته مپسند  شو منفجر اي دل زمانه

 بمیرم گر دهان از ناله هاي زار بربندم  نََفس برنایدم بی نالۀ زار از درون هرگز

 در گره تا چند بندم ناله و فریاد را  یک ره اي آتش به فریاد سپند من برس

 تا کی به ناله درد سر انجمن دهد  آتش غلط نکرد که کار سپند ساخت

کدام بیت با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟   . 209

افسرده مباش خوش همی خند»  «خامش منشین سخن همی گوي   

شمع خود را همچو نی در رهگذار باد داشت    جز خموشی هرکه دل بر ناله و فریاد داشت

 تا نپیوستم به خاموشی نیاسودم چو شمع  در کشاکش از زبان آتشین بودم چو شمع

 در گره تا چند بندم ناله و فریاد را  یک ره اي آتش به فریاد سپند من برس

 کسی از غنچۀ تصویر صدا نشنیده است  دل خاموش من و حرف شکایت هیهات
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  . 210

در لباس گوشه گیري فال شهرت می زند هر که چون عنقا کنار از مردم عالم گرفت   

 جرعه اي از آسمان ما را بس است   یک نگاه مهربان، ما را بس است

 خویش را عاقل چرا در دام صحبت افکند  تا توان در کنج عزلت با سر آزاده زیست 

گوشه اي زین خلق ناهموار می باید گرفت تا نگردیده است «صائب» استخوانت توتیا 

کدام گزینه با بیت «دردناك است که در دام شغال افتد شیر / یا که محتاج فرومایه شود مرد کریم» تناسب مفهومی دارد؟  . 211

 شاهبازي به شکار مگسی می آید  یار دارد سر صید دل حافظ یاران

 دوتا اندر آورد باالي شاه  بزد چنگ وارونه دیو سیاه  

 که صدر مجلس عشرت گداي ره نشین دارد   به خواري منگر اي منعم، ضعیفان و نحیفان را  

 پیل را از پشه صد رنج اینت عدل اي روزگار   شیر را از مور صد زخم اینت انصاف جهان 

مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  . 212

اگر که دست مجازات، میزدش تبري درخت جور و ستم هیچ بار و برگ نداشت 

 ز ایشان شکم خاك است آبستن جاویدان گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک 

تاج کاووس ببرد و کمر کی خسرو  تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیّار 

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد

بیت «دال خموشی چرا؟ چو ُخم نجوشی چرا / برون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟» با همۀ ابیات تقابل مفهومی دارد؛ به جز .................. .  . 213

هوش مرا به رغم من ناطق راز می کنی  چند خموش می کنم سوي سکوت می روم  

 شمع اگر فاش شود سر دلش، بیم سرست   قصۀ آتش دل چون به زبان آرم از آنک

ز آنک سکوت مست را هست قوي وقایتی(=محافظت)   خلوتیان گریخته نقل سکوت ریخته  

آن چه از آفات در گویندگی پوشیده است  در کمینگاه خموشی می توان دریافتن 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  . 214

چو کشتی ام دراندازد میان قلزم پرخون (قلزم: دریا) چه دانستم که سیالبی مرا ناگاه برباید  

 تو دیدي هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا؟   تو دیدي هیچ عاشق را که سیري بود از این سودا   

 این شرر چون دیدة ماهی بود روشن در آب   سوز عاشق کم نگردد از فرورفتن در آب   

 مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه ترم   روان تشنه برآساید از وجود فرات   

بیت «نی، حدیث راه پر خون می کند / قّصه هاي عشق مجنون می کند» با کدام گزینه، قرابت مفهومی دارد؟  . 215

 کاین لشکر از سپاه من اّول زبان گرفت  از ترکتاز عشق شکایت چه سان کنم؟

دل هاي چاك هم چو قلم در بنان اوست خونین اگر بود سخن عشق دور نیست  

بیدالن تا حشر خون بر یاد مجنون می خورند دودمان عشق از هم کم فراموش کنند  

 خون بایدت خورد در گاه و بی گاه  حافظ چه نالی؟ گر وصل خواهی

بیت «کز نیستان تا مرا ببریده اند / از نفیرم مرد و زن نالیده اند» با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟  . 216

بی روي تو زنده اي است مردار دور از تو هر آن کسی که زنده است  

 که بر کسی نگشاید در بهشت برینش  گشاده چهره بیا در حضور خازن جنّت

کارم از دست و دستم از کار   دریاب که تا تو آمدي رفت  

 نهاد سنگ بنالد ز ناله هاي حزینش  خدنگ عشق به هر قلب خسته اي که نشسته
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در همۀ گزینه ها به جز  .................. دو بیت با هم ارتباط معنایی دارند.  . 217

«سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق»

«آن را که غمی چون غم من نیست چه داند / کز شوق توام دیده چه شب می گذراند» 

«آتش عشق است کاندر نی فتاد/ جوشش عشق است کاندر می فتاد» 

«دور گردون ها ز موج عشق دان/ گر نبودي عشق بفسردي جهان» 

«در نیابد حال پخته هیچ خام / پس سخن کوتاه باید والسالم» 

«از عشق تو زاهد را دم گرم نخواهد شد / زیرا که بدان آتش هرگز نرسد خامی» 

«هر که جز ماهی ز آبش سیر شد/ هر که بی روزي است روزش دیر شد» 

«تا نگرید دیدة عاشق نمی گیرد قرار/  هست ماهی را مهیّا بالش و بستر در آب» 

مفهوم عبارت «چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید، از تو چون یاد کنم؟» در کدام گزینه دیده  . 218

می شود؟

پنهان ز آب و آیینه کن آن جمال را  هر چند حسن را خطر از چشم پاك نیست 

هر چند دل از خویش خبر هیچ ندارد  یک چشم زدن غافل از آن جاِن جهان نیست 

آن جا تویی از دو جهان نام و نشان نیست  در کوي تو گم شد پی عّشاق به یک بار 

که حدیثش همه جا بر در و دیوار بماند بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد  

مفهوم کدام ابیات با هم مشترك است؟   . 219

عجب از سوختگی نیست که خامی عجب است   آ) آتش روي تو زین گونه که در خلق گرفت  

روي زرد و باد سرد و دیدة گریان بُود  ب) راز من در عشق او پنهان نباشد تا مرا 

وز نااهالن تمام دامن درکش    پ) با اهل هنر گوي گریبان بگشاي    

پس سخن کوتاه باید والسالم  ت) درنیابد حال پخته هیچ خام  

ت، پ  ب، ت  آ، ب  ت، آ 

کدام دو بیت تماماً با مفهوم بیت «خامان حال دردمندان را نمی فهمند» تناسب دارد؟   . 220

 الف) عقل کجا پی برد شیوة سوداي عشق 

ب) آن را که غمی چون غم من نیست چه داند 

ج) ز سوز نیمه شبانه کسی خبر دارد 

د) از سعی راه عشق به پایان نمی رسد

 باز نیابی به عقل سّر معماي عشق  

کز شوق توام دیده چه شب می گذراند 

که چون چراغ شبی زنده تا سحر دارد 

در ترك کوشش است طریق نجات ما

الف، د  ب، د  الف، ب  ب، ج 

«نی» در کدام گزینه مفهوم متفاوتی از سایر ابیات دارد؟  . 221

 دل بسوزد خانۀ دلبر شود  نی بسوزد خاك و خاکستر شود

 نوایش زیر و بم بسیار دارد  ره نی پیچ و خم بسیار دارد

 به صحرا شور و غوغایی به پا دارد  ز سوز آه من نی ناله ها دارد

 خاصه رقصی که در آن دست نگاري گیرند  رقص بر شعر تر و نالۀ نی خوش باشد

مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  . 222

 طبل بقا کوفتند ملک مخلد رسید  جامه سیه کرد کفر نور محمد رسید

 صالي عشق شنو هر دم از روان بالل  رداي احمد مرسل بگیر اي عاشق

 نام احمد تا ابد بر می زنند  از درم ها نام شاهان برکنند

 چون که صد آمد ، نود هم پیش ماست  نام احمد نام جمله انبیاست
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کدام بیت از نظر مفهومی با بقیه متفاوت است؟  . 223

 ما درون را بنگریم و حال را   ما زبان را ننگریم و قال را 

 اي برادر سیرت زیبا بیار صورت زیباي ظاهر هیچ نیست

 پس طفیل آمد عرض جوهر غرض  زانکه دل جوهر بود گفتن عرض

 همچون جهان فانی ام ،ظاهر خوش و باطن بال  شمشیرم و خون ریز من هم نرمم و هم تیز من

مفهوم «سیري ناپذیري عاشق»، از کدام بیت دریافت می شود؟  . 224

باشد این دریاي خون آشام را گلگون حباب   در محیط عشق باشد از سر پُرخون حباب  

پرده اي از اشک بر رخسار می باید کشید   هر نگاهی محرم رنگ لطیف عشق نیست  

این شرر چون دیدة ماهی بود روشن در آب   سوز عاشق کم نگردد از فرورفتن در آب  

مهر چون ماند نهان در زیر دامان صبح را؟   داغ عشق از صفحۀ سیماي عاشق ظاهر است  

کدام گزینه با مفهوم کلی بیت «گفتی به روزگاران مهري نشسته گفتم / بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران»، قرابت دارد؟  . 225

 برونند زین پرده هشیارها   پرستش به مستی است در کیش مهر  

 هرگز نرود ز زعفران زردي  وین عشق تو در من آفریدستند  

 از سِر زلف تو در پاي دل ما زنجیر  در آفاق گشاده است ولیکن بسته است  

 در این هوس منشین روزگار خویش مبر  به مهر گفت که چون نیستت به کام جهان  

بیت «تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم/ بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  . 226

عهد را بشکست و پیمان نیز هم   یاد باد آن کو به قصد خون ما  

نیست ممکن که فراموش کنم عهد وصال   گر میسر نشود با توام امکان وصول  

رشتۀ الفت ز هر چه بود گسستیم   از پی پیوند حلقۀ سر زلفت  

تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد   دست در حلقۀ آن زلف دوتا نتوان زد  

مفهوم کدام گزینه با بیت «من که هر آن چه داشتم، اول ره گذاشتم / حال براي چون تویی اگر که الیقم بگو» تناسب دارد؟  . 227

رفتم و سرمست شدم، وز طرب آکنده شدم گفت که سرمست نه اي، رو که از این دست نه اي 

چار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست   من همان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق  

تا از آنم چه به پیش آید ازینم چه شود   صرف شد عمر گران مایه به معشوقه و می

رفتم از سوي تو لیکن عقب سر نگران   از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران  

کدام گزینه با بیت «اي جویبار جاري، زین سایه برگ مگریز / کاین گونه فرصت از کف دادند بی شماران» تناسب مفهومی دارد؟  . 228

نیکی به جاي یاران فرصت شمار یارا   ده روز مهر گردون افسانه است و افسون  

بقاي جاودانش ده که حسن جاودان دارد   غبار خط بپوشانید خورشید رخش یا رب 

و آن جا به نیک نامی پیراهنی دریدن خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ 

چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن فرصت شمار صحبت کز این دو راهه منزل  

مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  . 229

تردامنی که جانش در آستین نباشد  عشقش حرام بادا بر یار سروباال 

تا ازین خانۀ تاریک دري یافته اند دست بیداردالن آبله فرسوده شده است  

به قول مفتی عشقش درست نیست نماز  طهارت ارنه به خون جگر کند عاشق 

چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم  پروانۀ او گر رسدم در طلب جان 
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در کدام گزینه ابیات نوشته شده مفهوم یکسانی دارند؟  . 230

 ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها اال یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها

 چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی  گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم

که آشنا سخن آشنا نگه دارد حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

  خوش تر از این گوشه پادشاه ندارد   گوشه ابروي توست منزل جانم

پیوسته کشیده تا بناگوش  اي آنکه جمال ابروانش 

 اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد  حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندي سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندي

کدام ابیات با هم تقابل مفهومی دارند؟   . 231

هیچ قبایی ندوخت الیق باالي عشق  الف) خاطر خیاط عقل گرچه بسی بخیه زد 

دشمن هوش و خرد چون تشنۀ صهبا (شراب) مباش  ب) تقویت کن چون حکیمان عقل دوراندیش را 

در دماغ خرد این فکر مصّور شده است  ج) عقل را پیروي راي تو می باید کرد 

بگذار که دل حل کند این مسئله ها را  د) یک بار هم اي عشق من از عقل میندیش

ج، الف  د، ب  ب، ج  الف، د 

در کدام بیت به مفهوم برتري عشق بر همه چیز اشاره شده است؟  . 232

 کز هر زبان که می شنوم نامکرر است  یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب

 چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست  من همان دم که وضو ساخته ام از می عشق

  دزد دانا می کشد اول چراغ خانه را  عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را

 این حکایت ها که از فرهاد و شیرین کرده اند  شمه اي از داستان عشق شورانگیز ماست

در کدام بیت مفهومی متفاوت از سایر ابیات دیده می شود؟  . 233

ز حد می برد شیوة بی وفایی عروس جهان گرچه در حد حسن است  

چه دانی تو اي بنده کار خدایی   مکن حافظ از جور دوران شکایت  

که گویی نبوده ست خود آشنایی رقیبان چنان عهد صحبت شکستند  

خود غلط بود آنچه می پنداشتیم ما ز یاران چشم یاري داشتیم  

مفهوم «صبر» در عبارت «سه مرکب دارم و چون بالیی پدید آید، بر مرکب صبر نشینم.»، با کدام بیت یکسان نیست؟  . 234

بال بگردد و کام هزارساله برآید   گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان  

عاقبت روزي بیابی کام را   صبر کن حافظ به سختی روز و شب 

با درد صبر کن که دوا می فرستمت ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت  

چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است   صبر است مرا چارة هجران تو لیکن  
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بیت صورت سوال با فعل «بازآ» از ناله کردن سنگ از «فراق یار» صحبت کرده است. تنها در گزینۀ  صحبت از «دوري یار» شده است.  گزینه 4 14

) هرکسی الیق شنیدن سخن من نیست.  گزینۀ  گزینه 1

مفهوم مشترك سایر ابیات و بیت صورت سؤال: هرکسی توان درك اسرار عشق را ندارد. 

21

در سایر ابیات، این نکته آمده است که افراد سطحی و خام، سوز دل عارفان و اندیشمندان را در نمی یابند. گزینه 3 3

کُل شیء یرجُع الی اصله: هر چیزي سرانجام به اصل خود باز می گردد که در بیت  شاعر دل را قطره اي از دریاي عشق می داند که از راه اشک چشم به این دریاي عشق باز می گردد.  گزینه 1 41

، هم چنین مفهومی دارد. در سایر گزینه ها، گزینۀ  به این موضوع اشاره دارد که عشق، کمال بخش است و عاشق را از مرتبۀ پست مفهوم بیت سوال «خاموشی عاشقانه» است. گزینۀ  گزینه 2

به جایگاه واال می رساند. در گزینۀ  سخن از شورانگیزي عشق و دعوت به عشق ورزي است و شاعر به این نکته اشاره می کند که عشق، دشواري ها را آسان و تلخی ها را شیرین می کند. گزینۀ 

بر غیرت عاشقانه تاکید دارد. 

521

34

الف) معرفت: دیدن اسرار در وادي معرفت رخ می دهد.  گزینه 4

ب) وادي اي که در آن آتش و سوختگی وجود دارد، عشق است. 

ج) ناآگاهی و سرگردانی معّرف وادي حیرت و سرگشتگی است. 

د) بی ارزشی دو عالم در وادي استغنا رخ می دهد.

6

در گزینۀ  سخن از این است که خدمت به درویشان سبب بلندي جاه و مقام است و علت اینکه پادشاهان در دنیا مورد توجه اند، بندگی در برابر مقام درویشان است در حالی که مفهوم گزینه 3

مشترك سایر گزینه ها بی توّجهی درویشان به جهان هستی و برگزیدن فقر اختیاري است.

73

: انذار از عاقبت کار است. مفهوم مشترك سایر گزینه ها و صورت سؤال «از ماست که بر ماست» است اما مفهوم گزینۀ  گزینه 2 82

سایر گزینه ها به فاش نشدن راز درون پرده ي عشق اشاره دارد. اما گزینه 4 به حتمی بودن افشاي این راز اشاره دارد.  گزینه 4

معنی بیت گزینه 2: عشق راز خود را با کسی که جان خود را در راه معشوق از دست داده است، می گوید؛ زیرا چنین کسی نماینده خوبی براي افشاي درد عشق است. (راز عشق بعد از مرگ عاشق

فاش می گردد؛ تا زمانی که عاشق زنده است، مهر بر دهانش می زنند.)پس گزینه 2 نیز با گزینه هاي 1 و 3 ارتباط معنایی دارد. 

9

: بازگشت انسان به سوي خداست.  مفهوم بیت صورت سؤال و گزینۀ  گزینه 3

مفهوم سایر گزینه ها: 

: سفارش به تاثیر پذیرفتن از موسیقی  گزینۀ 

: با حواس ظاهري نمی توان قواي باطنی (نظیر عشق) را درك کرد.  گزینۀ 

: تاثیر قضا و قدر و حتمی بودن آن  گزینۀ 

103

1

2

4

در حدیث مذکور و گزینۀ یک به بنده نوازي خداوند و اینکه «انسان پناهی جز خداوند ندارد» تأکید شده است. گزینه 1 11

در گزینۀ  سخن از بلندنظري و بی توجهی به دنیا و مادیات دنیوي است ولی در گزینه هاي دیگر مفهوم اصلی این است که با هّمت به هر کمال و قدرتی می توان رسید. گزینه 2 122

در بقیه ي گزینه ها این نکته آمده است که «آن را که خبر شد، خبري باز نیامد» ولی گزینۀ  به جاودانگی سخن اشاره دارد.  گزینه 1 131

مفهوم گزینۀ  افتان و خیزان رفتن به کوي دوست به همراهی باد صبا است اما در سایر گزینه ها مفهوم واژة صبا «پیام رسانی» است. گزینه 3 143

مفهوم مشترك: از عارف و اصل دگر خبري نمی رسد. گزینه 4 15

گزینه 1 مفهوم محوري تست: همۀ کم و زیاد شدن ها به دست خداست. 

معنا و مفهوم بیت اول: خدایی که بهره مندي و تنگدستی را بنا نهاد، به انسان یا دانش داد یا بخت و خوشبختی. پس این ارادة خداست که در این دنیا اهل دانش و فضیلت بهره مند و خوشبخت

نباشند (ناسازگاري دنیا با اهل هنر و دانش). 

16

) بر مفهوم عاشق شدن تأکید دارد حال آن که سه گزینۀ دیگر به ازلی بودن عشق اشاره دارند. گزینه ( گزینه 1 171

سایر گزینه ها نگاه ظاهري و سطحی را نکوهش می کنند.  گزینه 3 18

بازگشت به اصل مفهوم مشترك گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

» آگاهی پیدا کردن هرچند از اصل خودش  گزینۀ «

» جابه جا شدن اصل و فرع  » و « گزینۀ «

19

1

23

1
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ابیات (پ) و (ت) به بیان ویژگی هاي وادي حیرت می پردازند، در بیت (پ) به صورت آشکار به واژة «تحّیر» اشاره شده است.  گزینه 4

سالک در وادي «توحید» بعد از این که به مقام وحدت و یگانگی و نفی هر چه غیر خداست، نائل می شود، در وادي «حیرت» هر آنچه را که در وادي «توحید» یافته است از دست می دهد و سردرگم

می شود. بیت (الف) به وادي «توحید» و بیت «ب» به وادي «فقر و فنا» اشاره دارد. 

20

در گزینه ي 1 به فطرت و ذات هر موجودي اشاره دارد که با مفهوم عبارت هیچ تناسبی ندارد.  گزینه 1 21

» یاري خواستن از پیر طریقت براي پیمودن راِه دشوار کمال است.  مفهوم بیت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 4

مفهوم سایر گزینه ها: 

: خواسته هاي دنیوي مانع رسیدن به کماالت معنوي است.  گزینۀ 

: از باد صبا درخواست می کند که پیامش را به دوستانش برساند.  گزینۀ 

: با هّمت و تالش به هر قدرتی می توان رسید.  گزینۀ 

224

1

2

3

در بیت دوم نیز شاعر می گوید که زمین و زمینیان تنها به واسطۀ دانش و هنر می توانند زندگی سالم و درستی داشته باشند و نامشان در تاریخ جاودانه بماند.  گزینه 2 23

مفهوم محوري تست: عاشق آگاه از اسرار عشق، از خود بی خود است.  گزینه 3

مفهوم گزینۀ سوم: جانفشانی عاشق

24

گزینه 3

فقط عاشقان و عارفان درد کشیده اسرار الهی را درك می کنند.

: دعوت به آرامش وسکوت گزینۀ 

: انسان ها دو گروهند: گروهی خریدار سخنان الهی و گروهی سخنان شیطانی گزینۀ 

: مراقب باش تا در راه عشق، وسوسه هاي شیطانی تو را سست نکنند و فقط به پیام هاي الهی توجه کن. گزینۀ 

25

1

2

4

: «خواهان ظلم و بیداد»  پاسخ گزینۀ  گزینه 4

بررسی گزینه ها:  

: «ظلم ستیزي»  گزینۀ 

: «تحمل ظلم و بیداد یار»؛ تحّمل ظلم حالتی متوسط بین پذیرش ظلم و مبارزه با آن است که نمی تواند با متن سؤال تقابل داشته باشد.  گزینۀ 

: «ظلم ستیزي عملی شاعر»  گزینۀ 

: «خواهان ظلم و جفاي یار است؛ برخالف متن سؤال که با لحن طنز به دنبال ریشه کنی بیداد و مبارزه با ظلم است.» گزینۀ 

264

1

2

3

4

مفهوم بیت سؤال   توصیه به لطف و نیکی به زیردستان است. که همین مفهوم در گزینۀ  دیده می شود که «رعایت مردم ضعیف کن تا بیشتر به هواي تو باشند»  گزینه 1

گزینۀ    ظلم به مردم نکن. 

گزینۀ    از کسی نیکی دیدي به او بدي نکن. 

گزینۀ    ستم باعث ویرانی کشور است. 

27←1

2←

3←

4←

باز شکاري: نماد انسان هاي جاه طلب که نمی توانند از مقام خود بگذرند.  گزینه 4

بلبل: افراد وابسته به زیبایی ظاهري 

طاووس: عبادت کنندگان به شرط مزد و به قصد پاداش 

سی مرغ: نماد کثرت و جلوه هاي وجود خداوند. (سیمرغ: نماد وجود حق تعالی)

هدهد: انسان کامل، پیرو ُمرشد و راهنما 

28

گویی که باد صبا به گل و سبزه لباس پوشانده  گزینه 3 29

خداوند یکیست، او هم خداي زمین است هم خداي آسمان. تمام فراز و نشیب و سختی و آسانی به دست اوست.  گزینه 4 30

مفهوم بیت: ناپایداري دنیا  گزینه 3

مفهوم سایر ابیات: فاسد بودن حاکمان و تظاهر کردن به مذهب و دینداري

31

مفهوم بیت: تقاضاي توّجه معشوق از طرف عاشق  گزینه 3

مفهوم مشترك سایر ابیات: براي رسیدن به معشوق باید از آرامش خود صرف نظر کنیم.

32

مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ  سبک باري و فراغت خیال درویشان و گرفتاري پادشاهان به اموال دنیوي است.  گزینه 4

مفهوم ابیات دیگر: 

: پرخطر بودن جاه و مقام. گزینۀ 

334

1

2
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: نکوهش نیازمندانی که ثروتمندان را قبلۀ حاجات خود نموده اند در صورتی که سلطان از درویش نیازمندتر است.  گزینۀ 

: بدون رنج و تحمل سختی ها نمی توان به آسایش دنیوي رسید.  گزینۀ 

2

3

»، «مردم »، به مفهوم مردم گریزي اشاره شده است. در گزینۀ « ،  و  » به این مفهوم اشاره دارد که گریز از عشق، ناممکن است اّما در بیت صورت سؤال و گزینه هاي « در گزینۀ « گزینه 3

گیا» نام گیاهی که شبیه آدم است اّما آدمی که وارونه در خاك قرار داده باشند به گونه اي که سرش در خاك باشد و بدن و دست و پاهایش بیرون از خاك. اگر آن را از خاك در بیاوریم و وارونه

کنیم، قیافۀ آدم کامًال از آن دریافت می شود.

3431241

شاعر می گوید: «عاشق،  عمرش را در غم عشق به پایان می برد.» گزینه 4 35

باز هم باید دو بیت را که به نظرتان ساده تر می آید را انتخاب کنید؛ مثًال بیت هاي دوم و چهارم. مفهوم مشترك این دو بیت هم آشکار است: جاودانگی عاشقان. این مفهوم در کدام یک گزینه 3

از بیت هاي باقیمانده دیده می شود؟ بله، بیت اول. معناي بیت اول: کشته شدن در راه عشق همچون آب حیات است؛ پس عاشق هرگز نمی میرد. 

معناي بیت سوم: اگر بر سر مزار عاشقان بگذري، به آنها زندگی دوباره خواهی بخشید. این بیت خیلی به جاودانگی عاشقان اشاره ندارد و بیشتر می خواهد بگوید که معشوق، روح و روان عاشق

است. 

نکتۀ مهم این است که اوًال به معناي عمیق و مفهوم بیت ها توّجه داشته باشیم. دیگر اینکه بیشتر ذهنمان به دنبال مفاهیم رایج و آشنا بگردد. سوم اینکه در تست هایی که در متن آنها بیت یا عبارتی

نیامده  است، خودمان را درگیر هر چهار بیت نکنیم؛ بلکه ابتدا با دو بیت ساده تر کار را شروع کنیم. 

36

» با مفهوم آیۀ «تعّز من تشاء و تذّل من تشاء» قرابت دارد. مصراع دوم گزینۀ « گزینه 2 372

در بیت گزینه 4 منظور از «کیمیاي دل» عشق است. مفهوم مشترك هر دو بیت این است که عشق، وجود انسان را همچون طال باارزش می کند.  گزینه 4 38

» منظور از «نَفس» نوعی حس درونی و چیزي است که مرکز خواهش ها و تمایالت و ، مردم گریزي را بیان می کنند اّما در گزینۀ « ،  و  مفهوم بیت صورت سؤال و گزینه هاي  گزینه 3

خواسته هاي دنیایی و آرزوهاي جسمانی است که در متون دینی اسالمی به عنوان «نفس اّماره» یاد می کنند که انسان را به سوي بدي ها و زشتی ها می کشاند.

391243

» به «ظلم ستیزي» اشاره ،  و  » سرودة ملک الشعراي بهار است که به «وطن پرستی» اشاره دارد و عشق و عالقۀ او را به وطن بیان می کند اّما بیت صورت سؤال و گزینه هاي « بیت « گزینه 2

دارند.

402134

به این مفهوم اشاره دارد که چون خواجو (شاعر) از لبان روح بخش و جان فزاي تو سخن می گوید، نفسش همچون حضرت عیسی (ع) جان بخش است.  گزینه 4

اما در بیت صورت سؤال و دیگر گزینه ها به این مفهوم اشاره دارد که فقط عاشق است که درد عاشق را می فهمد. درد فراق و جدایی را کسی می فهمد که خودش درد جدایی را تجربه کرده باشد.

41

بیت چهارم می گوید که آسمان عاشق است و از سِر عاشقیست که می گرید و اگر عشق نبود، باران هم نبود و زمین آباد نیز! گزینه 4 42

در همۀ گزینه ها توصیه می شود که از منّیت خود بگذر تا به مرحلۀ عشق برسی اما در گزینۀ  توصیه می شود که براي رسیدن به بهشت از مادیات دنیوي دست بکش. گزینه 1 431

گزینه 2  44

این گزینه به بی نیازي عارف ار دنیا اشاره نکرده است و بیانگر مفهوم «خدمت دنیا و آخرت به قلب عارف» است.  گزینه 2 45

مفهوم گزینه  شکایت از هجران است.  گزینه 2

مفهوم سایر گزینه ها فارغ شدن از همه چیز غیر خداست. 

462

مفهوم اصلی بیت سؤال در بند کم و زیادي هاي دنیا نبودن است.  گزینه 4

در گزینۀ  هم همین مفهوم وجود دارد اما در ابیات دیگر: 

: فراموشی غم دنیا با َمستی.  گزینۀ 

: بدون تحمل رنج و سختی نمی توان به آسایش دنیا رسید.  گزینۀ 

: دنیا جاي شادي نیست و باید از آن چشم پوشید.  گزینۀ 

47

4

1

2

3

،  و  مفهوم در گزینۀ  مفهوم لغوي درویش یعنی «فقیر و نیازمند» ولی در سایر گزینه ها معنی اصطالحی درویش به معنی «عارف و سالک راه حق» منظور است. در گزینه هاي  گزینه 2

اصلی برتري فقر بر سلطنت و بی تعلّقی درویشان است.

482134

در این بیت، خطاب به انسان می گوید: باید سخن بگویی و سکوت را کنار بگذاري.  گزینه 4

در دیگر گزینه نوعی دعوت به حرکت و قیام و مبارزه وجود دارد.

49

«آتش» در این گزینه، همان آتش حقیقی است که می سوزاند.  گزینه 1

اّما «آتش» مصراع دوم در بیت سؤال و دیگر گزینه ها، استعاره از عشق است که موالنا براي کسانی که از این عشق همچون آتش بی بهره اند، نیستی و نابودي را طلب می کند. همان آتش عشقی که

تمام وجود عاشقان را می سوزاند اّما از این سوختن ها است که موجب درخشش درون عاشقان می شود. آتشی که خرمن عارفان و عزیزان را برمی افروزد.

50

»: سخن عشق را تنها به محرم می توان گفت. گزینه 1 مفهوم مشترك ابیات گزینۀ « 512
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»: شکرگزار غم هستم و آن را دوست دارم؛ زیرا مونس و همدم من است.  مفهوم مشترك ابیات گزینۀ «

»: عاشق صبر و شکیبایی ندارد.  مفهوم مشترك ابیات گزینۀ «

اما بیت اول گزینۀ  به «پایداري و استقامت عاشق»  و بیت دوم به «دوري عاشق از وصال» اشاره دارد.

3

4

1

) همگی بر این موضوع اشاره دارند که کل طبیعت تسبیح گوي خداوند است. ابیات گزینۀ ( گزینه 2 522

، زیرا این بیت به مفهوم «دعوت به ظلم ستیزي» اشاره دارد و مفهوم بیت صورت سؤال نیز به سخن گفتن و پرهیز از خاموشی و سکوت دعوت می کند؛ در حالی که مفهوم گزینه هاي  گزینه 3

، دعوت به سکوت می کند و همگی با بیت صورت سؤال تقابل معنایی دارند.  و 

531

24

»: پرحرفی  مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 3

) مردم گریزي 

) گزیده گویی و ارزش سخن 

) زبان گزنده داشتن 

543

1

2

4

»، بدین شکل آمده است که کسی که غمی چون غم در بیت صورت سؤال شاعر در جست وجوي شنونده اي درد کشیده است تا شرح غم عاشق را درك کند و این مفهوم در گزینۀ « گزینه 2

من دارد کجاست تا با او شرح درد دل کنم. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: غم یار در جان خسته و افگار ماست.  گزینۀ «

»: اگر رنج دوري تو را بنویسم، خواننده ها به فریاد می آیند.  گزینۀ «

»: شرح غم دوري تو را فقط باید به خودت بگویم. گزینۀ «

552

1

3

4

مفهوم مشترك ابیات مرتبط: پوشیده  نماندن راز عشق  گزینه 4

»: توصیه به رازداري و بیان نکردن اسرار عشق  مفهوم بیت «

56

4

در بیت سؤال و بیت گزینۀ  توصیه می کند که فرصت ها را در مورد دلدادگی و عشق از دست ندهید اما در گزینه هاي دیگر چنین مفهومی مشاهده نمی شود. گزینه 2 572

در هر دو بیت مهر و لطف خدا مایۀ واالیش و به اوج رسیدن آدمی است. گزینه 3 58

) بر وجود آثار عاشقی بر چهره عاشق اشاره دارد. این آثار اعم از زردي چهره، ضعیفی تن، صداي ضعیف، بیماري و... است. هر دو بیت گزینۀ ( گزینه 1 591

ابیات الف ـ هـ ـ و به غم عشق اشاره دارند که براي معشوق شیرین و گواراست.  گزینه 2

توجه: صورت در گزینه (ب) به معناي ظاهر و در گزینه (ج) یک بار در معناي معشوق و یک بار در معناي نقاشی آمده است. 

مفهوم گزینه ب: دوري از ظاهرگرایی 

مفهوم گزینه ج: هر کس عاشق نشود با نقش دیوار تفاوتی ندارد. 

مفهوم د: عاشق گرفتار رهایی از بند ندارد. 

60

در گزینه ي 2 به رحمت بی حساب الهی و خوان نعمت بی دریغ او اشاره شده.  گزینه 2 61

معنی آیه: خداوند به هر که بخواهد عّزت می دهد و هر که را بخواهد خوار می کند.  گزینه 4

» به این مفهوم اشاره شده است. فقط در گزینۀ «

62

4

بیانگر ناتوانی انسان از یافتن خداوند است.  گزینه 2

مفهوم سایر ابیات ناتوانی انسان از توصیف خدا  و حیرت از عظمت اوست.

63

عاشق نمی تواند از نگاه کردن به معشوق صرف نظر کند.  گزینه 2

مفهوم سؤال و سایر گزینه ها: بی توّجهی و جفاي معشوق نسبت به عاشق

64

» بیانگر این است که عاشق حاضر است براي معشوق از همه چیز خود بگذرد. بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 1 651

پیام عبارت سؤال و بیت اّول: خداوند به سختی توبه را می پذیرد، ولی هیچ گاه بندة خود را تنها نمی گذارد و دعایش را اجابت می کند. گزینه 1 66

» تأکید بر این دارند که خداوند قابل توصیف نیست. بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 2 672

گزینه 2 نارضایتی شاعر از رزق خود (غم) 

مفهوم مشترك سایر ابیات: رّزاق بودن خداوند

68
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سه بیت اّول به توصیف ناپذیري خداوند اشاره دارند.  گزینه 4

»: به عظمت و صفات خداوند اشاره کرده است. گزینۀ «

69

4

: به ستار العیوب بودن خدا اشاره دارند. گزینه هاي  گزینه 3 701 − 2 − 4

تعّجب شاعر از بی توّجهی عاشق نسبت به معشوق  گزینه 4

مفهوم مشترك ابیات دیگر: عاشق حاضر است جانش را فداي معشوق کند.

71

»، بیانگر فاسد بودن حاکمان و بزرگان جامعه است. بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 2 722

) دعوت به سکوت ) دعوت به قیام و مبارزه است. مفهوم گزینۀ ( ) این است که «سخن بگو و سکوت و خاموشی را کنار بگذار» اّما مفهوم گزینۀ ( مفهوم بیت صورت سؤال و گزینۀ ( گزینه 2

) ظلم ستیزي است. ) است. مفهوم گزینۀ ( و خاموشی است. نقطۀ مقابل بیت سؤال و گزینۀ (

73213

24

: «از خود بی خود شدن و محو شگفتی هاي آفرینش بودن»  ،  و  مفهوم متن سؤال مانند گزینه هاي  گزینه 1

: «توصیه به توجه به مستان عشق الهی» گزینۀ 

74234

1

گزینه 3 مفهوم مشترك دیگر بیت ها: عامل اصلی همۀ کارها خداست و سررشتۀ همۀ امور به دست اوست. 75

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2

» به فضل خداوند اشاره دارد.  در گزینۀ «

» به عظمت و پاکی خداوند اشاره شده است.  در گزینۀ «

» به این نکته اشاره دارد که تنها خداست که انسان ها را روزي می دهد. در گزینۀ «

76

1

3

4

هر که را اسرار عشق آموختند - مهر کردند و دهانش دوختند  گزینه 3 77

مفهوم بیت ناچیز بودن انسان بدون عنایت خداست. سایر گزینه ها به عنایت و حمایت خدا از انسان، اشاره دارد. گزینه 2 78

– به ازلی و ابدي بودن خدا اشاره دارد.  گزینه 2

بیت سؤال و گزینه هاي یک، سه و چهار به آیۀ «لیس کمثله شی» یعنی «هیچ چیزي شبیه خدا نیست» اشاره دارند. 

792

سه بیت اول بیانگر توصیف ناپذیري خداوند است. گزینه 4 80

تمام توّجه عاشق به معشوق است.  گزینه 3

پیام سایر ابیات: سرزنش عاشقان از عشق به معشوق

81

مفهوم بیت، سنجیده گویی در حضور بزرگان است.  گزینه 1

مفهوم سایر ابیات: ناآگاهی از اسرار الهی و ساکت بودن در برابر آن.

82

»: توّجه زیاد عاشق به معشوق و بی توجهی معشوق به او.  مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 1 831

پیام مشترك سه بیت اّول: تسلیم محض بودن در برابر بزرگان طریقت گزینه 4 84

»، در نکوهش مال اندوزي و دل بستگی به زندگی دنیوي »، افتخار به ساده زیستی و اظهار خرسندي از بی تعلّقی و قناعت پیشگی است؛ اما بیت گزینۀ « ،  و  مفهوم ابیات گزینه هاي « گزینه 4

است. 

851234

به این مفهوم که باید برخالف آنچه که هست رفتار کنیم اشاره شده است. (زشتی ها را باید ببینی و خوب فرض کنی و زهر را باید بخوري و فرض کنی که قند است.)  گزینه 4

) عشق، مانند آبی است که آتش را روشن می کند و در عین حال مانند آتشی است که آب را می سوزاند.  در سایر گزینه ها به تأثیر دوگانۀ یک چیز اشاره شده است. گزینۀ (

) نی، هم زهر است و هم پادزهر؛ هم دمساز (= معشوق) است و هم مشتاق (= عاشق).  گزینۀ (

) عشق، محبوبی است زیبا و جذاب و در عین حال هم َسربُر (= کشنده) و هم سر نُماي (= جان بخش و ارزش دهنده) است. گزینۀ (

86

1

2

3

بررسی گزینه ها:  گزینه 4

): تکرار مفهوم بیت سؤال است که گویندة سخن نیکو و زیبا در سخن خود پنهان است.  گزینۀ (

): به مفهوم نگهداشتن اسرار است.  گزینۀ (

): به مفهوم افشاي اسرار است.  گزینۀ (

): به این مفهوم است که احوال درونی شاعر برخالف گفتار اوست و با بیت سؤال که به مفهوم اسرار آدمی در گفتار او پنهان است، تقابل معنایی دارد. گزینۀ (

87

1

2

3

4
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مفهوم محوري تست: زندگی واقعی در عاشق بودن است.  گزینه 2

مفهوم بیت اول: کسی که خواب بودنش بهتر است تا بیدار بودنش (انسان فتنه انگیز و ستمگر)، همان بهتر که بمیرد. (سرزنش ستمگري) 

معناي بیت دوم: کسی که در سینه اش رازي پنهان نباشد (عاشق کسی نباشد)، فقط شبیه زندگان است؛ ولی درواقع زنده نیست.  گزینۀ دوم 

معناي بیت سوم: کار ُمغان و دورة می پرستان هرگز به پایان نمی رسد؛ زیرا درختان انگور (تاك) همیشه لبریز از باده خواهند بود. 

- تسلیم و رضایت عاشق - درمان ناپذیري درد عشق،  مفهوم بیت چهارم: 

88

←

12

» دربارة سختی دوري و هجران است.  » بر این مفهوم داللت دارند که انسان رنج نکشیده حال رنج دیدگان را درك نمی کند، اما بیت گزینۀ « ،  و  ابیات گزینه هاي « گزینه 3 891243

: «روزگار فراموشکار نمی تواند اثر فکر و قلم شاعر را محو کند.»  گزینۀ  گزینه 2

: «گالیه از روزگار فراموشکار»  ،  و  گزینه هاي 

902

134

) بر مفهوم ناپایداري دنیا داللت دارند.   همۀ ابیات گزینۀ ( گزینه 2 912

گزینه 3 مفهوم محوري تست: از دست رفتن قدرت دنیایی 

معناي بیت سوم: بزرگان ابتدا به تو پند و هشدار می دهند و اگر به آن توّجهی نکنی، به ناچار به خشونت متوسل می شوند و تو را در بند می کشند. 

92

گزینۀ  که هر دو «طاق» در معنی سقف خمیده و محّدب آمده است.  گزینه 4

: طاق اول، معنی «فرد» و طاق دوم، معنی «سقف خمیده» است.  گزینۀ 

: طاق اول: سقف خمیده؛ موارد دیگر: فرد، بی نظیر، یگانه  گزینۀ 

: طاق اول: سقف خمیده؛ طاق دوم: فرد، یگانه  گزینۀ 

934

1

2

3

،  و  به معنی «سرنوشت» به کار رفته است ولی در گزینۀ  به معنی خود «آسمان» است. کلمۀ «آسمان» در گزینه هاي  گزینه 2 941342

: «دل گرفتگی از عالم مادي و توصیه به رفتن به جهان معنا.»  مفهوم بیت سؤال و گزینۀ  گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها: 

: توصیه به زندگی سالم  گزینۀ 

: گذر از نگاه مادي و ظاهري به سوي بینش و بصیرت  گزینۀ 

: علم و ثروت در یکجا جمع نمی شود. گزینۀ 

951

2

3

4

: در گزینۀ  مانند متن سؤال: «بازگشت به وطن اصلی و زادگاه» مطرح شده است.  گزینۀ  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

: درخواست بازگشت به وطن و رسیدن به یاران.  گزینۀ 

: بی قراري معشوق  گزینۀ 

: خروج انسان از بهشت به دلیل جستجوي عشق. گزینۀ 

9644

1

2

3

شرح گزینۀ    سرگردانی عاقالن روزگار.  گزینه 4

سایر گزینه ها   اشاره دارند به عذاب و ستم روزگار. 

974←

←

مفهوم مشترك: از ماست که بر ماست.  گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها: 

)پذیرش تقدیر 

) کار از کار گذشتن 

) توام بودن مثبت و منفی با یکدیگر 

98

1

2

4

در گزینه هاي 2و 3و 4 به حمایت و پشتیبانی محبوب (خدا یا پیامبر او) اشاره شده است.  گزینه 1 99

بیانگر بی نصیب بودن از رزق خداست.  گزینه 4

سایر ابیات بیانگر رّزاقیت خداوند است.

100

بیانگر اجابت نشدن توبه نزد پروردگار است.  گزینه 1

بیت سؤال و سایر گزینه ها، بیانگر اجابت توبۀ بندگان و بخشش خداوند است.

101

» بیانگر اعتراف به کوتاهی کردن در عبادت است. بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 1 1021
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» بیانگر این هستند که عاشق در غم هجران معشوق می سوزد؛ اّما شکایتی ندارد. بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 3 1033

معنی آیه: اي فرشتگان من، حیا می کنم از بنده اي که جز من کسی را ندارد؛ پس گناه او را می بخشم.  گزینه 2

» به این مفهوم اشاره شده است. در گزینۀ «

104

2

بیانگر بی وفایی عاشق نسبت به معشوق است.  گزینه 3

سایر ابیات بیانگر گناه بندگان و بخشش پروردگار است.

105

پیام سه بیت اّول: عجز انسان از شکرگزاري خداوند گزینه 4 106

پیام سه بیت اّول: عاشقان واقعی، محو معشوق اند و حرفی بر زبان نمی آورند. گزینه 4 107

مدام ایهام دارد 1- شراب خواري   2- پیوسته  گزینه 3 108

بیانگر غفلت انسان از یاد خداست.  گزینه 4

پیام مشترك سایر ابیات: فقط کسی که راه عشق را پیموده است، حرف عاشق را درك می کند.

109

»، بیانگر فاسد بودن حاکمان و بزرگان جامعه است. بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 1 1101

پیام هر دو بیت ارزشمند شدن در اثر عشق به خدا است. گزینه 1 111

»: هر دو بیانگر این است که شرط کامل شدن در راه خدا، رهروي از بزرگان این راه است. » و « پیام مشترك ابیات « گزینه 2 11221

گزینۀ  مفهوم «ظلم و بیدادگرِي محمدعلی شاه» را بیان می کند.  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

: فریاد براي آزادي وطن.  گزینۀ 

: پیام رسانی باد سحر.  گزینۀ 

: جان فشانی در راه وطن. گزینۀ 

1134

1

2

3

در این بیت، انسان را به سکوت و ندادن پاسخ به افراد نادان دعوت می کند. در حالی که بیت صورت سؤال مردم را به قیام و مبارزه و اعتراض و بیان خواسته هایش دعوت می کند. بیت گزینه 4

» به ظلم ستیزي و مبارزه تا نابودي ظلم، فرا می خواند. » به قدرت نمایی و کنار زدن ناتوانی دعوت می کند و بیت « » نیز چنین است و به شکستن سکوت دعوت می کند. بیت « گزینۀ «

114

312

این بیت به مفهوم بیگانه ستیزي اشاره دارد. اّما دیگر گزینه ها به ظلم ستیزي و مبارزه به آن سفارش می کنند.  گزینه 4

) عدل و داد را ارزشمند بدار و احترام بگذار و ظلم و ستم را نابود کن  گزینۀ (

) با طرفداران عدالت همراهم و ظلم و ستم را نابود می کنیم.  گزینۀ (

) نباید مانند شکار گرفتار دشمنان و ظالمان شد و باید دشمن ظالم را از بین برد. گزینۀ (

115

1

2

3

«پرده» در این بیت به معنی موسیقی و آهنگ است. معنی بیت: هنگامی که نی شروع به نواختن کرد، اسرار مرا هویدا نمود.  گزینه 1

در دیگر گزینه ها «پرده» به معنی حجاب، پوشش و مانع است.

116

راز عشق را فقط با عاشق می توان در میان نهاد. گزینه 2 117

معناي بیت سوم: اگر می خواهی عاشق باشی، باید خود را دست کم بگیري و فروتنی به خرج دهی؛ وگرنه بهتر است که سرت را به سالمت بگیري و پی کارهاي دیگر بروي!  گزینه 4

مفهوم بیت چهارم: عشق از همان ابتدا با مالیمت و عافیت همراه نیست؛ پس هرکه تاب و تحمل سختی هاي خونبار عشق را ندارد، آگاه باشد و همین حاال بگریزد.  گزینۀ چهارم 

118

←

» هم آمده است.  در بیت صورت سؤال، سخن از جدایی عاشق از معشوق و بیان درد هجران است و همین مفهوم در بیت گزینۀ « گزینه 1 1191

مفهوم بیت سؤال این است که در جهان هر آنچه جز عشق است نابود می شود به جز عشق که عشق پایدار و ماندگار است. گزینه 4 120

بیت ب: آب آتش را خاموش می کند؛ پس چرا اشک چشمان من آتُش درون مرا نمی نشاند.  گزینه 2

بیت ج: ما مانند شمعیم که اشکش به پایش می چکد و شعله بر سرش زبانه می کشد؛ پس اشکش توان خاموش کردِن شعله اش را ندارد. 

121

مفهوم محوري تست: جمع نشدن عشق و شکیبایی.  گزینه 4

معناي بیت اول: اي کسی که می گویی می توانی در عشق زیبارویان شکیبا باشی، صبر کن تا مدتی از عاشق شدنت بگذرد. 

معناي بیت سوم: از من توقع نداشته باش بر نبودن او صبر و تحمل داشته باشم؛ چون حتی در کنار او هم قرار و آرامش ندارم. 

معناي بیت چهارم: ما دیگر نمی گوییم که صبر تلخ است؛ زیرا میوه و نتیجۀ آن بسیار شیرین بود.  گزینۀ چهارم 

122

←
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معنا و مفهوم بیت اول: اي معشوق زیباي من، عشق تو تقدیر و سرنوشت من است و من جز آن که آن را بپذیرم، چاره اي ندارم.  گزینۀ اول گزینه 1 123←

گزینه 1 مفهوم محوري تست: زندگی واقعی در عاشق بودن است. 

معناي بیت اول: اگر قرار است که زندگی من همیشه همراه با حسرت و ناامیدي باشد، مرگ برایم گواراتر از زندگی است. 

124

»: جاودانگی عشق   مفهوم بیت صورت سؤال و ابیات گزینه هاي « و  و  گزینه 2 125134

: مفهوم ابیات گزینه  مانند بیت سوال: «پناه بردن به بد از ترس بدتر است.»  گزینۀ  گزینه 2

مفهوم ابیات دیگر: 

الف) از زهد و ریا به یکرنگی آمدن 

ج) متکی به خود بودن 

هـ) از شدت ناتوانی از ناتوان تر کمک خواستن. 

12622

: ترقی معکوس و پیشرفت ظاهري و تنزل و افت معنوي است.  مفهوم متن سؤال مانند گزینۀ  گزینه 4

: افتادگی باعث رشد من است.  گزینۀ 

: تو رو به رشد هستی و من رو به افت و تنزل.  گزینۀ 

: سختی کشیده ام تا سخنم بی نظیر شده است. گزینۀ 

1274

1

2

3

گزینه 2  128

مفهوم کنایه سؤال: بر همان ُمهر و نشان بودن: دست نخورده و تغییر نایافته باقی ماندن  گزینه 4

بررسی گزینه ها: 

: عشق ازلی است.  گزینۀ 

: دلسوختگی ازلی  گزینۀ 

: عشق ازلی است.  گزینۀ 

: برخالف کنایه متن سؤال: تغییر و دگرگونی کامل گزینۀ 

129

1

2

3

4

مفهوم شعر سؤال مانند ابیات ج و هـ: «تمام هستی تسبیح خداوند را می گوید.»  گزینه 4

مفهوم ابیات الف و ب: دعوت به توجه به باطن و محتواي هستی 

مفهوم بیت د: حمد بی نهایت خداوند در برابر ناچیزي ستایش بنده.

130

هردو می گویند که رسیدن به مقام واال، جوهر و نژاد برتر می خواهد و با ظواهر حاصل نمی شود. گزینه 3 131

مفهوم روي سؤال توصیه می کند به هوشیاري و آگاهی و مراقب بودن و دوري از کامل خوابیدن و سیر خوابیدن که از گزینه هاي  و  و  دریافت میشود.  گزینه 4

گزینۀ  به بیداري توصیه می کند. 

132321

4

شرح    حادثه در روز اتفاق افتاده است.  گزینه 4

و در آتش دمیدند و روز از سیاهی دود مثل شب تاریک شد. 

1334←

این بیت به سختی ها و مشکالت راه اشاره دارد که در نتیجه تعداد کمی از آن پرندگان (سالکان) به جایگاه سیمرغ رسیدند.  گزینه 1

) به مفهوم محو شدن، فنا شدن و یکی شدن با حق اشاره دارند.  ) و ( ) ، ( بیت صورت سؤال و ابیات گزینه هاي (

134

234

گزینه 3 مفهوم محوري تست: عامل همۀ کارهاي ما خداست. 

معناي بیت سوم: این دنیا مانند کوهی ست که همۀ کارهاي ما را همچون پژواك به ما برمی گرداند. 

135

) مفهوم مقابل این بیت را دارند و تأثیر منفِی خنده ) و ( ) و ( مفهوم صورت سؤال از تأثیر مثبت خندیدن که به سعادت و شادابی در زندگی می انجامد صحبت دارد اما گزینه هاي ( گزینه 4

که باعث ایجاد مشکالت در زندگی خواهد شد را مورد تأکید قرار داده اند.

136123

در این گزینه شاعر تالش می کند حقایق هستی را دریابد چنان که در عبارت مورد سؤال آمده است.   گزینه 3

در گزینه هاي دیگر: 

) سرکشی در مقابل کائنات. 

) سخنی که حد و مرزي ندارد (البته مصراع دوم این بیت می تواند داوطلب را به اشتباه بیندازد). 

) قابل فهم نبودن اسرار هستی که با عبارت مورد سؤال تقابل معنایی دارد. 

137

1

2

4

در هر دو سروده، خندة یار مایۀ زندگِی عاشق است. گزینه 4 138
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) ناتوانی از ستایش معشوق مورد بحث است. ) و ( ) گوش ندادن به مالمت دیگران و گزینۀ ( در این گزینه شاعر اصرار دارد براي معشوق خود شعري بسراید اما در گزینۀ ( گزینه 2 139134

مفهوم بیت، فرمانروایی خدا بر تمامی موجودات است. در ابیات دیگر به فناي عارف در حق و تجلّی خواست خدا در اعمال و رفتار انسان عارف اشاره شده است. گزینه 4 140

»: عارفان واقعی پس از وصال حق، سکوت می کنند و اسرار الهی را آشکار نمی کنند.  مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینه هاي « و  و  گزینه 2

» شاعر می گوید خبر رسیده که معشوق قصد دارد به بی خبرانش سري زند از ذوق این خبر خوب اگر من بمیرم هم رواست.  در گزینۀ «

141134

2

ارتباط مفهومی گزینۀ سؤال با سه بیت اّول: تظاهر به زهد و فاسد بودن زاهدان ریاکار گزینه 4 142

گزینه 2 پیام بیت: ناپایداري دنیا 

مفهوم سایر ابیات: فاسد بودن حاکمان و افراد توانگر

143

مفهوم مشترك سه بیت اّول: باید رهرو بزرگان عشق باشی تا به مقام واالیی برسی. گزینه 4 144

مفهوم بیت: نمی توان از نگاه کردن به معشوق صرف نظر کرد.  گزینه 2

پیام مشترك سایر ابیات: عشق به معشوق، انسان را ارزشمند می کند.

145

گزینه 4 مفهوم محوري تست: عشق مایۀ کمال وجود انسان است. 

معناي بیت چهارم: حاصل سختگیري هاي این زاهدان متعصب و خشک مغز چیزي جز تیرگی قلب ها نیست و خودشان در این گمان باطل اند که در حال تولید اکسیر و به کمال رساندن انسان هایند. 

 گزینۀ چهارم 

146

←

در این گزینه با توجه به مفهوم کلی آن واژة «نیستان» به معنی مردگان است و از «نیست + ان» ساخته شده است؛ یعنی (اي خواجو بیا و در زمرة مستان و بی خبران از دنیاي مادي باش گزینه 4

و به آن توجه نکن؛ همانند مردگانی که هستی خود را رها کرده و کنار گذاشته اند.) 

