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 Aدفترچۀ  گروه انسانیپاسخنامه فارسی عمومی 

دارای  :تناور// شودیمرد  ٣> گزینه یافتن، رتبه گرفتن اقتراع: یترف //شودیم رد ١> گزینه یجان عمومی. جوش و خروشه، جوششغلیان: // ۴جواب گزینۀ  -۱

  شودیمرد  ٢> گزینه پیکر بزرگ و قوی

ِم // الف ۳ جواب گزینۀ -۲
ُ
  یت) ک

ُ
 شودیم (مردان کامل) و جمع آن ابدال استبدیل: مفرد د) // شودیمرد  ٢و  ١> گزینه اسب سرخ مایل به سیاه :یتَم یا ک

  شودیمد ر ٤> گزینه 

/ وتازتاخت: جوالن/ ؛ خیلتاشان: گروه نوکران و چاکران، هریک از سپاهیان یا سربازانی که در یک دسته باشند،خیلتاش مفرد است؛ // ٢جواب گزینۀ  -٣

  ، خویشیتقرب، نزدیکی به خدا قربت: نزدیکی، /حفره: گودال، سوراخ؛

حمّیت: غیرت، همیت («با  //شودیمرد  ٣گزینه » طعب (تعب)«با / شودیمرد  ٢> گزینه از هر چیزعال: برتر، ممتاز، نفیس، برگزیده ا/ // ١جواب گزینۀ  -٤

  زتیزی هر چی ، سنان: سرنیزه شودیمرد  ٤گزینه  )»جوانمردی، مردانگی

  انابت :) عنابت٣>غدرهای/ی) قدرها٢/ قدریب> غدریب) ١/  ٤ جواب گزینه -٥

  سالح> // صخره>سخره؛ صالح ٢ جواب گزینۀ -٦

  )٤// از دندان و استعاره زگوهر مجا) ٣پیاله: مجاز از شراب//) ٢ // ١ جواب گزینۀ -٧

یی مانند من را نبینی/شوندیمرد  ٤و  ٣، ١گزینه  // بیت ب فاقد تشبیه است ٢) جواب گزینۀ ٨  ازو مجاز // گل خوشبو: استعاره الف) تشبیه بلبل خوشگو

  ؛ شمع فلک استعاره و مجاز از خورشیدبه مشعل تشبیه شده است مج) تشبیه انج/معشوق

فصل // »ن« ییآراواج// گل است: تشبیهفصل روی تو مانند جهان و جوان: جناس؛ ؛ شوندیمرد  ٢و  ١است > گزینه  ایهامبیت فاقد // ؟٣جواب گزینۀ  -٩

 ٤(استعاره و تشخیص)/ اگر معنی مجازی فصل گل (بهار) را در نظر بگیریم گزینه  و زیبایی تو خزان را از این باغ بیرون کرد گل روی تو جهان را جوان سازد

  هم درست است

  /شوندیمرد  ٤و  ١است> گزینه  یزیآمحسو  و تضاد // بیت اول فاقد اسلوب معادله ٣ جواب گزینه -١٠

  شودیمرد  ٤سیاووشان (نسبی)> گزینه / شودیمرد  ٢ترکان: جمع> گزینه / شودیمرد  ١نه یخاوران: مکان> گز //٣جواب گزینۀ  -١١

ر زخم بسیا/ الیهمضاف الیهمضاف ،الیهمضافصفت (مهربان او) > مهربانش/ باران کالم الیهمضاف الیهمضاف> اشحنجره// زخم فراخ ٣جواب گزینۀ  -١٢

  استعطر  الیهمضافشهادت > شهادتعطر اسمانی دقت شود: /  الیهمضاف الیهمضاف> شپیکر

  برگردد دامنپاکباید به نمودار آن // بسیار قید صفت است و ٤جواب گزینۀ  -١٣

  ) دعا: مفعول٤) چرا: قید پرسش/ بیت ٣/ بیت رها: مسند) ٢بیت // شوندیمرد  ٤و  ٣> گزینه الیهمضاف) به در کبریا> ١ یتب// ١ جواب گزینۀ -١٤

