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واژهنامه

آبگیر: برکه، استخر، حوض
از قضا: اّتفاقاً

ک*: جمع فلک، آسمان ها افال
برفور: فوری، به زودی، بالفاصله

برازندگی: شایستگی، لیاقت
پدیدار: نمایان، آشکار، ظاهر

پیرایه*:آرایش، زیور، زینت
پای کشان: رفتن به تأنّی و آهستگی

تیزپا*: تندرو، تیزرو
ثبات: استواری، پایداری، برجای ماندن

جافی*: ستمگر، ظالم
که  کسی  حمل کننده،  چیزی،  بردارندۀ  حامل: 
باری را حمل کند؛ هم خانواده: تحمیل، محموله، 

تحّمل، حمل، حامله ...
حسام: شمشیر بّران، جانب تیز شمشیر 

حکمت: علم، دانش، دانایی، درستی؛ جمع آن: ِحَکم
حازم: محتاط، دوراندیش

حزم: دوراندیشی، هوشیاری، استواری و پیش بینی
خاّلق: آفریننده، آفریدگار، خدای تعالی

َخجلی: شرمگینی، شرمندگی، شرمساری 
خیره*: سرگشته، حیران، فرومانده

دست بُرد: هجوم و حمله؛ دست برد دیدن: مورد 
حمله و هجوم قرار گرفتن

دفع: دور کردن، راندن کسی
مرتزق،  رزق،  هم خانواده:  روزی دهنده؛  رّزاق*: 

مرزوق، رازق ...
زهی*: آفرین، شگفتا، خوشا؛ هنگام اظهار خشنودی 
یا شگفتی از چیزی یا تشویق و تحسین کسی گفته 

می شود.
پوستی  زرداب،  کیسۀ  زهره:  ترسناک؛  زَهره َدر: 
کیسه مانند چسبیده به کبد و محتوی زرداب )صفرا(

ستایش: نیکویی گفتن، مدح، آفرین گویی، شکر 
نعمت، شکرگزاری

سبک: سریع، زود، فوراً
آن:  جمع  رغبت،  اشتیاق،  میل،  آرزومندی،  شوق: 

اشواق؛ هم خانواده: مشّوق، شایق، تشویق، مشتاق ...
شکن: پیچ و خم زلف

صورت شدن: به نظر آمدن، تصّور شدن
صواب: درست، راست، سزاوار

عجایب: جمع عجیبه؛ شگفتی ها، چیزهای بدیع 
و شگفتی آور

کنان غلغله زن: شور و غوغا
غالب: چیره، پیروز

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

فروغ: روشنایی و پرتو 

فضل: لطف، توّجه، رحمت، احسان که از خداوند می  رسد؛
هم خانواده: فاضل، تفضیل، فضال، فضیلت

فرجام: پایان، انجام، نتیجه
فرازونشیب: بلندی  و پستی، سرباالیی و سرازیری

کام: دهان
کردگار: بسیار عمل کننده، خالق، آفریننده، خدای تعالی

کژطبع: کسی که طبع منحرف و ناراست دارد.
گلبن: بوته یا درخت گل، به ویژه بوتۀ گل سرخ

معرکه : جای نبرد، میدان جنگ 
مفتاح: کلید

مدهوش: بی هوش، سرگشته، متحّیر
مکاید: ج مکیدت، مکرها، حیله ها

میعاد: وعده، قرار؛ میعاد نهادن: قرار گذاشتن
نادره: بی همتا، شگفت آور

نمط: روش، طریقه؛ زین نمط: بدین  ترتیب
نیلوفری: صفت نسبی، منسوب به نیلوفر، به رنگ 
نیلوفر، الجوردی؛ در متن درس، مقصود از »پردۀ 

نیلوفری« آسمان الجوردی است.
ورطه: مهلکه، گرداب، گودال، گرفتاری

هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی
هَمسری: برابری، مساوات، زناشویی، ازدواج 

یله: رها، آزاد؛ یله دادن: تکیه دادن / کج و ناراست
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واژگان مهم امالیی

کلماتهمآواوشبههمآوا

حزم: دوراندیشی

هضم: گوارش و تحلیل غذا

حازم: محتاط، دوراندیش

هاضم: هضم کننده، گوارنده

بحر: دریا 

بهر: پاره، نصیب، بخش

خواست: اراده، مشّیت، میل، آرزو

خاست: بلند شدن، برخاستن

صواب: درست، راست

ثواب: مزد، پاداش

منسوب: نسبت داده شده

منصوب: گماشته شده

قضا: سرنوشت

غزا: جنگ و پیکار

ک غذا: خورا

قول: سخن، گفتار

غول: نوعی از دیو

گزاردن: ادا کردن، انجام دادن، به جا آوردن

گذاردن: نهادن، قرار دادن

غالب: چیره، پیروز، توانا

قالب: پیکر، هیکل، شکل

صورت: قالب، شکل، قیافه، چهره، نقش، ظاهر 

ُسْوَرت: تندی، تیزی، شّدت اثر، تأثیر

کلماتمهمتکامالیی

حقارتورطهسهمگنمعرکهزهیثبات

حیرتجرئتزهره درحاملفروغفضل

برازندگیساحلنعرهمبدأغلغله زنرّزاق

غوغامیعادتحسینمفتاحنمطمعرکه

ذخیرتحیلتعاجزصّیادمدهوشتأخیر

نکات دستوری

اجزا )نقش های( جمله 

اجزای )نقش های( جمله به دو دستۀ اصلی و فرعی تقسیم بندی می شود: 
اجزا یا نقش های اصلی: نهاد، فعل، مفعول، مسند،  متّممِ )فعل( 

نهاد: اسم یا گروه اسمی است که فعل یا گزاره دربارۀ آن توضیح )خبر( می دهد؛ به عبارت دیگر، نهاد، همان صاحِب خبر، فاعل یا مسنٌدالیه است. 

ک/ ماه ببیند رخ خود را به من/ گل از شوق تو خندان در بهار است  قطرۀ باران که درافتد به خا
فعل: هستۀ گزاره است که در مورد نهاد توضیح می دهد و ویژگی هایی نظیر »زمان، شخص و ...«  را دارد. 

 
ک ــــــا ــــــوی خ ــــــدازی س ــــــت ان ــــــروغ روی ف
ــــــد ــــــدم درکش ــــــه ق ــــــزان ورط ــــــت ک خواس

ــــــاک ــــــوی خ ــــــازی س ــــــا س ــــــب نقش ه عجای
خویشــــــتن از حادثــــــه برتــــــر کشــــــد

مفعول: به اسم یا گروه اسمی گفته می شود که در جواب سؤال »چه کسی را؟ یا چه چیز را؟« می آید و معموالً با حرف نشانۀ »را« همراه است یا این نشانه را می تواند بپذیرد. 

 
کن ما  یــــــار  را  خــــــود  فضــــــل  الهی 

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

    مفعول

مسند: به اسم، گروه اسمی یا صفتی اطالق می شود که در جواب سؤال »چه؟ چگونه؟ چطور؟ +  فعل اسنادی« آورده می شود و عمدتاً با افعال اسنادی »شد، 

گشت، است، بود و ...« به کار می رود. 
 گشت یکی چشمه ز سنگی جدا/ گل از شوق تو خندان در بهار است

فعل اسنادی مسند  مسند  فعل اسنادی   
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 گاهی افعال اسنادی به صورت مخفف، به کار می روند؛ مانند »تو حکیمی = تو حکیم هستی« یا مصراع های: تاج سر گلبن و صحرا منم )من هستم(/ 
تویی رّزاق هر پیدا و پنهان )تو هستی( 

 گاهی مصدرهای »آمدن«، »به شمار آمدن«، »به شمار رفتن«، »به نظر رسیدن« و »به نظر آمدن« نیز در معنای فعل اسنادی به کار می روند و مسند می پذیرند.
 