» به ترتیب؛ منظور از «دریاي جان»، «ُخمستان» و «کبریا»، ُقرب الهی و پیشگاه با عظمت اوست که معادل همان واژة «نیستان» هستند. ،  و  اما در گزینه هاي «

147

123

) این است که محبوب، درمان هر درد و جراحتی است. اما در سایر گزینه ها به تأثیر دوگانه اشاره شده است.  مفهوم گزینۀ ( گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

): هم درد و هم درمان از یار است.  گزینۀ (

): «نی» هم زهر است و هم پادزهر. هم دمساز (= معشوق) است و هم مشتاق (= عاشق)  گزینۀ (

): هم درد و هم درمان عاشق، هم بیماري و هم تیمار او همه از وجود محبوب و معشوق است. گزینۀ (

1484

1

2

3

بیت صورت سؤال و گزینۀ  بیانگر این مفهوم اند که باید از اظهار نظر سطحی و حدس و گمان پرهیز شود.  گزینه 2

موالنا می گوید: هر یک از افراد بر اساس حدس و گمان خود ناله هاي مرا می شنوند و با من همراه هستند و حقیقت حال مرا درك نکرده اند. 

در گزینۀ  نیز هر کسی به اندازة فهم و انتظار خود، آب را می فهمد به گونه اي که کشاورز، نقش باران را در آن می بیند و رخت شوي نقش آفتاب را از آن می فهمد. (هر یک از آن ها، نیاز خود را

در آن جست و جو می کنند.) 

)  درست مفهوم مقابل بیت صورت سؤال را بیان می کند.  گزینۀ ( و 

) نیز می گوید: براي اینکه در مورد من گمان بر نبرند، ظاهر سازي می کنم. گزینۀ (

1492

2

13

4

مفهوم بیت متن تست را که می دانیم: حال عاشق را تنها عاشق می داند و بس. پس این مفهوم، محوِر پاسخگویی به این تست است و حاال باید ببینیم که در کدام یک از گزینه ها این گزینه 2

مفهوم نیامده است. درست است، گزینۀ دوم. 

مفهوم گزینۀ دوم: بی توّجهی معشوق به عاشق

150

» معتقد است که قدرت تمیز بی ارزش از ارزشمند در وجود مست و خفته نیست؛ در حالی که در سه گزینۀ دیگر شاعران معتقدند که تنها دردکشیدگان حال شاعر در بیت گزینۀ « گزینه 1

دردمندان را می فهمند.  

تشریح گزینه هاي دیگر:  

»: درد هجران را کسی می فهمد که همچون یوسف، عزیزي را در سفر دارد.   گزینۀ «

»: حال عاشقان را عاقالن درك نمی کنند.   گزینۀ «

»: کسانی ارزش وصال را می دانند که جاي خالی محبوب را دیده باشند.  گزینۀ «

1511

2

3

4

»: راز عشق را هر کسی درك نمی کند. مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 3 1523

مفهوم بیت سؤال این است که: زندگی بدون عشق همچون مرگ است. در گزینۀ  هم همین مفهوم نهفته است. گزینه 2 1532

در بیت سؤال مفهوم این است که: تنها کسانی به ُحسن دست می یابند که روحی پرشور و حرارت داشته باشند. در گزینۀ  هم  مفهوم این است که رسیدن به ُحسن بدون واسطۀ عشق گزینه 1

که باعث شور و حرارت می شود؛ حاصل نمی شود.

1541
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» هم مفهوم این است که عاشق، سوختن در راه عشق را تحمل می کند در بیت سؤال مفهوم این است که براي رسیدن به عشق باید سختی ها و مرارت هاي آن را تحمل کرد. در گزینۀ « گزینه 3

تا به کمال عشق دست یابد.

1553

مفهوم گزینۀ  با مفهوم بیت سؤال تناسب دارد. در هر دو بیت بیان شده که عشق را نمی توان به سادگی از وجود خود دور کرد. گزینه 2 1562

در این گزینه به درمان ناپذیري درد عشق اشاره شده است؛ ولی شاعر در گزینه هاي دیگر به استقبال آسیب دیدن در راه عشق رفته است.  گزینه 2 157

مفهوم بیت سؤال این است که براي رسیدن به مقام عشق باید همه چیز خود را فدا کنی و این پاك بازي مقدمۀ رسیدن به عشق است در گزینۀ  هم مفهوم این است که در همان آغاز گزینه 4

راه عشق باید همه چیز را فدا کرد. پس با بیت سؤال قرابت معنایی دارد.

1584

: «تحمل سختی ها در راه عشق»  گزینۀ  گزینه 3

: «بی تحملی عاشق»  مفهوم گزینه هاي ، و 

1593

124

: «افزونی حرص و آرزوهاي طوالنی در پیري.»  گزینۀ  گزینه 3

: «توصیه به ترك آرزوها» ،  و  مفهوم گزینه هاي 

1603

124

بیت سؤال   توجه به زیردستان باعث خدمت آنهاست.  گزینه 1

گزینۀ    خدمتکاران خود را نیکی کن. 

گزینه هاي دیگر :  ) از به کار گرفتن لشکریان نافرمان باید دوري کرد. 

) بخشنده باش. 

) توصیه به رفتار متعادل. 

161←

1←

2

3

4

شرح سؤال   مرگ از زندگی ننگ آمیز بهتر است   توصیه به عّزت و سربلندي در دنیا.  گزینه 1

گزینۀ    توصیه دارد به پاك زندگی کردن و دوري از ننگ ناپاکی. 

گزینه 4 صرفاً به تأثیر قناعت بر بی نیازي اشاره دارد و صحبتی از ننگ نیازمندي نشده است. 

162←←

1←

) به این مفهوم اشاره دارند که هر گاه انسان می تواند به یک حقیقت بزرگ (سیمرغ، خورشید یا دریا) برسد، نباید به یک حقیقت جزیی و کوچک (بهشت، بیت صورت سؤال و گزینۀ ( گزینه 3

ذّره یا شبنم) راضی شود.(نفی دون همتی). 

) به  ویژگی وادي استغنا اشاره دارد که در آن، هیچ چیزي براي سالک ارزش دل  بستگی ندارد و از همه چیز و همه کس جز خداوند بی نیاز است.  گزینۀ (

) به سختی ها و دشواري ها و کاستی هاي مراحل هفت گانۀ سیر و سلوك عرفانی اشاره شده است.  ) و ( در گزینۀ (

1633

2

14

) نفی دون همتی و نفی قانع بودن به یک حقیقت اندك (سیب زنخدان و ذّره) است که در برابر حقیقت بزرگ (باغ و خورشید)، بسیار ناچیز و مفهوم بیت صورت سؤال و گزینۀ ( گزینه 2

کوچک است. 

) به تأیید قناعت و ترك لذت هاي دنیایی و نفی و حرص و طمع می پردازند که در نتیجۀ قناعت، انسان ها به آرامش و شادکامی می رسند. ) و ( ) و ( گزینۀ (

1642

134

) (ب، پ، ث)، محو شدن و یکی شدن با حق است. در حالی که مفهوم بیت (الف)، رسیدن سالک به مقام و جایگاه توحید است که فقط به مفهوم بیت صورت سؤال و ابیات گزینۀ ( گزینه 3

خداوند توّجه دارد. 

مفهوم بیت (ت)، خاموشی عاشق به هنگام ورود به وادي فنا است. (هر چند که این بیت در خصوص وادي فقر و فنا است، تأکید بیشتر آن بر روي سکوت و خاموشی عاشق است به هنگام ورود به

وادي فنا است.) 

1653

بیت اول به «بی نیازي عارف از دنیا»، بیت دوم «شناخت عارف نسبت به مرتبۀ خویش» و بیت سوم به «نابودي صفات سالک در پرتو نور حق» اشاره دارد.  گزینه 3 166

ابیات باال اشاره به این مطلب دارد که «همگی مرغان پس از رسیدن به محضر سیمرغ، دریافتند که در حقیقت خود همان سیمرغ (ذات حق) بودند.»  گزینه 4 167

) به مفهوم وادي «استغنا» اشاره دارد که در آن، سالک به هیچ چیز جز خدا نمی اندیشد و از هر آنچه غیر خداست خود را بی نیاز می بیند.  گزینۀ ( گزینه 3

دیگر گزینه ها به بیان ویژگی وادي «توحید» می پردازند که در آن سالک دل را از غیر خدا خالی می کند و تمامی کثرت ها و عدد ها در خداوند واحد خالصه می شوند و جلوه اي از وجود خداوند یکتا

هستند. 

1683

این بیت در توصیف وادي استغنا است که اگر در این وادي، تمام هر آنچه در روي زمین وجود دارد، نابود شود، در نظر سالک مثل این است که یک برگ کاه از روي زمین کم شده گزینه 4

باشد؛ زیرا او به مقام بی نیازي از غیر خدا رسیده است و خود را به هیچ چیز جز خدا نیازمند نمی بیند و هیچ چیز جز خدا براي او ارزشی ندارد. 

نکته:  ویژگی وادي استغنا را نباید با ویژگی وادي «فقر و فنا» اشتباه بگیریم؛ زیرا در وادي استغنا اگر هر آن چه غیر خدا است نابود شود، براي سالک مهم نیست؛ در حالی که در وادي «فقر و فنا» آن 

چه فانی و نابود می گردد، ویژگی هاي فردي و انسانی سالک است که تماماً در نور وجود حق، محو و نابود می شود و با حق یکی می شود و هیچ ویژگی انسانی براي سالک باقی نمی ماند و همۀ

وجودش حق می شود.

169

معنی آیه: وقتی تو تیر می زنی این تو نیستی که تیر می زنی، بلکه خود خداست. گزینه 3 170
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مفهوم آیه فوق بر موضوعی داللت دارد که در آن خداوند را علت و مسبب تمام اتفاقات جهان می دانند و خداوند فاعل تمام رخدادها محسوب می شود. در واقع این آیه و شعر سلب فاعل اصلی و

انتساب هر عملی به خداوند است. درست است که ما کاري را انجام می دهیم اما در واقع این خداوند است که آن کار را انجام می دهد. همان طور که درست است تیر از درون کمان خارج می شود ولی

هر انسان عاقلی آن پرتاب را از دارنده کمان می داند نه خود کمان.

) با این ) با متن تقابل معنایی دارد و گزینۀ ( ) در تایید دعا کردن است و گزینۀ ( در این گزینه کرشمۀ معشوق است که دري بر عاشق می گشاید و تالفی صد بال می کند اما گزینۀ ( گزینه 1

که به پاسخ نزدیک است اما مفهوم آن حل مشکل است.

171243

» مفهوم وصف ناپذیري عشق را بیان کرده است که با هیچ بیتی مشترك » به ناتوانی انسان در درك وصف ذات باري تعالی اشاره دارد، اما گزینۀ « » و « » ،« مفهوم گزینه هاي « گزینه 4

نیست. 

1721234

» سخن از «ویران شدن سرزمین ایران» است و سخنی از بیگانگان نیست؛ «آشیانۀ جغد شدن» کنایه از » به مفهوم «بیگانه ستیزي» اشاره شده؛ ولی در گزینۀ « ،  و  در گزینه هاي « گزینه 1

ویرانی است.  

1732341

»: مرگ پایان زندگی نیست و زندگی پس از مرگ در جریان است.  ،  و  مفهوم ابیات گزینه هاي « گزینه 2 174134

در بیت صورت سؤال به بودن سختی ها و مشکالت و از بین بردن این موانع با حضور یک پشتیبان اشاره شده است که این پشتیبان در این بیت و بیت هاي گزینه هاي مشترك نوح گزینه 1

» به نوح به عنوان مرشد اشاره اي نشده، بلکه شاعر می گوید صبر تو در هنگام بالیا باید مانند صبر نوح در هنگام طوفان باشد، اما در گزینه هاي دیگر یار مردان است. توجه کنید در بیت گزینۀ «

خدا بودن، خود را در کشتی نوح افکندن و دولت کشتی نوح را از دست ندادن مفهومی مانند بیت صورت سؤال دارد. 

175

1

» : اگر حرف نزنم غم و خشم درون مرا نابود می کند.  مفهوم بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها : 

» : حال عاشق را بی خبر از عشق درك نمی کند.  گزینۀ «

» : می خواستم دربارة غم هاي وجودم با تو حرف بزنم  اما تا تو آمدي غم ها از دل من رفت  گزینۀ «

» : از شدت عشق نمی توانم طوري سخن بگویم که دیگران درك کنند.  گزینۀ «

1764

1

2

3

مفهوم مشترك ابیات مرتبط: ضرورت کناره گیري از مصاحبت خلق و ترجیح خلوت بر صحبت  گزینه 4

»: ترك تعلّقات مفهوم گزینۀ «

177

4

«نیستان»، استعاره از عالم معنا، کبریا و پیشگاه الهی است؛ بنابراین، در ابیات «الف، ب و پ» به ترتیب، واژه هاي «باغ ملکوت»، «دریا» و «سبز گلشن» استعاره از عالم معنا و پیشگاه الهی گزینه 4

است و معادل همان واژة «نیستان» است. 

در بیت «ت»، «دریا» همین دریاي مادي است که مشبه به واژة «عشق» است و عشق را در گستردگی به دریا تشبیه کرده است. 

در بیت «ث»، «چمن» استعاره از این دنیا و این جهان است که همانند چمنی است و باد صبا آن را می آراید. 

(البته واژة «چمن» می تواند در معنی حقیقی خود نیز به کار رفته باشد.)

178

»، به دشواري و خونین بودن راه عشق اشاره شده است.  در بیت صورت سوال و گزینۀ « گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

»: عاشق بدون عشق زنده نمی ماند.  گزینۀ «

»: از بس روي به راه تو ساییدم، گونه هایم خونین شده و روي آمدن به سوي تو را ندارم.  گزینۀ «

»: با کوتاه آمدن، دشمن را مغلوب خود می کنم. گزینۀ «

1794

1

2

3

در این گزینه نیز مانند بیت مورد سؤال بر جمع اضداد بودن اشاره شده است:  گزینه 3

در بیت مورد سؤال نی، زهر و تریاق است و در این گزینه شاعر خود را هم زر و هم زرطلب، هم پادشاه و هم گدا دانسته است. 

) آتشی از عشق معشوق دارم. 

) زخمی که از یار باشد بسیار شیرین است. 

) راه عشق راه پرخون و پرمخاطره است. 

180

1

2

4

» و بیت مورد نظر سؤال شنونده گوینده را سِر شوق می آورد.  گزینۀ « گزینه 1

» صحبت هاي او براي مستمعان سودمند است.  گزینۀ «

» شنوندة من، بیش از من از سخنانم بهره می برد.  گزینۀ «

» تحت تأثیر سخن، از خود بی خود شد.  گزینۀ «

1811

2

3

4

در گزینۀ  شاعر اشاره دارد که هر کس نالۀ درد آشناي ما را شنید از خواب غفلت بیدار و هم درد شد. گزینه 1 1821

» مفهوم استفاده از نردبان براي بیرون آمدن از زندان (دنیا) مفهوم مشابهی به ذهن متبادر عبارت صورت سؤال به این معناست که هر چیزي به اصل خود بازمی گردد. در بیت گزینۀ « گزینه 2 1832
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می کند. 

» بازگشت به سمت خداوند در هر سحر، به منظور عبادت و راز و نیاز  مفهوم سایر گزینه ها: گزینۀ «

»: مفهوم دور شدن از اصل را می رساند، اما از بازگشت به آن حرفی نمی زند.  گزینۀ «

»: کسی که در دلش عشق ندارد، از حلقۀ لذت عاشقان بیرون است.  گزینۀ «

1

3

4

» به این موضوع اشاره دارد که با وجود سختی هاي زیادي که » مقام حیرت را بیان می کند و می گوید زبان توانایی شرح و بیان این مسیر را ندارد اما بیت « ،  و  ابیات گزینه هاي « گزینه 2

وجود دارد سکوت کن و چیزي نگو زیرا خاطر معشوق بسیار نازك است و تحمل دادخواهی ندارد. 

1841342

مفهوم مشترك ابیات مرتبط «جان بخشی و بی مرگی عشق» است. کسی که عاشق است، حیات ابدي دارد.  گزینه 3

» این است: «وصال یار بهتر از حیات ابدي» مفهوم بیت گزینۀ «

185

3

» بر بی قراري پروانه و اشتیاق او به سوختن تأکید شده  است، اما در سایر ابیات صرفاً به سوختن پروانه با شعلۀ شمع اشاره شده  است. در بیت « گزینه 3 1863

» همه چیز را از آِن خداوند می داند.  » هر کدام به نوعی بر عدم تعلق داشتن اشاره دارند، اما در گزینۀ « ،  و  مفهوم گزینه هاي « گزینه 2

» می گوید کدخدایی درد و رنج دارد، پس «َکد» را رها کن تا فقط خداي بماند.   در گزینۀ «

» بندگی را مساوي با نادیده گرفتن خود می داند. در گزینۀ «

» تعلقات و تقیدات انسانی را نفی می کند و انسان را به رها کردن آن ها دعوت می کند. در گزینۀ «

1871342

1

3

4

یعنی کسانی که به این وادي (توحید) قدم بگذارند، سر از یک گریبان بیرون می کنند (به یگانگی و وحدت می رسند).  گزینه 3

) بیانگر مسیر و راه رسیدن به سیمرغ و طی هفت مرحلۀ دشوار عشق است.  ) وادي فقر و گزینۀ ( ) بیانگر وادي طلب؛ گزینۀ ( گزینۀ (

188

124

در وادي «طلب»، رها کردن قدرت و کنار گذاشتن ثروت و وابستگی ها، شرط ضروري است  گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها: 

) پاسخ هدهد به بلبل عاشق دربارة عمر زود گذر و اندك گل است.  ) در بیان ویژگی  وادي «استغنا» است و گزینۀ ( گزینۀ (

) در بیان ویژگی وادي «حیرت» است. گزینۀ (

189

23

4

روي در کردن: کنایه از عبور کردن است. کنایۀ مشخص شده در بقیۀ گزینه ها درست است.  گزینه 2 190

بیت اول به وادي استغنا، بیت دوم به معرفت، بیت سوم به توحید و بیت چهارم به وادي حیرت اشاره دارد.  گزینه 1

. فقر و فنا  . حیرت /  . توحید /  . استغنا /  . معرفت /  . عشق /  . طلب /  مراحل عشق (هفت وادي) عبارتند از: 

191

1234567

) با متن ) پاسخ درست است و گزینۀ ( ) به پاسخ نزدیک اند اما با توجه به این که در متن اصلی کنار گذاشتن درس و مدرسه عنوان شده است، از این رو گزینۀ ( ) و ( دو گزینۀ ( گزینه 4

اصلی تقابل معنایی دارد.

1923442

گزینۀ (الف) به ویژگی وادي «حیرت» و بیت (پ) به ویژگی وادي «استغنا» اشاره دارد.  گزینه 2 193

بیت صورت سؤال و ابیات (الف) و (ت)، به سختی ها و دشواري هاي راه عشق و سیر و سلوك عرفانی اشاره دارند.  گزینه 3

بیت (ب) به مفهوم «استغنا» و بی نیازي از هر چیز غیر خداست و بیت (پ) به «نفی دون همتی» و «راضی نبودن به یک حقیقت اندك» اشاره می کند.

194

این بیت،  بیانگر وادي عشق است که دومین وادي از وادي هاي هفت گانه است و وادي سوم، وادي معرفت است که بعد از وادي عشق می آید. گزینه 1 195

این بیت به «شناخت عارف نسبت به مقام و مرتبۀ خویش» اشاره دارد.  گزینه 2 196

«فقر» وادي هفتم است و وادي قبل از آن، وادي «حیرت» است و «توحید» وادي پنجم است و وادي قبل از آن، وادي «استغنا» است.  گزینه 2 197

براي این که راحت تر بتوانیم هفت وادي را به ترتیب به خاطر بسپاریم و به سرعت آنها را به خاطر بیاوریم، می توانیم حروف اّول هر یک از وادي ها را کنار هم قرار  دهیم و سر واژة گزینه 3

فرضی «طعم اتحف» را بسازیم. 

198

در این بیت، هیچ نامی از وادي هاي هفت گانۀ عرفان ذکر نشده است.  گزینه 2

،  و  به ترتیب، نام وادي هاي «عشق، طلب و فقر» آشکارا ذکر شده است.  در گزینۀ 

199

134

معنی بیت:  همین که از بیابان توحید بگذرند،  همگی به وحدت و یگانگی می رسند. گزینه 2 200

در این گزینه از بی ثباتی دنیا سخن رفته است و این که همۀ ما روزي از این دنیا می رویم و آنچه داشتیم می ماند. در گزینه هاي دیگر با وجود آن که از اصطالحات کاشتن و درخت و گزینه 3

داس و ... استفاده شده است اما به مفهوم عبارت نزدیک نیست. 

201

بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ «4» بیانگر این مفهوم اند که عّزت و ذلّت به اختیار خداوند است: «تعّز من تشاء و تُذلُّ من تشاء» گزینه 4 202
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بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ «1»: شاعر انسان را مانند گیاهی می داند که رشد می کند، پس تنّزل می یابد. (می پژمرد) 

گزینۀ «2»: در این بیت شاعر از این که بندة خداوند است، خود را صاحب عّزت و سعادت می داند. 

گزینۀ «3»: شاعر آرزو یا دعا می کند که کسی که بخت تو بلندش کرده، پست نشود و کسی که بخشش تو عزیزش گردانده است، خوار نگردد.

» یافت می شود.  » و « »، « مفهوم مصراع صورت سؤال این است که انسان فقط باید از خداوند تقاضاي فضل و بخشش و رحمت داشته باشد؛ نه دیگران. این مفهوم در گزینه هاي « گزینه 3

»: از تو (معشوق) داراي آرامش و شادي هستم.  مفهوم گزینۀ «

203124

3

توصیف زیبایی معشوق و برتر دانستن آن از حوریان بهشتی.  گزینه 4

مفهوم مشترك سایر ابیات  رسیدن به معشوق به بهشت و نعمت هاي آن ارجحّیت دارد. 

204

←

» چنین است: چنانچه بکوشی و تالش کنی، می توانی به بزرگی برسی.  مفهوم بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

»: ناکام شدن شاعر از همت.  گزینۀ «

»: اي فقیر، تو هنوز نو رسیده اي و باید از راهنمایان کمک بگیري.  گزینۀ «

»: تو اگر به مقصود نرسیده اي، براي آن است که سعی و تالش کافی نکرده اي. گزینۀ «

2054

1

2

3

»: ارزشمندي وطن و در خطر بودن آن مفهوم گزینۀ « گزینه 1

مفهوم مشترك سایر ابیات: جان فشانی در راه وطن  

2061

» به لزوم عمل کردن به صحبت ها و نصیحت هاي پیر تأکیده شده است.  » و « » ،« در این گزینه به لطف و حمایت دائمی و همیشه پیر و راهنما اشاره دارد، اما در گزینه هاي « گزینه 3 207124

» مفهوم مقابل این ابیات به چشم می خورد » مردم زمانۀ خود را به شکستن سکوت در برابر ظالم دعوت می کنند و می گویند: باید خشم خود را فریاد زد. اما در گزینۀ « ،  و  ابیات « گزینه 4

و می گوید راه نجات سرکوب گري است و ناله کردن کاري از پیش نمی برد.

2081234

» هم دیده می شود. مفهوم بیت سؤال: دعوت به سخن گفتن و اعتراض است، این مفهوم در بیت گزینۀ « گزینه 3 2093

»: گوشه گیري اي که به قصد شهرت طلبی باشد، نکوهیده و ناپسند است.  مفهوم بیت گزینۀ « گزینه 1

»: دعوت به گوشه گیري از مردم و ستایش آن  ،  و  مفهوم مشترك ابیات گزینه هاي «

2101

234

» هر دو در مورد واژگونی ارزش ها صحبت می کنند.  بیت صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

»: یار ما که بسیار باالمرتبه و بزرگوار است قصد دارد به دیدار ما بیاید که کم مرتبه و پست هستیم.  گزینۀ «

»: واژگونی ارزش ها صورت نگرفته است؛ بلکه فقط در یک جدال، شاه از اهریمن شکست خورده است.   گزینۀ «

»: توصیه به حفظ حرمت درویشان و فقرا.  گزینۀ «

2114

1

2

3

» : ناپایداري قدرت حاکمان.  »« »« مفهوم گزینه هاي « گزینه 1

» : مقابله با ظلم و مجازات کردن ظالمان.  مفهوم گزینۀ «

212234

1

» بر مفهوم مقابل این بیت، یعنی سکوت تأکید شده  است. در بیت مفهوم بیت صورت  سؤال، نکوهش خاموشی است و پیام شاعر، دعوت به سخن گفتن است و در گزینه هاي « و  گزینه 1

» به شکستن سکوت و افشاي راز اشاره شده است.      گزینۀ «

2133, 24

1

مفهوم مشترك ابیات مرتبط: پایان ناپذیر بودن اشتیاق عاشق   گزینه 1

»: مخاطرات راه عشق و سختی هاي آن  مفهوم بیت گزینۀ «

214

1

مفهوم بیت صورت سؤال: در راه عشق باید سر(جان) داد.  گزینه 2

بررسی مفهوم گزینه ها: 

» عاشق زبان شکایت ندارد.  گزینۀ «

» عاشقان زیادي سرهاي خود را در راه عشق داده اند.  گزینۀ «

» عاشقان قصه هاي عشق را فراموش نمی کنند.  گزینۀ «

» عاشق خون دل می خورد.  گزینۀ «

215

1

2

3

4

» هر کسی که عاشق شود، سنگ ها هم با او همنوا خواهند شد و خواهند نالید. در بیت صورت سؤال، مولوي معتقد است که همۀ آدمیان با نواي نی وجود او نالیده اند و در گزینۀ « گزینه 4 2164
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بررسی همۀ گزینه ها:  گزینه 4

» : هر دو بیت : نیازمندي عاشق به یک همدرد.  گزینۀ «

» : هر دو بیت : عشق مبناي وجود همۀ هستی است.  گزینۀ «

» : عدم درك انسان هاي خام از احوال سالکان واقعی راه حق.  گزینۀ «

» : بیت اول : سیري ناپذیري عاشق از عشق/ بیت دوم : عاشق فقط با گریه آرام می شود. گزینۀ «

217

1

2

3

4

بررسی گزینه ها:  گزینه 3

»: اگر چه نظر پاك به زیبایی تو آسیبی نمی رساند؛ اما چهرة زیبایت را از آب و آئینه هم پنهان کن.  گزینۀ «

»: دلم از خود خبر ندارد اما لحظه اي از یار گرامی غافل نیست.  گزینۀ «

»: مانند صورت سوال: رد پاي عاشقان در کوي تو گم شد؛ زیرا هر جایی که تو هستی تمام هستی ناپیداست.  گزینۀ «

»: صورتگر چین خودش حیران زیبایی کس دیگري است.  گزینۀ «

218

1

2

3

4

ابیات «پ، ت» مفهومی مشترك دارند. این که درد کشیده، درد را می فهمد و ناپختگان و خامان، حال پختگان و دردمندان را نمی فهمند.   گزینه 4

آ) تعجب شاعر از این که چرا همه شیفتۀ چهرة یار نمی شوند (زیبایی چهرة یار). 

ب) راز عشق پنهان نمی ماند (تا زمانی که روي زرد و  ... باشد، راز عشق را نمی توان پنهان کرد.) 

219

مفهوم بیت صورت سؤال این است که ره سپردگان عشق، حال عارف واصل را می فهمند و اغیار از این مفهوم چیزي درنمی یابند. این معانی در ابیات «ب و ج» نیز مشاهده می شود.  گزینه 1

«الف»: تقابل عشق و عقل مطرح می شود. 

«د»: بی پایانی و بی کرانگی عشق مطرح می شود.

220

در این گزینه «نی» در معناي زیست شناسانۀ خود یعنی گیاهی بلند و توخالی است که بسوزد نابود می شود، اما در سایر گزینه ها «نی» در همان معناي عرفانی عالم روحانی که موالنا در گزینه 1

ابیات ابتدایی مثنوي به آن اشاره کرده آمده است. 

221

» مفهوم این است که همۀ عاشقان جهان باید دنباله روي محمد باشند، اما مفهوم مشترك سه بیت دیگراین است که پیامبر با آمدنش نام شاهان پیشین و پیامبران قبلی خود در گزینۀ « گزینه 2

را باطل کرده و در وجود او، همۀ پیامبران قبلی دیده می شوند.

2222

» نفی ظاهر نمی شود بلکه به دو بعدي بودن وجود آدمیان اشاره دارد، یعنی انسان هم در سه گزینۀ اول توجه اصلی شاعر به باطن و درون است و ظاهر را نفی می کند، اما در گزینۀ « گزینه 4

می تواند تیز و خون ریز باشد، درعین حال لطافت و نرمی هم داشته باشد و دنیا را هم همین طور می داند ظاهر و باطن آن را متفاوت می داند.

2234

کیفیت و کمّیت عشق در وجود عاشقان به هیچ وجه کم نمی شود و عاشق در هیچ مرحله اي از عشق ورزي به معشوق سیر نمی گردد. گزینه 3 224

»: عشق هرگز از دِل عاشق بیرون نمی رود. پیام مشترك بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 2 2252

در این بیت مانند بیت مورد سؤال بر وفاداري عاشق به عهد و پیمانش و جدایی او از خواسته هاي مادي تأکید شده است.  گزینه 3 226

» است.   دست از تعلّقات کشیدن براي رسیدن به آستان یار، پیام مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

»: مستی، مهم ترین اصل راه عشق.  گزینۀ «

»: پاکبازي در عشق.  گزینۀ «

»: گذشتن از عشق.  گزینۀ «

2272

1

3

4

» «توصیه به غنیمت شمردن فرصت با هم بودن» است.  پیام مشترك بین صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 4 2284

عاشقان در مسیر عشق خود رنج هاي بسیاري می کشند.  گزینه 2

» به مفهوم جان فشانی عاشق در برابر معشوق اشاره دارند. ،  و  گزینه هاي «

229

134

در هر دو بیت به این مفهوم اشاره شده است که عشق در ابتدا زیبا، آسان و مانند به چنگ آوردن گوهري ارزشمند است اما در آینده مشکل ها و سختی هاي زیادي سِر راه عاشق قرار گزینه 1

می گیرد.

230

مفهوم بیت «د»، تکیه عشق است و مفهوم مقابل آن در بیت «ب» آمده است که می گوید بر عقل دوراندیش تکیه کن.  گزینه 3

بیت «الف»: به برتري عشق نسبت به عقل اشاره دارد. 

بیت «ج»: تأکید شاعر بر پیروي عقل از راي و اندیشۀ ممدوح 

231

چهار تکبیر زدن کنایه از ترك کردن و به نوعی وداع با مرده است. شاعر معتقد است بعد از اینکه عشق به زندگی او وارد می شود، هرچه که هست می میرد و نابود می شود.   گزینه 2

مفهوم سایر گزینه ها:

232
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»: تکراري نبودن قصۀ عشق را بیان می کند.  گزینۀ «

»: عاشق خردمند نیست.  گزینۀ «

»: به شور و هیجانات اغراق گونۀ شاعر اشاره دارد.  گزینۀ «

1

3

4

» می گوید که شکایت از دوران و ستم و جفاي او حاصلی ندارد، چون همۀ این ها از امور خداوندي است.  » در مورد بدعهدي و بی وفایی است، اما در گزینۀ « ،  و  سه گزینۀ « گزینه 2 2331342

» صبر بر هجران یار است نه سختی و مصائب.  » مفهوم صبر در مقابل تحمل سختی و بال آمده است، اما در بیت گزینۀ « ،  و  در عبارت صورت سؤال و بیت گزینه هاي « گزینه 4 2341234
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فارسی 2 (کنکور 1400)

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: قرابت دوازدهم - آقاي کنکور

مفهوم عبارت  «پدرم دریا دل بود، در التی کار شاهان را می کرد» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟  . 1

طمع خوشۀ گندم مکن از دانۀ جو  آنچه دي کاشته اي می کنی امروز درو       

این جا ز دست خشک سبو آب می چکد  در کوي می کشان نبود راه بُخل را            

در تالش رزق تا حرص مگس باشد تو را  چشم بی شرم تو سیري را نمیداند که چیست         

 طفلند و دستشان به دهن آشناتر است  رسم دهش ز هّمت اهل جهان مخواه    

بیت: «عشق چون آید، برد هوش دل فرزانه را          دزد دانا می ُکشد اّول چراغ خانه را» با کدام بیت، ارتباط مفهومی ندارد؟  . 2

کاین در به روي مردم فرزانه بسته اند صائب حضور اگر طلبی ترك عقل کن    

 زنگ کدورت از دل عاقل نمی رود از پاشکستگان چراغست تیرگی           

به سمع مردم هشیار در نمی گنجد  سماع انس که دیوانگان ازآن مستند    

فرمان عقل بردن، عشقم نمی گذارد سوداي عشق پختن، عقلم نمی پسندد    

بیت  «دریاب کنون که نعمتت هست به دست             کاین دولت و ُملک می رود دست به دست» با همۀ ابیات به جز بیت  .................. تناسب معنایی  . 3

دارد.

پاي دیوار ملک خویش بکند  پادشاهی که طرح ظلم افکند  

زان پیشتر که بانگ برآید فالن نماند خیري کن اي فالن غنیمت شمار عمر  

کنون که نوبت توست اي ملک به عدل گراي   به نوبتند ملوك اندر این سپنج سراي  

نیکی به جاي یاران فرصت شمار یارا  ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون 

بیت « بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است / بیار باده که بنیاد عمر بر باد است»  با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  . 4

ور به ناخوش گذرد، نیم نفس بسیار است عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است               

عمري دگر بباید تا صبر بر دهد من عمر خویش را به صبوري گذاشتم            

وام جهان بر تو نماند مدام وام جهان است تو را عمر تو          

به باد هوا عمر بر داده اي به گردن در آتش در افتاده اي            

بیت: «آب چه دانست که او گوهر گوینده شود / خاك چه دانست که او غمزة غّمازه شود؟» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  . 5

وین روح بین که در تن آدم تنیده اند  این لطف بین که با ِگل آدم سرشته اند            

گفت و گو جمله کلوخ است و یقین دل شکن است تا در این آب و گلی کار کلوخ اندازي است         

گر ز آب و ِگلم اي دوست، نیَم پاي به گل چون گه خدمت شه آید من می دانم                

از سِر کوي تو زان رو که عظیم افتاده است همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست          

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  . 6

 چه توان کرد چون که خود کردم  گرچه دانم که نیک بد کردم

 تو نیک نبینی و به من بد نرسد  من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من 

 برآرد آتش از خود هر چناري  کفن  بر تن تند هر کرم پیله 

 من خود زده ام چه نالم از دشمن خویش  آتش به دو دست خویش در خرمن خویش
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مفهوم عبارات «خاله ام با همۀ تمّکنی که داشت به زندگی درویشانه اي قناعت کرده بود؛ نه از بخل، بلکه از آن جهت که به بیش تر از آن احتیاج  . 7

نداشت.» با همۀ ابیات به جز بیت  .................. تناسب دارد.

 به پیغامی قناعت کرد از آن ماه / به بادي دل نهاد از خاك آن راه 

 گرت نزهت همی باید به صحراي قناعت شو / که آنجا باغ در باغ است و خوان درخوان و با در با [آش] 

 چه سرمایه سازم که سودم دهد گفت / اگر می توانی قناعت قناعت 

 چنین بود تا بود این تیره روز / تو دل را به آز فزونی مسوز 

بیت «تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي          گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  . 8

 می خورم در آشنایی حسرت بیگانه را  آشنایی هاي آن بیگانه پرور بین که من

 دست بر سر زدن از هر مگسی می آید  دعوي عشق ز َهر بلهوسی می آید  

 آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است  نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی هاي عشق    

 آیینه پیش طلعت این زنگیان مگیر  حرف از صفاي سینه مگو پیش زاهدان      

در کدام بیت ، شاعر از عدم ثبات رأي می نالد؟  . 9

طبعی که بلند آمد پستی نشناسد  طالب نکند سیر مقامی مگر از عرش    

عیبش همه آن است که با بنده نسازد  سرتا به قدم جمله هنر دارد و خوبی     

چشم من روشن که دایم صاحب این دیده ام  عیب پوشی سهل باشد عیب نا دیدن خوش است            

عیبت آن است که هر روز به طبعی دگري  هر چه در وصف تو گویند به نیکویی هست          

مفهموم بیت «به حرص ار شربتی خوردم، مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد واستسقا» کدام است؟  . 10

چنانچه آب را گوارا نمی یافتم، هرگز این خطا از من سر نمی زد. چون زمینه و انگیزه هاي گناه فراهم بود، از ارتکاب گناه گریزي نبود.

اگر از عقل و خرد بهره اي می داشتم، میلی به خطاکاري نبود. عطش حاصل از گرماي طاقت فرسا مرا به ارتکاب گناه برانگیخت.

در بیت«حافظ به خود نپوشد این خرقۀ می آلود  /  اي شیخ پاکدامن ! معذور دار ما را»  کدام گزینه نادرست است ؟  . 11

خرقۀ می آلود : لباس عاشق و عرفان است عشق حافظ اجباري بود نه اختیاري

پاکدامن : کسی که لیاقت عاشقی را نداشته است شیخ پاکدامن : پیري که از آلودگی به دوراست

مفهوم بیت زیر از حافظ با کدام گزینه ارتباط معنایی نزدیک تري دارد؟   . 12

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد»   «در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد 

 گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت    زان یار دلنوازم شکري است با شکایت 

 برون اند زین جرگه هشیارها   پرستش به مستی است در کیش مهر 

 شعله طفل نی سواري بیش نیست   برق با شوقم شراري بیش نیست 

 بس فتنه و شور در جهان حاصل شد   از شبنم عشق خاك آدم گل شد 

مقصود شاعر از مصراع « بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا » چیست؟  . 13

ناگریزي ناآشنایی راحت طلبی بی اعتنایی

مفهوم بیت: «خلق چو مرغابیان زاده ز دریاي جان / کی کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خاست؟» کدام است؟   . 14

 ز حیوان کم نشاید بودن اي دل  به صوت خوش چو حیوان است مایل       

لیک کس را دید جان دستور نیست  تن زجان و جان زتن مستور نیست            

 باز جوید روزگار وصل خویش  هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش        

قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام  کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید            
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کدام گروه از ابیات، مفهومی مشترك دارند؟  . 15

 الف) منسوخ شد مرّوت و معدوم شد وفا 

 ب) اگر هفت کشور به شاهی تو راست 

 ج) هنر خوار شد، جادویی ارجمند 

 د) همه سوي دوزخ نهادید روي 

 هـ) گشته است باژگونه همه رسم هاي خلق

وز هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا  

چرا رنج و سختی همه بهر ماست؟ 

نهان راستی، آشکارا گزند 

سپردید دل ها به گفتار اوي 

زین عالم نبهره (فرومایه) و گردون بی وفا

ب - الف - ه ب - ج - د الف - د - ه الف - ج - ه

قسمت مشّخص شده، در کدام گزینه به معنی «توّجه نکردن و باور نداشتن» است؟  . 16

 بریده دل از ترس گیهان خدیو  خروشید کاي پایمردان دیو 

 کزین کوه آتش نیابم تپش  به نیروي یزدان نیکی دهش  

نه هرگز بر اندیشم از پادشا  نباشم بدین محضر اندر گوا  

خود ایدر زمانی درنگ آوریم  برین رزمگه شان به جنگ آوریم  

مفهوم عبارت زیر در کدام بیت مشهود است؟      . 17

«جملگی مالئکه را در آن حالت، انگشت تعّجب در دندان تحیّر بماند. الطاف الوهیّت و حکمت ربوبیّت به سر مالئکه فرو می گفت: «انّی اعلم ما ال تعلمون» شما

چه می دانید که ما را با این مشتی خاك از ازل تا ابد چه کارها در پیش است؟»

به هر صورت همی گفتم من آنم  به صد صورت بدیدم خویشتن را  

چه صورت می کشی بر من تو دانی من نمی دانم  خداوند خداوندان و صورت ساز بی صورت

چو برگیري عصا گردم چو افکندي ثُعبانم (اژدها)  بیا این جان تویی موسی و این قالب عصاي تو

نمی دانم همی دانم که من در روح و ریحانم  اگر من جنس ایشانم و گر من غیر ایشانم

منظور از عبارت «هر عصب و فکر، به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.» چیست؟  . 18

ایمان به مشیّت الهی انگیزة هر نوع احساس و تفّکر است. احساس و تعّقل خویش را در هر نیک و بدي منسوب به خدا می دانست.

مؤمن هر نیک و بد را به عنوان اراده و خواست خداوند می پذیرد. ارادة حق سرآغاز هر نیک و بد است.

عبارت «هر عصب و فکر، به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.» با مفهوم همۀ ابیات به جز بیت  . 19

.................. تناسب معنایی دارد.

کس ندانست به غیر از تو خدا می داند روز و شب مهر تو می ورزم و این راز نهان

هرکسی را در ازل خود آنچه قسمت بود داد زاهدان را زهد و ما را عشق خوبان شد نصیب

که هرچه دوست پسندد به جاي دوست نکوست مرا جفا و وفاي تو پیش یکسان است

در صراط مستقیم اي دل کسی گمراه نیست در طریقت هرچه پیس سالک آید خیر اوست

مفهوم عبارت:  « از لحاظ آشنایی با ادبیّات، سعدي براي من به منزلۀ شیر آغوز بود.» کدام است؟  . 20

من از کتاب هاي سعدي، شجاعت و دلیري آموختم. آثار سعدي براي من، ساده و آسان بود.

من، کتاب هاي سعدي را بسیار می پسندیدم. مطالعۀ آثار سعدي پایه و مایۀ ادبی مرا محکم کرد.

بیت :«آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است /  با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا» با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد ؟  . 21

گل بوي بدان یافت که با خار بساخت مه نور از آن گرفت کز شب نرمید

بردارد کام ، هر که با کار بساخت بختش یار است ، هر که با یار بساخت

دوست داران زبان را به زبان باید ُجست اهل دل را به دل و اهل نظر را به نظر

ورنه هر مو بر تن ایّام دشمن ، دشمن است ما و دشمن دوستی ، این رسم ، رسم تازه اي است
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مفهوم مقابل بیت «از خمستان جرعه اي بر خاك ریخت /  جنبشی در آدم و حوا نهاد»  در کدام بیت آمده است ؟  . 22

 عشق بازي می کنم با نام او  نا چشیده جرعه اي از جام او  

 خوش درکش و جرعه بر جهان ریز و برو  یک کاسۀ زهر است که مرگش خوانند    

 بکش جام در بزم می خوارها  به یاد خم ابروي گلرخان   

  بهل گر بگیرند بیکارها  پیاپی بکش جام و سرگرم باش

بیت«شور و غوغایی برآمد از جهان /  حسن او چون دست در یغما نهاد»  با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟  . 23

 جان ما در بوتۀ سودا نهاد  عشق، شوري در نهاد ما نهاد    

 منّتی بر عاشق شیدا نهاد  حسن را بر دیدة خود جلوه داد   

 جنبشی در آدم و حّوا نهاد  از خمستان جرعه اي بر خاك ریخت

 هر کجا جا دید رخت آن جا نهاد  چون نبود او را معیّن خانه اي   

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  . 24

 چشم تر دامن اگر فاش نکردي رازم ِسّر سوداي تو در سینه بماندي پنهان

 می زند صیقل به چشم بسته روشنگر مرا  چهرة خورشید پنهان است در زنگار من

 که آب دیدة سرخم بگفت و چهرة زردم  نخواستم که بگویم حدیث عشق و چه حاجت

 که اشک گوید و رخسار زرد و رنگ پریده  چه حاجت است به اظهار عشق پیش تو ما را

بیت: «هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  . 25

 کز راه دیده به دریا همی رود  دل، قطره اي ز شبنم دریاي عشق اوست

 نیست ممکن هر که مجنون شد دگر عاقل شود  سیل دریا دیده، هرگز بر نمی گردد به خود

 چنگ شعر مثنوي با ساز گشت  چون ز دریا سوي ساحل بازگشت

 مردم بی اصل و بی گوهر نیابد سروري  سروري را اصل و گوهر برترین سرمایه است

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  . 26

 بیخی که بر سعادت آرد بنشان  امروز که دستگاه دارّي و توان

 بعد از تو از آِن دگري باشد هان  پیش از تو از آِن دگري بود جهان

 کاین دولت و ملک می رود دست به دست  دریاب کنون که نعمتت هست به دست

 ورنه با سعی و عمل کار جهان این همه نیست  دولت آن است که بی خون دل آید به کنار

بیت زیر، با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد، به جز:   . 27

فرزند خصال خویشتن باش»  «چون شیر به خود سپه شکن باش  

چو کنعان را طبیعت بی  هنر بود \ پیمبر زادگی قدرش نیفزود  پارسا باش و نسبت از خود کن \ پارسا زادگی ادب نبود 

هنر بنماي اگر داري نه گوهر \ گل از خار است و ابراهیم از آزر  نباید کند جز که نام نکو \ خردمند زین زیستن آرزو 

معنی واژة «کجا» در همۀ ابیات نظیر مصراع «بدین دست و پاي از کجا می خورد؟» است به استثناي بیت ..................  . 28

 که دل چه می کشد از روزگار هجرانش   کجاست هم نفسی تا به شرح عرضه دهم 

 دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم   عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم 

 همی بر خروشید بر سان کوس (طبل جنگی)   دلیري کجا نام او اشکبوس 

 این عجب بین که چه نوري ز کجا می بینم  در خرابات مغان نور خدا می بینم
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بیت «بلند آن سر که او خواهد بلندش/ نژند آن دل، که او خواهد نژندش» با کدام گزینه تناسب معنایی دارد؟  . 29

 که روزگار بر او حرف امتحان گیرد   وگرنه پایۀ عّزت از آن بلندتر است 

 نهی چو داغ مذلّت همیشه خوار بود   شود عزیز ابد آن را که دهی عّزت  

 وز دست بحر جود تو در دهر داستان   با پایۀ جالل تو افالك پایمال 

 کمینه پایگهش اوج کهکشان گیرد   فلک چو جلوه کنان بنگرد سمند (اسب) تو را  

بیت « بخور تا توانی به بازوي خویش/ که سعیت بود در ترازوي خویش» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  . 30

 ز هّمت توشه اي بردار و خود تخمی بکار آخر   چو باد از خرمن دونان ربودن خوشه اي تا چند

 باري نگاه کن اي خداوند خرمنی   ما خوشه چین خرمن اصحاب دونیم 

 خیال بود که این کار بی حواله برآید   به سعی خود نتوان بُرد پی به گوهر مقصود 

 نظر مرحمت و چشم رعایت باشد  پادشاهی چه عجب گر ز تو درویشان را  

همۀ گزینه ها با یکدیگر تناسب مفهومی دارند به استثناي گزینۀ ..................  . 31

 که من سرورم دیگران زیردست   چو اِنعام کردي، مشو خودپرست  

 که رحمت برندت چو رحمت بَري  مشو تا توانی ز رحمت بري 

 نباشد کس از دوستانم نصیر   کنون دشمنان گر بََرندم اسیر 

 نه تو چشم داري به دست کسی   که چشم از تو دارند مردم بسی

هیچ کدام از ابیات زیر با یکدیگر قرابت معنایی ندارند به استثناي ابیات.................   . 32

الف) کمال عقل آن باشد در این راه 

ب) اگر لطفش قرین حال گردد 

پ) به نام چاشنی بخش زبان ها 

ت) وگر توفیق او یک سو نهد پاي 

ث) بلند آن سر، که او خواهد بلندش 

 که گوید نیستم از هیچ آگاه           

همه ادبارها اقبال گردد 

حالوت سنج معنی در بیان ها 

نه از تدبیر کار آید نه از راي 

نژند آن دل، که او خواهد نژندش 

پ-الف ب-پ الف-ت ب-ث

مفهوم کلّی کدام گزینه با بیت «کمال عقل آن باشد در این راه/ که گوید نیستم از هیچ آگاه» تناسب مفهومی دارد؟  . 33

 برتر از برگزیده ها عقل است   کاّول آفریده ها عقل است 

 چیست جز خاطر خداي شناس   برتر از وهم و عقل و حس و قیاس 

 به بدایت نه ذات او موصوف   به نهایت نه مُلک او معروف 

 عاجز شده عقل علّت اندیش   در ُصنع کامد از عدد بیش 

همۀ ابیات زیر با بیت «کمال عقل آن باشد در این راه/ که گوید نیستم از هیچ آگاه» قرابت مضمونی دارند به استثناي بیت .................  . 34

 عقل با روح پیک مُسرع (سریع) توست   عرش تا فرش جزو مُبدع توست  

 عقل جان با کمال او تیره   دل عقل از جالل او خیره 

 از پی َرشک گرد مَفرش او   عقل را پر بسوخت آتش او 

 عقل در مکتبش نو آموزیست   نَْفس در موکبش ره آموزیست 

همۀ گزینه ها با یکدیگر قرابت معنایی دارند به جز گزینۀ  ..................  . 35

 جز خداي هیچ کس خداي شناس   نیست از راه عقل و وهم و قیاس 

 در ره ُکنه او چو ما حیران   عقل مانند ماست سرگردان 

 ِخرد را بی میانجی حکمت آموز   فلک بر پاي دار و انجم افروز 

 مُرغ کانجا پرید پر بنهد   عقل کانجا رسید سر بنهد  
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تمامی ابیات زیر با یکدیگر تناسب مفهومی دارند مگر گزینۀ ..................  . 36

 پس به شایستگی ورا بستود   عقل را خود به خود چو راه نمود

 کی  توان بود کردگار شناس   با تقاضاي عقل و نفس و حواس 

 فضل او مر تو را برد بَر او   عقل رهبر ولیک تا دِر او 

 فهم ها هرزه می زند الفش   َوهم ها قاصر است ز اوصافش 

کدام گزینه با بیت «کمال عقل آن باشد در این راه/ که گوید نیستم از هیچ آگاه» قرابت معنایی کم تري دارد؟  . 37

  فضِل او مَر، تو را بََرد بِر او  عقل رهبر ولیک تا دِر او

 خیره چون دیگران مکن تو خري   به دلیلی عقل، ره نبري 

 عارف کردگار چون باشی؟   چون تو در علم خود زبون باشی 

 مایۀ عقل سوي او غیرت   غایت عقل در رهش حیرت 

بیت «عقل حّقش بتوخت (ادا کرد) نیک بتاخت/ عجز در راِه او شناخت، شناخت» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  . 38

 عقل را جان و دل در آن ره چاك   ذات او را نَبُرد ره، ادرك 

 منتهاي مرید و سالک اوست   عقل و جان را مراد و مالک اوست 

 هستها زیر پاي هستی اوست   عقل ما راهنماي هستی اوست 

 وز امر تو کائنات مشتق   اي امر تو را نفاذ (روان شدن) مطلق 

همۀ گزینه ها با یکدیگر قرابت مضمونی دارند به جز گزینۀ ..................  . 39

 که مُلکش قدیم است و ذاتش غنی   مَر، او را رسد کبریا و مَنی(غرور) 

 گلیم شقاوت یکی بر سرش   کاله سعادت یکی برسرش  

 گروهی به آتش بََرد زآب نیل   گلستان کند آتشی بر خلیل 

 یکی را به خاك اندر آرد ز تخت  یکی را سر برنهد تاج بخت  

همۀ ابیات با بیت «بلند، آن سر که او خواهد بلندش/ نژند آن دل که او خواهد نژندش» قرابت معنایی دارند به جز بیت ..................  . 40

 یکی زو شود زار و خوار و نژند  یکی را برآرد به ابر بلند

 ذلّت هرکس ز اصلش می رسد عّزت هرکس به ذات خود بَُود  

 خواري عاصیان از خدا می خوان  عّزت هرکس از خدا می دان  

 عزیز تو خواري نبیند ز کس   عزیزي و خواري تو بخشی و بس 

کدام گزینه با بیت «به نام چاشنی بخش زبان ها/ حالوت سنج معنی در بیان ها» ارتباط معنایی دارد؟  . 41

 دّر سخن را صدف گوش داد   نخل زبان را  رطب نوش داد 

 نام خداي است، بر او ختم کن   فاتحۀ فکرت (اندیشه) و ختم سخن 

 سنگ سراپردة او سر شکست   پاي سخن را که درازست دست 

 هرچه نه یاد تو فراموش بِهْ   هر که نه گویا به تو خاموش بِهْ 

مفهوم بیت« خرد را گر نبخشد روشنایی/ بماند تا ابد در تیره رایی» به کدام بیت نزدیک است؟  . 42

 چاشنی دل به زبان داده اي  روشنی عقل  به جان داده اي

 ترك ادب بود، ادب کردمش   عقل درآمد که طلب کردمش 

 بر دِر دل، چشم فراست(زیرکی) گشود   عقل که اقلیم سعادت گشود 

 سینه اش از غیرت تو چاك چاك   اي خرد از توست فکنده به خاك  
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هیچ گزینه اي با بیت «خرد را گر نبخشد روشنایی / بماند تا ابد در تیره رایی» ارتباط معنایی ندارد به جز گزینۀ ..................  . 43

 خردي تابناك تر ز چراغ   تو برافروختی درون ِدماغ (مزاج) 

 هیچ کاري به حکم خود نکنند   جز به حکم تو نیک و بد نکنند

 همه جایّی و هیچ جایت نه   ره نمایی و رهنمایت نه  

 برتو پوشیده نیست راز کسی   راز پوشیده گرچه هست بَسی 

کدام گزینه با سایر گزینه ها تناسب معنایی ندارد؟  . 44

 آن شادي ها که از غمت می بینم  در وهم نیاید وصفت نتوان کرد 

 چون رسد در تو، وهم، شیفته راي؟   توکه جوهر نیی، نداري جاي 

 ِگرد این کار َوهم، کی گردد   چون خرد در ره تو پی گردد 

 بیخود از تو و به جاي خود است   با همه زیرکی که در خرد است 

کدام گزینه با بیت «خرد را گر نبخشد روشنایی / بماند تا ابد در تیره رایی» تناسب معنایی ندارد؟  . 45

 تیره شده در بر ُصنع خداي   روشنِی این خرِد تیزپاي 

 َعطارد را دوات و خامه داده   خرد را روشنایی نامه داده  

روشنی دیدة بیناي عقل    مهره کش رشتۀ یکتاي عقل 

 چاشنی دل به زبان داده اي  روشنی عقل به جان داده اي  

بیت «در نابستۀ احسان گشاده ست / به هر کس آنچه می بایست داده است» با کدام بیت قرابت معنایی کمتري دارد؟  . 46

 که سیمرغ در قاف روزي خورد   چنان پهن خوان کرم گسترد 

 که داراي خلق است و داناي راز   لطیف کرم گستر کارساز 

 هم تو ببخشاي و ببخش اي کریم   از پی توست این همه امید و بیم 

 روزي خود می برند پّشه و َعنقا   قسمت خود می خورند مُنِعم و درویش 

کدام گزینه با بیت «بخور تا توانی به بازوي خویش / که سعیت بود در ترازوي خویش» تناسب معنایی دارد؟  . 47

 خالف باشد این کار که بی حواله برآید   به سعی خود نتوان بُرد پی به گوهر مقصود 

 فروخت یوسف مصري به کمترین ثمنی (بها)   هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد 

 زکس  یاري نخواهم در مصائب   مرا بازو و تیغ خویش کافی ست

 کز گلشنش تحّمل خاري نمی کنی  ترسم کزین چمن  نبري آستین ُگل 

مفهوم کدام بیت با بیت «به ترتیبی نهاده وضع عالم / که نی یک موي باشد بیش و نی کم» قرابت معنایی ندارد؟  . 48

  که تا دور ابد باقی بر او حسن و ثنا آمد   کمال حسن تدبیرش چنان آراست عالم را

 که به زان نیارد خرد در شمار   چنان برکشیدي و بستی نگار 

 اینست هنرمندِي نّقاش اَزل   بردفتر هستی نه ورق بیش و نه کم 

جویندة عشق بی عدد خواهد بود.  عش از ازلست و تا ابد خواهد بود 

همۀ گزینه ها به یک معجزه از حضرت موسی(ع) اشاره می کنند به جز گزینۀ ..................  . 49

 پیش فرعونان بگو حرف کلیم / تا کند ضرب تو دریا را دونیم 

 چون به کوي اندر خرامد آنچنان تابد زلطف / پاي آن بت ز آستان چون دست موسی ز آستین

 خلیلی تو که هر آتش تو را همسان بود با گل / کلیمی تو که هر دریا تو را آسان دهد معبر 

 تو را کشتی چه کار آید به هر آبی که پیش آید          گذر کن چون به نیل مصر بر موسی بن عمران 
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به مضمون آیۀ «تُِعزُّ َمن تَشاء و تُِذلُّ َمن تَشاء» در کدام بیت اشاره نشده است؟  . 50

 گلیم شقاوت یکی در برش  کاله  سعادت یکی بر سرش

 بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست  ادیِم (سفره) زمین سفرة عام اوست

 یکی را به خاك اندر آَرد ز تخت  یکی را به سر برنهد تاج  بخت

 گروهی برآتش برد ز آب نیل  گلستان کند آتشی بر خلیل

بیت «من نکردم خلق تا سودي کنم / بلکه تا بربندگان جودي کنم» با مفهوم کدام بیت قرابت معنایی دارد؟  . 51

 کی توان کردن شنا اي هوشمند؟  عشق دریایی کرانه ناپدید

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 تو نمایندة فضلی تو سزاوار ثنایی  تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

 زهر باید خورد و انگارید قند  زشت باید دید و انگارید خوب

کدام گزینه با بیت «در نابستۀ احسان گشاده ست / به هر کس آن چه می بایست داده ست» قرابت دارد؟  . 52

  ازثناي تو اندرو جان است  در دهان هر زبان که گردان است

دل بسته از گشادن در می شود مرا  گر از در گشاده دل خلق وا شود

 مرغ هوا نصیب و ماهی دریا  از در بخشندگی و بنده نوازي

 دولت تو دهی به هر که خواهی  از قسمت بندگی و شاهی

کدام گزینه با مصراع «همه بیشی تو بکاهی همه کّمی تو فزایی» قرابت ندارد؟  . 53

 دولت تو دهی به هر که خواهی  از قسمت بندگی و شاهی

 گروهی برآتش برد ز آب نیل  گلستان کند آتشی بر خلیل

 نهی چو داغ مذلّت همیشه خوار بود  شود عزیز ابد آن که را دهی عّزت

 عالمی چون عالم خوش انقالب عشق نیست  شاه را درویش می سازد گدا را پادشاه

بیت «همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی / همه بیشی تو بکاهی، همه کّمی تو فزایی» با همۀ ابیات زیر قرابت دارد به جز گزینۀ ..................  . 54

 ببین صنعت و حکمت غیب دان را  در این بام گردان و این بوم ساکن

 ندانم چه اي؟ هر چه هستی تویی  جهان را بلندي و پستی تویی 

 زین دلیري ها که من در کنج خلوت می کنم  دیدة بدبین بپوشان اي کریم عیب پوش

 شادم که حسود نیستم، محسودم  صد شکر که چشم عیب بینم کور است

همۀ ابیات با یکدیگر قرابت معنایی دارند به جز گزینۀ ..................  . 55

 کی نماید خردش درك به چشم ادراك  ذات پاك تو که بیرون بَُود از دانش و وهم

 می درکشد نهنگ تحیّر من و تو را   حق را به حق شمار که در قُلزم (دریا) عقول

 باده از جام تجلّی صفاتم دادند  بیخود از شعشعۀ پرتو ذاتم کردند

 حق در اوهام آب و گل ناید  باطل است آن چه دیده آراید

همۀ ابیات زیر به جز بیت .................. مصداقی براي این سخن «شاعر» است: «حافظا، دوست دارم هیچ کالمی را دو بار در قافیه نیاورم مگر آن که با  . 56

ظاهري یکسان معنایی جدا داشته باشد.»