> دو عصاو یک پا این هر روز صبح> صفت مبهم؛ ) ٢طراتم> مفعول/ ا؛ قاب عکستان، سنگتان، خجمله اول و دوم: مرکب ) جمله١//  ٤ اب گزینۀوج -١٥

 ، خطراتم > هر سهعکستان ،امیخوش) دلی ٤چهر جزئی گذرا به مفعول و مسند است// » قاب عکستان را پاک کنم دگر«) جمله ٣/شمارشی؛ اشاره و صفت 

  هستند و فاقد ضمیر متصل در نقش مفعولی است الیهمضاف

  )١(فارسی ؛ و رفتار خوب بر زیبایی چهره و ظاهری، ترجیح باطن بر ظاهر یاخالقبرتری خوش >سؤالفهوم عبارت صورت // م٢ جواب گزینۀ -١٦

به هم نزدیک بود؛ هر چه گل سرخ در دل داشت سوسن  یشانهادل مصاحبت دارند پاکیبا هم به سوسن و گل  ماننددرست // الف)  ٢ جواب گزینۀ -١٧

  د) توصیه به تنهایی و دوری از همنشینی/ ج) توصیه به همنشینی با خوبان/ ب) توصیه به دوری از همنشینی با بدان/  آوردیمهمان را به زبان 

 م:مفهو ؛ ی است اما آن زیبایی، بسیار زودگذر است.مانندبیمعنی: گل اگر چه صاحب زیبایی  >سؤال// معنی و مفهوم عبارت صورت  ١ جواب گزینۀ -١٨

 ظاهری و فناپذیر یهاییبایززودگذر بودن 
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 یاریاختیشود. شخص ممکن است از ب: اگر شرایط خطا و گناه مهیا در شرایط اضطراری یار یاختیب: سؤال// مفهوم عبارت صورت  ٤ جواب گزینۀ -١٩

  .دهدیماین بیت سنایی را در جایگاه عذرخواهی کردن از ناگزیر بودن ارتکاب گناه و اظهار پشیمانی از کارهای زشت گذشته قرار مرتکب خطا شود. 

در تالش است تا  هرلحظهسازد؛ زیرا روح انسانی  ارزشیبروح واالی انسانی را  تواندینمجسم مادی  >سؤال// معنی عبارت صورت  ٤ جواب گزینۀ -٢٠

  )٢(فارسی  عالم باال برود. یسوبه

؛ هر چه که در جهان یدهیم، زیبایی خداوند را نشان یاینهآای انسان، تو وجودی الهی داری و همانند  >سؤالعبارت صورت معنی //  ١ جواب گزینۀ -٢١

خدا درون خود انسان است اگر کسی خود را خوب بشناسد به معشوق و ( در وجود خودت به دنبالش باش یخواهیموجود دارد، درون تو نیز هست؛ هر چه 

  )٣(فارسی  )مطلوب حقیقی خواهد رسید.

زند. زمانی که نوری از شمع به پروانه برسد. یم آتشنگاه کن که سرانجام آن پروانۀ شاد، چگونه خود را به  >سؤال// معنی عبارت صورت  ٣ جواب گزینۀ -٢٢

  شوق وصال و دیدار مفهوم: شود.یمبالفاصله پروانه، پروازکنان از دور پیدا 

ک بلکه گویدینمدر مورد داشتن راهنما سخن  ٤گزینه توصیه به داشتن راهنما در مسیر دارد؛  سؤال// صورت  ٤ جواب گزینۀ -٢٣ دارد کسی که عاشق  یدتأ

  کندیمشده است شوق عشق را درک 

بد خوی و خصلت را  یهاآدمین با گزینه چهار هم اشاره دارد همنشبد؛  یهاانساننی با یدارد بر دوری از همنش یدتأک سؤال// صورت  ٤ ینۀگزجواب  -٢٤

  دهدیمتغییر 

  باعث کمال و تعالی انسان است هارنجو  هایسختتحمل  .شودیمریاضت و عذاب، موجب ارزشمندی انسان : سؤالصورت  مفهوم//  ٣ ) جواب گزینۀ٢٥
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