 چو در وقت بهار آیی پدیدار )پدیدار آیی = پدیدار می شوی( 
 او عاقل به نظر می آید )او عاقل است(. 

متِمم: به اسم یا گروه اسمی گفته می شود که با یکی از حروف اضافۀ »به، در، با،  از، برای و ...« همراه است.
 

 خروس مغلوب را از  رنج و عذاب برهانیدم. 
نشانۀ متمم   متمم  

ترتیب اجزای جمله

الف( شیوۀ عادی: در این شیوه، اصل بر این است که نهاد در ابتدای جمله و فعل در پایان قرار گیرد و نقش های دستوری دیگر )مفعول، مسند، متمم و ...( بین 
نهاد و فعل قرار می گیرند.

ــد ــ ــ ــرمایه ش ــ ــ ــل س ــ ــ ــن حام ــ ــ ــر ز م ــ ــ اب
فعل مضاف الیه  مسند  متمم  نهاد 

ــد ــ ــ ــه ش ــ ــ ــِب پیرای ــ ــ ــن صاح ــ ــ ــاغ ز م ــ ــ ب
فعل مضاف الیه  مسند  متمم   نهاد 

ب( شیوۀ باَلغی )غیرعادی(: در این شیوه، جای اجزای جمله، به تناسب حاالت عاطفی تغییر می کند و این جابه جایی اجزا، به سبک نگارش نویسنده یا شاعر 
بستگی دارد و کاربردی  ادبی می یابد. 

 
ــکن ــ ــ ــو، ش ــ ــ ــرِ م ــ ــ ــایم ز س ــ ــ ــون بگش ــ ــ چ
مفعول مضاف الیه  متمم  فعل  حرف ربط 

ــن ــ ــه مـ ــ ــود را بـ ــ ــد رخ خـ ــ ــاه ببینـ ــ مـ
متمم مضاف الیه  مفعول  فعل     نهاد 

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

قالب شعری:  شکلی که قافیه به شعر می بخشد، قالب نام دارد، تفاوت قالب ها در چگونگی قافیۀ آن ها است. 

قافیه: به واژه های هماهنگ پایان مصراع ها گفته می شود که در حرف یا حروفی مشترک هستند.

ردیف: به کلمه یا کلماتی اطالق می شود که عیناً و در یک معنا بعد از واژه های قافیه تکرار می شوند. 

مثنوی: یکی از قالب های شعری است که هر بیت آن، قافیه ای مستقل دارد و درون مایه های آن عمدتاً حماسی، اخالقی، عاشقانه و عارفانه است؛ شعر »ستایش« 

از الهی نامۀ عطار و »چشمه و سنگ« از نیما، هر دو در قالب مثنوی سروده شده اند. 

آرایه های ادبی

حقیقت و مجاز 

حقیقت
اّولین و رایج ترین معنایی است که از یک واژه به ذهن می رسد؛ مانند »جهان« در معنای لغوی »گیتی، عالم، هستی و ...« در بیت زیر از سعدی:

ــــار ــــور ی ــــال از ج ــــی داری من ــــر هّمت ــــعدیا گ است«»س آمده  یار  بر  یار  جور  است  بوده  جهان  تا 
مجاز:

به کار رفتن واژه ای است در غیر معنای حقیقی به شرط وجود عالقه )رابطه یا پیوند( و قرینه )نشانه( ای که از کالم دریافت شود؛ مانند به کار رفتن واژۀ »جهان« 
در معنای »مردم« در بیت زیر:

ــــو ــــن ت ــــه دشــــمن شــــود، ز دام ــــان هم ــــر جه گ به تیغ مرگ شـــود دســـت من رها ای دوست«»ا
در این بیت دشمن شدن جهان نشانه ای است که می توان از این طریق به مجاز بودن واژۀ »جهان« پی برد.
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عالقه: پیوند یا رابطه ای است که میان معنای حقیقی و مجازی کلمه وجود دارد و آفرینش مجاز با وجود عالقه صورت می گیرد.
رایج ترین عالقه ها

 جزئیه: ذکر جزئی از یک چیز به جای تمام آن
 

ــــی زن ــــۀ عل ــــکین در خان ــــدای مس ــــرو ای گ ـــدا راب کــــه نگیــــن پادشــــاهی دهــــد از کــــرم گـ
 کّلّیه: ذکر تمام یک چیز به جای جزئی از آن

ــــرمســــپید شــــد چــــو درخــــت شــــکوفه دار ســــرم ــــت ب ــــم اس ــــوۀ غ ــــن می ــــت همی ــــن درخ وزی
 محّلیه: ذکر محّل چیزی به جای خود آن چیز؛

 
ــــروزی ــــذار برف ــــو ع ــــوزی چ ــــی بس تو از این چه ســــود داری کــــه نمی کنی مدارا؟دل عالم

 آلّیه: ذکر ابزاری به جای کاری که با آن ابزار انجام می شود؛ 
 

ــاشبرآشــــفت عابــــد کــــه خامــــوش بــــاش ــ ــوش ب ــ ــتی، گ ــ ــان نیس ــ ــرد زب ــ ــو م ــ ت

 شباهت: ذکر مشّبه به و ارادۀ مشّبه با وجود رابطۀ همانندی )شباهت(؛
 

همــــدم گل نمی شــــود یــــاد ســــمن نمی کنــــد؟ســـرو چمان من چـــرا میل چمـــن نمی کند؟

  مجاز به عالقۀ شباهت را »استعاره« می گویند که در درس های آینده با آن آشنا خواهیم شد.
نماد 

هرگاه کلمه ای جز معنی اصلی، نشانه و مظهر معانی دیگری قرار گیرد، به آن نماد گفته می شود؛ مثالً گل سرخ، عالوه بر مفهوم زیبایی، مفاهیم بسیاری مانند 
کی،  عشق، طراوت جوانی، عمر کوتاه و ... را می رساند؛ در شعر »چشمه و سنگ«،  چشمه نماد خودنمایی، غرور و ... است؛ اّما در متون دیگر می تواند نماد »پا

کی، بخشندگی و ...« باشد.  جوشش، لطافت و روشنی« باشد و در همین درس »دریا« نماد »شکوه و عظمت« است و در متون دیگر می تواند نماد »پا
حس آمیزی

آمیختن دو یا چند حس در کالم است، به گونه ای که به تأثیر سخن بیفزاید و سبب زیبایی آن شود؛ مانند: شیرین سخنی )آمیختن دو حّس چشایی و شنوایی( در بیت: 
کـــز همـــه شیرین ســـخنی، گـــوش مانـــد«»لیـــک چنـــان خیـــره و خامـــوش مانـــد

و »شنیدن بو« )آمیختن دو حس شنوایی و بویایی( در بیت: 
شـــادی آورد گل و بـــاد صبـــا شـــاد آمـــد«»بـــوی بهبـــود ز اوضـــاع جهان می شـــنوم

 گاهی یک حس از حواس پنجگانه با پدیده ای ذهنی )انتزاعی( آمیخته می شود؛ 

در  تالش مطلعـــی زد غوطه  در خـــون آفتابمعنـــی رنگین به آســـانی نمی آید به دســـت
  ذهنی      بینایی

جان بخشی)تشخیص(:
نسبت دادن صفات و ویژگی های انسان به غیرانسان است.