 همی شاد گردد زبویش روان  گالب است گویی به جویش روان

 همی رو کرد از قید هستی رهی  طریقی فرا پیش گیرو رهی  

 بگفتا چون زیم بی جان شیرین  بگفت از دل جدا کن عشق شیرین

 آهو گر ازین است ندیدم آهو همی بر رمید از برمن من آن آهو  
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همۀ ابیات زیر با یکدیگر قرابت معنایی دارند به جز گزینۀ ..................  . 57

 اگر رحمی کنی بر خوشه چینی  ثوابت باشد اي داراي خرمن

 که دل ضیا دهدت در لحد شب تاري (لحد:گور)  بده تو ملک و مال و دلی به دست آور

 رحمی اگر به مرغ گرفتار می کنی  گل بر در قفس زن و در چشم دام، خاك

 به شکرانه خواهنده از در مران  نه خواهنده اي بر در دیگران

کدام بیت به « درویش نوازي و توّجه به زیر دستان» اشاره ندارد؟  . 58

 اگر رحمی کنی بر خوشه چینی  ثوابت باشد اي داراي خرمن

 به شکرانه بار ضعیفان بکش  چو خود را  قوي حال بینی و خوش

 روزي او می دهد تو جنگ مکن  رزق  بر اهل خانه تنگ مکن

 یا نداري دست دل بردن، برو دلداده باش  یا بیا افتادگان را دست گیر، افتاده باش

مفهوم بیت زیر در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. یافت.   . 59

 نژند آن دل که او خواهد نژندش»  « بلند آن سر، که او خواهد بلندش

 عزیز تو خواري نبیند ز کس  عزیزي و خواري تو بخشی و بس

 یکی را نشاند به خاك سیاه  یکی را دهد تاج و بخت و کاله

 من از حق شناسم نه از عمرو و زید  اگر عّز، جاه است و گر ذّل، قید

 عّزت و خواري در کوي وفا یکسانند  بنده ام، خواه قبولم کن و خواهی رد از آنک

مفهوِم «برتري هّمت بر زور بازو و نیروي بدنی» در کدام گزینه نیامده است؟  . 60

 بازوي زور فلک را بشکند بازوي من  گر تو اندازي نظر از روي هّمت سوي من

 هر که این بادیه را طی نکند حاتم نیست  هّمت آن است که آوازة احسان گذرد

 مشکل توان به یاوري جسم و جان کشید  باري که آسمان و زمین سرکشید از آن

 که بی آب کردن که داند شناه (:شنا)  ز بی عزم و هّمت بزرگی مخواه

مفهوم کلّی بیت «بگیر اي جوان، دست درویش پیر / نه خود را بیفکن که دستم بگیر» در کدام گزینه نیامده است؟  . 61

 که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را  به مالزمان سلطان که رساند این دعا را

 چو استاده اي دست افتاده گیر  ره نیکمردان آزاده گیر

 به دست هاي دگر هم چنان بخواهد رفت  چنان که دست به دست آمده است ملک به ما

 سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش  نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست

مفهوم بیت زیر در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. یافت می شود.  . 62

 که روزي رسان قوت روزش بداد»  « دگر روز با ز اتفاق اوفتاد

 عزازیل (:شیطان) گوید نصیبی بََرم  وگر در دهد یک َصالي َکَرم

 وز تنور تو هر که را نانی است  اي به تو زنده هرکجا جانی است

 لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل  هر دو گون زنبور خوردند از محل

 که سیمرغ در قاف قسمت ُحوَرد  چنان پهن خوان َکَرم گسترد

مفهوم بیت «عقل انسان زادة تأثیر اوست / نفس حیوان سخرة تدبیر اوست» با کدام گزینه مشترك است؟  . 63

 که گوید نیستم از هیج آگاه  کمال عقل آن باشد در این راه

 عقل را سر رشته گم در راه تو  اي خرد سرگشته درگاه تو

 بماند تا ابد در تیره رایی  خرد را گر نبخشد روشنایی

چو عقل را ملکوتش بسته راه گذر   به ساحت جبروتش کجا رسد اوهام
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کدام بیت مفهوم متفاوتی دارد؟  . 64

 تا شب نرود صبح پدیدار نباشد  تا رنج تحّمل نکنی گنج نبینی

 که روزي نخوردند پیالن به زور  کزین پس به کنجی نشینم چو مور

 کام دل از هنر کجا یابد؟  گر هنرمند گوشه گیر بَُود

 که بی رنج کس نارد از سنگ سیم  نشاید بِهی یافت بی رنج و بیم

مهفوم بیت زیر در کدام گزینه یافت نمی شود؟   . 65

 شرط عقل است جستن از درها»  «رزق هر چند بی گمان برسد

 زان که توفیق و جهد هست رفیق  جهد بر توست و بر خدا توفیق

 مرد را در حضر کجا باید  آن چه اندر سفر به دست آید

 در قفس هم روزِي ما بی طالعان آماده نیست  از هوا مرغان فارغ بال روزي می خورند

 بر نبندد گر بترسد از خطر بازارگان  از خطر خیزد خطر زان رو که سود ده چهل

مفهوم «توّکل بر خداوند» و «رّزاقی باري تعالی» در کدام گزینه نیامده است؟  . 66

 که بخشنده روزي فرستد ز غیب  زنخدان فرو برد چندي به جیب

 مینداز خود را چو روباه َشل  برو شیر دّرنده باش اي َدَغل

 که روزي رسان قوت روزش بداد  دگر روز باز اتّفاق اوفتاد

 شد و تکیه برآفریننده کرد یقین مرد را دیده بیننده کرد 

با توّجه به درس«قاضی بست» کدام گزینه درست است؟  . 67

آغاجی نامه ها را از بیهقی می گرفت و به امیر می داد و پاسخ ها را از امیر به بیهقی می رساند.

ابوالفضل نامه ها را تندتند به امیر می داد و پاسخ ها را شخصاً از دست امیر دریافت می کرد.

بیهقی وقتی مژده داد که نامه هاي پسران علی تکین رسیده است امیر را شادمان دید.

بونصر به دور مطالب ارزشمند نامه ها خط می کشید تا امیر فقط آن ها را بخواند.

کدام گزینه از مفهوم عبارت:«این صلت فخر است، پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است، حساب این نتوانم داد و  . 68

نگویم که مرا سخت دربایست نیست اّما چون به آن چه دارم و اندك است قانعم، وزر و وبال این، چه به کار آید؟» برنمی آید؟

استرداد صله به دلیل خرسندي به کم از دنیاست.

استرداد صله به علّت عدم نیاز به آن

قبول صله با سپاسگزاري از امیر و استرداد آن

اظهار سرافرازي به قبول ظاهري صله و برگرداندنش به علت تردید در حالل بودنش

در کدام گزینه معنی نوشته شده، نادرست نیست؟  . 69

خیر خیر جواب می آوردم: بیهوده پاسخ می دادم  به نشاط قلم درنهاد: به شادي قلم را زمین گذاشت. 

جامه ها افگندند: بسترها را مهیّا کردند. در عهدة این نشوم: این سرنوشت را نمی پذیرم 

پیام اصلی درس «قاضی بست» را در کدام گزینه می یابید؟  . 70

 به هر چه دل می کشدت از آن گریزان باش  ز خار زار تعلّق کشیده دامان باش

 کم زنی از خویشتن الف منی  چون ز جام بیخودي َرطلی کشی     

 مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی  خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات

 تحّمل می کنم با زخم چون مرهم نمی بینم  قناعت می کنم با درد چون درمان نمی بینم
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همۀ گزینه ها به جز  ..................  با مفهوم عبارت زیر نزدیکی معنایی دارد.   . 71

«من هم از آن حساب و توّقف و پرسش قیامت بترسم که وي می ترسد و آن چه دارم از اندك مایه حطام دنیا حالل است و کفایت است.»

 چو تیره راي شدي کمی گشایدت کاري  دال همیشه مزن راي زلف دلبندان

 با پادشه بگو که روزي مقّدر است  ما آبروي فقر و قناعت نمی بریم

 فراغت باشد از شاه و وزیرم  خوشا آن دم کز استغناي مستی

 به اندك فرصتی سروي شد از طبع بلند من  نهالی بود استغنا زمین گیر گران جانی

مفهوم عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟   . 72

«پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است. حساب این نتوانم داد و نگویم که مرا سخت دربایست نیست، اّما چون به آن چه دارم

و اندك است قانعم وزر و وبال این به چه کار آید؟»

 اي برادر سیرت زیبا بیار  صورت زیباي ظاهر هیچ نیست

 دوست ما را و همه نعمت فردوس َسما را  گر مخیّر بکنندم به قیامت که چه خواهی

 بخواست جام می و گفت راز پوشیدن  به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات

 قناعت نکوتر به دوشاب خویش  نیرزد عسل جان من زخم نیش

مفهوم عبارت «آن چه دارم از اندك مایه حطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم.» در کدام گزینه آمده است؟  . 73

دشت اگر دریا شود، ریگ روان سیراب نیست  تشنه چشمان را ز نعمت سیر کردن مشکل است

 خوابی است که در خواب پر و بال هما نیست  هشدار که در سایۀ دیوار قناعت

 بارها سیل تهی دستی از این خانه گذشت  دل آزاد من و گرِد تعلّق هیهات

 با پادشه بگوي که روزي مقّرر است  ما آبروي فقر و قناعت نمی بریم

همۀ گزینه ها با یکدیگر قرابت معنایی دارند به جز گزینۀ  ..................  . 74

 نیست اندیشۀ زیاده مرا  چون گهر قانعم به قطرة خویش

 بی نیاز از بحر دارد آب این گوهر، مرا  نعمتی چون سیر چشمی نیست در خوان وجود

 ناتوانی را قناعت خوانده است  هر که در قعر مذلّت مانده است

 اسب هّمت را به میدان قناعت تاز، تیز  اي دل! ار خواهی که باشی در ره عّزت سوار

همۀ گزینه ها با یکدیگر قرابت معنایی دارند به جز گزینۀ  ..................  . 75

 هم  سر به جهان فرو نیاریم  گرچه ز جهان جوي نداریم

 فراغت باشد از شاه و وزیرم  خوشا آن دم کز استغناي مستی

 آن قدر اي دل که توانی بکوش  گرچه وصالش نه به کوشش دهند

 با پادشه بگوي که روزي مقّدر است  ما آبروي فقر و قناعت نمی بریم

همۀ بیت ها به جز بیت  ..................  به عدم تقلید کورکورانه، توصیه می کند.  . 76

 جهد کن تا که خود کسی باشی  چند منقاد هر خسی باشی

 که به غیر تو در جهان کس نیست  هم ز خود جوي هر چه می جویی

 کم پرستند خودپرستان را  خودپسندي مکن که اهل نظر

 در هر کس زدن ز بی نوري است  پی تقلید رفتن از کوري است     

مفهوم «ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم / باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست» با کدام بیت متناسب نیست؟  . 77

 که در این دامگه حادثه چون افتادم  طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

 ندانمت که در این دامگه چه افتادست  تو را ز کنگرة عرش می زنند صفیر

 نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است  که اي بلند نظر شاهباز سدره نشین

 گلشنی پیرامنش چون روضۀ دارالّسالم  بزمگاهی دل نشین چون قصر فردوس برین
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همۀ ابیات به جز بیت .................. نوعی قرابت معنایی با یکدیگر دارند.  . 78

 همواره مرا کنج خرابات مقام است  تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است

 رنگ رخساره خبر می دهد از سّر ضمیر  گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست

 در هر که هر چه باشد رفتار می نماید  در پیش ما فتاده است مستی و هوشیاري

 مهر چون ماند نهان در زیر دامان صبح را؟  داغ عشق از صفحۀ سیماي عاشق ظاهر است

عبارِت «گفت: اي روح اهللا، چرا زبون این ناکس شده اي و هر چند او قهر می کند، تو لطف می فرمایی.» با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟  . 79

 پشیمانی نخورد آن کس که برخورد   در این باغ از گل سرخ و گل زرد 

 تو ُگل خود از او دریغ مدار   خلق اگر در تو خست ناگه خار 

 مرغ خوش خوان، طرب از برگ گل سوري کرد   غنچۀ گلبن وصلم ز نسیمش بشکفت 

 کی به باغ ما گلی را دیدي از خاري جدا  هر کجا باغی، گل از خارش جدا بینی ولی 

مفاهیم «عدم تعلّق - تسلیم و رضا - ُحسن خلق - عزلت» به ترتیب از کدام بیت ها دریافت می شود؟    . 80

الف) دشنام خلق را ندهم جز دعا جواب 

ب) ره سروش همی بایدت به سان پري 

ج) کسی ز قید خزان و بهار شد آزاد 

د) مرا جفا و وفاي تو پیش یکسان است 

هـ) من از چشم تو اي ساقی خراب افتاده ام لیکن 

و) اي سرو پاي بسته به آزادگی مناز

ابرم که تلخ گیرم و شیرین عوض دهم  

ز دیو مردم اندر زمانه پنهان باش 

که همچو سرو ازین باغ چید دامن 

که هر چه دوست پسندد به جاي دوست نکوست 

بالیی کز حبیب آید، هزارش مرحبا گفتیم  

آزاده من که از همه عالم بریده ام

و - د - الف - ج ج - هـ - د - الف ج - د - الف - ب و - الف - د - ب

مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر تفاوت دارد؟  . 81

 روغن از ریگ به حکمت نتوانست کشید  نرمی از خلق مدارید توقّع که مسیح

 مدارا گر به این کافر نمی کردم چه می کردم  ز شیخ شهر، جان بردم به تزویر مسلمانی

 رفق پیش آر و مدارا و تواضع کن و جود  خواهی از دشمن نادان که گزندت نرسد

 که مغز از چرب نرمی عمرها با استخوان سازد  به نرمی خصم بد گوهر حصار عافیت گردد

مفهوم بیت «خلق چو مرغابیان زاده ز دریاي جان / کی کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خاست؟» با کدام بیت تناسب دارد؟  . 82

 گرچه در غمکدة خاك نشیمن کردم  آشنایم به سر کنگرة افالك است

 بی تو با مرگ عجب کشمکشی من کردم  نفسی داشتم و ناله و شیون کردم

 لیک من هم به صبوري دل از آهن کردم  گرچه بگداختی از آتش حسرت دل من

 من غافل گلۀ دوست به دشمن کردم  دگرم دشمن جان بود و نمی دانستم

مفهوم آیۀ شریفۀ «اِذهبا الی فرعون اِنَُّه طغی فقوال لَه قوًال لیّناً» از کدام بیت دریافت نمی شود؟  . 83

 همه دل ها به قید خویش آرد  هر که گفتار نرم پیش آرد

 بیاراست لب را به گفتار نرم  زبان کرد گویا و دل کرد گرم

 روغن از ریگ به حکمت نتوانست کشید  نرمی از خلق مدارید توقّع که مسیح

 درشتی مجویید از اندازه بیش  به نرمی چو کاري توان برد پیش

مفهوم نوشته شده در مقابل کدام عبارت نادرست است؟  . 84

در میان این بی توّجهی به مالمت و هیاهوي مردم، خود را با سرودن غزل سرگرم می کرد. (اهّمیّت دادن به نکوهش)

موالنا آن چنان در معارف شمس غرق شد که مریدان را از یاد ببرد. (مجذوب شدن)

زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند. (سخن عشق، جان عاشقان را به سوز و گداز در می آورد)

همین حالت صلح و یگانگی با عشق او را بردباري عظیم بخشید. (صبوري عاشق)
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مفهوم نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 85

چند کنم تو را طلب خانه به خانه در به در؟ / چند گریزي از بََرم گوشه به گوشه کو به کو (عاشق گریزي معشوق)

چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحانیست / روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم (بازگشت معشوق به عاشق)

باز ِگرد شمس می گردم عجب / هم ز فّر شمس باشد این سبب (شکوه معشوق عاشق را به دنبال او می کشاند)

صد هزاران بار ببریدم امید / از که؟ از شمس، این ز من باور کنید (ناامیدي عاشق از وصال یار)

کدام گزینه با بیت «چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحانیست / روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم» تقابل معنایی دارد؟  . 86

 که در سراچۀ ترکیب تخته بند (اسیر) تنم  چگونه طوف کنم در فضاي عالم قدس

 خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم  حجاب چهرة جان می شود غبار تنم

 عجب مدار که همدرد آهوي ختنم  اگر ز خون دلم بوي شوق می آید

 که سوزهاست نهانی درون پیرهنم  طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع

در عبارت «خاله ام سواد چندانی نداشت، حتّی مانند چند زن دیگر در ده، خواندن را می دانست و نوشتن را نمی دانست ولی درجۀ فهم ادبی اش خیلی  . 87

بیش تر از این حد بود، او نیز مانند دایی ام موجود یک کتابی بود»، «یک کتابی بودن» یعنی ..................

فقط کتاب قرآن را می خواند. فقط کتب دعا را می خواند.

دایرة مطالعۀ او محدود بود. عالوه بر قرآن و مفاتیح الجنان کلیّات سعدي را می خواند.

عبارت زیر با کدام گزینه تناسب معنایی ندارد؟   . 88

«هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.»

 حق بسازد کار او را از وفا  هر که کار خود گذارد با خدا

 نسبت مکن به غیر که این ها خدا کند  گر رنج پیش آید و گر راحت اي حکیم

 شهد خواهی آتشی زن خانۀ زنبور را  از فلک بی ناله کام دل نمی آید به دست

 نه در پی مستقبل و نه ماضی باش  اي دل به قضاي ایزدي راضی باش

مفهوم نوشته شده در مقابل کدام بیت نادرست است؟  . 89

مجنون چو حدیث عشق بشنید / اول بگریست و پس بخندید (آمیختگی خنده و گریه عاشق)

دریاب که مبتالي عشقم / آزاد کن از بالي عشقم (استمداد براي رهایی از عشق)

آمد سوي کعبه سینه پرجوش / چون کعبه نهاد حلقه در گوش (ابراز بندگی به درگاه حق)

بیچارگی ورا چو دیدند / در چاره گري زبان کشیدند (چاره اندیشی و مالمت عاشق)

مفهوم بیت «گویند ز عشق کن جدایی / این نیست طریق آشنایی» با کدام گزینه هم مضمون است؟  . 90

 بگفت آسودگی بر من حرام است  بگفت آسوده شو کاین کار خام است

 بگفت این از خدا خواهم به زاري  بگفتا گر بخواهد هر چه داري

 بگفت از دوستان ناید چنین کار  بگفتا دوستیش از طبع بگذار

 بگفت از گردن این وام افکنم زود  بگفتا گر به سر یابیش خشنود

همۀ ابیات با یکدیگر تناسب مفهومی دارند به استثناي بیت ..................  . 91

 دردي نه دواپذیر دارد  دانست که دل اسیر دارد

 زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست  حافظ اندر درد می سوز و بی درمان بسوز

 پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن  دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد

 با درد صبر کن که دوا می فرستمت  ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت
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همۀ گزینه ها با یکدیگر قرابت معنایی دارند به جز گزینۀ ..................  . 92

 در درد بماندیم چو از دست دوا رفت   از پاي فتادیم چو آمد غم هجران 

 که دل به درد تو خو کرد و ترك درمان گفت   من و مقام رضا بعد ازین شکر رقیب 

 وین سِر شوریده بازآید به سامان غم مخور   این دل غم دیده حالش به شود دل بد مکن 

 ز فکر آنان که در تدبیر درمانند درمانند   دواي درد عاشق را کسی کاو سهل پندارد 

تقابل «عقل و عشق» در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. آمده است.  . 93

 تا کیمیاي عشق بیابی و زر شوي  دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

 باز نیابی به عقل سّر معّماي عشق  عقل کجا پی برد شیوة سوداي عشق

 کان نه راه صورت و پاي است کان راه دل است  راه عشق از روي عقل از بهر آن بس مشکل است

 غوغا بود دو پادشه اندر والیتی  فرمان عشق و عقل به یک جاي نشنوند

مفهوم بیت «چون رایت عشق آن جهان گیر / شد چون مه لیلی آسمان گیر» با کدام گزینه تناسب معنایی ندارد؟  . 94

 منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن  منم که شهرة شهرم به عشق ورزیدن

 متنّفر شدم از هرچه ازین شهره شدن  آنچنان در حرِم ستر تو جاگیر شدم

 کامروز در جهان همه افسانۀ من است  زد آتشی به پردة ناموس، سوز عشق

 شهرة شهري شده، کاو چنین بد شد چنان  نقل هر مجلس شده این عشق ما و حسن تو

بیت «حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد / بنمود جمال و عاشق زارم کرد» با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟  . 95

 که تا دور ابد باقی بر او حسن و ثنا آمد  کمال حسن تدبیرش چنان آراست عالم را

 حسن چو جلوه می کند عشق زیاد می شود  لطف نهان به جلوه آر تا برود دلم ز کار

 که یک دم از تو نظر بر نمی توان انداخت  چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت

 نامزد عشق تو آمد جهان  تا رقم حسن تو زد آسمان

همۀ گزینه ها با یکدیگر قرابت معنایی دارند به  جز گزینۀ ..................  . 96

 ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم  اي ُگل تو دوش داغ صبوحی کشیده اي

 صد فتنه و شور در جهان حاصل شد  از شبنم عشق خاك آدم گل شد

 گل گریبان دریده می آید  در َعَدم هم ز عشق بویی هست

 ثبت است بر جریدة عالم دوام ما   هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

مفهوم کدام بیت با بیت زیر یکسان است؟   . 97

 گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش»  «تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي

 سر شوریدة منصور را بر دار می بستم  ز شور عشق اگر گل بر سر دستار می بستم

 از این ترش رویان نخواهیم یافت  در این شوربختی به جز عیش تلخ

 کز ساکنان درگه پیر مغان شدم  آن روز بر دلم در معنی گشوده شد

 هرگه نظر به صورت زیبا کنم تو را  زیبا شود به کارگه عشق، کار من

همۀ ابیات زیر با یکدیگر قرابت مفهومی دارند به جز  ..................  . 98

 چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است  محتاج قّصه نیست گرت قصد خون ماست

می داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است  اي عاشق گدا چو لب روح بخش یار

اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است  جام جهان نماست ضمیر منیر دوست

 در حضرت کریم، تمنّا چه حاجت است  ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست
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بیت «پنهان ز دیده ها و همه دیده ها ازوست / آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست» با همۀ ابیات قرابت معنایی دارد به جز بیت  ..................  . 99

 آفرین جز به آفریننده  هرزه داند روان بیننده

 آشکارا و هم نهان عشق است  عشق هم صورت است و هم معنی

 نبینی مرنجان دو بیننده را  به بینندگان آفریننده را

 ولی او آشکارا نور دیده  است  اگرچه چشم سر او را ندیده  است

مفهوم نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 100

آن روز ِگل بودم، می گریختم. امروز همه ِدل شدم، در آویزم. (گریزانی جسم از عشق و شیفتگی دل به عشق)

در هر ذّره از آن ِگل، دلی تعبیه می کرد و آن را به نظر عنایت پرورش می داد و حکمت با مالئکه می گفت: شما در گل منگرید در دل نگرید. (ارزش جسم بر دل و باطن)

جملگی مالئکه را در آن حالت انگشت تعّجب در دندان تحیّر بماند که این چه سّر است. (بی خبري مالئکه از شأن باالي انسان)

این را به خودي خود می سازم بی واسطه، که درو گنج معرفت تعبیه خواهم کرد. (بی واسطه بودن آفرینش انسان و پذیرفتن بار امانت الهی)

مفهوم نوشته شده در مقابل کدام عبارت درست است؟  . 101

خاك در کمال مذلّت و خواري، با حضرت عّزت و کبریایی، چندین ناز می کند و با این همه حضرت َغنا، دیگري را به جاي او نخواهد. (بی اعتنایی خاك، به حق تعالی)

چون نوبت به دل رسید، ِگل ِدل را از بهشت بیاوردند و به آب حیات ابدي بسرشتند و به آفتاب نظر پروردند. (بی ارزشی ِگل دل)

گوهر محبّت را بر مُلک و ملکوت عرضه داشته، هیچ کس استحقاق خزانگی و خزانه داري آن گوهر نیافته الّا دل آدم. (شایستگی دل بر پذیرفتن عشق)

روزکی چند صبر کنید تا من بر این یک مشت خاك دستکاري قدرت بنمایم، تا شما در این آینه نقش هاي بوقلمون ببینید. (انسان نشان دهندة تنها یک نقش از قدرت خداست)

مفهوم نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 102

تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین / دیو، انسان را نبیند غیر طین (سرزنش نگاه ظاهربینانه) 

ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست / در حضرت کریم تمنّا چه حاجت است (در محضر خدا نیازي به بیان حاجت نیست) 

از شبنم عشق خاك آدم ِگل شد / صد فتنه و شور در جهان حاصل شد (ازلی بودن عشق) 

نیست جانش محرم اسرار عشق / هر که را در جان غم جانانه نیست (عاقل، عاشق را می فهمد) 

مفهوم کلّی نوشته شده در مقابل کدام گزینه صحیح نیست؟  . 103

دي شیخ با چراغ همی گشت ِگرد شهر / کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست (در جست وجوي انسان حقیقی بودن) 

گر من نظري به سنگ بر، بگمارم / از سنگ، دلی سوخته بیرون آرم (تجلّی خدا سنگ را نیز عاشق می کند) 

سر نشتر عشق بر رگ روح زدند / یک قطره فرو چکید نامش دل شد (ازلی بودن عشق) 

ناز تو و نیاز تو شد همه دل پذیر من / تا ز تو دل پذیر شد هستی ناگزیر من (به واسطۀ عشِق عاشق، وجود معشوق خوشایند می شود) 

مفهوم نوشته شده در کدام گزینه نادرست است؟  . 104

گفتند: یافت می نشود جسته ایم ما / گفت آن که یافت می نشود، آنم آرزوست (انسان حقیقی نایاب است)

ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست / در حضرت کریم، تمنّا چه حاجت است (توانگري در گدایی)

نانم افزود و آبرویم کاست / بینوایی به از مذلّت خواست (فقیر بودن بهتر از بی آبرویی اظهار نیاز است)

بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست / بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست (تمنّاي جلوه گري یار و سخن گفتن با او)

مفهوم عبارت «اگر شما مرا نمی شناسید، من شما را می شناسم، باشید تا من، اسامی شما را یک به یک برشمارم» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  . 105

 هم بود اسم اعظمش، هم علم اسما داشته  چل صبح آدم، همدمش، ملک خالفت زادمش

 سر جمله اش فرو خوان از میوة بهشتی  تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند

 وین خران در چین صورت گوژ، چون مردم گیا  من همی در هند معنی، راست همچون آدمم

 هفتصد سال از جگر خون راند بر مردم گیا  نیم روز اندر بهشت آدم عدیل ملک بود
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کدام گزینه با سایر گزینه ها قرابت معنایی کم تري دارد؟  . 106

 دیو آدم را نبیند غیر طین  تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین

 مشت خاکی است که بر دیدة نامحرم زد  تن خاکی که همان دید ز انسان ابلیس

 ز آن که جز گل را ندید ابلیس دون  تا قیامت زیر بار محنت است

 چند بینی صورت آخر چند چند  چشم ابلیسانه را یک دم ببند

عبارت «من بر این یک مشت خاك دستکاري قدرت بنمایم» با کدام گزینه تناسب مفهومی دارد؟  . 107

 تا عرضه دهی به من بهشتی  چل روز به من نوید دادي

ورنه کی می بست صورت امتزاج ماء و طین  مایه تخمیر آدم گشت نور پاك تو 

 با قدرت احسنت سرشتی  هر ذّرة کاینات و انجم

 از خاك، وجود من سرشتی  با قدرت خود ز روي هستی

کدام گروه از دو بیت در یک مفهوم به کار رفته است؟  . 108

 که بر بخردان این سخن، روشن است مرا در نهانی، یکی دشمن است

 برآمد خروشیدن دادخواه  هم آن گه یکایک ز درگاه شاه  

 بزد بر سرش ترگ بشکست خرد  بر آن گرزه گاو سر دست برد  

 به کوه دماوند کردش به بند  بیاورد ضحاك را چون نوند  

 بر او سالیان انجمن شد هزار  چو ضحاك شد بر جهان شهریار  

 به نام فریدون گشادي دو لب  چنان بد که ضحاك را روز و شب  

 بر نامدارنانش بنشاندند  ستم دیده را پیش او خواندند  

 گوي بد نژادي، دلیر و سترگ  به سالی اندکی و به دانش بزرگ  

کدام دو بیت در یک مفهوم به کار رفته اند؟  . 109

سر عمرو صد گام از تن پرید   دم تیغ بر گردنش چون رسید  

درآورد از پاي بی سر تنش غضنفر بزد تیغ برگردنش 

 پی سر بریدن بیفشرد پا  برافراخت پس دست خیبر گشا

 نهنگ یم قدرت حق، علی  شجاع غضنفر، وصّی نبی

نشد هیچ کس را هوس رزم او  همه برده سر در گریبان فرو

نگه کرد بر روي مردان دین  حبیب خداي جهان آفرین

در صلح بستند بر روي هم  دویدند از کین دل سوي هم

 بخایید دندان به دندان کین  بیفشرد چون کوه پا بر زمین

مفهوم بیت «چو شیر خدا راند بر خصم تیغ        به سرکوفت شیطان دو دست دریغ» در کدام گزینه دیده می شود؟  . 110

مأیوس شدن عمرو از شکست امام علی(ع) نا امیدي ابلیس بعد از ضربۀ امام علی(ع)  

عظمت و شدت نبرد بین دو پهلوان ظفر و پیروزي امام علی(ع) بر عمرو بن عبدود

از ابیات زیر، کدام گزینه دریافت می شود؟   . 111

 «پدر چون به فرزند شد سوخته 

 مرا روزگار این چنین کوژ کرد 

 بهانه چه داري تو بر من بیار 

 پس او را بفرمود شاه جهان 

 بدو باز دادند فرزند اوي 

 شد از روز بد، نوحه آموخته  

 دلی پُر امید و سري پُر ز َگرد 

 که بر من سگالی بِد روزگار 

 که آرام گیرد بر آن مهان 

 به خوبی بجستند پیوند اوي» 

بدگمانی کی کاووس نسبت به فرزندش، سیاوش قیام فریدون براي انتقام خون پدر

کشته شدن مرداس به دست فرزند دادخواهی کاوه در دربار ضّحاك
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از ابیات زیر کدام گزینه دریافت می شود؟   . 112

 «برآورد وارونه ابلیس بند 

 سر تازیان نامور نامجوي 

 چو آمد به نزدیک آن ژرف چاه 

 به هر نیک و بد شاه آزاد مرد 

 به خون پدر گشت هم داستان  

 یکی ژرف چاهی به ره بر بکند  

 شب آمد سوي باغ بنهاد روي 

 یکایک نگون شد همه بخت شاه 

 به فرزند بر، ناَزده باِد سرد 

 ز دانا شنیدستم این داستان» 

کشته شدن مرداس بر اثر بوسه زدن ابلیس بر دو کتف او کشته شدن آبتین، پدر فریدون به دست ضّحاك 

درآمدن ابلیس در لباس خوالگیري براي فریب ضّحاك به کشتن پدرش اّولین فریبی که ضّحاك از ابلیس می خورد

کدام گزینه به درستی اشاره بر مفهوم «مرا نیز از عهدة لوازم ریاست بیرون باید آمد» دارد؟  . 113

 در بند آن مباش که نشنید یا شنید  حافظ وظیفۀ تو دعا گفتن است و بس

 مرترا بر جمع شاگردان ریاست چیست پس  ور به تعلیم نبی حاجت نباشد در اصول

 یک ذره ایست شمس فلک ز اختر سخاش  تا شمس دین بر اسب ریاست دو اسبه راند

 به شدت ها رسند آن ها که بشکستند پیمان ها  به نعمت ها رسند آنها که پیمودند راه حق

مفهوم عبارت «مرا قضاي آسمانی در این ورطه کشید» با گزینۀ  .................. نزدیک تر است؟  . 114

 تا چه اندیشه کند رأي جهان آرایت  سر تسلیم نهادیم به حکم ورایت

 عاقالن تسلیم کردند اختیار  ناسزایی را که بینی بختیار

 فلک به پیش رضاي تو بهشت کرده دو تا  جهان به پیش مراد تو دست کرده به کش

 موافق است به یک جاي از قضا و قدر  چه گر موافق طبع است و نا موافق جسم

عبارت «ابتدا از بریدن بند اصحاب اولی تر» با کدام گزینه نزدیکی معنایی ندارد؟  . 115

 نه شب زنده داران دل مرده اند  به ایثار مردان سبق برده اند

 تا نبیند داده را جایش بدل  دست کی جنبد به ایثار و عمل

 بود جانها کرده ایثارمان  نباشد بدو راه دیدارمان

 بخیلم ار نکنم سر خدا و جان ایثار  تو از سر من و از جان من عزیزتري

در عبارت «اهمال جانب من جایز نشمري» معنی واژة اهمال در گزینۀ  .................. به درستی آمده است.  . 116

 جز بر ارادت تو مسیر و مدار نیست  اي داور زمانه، ملوك زمانه را

 که بند قفس سخت محکم ندارم  اگرچه بریده پرم جاي شکرست

 تا که زان نسیان شد و سهو و خطا  کو تهاون کرد در تعظیم ها

 تا بزند مرد سخن گوي گوي  فسحت میدان ارادت بیار

مفهوم «موش بدین سخن التفات ننمود» در گزینۀ  .................. به درستی آمده است؟  . 117

 از گفت و شنید ما به دندان  انگشت تعجب جهانی

 که بدیوان عمل نامه سیاه آمده ایم  آبرو می رود اي ابر خطا شوي ببار

 کردند از وي سوال از سبب آن  مرند ما را از آن فزود تعجب

 زمان زمان ز من خسته اش که یاد دهد  جوان و شوخ و فراموشکار و ناپرواست

پیام محوري حکایت«مهمان ناخوانده» چیست؟  . 118

قناعت اعتماد به دوستان خود اتّکایی تعاون
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مفهوم بیت زیر در کدام گزینه ذکر نشده است؟   . 119

 دیو آدم را نبیند غیر طین»  «تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین

 خط همی بیند و عارف قلم ُصنع خدا را  چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان

 کبک با زاغ هم قفس نشود  حور با دیو همنشین نشود

 ز علم باطنی منصور گردي  ز علم ظاهري رنجور گردي

 در حِق ما هر چه گوید جاي هیچ اکراه نیست  زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

مفهوم کلِی بیت زیر با کدام گزینه تناسب ندارد؟   . 120

 بس که بپسندید باید ناپسند»  «عشق را خواهی که تا پایان بري

 چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را  به دوستی که اگر زهر باشد از دستت

 مرهم عشاق چیست زخم ز بازوي دوست  داروي مشتاق چیست زهر در دسِت نگار

 کاین درد نپندارم از آِن من تنهاست  فریاد من از دسِت غمت عیب نباشد

 که خار دشت محبّت گل است و ریحان است  سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی کمتري دارد؟   . 121

 همه اِدبارها اقبال گردد»   «اگر لطفش قرین حال گردد 

 روزي طبیب بر سر بیمار بگذرد   آسایش است رنج کشیدن به بوي آنک 

 یکی را ز ماه اندر آرد به چاه   یکی را ز ماهی رساند به ماه 

 کنی تیمار صد ساله فراموش   اگر یک روز با دلبر خوري نوش 

 بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت   حاشا که من از دست جفاي تو بنالم 

عبارت «مردان بار را به نیروي هّمت و بازوي حّمیت کشند، نه به قّوت تن» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  . 122

 مرادش کم اندر کمند اوفتد   کسی را که هّمت بلند اوفتد 

 که بازوي هّمت به از دست زور   به هّمت برآر از ستیهنده شور 

 او را معین است که همت بلند نیست   هر کسی که سرو گفت قدت را به راستی 

 با جاه بلند و َحشم و هّمت عالی   خرسند چرا شد دلت اندر بن این چاه 

کدام گزینه با مفهوم ابیات زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟   . 123

 کشیده سر به بام خسته جانی   «سحر دیدم درخت ارغوانی 

 بهارت خوش که فکر دیگرانی»   به گوش ارغوان آهسته گفتم 

 چشم از بد و نیک خلق پیش اندازیم   به زان نبود که برگ عزلت سازیم 

 راستی عیب نمایان می شود در نیش مار   از بدان نیکی، بدي از نیکوان شایسته نیست 

 چون عشق سخت گردد دل کژ کند روایت   دل وصف او به نیکی کردي همیشه آري 

 نکنی از این زیانی، نرسد از آن شکستت   بنوازي ار گدایی به تفّقد و عطایی 

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  . 124

 دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم   مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم 

 با خود آوردم از آن جا نه به خود بربستم   پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود 

 جرعۀ جامی که من مدهوش از آن  جامم هنوز   در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت 

 که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی   همه عمر برندارم سر از این خمار مستی 
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مفهوم کلی کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟  . 125

قهر آمد نیست کرد آن شهر را  منتظر گشتند زخم قهر را 

عقل بخندد جز انتظار چه خیزد  منتظري تا ز روزگار چه خیزد 

کان به چنین عمر نیاید به دست  منتظِر راحت، نتوان نشست 

عمرم در آرزو شد و در انتظار هم  بر بوي همدمی که بیابم یگانه رنگ 

کدام بیت با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟   . 126

بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا»  «به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم 

همه عالم به چشم چشمۀ آب  تشنگان را نماید اندر خواب 

کاین شتر صالح است یا خر دّجال  چون سِگ دّرنده، گوشت یافت نپرسد 

در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی  روز صحرا و سماع است و لب جوي و تماشا 

عقل باور نکند کز رمضان اندیشد  ملحد گرسنه در خانۀ خالی بر خوان 

مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  . 127

اولین پروانه اش مُهر لب اظهار بود   عشق در هر دل که شمع بی قراري برفروخت 

درد خود را می توانستیم اگر اظهار کرد  دست می شستند از ما چاره جویان جهان 

دود نخیزد از او چون نفس سوخته  ز آتش پنهان عشق هر که شد افروخته 

که عشق اول زبان زین لشکر خونخوار می گیرد  به آه و ناله گفتم دل تهی  سازم ندانستم

کدام بیت به معاد اشاره دارد؟  . 128

 گمان مبر که مرا درد این جهان باشد  به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

 به دام دیو درافتی دریغ آن باشد  براي من مگرّي و مگوو دریغ دریغ

 که گور پرده ي جمعیت جنان باشد  مرا به گور سپاري مگو وداع وداع

 چرا به دانه ي انسانت این گمان باشد  کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست

کدام بیت با ابیات دیگر تناسب معنایی ندارد؟  . 129

 ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی  عاشق شو ار نه روزي کار جهان سرآید  

 زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت  نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود  

 که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی  همه عمر برندارم سر از این خمار مستی  

 بنمود جمال و عاشق زارم کرد  حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد  

مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر همخوانی ندارد؟  . 130

 ما تماشاکنان بستانیم  تنگ چشمان نظر به میوه کنند 

 ما در آثار صنع حیرانیم  تو به سیماي شخص می  نگري

 به غیر از خوبی لیلی نبینی  اگر در دیدة مجنون نشینی

 کزو چشمت همین بر زلف و رویی است  تو کی دانی که لیلی چون نکویی است 

کدام بیت به مفهوم تعالی عاشق اشاره ندارد؟  . 131

 مِهرم به جان رسید و به عیّوق (نام ستاره اي) برشدم  چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب  

 آري به یُمن لطف شما خاك زر شود  از کیمیاي مهر تو زر گشت روي من

 تا کیمیاي عشق بیابی و زر شوي  دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

 کآن که شد کشته او نیک سرانجام افتاد  زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت 
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کدام بیت، با بیت دوم رباعی زیر قرابت معنایی دارد؟   . 132

 کس چون تو طریق پاکبازي نگرفت 

زین پیش دالورا، کسی چون تو شگفت  

 با زخم نشان سرفرازي نگرفت  

حیثیت مرگ را به بازي نگرفت

 در دادگاه عشق رگ گردنت گواه  شاهد نیاز نیست که در محضر آورند 

 از اشتیاق کیست که چشمت کشید راه؟   دارد اسارت تو به زینب اشارتی

 اي مسلم شرف، به کجا می کنی نگاه؟  از دور دست می رسد آیا کدام پیک

 آورده مرگ به آغوش تو پناه  لبریز زندگی است نفس هاي آخرت 

پیام حکایت «چنان باش که از تو حکایت کنند» از «اسرارالتوحید» نوشتۀ «محمدبن منور» در همۀ بیت هاي زیر به جز .................. دیده می شود.  . 133

 شاخی که بر او برگ و بر نباشد  در خور تنور و آتش باشد 

 تا همچو تو کس را پسر نباشد  فرزند هنرهاي خویشتن شو 

 گر جز هنرت خود پدر نباشد  وآنگه که هنر یافتی بشاید 

 هرچند که نامت ُعمر نباشد  چون داد کنی خود ُعَمر تو باشی  

بیت «به حرص ار شربتی خوردم، مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا» با کدام بیت زیر از نظر مفهومی هم راستا  . 134

است؟

 عفو کن من خود گرفتار توام  گر گناهی کرده ام بر من نگیر  

 دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود  رشتۀ تسبیح اگر بگسست معذورم بدار  

 تو مرا تشنه و مستسقی و بیمار مگیر  شربت رحمت تو بر همگان گردان است  

 که من غافل نگاهی دیده ام از چشم میگونی  نه مستم محتسب بگذار از خود بی خبر باشم  

مفهوم دو بیِت کدام گزینه نزدیک به هم است؟  . 135

 عشق را در کار گیر و عقل را بی کار کن  الابالی پیشه گیر و عاقلی بر طاق نه 

 تا داِد خود از کهتر و مهتر بستانی  رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز  

  دردي نه دواپذیر دارد  دانست که دل اسیر دارد

هرکه بر چهره از این داغ نشانی دارد  عشق داغی ست که تا مرگ نیاید نرود  

که راه عشق پی بردن نه ُخرد است  پی آن گیر کاین ره پیش برده ست  

بشتاب که جاي چاره سازي ست  گفت اي پسر این نه جاي بازي ست 

من به جان خواهم تو را عشق، اي بالي آسمانی گرچه دانم آسمان کردت بالي جان ولیکن 

خود به کران نمی رسد جور و جفاي آسمان  چند ِکشند اهِل دل بار بالي آسمان 

مفهوم عبارت: «و حکمت با مالیکه می گفت: شما در گل منگرید؛ در دل بنگرید» از مرصاد العباِد نجم الدین رازي، در کدام بیت نیامده است؟  . 136

چند بینی صورت آخر چند چند؟   چشم ابلیسانه را یک دم ببند  

برگذشت از چرخ و از کوکب به دل   آدمی بسرشته از یک مشت گل  

مغز بین او را مبینش استخوان   خواجه را جان بین مبین جسم گران  

خود بر ثناي لطف براندي ثناي خاك   خاك، چهل صباح سرشتی به دست صنع  

مفهوم بیت «کمال عقل آن باشد در این راه / که گوید نیستم از هیچ آگاه» در کدام بیت زیر دیده  می شود؟  . 137

 کی توان بود کردگار شناس با تقاضاي عقل و نفس و حواس  

ذات او هم بدو توان دانست    به خودش کس شناخت نتوانست  

عجز در راه او شناخت شناخت   عقل حقش بتوخت (به جا آورد) نیک بتاخت  

فضل او مر تو را برد بر او   عقل رهبر ولیک تا دِر او  
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درون مایه و پیام کلی داستان قصۀ عینکم در کدام گزینه آمده است؟  . 138

تنگ دستِی دانش آموزان و محروم ماندن از تحصیل بی توجهی به کودکان در خانه و مدرسه

برداشتن عینک بدبینی و سوءظن خرافاِت نهادینه  شده در ذهن مردم

عبارت «در نظرش اگر یک روي زندگی زشت می شد، روي دیگري بود که بشود به آن پناه برد» با همۀ بیت هاي زیر، به جز .................. ، هم مفهوم  . 139

است.

رو شکر کن مباد که از بد بتر شود    روزي اگر غمی رسدت تنگدل مباش  

سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی  خار ارچه جان بکاهد، گل عذر او بخواهد  

 انگشت، ترجمان زبان است الل را   ده در شود گشاده، شود بسته چون دري 

جاي دگر ز پرتوس آفاق با ضیاست جایی اگر ز غیبت او تیره شد جهان  

مفهوم بیت «کمال عقل آن باشد در این راه/ که گوید نیستم از هیچ آگاه» به کدام رباعی زیر نزدیک تر است؟  . 140

نرمک نرمک، باده خور و چنگ نواز   وقت سحر است خیز اي مایۀ ناز   

و آنها که شدند، کس نمی آید باز   کان ها که به جایند نپایند بسی  

کردم همه مشکالت کلّی را حل   از جرم ِگل سیاه تا اوج زحل  

 هر بند گشاده شد به جز بند اجل بگشادم بندهاي مشکل به حیل   

یک چند ز استادي خود شاد شدیم   یک چند به کودکی به استاد شدیم  

از خاك برآمدیم و بر باد شدیم  پایان سخن شنو که ما را چه رسید   

وین حرف معما نه تو خوانی و نه من   اسرار ازل را نه تو دانی و نه من  

چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من   هست از پس پرده گفت وگوي من و تو  

مضمون دو بیت در کدام گزینه یکسان نیست؟  . 141

 یلی که سینۀ ظلمت دریده می آید  صداي سّم سمند سپیده می آید 

 گل از پرده روزي به در خواهد آمد  شبی با نسیم سحر خواهد آمد 

پرنده اي که به خون پرکشیده می آید  به سوي قلّۀ بی انتهاي بیداري 

ز ره مهدي منتظر خواهد آمد چراغ هدایت، فروغ والیت  

به دشت ژاله گل نودمیده می آید  بهار آمده با کاروان الله به باغ 

پرنده و پر و پرواز با تو خواهد بود تو خواهی آمد و آواز با تو خواهد بود  

کسی که دوش به دوش سپیده می آید  گرفته بیرق تابان عشق را بر دوش  

تبردار ایمان تباران کجاست؟ زمین گشته بتخانۀ بتگران 

مفهوم بیت «دي شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر / کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست» به کدام بیت زیر نزدیک نیست؟  . 142

 آدمی آن است که اکنون پري ست   چون فلک از عهد سلیمان بري ست  

برحذر است آدمی از آدمی    دور نگر کز سر نامردمی  

ملک همان است، سلیمان کجاست؟   ملک سلیمان مطلب کان کجاست  

مصلحت آن بود که بگریختم  با نفس هر که برآمیختم 

از نظر تصویرسازي میان دو بیت کدام گزینه شباهت دیده نمی شود؟  . 143

 همه رزمگه کوه فوالد گشت  چو آن آهنین کوه آمد به دشت  

همان پوشش چرخ جوشن شده  است  تو گفتی زمین کوه آهن شده  است

  که شد ساخته کارش از زهر چشم  چنان دید بر روي دشمن ز خشم 

ندیدي که خشم آورد چشم اوي بپرهیز و پیچان شو از خشم اوي  

بینداخت شمشیر را شاه دین به نام خداي جهان آفرین 

کرد او اندر غزایش کاهلی در زمان انداخت شمشیر آن علی   

بزد بوسه بر دست او جبرئیل چو غلتید در خاك آن ژنده فیل  

سپهر آن زمان دست او داد بوس بزد بر بر و سینۀ اشکبوس
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مفهوم عبارت زیر در کدام گزینه دیده می شود؟   . 144

«مردمی که به خانه هاي تاریک و بی دریچه عادت کرده اند، از پنجره هاي باز و نورگیر، گریزان هستند.»

