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 2) گزينه  1
 : كله: خيمه از پارچه نازك4گزينه:كميت:اسب سرخ مايل به سياه.       3: مراوده: رفت و آمد      گزينه1گزينه

 2) گزينه 2
 الف:معناي خلعت را توضيح داده      د:مسيحيان زنار مي بندند نه مسلمانان

 1گزينه  )3
 دهش: بخشش                ترياق: پادزهر             زي: به سوي                 بيگاه: دير

 نكته: ذي به معناي صاحب است.
 زبده صحيح است.                    3) گزينه 4
 هدايت)-هادي-حدا به معناي سرودي عربي است.      به ريشة كلمات دقت شود. (هدي                   4) گزينه 5
 به ترتيب آثار به فرانتس فانون،ابوريحان بيروني و جان اشتاين بك متعلق است.                   1) گزينه 6
 1) گزينه 7
 4) گزينه 8
 ذزه گرفتار هوا شده : تشخيص و استعاره  /  همچون ذره:تشبيه  /                    2) گزينه 9

 . خورشيد   كه در معناي خورشيد با مصراع اول متناسب است.2. عشق و محبت  1مهر دو معنا دارد:                                      
 . راست قامت2. به راستي       1مجاز از باغ  /  راست دو معنا مي سازد  : چمن 1گزينه                3) گزينه 10

 : عنبر زلف اضافةتشبيهي  /  سنبل خط تو بر ياقوت مي آرد:تشخيص و استعاره  2گزينه                                     
 :پخته و خام تضاد 2ين كه سوخته :پارادوكس    مصراع: مصراع اول خامي مثل من را بب4گزينه                                     

 حذف مي شه!  /  استعاره كه واضحه توي د هست. 4و  2:                پارادوكس در مورد ب وجود داره پس گزينه هاي 3) گزينه 11
نگاه ندارد  يعني حفظ نمي كند اما نگاه به معناي     ايهام تناسب توي مورد الف در تركيب نگاه داشتن اومده                                      

 نگريستن با چشم تناسب مي سازد.
 / فعل  قرار داده ناقص است و بخشي از آن بدون قرينه حذف شده. ي مفعولي نبايد بعد از فعل بياد.  "را":               3) گزينه 12

 استفاده كنيم./ از قبل پيش خريد كرده بود حشو دارد. "آن"ايد از ضمير نببه جاي انسان                                       
 :                 واژة كثيف در گذشته معناي ستبر داشته و االن به معناي آلوده است.1) گزينه13
 ماضي التزامي ه باشيد=:               بن ماضي+ه+باش+شناسه=ماضي التزامي    رفته باشم/گفته باشند    پس   داشت4) گزينه 14

 ماضي استمراري مي+بن ماضي+شناسه =ماضي استمراري      مي شنيدم/مي گفتيد      پس    تحصيل ميكردم=                                   
 مضارع التزامي بـ + بن مضارع + شناسه=مضارع التزامي      بروم/ببينيد                    پس    بزنيم=                                   

 :خواهه بي معناست.3:خره بي معناست.       گزينه2: بينه بي معناست.               گزينه1:               گزينه4) گزينه15
 واژه) 12( + انسان دوستانه + و + پرمهر + شان + آينه + ي + روان ها + ي + تابناك + بود _:             نگاه+ 2ينه ) گز16
 :            بيت صورت سوال: تمام سخنان حافظ برگرفته از معشوق است و معشوق دليل سخنان زيباي حافظ است.3گزينه  )17
 وال: شاعر هيچ چيز نمي خواهد مگر معشوق!:            بيت صورت س1) گزينه 18

 :در اين دنيا انسان واقعي نيست.     2گزينه                                 
 :امنيت و آسايش در مستي است.3گزينه                                 
 2:همانند گزينة 4گزينه                                 

 :           مفهوم صورت سوال: صبح امير بودم عصر اسير شدم:ناپايداري دنيا و مال و مقام4 ) گزينه19
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 عينا داره مي گه صبح تاج داشت ولي شب خشت زير سرش بود يعني بدبخت شد. 4گزينه                               
 يامت:اشاره به مقام انسان ها در ق1گزينه                               
 : اشاره به بخت و اقبال و تاثر آن بر زندگي افراد2گزينه                               
 : آدم صاحب مقام و مال بدون پولش هيچي نيست! ارزشش به پولشه3گزينه                               

 ) = خبردار شدن از معشوق:          مفهوم بيت صورت سوال: بي خبري از خود (نابودشدن خود3گزينه  )20
 : ترسي از جان دادن در راه معشوق نيست.2:يار كه رفت چيزي از من نموند.(فراق)       گزينه1گزينه                               
 2:همانند گزينه4گزينه                               

 صورت سوال: ماندگار بودن شعر و سخن   :        2گزينه  )21
 :مردن بعد از معشوق بهتر از زندگيست.4:كوتاهي عمر     گزينه3: توصيف بلندقد بودن معشوق      گزينه1گزينه                                

 و نه هيچ چيز ديگه اي! معشوق باعث شادابيهمفهوم بيت صورت سوال:همه چبز معشوقه،     :      3گزينه  )22
 :توصيف معشوق و خجالت گل از زيبايي معشوق2معشوق)     گزينه   NO: شراب بريز كه شاد بشيم( 1گزينه                                

 :برتر بودن عشق از همة دارايي ها4گزينه                               
 اومده. 4ه كه عينا در گزين مفهوم بيت صورت سوال: گوشه نشيني باعث پيشرفت ميشه    :       4گزينه )23
 :          مفاهيم عبارات:   الف: عشق با سخن بيان كردني نيست.2گزينه  )24

 ب: از عشق هرچي گفتم بازم مونده.(خيلي داستان عشق طوالنيه.)                                                       
 فاش مي شه ج:عشق                                                       
 د: عشق با سخن بيان كردني نيست.                                                       

 :           مفهوم صورت سوال: عشق اختياري (من عاشقش شدم اون بنده خدا كاري نكرد.)1گزينه :25
 بر معشوق اون هي داره منو مي كشه . خوب اين يعني عشق اجباري   : مصراع دوم مي گه من نميرم دور و 1گزينه                              
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