 
گل از شوق تو خندان در بهار است

تشبیه: 
اّدعای همانندی میان دو یا چند چیز است؛ ارکان تشبیه عبارتند از: مشّبه، مشّبهٌ به، وجه   شبه، ادات تشبیه؛ که وجود دو رکن »مشّبه و مشّبهٌ به« در هر تشبیه الزامی است. 

 
ک ساخته بود.  ک را چون اسکلتی وحشتنا ک آن شیر بی با  شیرۀ تریا

وجه شبه مشبهٌ به  ادات تشبیه  مشبه   

 این شکست او را از میدان قهرمانی به منجالب فساد کشید. 
مشبه مشبهٌ به   

انگشتر( )نگین  

مو( )سر  

مردم( )عالم  

سخن( )زبان  

)سرو  یار، معشوق(
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تاریخ ادبیات

ادبیات تعلیمی 

شامل آثاری است که با هدف آموزش و تعلیم، موضوع هایی از حکمت، اخالق ، مذهب یا دانشی از معارف بشری را بیان می کند.
این آثار می توانند تخّیلی ـ ادبی باشند تا مسئله ای را به صورت روایی یا نمایشی با جذابّیت بیشتر ارائه دهند.

در این گونه متون، نویسنده یا شاعر، موضوع و مفهومی رفتاری، اخالقی یا مسئله ای اجتماعی و پندآموز را به شیوۀ اندرز در قالب 
داستان یا حکایت و به صورت شعر یا نثر بازگو می کند.

نمونه هایی از آثار تعلیمی 

قابوس نامه از عنصر المعالی
کلیله و دمنه

گلستان و بوستان
مثنوی معنوی

شعر چشمه و سنگ از نیما یوشیج
مرزبان نامۀ سعدالّدین وراوینی

داستان خسرو اثر عبدالحسین وجدانی
و بسیاری از آثار ادب فارسی اعم از طنز و غیرطنز

شعر ستایش از کتاب الهی نامۀ عطار نیشابوری، شاعر قرن ششم، در حوزۀ ادبیات غنایی است که در فصل سوم با آن آشنا خواهیم شد. 

مفاهیم برجسته و قرابت معنایی

ک ــال ــ ــ ــت اف ــ ــ ــردگار هف ــ ــ ــام ک ــ ــ ــه ن ــ ــ کب کــــه پیــــدا کــــرد آدم از کفــــی خــــا
ــد ــ ــ ــ ک و آب او آفری ــا ــ ــ ــ ــم را از خ ــ ــ ــ روح را از بــــــــاد و آتــــــــش پروریــــــــدجس
را ک  پــــــــا ک راآفریــــــــن جان آفریــــــــن  ــا ــ ــان خ ــ ــید و ایم ــ ــان بخش ــ ــه ج ــ آن ک
ــد ــ ک آفری ــا ــ ــت خ ــ ــک مش ــ ــه آدم ز ی ــ ــدک ــ ک آفری ــا ــ ــان پ ــ ــش ج ــ ــی تن ــ ک ــه خا ــ ب

خلقت انسان از خاک

طلب فضل و رحمت و عنایت پروردگار

ــن  ــ ــا ک ــ ــار م ــ ــود را ی ــ ــل خ ــ ــی فض ــ اله
ــده  ــ ــته ش ــ ــوی بس ــ ــاره، ق ــ ــن بیچ ــ کار م

ــن ــ ــا ک ــ ــر در کار م ــ ــک نظ ــ ــت، ی ــ ز رحم
ــی ــ ــاینده توی ــ ــه گش ــ ــا ک ــ ــای خدای ــ بگش

ااِّل تــــو چــــراغ رحمتــــش داری پیــــشجایــــی نرســــد کــــس بــــه توانایــــی خویــــش
کــــن بــــه لطــــف خویــــش بــــر مــــا رحمتــــیخواهــــم از فضلــــت خدایــــا رحمتــــی
پاشــــندۀ عطایــــی و پوشــــندۀ خطــــابــــر فضــــل توســــت تکیــــۀ امیــــد او از آنــــک
ــــر ــــاز مگی ــــود ب ــــت خ ــــر رحم ــــا نظ ــــا رب از م کـه در ایـن درد مـرا رحمـت تـو درمـان اسـتی
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ــــــــــان ــــــــــدا و پنه ــــــــــر پی ــــــــــی رّزاق ه نــــادانتوی و  دانــــا  هــــر  خــــاّلق  تویــــی 
بنده نــــــــــوازی َدِر بخشــــــــــندگی و  ــااز  ــ ــی دری ــ ــب و ماه ــ ــوا را نصی ــ ــرغ ه ــ م
ــــــــم و آدم ــــــــدای عال ــــــــم خ ــــــــر و اعظ کب ــاا ــ ــیرت زیب ــ ــد و س ــ ــوب آفری ــ ــورت خ ــ ص
ــــــــــمان ــــــــــدار آس ــــــــــب دان و نگه ــــــــــادادار غی ــــــــــاّلق رهنم ــــــــــرور و خ رّزاق بنده پ

رّزاقّیت )روزی رسانی( و خاّلقّیت )آفرینندگِی( پروردگار

زبانــــم و  کام  تــــو،  ز  گویــــا  نهانــــمزهــــی  هــــم  آشــــکارا،  هــــم  تویــــی 
صفاتــــت انــــدر  شــــوی  پیــــدا  ــتگهــــی  ــ ــوی ذات ــ ــوی در س ــ ــان ش ــ ــی پنه ــ گه
پســــتی و  بــــاال  هــــر  خــــاّلق  ــتیتویــــی  ــ ــه هس ــ ــان هرچ ــ ــدا و پنه ــ ــی پی ــ توی
ــت ــ ــان اس ــ ــن عی ــ ــا م ــ ــت ب ــ ــی رخ ــ ــتتجّل ــ ــان اس ــ ــس نه ــ ــر ک ــ ــدۀ ه ــ ــی از دی ــ ول
ــا ــ ــ ــ ــان در پرده ه ــ ــ ــ ــو نه ــ ــ ــ ــان ت ــ ــ ــ پرده هــــاای عی در  عیــــان  کــــرده  خــــود  روی 
می شود پنهان  چونک  پیدا  خورشید  چنین  ــــناین  ــــت ای ــــرای ماس ــــم از ب ــــان ز عال ــــن پنه او چنی
ــو ــ ــان ت ــ ــو و عی ــ ــان ت ــ ــه جه ــ ــان ب ــ ــــــتپنه ــــــان کیس ــــــه و نه ــــــان ک ــــــو عی ــــــر از ت غی

آشکار بودن خداوند در عین پنهان بودن او از نظر خلق

ــــانجهــــان جملــــه فــــروغ روی حــــق دان ــــت، پنه ــــی اس ــــدر وی ز پیدای ــــق ان ح
کرد آینه  در  که  جلوه  یک  به  تو  روی  ایــــن همــــه نقــــش در آیینــــۀ اوهــــام افتــــادُحسن 

پدیــــدار آیــــی  بهــــار  وقــــت  در  چــــو 
فــــروغ رویــــت انــــدازی ســــوی خــــاک