افسوس / آفتاب مفهوم بی دریغ عدالت بود / و آنان به عدل شیفته بودند / و اکنون با آفتاب گونه اي / آنان را این گونه فریفته بودند

ستاره  باراِن جواب کدام سالمی / به آفتاب / از دریچۀ تاریک؟ / کالم از نگاه تو شکل می بندِد 

شب با گلوي خونین خوانده است دیرگاه / دریا نشسته سرد / یک شاخه در سیاهی جنگل / به سوي نور / فریاد می کشد

نگران با من استاده سحر / صبح می خواهد از من / کز مبارك دم او / آورم این قوم به جان باخته را / بلکه خبر 

مفهوم «پایان ناپذیري راه عشق» از کدام بیت برنمی آید؟  . 145

زیرا که حد وادي هجران پدید نیست حد تو صبر کردن و خون خوردن است و بس

کش صد هزار منزل بیش است در بدایت (ابتدا) این راه را نهایت صورت کجا توان بست

آن برد سر که باز کشید از کنار پاي از بحر عشق او که ندارد کناره اي

دریاي عشق را چه کنم چون کنار نیست گوید خرد که از غم عشقش کنار جو

جمع نشدن عشق و آسایش در همۀ بیت هاي زیر به جز بیت .................. ، دیده می شود.  . 146

کوهکن از اهتمام کارفرما فارغ است ذوق کار عشق، دارد جنگ با آسودگی

آن را که خار پیرهن از آرزو بود آسودگی به خواب نبیند تمام عمر

کرد شام عاشقان چون صبح روي روشنش آن دالرامی که آرامی نباشد با منش

خانه اي کز خود برآرد آب، جاي خواب نیست تهمت آسودگی بر دیدة عاشق خطاست

مفهوم «پاکبازي عاشقانه» از کدام بیت دریافت نمی شود؟  . 147

آخر به کام خویش نظرباز می رسد یعقوب چشم باخته را یافت عاقبت

هرچه داري جمله دربازي خوش است در طریق عاشقی چون عاشقان

در قمار عشق هرکس را که میل بردن است نیست راهی از دل و دین باختن نزدیک تر

جز ترك توشه توشۀ راه نجات نیست بگذار هرچه داري و بگذر که مرد را

مفهوم بیت «گرچه ز شراب عشق مستم / عاشق تر از این کنم که هستم» به کدام بیت زیر نزدیک است؟  . 148

خم می گو سر خود گیر که من مدهوشم دست عشقت قدحی داد و ببرد از هوشم

گرت ز دست برآید نگار من باشی در آن چمن که بتان دست عاشقان گیرند

باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد صوفی مجلس که دوش جام و قدح می شکست

شامگاهان نگران باش که سرخوش آمد صوفی ما که ز ِورد سحري مست شدي

مفهوم کدام بیت از مفهوم بیت هاي دیگر کمی دور است؟  . 149

دردي نه دواپذیر دارد دانست که دل اسیر دارد

از گرفتاري ایام نجاتم دادند گرچه از عشق کشیدند به صد بند مرا

نی پاي گریز است و نه امّید رهایی آن را که چو من صید غم عشق تو گردد

ذوق اگر داري درآ در بحر بی پایان ما غرق دریاییم و خوش خوش دست و پایی می زنیم

مضمون بیت «از شبنم عشق خاك آدم گل شد / صد فتنه و شور در جهان حاصل شد» در کدام بیت زیر وجود ندارد؟  . 150

ما همه ز آن جرعۀ دوست به دست آمدیم خاك بد آدم که دوست جرعه بر آن خاك ریخت

گر خلق از آب و خاك تو از مشک و عنبري تو خود فرشته اي نه از این گل سرشته اي

از خاك در میکده و آب خمار است من کیستم؟ آن مست که ترکیب وجودم

سراپاي من آتش طور کن که خاکم گل از آب انگور کن
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مفهوم بیت «آسمان بار امانت نتوانست کشید / قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند» با کدام بیت زیر نزدیکی بیشتري دارد؟  . 151

باورم نیست که دیگر به میان می آید دل به عشق تو سپردم به امانت لیکن

امّید که بر خاك در او بسپاریم جان در تن ما عشق نهاده به امانت

این قرعه را کشید مشیّت به نام ما هر خازنی به گنج امانت امین نبود

تا سر کوي تو دیدم همه رفت از یادم من که از ُخلد برین دل نگران بستم بار

مفهوم کدام بیت با بیت «نهان گشت آیین فرزانگان / پراکنده شد نام دیوانگان» نزدیکی کمتري دارد؟  . 152

زیرا که هنرور و سخندانم دشنام خورم ز مردم نادان

بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی ست پري نهفته رخ و دیو در کرشمۀ حسن

بی تمیز ارجمند و عاقل خوار اوفتاده ست در جهان بسیار

به غلط ره بر آستان ندهند سفله بر صدر و اهل دانش را

مفهوم سرودة «ممکن از ناممکن می پرسد: / «خانه ات کجاست؟» / پاسخ می آید: / در رؤیاي یک ناتوان» در کدام بیت زیر دیده  می شود؟  . 153

 هست ممکن که نیست زیرکسار  هر که جوید محال ناممکن 

 که با تخت زمرد بس نیاید کوشش مینا (شیشۀ رنگی)  ولیکن از طریق آرزو پختن خرد داند 

 مرد دانا گرد ناممکن نگردد خیرخیر (بیهوده)  در جهان او را نظیري یافتن ناممکن است 

 دگر خواستن، پس توانستن است  سِر مایۀ مرد دانستن است 

بیت «از شبنم عشق خاك آدم گل شد / صد فتنه و شور در جهان حاصل شد» با همۀ بیت هاي زیر به جز .................. ، تناسب مفهومی دارد.  . 154

گل وجود من آغشتۀ گالب و نبید (شراب) نبود چنگ و رباب و نبید و عود که بود

از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باك اگر شراب خوري جرعه اي فشان بر خاك

جنبشی در آدم و حوا نهاد از خمستان جرعه اي بر خاك ریخت

صائب خمیرمایۀ بت خانه ایم ما مهر بتان در آب و گل ما سرشته اند

مفهوم «دانش همیشه بیهوده است، مگر آن که کاري باشد» به ترتیب با مفهوم کدام بیت در تناسب و در تضاد است؟   . 155

 صاحب دالن نه کنج عبادت براي نان  الف) نان از براي کنج عبادت گزیده اند  

 چون عمل در تو نیست نادانی  ب) علم چندان که بیشتر خوانی

 ور نماند به گفتنش کردار  ج) گفت عالم به گوش جان بشنو

 مشکل عشق را جواب نداشت  د) عقل اگر چند عقده ها (گره ها) حل کرد

الف و ج د و الف ب و ج ب و الف

مفهوم «روح را خاك نتواند مبّدل به غبارش سازد / زیرا هر دم به تالش است تا که فرا رود» به کدام بیت زیر نزدیک است؟  . 156

 خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم حجاب چهرة جان می شود غباِر تنم  

 باده آسوده است از گردي که بر مینا نشست جسم خاکی در صفاي دل نیندازد خلل  

 تا به خاك کوي او بسپارمش  قالب بی روح دارم، می برم 

 جان رها کن، آفرینش خاك او  جان پاکان خاك جان پاك او  
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مفهوم دو بیت کدام گزینه نزدیک به هم است؟  . 157

 نه چون بی غمانم هوسناك کن  دلم را بده عزم بر بندگی 

 زین همه در سایۀ لطفت پناه آورده ایم  دیو رهزن در کمین، نفس و هوا اعداي دین

مکافات آن بر سرم خاك کن  به خاك درت گر نیارم سجود 

چون بی سر و پا کرد او این پا و سِر ما را  بی پاي طواف آریم، بی سر به سجود آییم  

دل لشکر دیو غمناك کن  نشاطی بده در عبادت مرا  

به چنگ اندرون گرزة زال زر بر آن لشکر دیو بر، حمله بر  

ز هولم در آن روز بی باك کن  به حشرم بده نامه در دست راست  

به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر 

مضمون عبارت « الطاف الوهیّت به ِسّر مالئکه فرومی گفت که شما در گل منگرید در دل نگرید. روزکی چند صبر کنید تا من بر این یک مشت خاك  . 158

دست کاري قدرت بنمایم تا شما در این آینه نقش هاي بوقلمون بینید.» در کدام بیت زیر دیده  نمی شود؟

دیو آدم را نبیند غیر طین تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین 

خاك چه دانست که او غمزة غمازه شود آب چه دانست که او گوهر گوینده شود

یا چه جان است نگویی که منش پیرهنم کیست در دیده که از دیده برون می نگرد

او را پس از بقا به ضرورت بود فنا هر صورتی کز آتش و باد است و آب و خاك

بیت «سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  . 159

درد تو به جان خسته داریم اي دوست   ما دل به غم تو بسته داریم اي دوست  

بی دلی کز درد داغی بر جگر دارد کجاست؟ دردمندي کز محبت در دلش دردي است کو؟  

 فریاد برآید ز دل هر که بخواند  فریاد که گر جور فراق تو نویسم

 پیداست که قاصد چه به سمع تو رساند  شرح غم هجران تو هم با تو توان گفت

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  . 160

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل  

 بر آب دیدة بیچارگان نبخشاید  کسی که در دل شب خواب بی غمی کرده ست

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است   ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است  

 که روشنش شود آب دو دیدة یعقوب  فراق روي چو تو یوسفی کسی داند

مفهوم کدام بیت با بیت زیر متفاوت است؟  . 161

داند این آنکه ازین غم بود او را قدري»   «تو چه دانی که چه ها کرد فراقت با من  

مست نداند تمیز کرد گل از خار   خفته نیارد شناخت لعل ز خارا  

 کسی داند که چون یوسف عزیزي در سفر دارد  بالي هجر و درد اشتیاق پیر کنعانی

 که حال غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل    مالمت گوي عاشق را چه گوید مردم دانا؟

کجا داند قدر آن وصال و آشنایی را   کسی تا خود نبیند جاي خالی را ز محبوبش  

مفهوم نهایی کدام بیت نسبت به بقیه دورتر است؟  . 162

بر سرم سایۀ آن سرو سهی باال بود    می شکفتم ز طرب زانکه چو گل بر لب جوي 

ناز از سربنه و سایه بر این خاك انداز     به سر سبز تو اي سرو که گر خاك شوم 

زین چمن سایۀ آن سرو روان ما را بس    گلعذاري ز گلستان جهان ما را بس 

همچو سرو چمن خلد سراپاي تو خوش (طري: با طراوت)   همچو گلبرگ طري هست وجود تو لطیف 
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کدام بیت مفهوم متفاوتی دارد؟  . 163

که ناکس کس نمی گردد بدین باالنشینی ها  من از بی قدري خار سر دیوار دانستم 

که نیستش به کس از تاج و تخت پروایی    زمام دل به کسی داده ام من درویش 

تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس    فلک به مردم نادان دهد زمام مراد 

نهان راستی آشکارا گزند   هنر خوار شد جادویی ارجمند 

کدام گزینه از لحاظ مفهومی با بقیه تفاوت دارد؟  . 164

تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم   دل بیمار شد از دست رفیقان مددي 

طلب از سایۀ میمون همایی بکنیم   سایۀ طایر کم حوصله کاري نکند 

تا در آن آب و هوا نشو و نمایی بکنیم   خشک شد بیخ طرب راه خرابات کجاست 

کار صعب است مبادا که خطایی بکنیم    مدد از خاطر رندان طلب اي دل ور نه 

مفهوم عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟   . 165

«مردمی که به خانه هاي تاریک و بی دریچه عادت کرده اند، از پنجره هاي باز و نورگیر گریزان هستند.»

  در دل تنگ پرگره پنجره باز می کنی در شب ابرگین غم مشعله ها درآوري 

 از گالب آید جعل را بیهشی (سرگین: فضلۀ چهارپایان)   چون جعل گشتست از سرگین کشی

 چون سبب دانی دوا کردن جلی ست  گفت من رنجش همی دانم ز چیست 

 خلق در ماندند اندر بی هشیش  تا که می  خوردست و یا بنگ و حشیش 

کدام گزینه مفهوم متفاوتی با بقیه دارد؟  . 166

 زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند  تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او 

 در عشق دیدن تو هواخواه غربتم   من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویش 

بمان تا عزیزي ز چاهی برآید   وطن چاهسار است و بند عزیزان 

 گفتم من و طالع نگونسارم   ترسیدم و پشت بر وطن کردم 

عبارت «آن ها روحیۀ ضعیفی داشتند، انگار از همه بریده بودند و حتی کورسویی از امید در دلشان پیدا نبود» با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟  . 167

 به دشت پرمالل ما پرنده پر نمی زند  در این سراي بی کسی کسی به در نمی زند

 اینم همی ستاند و آنم نمی دهد  از بهر بوسه اي ز لبش جان همی دهم

 تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود   صرف شد عمر گران مایه به معشوقه و می 

 اسباب جمع داري و کاري نمی کنی  اي دل به کوي عشق  گذاري نمی کنی

مفهوم کدام بیت با بقیۀ ابیات متفاوت است؟  . 168

کس خورد ماء حمیمی چون بود ماء معین؟   شعر من ماء معین است و شعر تو ماء حمیم  

جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست   معنی آب زندگی و روضۀ ارم  

همان شیوة باستان عنصري   مرا شیوه اي خاص و تازه است و داشت

قبول خاطر و لطف سخن خداداد است   حسد چه می بري اي سست نظم بر حافظ

کدام بیت با عقیدة عطار در حکایت «مردان واقعی» تقابل معنایی دارد؟  . 169

هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را   یار مردان خدا باش که در کشتی نوح  

کشیدن رنج و کردن بردباري   بس است این انزوا و خاکساري  

آري شود ولیک به خون جگر شود   گویند سنگ لعل شود در مقام صبر  

پیوند ز غیر حق بریدن خوش تر در گوشۀ انزوا خزیدن خوش تر
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یکی از ابیات زیر مفهوم متفاوتی با بقیه دارد، آن گزینه کدام است؟  . 170

که تو به گفتن حق شهرة زمان شده اي سخن بگو  و مترس از مالمت اي حجت   

مگر به خالق دادار خلق عّز و جل   طمع ندارم ازین پس ز خلق جاه و محل  

فضل مرا به جمله مقرند خاص و عام  در کار خویش عاجز و درمانده نیستم  

غرزنان برزنند و غرچگان روستا   من عزیزم مصر حکمت را و این نامحرمان  

مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  . 171

عالم ذکر معانی را منم فرمانروا   مریم بکر معانی را منم روح القدس

دست نثر من زند سحبان وائل را قفا   رشک نظم من خورد حسان ثابت را جگر  

به دانش دبیري و نه شاعري را   نگر نشمري اي برادر گزافه  

در جهان ملک سخن راندن مسلم شد مرا   نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشا  

کدام بیت مفهوم متفاوتی دارد؟  . 172

کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا  دلم ز صومعه بگرفت و خرقۀ سالوس  

که ندادند جز این تحفه به ما روز الست  برو اي زاهد و بر دردکشان خرده مگیر 

تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش  صوفی ز کنج صومعه با پاي خم نشست 

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند

مفهوم کدام دو بیت در تقابل با یکدیگر است؟   . 173

جز تو اي دوست که خود محرم اسرار منی  الف) محرمی نیست که مرهم بنهد بر دل من 

این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست  ب) این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است 

غمزه اي تا گره از مشکل ما بگشایی  ج) مشکلی حل نشد از مدرسه و صحبت شیخ   

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی  د) گفته بودم که بیایی غم دل با تو بگویم 

الف - د  ج - د  ب - ج  الف - ب 

مفهوم «نفی خود» از تمام ابیات زیر به دست می آید، به جز  ..................  . 174

شیخ نی ام پیش نی ام امر تو را بنده شدم   گفت که شیخی و سري پیش رو و راهبري 

رفتم و دیوانه شدم سلسله بند نده شدم  گفت که دیوانه نه اي الیق این خانه نه اي

کز نظر و گردش او نور پذیرنده شدم  شکر کند خاك دژم از فلک و چرخ به خم  

پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم  گفت که تو کشته نه اي در طرب آغشته نه اي

کدام بیت مفهوم عبارت «العبد یدبّر و اهللا یقّدر» را ندارد؟  . 175

که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت  مکن به  نامه سیاهی مالمت من مست

قومی دگر حواله به تقدیر می کنند قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست   

تا خود درون پرده چه تدبیر می کنند ما از برون در شده مغرور صد فریب 

 اگر موافق تدبیر من شود تقدیر  برآن سرم که ننوشم می و گنه نکنم 

مفهوم کدام گزینه با بیت «چون شیر به خود سپه شکن باش / فرزند خصال خویشتن باش» تناسب معنایی ندارد؟  . 176

حاجت برم که فعل گدایان خرمن است  از من نیاید آنکه به دهقان و کدخداي 

مینداز خود را چو روباه شل  برو شیر درنده باش، اي دغل 

پاي ریاضتت به چه در قید دامن است؟  این دست سلطنت که تو داري به ملک شعر 

شیر اگر مفلوج باشد همچنان از سگ به است (مخنث: مرد زن نما)  گرچه درویشم بحمداهللا مخنث نیستم 
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مفهوم کدام بیت با بقیه فرق دارد؟  . 177

ضعیف است از دویدن دم به دم بیمار می گردد  صبا افتان و خیزان گرد گل بسیار می گردد 

نسیم صبح که جان می دهد ز بیماري به بوي خلق تو یابد حیات و برخیزد

وز رفیقان ره استمداد همت می کنم  با صبا افتان و خیزان می روم تا کوي دوست

گر از آن یار سفرکرده پیامی داري  اي صبا سوختگان بر سر ره منتظرند

بیت «یکی را دهد تاج و تخت و کاله / یکی را نشاند به خاك سیاه» با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟  . 178

بر سیرت و بر عادت گیاهی  چونان که فزودي بکاهی، ایراك (زیرا که) 

این عّزت من بس که خداوند تویی  این دولت من بس که منم بندة تو  

هرگز عزیزکرده جودت مباد خوار  هرگز بلندکرده بختت مباد پست  

من از حق شناسم نه از عمر و زید  اگر عّز و جاه است و گر ذّل و قید 

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟   . 179

گوید چه نشینی که سواران همه رفتند»  «آن گرد شتابنده که در دامن صحراست 

 هر کو ز اختیار نرست اختیار نیست  گویند عشق چیست بگو ترك اختیار  

هیچ دامی مانع از جوالن نگردد آب را  دیدة حسرت عنان عمر نتواند گرفت 

کسی محکم عنان باد پاي عمر چون دارد؟  نفس یک پا درون خانه یک پا در بُرون دارد 

دنبال هم چو رشتۀ گوهر فتاده ایم  بر رشتۀ گسستۀ عمر سبک عنان  

مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  . 180

عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها  عقل گوید: شش جهت حّد است و بیرون راه نیست 

عشق دیده زان سوي بازار و بازارها  عقل بازاري بدید و تاجري آغاز کرد   

ترك منبرها بگفته، بر شده بر دارها  اي بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق 

عاقالن تیره دل را در درون انکارها  عاشقان دردکش را در درون اقرارهاست  

مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  . 181

دستی بزن که از غم و غمخوار فارغیم  غم را چه َزهره باشد تا نام ما برد 

از سود و از زیان و ز بازار فارغیم   رختی که داشتیم به یغما ببرد عشق

ورنه از این طریق ز گفتار فارغیم  آهن رباي جذب رفیقان کشید حرف

 دّکان خراب کرده و از کار فارغیم  خانه گرو نهاده و در کوي او مقیم  
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چون مفهوم کلّی بیت سوال این است که با وجود تهیدستی، مثل شاهان بخشندگی می کرد، با گزینۀ دوم یکسان است عبارت «از دست خشک سبو آب می چکد»، یعنی با این که گزینه 2

تهیدست است، بخشنده نیز هست.

1

مفهوم مشترك بیت داده شده در سوال و گزینۀ اّول، برتري عشق بر عقل است.  گزینه 2

گزینۀ دوم: نکوهش عقل، گزینۀ سوم: اهل عقل از درك عشق، عاجز هستند. گزینۀ چهارم: تقابل عشق و عقل و ناتوانی عقل در برابر عشق. 

2

: نتیجۀ ستمگري، نابودي ظالم است .  در سایر گزینه ها ناپایداري و گذرا بودن عمر و دولت مطرح شده است و اغتناِم فرصت اّما مفهوم گزینۀ  گزینه 1 31

در این گزینه تنها سخن از ناپایداري و کوتاهی عمر است اما در گزینه هاي دیگر از صبوري و اغتنام فرصت براي شادي و همانند آن سخن رفته است. گزینه 3 4

مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ  به ماجراي خلقت انسان اشاره می کنند. گزینه 1 51

در سایر گزینه ها می گوید «از ماست که بر ماست» اّما در این گزینه می گوید که من نیک خواه توام و تو بدخواه من  گزینه 2 6

) «راضی بودن به دوري از معشوق با خواندن نامۀ او» اّما مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها، قانع بودن به مال کم دنیا است.  مفهوم بیت گزینۀ ( گزینه 1 71

»: هر کسی، محرم راز عشق نیست.  مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

»: شکوه از بی وفایی معشوق  گزینۀ «

»: اّدعاي عاشقی بسیار آسان است و دلیل بر عشق حقیقی نیست.  گزینۀ «

»: بالکشی عاشق؛ رنج عشق براي عاشق لّذت بخش است. گزینۀ «

84

1

2

3

گزینه 4

) عاشق عیب معشوق را نمی بیند. ) ناسازگاري معشوق / گزینۀ  ) هّمت عالی داشتن / گزینۀ  «هر روز به طبعی دیگر بودن» ، عدِم ثُبات رأي را می رساند. مفهوم سایر گزینه ها: گزینۀ 

9

123

شاعر معتقد است اگر گناهی انجام داده به دلیل فراهم بودن زمینه هاي گناه است، به همین دلیل امید به کرم و بخشایش خدا دارد.  گزینه 1 10

حافظ شیخ را به طنز پاك دامن شمرده ، یعنی کسی که دامنش به می عشق آلوده نشده است. گزینه 3 11

در بیت صورت سوال و گزینۀ  به ازلی بودن عشق و وجود آن در خلقت بشر اشاره شده است.  گزینه 4 124

شاعر تأکید می کند که شرایط به گونه اي بود که مرا ناچار و ناگریز می کرد. گزینه 4 13

: بازگشت انسان به سوي خداست.  مفهوم بیت صورت سؤال و گزینۀ  گزینه 3

مفهوم سایر گزینه ها: 

: سفارش به تاثیر پذیرفتن از موسیقی  گزینۀ 

: با حواس ظاهري نمی توان قواي باطنی (نظیر عشق) را درك کرد.  گزینۀ 

: تاثیر قضا و قدر و حتمی بودن آن  گزینۀ 

143

1

2

4

ابیات این گزینه به بی ارزشی ارزش ها اشاره دارد. گزینه 1 15

یعنی اي کسانی که از ترس خداوند جهان دل بریده اید و نمی ترسید.  گزینه 1 16

تو می دانی و من نمی دانم که در آفرینش انسان چه رمز و رازي نهفته است.  گزینه 2 17

مفهوم عبارت سؤال «توّکل داشتن»و «راضی بودن به خواست الهی» است.  گزینه 4 18

: راضی بودن به خواست و مشّیت الهی است، اّما مفهوم بیت  همیشه عاشق معشوق بودن و رازداري است.  مفهوم عبارت سؤال و گزینه هاي  و  و  گزینه 1 192341

شیر آغوز پایه عضله و استخوان بندي طفل را محکم می کند، به همین دلیل عبارت گزینۀ  با صورت سؤال ارتباط مفهومی دارد.  گزینه 3 203

، به دشمنی روزگار با شاعر اشاره می کند. مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها «نرمی و مدارا با دشمنان» است. در گزینۀ  گزینه 4 214

تنها در گزینۀ  است که به باده ننوشیدن انسان (خاك) اشاره شده است. گزینه 1 221

مفهوم مشترك هر دو بیت: تجلی حسن الهی همان آفرینش بود که موجب ایجاد عشق و شور در جهان گردید. گزینه 3 23

1
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عشق چون آتش است هرگز پنهان نمی ماند ،رنگ رخسار خبر می دهد از سّر درون  گزینه 2 24

کُل شیء یرجُع الی اصله: هر چیزي سرانجام به اصل خود باز می گردد که در بیت  شاعر دل را قطره اي از دریاي عشق می داند که از راه اشک چشم به این دریاي عشق باز می گردد.  گزینه 1 251

): لّذت رفاه بادآورده / خوش بختی واقعی آن است که بدون رنج به دست بیاید!  مفهوم گزینۀ ( گزینه 4

مفهوم مشترك سایر گزینه ها: ناپایداري قدرت دنیوي 

معنی بیت ها:  

) امروز که امکان و نیرو داري،/ ریشۀ کاري را محکم کن که میوه خوش بختی را به ارمغان بیاورد. 

) هشیار باش که دنیا پیش از وجود تو، به کام دیگران بود / و پس از مرگ تو نیز به کام دیگران خواهد بود. 

) امروز که سلطنت داري، [به مردم ناتوان و ستم دیده] کمک کن/ زیرا این پادشاهی و فرمان روایی پس از تو به دیگران و پس از آن ها [هم] به دیگران خواهد رسید. 

) خوش بختی [- ِ حقیقی] آن است که بدون زحمت به دست بیاید؛/ وگرنه، با رنج و کوشش، [توفیق در] امور زندگی ارزش زیادي ندارد. 

264

1

2

3

4

مفهوم صورت سؤال این است که باید به خوي و خصال خویشتن مّتکی بود و نه به آبا و اجداد خود که در گزینۀ  به مضمون دیگري اشاره دارد که خردمند باید در پی نام نیک آرزوي گزینه 3

زیستن داشته باشد و گزینه   هاي دیگر با صورت سؤال مفهومی یکسان دارند.

273

) به معنی «که» (حرف ربط وابسته ساز) است. معنی بیت: دلیري که نام او اشکبوس بود مانند طبل جنگی فریاد زد.  واژة «کجا» در گزینۀ  گزینه 3

اّما در بیت سؤال و سایر گزینه ها نمایندة جا و مکان است. 

283

: بلندي و پستی از خداست. خداوند به هر که بخواهد عّزت و به هرکه نخواهد ِذلّت عطا می کند.  مفهوم بیت سوال و بیت گزینۀ  گزینه 2

: بلندي مقام و شأن ممدوِح شاعر است.  ، و  مفهوم گزینه هاي  ، 

292

134

) به  به خود اتّکایی و بهره مندي از دست رنج خود اشاره می کنند.  مفهوم بیت سؤال و گزینۀ  گزینه 1

مفهوم سایر گزینه ها: 

) فقیر نوازي و توّجه به فقرا و نیازمندان   گزینۀ 

) هر کاري که انجام می شود طبق توفیق و عنایات خداوند است.  گزینۀ 

) توّجه معشوق، درویش را پادشاه می سازد.  گزینۀ 

301

2

3

4

» به «تنهایی و بی کسی» اشاره دارد و اما سایر گزینه ها مخاطب را تشویق می کنند که به دیگر ببخشد و احسان و نیکو کاري کند.  مفهوم بیت « گزینه 3 313

مفهوم مشترك ابیات «ب» و «پ»: همۀ کم و زیاد شدن ها به دست خداست: این ابیات به آیۀ «تُعزِّ من تَشا و تُذلِّ َمن تَشا» اشاره دارند مضمون آیه: خدا به هرکه بخواهد عّزت و گزینه 1

سربلندي و به هر که نخواهد ذلّت عطا می کند. 

مفاهیم سایر ابیات:  

الف: کمال عقل در رسیدن به این نکته است که از درك خدا عاجز و ناتوان است. 

پ: شروع تحمیدیّه به نام خداوندي که معیار سنجش سخنان و اثر بخشی گفتار است. 

ت: بی توفیق و عنایت خدا هیچ تدبیر و اندیشه اي سودمند نیست. 

32

» ناتوانی خرد و عقل در شناختن خداوند متعال است.  مفهوم کلّی بیت سوال و گزینه ي « گزینه 4

مفهوم سایر گزینه ها 

) «توصیف عقل» که اّولین آفریده است و از همۀ مخلوقات برتر است.  گزینۀ 

) برتري عارف خداشناس بر وهم و عقل و حواس ظاهري و مقیاس.  گزینۀ 

) ازلی و ابدي بودن خداوند  گزینۀ 

334

1

2

3

» «توصیف ُوسعت آفرینش خدا » و مضمون بیت سوال «ناتوانی عقل و خرد در درك و شناخت خداوند است» و همین مضمون در گزینه هاي  ،  و  وجود  دارد. اّما مضمون بیت « گزینه 1

«فرمانبري عقل و خرد از امر خدا»است. 

342341

،  و  «ناتوانی عقل و خرد در درك و شناخت خدا» است اّما مفهوم کلّی گزینۀ  «توصیف آفرینش خداست»  مفهوم گزینه هاي  گزینه 3

: خداوندي که آسمان را برپاي داشت و ستارگان را روشنایی داد و بی واسطه به خرد و عقل، حکمت الهی را آموخت.  معنی گزینۀ 

351243

3

» «راهنمایی عقل و شایستگی او در راه شناخت خدا» است.  مفهوم مشترك بیت هاي  ، و  «ناتوانی خرد و عقل در درك و شناخت خداوند» است اّما پیام بیت « گزینه 1 362341

مفهوم بیت سوال و سایر گزینه ها « ناتوانی عقل و خرد در درك و شناخت خداوند» است. اما مفهوم گزینه  ناظر بر عبارت «َمْن َعَرف نَْفَسُه َفقد َعَرف َربُّه» است؛ یعنی «الزمه ي شناخت گزینه 3

حق، شناخت خویش است» نظیر بیت زیر: 

 کی شناسی خدا را هرگز»   «اي شده از شناخت خود عاجز 

سنایی غزنوي

373
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» یافت می شود.   مفعوم بیت سوال «ناتوانی عقل و خرد در درك و شناخت» است و این مفهوم در گزینۀ « گزینه 1

مفهوم گزینه ها: 

: هدف آفرینش همه چیز، خداوند است.  گزینۀ 

: راهنمایی عقل و خرد در شناخت خدا  گزینۀ 

: ارادة الهی بر همه چیز مسلّط و چیره است.  گزینۀ 

381

2

3

4

»: «عظمت، غرور مخصوص خداست، اوست که قدیم و بی نیاز است»  مفهوم گزینۀ « گزینه 1

،  و  «عّزت و ذلّت به دست خداوند است»  اما مفهوم گزینه هاي 

391

234

مفهوم کلّی بیت سوال و سایر گزینه ها: «همۀ عّزت ها و ذلّت به دست خداست» اما مفهوم گزینۀ  «سربلندي و خواري هرکس به ذات و سرشت خود او باز می گردد.» گزینه 2 402

»: «خدا زبان را شیرین ساخت و » وجود دارد. مفهوم مصراع اّول گزینۀ « مفهوم بیت سوال« نام خدا زبان و بیان انسان را شیرین می سازد» این مفهوم به گونه اي در مصراع اّول بیت « گزینه 1

به شهد سخن بارور ساخت» 

: هیچ اندیشه و سخنی جز به نام خدا آغاز و پایان نمی پذیرد.  گزینۀ 

: سخن با همۀ گستاخی نمی توان حقِّ شناختن خدا را ادا کند.  گزینۀ 

: هر که از تو نگوید و به یاد تو نباشد خاموش و فراموش باشد.  گزینۀ 

4111

2

3

4

» وجود دارد.  مفهوم بیت سوال«هدایت الهی، به عقل روشنایی داده و آن را از گمراهی می  رهاند» این مضمون در مصراع اّول گزینۀ « گزینه 1

مفهوم سایر گزینه: «ناتوانی عقل و خرد در درك و شناخت خداوند.» 

421

» وجود دارد.  مفهوم بیت سؤال «عطا کردن روشنایی به خرد و عقل از سوي خداست» و همین مفهوم در گزینه ي « گزینه 1

معنی بیت: اي خدا تو درون هر مزاج خردي روشن تر از چراغ عطا کردي. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: همۀ کارها تحت خواست و ارادة خداست. گزینۀ 

: راهنمایی خداوند و بی مکانی او  گزینۀ 

: خداوند بر امور پنهان آگاه و بصیر است.  گزینۀ 

431

2

3

4

» «توصیف ناپذیري شادي عاشق»  مفهوم گزینۀ « گزینه 1

مفهوم سایر گزینه ها: ناتوانی عقل و وهم (گمان) در درك و شناخت خداوند. 

441

مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها «خداوند به عقل روشنایی عطا کرده و آن را از گمراهی نجات داده است»   گزینه 1

» «روشنی عقل در برابر عظمت خداوند ناچیز و از درك او عاجز و ناتوان است.»  اّما مفهوم گزینه ي «

45

1

، و  نیز وجود دارد.   ، مفهوم بیت سؤال «احسان و کرم خدا همیشگی و بی پایان است» و همین مضمون در گزینه هاي  گزینه 3

: « خدایا از روي کرم ما را به لطف و کرمت بنواز و از در بخشندگی، از آن همه تباهی درگذر»  مفهوم گزینۀ 

46124

3

مفهوم بیت سؤال: «تکیه کردن به زور بازوي خود و تالش کردن». نظیر این مفهوم در گزینۀ  یافت می شود  گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها: 

) اتّکا نمودن به خدا در هر امر (با مفهوم باال تقابل معنایی دارد)  گزینۀ 

) سفارش به قناعت کردن و سرزنش حرص و آز و طمع  گزینۀ 

) سفارش به تحّمل سختی ها در راه عشق  گزینۀ 

473

1

2

4

» ازلی بودن عشق است؛ یعنی عشق از روز آغازین آفرینش در مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها «توصیف نظام احسن آفرینش و آفرینش بی نقص خداوند است» اّما مفهوم گزینۀ « گزینه 4

نهاد انسان بوده و تا روز ابد همیشه خواهد بود. 

484

بیت به «ید بیضا»، آوردن دست نورانی، یکی از معجزات حضرت  موسی(ع) اشاره می کند. اّما سایر گزینه ها به عبور موسی (ع) از رودخانۀ نیل و شکافته شدن آب اشاره می کنند. گزینه 2 492 :

، ناظر بر صفت «رّزاقیت خدا» است. مفهوم گزینۀ  گزینه 2

مفهوم مشترك عبارت سؤال و سایر گزینه ها این است همۀ عّزت ها و ذلّت ها به دست خداست.

502

در بیت سؤال و بیت  به صفت «کرم و بخشش الهی» اشاره شده است. گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها:

) بی کرانگی عشق - تقابل عشق و عقل گزینۀ 

513

1

3
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) ناتوانی انسان در درك و شناخت خدا گزینۀ 

) تحّمل سختی ها در راه عشق گزینۀ 

2

4

مفهوم مشترك سؤال و گزینۀ  «احسان و کرم خدا همیشگی و بی پایان است.» گزینه 3 523

) عشق فقط مایۀ سربلندي و خواري یک فرد است اّما در گزینه هاي  ،  و عّزت و ذلّت تنها به دست خداست. در گزینۀ ( گزینه 4 534123

مفهوم گزینۀ  «شاعر عیب مردم را نمی بیند و حسادت نمی ورزد» اّما در بیت سؤال و سایر گزینه ها یکی از مفاهیم زیر یافت می شود: گزینه 4

ا) غیب دان بودن خدا 

2) هر عّزت و ذلّتی به دست خداست.

3) سّتارالعیوب بودن خدا

544

همۀ ابیات به «عجز و ناتوانی انسان در درك  و توصیف و شناخت خداوند» اشاره می کند ولی مفهوم بیت  « از خود بی خود شدن شاعر از شراب عشق و جلوه گري خدا» است. گزینه 3 553

مقصود «شاعر» از عبارِت سؤال، آوردن جناس در آخر دو مصراع یک بیت است؛ یعنی آوردن در قافیه. در گزینۀ  «آهو» و «آهو» جناس همسان ندارند  گزینه 4

- خوش و شیرین - معشوقه خسرو  ) «شیرین»  گزینۀ 

- جان - جاري ) «روان»  گزینۀ 

- برهی، خالص شوي - راهی  ) «رهی»  گزینۀ 

564

312

112

212

مفهوم گزینۀ  «گفت و گوي عاشق و معشوق» است. اّما مفهوم سایر گزینه ها «توّجه به فقرا و نیازمندان است» گزینه 3 573

اوحدي مراغه اي در بیت سوم می گوید: رزاّق دیگري است (الرزق َعلی اهللا) از این رو بر خانواده و عّیال خود سخت گیري نکن اّما دیگر گزینه ها، آدمی را به  یاري دادن دیگران گزینه 3

(درویش نوازي) سفارش می کند.

58

مفهوم بیت صورت سؤال و گزینه هاي  و  و ناظر بر ارادة  الهی است. خداوند هر کس را بخواهد سروري و عّزت می بخشد و هر آن که را بخواهد خوار و ذلیل می کند. این مفهوم گزینه 4

) به «تسلیم محض عاشق در برابر معشوق» اشاره دارد و می گوید: عاشق از رّد و قبول، خواري  و عّزِت خود از سوي معشوق، متأثّر از آیۀ شریفۀ «تُعزُّ َمن تشا و تُِذلُّ َمن تَشا» است. اّما گزینۀ (

هراسی ندارد چرا که در کوي عشق هر چه از دوست رسد نکوست.

59123

4

دیگر گزینه ها مفهوم مشترکی دارند (: برتري غیرت و هّمت بر قدرت بدنی) گزینه 2

) بیتی از صائب تبریزي است. شاعر در این بیت به بیان «هّمت» پرداخته است و می گوید: مقصود از هّمت، ترویج احسان است. کسی که چنین نکند حاتم طائی نخواهد بود. اگر به کسی گزینۀ (

احسان و نیکی می کنی نباید بر او مّنت بگذاري زیرا احسان تو باطل و زایل خواهد شد:

 دگر گر با کسی کردي نکویی 

 نکویی گر کنی مّنت منه زان

 نباشد نیکویی گر بازگویی  

که باطل شد ز مّنت جود و احسان 

(ناصر خسرو)

60

2

مفهوم محوري بیت صورت سؤال و گزینه هاي  و  و  «درویش نوازي» است. کمک به نیازمندان و دستگیري ضعفا به هنگام قدرت و استطاعت از جمله مفاهیم پر کاربردي است که گزینه 3

اغلب شاعران، خوانندگان و مخاطبین خود را به این رفتار انسان دوستانه ( درویش نوازي) ترغیب و تشویق کرده اند. 

مفهوم بیت سوم به «ناپایداري قدرت دنیایی» اشاره دارد.

61124

بیت سؤال و گزینه هاي  و و  بر «رّزاق بودن خداوند» تأکید دارد و نیز تلمیح دارد به آیۀ  سورة ذاریات «اِّن اَهللا ُهَو الرّزاُق ُذو الُقوَِّه الَمتیُن» (همانا روزي دهنده خداست که گزینه 3

صاحب قّوت و قدرت است) 

گزینۀ  به بیان اصالت ذات می پردازد و می گوید: هر دو نوع زنبور از یک گل و باغ بهره می برند اّما از یکی عسل و شهد و شیرینی به دست می آید و از دیگري نیش و دردسر حادث می شود.

6212458

3

) به سرگشتگی و ناتوانی عقل در شناخت خدا اشاره دارد. بیت صورت سؤال و گزینۀ یاد شده خداوند را سرچشمۀ عقل و خرد آدمی داند. اّما گزینه هاي ( و  و  گزینه 3 63123

) به مفهوم " دست کشیدن از کار" اشاره دارد و بر این عقیده است که موجود تنومندي چون فیل به واسطۀ زور و قدرتش ارتزاق نمی کند بلکه خدا روزي رسان است و رزق گزینۀ ( گزینه 2

هر موجودي را خداوند مقّدر کرده است . پس نباید در کسب روزي تالش نمود. گزینه هاي  و  و اشاره می کنند که بی رنج و تالش، مزد و گنجی به دست نخواهی آورد.

642

134

) شاعر از مفهوم بیِت سؤال و دیگر گزینه بر «تالش و کوشش آدمی در کسب روزي» داللت دارد و ضرب المثل معروف «از تو حرکت از خدا برکت» را فرا یاد ما می آورد. در گزینۀ ( گزینه 3

اقبال و طالع خود گله دارد که همۀ پدیده ها حّتی پرندگان هوایی به راحتی از رزق بهره مندند اّما فرد بی طالعی چون من در زندان هم از روزي بی نصیب است. در واقع این بیت بیان می دارد ارزش 

هاي جامعه  جاي خود را به ضد ارزش ها داده است:

 فلک به مردم نادان دهد زمام مراد 

دانا بمانده درغم تدبیر روزي اش

 تواهل دانش و فضلی، همین گناهت بس  

یک ذّره غم به خاطر نادان نمی رسد

653

تکیه این بیت بر «زور بازو و اراده  و تالش آدمی در کسب روزي» است. گزینه 2 66
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مفهوم گزینه هاي دیگر:

) روزي رسانی خداوند و پرهیز از سعی و تالش

) رّزاقی خداوند (اِنَّ اَهللا ُهَو الرّزاُق ُذو الُقوَِّه الَمتیُن)

) توّکل به خدا کردن در رّزاق بودن خداوند به یقین رسیدن

1

2

4

معادل گزینۀ  در متن درس عبارت «من به آغاجی خادم می دادم و خیرخیر جواب می آوردم و امیر را هیچ ندیدمی». گزینه 1

ابوالفضل بیهقی در این ایّام امیر مسعود را نمی دید. بنابراین، گزینه هاي  و   نادرست است. چون بونصر مشکان نامه ها را خالصه می کرد و مطالب ناراحت کننده را نمی فرستاد. 

گزینۀ  نیز نادرست است.زیرا بونصر مشکان به دور مطالب ارزشمند نامه  ها خط نمی کشید.

671

23

4

قاضی بست در عبارت «نگویم که مرا سخت در بایست نیست» اشاره می کند که نیازمند است. به همین دلیل گزینۀ  نادرست است. گزینه 2 682

مفهوم درست گزینه ها:  گزینه 4

) به نشاط قلم درنهاد : به شادي شروع به نوشتن کرد.  گزینۀ 

) خیر خیر جواب می آوردم: سریع جواب نامه ها را می آوردم.  گزینۀ 

) در عهدة این نشوم: مسئولّیت این کار را قبول نمی کنم.  گزینۀ 

69

1

2

3

پیام اصلی داستان «قاضی بست»، «آزادگی و دل نبستن به تعلّقات مادي» است و همین مضمون در گزینۀ  یافت می شود. گزینه 1 701

» «سفارش به نرفتن به دنبال زیبارویان»  مفهوم گزینۀ « گزینه 1

مفهوم مشترك عبارت سؤال و سایر ابیات «قناعت ورزیدن و بی نیازي» است. 

711

پیام بیت  : «رسیدن به خوشی ها ارزش چشیدن تلخی را ندارد پس بهتر است قانع باشم.»  گزینه 4

پیام عبارت سؤال نظیر مفهوم بیت  است. 

مفاهیم سایر گزینه ها:  

) معنی گرا و ژرف نگر بودن 

) بی توّجهی به بهشت و نهایت توجه به یار 

) سفارش به رازداري 

724

4

1

2

3

در صورت سؤال شاعر به «قناعت خود و عدم حرص و آز» اشاره می کند و همین مفهوم در گزینۀ  یافت می شود. گزینه 4 734

: هر که به خواري و زبونی دچار شده است ناتوانی خود را قناعت نام نهاده است.  مفهوم گزینۀ  گزینه 3

مفهوم سایر گزینه ها و عبارت سؤال «ستایش قناعت کردن» است نه سرزنش آن. 

743

: «سفارش به تالش کردن و گذر از سختی تا رسیدن به وصال یار» است.  مفهوم گزینۀ  گزینه 3

مفهوم عبارت سؤال و سایر گزینه ها : سفارش بی نیازي، استغنا و قناعت است. 

753

در این گزینه غرور و تکّبر مورد سرزنش قرار گرفته است اّما در سایر گزینه ها به «تقلید کورکورانه» سفارش شده است. گزینه 3 76

،  بازگشت انسان به سوي خداست.  ، : توصیف تفّرجگاهی زیبا و دلنشین است که شاعر آن را با بهشت مقایسه می کند. اما مفهوم بیت سؤال و گزینه هاي  مفهوم گزینۀ  گزینه 4 774123

- گوشه نشینی عاشق  - عشق سبب ارزشمندي می شود.   : مفهوم گزینۀ  گزینه 1

) عشق، عاشق را رسوا می کند و این عشق آشکار می شود. ) ،( ) ،( مفهوم گزینه هاي (

78112

234

) مشترك می باشد: جواب بدي و زشتی را با خوبی و نیکی کردن بده.  مفهوم و معناي عبارت صورت سؤال و گزینۀ ( گزینه 2 792

الف) حسن خلق / ب) گوشه نشینی و عزلت / ج) ترك وابستگی و تعلّقات / د) تسلیم و رضا در برابر یار / هـ) تسلیم و رضا در برابر یار / و) آزادگی و ترك تعلّقات مادي گزینه 2 80

: توّقع نداشتن مهربانی و نرمی از مردم است اّما سایر گزینه ها به مدارا کردن با مردم و ُحسن خلق اشاره دارند. مفهوم گزینۀ  گزینه 1 811

مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  به «بازگشت انسان به محّل حقیقی خود» اشاره می کنند. در مفاهیم عرفانی انسان از خداست و به سوي او باز می گردد. گزینه 1 821

،  به مدارا، سازش و نرمی با دشمنان اشاره شده است اّما مفهوم گزینۀ  «توّقع نداشتن مهربانی و نرمی از مردم» است.  ، در آیۀ شریفۀ سؤال و گزینه هاي  گزینه 3 831243

مفهوم عبارت  اهّمّیت ندادن به نکوهش و مالمت دیگران است. نه اهّمّیت دادن! گزینه 1 841

مفهوم کلّی گزینۀ  بازگشت به اصل، بازگشت جزء به ُکل، رجوع فرع به اصل و ُرجعت عاشق و عارف به سوي معشوق ازلی یعنی خداوند است. گزینه 2 852
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در بیت سؤال شاعر دنیا را محّل اصلی خود نمی داند و میل به بازگشت دارد و مطمئن است روزي به مسکن حقیقی خود می رود. اّما در بیت  شاعر خود را اسیر جهان ماّدي می بیند و گزینه 1

همین عامل نمی گذارد او به مسکن حقیقی خود برود.

861

با توّجه به متن درس، خالۀ نویسنده عالوه بر کتاب هاي قرآن و مفاتیح الجنان فقط به مطالعۀ یک اثر، «کلّیات سعدي» می پرداخت از این رو به او «موجود یک کتابی» می گفت. گزینه 3 87

: بدون نالیدن و زاري کردن نمی شود به کام دل رسید. مفهوم عبارت سؤال و سایر گزینه ها «تسلیم بودن در برابر خواست و ارادة الهی است اّما مفهوم بیت  گزینه 3 883

در گزینۀ  مردم به چاره اندیشی پرداختند ولی مفهوم «مالمت و سرزنش» در بیت یافت نمی شود.   گزینه 4

معنی بیت: وقتی مردم بیچارگی مجنون را دیدند شروع به چاره گري پرداختند و صحبت کردند.

894

پیام مشترك بیت سؤال و گزینۀ  «عاشق هیچ گاه از معشوق دست بر نمی دارد.» (وفاداري عاشق) گزینه 3 903

،  و  به «دواناپذیري درد عاشق» اشاره می کند اّما شاعر در بیت  مژده اي می شنود که دردش دوا خواهد شد. مفهوم گزینه هاي  گزینه 4 911234

مفهوم بیت  با سایر گزینه ها تقابل معنایی دارد. مفهوم این بیت «خوب شدن درد عاشق است» ولی سایر گزینه ها به «درمان ناپذیري درد عاشق» اشاره دارند.  گزینه 3 923

مفهوم گزینۀ  «عشق سبب ارزشمندي و کمال می شود.» گزینه 1 931

مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها «عالم گیر شدن عشق عاشق است» ولی مفهوم گزینۀ  «محرم شدن در حریم امن الهی» و «احساس دل زدگی از شهره شدن» است. گزینه 2 942

مفهوم بیت سوال و سایر گزینه ها «همراهی حسن و عشق»  است؛ اما گزینۀ  به «تدبیر الهی» و «حکمت خداوندي» پرداخته است. گزینه 1 951

،  و  به «ازلی بودن عشق» و «وجود عشق در خلقت بشر» اشاره می کنند اما مفهوم گزینۀ  «عشق سبب جاودانگی و ابدیّت می شود» است.  مفهوم گزینه هاي  گزینه 4 961234

مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ  «کسی می تواند محرم اسرار عشق گردد که خود درد عشق چشیده باشد و به مرحلۀ آشنا بودن برسد.» گزینه 3 973

،  و  به «کریم بودن معشوق و روا نبودن تقاضا از یار» اشاره می کند اّما مفهوم بیت  «تسلیم بودن در برابر یار» است. مفهوم گزینۀ  گزینه 1 982341

: روح آگاه عارفان زمینی از جهت کماالت معنوي، ستایش و آفرین را جز براي حضرت حق، بیهوده می دانند.  مفهوم بیت  گزینه 1

: خداوند در عین آشکار بودن پنهان است.  ،  و  مفهوم گزینه هاي 

991

234

: «ارزش انسان به باطن و ضمیر و دل اوست نه به ظاهر و جسم». نجم الّدین رازي از زبان باري تعالی می گوید باید به باطن و دل انسان توّجه کرد نه به ظاهر و جسم او. مفهوم گزینۀ  گزینه 2 1002

مفهوم درست سایر گزینه ها:  گزینه 3

) عنایت و توّجه خاصِّ باري تعالی به آدم  گزینۀ 

) جایگاه دل عالم باالست، دل جلوه گاه شناخت و معرفت الهی است.  گزینۀ 

) پروردگار آدم را مثل آینه اي ساخت که نقش هاي فراوان از قدرت او را نشان می دهد نه یک نقش را.  گزینۀ 

101

1

2

4

: «عاقل، عاشق را نمی فهمد». کسی که غم معشوق را درك نکرده و گرفتار آن نشده، محرم اسرار عشق نیست. مفهوم درست گزینۀ  گزینه 4 1024

: مفهوم هاي درست گزینۀ  گزینه 4

1- به واسطۀ محّبت معشوق است که وجود عاشق خوشایند می شود. 

- ناز کردن محبوب را دل پذیر و خوشایند شمردن. 

1034

2

: در حضور باري تعالی که کریم است و بخشنده، نیازي به بیان کردن نیاز و حاجت نیست. مفهوم درست گزینۀ  گزینه 2 1042

مفهوم عبارت سؤال و گزینۀ  به آیۀ  سورة بقره «َو َعلََّم آَدَم اَألسماَء ُکلَّها» اشاره دارد. گزینه 1 105137

: نامحرم نمی تواند اسرار عشق را درك کند.  مفهوم بیت  گزینه 2

: نکوهش نگاه ظاهر بینانه. (ابلیس فقط ظاهر انسان را دید و از درك باطن او باز ماند.)  ،  و  مفهوم گزینه هاي 

1062

134

: خلقت انسان از خاك و گل به قدرت الهی. مفهوم مشترك عبارت سؤال و بیت  گزینه 4 1074

گزینۀ  بیت اول به اطالع ضحاك از دشمنی فریدون با او و بیت دوم به شورش کاوه علیه ضحاك اشاره دارد.  گزینه 2

گزینۀ  هر دو بیت به اسارت و  شکنجه ضحاك توسط فریدون اشاره دارد. 

گزینۀ  بیت اول در مفهوم طوالنی بودن عمر ضحاك و بیت دوم هراس ضحاك از فریدون

108← 1

← 2

← 3
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←گزینۀ  بیت اول دعوت به آرامش کاوه و بیت دوم توصیف فریدون  4

: اشاره دارد به اتمام کار  در گزینۀ  گزینه 1

: بیت اّول اشاره به اقدام به کشتن و بیت دوم اوصاف حضرت علی (ع)  در گزینۀ 

: بیت اّول اشاره به شرم سپاه از عدم جنگیدن و بیت دوم اشاره به درخواست پیامبر (ص)  در گزینۀ 

: بیت اّول اشاره به شروع جنگ و بیت دوم اشاره به خشم و کینه  در گزینۀ 

1091

2

3

4

دست بر سر کوفتن کنایه از اظهار عجز و ناامیدي است. گزینه 1 110

ضحاك قصد کشتن فرزندان کاوه را داشت تا خوراك مارانش شوند؛ اما به عجزو البه کاوه منصرف شد.  گزینه 3 111

ضحاك به فریب ابلیس، پدرش، مرداس را در چاه می افکند و او را به قتل می رساند تا خود بر تخت سلطنت بنشیند.  گزینه 3 112

مفهوم عبارت اشاره دارد بر انجام وظیفه که برعهدة شخص قرار گرفته است و درست برابر با مفهوم عبارت است.  گزینه 1

: اگرچه بر ریاست تأکید دارد اما مانند  بر انجام وظیفه در هر صورت و در هر حالت اشاره ندارد.  و 

: پیمان شکستن باعث نرسیدن به سعادت و نعمت است. 

113

231

4

در هر دو قسمت تأکید و تسلیم بر سرنوشت و قضا و قدر است.  گزینه 4

ولی در گزینه هاي دیگر فقط اشاره به تسلیم و رضا دارد.

114

در همۀ گزینه ها به نوعی به ایثار و فداکاري اشاره دارد.  گزینه 2

اما در گزینۀ  متضاد این عمل است.

115

2

مفهوم این عبارت: در حق من سستی نمی کنی (روا نمی داري)  گزینه 3

مترادف سستی: تهاون، غفلت، فروگذاشتن، بی پروایی، تغافل، درنگی، تکامل

116

چون در گزینۀ  و صورت تست هر دو به بی توجهی اشاره دارند. گزینه 4 1174

«اگر به داده قانع بودي و خرسند نمودي، رداي من به بازار به گرو نرفتی.» گزینه 4 118

مفهوم صورت سؤال نفی سطحی نگري و ظاهربینی است.  گزینه 2

این مفهوم در گزینه هاي  و  و  دیده می شود که می گویند افراد ظاهربین و کوته نظر عقلشان در چشمشان است. اما گزینۀ 2 می فرماید: هر کس با هم نوع و هم رتبۀ خودش ارتباط برقرار

می کند، همانگونه که فرشتگان با شیاطین ارتباطی ندارند.

119

134

در بیت صورت سؤال عاشق در راه عشق سختی ها و دشواري ها را تحمل می کند و حتی از آنها خشنود می شود، این مفهوم در گزینه هاي  و  و  دیده می شود، اما مفهوم گزینۀ  این گزینه 3

است که فریاد و نالۀ عشق از غم عشق معشوق عیب ندارد چرا که همۀ عاشقان این حال را دارند.