رخســــار ز  بــــرداری  پــــرده   حقیقــــت، 
عجایــــب نقش هــــا ســــازی ســــوی خــــاک

از در و دیــــــــوار ــاریــــــــار بی پــــــــرده  ــ ــ ــا اولی االبص ــ ــ ــت ی ــ ــ ــی اس ــ ــ در تجّل
ــی ــ ــرد تجّل ــ ــو ک ــ ــن رخ ت ــ ــو ُحس ــ ــا پرت ــ ــیات ــ ــه اش ــ ــود هم ــ ــود، وج ــ ــده موج ــ از وی ش
ــــتبــــه چشــــم عقــــل ببیــــن پرتــــو حقیقــــت را ــــّراری اس ــــون و ط ــــی فس ــــور تجّل ــــوی ن مگ
ــد ــ ــرده برآم ــ ــدا ز پ ــ ــه روی خ ــ ــژده ک ــ ــدم ــ ــر آم ــ ــق جلوه گ ــ ــه خل ــ ــت داور ب ــ آی

تجّلی خداوند در پدیده های آفرینش

ــــی ــــش از آن ــــم بی ــــه گوی ــــی ک ــــر آن وصف ــــیه ــــاِن جان ــــک، ج ــــه بی ش ــــم ک ــــن دان یقی
ــت او ــ ــاف کمالی ــ ــم در اوص ــ ــه گفتی ــ استهرچ چندین  صد  که  نگفتیم  هیچ  هم چنان 
یار روی  وصف  گفت  خواهی  که  چندان  حسـن گل بیـش از قیـاس بلبـل بسیارگوسـتسعدیا 
ــــی ــــون من ــــم چ ــــد فه ــــو نرس ــــه وصــــف ت ــــددر ُکن ــــر کن ــــان اث ــــو نقص ــــال ت ــــه در کم ــــا ک حاش
ــم ــ ــرغ وه ــ ــرد م ــ ــــش پ ــر اوج ذات ــ ــه ب ــ نــــه در ذیــــل وصفــــش رســــد دســــت فهــــمن
نگنجی فهم  در  تو  که  گفتن  تو  وصف  نیایینتوان  وهم  در  تو  که  گفتن  تو  شبه  نتوان 

وصف ناپذیری ذات حق و ناتوانی انسان از توصیف او
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الهــــــــی نمی دانــــــــم،  ــــینمی دانــــــــم،  ــــه خواه ــــی، آن چ ــو دان ــ ــــی و ت ــو دان ــ ت
ــم ــ ــادر نی ــ ــه ق ــ ــر ک ــ ــی آخ ــ ــو دانای ــ ــم؟ت ــ ــن کی ــ ــی، م ــ ــق توی ــ ــای مطل ــ توان
ــــچ ــــچ در پی ــــن پی ــــا ای ــــه ب ــــم ک ــــدر دان ــــن ق هیــــچای هیــــچ  می ندانــــم  می ندانــــم 
ــاتــــو در پــــرده بــــرون پــــرده غوغــــا ــ ــه دان ــ ــر جمل ــ ــــی ب ــادان، توی ــ ــه ن ــ هم
ــدهیــــــچ دانایــــــی کمــــــال او ندیــــــد ــ ــ ــال او ندی ــ ــ ــی جم ــ ــ ــچ بینای ــ ــ هی
را؟کمـال و علـم تـو بحری اسـت بی کـران و عمیق تـو  بی کـران  بحـر  کنـم  وصـف  چگونـه 

کید بر دانایی خداوند اظهار عجز و نادانی بشر و تأ

ــدفگــــه بــــه دهــــان، بــــرزده کــــف چــــون صــــدف ــ ــ ــر ه ــ ــ ــه رود ب ــ ــ ــری ک ــ ــ ــو تی ــ ــ گاه چ
ــــجگهـــی تنـــد رانـــدم گهـــی نـــرم توســـن ــــی ک ــــتم گه ــــن نشس ــــر زی ــــت ب ــــی راس گه
ــز ــ ــه تی ــ ــت و گ ــ ــته می رف ــ ــی آهس ــ برخیزگه کـــه  گفتی  َکَســـش  چون  نشســـتی 
ـــــد ـــــته می ران ـــــگ در پیوس ـــــه خســـــرو جن گهـــی تنـــد و گهـــی آهســـته می رانـــدب

کندی و تندی حرکت

یکتــــا منــــم منــــمگفــــت: دریــــن معرکــــه،  صحــــرا  و  گلبــــن  ســــرِ  تــــاج 
مــــاه ببینــــد رخ خــــود را بــــه مــــنچــــون بگشــــایم ز ســــر مــــو، شــــکن
چــــو مــــن زیــــر چــــرخ کبــــود اندکــــی اســــتبــــه گیتــــی ز خوبــــان مــــرا جفــــت نیســــت
تارک نشــــین تــــاج  منــــم  را  زمیــــنزمیــــن  نلــــرزد  تــــا  مــــرا  ملــــرزان 
ــــرا ــــل م ــــف فض ــــه وص ــــرم ک ــــۀ ده ــــن آن یگان ــــوارم ــــر در و دی ــــه ه ــــدرت ب ــــی ق ــــته منش نوش
شـبیهم نیسـت  چهره گشـا  جهـان  لـوح  ــــرمبـر  ــــت نظی ــا نیس ــ ــــم روی نم ــــه  ه در آین

خودستایی، تکّبر و خودشیفتگی

مانــد خامــوش  و  خیــره  چنــان  مانــد لیــک  گــوش  شیرین ســخنی  همــه  کــز 
مدهــوش و  زار  آن جــا  در  شــد  حیــرت  ــــــــوشز  ــــــــده خام ــــــــر مان ــــــــتاده در تحّی س
ــــــد ــــــوش ش ــــــزد، خام ــــــب دم ن ــــــن تعّج ـــدزی ـــ ـــوش ش ـــ ـــه او بی ه ـــ ـــن جرع ـــ ـــا زی ـــ گویی
ــــــدچــو ایــن حــرف از او گوهــر گــوش شــد ــــــوش ش ــــــت و خام ــــــب بس ـــار، ل ـــ ز گفت
ــــــید ــــــی رس ــــــت خاموش ــــــه او را وق ــــــون ک ــــــیدچ ــــــر دم درکش ــــــوش و دگ ــــــت خام گش
ــــــد ــــــوش مان ــــــره و خام ــــــس تی ــــــک دو نف ــــــدی ــــــوش مان ــــــه گ ــــــرد و هم ــــــه ک ــــــره نگ خی
ــد ــ ــ ــوش مان ــ ــ ــه مده ــ ــ ــرگار آن حلق ــ ــ در آن حلقــه چــون نقطــه خامــوش مانــدز پ

سکوت از سر حیرت و سرگشتگی

تواضع و فروتنی

یافــــت کاو پســــت شــــد از آن  در نیســــتی کوفــــت تــــا هســــت شــــدبلنــــدی 
ــدازدتتواضــــــع ســــــر رفعــــــت افــــــرازدت ــ ــ ــدر ان ــ ــ ک ان ــا ــ ــ ــه خ ــ ــ ــر ب ــ ــ تکّب
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ــاه را؟ز افتادگــــی بــــه مســــند عــــّزت رســــیده اســــت ــ ــوش، چ ــ ــه فرام ــ ــد چگون ــ ــف کن ــ یوس
ــــید ــــوان رس ــــّزت ت ــــۀ ع ــــه پّل ــــی ب ــوارز افتادگ ــ ــا س ــ ــر صب ــ ــود ب ــ ــاده ب ــ ــوی گل پی ــ ب
دارد فروتنــــــــــــی  عــــــــــــّزت  قطــــره پســــتی گزیــــد، گوهــــر گشــــتاوج 
رود تواضــــــع  طریــــــق  کاو  کنــــد بــــر ســــریر )= تخــــت( شــــرف ســــلطنتکســــــی 
ــاش ــ ــ ــ ــ ــردم آزاده ب ــ ــ ــ ــ ک ره م ــا ــ ــ ــ ــ ک ره، افتــــاده بــــاشخ بــــر صفــــِت خــــا
برتافتــــــــــــممــــــن بزرگــــــی در تواضــــــع یافتــــــم دل  روی  تکّبــــــــــــر  از 

زیان غفلت و نادانی

آن که غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، ... گرفتار شد.
ــگ روزگار ــ ــ ــردۀ نیرن ــ ــ ــو ز پ ــ ــ ــل مش ــ ــ ــــــــنغاف ــــــــار ک ــــــــۀ نوبه ــــــــزان در آین ــــــــیر خ س
عاقبــــــت روزی پشــــــیمانی ُخــــــوَردهــــــر کــــــه در پایــــــان کار ننگــــــرد
ـــارد ـــوار می ب ـــت از در و دی ـــل غفل ـــر اه ـــال ب ز هـَـر خــاری خطر چون تیر باشــد صید غافل راب
از صّیاد می آید؟مرا راز غفلت خود بر ســـر ایـــن بیداد می آید گر غافل، چه  ا نباشـــد صید 

عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند.
اســـت تجربـــت  و  عقـــل  عمـــر،  تجربـــــــت بیـــــــخ علـــــــم و معرفـــــــت اســـــــتثمـــر 
بنـــدی کار  را  خـــرد  و  عقـــل  تـــا  بهره مندیکـــه  یابــــــــی  عقل  از  همــــــــی 
ــــــــر ــــــــره  بگی ــــــــۀ روزگار به ــــــــرو ز تجرب کـــه بهر دفع حـــوادث تـــو را بـــه کار آیدب

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

آن کــــه حــــزم زیــــادت داشــــت، ســــبک روی بــــه کار آورد و از آن جانــــب کــــه آب در می آمــــد، برفــــور بیــــرون رفــــت.
بیــــن ســــرانجام  را  کارهــــا  ــنهمــــه  ــ ــد، دام بی ــ ــه نه ــ ــواه دان ــ ــو بدخ ــ چ
رابــــه هــــر جایــــی کــــه خواهــــی در شــــدن را آمــــدن  بیــــرون  راه  کــــن  نگــــه 
چشــــم از بــــرای آن بــــود آخــــر کــــه بنگــــریهــــر علــــم را کــــه کار نبنــــدی چــــه فایــــده
ــت ــ ــد عاقب ــ ــد خواه ــ ــل دی ــ ــه جاه ــ ــتکانچ ــ ــ ــ ــد ز اّول مرتب ــ ــ ــ ــالن بینن ــ ــ ــ عاق
کاربـــــه هـــــر کاری کـــــه هســـــتی ســـــهل مشـــــمار آن  پایــــان  ببیــــن  کــــن  تأّمــــل 

توصیه به عاقبت اندیشی

گر می زندگی خواهی که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از مابمیر ای دوست پیش از مرگ ا
ظاهــــــرش ابتــــــر نهــــــان پایندگــــــیظاهــــرش مــــرگ و بــــه باطــــن زندگــــی
ــــی ــــی خواه ــــرگ زندگ ــــس از م ــــه پ ــــان  ک ــــر چن گ ــــرا ــــار بمی ــــرگ زینه ــــر از م ــــس پیش ت ــــه نف ب
ــاروار ــ ــی عط ــ ــان زندگ ــ ــری در می ــ ــر بمی ــ چــــون درآیــــد مــــرگ عیــــن زندگانــــی باشــــدتگ

خویشتن مرده کرد و بر روی آب آمد. صّیاد او را برداشت و چون صورت شد که مرده است، بینداخت. به حیلت 
خویشتن در جوی افکند و جان به سالمت برد.

ترک تعّلقات ماّدی، موجب رستگاری و جاودانگی است.
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در کدام گزینه معنای واژه ای نادرست است؟- 1

2( )فلک: چرخ(، )معرکه: میدان جنگ(، )ورطه: گرفتاری( گاه باش(، )جافی: ظالم(  1( )برازندگی: لیاقت(، )زهی: آ
4( )نادره: بی نظیر(، )شکن: پیچ و خم زلف(، )تیزپا: شتابنده( 3( )مکیدت: حیله(، )حازم: محتاط(، )پیرایه: زیور( 

معنی چند واژه در مقابل آن نادرست آمده است؟- 2

)زهی: خوشا(، )فضل: احسان (، )فروغ: پرتو(، )عطّار: خوش بو(، )کردگار: خالق(، )پیدا کرد: خلق کرد(، )پرده: حجاب(، )شوق: آرزومند(، )عجایب: شگفتی ها (

4( یک 3( دو  2( سه  1( چهار 
ک، نظر، نهان، رّزاق« به ترتیب در کدام گزینه دیده می شود؟- 3 معنی درست واژه های »افال

2( آسمان ها، عنایت، مقابِل آشکار، بسیار روزی دهنده 1( سپهر ها، توجه، پوشیدگی، رزق دهنده 
4( گردون، دید، اختفا، پیدا کنندۀ روزی 3( آسمان، عنایت، مخفیانه، روزی رسان 

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

)غلغله زن: غوغا کنان(، )معرکه: جای نبرد(، )گلبن: بوتۀ گل سرخ(، )ِشکن: پیچ و خم زلف(، )تابناک: روشنی(، )جافی: ستمگر(، )َخجلی: خجالت زده(، 

)گریبان: یقه(، )دستبرد: هجوم(، )پیرایه: زیور(

4( نه 3( هشت  2( هفت  1( شش 
معنی واژه های »بن، مکاید، زهره در، ورطه« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- 5

2( اصل، فریب ها، وحشت، گودال 1( ریشه، حیله ها، موحش، گرداب  
ک، گرفتاری 4( عمق، حیله گری، هولنا ک، زمین بلند   3( تَه، نیرنگ ها، ترسنا

معنای واژۀ »راست« در همۀ گزینه ها به جز ............... با معنای آن در بیت زیر یکسان است. - 6

زلزلـــه یکـــی  ماننـــد  بـــه  »راســـت 
1( مجلس او همچو بســـتان سلیمان است راست
2( ای خوی تو ســـتوده و رای تو چون تو راست
3( ژالـــه بر اللـــه فـــرود  آمده هنگام ســـحر
4( به نهـــاد و خو و صورت به پدر ماند راســـت

داده تنـــش بـــر تـــن ســـاحل یلـــه«

صف کشیده پیش او چون ســـرو در بستان پری
دائـــم تـــو را به فضـــل و به آزادگی هواســـت
راســـت چون عـــارض گلگـــون عرق کـــردۀ یار
پســـر آن اســـت پدر را کـــه بماند بـــه پدر

معنای واژۀ »همسری« در کدام گزینه متفاوت است؟- 7
1( َگَرم به شـــعر، کســـی همســـری تواند کرد
2( گر زند خورشــــــــید الف همســــــــری
از مــــــادرش 3( پذیرفــــــت شاهنشــــــه 
4( مـــرا بـــا گل، خیـــال همســـری نیســـت