1201243

» این است که هیچ وقت عاشق از دست ظلم و ستم ها و سخت گیري هاي معشوق خسته نمی شود؛ ولی مفهوم بیت سؤال و گزینه هاي دیگر در مورد لطف و رحمت خداوند مفهوم بیت « گزینه 4

به کائنات است که باعث می شود تمام بدبختی ها و سختی ها به خوشبختی و سعادت ختم شوند. 

1214

» این است که هّمت مردانه و مردانگی داشتن در زندگی باعث موفقیت و پیروزي می باشد.  مفهوم مشترك عبارت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

»: برخالف بیت صورت سؤال می گوید کسانی که داراي هّمت بلند هستند کمتر به آرزوهایشان می رسند.  گزینۀ «

»: کسی که قامت معشوق مرا با سرو مقایسه می کند مشخص است که آدم منصف و جوانمردي نیست.  گزینۀ «

»: حتی در اوج سختی ها و مشکالت هم نباید دست از تالش و مردانگی کشید.  گزینۀ «

1222

1

3

4

مفهوم بیت هاي صورت سؤال در مورد ستایش کمک و یاري رساندن به همنوعان است.   گزینه 4

» است که به چشم می خورد. این مفهوم تنها در بیت گزینۀ «

123

4

» به مفهوم ازلی بودن عشق اشاره اي ندارد.  » ازلی بودن عشق و وجود داشتن آن در دل عاشقان از روز ازل است؛ اما بیت گزینۀ « » و « » ،« مفهوم ابیات گزینه هاي « گزینه 1 1242341

به سرانجام نشستن انتظار  گزینه 1

» انتظار بی سرانجام است.  » و « » ،« مفهوم مشترك گزینه هاي «

125

234

» و صورت سؤال: شرایط محیطی بر رفتار انسان اثرگذار است.  مفهوم مشترك گزینۀ « گزینه 4

» شبیه به بیت سؤال می نماید، اما این گونه نیست؛ چون می گوید ذات انسان وابسته به شرایط نیست و ثابت است؛ همان طور که دّرندگی سگ تأثیري بر انتخاب نوع گوشت ندارد.  مفهوم گزینۀ «

1264

2
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» اشاره به این شده که عاشق راز عشق را فاش نمی کند. زبان او از اظهار اسرار ناتوان است و اگر دیگران درد عاشق را بدانند، او را نصیحت نمی کنند؛ اما در گزینه هاي « ،  و  گزینه 2

رازداري می کند.  

127134

) با تمثیلی بیان می دارد همان طور که هر دانه اي که در زمین کاشته می شود به رشد و شکوفایی می رسد، انسان نیز پس از دفن قطعاً زندگی مجددي خواهد موالنا در بیت گزینۀ ( گزینه 4

داشت (معاد).

1284

) بر مفهوم عاشق شدن تأکید دارد حال آن که سه گزینۀ دیگر به ازلی بودن عشق اشاره دارند. گزینه ( گزینه 1 1291

سایر گزینه ها نگاه ظاهري و سطحی را نکوهش می کنند.  گزینه 3 130

) عاشق را ابیات گزینه  هاي  و  و  به تعالی و پیشرفت عاشق در عشق اشاره دارد و این که عشق وجود کم ارزش عاشق را به زر تبدیل می کند و از ستارگان فراتر می برد. اما بیت ( گزینه 4

به جانفشانی در راه معشوق فرا می خواند که این جانفشانی فرجامی نیک دارد.

1311234

) بر کوچک و حقیر بودن «مرگ» نزد شهدا و جانبازان اشاره دارد. بیت دوم رباعی و بیت گزینۀ ( گزینه 4 1324

مفهوم محوري تست: به داشته هاي خودت افتخار کن نه داشته هاي دیگران  گزینه 1

مفهوم بیت نخست: سرانجاِم بی فایدگی، نابودي است. 

معناي بیت دوم: نباید به این بنازي که من پسر فالنی هستم؛ کاري کن که پدرت به داشتن پسر دانا و توانایی چون تو بنازد! پسري بی همتا و هنرمند (شما دخترهاي گل که همه تون بی همتا و

هنرمند هستید و نیازي به این سفارش ها ندارید!) 

معناي بیت سوم: هنرمند بودن می تواند به انسان اصل و ریشه ببخشد و جاي اصل و نسب اشرافی را بگیرد. 

معناي بیت چهارم: الزم نیست حتماً عمر (خلیفۀ دوم مسلمانان پس از پیامبر اسالم) باشی تا به خودت ببالی، اگر دادگر و راست کردار باشی، بزرگ خواهی بود، حال نامت و خانواده ات هرچه

می خواهد باشد. 

133

مفهوم محوري تست: ناگزیري در روي آوردن به کار خطا و گناه  گزینه 2

در بیت دوم نیز حافظ از نیایش رو به نیاز عاشقانه می آورد و می گوید که این را باید پذیرفت که عاشق چاره اي جز رو کردن به معشوق ندارد و این ناگزیر ِعشق است. 

معناي بیت چهارم: اي محتسب (مأمور امر به معروف و نهی از منکر) به خدا من مست نیستم؛ بگذار به حال خودم باشم. من مسِت چشمان شرابی رنگی هستم که ناگاه مرا غافلگیر عشق کرده اند!

(بیت از حزین الهیجی بود!) 

معناي بیت متن پرسش: اگر حریصانه و بدون رعایت حق دیگران شراب (آب سرد) را نوشیده ام، بر من خرده مگیرید. این کار زشت و ناپسند است اما نه براي کسی که دچار استسقا (تشنگی

سیراب نشدنی) باشد، آن هم در میان بیابان در فصل تابستان و بعد ظرفی از آب سرد در برابرش ببیند! (حمله ور شدن به سوي آب و با حرص آن را نوشیدن براي او از سر ناگزیري است نه

خطاکاري و بی اخالقی ) 

134

مفهوم مشترك بیت هاي گزینه دوم: رهایی ناپذیري عشق / درمان ناپذیرِي غم عشق  گزینه 2

مفهوم بیت نخسِت گزینۀ اول، دست کشیدن از عقل و رو آوردن به عشق است. مفهوم بیت دوم این گزینه اعتراض به جامعه اي است که به دلقکان و مسخرگان بیشتر از دانایان و دانشمندان روي

خوش نشان می دهد. 

معنا بیت «عشق داغی ست...»: هر که عاشق شده باشد مانند کسی است که بر چهره اش نشانه اي را داغ کرده باشند و این داغ با اوست تا بمیرد. 

در بیت: «گفت اي پسر ...» پدر مجنون، می گوید که اینجا خانه خداست، دست از بازي (بچه بازي!) بردار و عشق لیلی را کنار بگذار و سر به راه بشو! اما در بیت نخست از گزینۀ سوم، شاعر پیمودن

راه عشق را کاري جدي و دشوار می داند. راهی که براي پیمودنش باید از آشنایان ره عشق، یاري گرفت. 

مفهوم بیت نخسِت گزینۀ چهارم، خوش داشتن سختی هاي عشق است. مفهوم بیت دوم این گزینه، ناسازگاري روزگار با عارفان و عاشقان است.

135

دیگر بیت ها به ارزشمندي جان، دل و احساس اشاره دارند و جسم و تن را کم ارزش می دانند. بیت چهارم به خشنودي خداوند از آفرینش انسان (فتبارك اهللا احسن الخالقین) اشاره گزینه 4

دارد.

136

: وابستگی هاي مادي مانع شناخت پروردگار می شود.   گزینۀ گزینه 3

: فقط خداوند از چیستی خود آگاه است و بس.  گزینۀ 

: خرد وقتی در مسیر شناخت خداوند درست پیش برود به این شناخت می رسد که خداوند شناختنی نیست. («شناخت» نخست اسم و «شناخت» دوم فعل.)   گزینۀ 

: عقل می تواند ما را به خدا نزدیک کند اما این لطف خداست که اگر شامل حال ما بشود، می توانیم به وصالش برسیم. گزینۀ 

1371

2

3

4

پسري دچار مشکل بینایی است. نه پدر و مادر به دادش می رسند نه معلم و مدیر تا خودش روزي ... گزینه 1 138

: با طنز می گوید که خدا را شکر که بدبخت تر از این نشدیم!   گزینه 1 گزینه 

: خدا یک زبان را از الل می گیرد اما به جایش به ده انگشتش این توانایی را می دهد که مانند آن یک زبان، برایش سخن بگویند و مقصودش را برسانند. گزینه 

1391

3

مفهوم محوري تست: ناگشودنی بودن راز هستی  گزینه 4

مفهوم رباعی اول: ناپایداري دنیا و خوش باشی 

مفهوم رباعی دوم: مرگ چاره اي ندارد و از آن گریزي نیست. 

مفهوم رباعی سوم: توّجه به بی اعتباري وجود انسان 

140
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مضمون مشترك دو بیت گزینۀ نخست: آمدن امام زمان با صبح و روشنی همراه است.  گزینه 4

مضمون مشترك دو بیت گزینۀ دوم: آگاهی بخشی به مردم 

مضمون مشترك دو بیت گزینۀ سوم: آمدن امام زمان مایۀ شادمانی و شادابی جهان و جهانیان است. 

در بیت نخست گزینۀ چهارم، شاعر امام زمان را پرچمدار عشق و راهنماي عاشقان می داند اما در بیت دوِم این گزینه، امام زمان بت شکن و تبردار و نابودگر کافران تصویر می شود.

141

مفهوم بیت صورت سؤال: دیگر انسان واقعی در میان آدمیان پیدا نمی شود و باید از این آدم نمایان و زندگی تاریکشان دوري گزید.  گزینه 3

: ناپایداري قدرت دنیایی مفهوم گزینه 

142

3

»: سخت شدن زمین رزم بر اثر شدت جنگ یا قوي تن بودن هماورد  تصویر مشترك ابیات گزینۀ « گزینه 3

»: تأثیر زهر چشم و نگاه بد  تصویر مشترك ابیات گزینۀ «

»: تحسین رزمجو از طرف کائنات و مالئک  تصویر مشترك ابیات گزینۀ «

1431

2

4

در گزینۀ چهارم، صبح از پِس شبی دیرپا و طوالنی برآمده است، اما نگران است! نگران مردمی که آن چنان به تاریکی و سیاهی عادت کرده اند که اصًال متوجه به پایان رسیدن شب گزینه 4

نشده اند. آنها همچنان در خواباند و از روشنایی روگردان. به همین دلیل صبح (آگاهی و آزادي) از شاعر (نیما یوشیج) می خواهد که برود و به این مردِم نگون بخت بگوید که نادانی و استبداد به

پایان آمده است، پنجره هایتان را باز کنید و به جهان علم و آزادي سالمی کنید! اما دریغ که آنها در به رویش باز نمی کنند! 

در بیت نخست دقیقاً با عکس این رفتار روبه رو هستیم: 

مردمی که تشنۀ آزادي و آگاهی هستند، فریب کارها و شعارهاي نمایشی حاکمان خود را خورده اند و باور کرده اند که دیگر قرار است آزادانه بخوانند و بدانند و زندگی کنند. 

در گزینۀ سوم، مردم در خواب فرورفته اند اما روشنفکران و آزادي خواهان همچنان آزادي و آگاهی را فریاد می زنند. 

گزینۀ دوم سروده اي عاشقانه است و اصًال جنبۀ اجتماعی ندارد.

144

گزینۀ اول بر بسیاري هجران و دوري تأکید دارد؛ نه پایان ناپذیرِي راه عشق. اما در سه گزینۀ دیگر پایان ناپذیري عشق بیان شده است.  گزینه 1

معناي بیت دوم: نهایت این راه را - که در همان ابتدایش بیشتر از صد هزار مرحله وجود دارد - نمی توان تصور کرد. (توّجه به «را»ي جانشین کسره، استفهام انکاري و جابه جایی ضمیر پیوسته براي

معناکردن این بیت الزم بود.) 

معناي بیت سوم: در دریاي بیکرانۀ عشِق او کسی سالمت می ماند که در پی رسیدن به کنار و ساحل نباشد. 

145

معناي بیت اول: شوق و اشتیاق عشق با آسایش و قرار سازگار نیست. همچنان که براي فرهاد مهم نبود که آیا کارفرمایش-  یعنی خسرو که از فرهاد خواسته بود تا به خاطر شیرین در گزینه 3

کوه بیستون راهی باز کند - در مورد دستور خود جدي است یا نه. (فرهاد چه خسرو می خواست چه نمی خواست، آرام و قرار نداشت و نمی توانست از کندن کوه بازبایستد.) 

معناي بیت دوم: آرزوي رسیدن به یار همچون خاري ست در پیراهن عاشق که امکان آسایش و خواب را از او می گیرد. 

معناي بیت سوم: آن یاري که در کنار من آرام نمی گیرد و نمی ماند، چهرة تابانش به شب هجران ما پایان بخشید. 

معناي بیت چهارم: هرگز خواب به چشمان عاشق نمی آید. زیرا چشمان او پر از اشک است و خانه اي که پر آب باشد، دیگر جاي خواب نیست! 

پس مفهوم محوري این تست، جمع نشدن عشق و آسودگی است که در گزینۀ سوم دیده نمی شود. 

146

مفهوم بیت اول: امیدواري در راه عشق  گزینۀ اول  گزینه 1 147←

مفهوم محوري تست: مستی عشق.  گزینه 1

معناي بیت اول: من سرمست و مدهوِش عشق توام؛ پس به ُخِم می بگویید که به دنبال کار خودش برود.  گزینۀ اول 

معناي بیت چهارم: به صوفی ما که ادعا می کند تنها با دعا و ورد سحرگاه به حال مستی می رسد، نگاه کن. معلوم نیست حاال که سرشب است، از چه مست شده است. 

148

←

مفهوم محوري تست: رهایی ناپذیري عشق.  گزینه 2

مفهوم بیت دوم: عاشق شدن باعث می شود که دیگر غم روزگار را نخوري.  گزینۀ دوم

149

←

مفهوم محوري تست: عشق در سرشت انسان است.  گزینه 2

مفهوم بیت دوم: تو آنقدر زیبایی که به نظر می رسد خدا تو را از چیزي غیر از آب و گل سرشته است. (با همۀ انسا ن ها فرق داري.) 

150

مفهوم محوري تست: عشق امانت الهی است.  گزینه 3

(نباید کلمه هاي «عشق» و «امانت» در بیت هاي دیگر ما را فریب دهند. مهم، معنا و مفهوم بیت است.) 

معناي بیت اول: در عشق دلم را به تو سپردم و گمان نمی کنم که دیگر آن را در میان سینه ام ببینم. 

معناي بیت دوم: (تشخیِص نهاد جمله مهم است.) عشق، جان را در تن ما به امانت گذاشته است (در عشق، جانمان متعلق به یار است و فقط به عنوان امانت در تن ما جاي دارد) و من امیدوارم بتوانم

آن را بی کم وکاست فداي خاك کوي یار کنم. 

معناي بیت سوم: هیچ موجودي الیق امانت دارِي گنج عشق نبود و این ارادة خداوند بود که قرعۀ این کار به نام ما انسان ها بیفتد. 

معناي بیت چهارم: من که به خاطر رانده شدن از بهشت مضطرب و پریشان حال بودم، با دیدن سر کوي تو اي یار عزیز، غم دوري از بهشت را فراموش کردم (کوي تو، بهشت من است). 

151

مفهوم محوري تست: چیرگی نابخردان.  گزینه 1

اما در بیت اول، شاعر می گوید که من مورد خشم و اهانت مردم نادان واقع می شوم. زیرا مانند آنها نادان نیستم و این نشانۀ جنگ و دشمنی افراد نادان با افراد داناست؛ نه لزوماً چیرگی و تسلّط

نابخردان.

152
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معناي بیت چهارم: انسان هاي پست و ناالیق صدرنشین و صاحب قدرهستند و براي انسا ن هاي دانشمند و شایسته - به خاطر رسم و راهی غلط - امکان ورود به دایرة قدرت وجود ندارد. 

مفهوم محورِي تست: باید تصور ناتوانی را از ذهن خود بزداییم.  گزینه 4

معناي بیت نخست: هر کسی در پی کاري ناممکن بیفتد، این امکان را پیش می آورد که فردي زیرك و باهوش نباشد  آدم عاقل دنباِل کار ناممکن می رود. 

معناي بیت دوم: فقط با آرزو کردن و رؤیاپردازي نمی توان به خواسته هاي بزرگ دست پیدا کرد و به برتري رسید. 

معناي بیت سوم:آدم دانا می داند که براي او (خدا) در جهان همانندي پیدا نمی شود و ُجستن همانندي براي او کاري بیهوده است. 

معناي بیت چهارم: اگر دانایی و همت و آرزو در کسی جمع شود، می تواند به هرچه می خواهد دست یابد.

153

⇐

مفهوم محوري تست: عشق در سرشت انسان است.  گزینه 2

،  و  دیده می شود؛ اما ماجراي گزینۀ دوم کامًال متفاوت است و اشاره دارد به یک سّنت دیرین ایرانی که بر پایۀ اعتقادات مذهبی قبل از اسالم، ته ماندة جام شراب را بر این مفهوم در بیت هاي 

خاك می افشاندند (زیرا شراب از خاك برآمده است و باید به خاك بازگردد). 

154

134

مفهوم بیت الف: اگر عارفی از مردم نانی می پذیرد، براي آن است که بتواند در سیر و سلوك عرفانی خود باقی بماند نه این که در گوشه اي بنشیند و عبادت کند با این هدف که نان گزینه 2

مفت بخورد. 

مفهوم بیت ب: علم و دانشی که به کار گرفته نشود، ارزشی ندارد. 

معناي بیت ج: گفِت (گفتۀ، گفتاِر) دانایان را بشنو و از آن بهره بگیر، حتی اگر خودشان به گفته هایشان عمل نکنند (پس عالِم بی عمل هم سودمند است!) 

مفهوم بیت د: تقابل عقل و عشق

155

مفهوم محوري تست: جنبۀ ماّدي وجود انسان مانع واالیش روان و پرواز روح انسان نیست.  گزینه 2

مفهوم بیت نخست: جنبۀ ماّدي وجودم مانع می شود که چهرة خدا را ببینم و به حقیقت هستی دست یابم. 

مفهوم بیت سوم: بدون معشوق، من مردة متحرکم! 

معناي بیت چهارم: جان پاکان و خوبان روزگار، در برابر جان او هیچ است. از جان انسان ها بگذر حّتی کل آفرینش در برابر او هیچ است.

156

مفهوم مشترك دو بیت گزینۀ نخست: پناه بردن به خدا از دست جاِن بدفرماي و شیطان گزینه 1 157

مفهوم محوري تست: روح مهم تر است از جسم.  گزینه 4

در بیت اول موالنا می گوید که نباید مانند شیطان بود که فقط به گل و جسم خاکی انسان توّجه داشت و از وجود روح در جسم انسان غافل بود (پس باید به باطن توّجه کرد، نه ظاهر). 

در بیت دوم نیز شاعر می گوید که توان سخن گفتن و آشکار کردن عشق نه در آب و نه در خاك، بلکه در روح انسان نهفته است. 

بیت سوم هم به روشنی جسم را جایگاهی می داند براي روح که ما آن را نمی بینیم. 

اما در بیت چهارم، شاعر می گوید هر موجودي که از جنس ماّده باشد، فناپذیر و نابودشدنی ست.

158

»، بدین شکل آمده است که کسی که غمی چون غم در بیت صورت سؤال شاعر در جست وجوي شنونده اي درد کشیده است تا شرح غم عاشق را درك کند و این مفهوم در گزینۀ « گزینه 2

من دارد کجاست تا با او شرح درد دل کنم. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: غم یار در جان خسته و افگار ماست.  گزینۀ «

»: اگر رنج دوري تو را بنویسم، خواننده ها به فریاد می آیند.  گزینۀ «

»: شرح غم دوري تو را فقط باید به خودت بگویم. گزینۀ «

1592

1

3

4

» دربارة سختی دوري و هجران است.  » بر این مفهوم داللت دارند که انسان رنج نکشیده حال رنج دیدگان را درك نمی کند، اما بیت گزینۀ « ،  و  ابیات گزینه هاي « گزینه 3 1601243

» معتقد است که قدرت تمیز بی ارزش از ارزشمند در وجود مست و خفته نیست؛ در حالی که در سه گزینۀ دیگر شاعران معتقدند که تنها دردکشیدگان حال شاعر در بیت گزینۀ « گزینه 1

دردمندان را می فهمند.  

تشریح گزینه هاي دیگر:  

»: درد هجران را کسی می فهمد که همچون یوسف، عزیزي را در سفر دارد.   گزینۀ «

»: حال عاشقان را عاقالن درك نمی کنند.   گزینۀ «

»: کسانی ارزش وصال را می دانند که جاي خالی محبوب را دیده باشند.  گزینۀ «

1611

2

3

4

در این گزینه از میان صفات سرو شاعر به قد و باالي آن تأکید دارد و تنها در این گزینه اشاره اي به سایه دار بودن سرو نشده است.  گزینه 4 162

» به این نکته اشاره دارد که شاعر اختیار در سه گزینۀ دیگر نکتۀ اصلی ابیات در جابه جایی ارزش هاست. یعنی کسانی بزرگی و قدرت یافته اند که لیاقت آن را ندارند، اما بیت گزینۀ « گزینه 2

دل خود را به شخصی داده که بسیار دلیر است. 

1632

» به دنبال راهی می گردد (راه خرابات) تا در آب و هواي » شاعر بعد از ناامید شدن طلب یاري می کند، اما در بیت « در همۀ ابیات شکلی از ناامیدي دیده می شود، در بیت هاي « و گزینه 3

آن، به فرح و نشاط دست پیدا کند. 

1642،143
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شاعر می گوید چون با سرگین (فضلۀ چهارپایان) سروکار داشت، از بوي گالب بی هوش شد. قیاس این آدم مانند کسی  است که آن قدر در خانۀ تاریک زیسته، از پنجرة نورگیر گریزان گزینه 2

است.

165

در سه گزینۀ دیگر مفهوم مشترك بیت این است که باید به هواي محبوبی یا از ترس جانی، (چه در مفهوم حقیقی و چه در مفهوم مجازي) وطن را ترك کرد، اما در بیت  تأکید گزینه 3

می شود باید در وطن ماند، سختی هایش تا کشید تا از آن راه به عزت و عزیزي رسید. 

166«3»

»، مفهوم گذر عمر بر پاي عشق و معشوق را می رساند. در عبارت صورت سؤال و سه گزینۀ دیگر مفهوم ناامیدي مشهود است، اما بیت  گزینۀ « گزینه 3 1673

» طرف جویبار و می خوشگوار را همان عمر جاودانی و مصداق بهشت می داند. در سایر ابیات نمونه هایی از خودستایی هاي شاعران دیده می شود، اما در بیت « گزینه 2 1682

» انزوا و گوشه  نشینی تأکید شده است، در این حکایت «سري سقطی» کسی را که در کوه عزلت گزیده نکوهش می کند و می گوید مرد باید در میان بازار مشغول باشد. در بیت گزینۀ « گزینه 4

پس این بیت تضاد معنایی با این حکایت دارد. 

1694

» می گوید امید کمک از » به این نکته اشاره دارد که من در توانایی هاي خودم (سخن و حکمت) به کسی وابسته نیستم و خودکفا هستم. اما در بیت گزینۀ « ،  و  ابیات گزینه هاي « گزینه 2

خلق ندارم و اگر کمکی بخواهم، خداوند یاور من است. 

1701342

» به ارزش دبیري و شاعري اشاره دارد.  ابیات دیگر خودستایی هاي شاعر و تفاخر او در هنر شاعري را می رساند. اما بیت گزینۀ « گزینه 3 1713

مفهوم اصلی بیت دوري زاهد از عشق است، اما مفهوم مشترك ابیات دیگر ریا کاري و عدم مطابقت ظاهر و باطن است.  گزینه 2 172

بیت «الف» دوست را محرم اسرار خود می داند و رازهایی را که با هیچ کس بیان نمی کند با او مطرح می کند، اما بیت «د» که مفهوم مقابل آن بیت را می گوید محوریت مضمونی اش بر گزینه 4

نگفتن حرف ها (مخصوصاً غم ها) با معشوق است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

بیت «ب»: در راه عشق زخم ها و مشکالت زیادي هست، اما عاشق حتی یک «آه» هم نمی کشد. 

بیت «ج»: مشکلی که ما داریم با منطق (مدرسه و صحبت شیخ) حل نمی شود، باید یار غمزه اي کند تا مشکل ما حل شود. 

173

نفی خود از این بیت بر نمی آید، بلکه منظور شاعر این است که از تو مقام و ارزشی پیدا کردم خاك شکر می کند که تحت نظر تو پذیراي نور شده است.  گزینه 3 174

« در عبارت عربی صورت سؤال فاعلیت امور را خداوند می داند. بنده تالش می کند اما خداوند قادر و تصمیم گیرنده است. ابیات مرتبط هم همین مفهوم را دارند، اما بیت گزینۀ « گزینه 2

می گوید عده اي جد و جهد می کنند و عده اي دیگر همۀ نگاهشان به تقدیر است و از نظر مفهومی همانند عبارت ذکرشده نیست. 

1752

مفهوم بیت توجه به توانایی هاي خود است. شاعر خود را به شیري سپه شکن مانند کرده است، اما در بیت گزینۀ «4» می گوید هرچند که درویشم و مالی ندارم اما خدا را شکر مخنث گزینه 4

نشدم. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: اظهار نیاز کردن به دهقان و کدخدا صفت گدایان است و این فعل از من برنمی آید.  گزینۀ «

»: خود را مانند ناتوانان روي زمین مینداز و مثل شیر درنده عمل کن.  گزینۀ «

»: وقتی خودت به اندازه اي توانایی داري که گویی در ملک  شعر فرمانروا هستی، پس چرا زانوي رنج و سختی را بغل گرفته اي؟ گزینۀ «

176

1

2

3

صفتی که در این بیت به باد صبا نسبت داده شده است خبررسانی و خوش خبري باد است. شاعر باد صبا را مخاطب قرار می دهد و می گوید سوختگان در انتظارند که تو خبري از یار گزینه 4

سفرکرده شان بدهی. اما در سه گزینۀ دیگر صفت بیماري و افتان و خیزان بودن به صبا نسبت داده شده است.

177

بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ «4» بیانگر این مفهوم اند که عّزت و ذلّت به اختیار خداوند است: «تعّز من تشاء و تُذلُّ من تشاء»  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ «1»: شاعر انسان را مانند گیاهی می داند که رشد می کند، پس تنّزل می یابد. (می پژمرد) 

گزینۀ «2»: در این بیت شاعر از این که بندة خداوند است، خود را صاحب عّزت و سعادت می داند. 

گزینۀ «3»: شاعر آرزو یا دعا می کند که کسی که بخت تو بلندش کرده، پست نشود و کسی که بخشش تو عزیزش گردانده است، خوار نگردد.

178

مفهوم این گزینه اختیار نداشتن در عشق (جبر عشق) است.  گزینه 1

»: گذر عمر  گزینۀ « و  و

179

234

مفهوم گزینۀ پاسخ: اشاره به داستان منصور حّالج و ترك علم و زهد در پی عاشق شدن  گزینه 3

»: تقابل عشق و عقل  و  مفهوم مشترك گزینه هاي « و 

180

124

» از اشتیاق صحبت با دوستان سخن می گوید. مفهوم گزینه هاي دیگر دل کندن از دنیا و دلبستگی هایش است درحالی که گزینۀ « گزینه 3 1813
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فارسی 1 (کنکور 1400)

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: لغت - آقاي کنکور

معناي چند واژه در واژه هاي زیر غلط است؟   . 1

جنود (لشکر) - خور (زمین هموار) - وسواس (دودلی) - سوله (انبار فلزي) - رعب (هراس) - سردمدار (زورگو) - تکلف (خودنمایی) - اسوه (پیشوا)

پنج چهار سه دو

توضیحات مقابل کدام گزینه درست بیان نشده است؟  . 2

اشباح  سیاهی هایی که از دور دیده می شود.

تزار  پادشاهان روسیه در گذشته

عود  درختی که چوب آن سیاه رنگ و خوشبو است و آن را در آتش می اندازند که بوي خوش دهد.

فسفر  عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشن که در مجاورت هوا مشتعل می گردد.

←

←

←

←

در کدام گزینه «داد» با معناي آن در عبارت زیر یکسان است؟   . 3

«هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد»

 چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد  ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

 ور نه من و عشق هرچه بادا بادا  گر داد من شکسته دادا دادا

 صبر و آرام تواند به من مسکین داد  آن که رخسار تو را رنگ گل نسرین داد

 دل بی تو به جان آمد وقتست که بازآیی  اي پادشه خوبان، داد از غم تنهایی

واژة «رنگ» در کدام بیت معنایی متفاوت دارد؟  . 4

 هم عالماتش هم اسبابش شنید  رنگ روي و نبض و قاروره بدید

 یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود  خاك سیه بر سر او کز دم تو تازه نشد

 ساده و یک رنگ گشتی چون صبا  جامه صد رنگ از آن خم صفا

 رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون  این حدیث از سر دردیست که من می گویم

در بیت زیر واژه هاي مشخص شده به ترتیب به چه معناست؟   . 5

چشم اِنعام مدارید ز اَنعامی چند»  «اي گدایان خرابات خدا یار شماست

پاداش ها – برکت ها پاداش – نعمت ها پاداش – چارپایان نعمت ها – پاداش ها

در عبارت دعایی «بحق الحق و اهله» کدام واژه در معناي مجازي «خداوند» به کار رفته است؟  . 6

ضمیر «ه» در «اهله» اهل حق دوم حق اول

.  معنی درست واژه هاي «دالك – برنشین – باز شدن – بیشه» در کدام گزینه آمده است؟ 7

کیسه کش – سوار شو – رفتن – جنگل کوچک  کیسه کش – بنشین – رفتن – ناتوان

کیسه کش – بنشین – رفتن – نیزار مشت و مال دهنده – سوار شو – گشودن – جنگل کوچک 

«بر نشین» در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  به یک معناست.  . 8

 که زیر تو اندر نوردد زمین  بر این بارة گام زن برنشین

 کز رسوالنش پیاپی شد نوید  برنشین اي عزم و منشین اي امید

 که پوشد ز بهر تو خفتان کین  بدو گفت: خیز اسب من برنشین

مردي را با اسب نزدیک من فرستاد که چنان که هستی برنشین و نزدیک من آي»
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واژه هاي «صورتک – مشّوش – خطابه – خیل» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 9

نقاب – سرگردان – سخنرانان – دسته ماسک – آشفته – سخنرانی – گروه

نقاب – باهوش – سخنرانی – گروه صورت کوچک – پریشان – وعظ – گروه

واژة «تخت» در کدام بیت معناي متفاوتی دارد؟  . 10

 هر که تسخیر کند قلب تو را خوشبخت است  خاطرش جمع و دلش قرص و خیالش تخت است  

 ره سیستان گیر و برکش سپاه  اگر تخت خواهی ز من با کاله

 ببایدت بستن به فرجام رخت  چه با رنج باشی چه با تاج و تخت

 کجا آن سواران پیروز بخت  کجا آن بزرگان با تاج و تخت

معناي چند واژه در مقابل آن غلط نوشته شده است؟   . 11

(طالع: بخت)، (خرگه: سراپرده)، (بقا: نابودي)، (رمه: گله)، (رونق: آبادانی)، (شبان: چوپان)، (داد: عدل)، (خذالن: بی بهرگی)

چهار سه دو یک

معناي واژة «خذالن» در کدام بیت آمده است؟  . 12

گر تو برانی به که روي آوریم؟  چارة ما ساز که بیچاره ایم

 تاثیر اختران شما نیز بگذرد  اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن

 اینم حیات بس که بمیرم به کام دوست  گر کام دوست کشتن سعدیست باك نیست

 چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی  گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم

معناي واژة «رمه» در کدام گزینه آمده است؟  . 13

 که چنان زو شده ام بی سروسامان که مپرس  دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس

 نه طریق توست سعدي کم خویش گیر و رستی  گله از فراق یاران و جفاي روزگاران

 پس فتد آن بز که پیشاهنگ بود  چون که گله باز گردد از ورود

 گر هم گله اي هست دگر حوصله اي نیست  از دست عزیزان گله اي نیست

معناي واژة «مهر» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 14

 گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید  گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

 در رهگذار باد نگهبان الله بود  هر کاو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید

 فروزندة ماه و ناهید و مهر  خداوند کیهان و گردان سپهر

 وي شور تو در سرها وي سّر تو در جان ها  اي مهر تو در دل ها وي مُهر تو بر لب ها

معناي واژة «بوم» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 15

 بر دولت آشیان شما نیز بگذرد  وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

 بدین بوم و بر زنده یک تن مباد  چو ایران نباشد تن من مباد

 گذر کرد بر بوم ما شهریار  چنین داد پاسخ که یک روزگار

 همی غارت از شهر ایران کنند  نمانیم کین بوم ویران کنند

معناي واژة «دولت» در کدام بیت متفاوت است؟  . 16

 کین کرامت سبب حشمت و تمکین من است  دولت فقر خدایا به من ارزانی دار

 بر دولت آشیان شما نیز بگذرد  وین بوم محنت از آن تا کند خراب

 اال دعاي دولت سلجوق شاه را  دفتر ز شعر و گفته بشوي و دگر مگوي

 قصۀ غصه که در دولت یار آخر شد  باورم نیست ز بد عهدي ایام هنوز
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واژة «ُحّقه» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 17

 فهم عاجز شود از ُحّقۀ یاقوت انار  عقل حیران شود از خوشه زرین عنب

 حّقۀ مهر بدان مهر و نشان است که بود  گوهر مخزن اسرار همان است که بود

 بنیاد مکر با فلک ُحّقه باز کرد  صوفی نهاد دام و سر ُحّقه باز کرد

 خاصه که در باز کنی محرم دروازه شود  هر که شدت حلقۀ در زود برد حّقۀ زر

در کدام گزینه واژه اي وجود دارد که با واژة «بوم» هم معناست؟  . 18

 غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا  ز نواي مرغ یا حق بشنو که در دل شب

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

 اسالم را در خامشی آواز داده  مردي تذرو کشته را پرواز داده

 همه را نغمه و ترانه یکیست  گر هزار است بلبل این باغ

در کدام گزینه معناي «سودا» متفاوت است؟  . 19

 زهی سرمایه و سودا که فردا زان زیان بینی  ور امروز اندر این منزل تو را جانی زیان آمد

 هر الله اي پیاله جدا می دهد مرا  سودا به کوه و دشت صال می دهد مرا

 دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون  چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

 گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم  دوش سوداي ُرخت گفتم ز سر بیرون کنم

مفهوم «خشت زدن» در عبارت «شعر هم زیاد می گفت اما به قول نظامی خشت می زد» چیست؟  . 20

ناتوانی نافرمانی پرورده گویی پرحرفی

معناي واژة «استماع» در کدام گزینه آمده است؟  . 21

 دیدي که به هیچ مرده بودم؟  دیدم دهنی و رفتم از هوش

 از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم  تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم

 از پشۀ الغري چه خیزد؟  آن جا که عقاب پر بریزد

 که جان یابدت زان خورش پرورش  مخور طعمه جز خسروانی خورش

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟   . 22

«تعلیقات و پیوست ها – مخزول و خوار – طمانینه و آرامش – الجرم و به ناچار – استرهام و کمک خواستن – هلیم چرب و نرم – ملتفط و متوجه – طبع و

سرشت»

چهار سه دو یک

در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 23

«این شکست یک باره او را از میدان قهرمانی به منجالب فساد کشید اما هنوز چشمۀ زوق و قریهۀ ادبی او خشک نشده بود گفت: من گوش استماع ندارم

لمن تقول؟»

چهار سه دو یک

معناي واژة «غنا» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 24

 در کنف غناي او نالۀ آز می کنی  غرق غنا شو و خمش شرم بدار چند چند

 دوباره می شکفد شعر عاشقانۀ من  دوباره راه غنا می زند ترانۀ من

 تفاوت نیست در خشکی و دریا آب گوهر را  یکی باشد غنا و فقر در میزان اهل دل

 مار ضعیف بر سر گنج اژدها شود  طغیان نفس بیش به وقت غنا شود
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در گروه کلمات زیر چند واژه غلط معنی شده است؟   . 25

«نسیان: فراموشی / خور: زمین پست / مقري: معترف / َعلَم: درد و رنج / قرب: نزدیکی / رعب: شک و تردید / تواضع: فروتنی / سوله: سالن / سردمدار:

رئیس»

چهار سه دو یک

از میان گروه کلمات زیر چند واژه درست معنی شده است؟   . 26

«وسواس: دو دلی / فارغ: جدا / مرضیه: پسندیده / فرج: گشایش / قرب: دوري / تجلی: راستگویی / درآمدن: خالص شدن»

پنج چهار سه   دو

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 27

«ملک را این بی شرمی و وقاهت سخت منکر آمد و گفت: ندامت و گناه همه در راه فرودستان آمده و قبول و اجابت همیشه از بزرگان مستغبل آن شده و

البته هرکه در فرجام کارها ننگرد و در مطلع اندیشه از تخلّس یاد نکند همیشه آسیمه سر و بی سامان باشد تا آن گاه که اجل بر سر او لشکر سازد و بر غالب

او قالب آید»

پنج چهار سه دو

در گروه کلمات زیر معناي چند واژه در مقابل آن غلط نوشته شده است؟   . 28

«ُکنام: آشیانه / درفشان: درخشان / درع: کاله خود / هنگامه: غوغا / ویله کردن: ناله کردن / پدرام: کافی / خّطه: سرزمین / دژ: قلعه / دوده: دودمان »

چهار سه دو یک

واژة « رنگ » در کدام گزینه معنایی متفاوت دارد؟  . 29

 به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زیبا را   ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنی است 

 هفت رنگش می شود هفتاد رنگ   گر بکوبی شیشۀ غم را به سنگ 

 افسوس که تیر جنگ می بارد از او   چشمت که فسون و رنگ می بارد از او 

 رنگ رخساره خبر می دهد از سّر ضمیر   گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست

واژة « آورد » در کدام بیت معناي متفاوتی دارد؟  . 30

 بپیچید از او روي و برگاشت زود   به آورد با او بسنده نبود 

 چرا که وعده تو کردي و او به جاي آورد   مرید پیر مغانم ز من مرنج اي شیخ 

 بادام شکوفه بر سر آورد   باد آمد و بوي عنبر آورد 

پیراهن خونین تو را از سفر آورد  دنیا غم هجران تو را نیز سر آورد 

واژة « میان » در کدام گزینه معناي متفاوتی دارد؟  . 31

 دقیقه اي است که هیچ آفریده نگشاده ست  میان او که خدا آفریده است از هیچ 

 زبان آتشینم هست لیکن درنمی گیرد  میان گریه می خندم که چون شمع اندرین مجلس 

 تفاوت از زمین تا آسمان است   میان ماه من تا ماه گردون 

 دید او در خواب که پیري رو نمود   در میان گریه خوابش در ربود 

معناي چند واژه مقابل آن غلط نوشته شده است؟   . 32

« گبر : خفتان /  برگاشتن : روي برگردانیدن / رنجه : آزرده / ستوه : درمانده / دمان : نفس زنان / خیره : خسته »

چهار سه دو یک

واژة « رنجه » در کدام معنی نادرست است؟  . 33

گرفتار رنج دیده  سختی کشیده  آزرده خاطر 
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در همۀ گزینه ها به جز .................. واژه اي در معناي « تاج پادشاهی » به کار رفته است.  . 34

 خدا داند چه افسرها که رفته   براي هر وجب از خاك این ملک 

 نگهبان تن کرد بر گبر ببر   چو شد روز رستم بپوشید گبر

 ره سیستان گیر و برکش سپاه   اگر تخت خواهی ز من با کاله 

 نهاد آن کاله کی اي بر سرش   ببردند و پوشید روشن برش 

معناي واژة «گران» در کدام بیت متفاوت است؟  . 35

 زمین آهنین شد سپهر آبنوس  به گرز گران دست برد اشکبوس

 شعري بخوان که با او رطل گران توان زد  راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

 این ساز و این خزینه و این لشکر گران  بعد از کیان به ملک سلیمان نداد کس

 از گرانان جهان رطل گران ما را بس  من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد

در میان گروه کلمات زیر معناي چند واژه نادرست است؟   . 36

«گبر: لباس جنگی / کوس: طبل بزرگ / باره: اسب / خیره خیر: بیهوده / خدنگ: احمق / مزیح: شوخی / ُگرد: پهلوان / کیوان: سیارة زحل / فسوس:

افسوس خوردن»

چهار سه   دو یک

در کدام گزینه معناي «کام» متفاوت است؟   . 37

خالف راي صواب است و نقض عهد اولوااللباب که ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدي در کام

 پس به کام دوستان مغزش برآر  باش تا دستش ببندد روزگار

 مرا به بندگی خواجۀ جهان انداخت  جهان به کام من اکنون شود که دور زمان

 سلطان جهانم به چنین روز غالم است  گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. معنی واژه ها تماماً درست است.  . 38

نطق: سخن گفتن / ضرب: زدن / فارغ: آسوده اشباح: سایه هاي خیالی / ناکس: فرومایه / میغ : ابر 

تلّطف: مهربانی / صدر: نام درختی شبیه سرو / مُشک: مادة خوشبو دلق: جامۀ درویشان / جولقی: ژنده پوش / حاذق: ماهر

در کدام بیت «اظهار تأّسف عمیق» مطرح شده است؟  . 39

 کافتاب نعمتم شد زیر میغ  ریش برمی کند و می گفت اي دریغ

 بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب  دید پر روغن دکان و جامه چرب

 همچون بنفشه سر به گریبان کشیده ام  با یاد رنگ و بوي تو اي نوبهار عشق

 زبان آتشینم هست لیکن در نمی گیرد  میان گریه می خندم که چون شمع اندرین مجلس

در بیت زیر شاعر کدام رابطۀ معنایی را بین واژه هاي مشخص شده مّدنظر قرار داده است؟  . 40

 این یکی محراب و آن بت یافته است»  «معرفت زین جا تفاوت یافته است

تجانس تضاد تضمن تناسب

در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 41

«و عاجزتر ملوك آن است از عواقب کارها قافل باشد و مهّمات ملک خار دارد و هرگاه حادثۀ بزرگ افتد موضع حظم و احتیاط را مهمل گزارد.»

پنج چهار سه دو

در گروه کلمات زیر امالي چند واژه غلط است؟   . 42

«مرحم دردها – خوار مغیالن – عربده و فریاد – جولقی و درویش – اشباح و سایه ها – نطق و خطابه – میغ و آفتاب – غیض و غضب – فارغ و آسوده»

پنج چهار  سه  دو
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در عبارت زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟   . 43

«قاضی چو حیلت ما بدید و منطق ما بشنید سر به جیب تفّکر فرو برد و پس از تعّمل بسیار سر برآورد و گفت: اي که توانگران را سنا گفتی و بر درویشان

جفا روا داشتی بدان که هر کجا گل است و خوار هم است.

پنج چهار  سه دو

معنی واژة «قلب» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 44

 خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد   خیال شهسواري پخت و شد ناگه دل مسکین 

که بضاعتی نداریم و فکنده ایم دامی  تو که کیمیا فروشی نظري به قلب ما کن

 ز قلب و چپ لشکر و دست راست   از آن پس خروشیدن، ناله خاست

زمین را به خون دلیران بُشست    تهمتن به قلب اندر آمد نخست 

در کدام یک از گزینه هاي زیر تمام واژه ها در یک شبکۀ معنایی قرار می گیرند؟  . 45

کمان - شست - زه - پیکان - عنان  خود - زره - پتک - سندروس - گرز 

خدنگ - آبنوس - سندروس - شست - سپهر  توسن - ُکمیت - عنان - بارگی - ُسم 

چند واژه نادرست معنی شده است؟.   . 46

(ابدال: مردان کامل) (مالزمان: همراهان) (مدَفن: گور) (َکل: کچل) (مایه: دارایی) (آبنوس: صمغی زرد رنگ) «نفخ: دمیدن با دهان) (وقب: برآمدگی پشت

پاي اسب) (توسن: اسب سرکش) (دهش: بخشش) (ُگرد: پهلوان) (درع: زره).

2 3 4 5

در بین آثار زیر، مؤلف چند اثر نادرست معرفی شده است؟  . 47

«گوشوارة عرش: موسوي گرمارودي ـ اتاق آبی: سهراب سپهري ـ الهی نامه: خیام نیشابوري ـ ارزیابی شتابزده: جالل آل احمد ـ  اخالق محسنی: حسین واعظ

کاشفی ـ جوامع الحکایات: علی صفی ـ من زنده ام: معصومه آباد ـ اسرارالتوحید: ابوسعید ابوالخیر».

سه چهار یک دو

در میان واژگان زیر چند واژه نمی توانند ابزار و وسایل جنگی باشند؟   . 48

«ترگ ـ درع ـ ُخود ـ فوج ـ گبر ـ سلیح ـ مزیح ـ سنان ـ بارگی ـ کوس ـ زه ـ ُگرد ـ کمند»

شش پنج  چهار  سه 

معناي «راست» در کدام گزینه با معناي آن در بیت زیر یکسان است؟   . 49

داده تنش بر تن صحرا یله» «راست به مانند یکی زلزله

همی َگرد بر شد به خورشید راست ز سوي خزر ناي رویین بخاست 

هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت   گل بخندید که از راست نرنجیم ولی

ز بس خواري شده با خاِك ره راست به صد زاري ز خاك راه برخاست  

آیینه به دست، روي خود می آراست ماهی که قدش به سرو می ماند راست

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیامده است؟   . 50

سیرت (بدسرشت)، نغز (شکستن)، عشرت (لهو)، َطَرب (سرور)، سودا (اندیشه)، جفا (بی وفایی)، مغربی (متعلق به مراکش)، تقریر (به نیکی یاد کردن)

چهار دو   سه   یک 

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیامده است؟   . 51

هژیر (هشیار)، مدبّر (چاره گر)، پدرام (افسرده)، جاه (درجه)، کاموس (پادشاه تورانی)، بردمیدن (برخاستن)، تاوان (غرامت)، کیش (تیردان)، غارب (شانه)

چهار سه دو یک

توضیح روبه روي کدام واژه درست نیست؟  . 52

سمند: اسبی که رنگش مایل به زرد باشد.  آبنوس: درختی با چوب سخت، سیاه، سنگین و گرانبها

مهمیز: ابزاري فلزي بر نوك چکمه که با آن اسب را به حرکت در می آورند.  درع: جامۀ جنگی که از حلقه هاي آهنی ساخته می شود.
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معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست آمده است؟   . 53

دمان (دودمان)، خّطه (سخنرانی و وعظ)، سمند (اسب سرکش)، ویله (رها و آزاد)، مسلّم داشتن (تحمیل نمودن)، خبث (پلیدي)، مفلس (ریاکار)، مایه

(دارایی)

پنج چهار   سه دو

معناي واژه هاي مشخص شده در بیت هاي کدام گزینه یکسان است؟  . 54

که دراز است ره مقصد و من نوسفرم    همتم بدرقۀ راه کن اي طایر قدس  

آب ناداده کرد هّمت راه  چشم تشنه چو کرده بود تباه   

مطرب آغازید یک ضرب گران  چون سماع آمد ز اول تا کران  

 بر سرش زد، گشت طوطی کل ز ضرب   دید پر روغن دکان و جامه چرب  

همه مسیح پرستان شوند چون ابدال   خیال مذهب او گر رسد به کشور روم  

کم کسی ز ابدال حق آگاه شد   جمله عالم زین سبب گمراه شد  

زره بر برش یک به یک بردرید   بزد بر کمربند گردآفرید  

بر آن خورد سعدي که بیخی نشاند   کسی برد خرمن که تخمی فشاند   

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیامده است؟   . 55

بسیج (نیروي نظامی)، عنایات (حفظ کردن)، اکرام (احترام)، تمایز (جدا کردن)، غایی (بی نهایت)، جولقی (سر برهنه)، اشباه (کالبدها)، دمان (مهیب)، کوس

(دهل)، دستمایه (سرمایه)، خذالن (بی بهرگی از یاري)، غیاث (فریادرس)

چهار پنج سه   دو  

معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن درست است؟   . 56

ربیع (فصل)، مالزم (همراهان)، حزین (غم خوار)، غایی (آرزویی)، بسیج (آمادگی)، مخوف (مرعوب)، سندروس (درختی با چوب سخت و سیاه)، سنان (تیزي

هرچیز)

پنج چهار سه دو

کدام گزینه می تواند معناي مناسبی براي تعداد بیشتري از واژه هاي زیر باشد؟   . 57

«بدسگال، عنود، تیمار، دلّاك، دوده، خیره، بردمیدن»

دشمن و بدخواه، خدمت، خاندان، خروشیدن  بداندیش، اندیشه، برگردانیدن، متحیّر 

بدخواه، مهیب، کیسه کش حمام، سرگشته بدبختی، غمخواري، طایفه، برگردانیدن  

در کدام گزینه تعداد واژه هایی که «غلط» معنی شده، کمتر است؟  . 58

(ایدون: اینجا)، (اشباه: همانند)، (وظیفه: معاش)، (وبال: بار گناه)  (بّر: خشک)، (باره: حصار)، (ویله: رها)، (نژند: اندوهگین) 

(بیغوله: کنج)، (پدرام: آراستن)، (التهاب: زبانه و شعلۀ آتش)، (آستانه: آغاز)  (پایمردي: استقامت)، (انگاره: طرح)، (ادبار: نگون بخت)، (مواالت: دوستی) 

با توجه به واژه هاي زیر، در کدام موارد معنی بعضی واژه ها نادرست است؟   . 59

الف) (وجه: وجود) (پوییدن: تالش) (محب: یار) 

ب) (متقاعد: هم عقیده) (تاك: رز) (تقصیر: کوتاه) 

ج) (اوان: وقت) (حریف: مبارز) (درهم: مسکوك طال) 

د) (سامان: امکان) (سرپر زدن: توقف کوتاه) (منّت: نیکویی)

ب، د  ب، ج  الف، د  الف، ج 

در همۀ ابیات واژه اي یافت می شود که «هم آوا» دارد؛ به جز .................. .  . 60

چندین به دست دیو زبونی چرا کنیم    چون برترین مقام ملک دون قدر ماست 

سر آن نیست که در دامن حور آویزیم    باغ فردوس میاراي که ما رندان را 

تا درد نیاشامی زین درد نیارامی    اي صوفی سرگردان در بند نکونامی 

کس عیار زر خالص نشناسد چو محک    در خلوص منت ار هست شکی تجربه کن 
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فارسی 2 (کنکور 1400)

معناي کلمۀ «غنا» در کدام بیت آمده است؟  . 61

سماع وعظ کجا نغمۀ رباب کجا   چه نسبت است به رندي صالح و تقوي را  

تو گویی دو گوشم پرآواز اوست   گواهی دهم کاین سخن ها از اوست

که یک تخت را برنتابد دو شاه   فرو ماند شه را در آن دستگاه  

آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش   شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است

ردیف در کدام بیت از نظر معنایی به کلمۀ مشابه خود در جملۀ زیر مشابهت دارد؟   . 62

«معلم مرغان را گویا می کشید و خرگوش را چابک می بست.»