هر آن ســـخن که شـــنیدی ز من دروغ شـــمر
باد شــــــــرمنده  مهت  روی  از  تــــــــو  با 
ســــرش بــــر  همســــری  افســــر  نهــــاد 
نیســــــت نام آوری  و  نخــــــوت  هــــــوای 

 معنای واژه »یله« در همۀ گزینه ها به جز ............... یکسان است.- 8
1( نایســـتد خـــرد حیله گر به کشـــور عشـــق
2( بر ســـر یلـــه نهـــاده کاله و نشســـته تند
3( از پی تیر آســـمان ســـاخته مـــاه نو کمان
4( تاخت دو اســـبه یک تنه بر صف خصم ده دله

چو شـــیر شـــد یلـــه، روبـــه ز رخنـــه بگریزد
آن حوصلـــه که راســـت زان ســـو نگـــه کند؟
تا ز کمـــان به بدگمـــان همچو یـــالن کند یله
تیغ یلـــی به چنـــگ در رخش مجاهـــدت یله

معنی واژگان کدام گزینه تماماً درست است؟- 9

2( )صورت شدن: به نظر آمدن(، )دست برد: هجوم و حمله(، )خیره: فرومانده( 1( )فضل: لطف و توّجه(، )مکیدت: حیله ها(،)محتاط: حازم( 
4( )جافی: ستمگری(، )میعاد: قرار(، )نمط: طریقه( 3( )فرج: گشایش در کار(، )پیرایه: آراسته(، )ورطه: مهلکه( 
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در همۀ ابیات به جز گزینۀ ............... واژه های هم خانواده به کار رفته است.- 10

مرا اشـــتیاق  یافـــت  من  نامـــۀ  ز  1( تـــوان 
2( گهـــی کـــه تیغ اجـــل بگســـلد عالقۀ روح
3( ایـــن زلزلـــه بنشـــاند از آشـــوب زمانـــه
4( به خرابی چو توان گشـــت ز ســـیالب ایمن

عیـــار شـــوق بـــه انـــدازۀ ســـخن باشـــد
بـــود تعّلـــق دل بـــا تـــو هم چنـــان مـــا را
وان ســـرمه کنـــد جرم زمیـــن را بـــه تزلزل
چـــه ضرور اســـت کســـی مّنت تعمیر کشـــد

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟- 11
بحر  نیلوفر،  به  منصوب  نمط،  و  روش  مکیدت،  و  حیلت  عجز،  غالب شدن  مدحوش،  و  درست، سرگردان  و  ثواب  روشنایی،  و  فروغ  مهلکه،  و  »ورطه 

خروشنده، ذخیرت تجربت«
4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟- 12

تو همی نیســـت خواب و خاســـتتـــو مردمی و دولـــت مردم فضیلت اســـت1(  تنها وظیفۀ 
زمین طالب ســـکون2(  زمان شـــود چو  حـــزم زمین شـــود چو زمـــان باعث شـــتابطبع 
خزینه دارباشـــد دو چیـــز مختلف از جـــود او به هم3(  رنـــــج  و  افاضـــــل  آســـــایش 
ســــفر گزیدم و کردم ســــوی رحیل شــــتاببه فـــــال فّرخ و عزم درســـــت و رای ثواب4( 

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟- 13
»موزۀ خود را دادم تا مرّمت کند و از شهر بیرون رویم که ناگاه در آن طرف غوغایی برخواست و وی به آن شد که در آن هنگامه برازنده گی و شایستگی 

خویش را در عمل نمایان کند و این نمت در اثبات آن مؤثّر افتاد.«
4( یک 3( دو   2( چهار  1( سه  

در کدام گزینه غلط امالیی یا رسم الخطّی یافت نمی شود؟- 14
1( اّما تقدیر و غلبۀ حرص و امید مرا در این ورطه افکند و پیش عقل ها حجاب تاریک بداشت و جمله در بال بیافتادیم.

2( هر که خواهد که کشتی بر خشکی راند و بر روی آب دریا اسب تازی کند بر خویشتن خندیده باشد زیرا که دور از خرد است که: گورکن در بهر و کشتی در بیابان.
گر کسی همۀ عمر به صدق دل نماز گزارد و از مال حالل صدقه  دهد، چندان ثواب نیاید که یک ساعت از روز از برای حفظ مال و نفس در جهاد گزارد. 3( ا

4( چون موالنا رسیده، گفته است که: شیخ بسیار بزرگ است، چرا شعری باید گفت که جز معنی مجازی محملی دیگر نداشته باشد؟
در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟- 15

1( گفت در کار ما چه صواب بینی؟ ماهی خوار گفت:  با صّیاد مقاومت صورت نبندد و من در آن اشارتی نتوانم کرد، لکن در این نزدیکی آبگیری باصفا می دانم.
2( او در این فکرت، روی به شهر آورد. از قضا، امیر آن شهر را وفات رسیده بود و مردم شهر به تعزیت مشغول بودند. او بر سبیل نظاره به سرای ملک 

رفت و به طرفی بنشست.
3( چندان که اندک وقوفی افتاد و فضیلت آن بشناختم به رغبت صادق و حرص غالب در تعّلم آن می کوشیدم تا بدان صنعت شهرتی یافتم و در معرض 

معالجت بیماران آمدم.
4( گفت این باب از هضم دور باشد و مادام که گفته نیامده است، محّل اختیار باقی است پس از اظهار، تدارک ممکن نگردد.

نقش دستوری همۀ واژه های مشّخص شده به جز گزینۀ ............... یکسان است. - 16

انـــدازی ســـوی خـــاک رویـــت  1( فـــروغ 
2( الهـــی فضـــل خـــود را یـــار مـــا کـــن
3( چون بگشــــــایم ز ســــــر مو شــــــکن
زلزله یکــــــی  مانند  بــــــه  4( راســــــت 

عجایـــب نقش هـــا ســـازی ســـوی خـــاک
کـــن مـــا  کار  در  نظـــر  یـــک  رحمـــت  ز 
مــــن بــــه  را  خــــود  رخ  ببینــــد  مــــاه 
یلــــه ســــاحل  تــــِن  بــــر  تنــــش  داده 

نقش دستوری واژۀ مشخص شده در کدام گزینه نادرست آمده است؟ - 17
1( منـــم امروز و تـــو انگشـــت نمای زن و مرد
کی، ز ابر بخششـــت قطره 2( فتاد انـــدر تن خا
می گشـــت قمر  پیرامن  تـــو  زلف  ابـــر  3( چو 
4( باز آ و جان شـــیرین از من ســـتان به خدمت

من به شیرین   ســـخنی تـــو به نکویی مشـــهور
مـــدد فرما به فضل خویش تا ایـــن قطره یم گردد
ز ابـــر دیـــده کنارم به اشـــک  تر می گشـــت
دیگـــر چه بـــرگ باشـــد درویش بی نـــوا را؟

)مسند(
)مفعول(

)نهاد(
)متمم(
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در صورت مرتّب کردن اجزای جمالت بیت های زیر، واژگان کدام گزینه به ترتیب، کلمات آغازین جمله محسوب می شوند؟- 18

الـــف( می کند پامال، تن، آخر دل آســـوده را

ب( جز پشـــیمانی ندارد حاصلـــی طول اَمل

اندک فرصتی به  ج( می کشـــد در حلقۀ فرمان 

د( دل چـو شـد غافل ز حق، فرمان پذیر تن شـود

می شـــود دامن کفن این پـــای خواب آلوده را

را پیموده  ره  ایــــــن  مکّرر  پیمایی  چند 

را نشنوده  سخن  گوش  آســــــمان  گوشماِل 

مـی برد هر جـا که خواهـد اسـب، خواب آلوده را

2( دل، کفن، این ره، گوشمال، غافل، هرجا 1( تن، دامن، حاصلی، آسمان، دل، اسب 

4( دل، دامن، حاصلی، گوش، فرمان پذیر، هرجا 3( تن، دامن، طول، چند، گوشمال، چو، اسب 

اجزای جمالت همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............... به مرتّب سازی نیاز دارد.- 19

1( ســـخن عشـــق تو بی آن که برآید بـــه زبانم
2( گاه گویـــم کـــه بنالـــم ز پریشـــانی حالم
3( من در اندیشـــۀ آنم که روان بر تو فشـــانم
4( من همـــان روز بگفتم که طریـــق تو گرفتم

رنـــگ رخســـاره خبر می دهـــد از حـــال نهانم
باز گویـــم که عیان اســـت چه حاجت بـــه بیانم
نـــه در اندیشـــه که خـــود را ز کمنـــدت برهانم
کـــه بـــه جانان نرســـم تا نرســـد کار بـــه جانم

اجزای جمله های کدام گزینه مرتّب نیست؟ - 20

1( این بـــوی روح پرور از آن خوی دلبر اســـت
2( بـــازآ کـــه در فـــراق تـــو چشـــم امیدوار
3( گفتیـــم عشـــق را بـــه صبـــوری دوا کنیم
4( بوی بهشـــت می گذرد یا نســـیم دوســـت

ویـــن آب زندگانـــی از آن حوض کوثر اســـت
اســـت کبر  ا اهلل  بـــر  روزه دار  گـــوش  چـــون 
هـــر روز عشـــق بیشـــتر و صبر کم تر اســـت
یـــا کاروان صبـــح کـــه گیتـــی منّور اســـت؟

در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............... جابه جایی اجزای جمله صورت گرفته است.- 21

1( تـــو هم چنـــان دلِ  شـــهری بـــه غمـــزه ای ببـــری
ــــو ــــت ت ــــدال قام ــــه اعت ــــی ک ــــو آن درخــــت گل 2( ت
3( مــن از تــو پیــش که نالم که در شــریعت عشــق
4( دگـــر به هر چه تـــو گویـــی مخالفت نکنم

را یغمـــا  خـــوان  بنی ســـعد  بنـــدگان  کـــه 
ببــــــرد قیمــــــت ســــــرو بلندبــــــاال را
را عمـــدا  قتـــِل  بدارنـــد  دوســـت  معـــاف 
 که بـــی تو عیـــش میّســـر نمی شـــود ما را

نقش دستوری واژۀ »راست« در ابیات زیر، به ترتیب در کدام گزینه درست  آمده است؟- 22

الف( ســـرو آزاد به باالی تو می ماند راســـت

ب( به تردستی نگردد راست چون دیوار مایل شد

ولی نرنجیم  راســـت  از  که  بخندیـــد  ج( گل 

بگو مـــا  یار  خبر  راســـتان  پیـــک  د( ای 

ه ( پیش قاضـــی آن دروغ این راســـت گفت

و( جز عشـق هر چه هسـت ضالل است و گمرهی

لیکنـــش با تـــو میّســـر نشـــود رفتاری

عمارت چند خواهی کرد این فرســـوده قالب را

نگفت معشوق  به  ســـخت  سخن  عاشق  هیچ 

احـــوال گل بـــه بلبـــل دستان ســـرا بگو

گفت خواســـت  هرکس  هرچه  حقیقـــت  در 

از بنده راه راســـت ز عشـــق اســـت تا خدا

2( صفت، مسند، متمم، مضاف الیه، مفعول، قید 1( قید، مسند، متمم، صفت، قید، مضاف الیه 

4( قید، مسند، متمم، مضاف الیه، مفعول، صفت 3( صفت، قید، متمم، مضاف الیه، مفعول، مسند 

در کدام گزینه نقش کلمات مشخص شده در مقابل بیت نادرست نوشته شده است؟- 23

ما بهشت و حور می باشـــد مراد مردم از طاعت1(  بهشـــت جـــاودان  آمد  یـــار  دیـــدار  )مضاف الیه ـ مسند(ولی 
)صفت ـ متمم(چـــون یار حاضـــر اســـت ز اغیار غـــم مخوربـــا طلعت حبیب چـــه اندیشـــه از رقیب؟2( 
پوسـتســـگان در پـــرده پنهاننـــد ای دوســـت3(  ایـن  از  بیـش  مغـزی  ک  پـا گـر  )منادا ـ متمم(ببیـن 
)نهاد ـ متمم(چو جـــان با تن درآمیزد چو می با آب درســـازدوفاقی نیست در تیرش ولی در قصد من باری4( 
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نقش واژۀ مشخص شده در کدام گزینه با نقش واژۀ مشخص شده در بیت زیر یکسان است؟- 24

شـــد طیـــن  ز  آدمـــی  قالـــب  شـــــدگـــر  امین  را  عشـــــق  گنجینـــــۀ 

گنجیـــدگفتـــم که ز خـــردی دل من نیســـت پدید1(  چـــون  او  در  تـــو  بـــزرگ  انـــدوه 
گفت ایـــن بتکـــده را زیـــر و زبر بایـــد کردگفتمش در دل من الت و منات اســـت بسی2( 
یافتنـــشمـــرا کـــه در طلبـــش خضروار می گشـــتم3(  بـــود  گاه  نـــا حیـــوان  آب  چـــو 
تـــا ســـراپردۀ گل نعره زنـــان خواهـــد شـــدوین تطاول که کشـــید از غـــم هجران بلبل4( 

آرایه  های بیت زیر در کدام گزینه آمده اند؟ - 25

ســـخن شـــیرین جز از شـــیرین نگفتی«»بـــه صـــد تلخـــی رخ از مـــردم نهفتی

2( تلمیح، حس آمیزی، تضاد، جناس همسان 1( جناس ناهمسان، تشبیه، اغراق، تضاد 
4( کنایه، تلمیح، اغراق، تضمین 3( حس آمیزی، تشبیه، مراعات نظیر، کنایه 

در کدام گزینه تشبیه به کار نرفته است؟- 26

حمایل ســـاخت دســـت خویش را بر گردن دریاچو موج آن کس که داد از کف عنان اختیار خود1( 
ک ســـازد ســـینه را2(  را آه از زنـــگ کدورت پا آیینه  کســـتر ســـواد  ز خا روشـــن  می شود 
جـــور شـــیرین دهنان تلـــخ نباشـــد بـــردنســـهل باشد سخن ســـخت که خوبان گویند3( 
ور مدبـــر اســـت، رنـــج زیادت چـــه می بری؟گر مقبلی اســـت گنج ســـعادت از آن اوست4( 