بیستون از الله نخل ماتم فرهاد بست؟  سنگ اگر در مرگ عاشق خون نمی گرید چرا 

نقش شیرین را چسان در بیستون فرهاد بست؟  بال سیر شعله جواله بستن مشکل است 

 بر گلوي شیشه بتواند ره فریاد بست  سرمه سا چشمی که من زان مجلس آرا دیده ام

حیرتی دارم که چون چشم مرا جالد بست  شمع را در وقت کشتن چشم بستن رسم نیست 

واژه اي که فرهنگستان زبان و ادب فارسی براي معادل آن، «همایش» را به تصویب رسانده در کدام بیت دیده می شود؟  . 63

یادگاري است بر در و دیوار  شنعت حاسد اندر آن تاالر 

ازو شادمان شد دل انجمن  به شعر آرم این نامه را گفت من

سرها بر آستانۀ او خاك در شود  این سرکشی که کنگرة کاخ وصل راست 

 به قصد خون جانبازان و صدیقان بغریده  که گردا گرد قصر او چه شیرانند کز غیرت 

بیت زیر را کدام واژه کامل می کند.   . 64

ولی را بپرور  ..................  را بمال (تنبیه کن) به داد و دهش کوش و نیکی سگال  

کمان جفا عدو عاشق

در چند بیت براي واژه هاي درون کمانک برابرهاي درست مشخص نشده است؟   . 65

هر لحظه ز هجران به لب آید جانم (رنج)   الف - زان دم که قرین محنت و افغانم  

هر زمان که پاره اي در خون فتاد (لحظه) ب - بحر، ساحل را امان یک  دم نداد

بَُود که پرتو نوري به بام ما افتد (بخت و اقبال)   ج - شبی که ماه ُمراد از افق شود طالع  

به لطف روضۀ او، رشک می برد رضوان (رشک) د - ز آب صافی او، غبطه می خورد کوثر

چهار سه دو یک

در عبارت  «زه آب دیدگان بگشاد» منظور از «زه آب دیدگان» کدام است؟  . 66

دیدگان جوي آب چشمۀ چشم اشک

در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟   . 67

بارقه (آتش فشان) - متمّکن (ثروتمند) - بحران (آشفتگی) - بی شائبه (بی عیب و نقص) - طبخ (آشپزي) - منقل (آتش دان) - عوارض (حوادث) - غم گسار

(غم آور) - فصول (فصل ها)

1234

در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند ؟   . 68

تعلیمی(عصاي سبک)- تجّدد(جست و جو)- خپل(چاق و کوتاه قد)- کشیده(سیلی)- قال(کلک)- دشت(دست الف)- شلخته(نامنّظم)- بور شدن(نابینا

شدن)- شعبده باز(تر دست)- مجانی(رایگان)

چهار سه دو یک
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در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند ؟   . 69

ِسن(صحنه نمایش)- مسحور(جادوگر)- َمحمل(بیهوده)- اثاث(کاال)- روضه(گلزار)- حّراف(پرگو)- نقاّل(قصه گو)- تصنیف(شعر همراه با موسیقی)-

تعزیه(روضه خوانی)- مرثیه(شعر خوانده شده در سوگواري)

چهار سه دو یک

در گروه لغات زیرچند واژه نادرست معنی شده اند؟   . 70

« فراخور(الیق)- زه آب(قنات)- ورطه(گور)- تعجیل(شتاب)- التفات(توّجه)- اصحاب(یاران)- حدیث(سخن)- مناصحت(دوستی)- حاجت(نیاز) - ثقت

(اعتماد)»

چهار سه دو یک 

در گروه لغات زیرچند واژه نادرست معنی شده اند؟   . 71

تکّفل(عهده داري)- معونت(منع کردن)- مظاهرت(پشتیبانی)- سیادت(سروري)- گشادن(باز کردن)- عقده(گردنبند)- ملول(اندوهگین)-

اهمال(فروگذاشتن)- ماللت(درد)- رخصت(اطاعت)

چهار پنج سه دو

در گروه لغات زیرچند واژه نادرست معنی شده اند؟   . 72

فراغ(جدایی)- طاعنان(دشمنان)- مجال(فرصت)- وقیعت(تضریب)- مکرمت(جوانمردي)- عقیدت(نظر)- مّودت(محبّت)- سیرت(روش)- ستوده(ستایش

شده)- ثقه(سوراخ)

چهار دو سه پنج

در گروه لغات زیرچند واژه نادرست معنی شده اند؟   . 73

«سیرت (خوي) - عتاب (مالمت) - اعزاز (عظمت) - مژده (نوید) - طوع (اطاعت کردن) - دل تنگ (اندوهگین) - عالم جسمانی (عالم معنا) - معرفت (قضا)

- اصناف (انواع)»

1234

در گروه لغات زیرچند واژه نادرست معنی شده اند؟   . 74

«سفت (کمر) - وسایط (وسیله ها) - طین (خاك) - تعبیه (قرار دادن) - حضرت (درگاه) - طوع (رغبت) - اکراه (زور و اجبار) - قبضه (مشت) - قهر (خشم)

- میکائیل (ملک الموت)»

یک دو سه پنج

در گروه لغات زیرچند واژه نادرست معنی شده اند؟   . 75

«الطاف (مهربانی ها) - الوهیت (مقام عارفانه) - ربوبیت (خداوندي) - حکمت (دانش) - سر (درون) - ازل (زمان با آغاز) - بوقلمون (رنگارنگ) - مال

(اجتماع) - فخار (فخر فروش) - صلصال (گل خشک)»

1230

در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟   . 76

«تخمیر (سرشتن) - جلت (بزرگوار) - غالب (کالبد) - خازن (فرشته) - تلبیس (لباس پوشیدن) - احدیت (یگانگی) - اعور (یک چشم) - کوشک (پوشالی)

- سرا (خانه) - تفّرس (دریافت به فراست)»

2345

چند واژه در کمانک روبروي آن نادرست معنا شده است؟    . 77

«قوت (نیرو)، نژند (اندوهگین)، شوریده رنگ (آنکه حال آشفته اي دارد)، غیب (پنهان)، تیره رایی (بداندیشی)، اقبال (خوشبختی)، حمیّت (مردانگی) »

چهار سه  دو یک
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چند واژه در کمانک روبروي آن نادرست معنی شده است؟   . 78

احسان (نیکی کردن)، عالَم (جهان)، قرین (هم نشین)، تیمار (غم)، توفیق (سازگار گردانیده)، حمیّت (غیرت)، شغال (جانور پستاندار از تیرة سگان)، چاشنی

(مزه)

چهار سه  دو یک

چند واژه در کمانک روبروي آن نادرست معنا شده است؟   . 79

چنگ (نوعی ساز که  سر آن خمیده نیست)، حالوت (شیرین)، زنخدان (چانه)، َشل (دست و پاي از کار افتاده)، دون هّمت (کوتاه اندیشه)، ادبار (نگون

بختی)، َدَغل (مکر)

چهار سه دو یک

واژه هاي «ادبار، نژند، حالوت، اقبال» در کدام گزینه به درستی معنا شده اند؟  . 80

پشت کردن، اندوهگین، شیرین، فال نیک  تدبیرکردن، زبون، نمکین بودن، نیک بختی 

نگون بختی، اندوهگین، شیرینی، روي آوردن  نقاق، خوار، شیرین بودن، خوش اقبالی 

معناي چند واژه در کمانک رو به روي آن نادرست است؟   . 81

«راي (اندیشه)، تدبیر (اندیشیدن در امري)، زنخدان(گونه)، قرین (همدم)، بایستن(الزم بودن)، ترتیب(نظم و سامان دادن)، ابد (زماِن آغاز)

چهار سه دو یک

قافیۀ کدام بیت با واژة مشخص شده در بیت زیر، رابطه ي معنایی «ترادف» دارد؟   . 82

 حالوت سنج معنی در بیان ها»  «به نام چاشنی بخش زبان ها

 همی گفت این معّما با قرینی   سحرگه رهروي در سرزمینی 

 شبی خوش است چنین شب که دوستان بینی   شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی 

 اگر رحمی کنی بر خوشه چینی   ثوابت باشد اي داراي خرمن 

 نیازي عرضه کن بر نازنینی   اگر چه رسم خوبان تند خویی ست 

معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   . 83

ترگ (کاله خود)، خوالگیر (آشپز)، کرم (جوانمردي)، تفّرج (تماشا)، بارگه (خیمه)، دون (باال)، دیده (چشم)، جیب (گریبان)

چهار سه دو یک

معناي صحیح واژه هاي «تیمار ، جیب، صنع، حمیّت» در کدام گزینه دیده می شود؟  . 84

خدمت، جامه، احسان، مردانگی تعّهد، حاشیۀ جامه، ساختن، غیرت محافظت، یقه، آفرینش، مرّوت غم، گریبان، آفریننده، جوانمردي

در بیت .................. کلمۀ مشخص شده نادرست معنا شده است.  . 85

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا  (حمیّت)

می نماید عکس می در رنگ روي مَهوشت / همچو برگ ارغوان بر صفحۀ نسرین غریب (درختی با برگ گرد و گل هاي آبی) 

دوش از مسجد سوي میخانه آمد پیر ما / چیست یاران طریقت بعد ازین تدبیر ما (پایان کار را نگریستن)

مبین به سیب زنخدان که چاه در راهست / کجا همی روي اي دل بدین شتاب کجا (چانه)

در کدام گزینه واژة «سیر» در معناي «خشنود و راضی» آمده است؟  . 86

 تا نیمۀ دیگر ِگَرد و دیر نباشد  یک نیمۀ گیتی ستد و سیر نباشد

 کاهویی را کنم به صحرا سیر  ناید از من و گرچه کوشم دیر

 چه باشی چو روبه به وامانده، سیر؟  چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر

 هر که بی روزیست روزش دیر شد  هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد
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در کدام بیت از مصدر «ساختن» در معناي «آهنگ کردن» استفاده شده است؟  . 87

 به شعر فارسی صوت عراقی  بساز اي مطرب خوشخوان خوشگو

 که حکم آسمان است این اگر سازي اگر سوزي  جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین اي شمع

 ببندید یک شب بر او خواب را   از آن پس بسازید سهراب را 

 به دانش مگر چارة جان کنیم چه سازیم  و این را چه درمان کنیم؟

همۀ واژه هاي گزینۀ .................. دوبه دو به لحاظ رابطه ي معنایی در یک حوزه قرار می گیرند.  . 88

عزل و نصب - جزرو مد- هزاهز و غریو- مضرات و منافع اعمی و بصیر- هبوط و صعود - سفر و حضر - قانع و طامع

بدو و ختم- افراط و تفریط - انقباض و انبساط - ابطال و الغا ایجاز و اطناب- مدح و ذم- سالست و روانی- ینبوع  و چشمه

معناي کلمۀ مشّخص شده در بیت .................. نادرست است.  . 89

 که خلق از وجودش در آسایش است (َکَرم)  خدا را بر آن بنده بخشایش است

 چه باشی چو روبَه به وامانده سیر (پس مانده)  چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر

 مینداز خود را چو روباه شل (مّکار)  برو شیر دّرنده باش اي دغل

 شد و تکیه بر آفریننده کرد (چشم)  یقین مرد را دیده، بیننده کرد

معناي داخِل کمانک کدام واژه ي مشخص شده، نادرست است؟  . 90

 به بیدادگر بندگان شاد شد (اندوهگین)  نژند آن زمان شد که بی داد شد

 هزاران سرو بُستانی فداي سرو باالیی (صد سال)  قرین یار زیبا را چه پرواي چمن باشد

 کی از بنده خیري به غیري رسد (موافق گردانیدن اسباب)  گر از حق نه توفیق خیري رسد

 تا در اقبالت شوم نیک اختري (روي آوردن)  چون ُهمایم سایه اي برسر فکن

معادل واژه هاي «سرسام، شبگیر، متقارب، همایون» در کدام گزینه یافت می شود؟  . 91

سرگیجه و پریشانی، پس از صبح، نزدیک، خجسته هذیان، پیش از صبح، همگرا، مبارك

ورم مغز، سحرگاه، نزدیک کننده، نیک بخت سردرد، هنگام سحر، نزدیک شونده، مانندها

معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نوشته شده است؟   . 92

دوال(چرم و پوست)، برنشستن(نشستن)، چاشتگاه(نزدیک صبح)، نماز پیشین(نماز عصر)، لختی(اندکی)، ناو(قایق بزرگ که از درخت میان تهی سازند)،

صعب(سخت)، عقد(گردن بند)

پنج چهار سه دو

در عبارت زیر، کدام کلمه نادرست معنا شده است؟   . 93

«مثال داد تا هزار هزار درم به غزنین و دو هزار هزار درم به دیگر ممالک به مستحّقان و درویشان دهند شکر این را و به توقیع موّکد گشت و مبّشران

برفتند»

ممالک: والیات مثال دادن: فرمان دادن هزار هزار: یک میلیون مبّشران: نوید دهنده

در عبارت « چیزي که در او کراهیتی نبود می فرستاد فرودسراي به دست من و من به آغاجی خادم می دادم و خیر خیر جواب می آوردم» معناي کدام  . 94

واژه نادرست است؟

آغاجی: خدمتکار مخصوص محمود غزنوي خیر خیر: سریع، باشتاب

فرودسراي: اندرونی، اتاقی در خانه که در پشت اتاق دیگر واقع شده باشد. کراهیت: ناپسندي، ناخوش داشتن
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واژة مشّخص شده در کدام بیت درست معنا شده است؟  . 95

 مانده غرامت زده از کار خویش(جبران شده)  کرد فرامش ره و رفتار خویش

 عرضه ده مخزن پنهان کوه(نشان داده شده)  دید یکی عرصه به دامان کوه

 هم خطواتش متقارب به هم(همگرا)  هم حرکاتش متناسب به هم

 رفت بر این قاعده روزي سه چار(باغ)  در پی اش القّصه در آن مرغزار

در عبارت زیر چگونه می توان به کاربرد معنایی واژة «محجوب» پی برد؟   . 96

« ملک زاده گفت: در عهدهاي قدیم و دهرهاي پیشین دیوان که اکنون روي در پرده و حجاب دارند و از دیدهاي ظاهربین محجوب گشته، آشکار

می گردیدند.»

از طریق رابطۀ معنایی ترادف با واژة در پرده از طریق قرار گرفتن در جمله

از طریق رابطۀ معنایی تناسب با عهد  از طریق رابطۀ معنایی تضاد با دهر

جایگاه فعل کمکی «شدن» در شکل مجهول کدام فعل، متفاوت است؟  . 97

دیده باشم خورده بود خواهد نوشت      رنجانده اند     

در عبارت «امیر شبگیر برنشست و تا چاشتگاه به صید مشغول بودند. از قضاي آمده پس از نماز، امیر کشتی ها بخواست...» امیر مسعود پس از چه  . 98

نمازي کشتی ها را خواست؟

شام دیگر دوگانه پیشین

معناي واژه هاي «شبگرد، صنم، عازم، مرشد» در کدام گزینه آمده است؟  . 99

شبرو، بت، راهی، پیشوا راهزن، دلیر، عزم کننده، راهنما

سحرخیز، دلبر، رهسپار، ارشاد شده ولگرد، گل یاسمن، عزم کننده، متضادِّ مرید و سالک

واژه هاي «مناسک، فضل، فّر، دستار» به ترتیب در کدام گزینه درست معنا شده اند؟  . 100

جاي عبادت، معرفت، فروغ ایزدي، لباس جاهاي عبادت، برتري، شأن، شاِل دور سر

حج، بخشش، شوکت، سربند مراسم، کمال، شکوه، عّمامه

معناي همۀ واژه ها در همۀ گزینه ها درست است به جز گزینۀ ..................  . 101

(شبگرد: شبرو) - (متّفق: همسو) - (شیفته: شیدا) - (بدیع: نادر) (کوي: برزن) - (ُحسام: چاقوي تیز) - (سنا: فروغ) - (ُخرد: کوچک)

(ُرستن: روییدن) - (بهاء: درخشندگی) - (فرید: یکتا) - (صحبت: هم نشینی) (عازم: رهسپار) - (نمایان: آشکار) - (دستار: سربند) - (مالمت: نکوهش)

معناي درست واژه هاي «نکوهش، خواجه، اصرار، لِقا، گلشن» در کدام گزینه آمده است؟  . 102

سرزنش، سرور، پافشاري، سیما، روضه مالمت، رییس، الحاح، چهره، بیابان

ماللت، سرور، پافشاري، چهره، گلزار خواهش، خان، رازها، دیدار، باغ

«علوم، علما، معابد، قافله ها» به ترتیب معنی واژگان کدام گزینه ها است؟  . 103

مکاتب، مناسک، معارف، اِغفال معارف، مشایخ، مناسک، قوافل مناسک، معارف، مکاتب، قوافل مشایخ، معارف، مناسک، قوافل

معادل واژه هاي «سیرت، محلّه، هم نشینی، شرف» در کدام گزینه آمده است؟  . 104

روش، برزن، صحبت، عال خلق و خو، کوي، صاحب، زهد روش، برزن، مصاحبت، لیّن طریقه، کوي، مصاحب، بلندي

در گروه کلمات زیر چند واژة «مترادف» وجود دارد؟    . 105

«زاري و افغان - خرد و کالن - روانه و رهسپار - پیک ها و نامه ها - ناگزیر و الَجَرم - دگرگونی و انقالب - دیوانه و جادوگر - عاقبِت کار و سرانجام -

بی تابی و بی قراري - آزار و انکار»

هشت هفت شش پنج
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در گروه کلمات زیر چند واژه مترادف یافت می شود؟    . 106

«طرز و شیوه - صلح و سازش - دریغ و شگفت - گمان و یقین - خاّص و عام - درویش و غنی - هراس و بیم - مرید و مرشد - مالمت و نکوهش»

هفت شش پنج چهار

معناي واژة «لَیّن» در کدام گزینه آمده است؟  . 107

شکرآور درویش طغیان گر نرم

معنی واژه هاي «بی شائبه، غم گسار، پالیز، ندوشن» در کدام گزینه آمده است؟  . 108

بی شک، غم گین، بوستان، روستایی در استان کرمان یقینی، غم خوار، باغ، روستایی در استان یزد

بی اندازه، مونس، جالیز، روستایی در استان یزد بی دریغ، هم درد، گلستان، روستایی در استان کرمان

معناي واژه هاي «تمّکن، شاب، شائبه، مسّرت» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 109

ثروتمندي، برنا، بی شک، شادمانی توانگري، جوانی، تردید، خوش حالی ثروت، برنا، شک، شادي توانگر، جوان، گمان، خوشی

معناي واژه هاي «عندلیب، بالبداهه، صباحت، تحفه» در کدام گزینه آمده است؟  . 110

هزار، بی درنگ شعر سرودن، زشتی، ره آورد بلبل، ارتجاًال، زیبایی، هدیه

قُمري، بدیهه گویی، زیبایی، سوغات هزاردستان، بی درنگ، خوب رویی و سفیدي رنگ حیوان، ارمغان

معناي چند کلمه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   . 111

«سبکسري (وقار) - چابک (فرز) - مساعدت (یاوري) - گیوه (پاي افزار) - تشّرع (مقابل طریقت و عرفان) -– مسرور (شادمانی) - فرط (بسیار) -

شوریدگی (شیدایی)»

چهار سه دو یک

در گروه کلمات زیر معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   . 112

«آماس (ورم) - تهنیت (تسلیت گفتن) - استسقا (بیمار، عطش آب) - میثاق (عهد نااستوار) - متعّصب (غیرتمند) - نکبت بار (پر مشّقت) - لفاف (پارچه و

کاغذي که بر آن چیزي نویسند) - بذله گو (لطیفه پرداز)»

چهار سه دو یک

در کدام گزینه، واژه اي نادرست معنا شده است؟  . 113

لطایف: چیزهاي نیکو - تشّرع: طریقت - فصیح: زبان آور استحکام: محکم شدن - فروغ: پرتو و روشنی - سیرت: خلق و خو

عاري: فاقد - ورد: ذکر - آغوز: اّولین شیري که مادر به نوزادش دهد. نقض: شکستن - پالیز: جالیز - بالبداهه: ارتجاًال

در کدام گزینه واژه اي نادرست معنا شده است؟  . 114

مشیّت: خواست - فرخنده: خجسته - شیخ: مرشد نکبت بار: فالکت آمیز - صراحت: وضوح - آماس: ورم

قریحه: ذوق - حرص: آز - استسقا: نام مرضی که بیمار، آب بسیار بخواهد. ضبط: نگهداري - سراچه - خانۀ بزرگ - توأم: همراه، با هم

در گروه کلمات زیر چند واژه نادرست معنا شده اند؟   . 115

«انعطاف (آمادگی براي سازگاري با محیط) - جنان (بهشت) - طهارت (پاکیزگی) - مساعدت (همیاري) - قاصد (پیک) - شائبه (شک) - متمّکن (ثروتمند) -

ُرفتن (روبیدن)»

چهار سه دو یک

معنی واژه هاي «اقناع، سنا، سلب، حجره» در کدام گزینه آمده است؟  . 116

راضی شدن - نور - وصل کردن چیزي - اتاق راضی ساختن - فروغ - جدا کردن چیزي - غرفه

خشنود - ستایش - به دار آویختن کسی - اتاق قناعت - روشنایی - بستن چیزي - خانه

معنی واژه هاي «فروگذاري، بُخل، مفاتیح، غمگسار» در کدام گزینه آمده است؟  . 117

مهلت دادن - مقابل کرم - کلیدها - غمخوار سستی - سخاوت - فتوح - غمگین

اهمال - خّست - کلیدها - غمخوار کوتاهی - خشک دستی - گشایش ها - غم افزا
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معناي چند کلمه در کمانگ روبه روي آن غلط نوشته شده است؟   . 118

«چابک (تند) - بدیهی (روشن) - سالخورده (کهن سال) - صباحت (زیبا) - سهل (آسان) - ساربان (نگهبان شتر) - عندلیب (هزاردستان) - فرط (بسیاري)»

چهار سه دو یک

معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   . 119

«آرمان (امید) - نََمد (نََمط) - متأثر (اندوهگین) - شاب (برنا) - مسرور (شادي) - متعّصب (غیرتمند) - قبا (نوعی جامه) - گیوه (پاي افزار) - متمّکن (ثروت)

- کارآزموده (باتجربه)»

چهار سه دو یک

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟    . 120

«جمله (سراسر) - جهد (رنج بردن) - چاره گري (تدبیر) - رایت (درفش) - گزاف کاري (بیهوده کاري) - سرشت (تبع) - پرورده (پرورش یافته) - جهانگیر

(فاتح)»

چهار سه دو یک

معناي واژه هاي «ِغنا، مهد، غایت، محراب» در کدام گزینه آمده است؟  . 121

آواز خوش، بستر، نهایت، پرستش توانگري، مهد، پایان، عبادت سرود، کجاوه، نهایت، عبادتگاه بی نیازي، تخِت روان، آغاز، پرستش

معنی واژه هاي «استحقاق، رأفت، مشعشع، ملکوت» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 122

شایستگی، مهربان، درخشنده، جهان ماّدي سزاوار، مهربانی، درخشان، جهان باال

الیق بودن، شفقت، تابان، عالم غیب الیق،مهربان، تابنده، عالم دنیا

معناي واژه هاي «الوهیت، تلبیس، قبضه، مذلّت» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 123

خداوندي، نیرنگ خوردن، مشت، خواري الهی، نیرنگ سازي، یک مشت از هر چیز، لغزش

خدایی، دروغ، یک مشت از هر چیزي، فرومایگی کبریایی، مکر، ِسالح، زبونی

معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست معنا شده است؟   . 124

اجرت (هدیه) – هیئت (دسته اي از مردم) – ملکوت (عالم باال) – طوع (اطاعت) – َغنا (توانگر) – مذلّت (خواري) – مشتبه (دچار اشتباه) – قرب

(هم جواري) – عنایت (احسان)

چهار سه دو یک

در گروه کلمات زیر چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست معنا شده است؟   . 125

متأللیء (تابنده) – هیئت (شکل) – سست عنصر (کاهل) – خازن (نگهبان) – بُعد (قرب یافتن) – ازل (زمان بی آغاز) – دواسبه (باعجله) – طین (سفال) –

استحقاق (شایسته)

چهار سه دو یک 

در گروه کلمات زیر معناي چند واژه نادرست است؟   . 126

اصناف (گروه ها) – دواسبه (شتابان) – قبضه (یک مشت از هر چیز) – بار دادن (تحویل دادن) – عنایت (توّجه) – نظر گماردن (سطحی نگاه کردن) –

تاب (توان) – رغبت (میل) – دفین (مدفون)

چهار سه دو یک

معناي چند کلمه در کمانک روبه روي آن درست است؟   . 127

ماء (سیراب) – اسرار (راز) – هیئت (شکل) – دستان (لقب رستم) – سست عناصر (بی اراده) – َجهول (بسیار نادان) – ملول (اندوه) – اکراه (ناپسند

داشتن) – سّر (قلب و باطن)

شش پنج چهار سه
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معناي «مگر» در همۀ گزینه ها نظیر عبارت «هیچ یک را آزاد نخوانده اند، مگر سرو را که ثمره اي ندارد» است، به جز گزینۀ ..................  . 128

 نصیحت نگیرد مگر در خموش فراوان سخن باشد آکنده گوش

شکستی بود زشت کاري بود  مگر بند کز بند عاري بود

 نخواهی شنیدن مگر گفت کس  چو خواهی که گویی نَفس بر نَفس

 مگر حال بر وي بگردد نخست  نروید نبات از ُحبوب ُدرست

معناي واژة «گران» در همۀ گزینه ها یکسان است به جز گزینۀ  ..................  . 129

مرد این بار گران نیست دل مسکینم  سینۀ تنگ من و بار غم او هیهات

 ز امواج ِگران، کوه از پی کوه  به رود سند می غلتید بر هم

 ذبول (پژمردن) کاه دهد کوههاي فَربی را  حرارت َسَخَطت (خشم) با گران رکابی سنگ

 خوش درین سودا ببازم آنچه در دل داشتم قدر تو آید گران اندر تجارت هاي دل  

معادل واژة «تازي، پرتو، رستاخیز، نیستی» در کدام گزینه وجود دارد؟   . 130

 الف) اي خّرم از فروغ رخت الله زار عمر 

 ب) شاهد عهِد شباب آمده بودش به خواب 

 ج) تو را صبا و مرا آب دیده شد غّماز 

 د) اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبیست 

 هـ) من خفته بَُدم به ناز در کتم عدم 

 و) برطرف ُگلشنم گذر افتاد وقِت صبح 

 ز) بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت 

 باز آ که ریخت بی ُگِل رویت بهار عمر  

 باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد 

 وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند 

 زبان خموش و لیکن دهان پر از عربی است 

 حسن تو به دست خویش بیدارم کرد

 آن دم که کاِر مرغ چمن آه و ناله بود 

 گریان چو در قیامت چشِم گناهکاران 

د، الف، ز، هـ ج، الف، و، ز الف، ج، و، ب ب، د، ز، هـ

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   . 131

حکیم (انسان فاضل) – نامور (مشهور) – عدم (نابود) – پاس (نگهداري) – ُملک (پادشاه) – افسر (تاج) – سیماب (نقره) – عافیت (سالمتی) – اختر

(نجم) – ُقرص (جرم)

پنج چهار سه دو

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   . 132

اعطا (بخشش) – واپسین (اّولین) – التهاب (برافروخته) – رمق (توان) – معبد (محل عبادت) – درایت (تدبیر) – کرانه (حاشیه) – واعظ (پند) – مشام

(بینی)

دو سه چهار  پنج 

معنی چند کلمه در کمانک روبه روي آن درست است؟   . 133

اجنبی (خارجی) – تدبیر (به آغاز کاري نگریستن) – توازن (تعادل) – نهیب (هیبت) – تسخیر (چیره) – عرصه (میدان) – اعجاب (شگفت) – آز (حرص)

هشت هفت شش پنج 

در کدام گزینه معناي واژه اي نادرست نوشته شده است؟  . 134

خّفت: خواري، وجد: سرور، التهاب: برافروختگی، شایق: مشتاق افراط: زیاده روي، نهیب: هراس، مُلک: مملکت، اِذن: فرمان

تدارك: آماده ساختن، مصّمم: داراي عزم، موعد: هنگام، غیرت: حمیّت موزون: خوش نوا، صفیر: فریاد، غربت: دوري، مفّصل: شرح و بسط دادن

معناي واژه هاي «درایت، موزون، نهج، وجد» در کدام گزینه آمده است؟  . 135

بیرق، هم نوار، طریقه، سرور پرچم، هم آهنگ، روش، شادمانی تدبیر، هم آهنگ، راه، اشتیاق آگاهی، خوش نوا، طریق، خوشی

در کدام گزینه معناي واژه اي نادرست است؟  . 136

زنبورك: توپ جنگی بزرگ، غیرت: رشک بُردن، ناب: خالص، حصار: قلعه باال: قامت، تفریط: کوتاهی کردن، تقدیم: پیشکش کردن، مشام: بینی

محشر: رستاخیز، موصل: محل وصل و پیوستن، اذن: اجازه، مرشد: راهنما فراز: باال، ترجیح: برتري، دست اندازي: تعّدي، چابک: فرز
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معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   . 137

دریغ کردن ( مضایقه کردن) – فرزانه (خردمند) – دهشت (بیم) – موعد (زمان) – تهلیل (تجزیه کردن) – صفیر (بانگ) – تسخیر (تصّرف کردن) –

بختک وار (کابوس وار)

چهار سه دو یک

معنی واژه هاي «اهتزاز، خصال، استقبال، ترجیح» در کدام گزینه آمده است؟  . 138

افراشتن، ویژگی، پیش رفتن، برتري جنبیدن، خوي ها، پیشواز کردن، مزیّت

شکست خوردن، خصلت ها، پس رفتن، برتري حرکت داشتن، ُخلق و خو، مقابل بدرقه، رجحان

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   . 139

بر (پهلو) – رعنا (زیبا) – مقّرر (تعیین شده) – شایق (آرزومند) – جنون (شیدایی) – محض (ِصرف) – وامانده (ملول) – زبونی (درمانده)

چهار سه دو   یک  

در کدام گزینه معناي همۀ واژه ها درست است؟  . 140

تعّصب: رشک بردن – افراط: از حد در گذشته – فصاحت: شیوا سخنی – طبع: ذوق

گسست: شکاف – غرض: وام – تنوره کشیدن: در حال چرخیدن، به هوا رفتن – دیار: سرزمین

تحلیل: از هم گشودن – چنبره: حلقه – تقدیم: هدیه دادن – معبد: پرستشگاه

تدبیر: اندیشیدن در کاري – قوا: نیرو – طاقت فرسا: توان فرسا – آز: افزون خواهی

معادل نوشته شده در کمانک روبه روي همۀ گزینه ها درست است به جز گزینۀ  ..................  . 141

گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی / الجرم ز آتش ِحرمان و هوس می جوشیم (یاس) 

تا معّطر کنم از لطف نسیم تو مشام / شّمه اي از نفحات نفس یار بیار (بینی) 

صفیر مرغ برآمد بسط شراب کجاست / فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید (فرستاده) 

بسیار کس ز پاي درآورد اسب آز / او را مگر نبود لگام و دهانه اي (حرص) 

معنی واژة «زینهار» در همۀ ابیات و عبارات زیر یکسان است به جز ..................  . 142

زینهاردار نباید که زینهارخوار باشد تا آنچه که دیگران به او سپردند امان ماند. 

 َوقِنا َربّنا َعذاَب النّار   زینهار از قرین بد زینهار 

 کان پاك پاکدامن بهر زیارت آمد   عیبم بپوش زنهار اي خرقه می  آلود

 صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد   از لعل تو گر یابم انگشتري زنهار 

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   . 143

«ُسخره (ریشخند) - تنیده (بافته) - اختر (نجم) - فرسنگ (واحد مسافت حدود شش متر) - ثبات (دوام) - خصلت (خو) - طنین (آواز)»

چهار سه دو یک

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست است؟   . 144

«نهفته (مخفی) - مقیّد (بسته) - شعف (شادمان) - مفّرح (شادي) - هلهله (سر و صداي حاکی از شادي) - اسماء (نام) - بّر (بیابان)»

چهار پنج شش هفت

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   . 145

«حماقت (نادان) - رضا (خرسندي) - خوان (سفرة کوچک) - حصار (دیوار دور قلعه) - ترسیم (نگاشتن) - مقیَّد (در قید کننده) - هلهله (جوش و خروش) -

محض (خالص و صرف)»

چهار سه دو یک
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معناي نوشته شده در کمانک روبه  روي کدام گزینه نادرست است؟  . 146

 به بام قصر برآي و چراغ مه برکن (نجم)  ستارة شب هجران نمی فشاند نور

 تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم (نابودي)  رهرو منزل عشقیم و ِز سر حدّ ِ عدم

 تبدیل سال و ماه و خزان و بهار هم (نتیجه)  تا از نتیجۀ فلک و طور دور اوست

 هالل عید به دور قدح اشارت کرد (سفره)  بیا که ترك فلک خوان روزه غارت کرد

معناي نوشته شده در کمانک روبه روي کدام گزینه نادرست است؟  . 147

 مذاق حرص و آز اي دل بشوي از تلخ و از شورش (سفره)  سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش

 حالیا غلغله در گنبد افالك انداز (هیاهو)  عاقبت منزل ما وادي خاموشان است

 زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما (آگاه)  اي باد اگر به گلشن احباب بگذري

 این چنین عّزت صاحب نظران می داري (خرسندي)  گوشۀ چشم رضایی به منت باز نشد

معنی نوشته شده در کمانک روبه روي کدام گزینه نادرست است؟  . 148

 که آن مفّرح یاقوت در خزانۀ توست (نشاط آور)  عالج ضعف دِل ما به لب حوالت کن

 بر اهل وجد و حال در هاي و هو ببست (جوش و خروش)  مطرب چه پرده ساخت که در حلقۀ سماع

 صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب است (گونه)  کشتۀ چاه زنخدان توام کز هر طرف

 این را تفّضلی نه و آن را تبّدلی (دگرگون ساختن)  گل یار حسن گشته و بلبل قرین عشق

معناي واژگان «محضر، خوالی، دراي، غو» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 149

پیشگاه، غذا، پتک، نوعی پرنده محل حضور، بی عیب، آمدن، ناله

زمان حضور، طعام، ضربه پتک، خروش استشهادنامه، خورشت، زنگ کاروان، فریاد

مترادف واژگان «سترگ، پایمردان، خدیو، درفش» در کدام گزینه به کل نیامده است؟    . 150

 الف ) چگونه راهی درازناك عظیم 

 ب ) به حکمتی که خلل اندرو نیابد راه 

 ج ) صبر به طاقت آمد از بار کشیدن غمت  

 د ) آنکه علم بر سر مغرب کشید   

 هـ) دامی است بزرگ شکر او بر تو  

 و ) تا صبح دمد آمده با خدمتکاران  

 همه سراسر سیالب  کند و خاراخار  

 ز مهر و ماه گشادند زان میان بیرق 

 چند مقاومت کند حبه و سنگ صد منی 

 پایش ازین پایه به منصب رسید 

 بگذار بجد و جهد دامش را  

 تا شام شود در شده با روزه گشایان 

ج، و الف، ج هـ، و      ب، د     

در کدام گزینه یکی از مترادفات واژة «غو» به درستی ذکر نشده است؟  . 151

 تو گفتی بدّرید دشت نبرد  خروش آمد از باره هر دو مرد

 نپسندد به هیچ کس بیداد  زلف او حاجب لب است و لبش

 بلرزید دل در بر آن شهریار   چو بنشیند آن نعره را کو هزار  

 همی برگشایم به فریاد لب چنین داد پاسخ که من روز و شب   

در کدام گزینه واژة مشّخص شده درست معنی شده است؟  . 152

 پس سر بریدن بیفشرد پا (بلند کرد)  برافراخت پس دست خیبر گشا

 نهنگ یم قدرت حق علی (مونس)  شجاع غضنفر، وصّی نبی

 ازو خواست دستوري اما ندید (مرخصی)  بر مصطفی بهر رخصت دوید

 به پیشش برآمد شه جنگجو (خشم گین)  به سوي هژبر ژیان کرد رو
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مترادف واژگان «زهر چشم، کاهلی، حرب، دغل» در کدام گزینه نیامده است؟  . 153

 همچو عرق بر عذار شاهد غضبان  بر گل سرخ از نم او فتاد آللی

 کزین دو گشت محمد پیمبر مرسل  براستی زو پدر او راستی فرماي

 که هرگز نکرد به کاري درنگ  به پیش اندرون بیژن تزچمگ

 نیابیم بهره به هر دو سراي  بود زخم شمشیر و خشم خداي

معنی واژگان «آوردگاه، ابرش، امتناع، یَم و حرب» به ترتیب کدام است؟  . 154

میدان نبرد، اسب، خودداري، دریا، ُصلح جنگ، اسب زرد، نپذیرفتن، دریا، جنگ

نبردگاه، اسب خال خالی، خودداري، دریا، نزاع جاي جنگیدن، اسبی با نقطه در بدن، پذیرفتن، دریا، وسایل جنگی

در کدام گزینه متضاد یکی از واژه هاي «شاهد، تپیدن، حبیب، برمید» ذکر شده است؟  . 155

 ناپسندي چو زاغ پسیه به باغ   زشت رویی به عارض و سیما 

 واجب آمد به خدمتش برخاست  هرکه را بر سماط بنشستی

 در چنین تشویش ملک اي زیرکان افسار کو  علف اسبان تازي را خران بگرفته اند

 شکست اندر آمد بدان روزگار  نماندش از ایران کسی دوستدار

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. متضاد یکی از واژه هاي «سهم، ژنده و پوشیده» به کار رفته است.  . 156

 صلیبی بزرگ و سیاهی مهیب  بزد کوس و آورد بیرون صلیب

 رسته به آب رحمت و حکمت بر او رطب  خارش همه شجاعت و یارش همه سخا

 همی بر برهنه نیاید به کار  مرا تیر و پیکان آهن گذار

 چو کاري نو افگند خواهم زبن  ز دستور پرسیم یکسر سخن

در همۀ گزینه ها مترادف واژة «دستور» درست به کار رفته به جز  ..................  . 157

 سرافزار موبد که بودش وزیر  بفرمود تا پیش او شد دبیر

 دولت معین اوست خداوند یار اوست  از بهر آن که شاه جهان دوستدار اوست

 خرم او چون بلند که باشد  پادشاهی که با شکه باشد

 چه بهتر کور را از چشم روشن  بگفتا اذن خواهی چیست از من

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. مترادف واژة سهم به کار رفته است.  . 158

 توهم بر سه بهرایچ برتر  یکی بهره را بر سه بهره است بخشش

 رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم  دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت

 دل از برم آباد برداشتند  همه خانه از بیم بگذاشتند

 تا از تو به دل حسد برد ترسا  با طاعت و ترس باش همواره

معناي واژه هاي «یم، دستوري، ولی، گوهر» به ترتیب در کدام گزینه وجود دارد؟  . 159

رود، اجازه دادن، والیت، نژاد بحر، رخصت، صاحب، فطرت دریا، فرمان، یار، با نژاد قطره، فرمان یافتن، دوست، جوهر

معادل «آماده شدن» در کدام بیت وجود ندارد؟  . 160

 میان بندگی را ببایدت بست  ستودن نداند کس او را چون هست

 که آیین و راه جهاندار بود  میان را طال بست و گوهر فزود

 به شاهی کمر بربست  بیامد به تخت پدر برنشست

 همه در پناه جهاندار بید  میان بسته دارید و بیدار بید
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معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست نوشته شده است؟   . 161

«مصنوع (ساخته شده)، لحن (آواز)، طالب (خواهان)، لَخت لَخت (برهنه)، خدو (تفو)، اخالص (پاك)، وصی (دوست)، دریغ (حسرت)، ژیان (خشمگین)»

چهار سه دو   یک

معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   . 162

«ژنده (مهیب) ، غضنفر (شیر)، گوهر (نژاد)، اهریمن (ابلیس)، عّزت (ارجمند)، مأمور (فرماندار)، کاهلی (سستی)، برافراختن (بلند کردن)، خاوران (مغرب)»

چهار سه دو یک

معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   . 163

«تپیدن (اضطراب)، در زمان (فوراً)، گذاشتن (رها کردن)، باذل (سخی)، خوسف (نام ناحیه اي در بیرجند)، ضرب (کوفتن)، سهم (بیم)، امتناع (خودداري)،

کیمیا (اکسیر)، قبا (نوعی جامۀ جلو بسته)

چهار سه دو یک

واژة «یکایک» در همۀ گزینه ها یکسان است به جز  ..................  . 164

 به سان پري پلنگینه پوش  یکایک بیامد خجسته سروش

 گرفت آن گران کرسی زر به دست  یکایک برآمد ز جاي نشست

 یکایک به تنگی رسید اندروي  همی تاخت اسب اندرین گفت و گوي

 یکایک مرا داد و گفتا که زود  به دست اندر شاه صد نامه بود

معناي واژة «سپردن» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 165

 بگردید و این خستگان بشمرید  متازید و این کشتگان مسپرید

 بباید سپردن به دیگر کسی  مگر خود درنگم نباشد بسی     

 سپارم تو را دختر و کشورم  به گردان سپهر اندر آري سرم

 دوات و مرّکب، بسی خامه را به دیگر سپرد آن مهین نامه را  

در همۀ گزینه ها واژة معادل «زخم» وجود دارد به جز  ..................   . 166

 همان بیش زورم به زخم درشت»  «مرا گفت چرخ ار چه خم داشت پشت

 به یک زخم شد کشته چون شرزه شیر  هزار و صد و بیست ُگرِد دلیر

 کجا بر خروشد گِه زخم کوس  چون این کرده شد ماکیان و خروس

 که نماید به چشم مردم، دوست  زخِم دنداِن دشمنی بتر است

 به یک زخمش کند دو نیمه جوشن  اگر بر جوشن دشمن زند تیغ

معنی درست واژة «ثقت» در کدام گزینه درست آمده است؟  . 167

کی طمع در کار دیگر زاِد مردم می کنم من که اطمینان راي و امتحان دارم نخست 

 که می گوید مالحان سرودي  چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن

 وز می سوري درود سوي بنفشه رسید  سر کس بر پشت رودبار بري زد آواز

 به سر کوي سرود است مرا گم شده  فر   من و معشوق و می و رود و سر کو نغمه

معناي واژگان «خایب، دها، امام، مجادله» به ترتیب  ..................  . 168

امیدوار، زرنگی، رهبر، دعوا مأیوس، هوشمندي، پیشوا، ستیزگی بی بهره، عقل، مقتدا، مناظره ناامید، زیرکی، رئیس، دوستی

شکل امالیی کدام گزینه با معناي مقابل مطابقت ندارد؟  . 169

سرایشان: رهبر، رئیس مناصحت: صلح و آشتی تیمار: رنج، اندوه معونت:  یاري، کمک
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معنی درست «لوامع، نَزه، ردا، متواتر» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 170

رخشان ها، با صفا، ردا، همیشه درخشنده ها، خوش آب وهوا، عبا، پی درپی

درخشیده ها، آب صاف، باالپوش، پراکنده رخشان، وسیع، جبّه، پی درپی

معنی«ملول، مطاوعه، گرازان، استخالص، گشن» به ترتیب چیست؟  . 171

ماندگی- مایل و مشتاق- داد و فریاد زنان- رهایی- بی برگ آزردگی- اطاعت کننده- شادمان و خندان- رها شدن- بلند

ناتوانی- فرمانبرداري- ترسان و لرزان- خالص شدن- بلند به ستوه آمده- اطاعت- جلوه کنان و نازان- رهایی خواستن- انبوه

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   . 172

«ضبط (حفظ کردن)، اضطراب (بی تابی)، درفشان (تابان)، براثر (رّدپا)، عکس (انعکاس)، جمله (همگی)، امام (پیشوا)، حبّه (دام)، معالی(اشرف)، سیرت

(روش)»

چهار سه دو یک

معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   . 173

«قفا (پشت)، مالمت (سرزنش)، نَفس (ذات و وجود)، زمّرد (لنگ قیمتی به رنگ زرد)، موافق (همراه)، مصلحت (خیراندیشی)، همگنان (هم نوعان)، وقعیت

(مالمت)، گشن (شاخ و برگ)، اعتذار (عذر خواستن)»

چهار سه دو یک

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   . 174

«منشی (دبیر)، خرسند (قانع)، المع (رخشان)، ستوده (ستایش شده)، صافی (غش)، ورطه (مهلکه)، متواتر (پشت سر هم)، ناحیت (سرزمین)، معونت (هزینه)،

مطاوعت (فرمانروایی)»

چهار سه دو   یک

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست است؟   . 175

«راه تافتن (تغییر مسیر دادن)، خایب (بی بهره)، سیادت (بزرگی)، عقده (پیچیده)، منقطع (بریده)، رخصت (اذن دادن)، موّدت (دوستی گرفتن)، مواالت

(پیروي کردن)، تکّفل (عهده دار)، گزاردن (قرار دادن)»

نه هشت هفت شش

واژة «تگ» در کدام بیت معنایی متفاوت دارد؟  . 176

 که گفتی به تنشان نجنبید رگ  فروماند اسبان جنگی ز تگ

 می بینم اگر ذّره اي اندر تگ دریاست  بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز

 به تگ در پیش گوسفندي دوان  به ره در یکی پیشم آمد جوان

 سزد گر شود ماه ترکش کنم  چو گیرد تگ باد و ابر ابرشم

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 177

«چون مرا کمال فتّوت و وفور مرّوت تو معلوم گشت، و بدانستم که سمرت دوستی تو در حق کبوتران چگونه گوارا بود و به برکات دوستی تو از چنان ورطۀ

حایل بر چه جمله خالص یافتند هّمت به دوستی تو مقصور گردانیدم.»

چهار سه دو یک

معنی واژه هاي «شماتت، یغور، رفعت، ارك» در کدام گزینه آمده است؟  . 178

سرکوفت، درشت، اوج، میدان سرزنش، نازك، بلندي، بارو مالمت، بدشکل، واالیی، دژ نکوهش، ستبر، برتر، قلعه

معانی واژه هاي «حوزه، الت، فروغ، مغتنم» در کدام گزینه آمده است؟  . 179

مرکز تحصیل علوم دینی، تهیدستی، جلوه، باارزش ناحیه، زورگو، روشنی، قیمتی

مرکز تحصیل علوم دانشگاهی، بی چیز، درخشان، غنیمت دان مرکز، فقیر، پرتو، غنیمت شمرده شده
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معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   . 180

«طهارت (پاك شدن)، التی (فقر)، خلوص (پاکی)، مهیب (ترس)، دریادل (سخی)، نهاد (طینت)، ولنگاري (هرزگی)، مهملی (مهلت دادنی)، چرتکه (شمارشگر)،

هر دم بیل (بی قاعده)»

چهار سه دو یک

معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن درست است؟   . 181

«بور (سرخ)، صحن (فضا)، اصرار (الحاح)، بّروبر (خیر خیر)، علم (درد)، کلون (چفت)، متلک (سخن انتقادي)، یغور (ستبر)، قبا (نوعی جامۀ جلو بسته)،

تفریط (زیاده روي)»

شش پنج چهار سه

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست است؟   . 182

«طالع (برآینده )، قال (کلک)، تجّدد (نوگرایی)، کذا (این چنین)، تعلیمی (عصاي سنگین)، قلدري (خودسري)، اجانب (بیگانه)، موهبت (عطیه)، مسامحه

(آسان گرفتن)، مشروعیّت (منطبق نبودن رویّه هاي قانون گذاري و اجرایی حکومت با نظر مردم)»

هشت هفت شش پنج

معناي واژة «راست» در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  . 183

 که سرو راست درین باغ نیست محرم راز  من از نسیم سخن چین به طرف بر بندم

 بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود  راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك

 تا در هواي آن قدر رعنا فتاده ایم  وحشی نکرده ایم قد از بار فتنه راست

 لباس حسن تو دیدم به قد هر یک راست  به قامت خوش خوبان نگاه می کردم     

واژة «کام» در کدام بیت معناي متفاوتی دارد؟  . 184

 رهروي باید جهانسوزي نه خامی بی غمی  اهل کام و ناز را در کوي رندي راه نیست

 بر امید جام لعلت ُدردي آشامم هنوز  برنیامد از تمنّاي لبت کامم هنوز

 به باالي کام و زبانش مهل    سخن، دیو بندي است در چاه دل

 درخت کام و مرادم به برنمی آید  قد بلند تو را تا به بر برنمی گیریم

معناي «کیش» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 185

 ما نیز یکی باشیم از جملۀ قربان ها  هر تیر که در کیش است چون بر دل ریش آید

 بود کیش من مهر دلدارها  همی گویم و گفته ام بارها

 برون اند زین جرگه هشیارها  پرستش به مستی است در کیش مهر

 کافران را نتوان گفت که برگرد از کیش  عاشقان را نتوان گفت که بازآي از مهر

واژة «گاه» در کدام گزینه معناي متفاوتی دارد؟  . 186

 پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است  گاه سفر آمد برادر ره دراز است

 ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست  بندة پیر خراباتم که لطفش دایم است

 فلک سپرد بدو گنج و ملک و افسر و گاه  ز گنجه چون به سعادت نهاد روي به راه

 آِن منی کجا روي بی تو به سر نمی شود  گاه سوي وفا روي گاه سوي جفا روي

معناي واژة « ایمن » در کدام گزینه متفاوت است؟  . 187

 خورد گاو نادان ز پهلوي خویش   نباشی بس ایمن ز بازوي خویش 

 آتش طور کجا موعد دیدار کجاست   شب تار است و ره وادي ایمن در پیش 

 زین سیل دمادم که در این منزل خواب است  بیدار شو اي دیده که ایمن نتوان بود  

 ز هجر دائمی ایمن ز وصل جاودان فارغ   به سوداي تو مشغولم ز غوغاي جهان فارغ 
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با توجه به دو بیت زیر معنی واژة «انبان» چیست؟ و شاعر از این واژه چه مفهومی را مّدنظر دارد؟  . 188

 امتحان کن چند روزي در صیام  «چند خوردي چرب و شیرین از طعام

 پر ز گوهرهاي اجاللی کنی»  گر تو این انبان ز نان خالی کنی

گنجینه – معده خزانه – شکم صندوقچه – معده کیسه – شکم

تناسب معنایی ترکیب هاي تمام گزینه ها یکسان است به جز گزینۀ..................  . 189

(دست ـ بدن) ـ (سبز ـ رنگ) ـ (کشتی ـ ورزش) ـ (مصرع ـ شعر)  (عدل ـ داد) ـ (جنگ ـ حرب) ـ (نور ـ ضیا) ـ (تیره و تار) 

(مهر و کین) ـ (صیف و شتا) ـ (ترغیب و ممانعت) ـ (خوف و رجا) (پدر ـ خانواده) ـ (مدرسه ـ دانشگاه) ـ (کشتی ـ ناو) ـ (اصفهان ـ خوزستان) 

در همه گزینه ها به جز گزینۀ .................. واژه اي وجود دارد که تغییر معنا یافته است.  . 190

 هیون آرد از دشت صد کاروان  به دستور فرمود تا ساربان  

 عیبم مکن که آهوي مردم ندیده ام  گر می گریزم از نظر مردمان «رهی»  

 جمع کرد آن جمله پیش روي او  شوخ شیخ آورد تا بازوي او  

 ز شاخ گوزنان برآمد خروش  چو سوفارش آمد به پهناي گوش  

در کدام بیت معناي "خطر" با بقیه متفاوت است؟  . 191

خاصیت خورشید در آن بی خطر آمد  عدل تو همایی است که چون سایه بگسترد 

نزد تو بسی خطر ندارد    هر چند نصیحت سنایی 

فتح و ظفر آن جاست که کوي تو کند غو  جاه و خطر آن جاست که بخت تو برد رخت  

رهگذاري که در و هیچ خطر پیدا نیست  واي آن قافله کز دونی همت می خواست  

توضیح روبه روي کدام واژه دقیق و درست نیست؟  . 192

توقیع: نامه اي که مهر و امضا شده باشد. فروِد سراي: اتاقی در خانه پشت اتاقی دیگر

توفیق: مهیا کردن اسباب موافق خواهش بنده ناو: قایقی کوچک که از درخت میان تهی می سازند.

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیامده است؟  . 193

تهنیت (سالم کردن)، َمنَسک (عبادتگاه کوچک)، رضوان (نگهبان بهشت)، همایون (نیکبخت)، گیوه (پارچه اي کلفت از پشم یا کرك)، صعب (بیماري)، آغوز

(اولین شیر مادر)، شاب (جوانی)

پنج چهار سه  دو 

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست آمده است؟  . 194

جهد (تکافو)، شبهه (شائبه)، شاب (برنا)، تشّرع (دنبال جنازه رفتن)، غایت (جریمه)، متأللئ (شگفت انگیز)، نفایس (جان ها)، مقّرب (منزلت)، رأفت (بلندي)،

ملکوت (عالم غیب)

پنج چهار سه دو

هر سه معناي روبه روي کدام واژه درست است؟  . 195

مقرون: پیوسته، همراه، به صرفه مرغزار: سبزه زار، چراگاه، جنگل رایت: درفش، َعلَم، بیرق سرشت: فطرت، آفریده، طبع

توضیح روبه روي کدام واژه درست نیست؟  . 196

والیات: معادل شهرستان امروزي است.

 تحت الحمایگی: اختیار روابط سیاسی و امور امنیتی کشوري دیگر را در دست داشتن

زنبورك: نوعی توپ جنگی که بر روي شتر می بستند.

شعر تمثیلی: شعري نمادین و آمیخته به مثل و داستان

واژه ها در همۀ گزینه ها همگی هم معنا هستند به جز واژه ها در گزینۀ ..................    . 197

گونه ها، اصناف، گروه ها حضرت، درگاه، آستانه خیک، انبان، مُشک طوق، حلقه، چنبر
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معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن درست آمده است؟  . 198

غیرت (رشک بردن)، تازیک (ترکی)، سترگ (بزرگ)، سیم (نقره)، َغنا (بی نیازي)، تلبیس (اهریمن)، دواسبه (با سرعت)، لفاف (نخ یا ریسمانی که ِگرد

کرده باشند)

هفت شش پنج  چهار

 . 199

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست آمده است؟

دراي (َجَرس)، زخم (ضربه)، گبر (کاله خود)، نفیر (بیزار)، َگرزه (کوپال)، برافراختن (گالویز شدن)، ژنده (بزرگ)، ژیان (خشمگین)

چهار سه دو  یک

واژه هاي کدام گزینه دقیقاً هم معنا نیستند؟  . 200

آوردگاه، معرکه، رزمگه ژیان، دژم، ارغند پتک، کوپال، ُگرزه  غو، خروش، غریو 

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیامده است؟   . 201

کلون (چفت)، مخاطره (خطرناك)، صورتک (نقاب)، ماللت (ماندگی)، متصیّد (شکارگاه)، طاعن (عیب جویان)، صافی (نزه)، تیمار (اندیشه)

چهار سه دو یک

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیست؟   . 202

حول (بیم)، ُممد (امتداد دهنده)، مقیّد (موثّق)، مفّرح (آسوده حال)، خان (رئیس قوم)، برزیگر (دهقان)، مسامحه (آسان گرفتن)، بّر و بّر (خیره خیره)

پنج چهار سه دو

در کدام گزینه «تماشا» هم معناي «تفّرج» نیست؟  . 203

ما را که تو منظوري خاطر نرود جایی هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی

ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست   هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست  

ما چو طفالن هر طرف بهر تماشا می رویم جام جم آیینه دار کاسۀ زانوي ماست  

چشم خورشید در مغاك شده است    بی تماشاي چشم روشن تو  

واژه

دد

گوهر

تضادترادف

بوم

سفال

دام

لعل

غضنفر

_

چند خانه از خانه هاي جدول زیر درست پر نشده است؟  . 204

دو یک

چهار سه

«صباحت» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 205

 صباحت شاد و خّرم، بخت پیروز  خداوندا در این پیروزه ایوان 

 مانند غنچه اي که به وقت سحر شکفت  دل از صباحت رخ خوبت گشاده شد  

 کان صباحت نیست این صبح جهان افروز را  شب همه شب انتظار صبح رویی می رود 

 حسِن برشته اي که کبابم کند کجاست؟  لرزان ز سردسیِر صباحت رسیده ایم  
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معناي «حلقه» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 206

 در حلقۀ ما ز راه افسوس  گه رقص کند گهی زمین بوس  

 حلقۀ این در زن و اسرار بین پاي در این ره نه و رفتار بین   

 گفتم اگر بار دهی، آدمی ست  حلقه زدم گفت در این وقت کیست؟  

 این توانم که بیایم به محلت به گدایی  حلقه بر در نتوانم زدن از بیم رفیقان  

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیامده است؟   . 207

نهیب (فریاد)، رشحه (گوشتی که از درازا بریده باشند)، کالف (ریسمان پیچیده گرد دوك)، کلون (کلید دِر چوبی)، فائق (برگزیده)، خلف صدق (جانشین

راستین)، َفَرج (رهایی)، رندانه (زیرکانه)

پنج چهار سه دو

در کدام گزینه واژه اي می بینید که در معنایی متضاد معناي امروزي اش به کار رفته است؟  . 208

با صد هزار اندیشه، نومید از در دل بازگشت. حکمت با مالئکه می گفت.

اینجا عشق معکوس گردد. کوشید که راهی یابد تا به درون دل دررود.

معنی همۀ واژه ها در مقابل آن ها درست آمده است؛ به جز:  . 209

(رایت: درفش) (سست عنصر: بی غیرت) (فایق: پیروز)  (صنف: گونه) (شایق: درخور) (گیوه: پاي افزار) 

(چابک: تند و فرز) (فراخ تر: راحت تر) (تعبیه کردن: قرار دادن) (کافی: داناي کار) (شائبه: شک و گمان) (تمکن: ثروت)

با توّجه به واژه هاي زیر، در کدام گزینه به ترتیب واژه هاي اول و دوم درست و واژة سوم نادرست معنا شده است؟   . 210

الف) جهد: کوشش، رنج بردن      ب) جمله: همگی      ج) دوال: افسار      د) استسقا: نام مرضی که بیمار، آب بسیار خواهد. 

هـ) پرورده: پرورش دهنده      و) غایت: نهایت      ز) گزاف کاري: بیهوده گویی

ج - ب - هـ  و - ز - د  الف - د - ج  ز - الف - ب 

در کدام گزینه واژه اي یافت می شود که با واژة «ادبار» رابطۀ معنایی تضاد دارد؟  . 211

چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل  

اگر تو را گذري بر مقام ما افتد   هماي اوج سعادت به دام ما افتد  

سیه بخت گودرز کشوادگان بدو گفت سهراب از آزادگان  

که بر بخت بدم خوش خوش بموید دریغا نیست همدردي موافق  

معادل معنایی «گنجایش پیدا کردن» و «نرمش» در کدام گزینه ها آمده است؟   . 212

به درد آمد چشمش ز گریه و فریاد  الف) دو پاي یوسف آماس کرد از شب خیز

بدران مشک سقا را بزن سنگی و بشکن خم  ب) روان شد سوي ما کوثر که گنجا نیست ظرف  اندر

 خنگ هنر به هر نطقش انعطاف ها ج) بر چامۀ بدیع تو صد آفرین که داشت  

 چو روزي نبودش ز ورزش چه سود  د) که چندین بورزید مرد جهود 

الف - د  ج - د  الف - ج  الف - ب 

معناي واژگان «متفق، صباحت، رأفت و عنایت» در کدام بیت ها آمده است؟   . 213

 در دست اجل یکان یکان پست شدند  الف) یاران موافق همه از دست شدند

 پیوسته کشیده تا بناگوش ب) اي آنکه جمال ابروانت

به دود صبحدم کردم روانه ج) من از شفقت سپند مادرانه

اي شکنج گیسویت مجمع پریشانی  د) جمع  کن به احسانی حافظ پریشان را 

الف - ج - ب - د  الف - ب - ج - د  د - ج - ب - الف  الف - ج - د - ب 

در بیت: «من فرش شدم زیر قدم هاي قضاهاش / خود را نکشد فرش ز پاکی و پلیدي» معادل معنایی کدام واژه آمده است؟  . 214

خطوات نجس تقدیر سبحان
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فارسی 3

در کدام بیت فعل «شد» به معنایی یکسان به کار رفته است؟  . 215

قضاي آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد 

چون غم جانانه شد پنهان غم جان شد پدید تا طبیبم بود بر سر، باکم از مردن نبود 

یک چند به استادي خود شاد شدیم  یک چند به کودکی به استاد شدیم 

آمد مگسی پدید و ناپیدا شد آمد شدن تو اندرین عالم چیست

در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟   . 216

ترفیع(باال بردن)- آزگار(سیه بخت)- عاریه(یاري)- معهود(وعده داده شده)- کیفور(سرحال)- بدقواره(بد ریخت)- استشاره(راي زدن)- نی پیچ(شلنگ

قلیان)- قدغن(ممنوع)-ملتفت(متوجه)

چهار سه دو یک

در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟   . 217

بال معارض(بی رقیب)- قلنبه(درشت)- محظوظ(خجالتی)- حظ(بهره)- جبهه(پیشانی)- مألوف(انس گرفته)- اثنا(دو تا)- فربه(چاق)- محظور(حفاظت)-

شخیص(ارجمند)

چهار سه دو یک

در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟   . 218

عریضه(نامه)- تمامیّت(کامل بودن)- غفلتاً(غافل وار)- کتل(پشته مرتفع)- مضغ(چشیدن)- بلع(فروبردن)- هضم(گوارش)- بقوالت( سبزیجات)-

گلگونه(سرخ رنگ)- بحبوحه(میان)

چهار سه دو  یک

در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟   . 219

پتیاره(َهتّاك)- وقاحت(بی شرمی)- معیّت(دستور)- اطوار(روش ها)- هویدا(آشکار)- غلیان(جوش و خروش)- قشر(پوست)- تصنّعی(ساختگی)-

متفّرعات(امیال)- انضمام(پیوست)

چهار سه دو یک

در کدام گزینه ، معنی قسمت مشّخص شده ، به درستی ذکر شده است ؟  . 220

وکان لم یکن شیئاً مذکوراً ( آن غاز ) در گورستان شکم آقایان ناپدید گردید : آن شیء غیر قابل ذکر

مشغول تماشاي این مخلوق کمیاب و شیُء ُعجاب بودم که عیالم وارد شد : موجود شگفت زده

پنج انگشت دعاگو به معیّت مچ و کف و ما یتعلّق به ، بر روي صورت آقاي استادي نقش بست : دیگر اعضاي آن

دیدم که غاز گلگونم لخت لخت و قطعۀ بعد اُخري طعمۀ این جماعت کرکس صفت شده : تکه تکه شده

معناي کدام واژه نادرست بیان شده است؟  . 221

قاطعیت = استوار 

 
استقرار = برپایی نثار کردن = فدا کردن سالح = ابزار جنگ   

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  معناي تمام واژگان صحیح است؟  . 222

رندانه = زیرکانه، منّت = نیکویی، بّط = مرغابی، پوییدن = تالش کردن طایر = پرنده، محفل = انجمن، متداول = موسوم، تحیّر = سرگردانی

بیت الَحَزن = ماتمکده، قسیم = نیکومنظر، زنخدان = چانه، ضمیمه = پیوست مُحال = بی اصل، بیدادگر = ظالم، مسلک = روش، اجانب = بیگانگان

معنی چند واژه درست است؟   . 223

(ِدین = وام) – (ُذّل = خواري) – (خطابه = سخنرانی) – (دارملک = فرمانروایی) – (منَکر = ناپسند) – (ممّد = یاري رساننده) – (ُمکاري = ِکراي) –

(قاطعیّت = استواري)

هفت شش پنج چهار
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در کدام گزینه براي واژة ذکر شده در مقابل آن، معادل معنایی یافت نمی شود؟  . 224

 خشمگین و تند و تیز و ترش رو: ارغند  می دود بی دهشت و گستاخ او

 سعد اکبر گشت و وارست از مَِحن: سیارة مشتري  تا مه تو تافت بر بد اختري

 برقی که بسوزد آن دهان بند: مِعَجر  از آتش دل برون فرستم

 دل خون گشته و ِگل کرده غبار جسدي: فسرده  کیستم من نفس سوختۀ منجمدي

در کدام گزینه براي معناي ذکر شده در مقابل آن ها، واژه اي وجود ندارد؟  . 225

 داد دل مردم خردمند (فرومایه)  زین بی خردان سفله بستان

 چونین خفه و خموش و آوند (خشمگین، غضبناك)  چون گشت زمین ز جور گردون

 کافور بر آن ضماد کردند (مرهم)  تا درد و ورم فرو نشیند

از گردش قرن ها پس افکند (میراث)  تو مشت درشت روزگاري

هر یک از واژه هاي «سریر، سفله، معّطل، ارغند، کلوخ» به ترتیب در کدام گزینه معنا شده است؟  . 226

تخت پادشاهی، فرومایه، بیکار، فریاد، پاره گل خشک شده به صورت سنگ اورنگ، بدسرشت، تأخیر کردن، قهرآلود، پاره سنگ به درشتی مشت

تخت پادشاهی، بدسرشت، درنگ کردن، قهرآلود، پاره سنگ به درشتی مشت   اورنگ، فرومایه، بالتکلیف، خشمگین، پاره گل خشک شده به صورت سنگ

معادل معنایی هر یک از واژه هاي «سعد، فغان، عطا، سلّانه سلّانه»، به ترتیب در ابیات کدام گزینه درست آمده است؟   . 227

 الف) چه ناله ها که رسید از دلم به خرمن ماه 

ب) نوید عشق آید زان ترنّم 

پ) رنگ ظلم از زمین زدودة تُست 

ت) دل او جوي گرت عقل ذکاست

 چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد  

سحرگه سر کنید آرام آرام 

دِر داد و دهش گشودة تست 

کان کلید همه خوشبختی هاست

ت – پ – ب – الف الف – پ – ب – ت ت – الف – پ – ب الف – ب – پ – ت

معنی ذکر شده در برابر تمام گزینه ها به استثناي گزینۀ .................. درست است.  . 228

فرخنده پی: خوش قدم، نیک پی، خوش یُمن مُغان: موبداِن زرتشتی؛ در ادبیات عرفانی: عارف کامل و مرشد را گویند. 

جّراره: ویژگی نوعی عقرب سیاه بسیار سّمی که ُدمش روي زمین کشیده می شود.  رواق: بنایی با سقف گنبدي یا به شکل هرم 

با توجه به کلمات ابیات، کدام واژه اشتباه مشخص شده است؟  . 229

پس از سالم تو این بهترین (کالم، پیام) رسان   نسیم صبح به عالم ز من سالم رسان 

 چو (عود، دود) سوختن ماست آزمودن ها  ز امتحان محبت در آتشیم همه

 (عارف، زاهد) بیچاره مانده در سراب   بر سِر آبیم و سیرابیم ما 

 منعم از ساغر شراب مکن   چون مرا از شراب نیست (گزیر، گریز) 

معادل معنایِی: «باد گرم مهلک، تماشا، آویزان، نگرش» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 230

سموم، نظاره، معلّق، تلّقی اسرا، نگاه، معلّق، تلّقی سموم، تفرجگاه، قندیل، نگاه توفان، سیر، معلّق، نظاره

معنی چند واژه در مقابل آن درست آمده است؟   . 231

(َسموم: باد گرم) (دالویز: خوب) (تموز: مرداد) (یغما: غارت) (َمدَرس: تدریس کننده) (خفیف: سبک) (عزیمت: عازم شدن) (آستانه: ورودي)  (مالمت:

سرزنش) (پرنیان: پارچۀ نرم)

6457

26

لغت - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



تمام معانی ذکر شده مقابل کدام گزینه ها کامًال درست است؟   . 232

الف) طفیلی: منسوب به طفیل، وابسته، میهمان خوانده 

ب) َسموم: باد بسیار سرد و زیان رساننده 

ج) تموز: ماه دهم از سال رومیان، تقریباً معادل تیرماه 

د) انگاره: طرح، نقشه 

هـ) کهر: اسب یا استري که رنگ آن میان زرد و بور باشد.

ج - ب د - ب ج - د الف - هـ

کلمات معادل معانِی: «کوهۀ زین، فراسو، کیفوري، تاراج» به ترتیب در کدام گزینه صحیح آمده است؟  . 233

کمند، ماورا، حالت مستی، غارت قاش، ماورا، نشئگی، یغما قاش، ماوراءالطبیعه، نشئگی، یغما فتراك، آن سو، سرمستی، غارت

«میانجی – سودا – غایت - عبد» به ترتیب یعنی ..................  . 234

واسطه – سیاهی – هدف – چاکر واسطه – خیال – نهایت – بنده علت – تجارت – هدف – بنده علت – اشتیاق – دلیل – بنده  

معنی واژگان «برگ و بار، پالیز، ایثار، زخمه» در کدام گزینه آمده است؟  . 235

توشه و ثمره، باغ، ترجیح دادن دیگري بر خود، مضراب زاد و توشه، بوستان، فداکاري، زخم

بارور، شالیزار، فداکاري، ضربه ثمره دادن، گلستان، از خودگذشتگی، زخمی

معنی چند واژه داخل کمانک درست آمده است؟   . 236

کرامت (بزرگی)، برگ (توشه)، گوهر (اصل)، غربت (نزدیکی)، َکهر (اسب سیاه)، یغما (تاراج)، گشاده دستی (آزادگی)، انگاره (تفکر)

4563

معنی واژة «برگ» به استثناي گزینۀ  .................. در سایر گزینه ها یکسان است.  . 237

 ما چرا عاشق برگ و زر قارون باشیم  همچو موسی ز درخت تو حریف نوریم

 چونک در سایه آن سرو گلستان میرم  صدهزاران گل صدبرگ ز خاکم روید

 پی سیب توست اي جان که چو برگ بی قرارم  پی جیب توست این جا همه جیب ها دریده

 مستی کند برگ و ثمر بر چشمه حیوان تو  رقص از تو آموزد شجر پا با تو کوبد شاخ تر

معنی واژه هاي «کرند، زخمه، پالیز، انگاره» به ترتیب در کدام گزینه دیده می شود؟  . 238

اسب، مضراب، باغ، گمان اسب زرد و بور، زخم ضربه، جالیز، طرح

اسب تیره، ضربه، کشتزار، طرح و نقشه اسب زرد بور، مضراب، بوستان، نقشه

مترادف واژه هاي «پالیز، داعیه، غربت، گوهر» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟   . 239

 الف ) هرکسی کو دور ماند از اصل خویش 

ب ) اي عندلیب خو کن با خار غم که هرگز 

ج ) ما کیستیم و قوت تدبیر ما کدام 

د ) تو فرسنگ ها دوري از خاك دوري

 باز جوید روزگار وصل خویش  

بوي گل مروت زین بوستان نیاید 

تا ادعاي دفع قضا و قدر کنیم 

تو درد من خاك بر سر چه دانی

ب- د- ج- الف د- ب- الف- ج ب- ج- د- الف ج- الف- ب- د

واژگان« ذلّه، حمایل، تّل» در کدام گزینه تماماً درست معنی شده است؟  . 240

عاجز، طناب، تپّه ذلیل- محافظ- تپّه ها   خسته، نگهدارنده، خاکستر عاجز و بیچاره- محافظ- پُشته

معانی « طریقه، تاب و توان، قیامت، سرزنش »  براي کدام گروه از واژه هاي زیر هستند؟  . 241

روش، فروغ، محضر، عتاب روش، زاد، محشر، مالمت نوع، رمق، محشر، ماللت نمط، رمق، غاشیه، تشر

« شامه ، طفره ، غریب ، غو »  به  ترتیب یعنی ..................  . 242

حس بویایی ، تعلل ، عجیب ، فریاد استشمام ، خودداري ، غریبه ، صدا استشمام ، بهانه ، عجیب ، غوغا حس بویایی ، سستی ، بیگانه ، آشوب
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در همۀ گزینه ها معنی واژگان « تعلل ، یغما ، بطالت »  به استثناي گزینۀ  ..................  درست آمده است؟  . 243

کوتاهی کردن ، غارت ، کاهلی علل ، چپاولگران ، بطالن اهمال ، تاراج ، بیکاري  بهانه گرفتن ، چپاول ، بیهودگی

« کالفه ، حمایل ، غریب ، ماورا »  به  ترتیب یعنی ..................  . 244

ناراحت ، محافظ ، ناآشنا ، برتر رنجور، بند شمشیر، دور، باال و برتر  

ناراحت ، بند شمشیر ، غریبانه ، پشتیبانی  نگران ، نگهدارنده ، عجیب ، پشت سر

معنی چند واژه درست آمده است؟   . 245

کالفه (بی تاب و ناراحت) ، تل (پشته) ، حمایل (طناب) ، حفاظ (نرده) ، رمق (باقی مانده جان) ، غاشیه (قیامت) ، قاش (زین اسب) ، برزخ  (ناراحت) ، روضه

(ذکر) ، شبح (سایه) ، انگاره (حدس و گمان) ، تشر (شرکردن)

5678 واژه واژه  واژه   واژه

معنی واژه « محضر » در کدام گزینه متفاوت است؟  . 246

 بس بود رخسار شرم آلود چون مریم مرا  محضري حاجت ندارد پاکی دامان من

 لنگانه رود از مَحضر من  گفتا َخمش کاین ِخنگ فلک

 سبک سوي پیران آن کشورش  چو برخواند کاوه همه محضرش

 بدرد بپیچد ز فرمان تو  همه محضر ما و پیمان تو

معنی واژه هاي «هیون، تطاول و کربت» در کدام گزینه درست است؟  . 247

شتر – ستم – غم و اندوه حیوان بارکش – گردن  کشی – غمگین     

شتر – ستمکار – زشت اسب – تعدي – اندوهگین

«ارتفاع، اندیشه، خیره  سر» به ترتیب یعنی ..................  .  . 248

محصول زمین زراعی – بدگمانی – گستاخ درآمدن – ترس – لج باز

عایدات – فکر – ظالم بلندي – تدبیر – بیهوده

کلمات «تعظیم، زخمی، ضروري، وجود» معنی و مفهوم کدام گروه از واژه ها هستند؟  . 249

تکریم – افگار – چاره  سازي – جوهر احترام – مجروح – ضرورت – ذات

عظیم – جریح – الزم – هستی نماز – خسته – فرض – وجه

معنی کدام گروه از واژه ها در مقابل آن ها درست آمده است؟  . 250

حمایل(حمله ها)، چریغ(نام محلی چراغ) قندیل(چراغ)، تشر(شر کردن) 

تازي(نوعی اسب)، کرند(نوعی اسب) ارتفاع والیت(بلندي سرزمین)، حشم(زیردستان)

معنی واژه هاي «تنیده، ضّجه، هول انگیز، ناورد» به ترتیب در کدام گزینه درست است؟   . 251

منسوج - ناله و فریاد بلند - ترسناك - نبرد منسجم - ناله - ترس - نیامده

پارچه - داد و فریاد - ترس آور - هم نبرد بافته شده - شیون - هراسان - مبارز

واژگان «عیار، مرتعش، منتشا، هریوه» به ترتیب یعنی ..................   . 252

اندازه - داراي ارتعاش - شهر منتش - خمیدگی سنجش - لرزان - چوبدستی - هراسان

ابزار سنجش - لرزش - عبادتگاه - هروي معیار - لرزنده - عصا - اهل هرات

در کدام گزینه همۀ واژه هاي «همگنان - پور - خوان - گرد» درست معنی شده اند؟   . 253

همگی - پسر - سفره - پهلوان هم گروهان - مطیع - خوردنی - مبارز همگان - قوي - مرحله - بزرگ جماعت - فرزند - شروع - شجاع

معنی واژه هاي «غدر – فراز – تگ - سنان» به ترتیب کدام است؟   . 254

حیله گر – برتري – دو – کمان مکر – باز – دویدن – نیزه خیانت – برتر – ژرف – تیر کوچک بی وفایی – باال – عمق – سرنیزه
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معنی چند واژه داخل کمانک نادرست است؟   . 255

هریوه (هروي) – طاق (بی همتا) تنیده (بافنده) – رجز (افتخار) – سورت (شادي) – ضجه (ناله) – عماد (بزرگ) – تعلّل (اعتدال) – کازیه (جاکاغذي) –

اَسرا (اسیر) – طفیلی (بچگی) – صباح (پگاه)

هشت  هفت  شش  پنج 

در کدام گزینه واژه اي در معناي «آختن» آمده است؟  . 256

برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس برآویخت رهام با اشکبوس

غمی شد ز پیکار دست سران برآهیخت رهام گرز گران

بزد اسب کاید بر اشکبوس ز قلب سپه اندر آشفت توس

از آن تیزتر شد دل جنگجوي نبد کارگر تیر بر گبر اوي

معناي چند واژه در مقابل آن نادرست است؟   . 257

«درفش: بیرق / غرس: کاشتن / قصور: کاخ ها / سجایا: خصلت هاي نیک / مقهور: شکست دهنده / پاي مردي: ایستادگی / اثنا: میان چیزي / سورت: تندي»

چهار سه دو یک

در گروه کلمات زیر چند واژه با معناي درست آمده است؟   . 258

«ترنّم و آواز – دوري و سینی – اهتمام و هّمت گماشتن – اهتزاز و افتخار – سجایا و زشتی ها – مقهور و شکست خورده – عتاب و بندگی – سورت و

چهره»

شش پنج چهار  سه

در کدام گزینه واژه اي در معناي «چین و چروك زلف معشوق» آمده است؟  . 259

تا دل شب سخن از سلسلۀ موي تو بود دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسوي تو بود

دست آن مّشاطه را باید جدا از شانه کرد تار زلفت را جدا مّشاطه گر از شانه کرد

رخسارة محمود و کف پاي ایاز است بار دل مجنون خم طّرة لیلی

کان دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست؟ باز پرسید ز گیسوي شکن در شکنش

باتوجه به ابیات معناي واژة مشخص شده در کدام گزینه درست است؟  . 260

کزان گر می کند آتش گدایی (اعتبار و رونق) به سوزي ده کالمم را روایی

دلی در وي درون درد و برون درد (بزرگی) کرامت کن درونی درد پرورد  

دل افسرده غیر از آب و گل نیست (منجمد)  هر آن دل را که سوزي نیست دل نیست 

زبانم را بیانی آتشین ده (پهلو)  دلم را داغ عشقی بر جبین نه 

در بیت «اگر لطف تو نبود پرتو انداز / کجا فکر و کجا گنجینۀ راز؟» معناي دقیق واژة «پرتوانداز» چیست؟   . 261

مددکار رهنما دقیق نورانی

در کدام گزینه معناي واژة «سینه» متفاوت است؟  . 262

تا بگویم شرح درد اشتیاق سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

در آن سینه دلی وان دل همه سوز الهی سینه اي ده آتش افروز

دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی سینه ماالمال درد است اي دریغا مرهمی

یالن را سر و سینه و پا و دست یرید و درید و شکست و ببست
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در کدام گزینه واژه اي در معناي «سرزنش» آمده است؟  . 263

جواب تلخ می زید لب لعل شکرخا را اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم

فحش از دهن تو طیبات است زهر از قبل تو نوشداروست

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم  

که یک کرشمه تالفی صد بال بکند عتاب یار پریچهره عاشقانه بکش

در کدام گزینه یکی از اصطالحات باغبانی آمده است؟  . 264

غرس تناور معّمر اهتزاز

«گلی با برگ هاي دراز و باریک و گل هاي خوشبو به رنگ هاي مختلف که در ادبیات نماد زبان آوري است» کدام گل را معرفی می کند؟  . 265

ُرز مریم سوسن نرگس

معنی کدام گروه از واژه ها درست است؟  . 266

تطاول (ستم و تعدي) ، زوال (نابودي) غو (مرغابی) ، کربت (غم و اندوه) موبد (شیخ) ، نیک پی (خوش قدم) سمن (درخت گل) – مکاید (حیله)

معنی واژه مشخص شده در کدام گزینه نادرست است؟  . 267

 همی خاك نعلش برآمد به ماه (سوارشده)  یکی تازي  اي برنشسته سیاه

 جهان آفرینم ندارد گناه (چنانچه)  ور ایدون که زین کار هستم گناه

 چنان چون بود راه و رسم کفن (ماده اي خوشبو و سیاهرنگ)  پراکنده کافور بر خویشتن

 خروشیدن آمد  ز شهر و ز دشت (دشت و صحرا)  چو از کوه آتش به هامون گذشت

معنی واژه «دستور» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 268

 به داد و به دین شاه را رهنماي  یک پاك دستور پیشش به پاي

 به بد نگذرانم بد روزگار  چو دستور باشد مرا شهر  یار

 ورا جنگ سود آمد و جان زیان  ز بی مایه دستور نا کاردان

 به شیخ شهر گفتن نیست دستور  رموز رندي و اسرار مستی

معنی چند واژه داخل کمانک نادرست است؟   . 269

خیره سر (بیهوده) – حشم (ثروتمند) – تطاول (گردن کشی) – تازي (مرد عرب) – محضر (دادگاه) - ارتفاع (پیشرفت کشور) – هیون (شتر) – کربت

(غم و اندوه) – غو (بانگ) – حفاظ (نرده) – دیباچه (متن) – روضه (ماتم گرفتن)

4567

معنی « اندیشه » در کدام گزینه ها یکسان به  کار رفته است؟  . 270

 بخفت و همی بر دل اندیشه داشت  الف) فرود آمد و اسپ را برگذاشت

 نه هرگز بر اندیشم از پادشا  ب) نباشم بدین محضر اندر گوا

 دلش از غم و درد چون بیشه شد  ج) چو بشنید رستم پراندیشه شد

 روانش ز اندیشه آزاد گشت  د) چو بشنید خسرو از آن شاد گشت

الف و ج ب و ج الف و د ب و د

معناي واژه هاي مشخص شدة ابیات زیر، به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟   . 271

 سرو و َمَهت نخوانم؟ خوانم، چرا نخوانم؟ 

در این مقام، َطَرب بی تََعب نخواهد دید 

اّوًال تجرید شو از هرچه هست 

بعد از این وادّي استغنا بَُود 

 هم ماه با کالهی، هم سرو با قبایی  

که جاي نیک و بد است این سراي پاك و پلید 

وانگهی از خود بشو یکبار دست 

نه درو دعوّي و نه معنا بَُود 

نوعی لباس بلند مردانه، شادي، رنج، ترك  وابستگی، بی نیازي نوعی لباس بلند مردانه، دوري، رنج، ترك  وابستگی، نیازمندي 

جامۀ بلند مردانه که از جلو باز باشد، رنج، شادي، وابستگی، نیازمندي نوعی عبا، کنار، سختی، ترك  وابستگی، بی نیازي
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معانی واژه ها که در مقابل آنها آمده است، «همگی» درست است؛ به جز:  . 272

(دستاورد: پیامد) (تنیده: درهم بافتن)  (کفایت: بسنده) (عماد: تکیه گاه) (لطیفه: گفتار نغز) (گرم رو: کوشا)  (مقالت: گفتار) (ُجل: پوشش) 

در کدام گزینه غلط امالیی بیشتري وجود دارد؟  . 273

ستوده و درمانده ـ  غرامت و تاوان ـ غنا و توانگري ـ محجوب و مسطور طبق و سینی بزرگ ـ  سندروس و صمغ ـ باثق و بلند ـ  اهتزاز و افراشته

کازیه و جا کاغذي ـ سفاحت و بی خردي ـ حزین و غم انگیز ـ فراقت و آسودگی مهمل و کجاوه شتر ـ حمایل و محافظ ـ خانقاه درویشان ـ رأفت و مهربانی

در کدام گروه غلط امالیی نیست؟  . 274

طمأنینه و آرامش ـ نزه و باصفا ـ استیصال و ناچاري  قیّم و سرپرست ـ غنا و بی نیازي ـ  بزله و شوخی 

ذي حیات و جاندار ـ سباحت و خوب رویی ـ ارغند و خشمگین وقاهت و بی شرمی ـ محضر و استشهادنامه ـ مار غاشیه

در کدام بیت غلط امالیی وجود ندارد؟  . 275

 تو نماینده فضلی تو سزاوار سنایی  تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

 بخروش چون شرزه شیر ارغند  بگراي چو اژدهاي گرزه

 خون دل شاهان که می اش نام نهادند  با خاك اجین آمد و از تاك عیان شد

 پیشت آید هر زمانی صد تئَب  چون فرو آیی به وادي طلب 

در میان واژگان زیر چند واژه  نادرست معنی شده است؟   . 276

(معاش: زیست) (رقعه: نامه) (پالس: جامه اي پشمینه) (َمرّمت: جوانمردي) (مقرون: پیوسته) (صباحت: سحرگاه) (زنبورك: نوعی توپ جنگی) (طوع: اطاعت)

(سریر: اورنگ) (آوند: خشمگین) (باسق: توانمند)

سه چهار  یک  دو 

.  امالي کدام لغت براي جاي خالی مناسب است؟ 277

 تا باز چه اندیشه کند رأي .................. (ثوابت)  تیري که زدي بر دلم از غمزه خطا رفت  

 در .................. عقوبت اهل جفا ببین (ورطه)   اوالد خویش را که شفیعان محشرند  

 چند .................. بنهادیم و اثر می نرود (مرحم)  زخم شمشیر غمت را به شکیبایی و عقل 

مرد نّقال از صدایش .................. می بارید / و نگاهش مثل خنجر بود (زّجه)

چند واژه نادرست معنی شده است؟   . 278

«گرزه: شیر خشمگین) (نمط: روش) (پرنیان: نوعی حریر) (معجر: روسري) (کازیه: جا کاغذي) (ِکی: پادشاه) (غو: آرامش) (سریر: اورنگ) (قاش: افسار

اسب) (مکاید: مکرها) (طاق: یکتا) (تطاول: ستم و تعّددي)

یک دو  سه   چهار 

کدام واژه با کلمات دیگر متناسب نیست؟  . 279

صولت نفیر  غو  ُهّرا 

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیامده است؟   . 280

دار ُملک (پایتخت)، سلسله جنبان (ثابت قدم)، کلوخ (سنگی به درشتی مشت یا بزرگ تر)، فسرده (منجمد)، معجر (آتشدان)، نحس (بداختري)، هتّاك

(پرده در)، منصوب (گماشته شده)

چهار  سه   دو یک

معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیامده است؟   . 281

بی خودي (حالت بی هوشی)، ایدونک (این مقدار که)، مستمع (سخنگو)، تریاق (سم و زهر)، پرده (حجاب)، آوند (آویزان)، معاملت (اعمال عبادي)، صفوت

(باشکوه)، بزم (محفل)

چهار سه   دو   یک
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دالویز (خوب)، قدس (صفا)، سامان (امکان)، سودا (اشتیاق)، مستعجل (شتابنده)، عجین (آمیخته)، مباهات (افتخارات)، چریِغ آفتاب (هنگام غروب)، استبعاد

داشتن (تحقق و وقوع امري)

پنج شش چهار  سه

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیامده است؟   . 283

حمایل (محافظ)، تعلّل (اهمال کردن)، حصار (حفاظ)، ُمجاب (متقاعد)، شبح (روح)، شرف (حرمت و اعتبار)، پرنیان (حریر)، قاش (کوهۀ زین)، عّز (گرامی

شدن)، حزین (اندوهگین)، نبات (َرستنی)

چهار   پنج  شش سه

واژه هاي کدام گزینه، با حفظ ترتیب، براي پر کردن خانه هاي خالی جدول زیر مناسب است؟   . 284

متناسبهم خانوادههم معناواژه 

......... مجاب .........   ......... القا .........

.........  ملوكشهریارَملِک ......... 

.........  خدمتکارانَحَشم خیلتاشان .........

متقاعد، جواب، ارتفاع والیات، احتشام متقاعد، مجیب، فرشته، حشمت وادار، اجبار، اورند، محتشم   وادار، مجبور، عرش، ندیم

12

3

4

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست آمده است؟   . 285

ولیمه (جشن عروسی)، وخامت (بدفرجام)، معهود (معمول)، محظوظ (بهره بردن)، َکلک (آتشدان)، بحبوحه (هنگام)، معارض (بی رقیب)، ُخم (ظرفی

کوچک تر از خمره)، سرسرا (بناي مرتفع)، کاهدان (معدة چارپایان)، تک و پوز (سر و صورت)

پنج چهار   سه  دو

کدام واژه درست معنا شده است؟  . 286

کبّاده: وسیله اي در زورخانه از جنس آهن و به شکل گرز با رشته اي از حلقه هاي زنجیر.

مجلس آرا: آن که در جمع تنها کسی باشد که سخن می گوید و سبب رونق مجلس می شود.

تفرید: فرد شمردن و یگانه دانستن خدا؛ کناره گرفتن از خلق و تنها شدن

طاق: سازه اي مسطح که زیر پل یا روي دروازه، رواق و ... می سازند. 

واژه ها در همۀ گزینه ها متناسب هستند مگر در گزینۀ  ..................  . 287

بیشه، هژبر، خودرو غرس، تسکین، تناور سجایا، خصایل، ذمائم صحیفه، رقعه، کتابت  

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیامده است؟   . 288

روایی (ارزش)، جلی (خوش خط)، هویدا (آشکار)، کفایت (بسنده)، لطیفه (نقض گفتار)، وخامت (خطرناك)، ماسیدن (به ثمر رسیدن)، وادي (چاه عمیق)،

شگرف (تنومند)، معبر (سالخورده)، حزین (غم انگیز)

شش 

 
پنج   چهار سه

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست آمده است؟   . 289

اختالف (رفت و آمد)، کذا (این چنین)، خودرو (خودسر)، صاحبقران (ثروتمند)، ُمِمد (ادامه دهنده)، برزیگر (کشاورز)، زر (سپیدمو)، بُخل (ناخن خشکی)،

صبیان (کودکان)، پایمردي (میانجی گري)

هشت هفت شش پنج

چند واژه در کمانک روبه روي آن درست معنا نشده است؟   . 290

تسکین (آرامش)، آخته (برکشیده)، تک و پوز (سر و صورت)، اعال (ممتاز)، کلون (چفت)، فرام (قاب عینک)، بور (طالیی)، تمام عیار (پاك)، مجّرد (ِصرف)،

بالین (آغوش)، نمط (صفحۀ شطرنج)

چهار سه دو یک
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هول (ترسناك)، ملوك (دارایی ها)، نماز بردن (راز و نیاز کردن)، عیار (معیار)، سروش (پیامی که از عالم غیب می  رسد)، وادي (سرزمین)، برِّ و برِّ (با دّقت)،

ُجل (مندرس)، افسرده (بی بهره از معنویت)، معهود (شناخته شده)، قنداق (انتهاي چوبی تفنگ)

شش پنج  چهار  سه

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست آمده است؟   . 292

اورنگ (تخت پادشاهی)، حریف (دوست)، مسطور (نوشته شده)، بدگواري (بداختري)، سر پرزدن (گردش و تفّرج)، چریغ آفتاب (هنگام ظهر)، ستیزه روي

(پررو)، اعتذار (پوزش)، بازبسته (پیوسته)

شش پنج چهار سه

کدام واژه دقیق و درست توضیح داده شده است؟  . 293

تجرید: در اصطالح تصوف ترك گناهان و اعراض از امور دنیوي و تقّرب به خداوند است.

طاق: فرد، یکتا، بی همتا، سقف، رواق

ملوك عجم: سرزمین هایی که ساکنانش غیرعرب باشند، به ویژه سرزمین هاي ایرانیان

ارتفاع والیت: افزایش درآمدهاي حاصل از محصول زمین هاي زراعی

معناي واژة «دستور» در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  . 294

 بگوید سخن پیش تو رهنمون   گر ایدونک دستور باشد کنون 

 لیک کس را دید جان دستور نیست   تن ز جان و جان ز تن مستور نیست 

 همی به راز گشادن نباشدم دستور   مرا نه در خور احوال عادتی است حمید  

 اندر حریم مجلس دستور کامیاب   تا بی ماللت این را فردا ادا کنی

در کدام گزینه نادرستی معنایی وجود ندارد؟  . 295

(پرده: آهنگ)، (حریف: همراه)، (دستور: وزیر) (معجر: روپوش)، (سفله: بدسرشت)، (پس افکند: میراث)

(ظن: پندار)، (مستغرق: شیفته)، (آوند: آویز) (عطا: دهش)، (گرزه: غضبناك)، (تاب: پرتو)

معادل معنایی واژه هاي «دمساز، ایدون، آهنگ، دوست» به ترتیب، در ابیات کدام گزینه آمده است؟   . 296

الف) بربند زبان، گوش سخن دان چو نیابی  

ب) بدو گفت گرسیوز اي شهریار 

ج) ور به زندان فکندت به مثل آنجا نیز 

د) حریف را که غم جان خویشتن باشد  

جایی که خرد پرده شنو نیست خموش باش  

مگیر این چنین کار پرمایه خوار 

مونس روز غم توست و امین شب تار 

هنوز الف دروغ است عشق جانانش 

ج، ب، الف، د د، ب، ج، الف ج، الف، د، ب د، ب، الف، ج

واژه هاي انتخاب  شده در کدام گزینه نادرست است؟    . 297

الف) ویژگی نوعی مار سمی خطرناك (شرزه - گرزه)  

ب) پنهان (مستور - مسطور)  

ج) سریر (آوند - اورنگ)  

د) حریف (دردآشنا - همدم)  

هـ) فریاد و زاري به صداي بلند (نفیر - انابت) 

و) معجر (سرپوش - کاله)

الف، ب، و  ب، د، هـ  ج، د، هـ  الف، ج، و 
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معنی چند واژه درست است؟   . 298

(طرف: کناره)، (صفوت: فایق)، (سرور: شادي)، (موافق: همراه)، (وسیم: خوش رو)، (حلیه: مکر)، (ذوالجالل: بزرگواري)، (انابت: برآوردن)، (رز: درخت

انگور)، (انصراف: روي گردانی)

چهار پنج شش هفت

در کدام گزینه معنی واژة «هّمت» متفاوت است؟  . 299

که َدم و همت ما کرد ز بند آزادت  برسان بندگی دختر رز گو به درآي 

که دراز است ره مقصد و من نوسفرم  همتم بدرقۀ راه کن اي طایر قدس 

که بازوي همت به از دست زور  به همت برآر از ستیزنده شور 

اي خضر پی خجسته مدد کن به هّمتم  دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف 

واژة همت در بیت زیر با چند بیت هم مفهوم است؟   . 300

 که دراز است ره مقصد و من نوسفرم»   «هّمتم بدرقۀ راه کن اي طایر قدس 

 چون پیمبر نه اي، ز اّمت باش   الف) مرد هّمت نه مرد تهمت باش 

بر منتهاي همت خود کامران شدم   ب) شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا 

سر و زر در کنف همت درویشان است   ج) اي توانگر مفروش این همه نخوت که تو را 

 در عوْضمان هّمتی همراه کن   د) بهر آسایش سخن کوتاه کن 

چهار سه دو یک

به ترتیب، معناي واژگان گروه .................. تماماً درست و معناي واژگان .................. تماماً نادرست است.   . 301

الف) (آونگ: آویخته)، (ستوران: حیوان چارپا)، (سعد: مشتري) 

ب) (ضماد: مرهم)، (فغان: زاري)، (کلوخ: پاره گل خشک شده) 

ج) (عطا: دهش)، (کله خود: کاله چرمی)، (معجر: درپوش) 

د) (سفله: گدا)، (پس افکند: بیرون افتاده)، (نحس: بدقدم)

الف، د  ج، ب  ب، د  الف، ج

واژگان «مراقبت و مکاشفت» از نظر عرفان به ترتیب به چه معنایی هستند؟  . 302

کمال توجه حق به بنده، پی بردن به حقایق  کمال توجه بنده به حق، پی بردن به حقایق 

نگاه داشتن دل از توجه به غیر، پی بردن به اسرار عارفانه  یقین به توجه حق به بنده، آشکار شدن حقایق 

رابطۀ معنایی تناسب در کدام گروه از واژگان به درستی رعایت نشده است؟  . 303

کله خود - کوپال - کمانه - ترگ  کهر - کرند - نوند - ستور  ردا - معجر - طیلسان - قبا  گرزه - عقرب - جراره - مار غاشیه 
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جنود  لشکریان              خور  زمین پست              سردمدار   رئیس  گزینه 2

نکته: «پست» به معناي نشیب و سرازیري است؛ اما «هموار» به معنی مسطح و صاف است.

1←←←

عود  درختی که چوب آن قهوه اي رنگ و خوشبو است و آن را در آتش می اندازند که بوي خوش دهد. گزینه 3 2

» به معناي «فریاد» است. » این واژه به معناي فعل آمده و در گزینۀ « در این گزینه این واژه به معناي «حق» است، در گزینه هاي « و  گزینه 2 3134

در این گزینه رنگ به معناي ریا است. گزینه 2 4

اِنعام: نعمت ها، پاداش / اَنعام: چهارپایان گزینه 2 5

گزینۀ چهارم نیز به معناي خداوند است اما نه در معناي مجازي. گزینه 2 6

» معناي همۀ واژه ها به جز «باز شدن» درست است. توّجه داشته باشید که در گزینۀ « گزینه 2 73

در سایر گزینه ها این واژه در معناي سوار شدن بر اسب است اما در این گزینه به معناي «نشستن» است. گزینه 2 8

«خطابه» مصدر است و به معناي «سخنرانی» است در گزینۀ  سخنرانان نادرست است. چون «خطبا» به این معناست. در گزینۀ  «صورتک» و در گزینۀ  «مشّوش» نادرست معنا شده گزینه 1

است.

9234

در این گزینه واژة «تخت» به معناي «آسوده» به کار رفته اما در سایر گزینه ها به معناي تخت پادشاهی است. گزینه 1 10

تنها واژه اي که غلط معنا شده است: بقا به معناي جاودانگی است. گزینه 1 11

«بیچاره» در این گزینه معناي واژة «خذالن» است. گزینه 1 12

«گله» به معناي «رمه» است که در گزینۀ  آمده است. گزینه 3 133

تنها در این گزینه واژة «مهر» به معناي «خورشید» به کار رفته درحالی که در گزینه هاي دیگر به معناي «محبت» است. گزینه 3 14

در این گزینه «بوم» به معناي «جغد» است اما در گزینه هاي دیگر به معناي «سرزمین» است. گزینه 1 15

در این گزینه «دولت» به معناي «حکومت» است و در گزینه هاي دیگر به معناي «بخت و اقبال» است. گزینه 3 16

در همۀ گزینه ها «حقه» به معناي صندوقچه آمده است ولی در مصراع دوم بیت سوم «حقه باز» در معناي مکار است. گزینه 3 17

«مرغ یا حق» همان «جغد» است. گزینه 1 18

در سایر گزینه ها «سودا» به معنی عشق و خیاالت عاشقانه است اما در این گزینه به معناي «سود بسیار» است. گزینه 1 19

«خشت زدن» به معناي «بیهوده گویی» نیز درست است اما با توجه به این عبارت معناي «پرحرفی» می دهد. گزینه 1 20

«استماع» به معناي شنیدن است از اینرو با گزینۀ  که در آن واژة «بشنوم» به کار رفته مطابقت دارد. گزینه 2 212

ویرایش غلط هاي امالیی: مخذول – استرحام – ملتفت گزینه 3 22

ویرایش غلط هاي امالیی: ذوق / قریحه گزینه 2 23

در گزینه هاي دیگر «َغنا» به معناي «بی نیازي» ولی در این گزینه به معناي «موسیقی» و «ِغنا» است. گزینه 2 24

واژه هایی که غلط معنا شده اند: مقري – َعلَم – رعب – سوله گزینه 4 25

گزینه 2 واژه هایی که درست معنا شده اند: وسواس – مرضیه – فرج 26

ویرایش غلط هاي امالیی: وقاحت – مستقبل – تخلّص – قالب – غالب گزینه 4 27

درع : زره / پدرام : سرسبز و خّرم  گزینه 2 28

در این گزینه « رنگ » به معناي مکر و ریاکاري است در حالی که در گزینه هاي دیگر به معناي واقعی خودش آمده است.  گزینه 3 29
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در گزینه هاي دیگر « آورد » فعل است اما در این گزینه به معناي « نبرد » و اسم است.  گزینه 1 30

» « میان » به معناي « کمر » است.  در گزینه هاي دیگر « میان » به معناي « وسط و بین » است اما در گزینه ي « گزینه 1 311

برگاشتن : برگردانیدن / خیره : بیهوده ، سرگشته / دمان: خروشنده، هولناك  گزینه 3 32

« رنجه » به معناهایی که در سه گزینه ي دیگر آمده کاربرد دارد.  گزینه 4 33

« گبر » لباس جنگی است و در این گزینه واژه اي به معناي « تاج » نیامده ولی در گزینه هاي دیگر به ترتیب واژه هاي « افسر - کاله - کاله کی اي» به معناي تاج پادشاهی است.  گزینه 2 34

در گزینه هاي دیگر «گران» به معناي سنگین و در این گزینه به معناي «انبوه» فراوان است. گزینه 3 35

ویرایش معانی نادرست:   گزینه 2

خدنگ: درختی بسیار سخت، محکم و صاف که از چوب آن نیزه، تیر، زین اسب و مانند آنها می سازند 

فسوس: مسخره کردن

36

در این گزینه «کام» به معناي «دهان» و در گزینه هاي دیگر به معناي «مراد و خواسته» است. گزینه 1 37

در این گزینه معناي «صدر» درست نیست چون این واژه به معناي باال و واال است. اگر این واژه با امالي «سدر» نوشته می شد معنایی که در این گزینه برایش آمده درست بود. گزینه 4 38

در گزینه هاي  و  هم اظهار تأسف مطرح شده است، اما در گزینۀ  عمیق تر است. عبارت ریش کندن در این بیت نشان از تاثّر عمیق مرد بقال دارد. گزینه 1 39341

این دو واژه با توجه به معناي بیت با هم تضاد دارند. گزینه 3 40

ویرایش غلط هاي امالیی: غافل / خوار / حزم/ گذارد  گزینه 3 41

ویرایش غلط هاي امالیی: مرهم / خار / غیظ گزینه 2 42

ویرایش غلط هاي امالیی: تأّمل / ثنا / خار گزینه 2 43

در گزینۀ  «قلب» در معناي «دل» عضوي از بدن آمده است که می توان با دقتی بر روي آرایۀ ایهام تناسب قلب را با توجه به وجود کلمۀ کیمیا در معناي سکۀ تقلبی هم پذیرفت.   گزینه 2

اما در گزینه هاي  و  و  قلب در معناي مرکز و میانۀ سپاه آمده است. 

نکته: از معانی دیگر واژه قلب می توان به دگرگونی، واژگون شدن، فریب و مکر و حیله هم اشاره کرد. 

442

134

تمام واژگان موجود در گزینۀ  در یک شبکۀ معنایی قرار می گیرند و همگی در مورد اسب و لوازم سوارکاري هستند.  گزینه 3

توسن: اسب ناآرام و وحشی / ُکمیت: اسبی با مو هاي مایل به سرخ / عنان: افسار اسب / بارگی: اسب و مرکب / ُسم: پاهاي اسب  

نادرستی هاي موجود در گزینه هاي دیگر: 

453

سندروس: به معنی صمغی زرد رنگ گزینۀ 1←

عنان: افسار اسب گزینۀ 2←

سندروس: به معنی صمغی زرد رنگ و سپهر: به معنی آسمان گزینۀ 4←

گزینه 4

وقب: هر فرورفتگی اندام چون گودي چشم (ُکلّه: برآمدگی پشت پاي اسب)

آبنوس: درختی که چوب آن سیاه، سخت، سنگین و گرانبهاست. (سندروس: صمغی زرد رنگ)

46

گزینه 4

الهی نامه: عطار نیشابوري / جوامع الحکایات: محمد عوفی / اسرارالتوحید: محمد بن منور

نکته: محمدبن منور کتاب اسرارالتوحید را در شرح زندگانی جّد خود، ابوسعید ابوالخیر، نوشته است.

47

گزینه 2 فوج: گروه، دسته 

مزیح: ُممال کلمه مزاح، شوخی 

بارگی: اسب (مشخص است که از ابزارآالت جنگی نیست.) 

گرد: دلیر، پهلوان 

معناي سایر واژگان: 

ترگ: کالهخود/ درع: زره/ خود: کالهخود/ گبر: خفتان، زره/ سلیح: ممال سالح/ سنان: سرنیزه/ کوس: طبل بزرگ (این نوع طبل در جنگ ها نواخته می شد تا طرفین نبرد خود را آغاز کنند؛ پس

می تواند وسیله جنگی قلمداد شود.)/ زه: چله کمان (تیر و کمان از وسایل و ابزارآالت جنگی بوده است.)/ کمند: طناب (کمند براي به دام انداختن دشمن استفاده می شد.) 

48

گزینۀ نخست: «راست» معنی مستقیم و بدون انحراف می دهد. گزینه 4 49
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گزینۀ دوم: «راست» به معناي حرف راست و بدون دروغ است. 

گزینۀ سوم: «راست» معناي مساوي و برابر می دهد. 

گزینۀ چهارم: «راست» یعنی دقیقاً. 

سیرت: روش، مجازاً باطن (بدسیرت: بدسرشت) // «نقض» را با «نغز» اشتباه نگیرید. // تقریر: بیان کردن گزینه 3 50

پدرام: شاد، نیکو، آراسته (پژمان: غمگین و افسرده)  گزینه 2

کاموس: از فرماندهان زیردست افراسیاب؛ افراسیاب پادشاه تورانیان بود.

51

مهمیز در پشت چکمۀ سوارکاران (معموًال به شکل چرخ دنده) نصب می شود. گزینه 4 52

«دمان» را با «دودمان» اشتباه نگیرید. // «خّطه» را با «خطبه» اشتباه نگیرید. // «سمند» را با «توسن» اشتباه نگیرید. // «ویله» را با «یله» اشتباه نگیرید. // مسلّم داشتن: حتمی دانستن، باور گزینه 1

کردن // مفلس: تهیدست، درویش و بی چیز 

53

: هّمت ( در بیت نخست): دعا // هّمت (در بیت دوم): خواست و قصد  گزینۀ  گزینه 3

: ضرب (در بیت نخست): آهنگ و ریتم // ضرب (در بیت دوم): زدن، ضربه زدن  گزینۀ 

: اَبدال (در هر دو بیت): مردان خدا، بزرگان دین اسالم  گزینۀ 

:  بر (در بیت نخست): آغوش، پهلو // بر (در بیت دوم): میوه و محصول گزینۀ 

541

2

3

4

معناي «بسیج، غایی، جولقی و اشباه» اشتباه آمده است. گزینه 3 55

ربیع: فصل بهار // مالزم: همراه (جمع نیست) // حزین: ُحزن انگیز // غایی: نهایی // مخوف: خوف انگیز، ترسناك، موحش // سندروس: صمغ درختان سوزنی برگ به رنگ زرد گزینه 1 56

معانی واژگان صورت سؤال به ترتیب:  گزینه 2

بدسگال: بداندیش، بدخواه / عنود: ستیزه کار، دشمن و بدخواه / تیمار: غم، اندیشه، خدمت / دلّاك: کیسه کش حمام، مشت ومال دهنده / دوده: دودمان، خاندان، طایفه / خیره: بیهوده، حیران،

فرومانده، سرگشته / بردمیدن: خروشیدن، برخاستن

57

یک واژة غلط: پدرام: آراسته، نیکو، شاد  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

) دو واژة غلط: بّر: خشکی / ویله: آواز، صدا، ناله  گزینۀ 

) دو واژة غلط: اشباه: جمع شبه؛ مانندها، همانندان / وظیفه: وجه معاش، مقرري  گزینۀ 

) دو واژة غلط: پایمردي: خواهشگري، میانجیگري، شفاعت / ادبار: نگون بختی، پشت کردن  گزینۀ 

58

1

2

3

معناي درست واژگانی که نادرست معنی شده اند:  گزینه 3

ب)  متقاعد: مجاب شده 

ج) درهم: مسکوك نقره 

59

واژگان هم آوا در گزینه ها:  گزینه 3

»  عیار / ایار (به معناي یکی از ماه هاي رومی)  »  حور / هور  « »  قدر / غدر  « »

60

1←2←4←

» «نغمه» دیده می شود. غنا به معناي سرود، نغمه، آوازخوانی و دستگاه موسیقی است که در بیت گزینۀ « گزینه 1 611

»: هم نقش بستن معناي مشابهی دارد. این فعل در گزینه هاي دیگر به معنی «درست کردن، حبس کردن و بستن بست در جملۀ سپهري به معناي نقاشی کشیدن است. در بیت گزینۀ « گزینه 2

به معناي حقیقی» آمده است. 

622

» آمده.   همایش معادل فارسی کلمۀ فرانسوي «کنگره» است که در بیت گزینۀ « گزینه 3

معناي ُکنگره: مجمعی که دانشمندان و سیاستمداران دربارة مسائل علمی یا سیاسی بحث می کنند.

633

با توجه به اینکه «بمال» یعنی تنبیه کن و «ولی» یعنی دوست، پس معنی مقابل آن یعنی عدو (دشمن، کسی که شایستۀ تنبیه است) صحیح است.  گزینه 2

عدو: دشمن 

جفا: ستم 

64

در بیت (ج) طالع به معنی طلوع کننده و برآمده است و دراین جا به معنی بخت و اقبال نمی باشد. گزینه 1 65

گزینه 1 زه  آب دیده: چشمۀ چشم (اضافۀ تشبیهی) / مجاز از اشک 66

معناي درست واژه ها: بارقه = درخشش                غم گسار = غم خوار گزینه 2 67
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تجّدد=تازه شدن  گزینه 3

بور شدن=شرمنده شدن 

قال= کمین

68

مسحور=افسون شده  گزینه 2

َمحمل=مهد (ُمهَمل=بیهوده)

69

زه آب: چشمه  گزینه 3

ورطه: گرداب 

مناصحت: خیرخواهی، اندرز دادن 

70

معونت= یاري  گزینه 4

عقده= بند (ِعقد: گردن بند) 

ماللت= به ستوه آمدن، ماندگی، آزردگی 

رخصت= اجازه

71

فراغ= آسودگی  گزینه 4

طاعنان= طعنه زنندگان، سرزنش گران، عیب جویان 

وقیعت= بدگویی، سرزنش 

ثقه= اعتماد

72

اعزاز: عزیز شمردن - عزیز نمودن  گزینه 3

عالم جسمانی: عالم مادي/ عالم روحانی: عالم معنا 

معرفت: آگاهی

73

ُسفت: دوش        وسایط: واسطه ها         طین: ِگل         طوع: اطاعت کردن           میکائیل: فرشته روزي دهنده گزینه 1 74

الوهیت: مقام الهی             ازل: زمان بی آغاز                فخار: سفال گزینه 3 75

غالب: چیره / قالب: کالبد           تلبیس: نیرنگ بازي             کوشک: قصر گزینه 2 76

قوت: رزق روزانه، خوراك، غذا (قّوت : نیرو، توان)  گزینه 1 77

توفیق: سازگار گردانیدن، آن است که خداوند، اسباب را مطابق خواهش بنده فراهم کند.  گزینه 1 78

چنگ: نوعی ساز که سر آن خمیده است.  گزینه 2

حالوت: شیرینی 

79

» یافت می شود.  معناي درست همۀ واژه ها در گزینۀ « گزینه 4

ادبار: نگون بختی، متضاِد اقبال، پشت کردن 

نژند: خوار، زبون، اندوهگین 

حالوت: شیرینی 

) «مالحت» است نه حالوت. *دّقت کنید مترادف «نمکین بودن» در گزینه ي (

اقبال: روي آوردن، نیک بختی. 

802

1

معنی درست واژه ها: زنخدان: چانۀ صورت  گزینه 2

                                     ابد: زمان بی پایان (ازل: زمان بی آغاز) 

81

) در مصراع اّول «شیرینی» رابطۀ معنایی «ترادف» دارد.  «حالوت» به معنی «شیرینی» است. این واژه با قافیه گزینۀ  گزینه 2

» چون اّولین بیت یک غزل هستند مصراع اّول و دوم با هم هم قافیه اند.   » و « *دقت کنید در بیت «

: سرزمینی- قرینی  قافیه هاي بیت 

: شیرینی- بینی  قافیه هاي بیت

822

12

1

2

معناي واژة «دون»: پایین، پست، فرومایه  گزینه 1 83

معناي درست همۀ واژه ها در گزینۀ  دیده می شود. گزینه 2

تیمار: خدمت، محافظت، تعّهد، فکر

842
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جیب: یقه، گریبان

صنع: ساختن، آفرینش، نیکویی و احسان

حمّیت: غیرت، مرّوت، مردانگی، جوانمردي

ارغوان: درختی با برگ هاي گرد و گل هاي سرخ گزینه 2 85

از طریق قرار گرفتن در جمله و معنا کردن مصراع اّول درمی یابیم که «سیر» در گزینۀ  به معنی راضی و خشنود است. گزینه 1

معنی مصراع: یک نیمۀ جهان را گرفت ولی راضی نیست.

861

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3

»  چه سازیم: چه تدبیر و »: پس از آن قصد و آهنگ سهراب کنید و یک شب در خواب او را بکشید.  / گزینۀ « »  سازي: قبول کنی / گزینۀ « »  بساز: بخوان / گزینۀ « گزینۀ «

چاره اي به کار بندیم؟

87

1←2←34←

) دو به دو متضادند اّما درسایر گزینه ها «هزاهز و غریو - سالمت و روانی - ینبوع و چشمه - ابطال و الغا» مترادفند. همۀ کلمات گزینه ( گزینه 1 881

«بخشایش» از مصدر «بخشودن» به معناي «عفو، گذشت، رحم و رّقـت» است این واژه را با «بخشش» که از مصدر «بخشیدن» و به معناي «کرم، لطف» است، اشتباه نگیرید. گزینه 1 89

نژند: خوار و  زبون، اندوهگین / قرین: نزدیک، همسر، یار، همدل / توفیق: سازگار گردانیدن، موافق گردانیدن اسباب، آن است که خداوند اسباب را موافق خواهش بنده مهّیا کند تا گزینه 2

خواهش او به نتیجه برسد./ اقبال : روي آوردن، نیک بختی 

90

معناي کامل واژه ها:  گزینه 1

سرسام: ورم مغز، سردرد، سرگیجه و پریشانی، هذیان 

شبگیر: سحرگاه، پیش از صبح 

متقارب: همگرا، نزدیک شونده 

همایون: مبارك، خجسته، نیک بخت

91

واژگان درست  دوال، لختی، َصعب، عقد  گزینه 3

معناي درست واژگان: برنشستن: سوار شدن/ چاشتگاه: نزدیک ظهر، هنگام چاشت/ نماز پیشین: نماز ظهر/ ناو: قایق کوچک که از درخت میان تهی سازند 

92←

واژة «مبّشران» جمع مبّشر است و باید جمع معنا شود   نوید دهندگان، مژده رسانان گزینه 1 93←

آغاجی: خدمتکار مخصوص مسعود غزنوي پسر محمود غزنوي بود. گزینه 2 94

معناي واژة «متقارب»: نزدیک شونده و همگرا  گزینه 3

بّررسی دقیق گزینه ها: 

) غرامت زده: تاوان زده، کسی که غرامت کنند. 

) عرضه ده: نشان دهنده، نشانگر 

) مرغزار: سبزه زار، چراگاه، علفزار 

95

1

2

4

واژة «محجوب» در عبارت سؤال به معنی«مستور و پنهان» است و این معنی از طریق رابطۀ معنایی ترادف با واژه هاي «در پرده» و «حجاب» حاصل می شود.  گزینه 2

«اکنون روي در  و حجاب دارند و از دیدهاي ظاهربین  گشته» 

96

پرده
– ––
ترادف

محجوب
– –––––

ترادف

» فعل کمکی«شدن» در آخر می آید اّما در سایر گزینه ها بین دو جز دیگر فعل مورد نظر قرار می گیرد.  در گزینۀ « گزینه 2

) رنجانده شده اید.  شکل مجهول گزینۀ 

) نوشته خواهد شد.  شکل مجهول گزینۀ 

) خورده شده بودند.  شکل مجهول گزینۀ 

) دیده شده باشم.  شکل مجهول گزینۀ 

972

1

2

3

4

- خفتن: عشا - شام: مغرب /  - دیگر: عصر /  - پیشین: ظهر /  - دوگانه: نماز صبح /  اسامی نمازها:  گزینه 1 9812345

معناي کامل واژه هاي سؤال:   گزینه 2

شبگرد: شبرو / صنم: بت، دلبر / عازم: راهی، رهسپار / مرشد: پیشوا، راهنما، ارشاد کننده، متضادِّ مرید و سالک

99

معناي کامل واژه هاي سؤال:   گزینه 1

- مناسک: جمِع َمْنَسک یا َمْنِسک جاهاي عبادت حاجیان    

100

1
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- فضل: برتري، معرفت، کمال، بخشش 

- فّر: شکوه، شأن، فروغ ایزدي 

- دستار: عّمامه، سربند، شاِل دوِر سر

2

3

4

حسام: شمشیر تیز و بّران نه چاقوي تیز! گزینه 1 101

معانی کامل واژه هاي سؤال:   گزینه 2

- نکوهش: مالمت، سرزنش (ماللت: اندوه، آزردگی) 

- خواهش: رییس، سرور                       

- اصرار: پافشاري کردن در کاري، الحاح، ابرام (اسرار: رازها) 

- لقا: سیما، چهره 

- گلشن: باغ، روضه، گلزار

102

1

2

3

4

5

  : معناي کامل واژه هاي گزینۀ  گزینه 3

- معارف: جمِع معرفت، علوم                                       

- مشایخ: جمِع مشیخه، عالمان، ُعلما، پیران، مرشدان 

- مناسک: جمِع َمنَسک جاهاي عبادت، معابد           

- قوافل: جمِع قافله

1033

1

2

3

4

معناي کامل واژه  هاي سؤال:   گزینه 4

- سیرت: طریقه، روش، خلق و خو، روش، آیین، مذهب 

- محله: کوي، برزن              

- هم نشینی: مصاحبت، صحبت              

- شرف: عال، بلندي، رفعت، بزرگی 

* لّین: نرمی             زهد: پارسایی

104

1

2

3

4

- بی تابی و بی قراري - سرانجام و عاقبت کار  - انقالب و دگرگونی  - الَجَرم و ناگزیر  - روانه و رهسپار  - افغان و زاري  واژه هاي مترادف:  گزینه 2 105123456

- مالمت و نکوهش - هراس و بیم          - صلح و سازش        - طرز و شیوه        واژه هاي مترادف:  گزینه 1 1061234

گزینه 1 107

معانی کامل واژه ها:  گزینه 1

بی شائبه: یقینی، بی شک، بی تردید 

پالیز: باغ، بوستان، کشتزار، جالیز

غم گسار: غم خوار، دوست، یار 

ندوشن: روستایی در استان یزد                                             

108

معناي کامل واژه ها: تمّکن: توانگري، ثروت / شاب: برنا و جوان / شائبه: شک و گمان / مسّرت: شادي و خوشی گزینه 2 109

معناي کامل واژه ها: عندلیب: بلبل، هزار دستان، َهزار / بالبداهه: ارتجاًال، بدیهه گویی، بی درنگ شعر سرودن / صباحت: خوب رویی و سفیدي رنگ انسان، زیبایی / تحفه: ارمغان، هدیه، گزینه 1

سوغات، ره آورد 

ُقمري: پرنده اي است خاکی رنگ و کوچک تر از کبوتر 

110

معناي درست واژگان: سبکسري: فرومایگی و حماقت متضاد وقار / مسرور: شادمان / فرط: بسیاري گزینه 3 111

معناي درست واژگان: تهنیت: مبارك باد گفتن، شادباش گفتن [تسلیت: خرسندي دادن - دلخوشی دادن، کسی را از غم و اندوه رهایی دادن و سرگرم ساختن، شخص عزادار و گزینه 3

مصیبت زده را تسلّی دادن (فرهنگ معین)] / میثاق: عقد استوار - عهد و پیمان / لفاف: پارچه و کاغذي که بر چیزي می پیچند.

112

تشّرع: شریعت، مقابل عرفان و طریقت است.  گزینه 2

تشّرع یعنی به ظاهر و پوستۀ دین توّجه کردن و از باطن دور بودن اّما عرفان به باطن دین توّجه کردن است.

113

سراچه: خانۀ کوچک است نه بزرگ گزینه 3 114

جنان: جمع جّنت، بهشت ها گزینه 1 115

معانی کامل واژه ها: اقناع: راضی ساختن (باب إفعال) / سنا: نور، روشنایی و فروغ / سلب: جدا کردن چیزي از چیز دیگر / حجره: غرفه، اتاق، خانه گزینه 1 116
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معناي کامل واژه ها: فروگذاري: اهمال، سستی، کوتاهی کردن / بُخل: خّست، خسیس بودن، خشک دستی، مقابل کرم و سخاوت / مفاتیح: جمع مفتاح: کلیدها / غمگسار: غمخوار، گزینه 4

دوست، آن چه غم را بزداید

117

صباحت: زیبایی (نه زیبا)، خوب رویی و سفیدي رنگ انسان گزینه 1 118

معناي درست واژه ها: مسرور: شادمان و خشنود   گزینه 2

متمّکن: ثروتمند، توانگر، توانا، داراي مکنت و مال

119

سرشت: طبع، آفرینش، فطرت (تََبع: پیروي کردن) گزینه 1 120

معناي کامل واژه ها: گزینه 2

ِغنا: سرود، نغمه، آواز خوش

مهد: کجاوه، تخت روان، گهواره، هودج

غایت: نهایت

محراب: عبادتگاه، قبله، جاي ایستادن پیش نماز

121

معانی کامل واژه ها:  گزینه 4

استحقاق: سزاواري، شایستگی، الیق بودن 

رأفت: شفقت، مهربانی 

مشعشع: تابان، درخشان 

ملکوت: عالم غیب، جهان باال 

122

معانی کامل واژه ها:   گزینه 4

الوهّیت: خدایی، خداوندي، الهی 

تلبیس: دروغ و نیرنگ سازي 

قبضه: یک مشت از هر چیزي 

مذلّت: فرومایگی، خواري، مقابل عّزت 

123

اجرت: اجر، پاداش، دستمزد      گزینه 2

غنا: توانگري، بی نیازي

124

معناي درست واژه ها:   گزینه 3

بُعد: دوري، فاصله، متضاد قرب 

طین: ِگل         

استحقاق: سزاواري، شایستگی 

125

بار دادن: اجازة ورود و حضور دادن  گزینه 2

نظر گماردن: به دقت نگریستن، نگریستن 

126

واژه هایی که درست معنا شده اند: هیئت – سست عناصر – جهول – اکراه – سّر   گزینه 3

معناي درست واژه ها:  

ماء: آب  

اسرار: رازها     

دستان: لقب زال، مکر و حیله     

ملول: آزرده 

127

» به معنی «حتماً»، «هر آینه» «به تحقیق» است.  واژة «مگر» در گزینۀ « گزینه 3

معنی بیت: وقتی پیوسته و پشت سر هم سخن بگویی حتماً سخنان دیگران را نخواهی شنید. 

اما در عبارت سؤال و سایر گزینه ها به معنی «به جز» است. 

1283

،  و  به معنی «سنگین» و «عظیم» است اّما در گزینۀ  متضاد ارزان است.  واژة «گران» در گزینه هاي  گزینه 4

: گرمی خشم تو اگر به کوه هاي گران و سنگین برسد کوه ها را با همۀ سنگینی و گرانی چون کاه سبک و پژمرده می کند.  * معنی گزینۀ 

1291232

3

د: تازي: عربی  گزینه 4

الف: پرتو: فروغ 

ز: رستاخیز: قیامت 

هـ: نیستی، َعَدم 

130
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معناي درست واژه ها:  گزینه 2

عدم: نابودي، نیستی / ُملک: پادشاهی، سرزمین، مملکت / سیماب: جیوه 

131

معناي درست واژه ها: واپسین: آخرین  گزینه 3

التهاب: برافروختگی، زبانه و شعلۀ آتش 

واعظ: پند دهنده، اندرزگوي 

132

معناي  واژه درست نوشته شده است.  گزینه 1

معناي درست واژه ها: تدبیر: به پایان کاري نگریستن 

تسخیر: چیرگی، تصّرف کردن         

اعجاب: شگفتی 

1335

مفّصل: شرح و بسط داده شده، گسترده مقابل ُمْجَمل گزینه 3 134

معناي کامل واژه ها: درایت: آگاهی و تدبیر      گزینه 1

موزون: هم آهنگ، خوش نوا 

نهج: طریق، راه و روش         

وجد: سرور، شادمانی و خوشی  

135

زنبورك: توپ جنگی کوچک که در زمان صفویه و قاجاریه روي شتر می بستند. گزینه 2 136

واژة تهلیل به معنی تسبیح و سبحان اللّه گفتن است. (تحلیل: تجزیه کردن، از هم گشودن) گزینه 1 137

معناي کامل واژه ها:  گزینه 1

اهتزاز: افراشتن و جنبیدن 

خصال: جمِع خصلت، خوي ها، خواه نیک خواه بد 

استقبال: پیش رفتن، پیشواز رفتن 

ترجیح: رجحان، مزیّت، برتري 

138

زبونی: درماندگی، فرومایگی گزینه 1 139

) افراط: از حد درگذشتن  گزینۀ  گزینه 3

گزینۀ  ) غرض: هدف، مقصود (قرض: وام) 

) قوا: نیروها  گزینۀ 

1401 

2

4

صفیر: فریاد، بانگ، آواز (سفیر: فرستاده) گزینه 3 141

،  و  شبه جمله به معنی «آگاه باش» است اما در گزینۀ  به معنی «امانت» می باشد. (زینهاردار: امانت دار، زینهار خوار: کسی که در امانت، خیانت می کند)  واژة «زنهار» در گزینه هاي  گزینه 1 1422341

فرسنگ: واحد مسافت معادل شش کیلومتر گزینه 1 143

معناي درست واژه ها: شعف: شادمانی  /  مفّرح: شادي بخش  /  اسماء: نام ها گزینه 4 144

معناي درست واژه ها: حماقت: نادانی  /  خوان: سفرة فراخ و گسترده  /  مقّید: در قید شده گزینه 3 145

طور: طرز، حال، هیئت، نوع و صنف، حد، اندازه، جمع آن اطوار است. گزینه 3 146

زنهار: آگاه باش، مواظب باش گزینه 3 147

معناي درست واژه: زنخدان: چانۀ صورت گزینه 3 148

گزینه 3 149

معنی واژة سترگ: عظیم، بزرگ که در ابیات الف و هـ ذکر شده است.  گزینه 4

معنی واژة پایمردان: حامیان، دستیاران که در بیتی نیامده است. 

معنی واژة خدیو: خداوند که در بیتی نیامده است. 

معنی واژة درفش: َعلَم، پرچم که در ابیات ب و د آمده است. 

150

8

لغت - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



: فریاد مترادف واژة «غو» می باشد. : نعره     در گزینۀ  »: خروش   در گزینۀ  در گزینۀ « گزینه 2 151134

: رخصت = فرمان، اجازه  : وصی = جانشین      ،      گزینه 1

: هژبر = شیر

15223

4

: راستی متضاد دغل (ناراستی) است.  در گزینۀ  گزینه 2

: غضبان مترادف با زهر چشم به معناي خیره و عصبانی نگریستن  در گزینۀ 

: درنگ مترادف با کاهلی  در گزینۀ 

: شمشیر مترادف با حرب (در درس حرب مجاز از وسایل جنگی همچون شمشیر) در گزینۀ 

1532

1

3

4

آوردگاه:میدان جنگ، محل نبرد  گزینه 4

ابرش: اسب خال خالی یا رنگ به رنگ (مخصوصاً سرخ و سفید)

امتناع: خودداري کردن، سرباز زدن از انجام کاري 

یم: دریا 

حرب: جنگ و نزاع 

154

: زشت رو متضاد «شاهد» است.  در گزینۀ  گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها: 

: برخاست مترادف بردمید  در گزینۀ 

: تشویش مترادف تپیدن  در گزینۀ 

: دوستدار مترادف حبیب  در گزینۀ 

1551

2

3

4

: شجاعت: متضاد سهم (ترس)  در گزینۀ  گزینه 1

: برهنه: متضاد پوشیده  در گزینۀ 

: نو: متضاد ژنده (یکی از معانی ژنده کهنه است) در گزینۀ 

1562

3

4

پادشاه مترادف با واژة دستور نیست.  گزینه 3

: یکی از معانی دستور وزیر است.  گزینۀ 

: یکی دیگر از معانی دستور، معین به معنی یاور است.  گزینۀ 

: اِذن به معنب رخصت و اجازه که مترادف است با دستور گزینۀ 

157

1

2

4

: بهره به معناي قسمت و با سهم متفاوت است.  گزیۀ  گزینه 1

: وحشت مترادف سهم  گزینۀ 

: بیم مترادف سهم  گزینۀ 

: ترس مترادف سهم گزینۀ 

1581

2

3

4

معنی کامل واژه ها: یم: دریا، بحر  گزینه 3

دستوري: رخصت، اجازه دادن، فرمان     

ولی: صاحب، یار، دوست 

گوهر: فطرت، نژاد، جوهر

159

در سایر گزینه هاي ترکیب هاي «میان بستن» و «کمر بستن» معادل آماده شدن براي کاري است.  گزینه 2

اما در بیت  واژة میان «به معنی کمربند» است و مقصود از مصراع اّول آراستن کمربند شاهی به طال و جواهر است.

160

2

لخت لخت: تکه تکه، پاره پاره   گزینه 3

اخالص: پاکی 

وصی: جانشین

161

عّزت: ارجمندي  گزینه 3

مأمور: فرمانبر، امر کرده شده 

خاوران: مشرق، خاور

162

گزینه 1 قبا: نوعی جامۀ جلو باز که دو طرف آن با دکمه بسته می شود. 163
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واژة «یکایک» در گزینۀ  به معنی «یک به یک» است و در سایر گزینه ها به معناي «ناگهان» است. گزینه 4 1644

«سپردن» در گزینۀ  به معناي پایمال کردن و لگدمال است ولی در سایر گزینه ها «واگذاشتن، دادن و بخشیدن» معنا می شود. گزینه 1 1651

در سایر گزینه  ها زخم به معنی ضربه است. اما در گزینه 3 به معنی جراحت است.  گزینه 3 166

معناي واژة ثقت: اطمینان، خاطر جمعی، هر سخن از روي نصیحت، استوار گزینه 1 167

معناي کامل واژه ها:   گزینه 3

خایب: مأیوس، ناامید        دها: زیرکی، هوشمندي        امام: پیشوا، مقتدا     مجادله: ستیزگی، دعوا

168

مناصحت: نصیحت کردن، پند دادن گزینه 3 169

لوامع: جمع المع و المعه، درخشنده ها، درخشان ها  گزینه 1

نزه: باصفا، خوش آب و هوا        ردا: عبا، باالپوش، جّبه        متواتر: پی درپی

170

گزینه 3  171

براثر: به دنبال، در پی (اثر: رّدپا) / حّبه: دانه / معالی: شرف ها گزینه 3 172

زمّرد: سنگ قیمتی به رنگ سبز/ گشن: پُر شاخ و برگ گزینه 2 173

صافی: بی غش، پاك، خالص /  معونت: یاري / مطاوعت: فرمانبري گزینه 3 174

واژه هاي نادرست: عقده: گره، پیچیدگی    تکّفل: عهده دار شدن    گزاردن: ادا کردن، به جا آوردن گزینه 2 175

واژة تگ در گزینۀ  به معناي «ته و عمق» است ولی در سایر گزینه ها به معنی  «دویدن» است. گزینه 2 1762

- هایل: ترسناك - ثمرت: ثمر، میوه، بار     شکل درست واژ هاي امالیی:  گزینه 2 17712

معانی واژه ها: شماتت: مالمت، سرزنش، سرکوفت، نکوهش  گزینه 2

یغور: ستبر، بدشکل، درشت 

رفعت: واالیی، بلندي، اوج 

ارك: قلعه، دژ 

178

معناي کامل واژه ها:   گزینه 3

حوزه: مرکز، ناحیه، مرکز تحصیل علوم دینی 

الت: فقیر، تهیدست (تهیدستی، فقر) 

فروغ: روشنی، جلوة پرتو 

مغتنم: باارزش، غنیمت شمرده شده 

179

معانی واژ ه ها:  گزینه 2

 – مهیب: ترسناك، سهمگین        – مهملی: اهمال، سستی

180

12

در گروه کلمات سؤال، معناي پنج واژه درست است.  گزینه 3

معناي درست واژه ها: 

 – بّروبر: خیره خیره، بادّقت 

 – َعلَم: پرچم، بیرق، درفش 

 – متلک: سخن نیش دار و طعنه آمیز 

 – قبا: نوعی جامۀ جلو باز 

 – تفریط: کوتاهی کردن 

181

1

2

3

4

5

در گروه کلمات سؤال، معناي هفت واژه درست است.  گزینه 3

معناي درست واژه ها:  – تعلیمی: عصاي سبک      – اجانب: بیگانگان        – مشروعّیت: منطبق بودن رویّه هاي قانون گذاري و اجرایی حکومت با نظر مردم. 

182

123

واژة «راست» در این گزینه به معنی «درست» اما در دیگر گزینه به معنی راست و کشیده است. گزینه 2 183

«کام» در بیت  به معنی «دهان و سقف دهان» است اما در سایر گزینه ها به معنی «مراد و آرزو» است. گزینه 3 1843
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در این گزینه «کیش» به معناي «تیردان» است اما در سه گزینۀ دیگر به معناي «دین و آیین» است. گزینه 1 185

در این گزینه واژة «گاه» به معناي «تخت پادشاهی» است اما در سایر گزینه ها به معناي «زمان و زمانی» است. گزینه 3 186

در این گزینه « ایمن » نام بیابانی در مصر است اما در گزینه هاي دیگر این واژه به معناي امنیت است.  گزینه 2 187

با توجه به معناي بیت این گزینه انتخاب می شود. یعنی اگر در ماه رمضان کیسۀ شکم را از پر کردن با طعام خالی نگه داري وجودتو پر می شود از گوهرهاي ارزشمند معرفتی.  گزینه 1 188

) همگی متضاد می باشند.  ) همگی داراي رابطۀ تضّمن می باشند. ترکیب هاي گزینۀ ( ) همگی مترادف می باشند. ترکیب هاي گزینۀ ( ترکیب هاي گزینۀ ( گزینه 3

) سه ترکیب (مدرسه ـ دانشگاه) ـ (کشتی و ناو) ـ (اصفهان و خوزستان) متناسب و ترکیب (پدر ـ خانواده) داراي رابطۀ تضمن می باشد.  در گزینۀ (

توجه داشته باشید پدر با واژه هایی همچون مادر ـ خواهر ـ برادر و... تناسب دارد و هر یک از این ها با واژه هاي خانواده رابطۀ تضمن دارند.

189124

3

) جزء واژگانی است که امروزه کاربرد ندارند ولی واژگان دستور (در معناي وزیر)، آهو (در معناي عیب) و شوخ (در معناي چرك) جزء واژگانی هستند که واژه سوفار در گزینۀ ( گزینه 4

امروزه وجود دارند و معناي جدیدي گرفته اند.

1904

در بیت چهارم خطر به معناي آسیب است؛ در حالی که در ابیات دیگر خطر به معناي "ارزش و مقام" است. گزینه 4 191

توقیع: مهر و امضاي پادشاهان و بزرگان در پشت یا زیر نامه یا فرمان  گزینه 1 192

معناي «تهنیت، منسک، گیوه، صعب و شاب» اشتباه آمده است. گزینه 4 193

معناي واژگان نادرست:  گزینه 2

جهد: کوشش، سعی 

تشّرع: شریعت، مقابل طریقت و عرفان 

غایت: پایان، فرجام، نهایت 

متأللیء: درخشان، تابان 

نفایس: ج نفیسه، چیزهاي گرانبها و نفیس 

مقّرب: داراي قرب و منزلت 

رأفت: مهربانی، شفقت 

194

«آفریده» با «آفرینش» و «سرشت» هم معنا نیست. «َمرغزار»، «مرتع» و «سبزه زار» است نه «جنگل». «مقرون به صرفه» یعنی «نزدیک به سود و منفعت» اما «مقرون» معناي «به صرفه» گزینه 2

نمی دهد!

195

گزینه 2  196

َمشک را با ُمشک (ِمشک) که ماده اي سیاه رنگ و خوشبو است، اشتباه نگیرید. گزینه 2 197

معناي صحیح واژگان نادرست:  گزینه 2

تازیک: غیر عرب و ترك 

تلبیس: مکر و حیله 

لفاف: پارچه و کاغذي که بر چیزي بپیچند 

198

معناي گبر (زره جنگ، زرتشتی)، نفیر(فریاد)، َگرزه (نوع مار خطرناك) و برافراختن (بلند کردن) اشتباه آمده است.  گزینه 4

(آویختن = برآویختن: گالویز شدن است. // آهیختن = برآهیختن: بیرون کشیدن و باالي سر گرفتن سالح)

199

گزینه 3

«پُتک» ابزار آهنگري و نجاري است، اما کوپال و گرز ویژة جنگ و دفاع هستند.

200

«مخاطره» اسم است نه صفت و معنایش «به خطر افکندن» است نه خطرناك.  گزینه 2

«طاعن» مفرد است نه جمع و معنایش «عیب جو» است نه عیب جویان. 

ـ خدمت و مراقبت، مواظبت ـ اندیشه (به فکر کسی بودن، غم کسی را خوردن)؛  تیمار:

201

12

هول: ترس و بیم (حول: طرف، پیرامون، هم خانوادة «حوالی» است) // ُمِمد: مددرسان، یاري دهنده // مقّید: در قید و بند، گرفتار و بسته (موثّق: مورد وثوق و اطمینان) // مّفرح: گزینه 3

فرح انگیز، شادي بخش، نشاط       آور

202

تماشا در گزینۀ چهارم معناي امروزي خود(دیدن) را می دهد اما در سه گزینۀ دیگر هم معناي تفّرج و گشت وگذار است. گزینه 4 203

َدد: جانور وحشی مانند غضنفر (شیر)، متضاد دام (جانور اصلی) و هم معنِی َسُبع (وحشی، َسُبعانه: وحشیانه) // «سفال» در بی ارزشی نقطۀ مقابل گوهرها قرار می گیرد و هم چنین «َشَبق» یا گزینه 1 204
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َشَبه» در معنی سنگ سیاه و کم ارزش که متضاد گوهرهاست. // «دّره» ضِد قلّه است. («مستغالت» یعنی زمین هایی که از آن غلّه حاصل می شود، کشتزارها، پس با «خّطه» و سرزمین (بوم) رابطۀ

زیرمجموعگی و تضّمن دارد.)

در گزینۀ نخست، «صباحت» دو جزء دارد: صباح (صبح) +  َ- ت (ضمیر پیوسته)  گزینه 1

صباحت شاد و خّرم: صبحت به خیر! 

معناي بیت سوم: سراسر شب در انتظار دیدار یاِر روزسیما (صبح چهره) هستم. یاري که روز به زیبایی و روشنی چهرة او نباشد. 

معناي بیت چهارم: صائب تبریزي به دنبال چهره اي برشته (معنی کنید برنزه!) است و می گوید از نبود گرماي چهرة زیبارویان برشته رخسار، لرزم گرفته است!

205

«حلقه» در بیت نخست، به معناي جمع آمده (افسوس: شوخی و ریشخند) و در سه گزینۀ دیگر به معناي وسیله اي حلقه مانند است که به در می کوفتند تا صاحب خانه آگاه شود که پشت گزینه 1

در کسی است و اگر کسی در می زد و در به رویش باز نمی کردند و باز او به این کار ادامه می داد نشانۀ این بود که آنچنان نیازمند است که تا در به رویش باز نکنند و حاجتش را برنیاورند، همان جا

می ماند و حلقه بر در می کوبد! از اینجا بود که «حلقه بر در کوفتن» کنایه شد از کمک خواستن و روي نیاز آوردن به کسی. حاال اگر کسی آویزان دِر مردم می شد و به هیچ شکلی دست از طلب و

خواهش نمی کشید، می گفتند که دیگر حلقه به در نمی زند، اصًال خودش حلقۀ در شده است! 

 کامروز منم چو حلقه بر در  می گفت گرفته حلقه در بر

خانۀ کعبه دري دارد که دو حلقه بر آن است و با کوفتن آن خدا را به یاري می خوانند. 

(دِر خانه خدا را می زنند!) 

206

«رشحه» را با «شرحه» اشتباه نگیرید. رشحه به معناي قطه و چکه است. // کلون: قفل چوبی که پشت در نصب می کنند. گزینه 1 207

گزینه 3 در رود: 

معناي  قدیم: داخل شود/ معناي جدید: بیرون رود، فرار کند 

208

معنی درست واژة نادرست:  شایق یعنی آرزومند و مشتاق  گزینه 1 209

ج) دوال: چرم و پوست  گزینه 2

هـ) پرورده: پرورش یافته 

ز) گزاف کاري: بیهوده کاري

210

«ادبار» به معناي بدبختی و سیه روزي است و با «سعادت، خوش بختی و اقبال» رابطۀ تضاد دارد.  گزینه 2 211

واژة آماس به معناي ورم، تورم است و آماس کردن به معنی گنجایش پیدا  کردن و متورم  شدن است.  گزینه 2

انعطاف هم به معناي نرمش، آمادگی براي سازگاري با دیگران محیط و شرایط آن است. این واژگان در بیت هاي گزینه هاي «الف» و «ج» آمده است. 

212

متفق: همسو، هم عقیده، موافق / صباحت: جمال ، زیبایی / رأفت: شفقت / عنایت: توجه ، لطف ، احسان  گزینه 3 213

خطوات: به معنی قدم ها تنها کلمه اي است که درست معنی شده است.  گزینه 4

» مفرد آمده است.  قضاها در بیت صورت سؤال جمع است، اما معادل معنایی آن (تقدیر) در گزینۀ «

سبحان به معناي پاك و نجس به معناي پلید است اما در بیت به شکل پاکی و پلیدي آمده اند.

214

2

فعل شد در این بیت هر دو بار در معناي فعل اسنادي به کار رفته است.  گزینه 2

در سایر گزینه ها اولین فعل به معناي رفت، و دومی اسنادي است.

215

آزگار= مدت زمان طوالنی  گزینه 2

عاریه= چیزي که براي رفع نیاز قرض گرفته می شود.

216

محظوظ= بهره ور  گزینه 3

اثنا= میان 

محظور= رودر بایستی

217

غفلتا= ناگهان  گزینه 2

مضغ= جویدن

218

پتیاره= زشت  گزینه 3

معیت= همراهی 

متفرعات= توابع

219

) وکان لم یکن شیئاً مذکوراً : چیز قابل ذکري نبود.  گزینۀ  گزینه 3

) شیُء ُعجاب: براي امري شگفت به کار می رود. گزینۀ 

2201

2
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) قطعًۀ بعد اُخري: تّکه اي بعد از تکه اي دیگر  4گزینۀ 

قاطعیت به معنی «استوار» نیست و معنی دقیق و صحیح آن «یقین داشتن و استواري» است.  گزینه 4

قاطع = استوار

221

در گزینۀ  متداول به معنی مرسوم است نه موسوم. واژة موسوم به معناي نام نهان است. گزینه 1 2221

واژه هاي غلط: دارملک = سرزمین پایتخت است. گزینه 3

ُمکاري = کسی که اسب و االغ کرایه می دهد و ِکراي معنی کرایه می دهد. 

223

«ِمعَجر» به معنی «سرپوش و روسري» است و در این بیت به آن اشاره نشده است.  گزینه 3

) «فسرده» به معنی «منجمد» است که معنی همۀ این ) «سعد اکبر» به معنی «سیارة مشتري» و در گزینۀ ( ) «ارغند» به معنی خشمگین. در گزینۀ ( «دهان بند» به معنی «مهار» است. در گزینۀ (

واژه ها در ابیات نیز آمده است.

224

124

) «فرومایه» معادل «سفله»، ) و ( ) ،( زیرا در این بیت، واژه اي به معنی «خشمگین و غضبناك» نیامده است. «آوند» به معنی «آونگ و آویخته و آویزان» است. اّما در گزینه  هاي ( گزینه 2

«مرهم» معادل «ضماد» و «میراث» معادل «پس افکند» است که همه در ابیات ذکر شده اند.

225123

معانی درست واژه ها چنین است:  گزینه 3

سریر: اورنگ، تخت پادشاهی 

سفله: فرومایه، بدسرشت 

معّطل: بیکار، بالتکلیف (این واژه، صفت است در حالی که در گزینۀ  و  به صورت مصدري معنا شده است.) 

اَرغند: خشمگین، قهرآلود 

کلوخ: پاره ِگل خشک شده به صورت سنگ، پاره ِگل خشک شده به درشتی ُمشت یا بزرگتر

226

13

زیرا واژة «سعد» به معنی «خوشبختی» در بیت «ت»، واژة «فغان» به معنی «ناله» در بیت «الف»: واژة «عطا» به معنی «ِدهش» در بیت «پ» و واژة «سلّانه سلّانه» به معنی «آرام آرام» در بیت گزینه 2

«ب» عیناً ذکر شده است.

227

جّراره: ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سّمی که ُدمش روي زمین کشیده می شود. گزینه 4 228

«گزیر» به معنی: «چاره» با متن ارتباط دارد و «گریز» در معنی: «فرار» غلط است. گزینه 4 229

سموم: باد بسیار گرم و زیان رساننده  گزینه 4

نظاره: تماشاکردن، نگاه، نگریستن 

معلّق: آویزان، آویخته شده 

تلّقی: دریافت، نگرش، تعبیر

230

غلط ها:  گزینه 1

آستانه: آستان، آغاز 

پرنیان: پارچۀ ابریشمی داراي نقش و نگار، نوعی حریر 

تموز: ماه دهم از سال رومیان، تقریباً مطابق با تیرماه سال شمسی؛ ماِه گرما 

َمدَرس: محلّی که در آن تدریس کنند؛ موضع درس گفتن

231

الف) طفیلی: منسوب به طفیل، وابسته، میهمان ناخوانده  گزینه 2

ب) َسموم: باد بسیار گرم و زیان رساننده 

هـ) کهر: اسب یا استري که به رنگ سرخ تیره باشد.

232

غلط ها:  گزینه 3

: کمند : ماوراءالطبیعه                 گزینۀ  : فتراك           گزینۀ  گزینۀ 

233

124

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3

: معنی غایت = نهایت – پایان و انتها است و معنی «دلیل» نادرست است.  گزینۀ 

: «سودا» در کتاب به معنی دیوانگی – اشتیاق و خیال است و معنی «تجارت» نادرست است.  گزینۀ 

: واژة «سودا» به معنی دیوانگی – اشتیاق و خیال است و معنی «سیاهی» نادرست است. گزینۀ 

234

1

2

4

بررسی معانی: برگ و بار: به معنی زاد و توشه، ثمره و توشه  گزینه 2

پالیز: باغ و بوستان، کشتزار، جالیز 

ایثار: ازخودگذشتگی، ترجیح دیگري بر خود، فداکاري

235
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زخمه: ضربه، ضربه زدن، مضراب، وسیلۀ نواختن تارهاي سیمی

معنی واژه هایی که نادرست معنی شده اند:  گزینه 1

غربت: دوري، دوري از وطن 

کهر: اسب یا استري که به رنگ سرخ تیره است. 

گشاده دستی: سخاوت و بخشندگی 

انگاره: طرح، نقشه 

236

در گزینۀ  به معنی برگ و توشه است.  گزینه 1

در سایر گزینه ها: 

: برگ درختان.  و  و 

2371

432

گزینۀ  صحیح است.  گزینه 3

 بررسی گزینه هاي نادرست: 

 ) زخمه: ضربه، ضربه زدن، مضراب 

 ) انگاره: طرح و نقشه 

 ) کرند: اسب زرد بور

2383

1

2

4

ترتیب معانی در گزینۀ  درست آمده است.  گزینه 2

بررسی معانی: 

الف ) اصل مترادف واژه گوهر 

ب) بوستان مترادف و هم معناي پالیز 

ج) ادعا مترادف داعیه 

د ) دوري هم معنی و مترادف غربت

2392

ذلّه ← بیچاره و درمانده، عاجز /  ذلّه شدن ←  بیچاره شدن  گزینه 2

حمایل ← محافظ، نگهدارنده، بند شمشیر 

تّل ← تپه - پُشته 

240

نمط ←  نوع - روش - طریقه  گزینه 1

رمق ← باقی مانده جان - تاب و توان  

غاشیه ← یکی از نام هاي قیامت است. 

سرزنش ← مالمت - عتاب - تشر 

241

  : شرح گزینۀ  گزینه 3

شامه ← حس بویایی 

طفره ← تعلل ، سستی ، خودداري ، بهانه 

غریب ← عجیب ، بیگانه ، ناآشنا ، غریبه 

غو ← بانگ و فریاد

2423

واژه هاي :  تعلّل ← اهمال ، سستی ، بهانه گرفتن ، کاهلی  گزینه 4

یغما ← غارت ، چپاول ، تاراج 

بطالت ← بیهودگی ، بیکاري ، کاهلی 

معنی شده اند. 

243

شرح گزینۀ  :  معانی واژگان :  گزینه 2

کالفه ← بی تاب و ناراحت به علّت قرار گرفتن در وضع آزار دهنده 

حمایل ← محافظ ، نگهدارنده ، بند شمشیر 

ماورا ← برتر ، باال ، فراتر ، افزون تر ، پشت سر ، عقب 

2442

معنی واژگان نادرست :   گزینه 2

حمایل ← محافظ ، نگهدارنده ، بندشمشیر 

قاش ← قاش زین اسب ، قاچ زمین ، قسمت جلو زین اسب 

برزخ ← حد فاصل بهشت و جهنم ، فاصلۀ دنیا و آخرت ، فاصلۀ میان  دو چیز 

روضه ← ذکرمصیبت ، مرثیه ، نوحه سرایی

245
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انگاره ← طرح و نقشه 

تشر ← عتاب و سرزنش 

شرح  :  محضر به معناي « حضور » است.  گزینه 2

بررسی سایر گزینه  ها :  

در سایر گزینه ها به معنی استشهاد  نامه و گواهی  نامه است. 

2462

معنی واژه ها :  هیون  شتر، به ویژه شتر  درشت اندام  گزینه 2

تطاول  گردن کشی، ستم و تعّدي، دراز  دستی 

کربت  غم و اندوه 

247←

←

←

ارتفاع ←  محصول زمین هاي زراعتی  گزینه 2

اندیشه ← بدگمانی – ترس – اضطراب – فکر – نگرانی 

خیره سر ← گستاخ  و بی شرم – لجوج 

248

گزینه  :  تعظیم ?  یکی از معانی نماز است.  گزینه 3

زخمی ? از معانی خسته است. 

ضروري ? از معانی واژه  فرض است. 

وجود ? از معانی واژه وجه است. 

2493

تازي : اسب اصیل عربی/ کرند : اسب زرد بور  گزینه 4

) :  قندیل : چراغ – چراغدان/ تشر: خشونت، سرزنش  بررسی سایر گزینه ها:  گزینۀ (

) : حمایل : بند شمشیر و محافظ و نگهدارنده   گزینۀ (

) : ارتفاع والیت : عایدات و درآمدهاي مملکت  گزینۀ (

250

1

2

3

تنیده ← درهم بافته - منسوج - پارچه  گزینه 2

ضّجه ← ناله و فریاد با صداي بلند - شیون 

هول انگیز  ←  وحشت انگیز - ترسناك 

ناورد ← نبرد، جنگ

251

عیار ← ابزار و مبناي سنجش - معیار  گزینه 3

مرتعش ← داراي ارتعاش - لرزنده 

منتشا ← نوعی عصاي از چوب گره دار که معموًال درویشان و قلندران به دست می گیرند. 

برگرفته از نام شهر «منتشا» (شهري در آسیاي صغیر) 

هریوه ← هروي - منسوب به هرات (شهري در افغانستان)

252

گزینه 4  253

غدر  بی وفایی کردن – خیانت – مکر – حیله  گزینه 1

فراز  باال – برتر – بلندي – سرباالیی – باز – بسته 

تگ  ته – عمق – بن – پایین 

سنان  سرنیزه

254←

←

←

←

معنی واژگان نادرست: گزینه 3

تنیده  بافته شده – پارچه

رجز  خودستایی – شعري که در میدان جنگ براي مفاخره می خوانند. 

سورت  تندي – تیزي – شدت 

عماد  ستون – تکیه 

تعلل  بهانه گرفتن – سستی – کاهلی 

اَسرا  در شب سیر کردن – نام سوره اي از قرآن 

طفیلی  وابسته – مهمان ناخوانده

255

←

←

←

←

←

←

←

«آختن» و «برآهیختن» هر دو به معناي «بیرون کشیدن» است. گزینه 2 256
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واژه هاي نادرست: قصور: کاستی / مقهور: شکست خورده گزینه 2 257

اصالح واژه هاي غلط: اهتزاز و جنبش – سجایا و عادت هاي نیک – عتاب و تندي – سورت و تندي. گزینه 2 258

) نیز به پاسخ نزدیک است اما «شکن» در معناي چین و چروك زلف درست تر است. گزینۀ ( گزینه 4 2593

غلط هاي معنایی: کرامت: بخشش / افسرده: بی بهره از عشق / جبین: پیشانی گزینه 1 260

با توجه به معناي بیت این گزینه از گزینه هاي دیگر مطابقت بیشتري دارد. گزینه 3 261

در گزینه هاي دیگر سینه در معناي مجازي دل آمده است در حالی که در این گزینه در معناي حقیقی خودش آمده است. گزینه 4 262

) گزینه اي منحرف کننده است. «عتاب» به معناي سرزنش است. در این سؤال گزینۀ ( گزینه 4 2633

«غرس» به معناي کاشتن است. گزینه 4 264

«سوسن» نماد زبان آوري است و معموًال به رنگ زرد است. گزینه 2 265

) مفرد معنی شده و نادرست است.)  بررسی سایر گزینه ها :  گزینۀ  ) مکاید  حیله ها – مکرها – نیرنگ ها (در گزینۀ ( گزینه 4

گزینۀ  ) موبد  روحانی زرتشتی 

گزینۀ  ) غو  فریاد و فغان – بانگ و خروش 

2661←1

2←

3←

کافور  ماده اي سفید و خوشبو. گزینه 3 267←

دستور در این جا به معنی «امر و فرمان» آمده است.  گزینه 4

در سایر گزینه ها  گزینه هاي  و  و  به معنی «وزیر و مشاور» به  کار رفته است. 

268

←321

معنی کلمات نادرست : خیره  سر   گستاخ و بی شرم  گزینه 3

حشم  زیردستان  و خویشان و غالمان فرمانروا 

تازي: اسب عربی با گردن کشیده و پاهاي باریک 

ارتفاع مملکت  درآمد و عایدات دولت 

دیباچه  مقدمه متن 

روضه  باغ و گلزار 

269←

←

←

←

←

گزینۀ (الف)   بر دل اندیشه داشت   نگران بود  گزینه 2

گزینۀ (د)   از اندیشه آزاد گشت   از نگرانی آزاد شد

گزینۀ (ب)  اندیشه  ترس 

گزینۀ ج  اندیشه   فکر و چاره 

270←←

←←

←←

←←

قبا: جامه اي که از جلو باز است و پس از پوشیدن، دو طرف جلو را با دکمه  به هم می پیوندند.  گزینه 2

طرب: شادي، فرح/ تعب: رنج و سختی / تجرید: در لغت به معناي تنهایی گزیدن ، جاخالی شدن قلب سالک از غیر خدا / استغنا: بی نیازي سالک از غیر خدا

271

تنیده: درهم بافته گزینه 4 272

گزینه 4

): باسق و بلند

): محجوب و مستور

): محمل و کجاوه شتر

): سفاهت و بی خردي ـ فراغت و آسودگی.

273

1

2

3

4

): بزله نادرست است (بذله)  گزینۀ ( گزینه 2

): .وقاهت نادرست است (وقاحت)  گزینۀ (

): سباحت نادرست است (صباحت) گزینۀ (

2741

3

4

امالي ارغند در معناي خشمگین و قهرآلود به همین شکل صحیح است. گزینه 2 275
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): ثنا صحیح است به معنی ستایش  در گزینۀ (

): عجین صحیح است به معناي آمیخته شده، مخلوط  در گزینۀ (

): تعب صحیح است به معناي رنج و سختی  در گزینه (

توجه: در تست  هاي امالیی توجه به معنا بسیایر مهم است. توجه داشته باشید واژه آي مانند «اجین و تئب» وجود ندارد و شاید به راحتی قابل تشخیص باشد اما واژه مثل «سنا» وجود دارد ولی با توجه

به معنی در بیت سؤال جایی ندارد.

1

3

4

مّرمت: اصالح و رسیدگی (مّروت: جوانمردگی، مردانگی)  گزینه 3

صباحت: خوب رویی و سفیدي رنگ انسان، زیبایی 

آوند: آونگ، آویزان، آویخته (ارغند: خشمگین) 

باسق: بلند

276

ورطه به معناي زمین پست، مهلکه و محل هالکت با همین امال صحیح است.  گزینه 2

): با توجه به واژه خطا امالي صواب به معنی «صحیح و درست»، صحیح است.  گزینۀ (

): با توجه به زخم شمشیر امالي مرهم به معنی دوا و دارو صحیح است.  گزینۀ (

): امالي ضّجه به معنی ناله و شیوه صحیح است. گزینۀ (

277

1

3

4

قاش: قاچ، قسمت برآمدة جلوي زین، کوهۀ زین  گزینه 2

غو: بانگ و خروش، فریاد 

گرزه: ویژگی نوعی مار سّمی و خطرناك

278

) که در معناي هیبت، شکوه و جالل است. تمام واژگان در معناي فریاد زدن، فریاد کشیدن و آواز دادن و... می باشند به جز گزینۀ ( گزینه 4 2794

سلسله جنبان: کسی که سِر زنجیر بردگان به دست اوست، آنکه دیگران را به کاري برمی انگیزد، محّرك //کلوخ: «گِل خشک شده» است نه سنگ. // معجر (روسري) را با مجمر گزینه 4

(آتشدان) اشتباه نگیرید. // «نحس» صفت است و «بداختر» هم معنایش است نه بداختري.

280

معناي «ایدونک، مستمع، تریاق (تریاك)، صفوت» اشتباه آمده است. گزینه 4 281

«مباهات» مفرد است نه جمع، بنابراین هم معناي سرافرازي و افتخار است، نه «افتخارات». // چریغ آفتاب (چراغ آفتاب) هم معناي پگاه و صبح زود است. // «استبعاد داشتن» یعنی بعید گزینه 1

بودِن وقوع امري. 

282

«شبح» مقابل روح است؛ شبح کالبدي است که به شکل سایه اي مرموز از دور دیده می شود؛ «روح» دیدنی نیست!  گزینه 1

«حزین» یعنی غم ا نگیز؛ «محزون» یعنی غم زده و اندوهگین. 

«نبات» یعنی گیاه و ُرستنی (از مصدر ُرستن و روییدن)؛ در این پرسش «ُرستنی» به اشتباه «َرستنی» (از مصدر َرستن و رهیدن) نوشته شده است.

283

«مجاب» یعنی کسی که جواب خود را گرفته و متقاعد شده  است.  گزینه 4

معنی «َملِک» پادشاه است و جمع آن ملوك. ارتفاع والیات (درآمدهاي مملکت) تناسب محکمی با ملِک و پادشاه دارد. 

َحَشم، حشمت (صاحب قدرت و َحشم بودن)، احتشام (هم معنی حشمت) و محتشم (صاحب خَدم و حشم) از یک خانواده هستند. 

284

«ولیمه» غذایی است که در جشن عروسی می دهند نه خوِد عروسی. «وخامت» یعنی بدفرجامی نه بدفرجام. (اسم و صفت را از هم بازبشناسید.) «محظوظ» یعنی «بهره برنده» (صفت است گزینه 2

نه اسم). «بحبوحه» یعنی میان و وسط. «معارض» یعنی «رقیب» (بالمعارض: بی رقیب). «خمره» ُخِم کوچک است. «سرسرا» یعنی «سِرسرا» (ورودِي خانه). «کاهدان» انبار کاه است نه معدة چهارپایان!

285

گزینه 3   286

«ذمائم» یعنی ویژگی هاي مذموم و نکوهیده. «هژبر» (شیر) در بیشه ها می زیَد. گیاهان خودرو (این را با اتومبیل اشتباه نگرفتید که!) هم در بیشه ها می رویند. گزینه 3 287

«جلی» یعنی آشکار، متضاد «خفی» و به خّطی گفته می شود که درشت و واضح باشد نه به آدم خوش خط. // «لطیفه» یعنی «گفتاِر نغز» یا «نغْز گفتار» نه «نقِض گفتار»! // «وخامت» اسم بود گزینه 4

یا صفت؟ // «وادي» یعنی سرزمین، بیابان // «شگرف» یعنی نیرومند و قوي، نه تنومند. // معبر را با معّمر اشتباه نگیرید. 

288

صاحبِقران: کسی که ستارگان آسمان با او همراه هستند، بختیار و نیکبخت // ُمِمد: مددرسان، کمک کننده گزینه 4 289

تسکین: آرام کردن // بور: سرخ // بالین: بستر گزینه 3 290

ملوك: پادشاهان // نماز بردن: تعظیم کردن، ُکرنش // ُجل: پوشش، روانداز (پالس: پارچه یا زیرانداز یا لباس مندرس)  گزینه 1 291

گزینه 1 بدُگواري: گوارش بد، سوء هاضمه // َسر پَرزدن: یک لحظه نشستن و دوباره پریدِن پرنده // چریِغ آفتاب: برآمدن و طلوع خورشید 292
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گزینه 1: این معنا که آمده، معناي لُغوِي و اصلی «تجرید» است. «تجرید» در اصطالح تصّوف (عرفان ایرانی اسالمی) یعنی «خالی شدن قلب سالک از آنچه جز خداست.»  گزینه 2

گزینه 3: ملوك عجم: پادشاهان ایران 

گزینه 4: ارتفاع والیت: عایدات و درآمدهاي مملکت 

293

» به معناي «وزیر»  است. »، «دستور» به معناي «اجازه» به کار رفته است، اّما در گزینۀ « در گزینه هاي « و  و  گزینه 4 2941234

نادرستی معنایی موجود در گزینه ها:  گزینه 2

»: معجر: سرپوش، روسري  گزینۀ «

»: گرزه: نوعی مار سّمی و خطرناك  گزینۀ «

»: آوند: آویزان  گزینۀ «

295

1

3

4

بیت «ج»: مونس: دمساز  گزینه 4

بیت «ب»: این چنین: ایدون 

بیت «الف»: پرده: آهنگ 

بیت «د» حریف: دوست

296

الف) ویژگی نوعی مار سمی و خطرناك: گرزه   گزینه 1

ج) سریر: اورنگ، تخت پادشاهی  

و) معجر: سرپوش، روسري

297

واژگانی که نادرست معنی شده اند:  گزینه 2

وسیم = داراي نشان پیامبري – حلیه = زیور، زینت – ذوالجالل = صاحب بزرگواري – انابت = بازگشت، توبه، پشیمانی

298

» به معنی «دعاي خیر، مدد و توّجه خواستن از مرشد و پیر براي کمال خود با توفیق در کاري» است.  »، به معنی «اراده، قصد» است و در گزینه هاي « و  «هّمت» در بیت گزینۀ « گزینه 3 29932،14

گزینه 2 «همت» در بیت سؤال از اصطالحات عرفانی و در معناي «توجه و ارادت خاص سالک» است که به عنایت حق به سالک منجر می شود. این مفهوم در گزینۀ «ج» و «د» دیده می شود. «هّمت»

در ابیات دیگر در معناي تالش و عزم و اراده آمده است. 

300

معناي همۀ واژگان در گروه «ب» درست و معناي همۀ واژگان در گروه «د» نادرست است.  گزینه 2

نادرستی هاي آمده در گزینه هاي صورت سؤال: 

الف) آونگ: آوند، آویزان، آویخته / ستوران: جمع ستور، حیوانات چارپا خاّصه اسب، استر و خر / سعد: خوش بختی، متضاد نحس (اختر سعد: سّیارة مشتري است که به «سعد اکبر» مشهور است.) 

ج) کله خود: کاله فلزي که در جنگ بر سر می گذارند. / معجر: سرپوش، روسري 

د) سفله: فرومایه، بدسرشت / پس افکند: پس افکنده، میراث / نحس: شوم، بدیمن، بداختر

301

» آمده است.  معناي عرفانی واژگان صورت سؤال در گزینۀ « گزینه 1 3021

» همه حیوانات سمی و نیش دار، » ادوات جنگی هستند، اما کمانه نام کوهی در منطقۀ ونک از توابع شهرستان سمیرم استان اصفهان است. گزینۀ « همۀ واژگان آورده شده در گزینۀ « گزینه 4

» همه حیوان هستند.  » همه پوشیدنی و گزینۀ « گزینۀ «

30341

23
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