در کدام گزینه تلمیح، تشبیه و کنایه به کار نرفته است؟- 27

ده ویرانـــۀ مـــا بـــاج بـــه ســـلطان ندهـــددل مـــا ســـلطنت فقـــر به ســـامان ندهد1( 
گـــر از چهرۀ یوســـف نفری کـــف ببریدند2(  تو دوصد یوســـف جـــان را ز دل و عقل بریدیا
ک شـــد چـــون دانـــۀ گنـــدم دل اوالد اوآدم مســـکین به یک خامی که در فردوس کرد3(  چا
می کشـــید4(  ابد ســـر  عمر  رشـــتۀ  کمند  گـــر می یافت ذوق پیچ و تاب عشـــق رااز  خضر ا

در کدام گزینه جناس به کار نرفته است؟- 28

روی1(  بگردانـد  کـه  حاشـا  تـو  زلـف  از  مــــن از آن روز کــــه در بنــــد تــــوام آزادمحافـظ 
بود2(  نـــدا  بـــه جبرئیـــل ز حضرت  کاین رانـــده را بخـــوان و آن خوانـــده را برانفـــردا 
چون اســـب سرکشـــد بهلنـــَدش فـــرو عنانتکلیف سخت بر تو هم از دست تو است از آنک3( 
کانی مکـــن که نیســـت جواهـــر در آن مکانچیزی مگو که هســـت غرامت بر آن ســـخن4( 

در همۀ ابیات آرایۀ »تشخیص« به کار رفته است به استثنای بیت ...............- 29

راآن غنچـــۀ گل بین کـــه همی نـــازد بر باد1(  دهـــان  فروبســـته  دزدیـــده،  خنـــدۀ  از 
نیســـت پدید2(  ُخـــردی، دل من  ز  گنجیـــدگفتم که  چـــون  او  در  تـــو  بـــزرگ  انـــدوه 
صبر3(  دل  ای  گفتــــم  کــــرد  جــــزع  آمددل  عـــــدل  خـــــدای  از  قضـــــا  ایـــــن 
نا محکم؟روز از شـــب بشـــنید این و برآشفت شگفت4(  خامشـــی کن، چـــه درآری ســـخن 

آرایۀ تضاد در کدام گزینه وجود ندارد؟- 30

دل من زد که از وی شـــام گردد چاشـــتم روزیهم اول روز کان زلف ســـیاهم پیش چشم آمد1( 
می کشـــی نـــاز طبیـــب و مّنت درمـــان چرا؟درد می گـــردد دوا چـــون کامرانـــی می کند2( 
مـــدارا می کنم بـــا عقل تـــا فصل بهـــار آیدبه فرصت می توان خصم سبک سر را ادب کردن3( 
گـــر جان مـــی رود گـــو رو، غمی نیســـت4(  تـــو باقی مـــان که مـــا را بـــا تو کار اســـتا
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آرایه های ذکرشده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 31
)حس آمیزی ـ کنایه(خســـرو رنگین ســـخن، گر رنگ بازی زین سخندر هـــوای روی تو خـــون می چکاند از غزل1( 

آورده2(  الله گــــون  که سرشــــک  خون آلوده چشــــمم  قطره هـــــای  مـــــژه  هـــــر  )تشبیه ـ  اغراق(وز 

)تشبیه ـ تضاد(گـردن این دشـمن عشـرت، خـدا خواهد شکسـتصبر کن ای شیشـه بر سـنگ جفای محتسـب3( 

)تشخیص ـ تشبیه(نی رقـــص مانـــد ازان و نه زین نیز شـــیونیآن ســـور و تعزیت همه با دســـت این نفس4( 

در همۀ گزینه ها آرایۀ »مجاز« به کار رفته است به استثنای گزینه ............... - 32
نشـــانی1(  فتنـــه  گـــرد  عـــدو  خـــون  بـــه تیغـــت همـــه زنـــگ بدعـــت زدایـــیز 

انـــــدر ســـــینه داریندیــــدم خوش تر از شــــعر تــــو »حافظ«2(  بـــــه قرآنی کـــــه 

آویختن3(  و  بســــــــتن  خصلتشــــــان کشــــــتن و خون ریختــــــنعادتشــــــــان 

باقی  اســـت مرا4(  از حیـــات  نفـــس  در ســـر هوس شـــراب و ســـاقی  اســـت مراتا یک 

در همۀ گزینه ها به جز ............... آرایۀ »حس آمیزی« به کار رفته است. - 33

گـــر از بـــاد نشـــنوم بویش 1( نفس نفـــس ا
2( هرکه از میهن ســـخن گوید کالمش دلرباست
3( بـــی بصیرت چه شناســـد ســـخن صائب را
4( کی شـــعر تر انگیزد خاطر که حزین باشـــد؟

زمـــان  زمان چـــو گل از غم کنـــم گریبان چاک
نغمه هـــای بلبـــل ایـــن بـــاغ رنگین تـــر بود
تلخ و شـــیرین به مـــذاِق دِل رنجور یکی اســـت
یـــک نکته از ایـــن معنی گفتیم و همین باشـــد

کدام گزینه به ترتیب آرایه های »جناس، حس آمیزی، کنایه، تشبیه« را نشان می دهد؟ - 34

آفتاب  تیغ  ســـپر،  ابر  پیـــش  الف( انداخت 

ب( وان که گیســـوی تو را رسم تطاول آموخت

دیدمی خطابش  در  نرمـــی  اندک مایه  ج( کاش 

د( عیب توسـت ار چشـم گوهر بین نداری ورنه ما

ادب کنی به مـــدارا  را  بِْه کـــه خصـــم  آن 

هم توانـــد کرمـــش داد مـــن غمگین داد

ور مرا عشقش به سختی کشت سهل است این قدر

یک دانه ایم گوهـــر  معنی  بحـــر  اندر  هریک 

4( ب، د، الف، ج 3( ب، ج، الف، د  2( الف، د، ج، ب  1( الف، ج، د، ب 
آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............... درست آمده است.- 35

1( سخن لطیف ســـعدی نه سخن که قند مصری
گوارا می شـــود نیکان  از صحبـــت  گـــوار  2( نا
3( ای ســـاربان آهســـته رو با ناتوانان صبر کن
4( کمیِت خامه )= قلم( شـــود لنگ، اولین منزل

خجل اســـت از این حالوت که تـــو در کالم داری
عیب تلخـــی را ز خلق خوش هنر ســـازد گالب
بار هجـــران می برم بار جانـــان می بری من  تو 
کـــه راه مدح تـــو را نیســـت حـــّد و پایانش

)حس آمیزی ـ تشخیص(
)تضاد ـ تشخیص(

)جناس همسان ـ تشبیه(
)تشبیه ـ کنایه(

آرایه های مقابل کدام گزینه همگی درست نیست؟ - 36

دریاب گل خندان  ای  مرا  1( چشـــمۀ چشـــم 
2( چنـــان که بـــاغ در آغـــوش گل نمی گنجد
3( خنده رویان چمن ســـر در گریبان می کشـــند
4( شـــادی مجلســـیان در قدم و مقدم توست

کـــه بـــه امید تـــو خـــوش آب روانـــی دارد
نمی گنجـــد گل  مدهـــوش  دل  در  شـــکیب 
کند در گلســـتانی کـــه یـــار مـــا گریبـــان وا
جـــای غم باد مـــر آن دل که نخواهد شـــادت

)جناس ـ تشبیه(
)مراعات نظیر ـ جان بخشی(

)کنایه ـ جناس همسان(
)جناس ناهمسان ـ تضاد(

آرایه های مقابل کدام گزینه درست آمده است؟ - 37

1( تا پـــرده ز رخســـار چو مـــاه تـــو برافتاد
2( نیکخواهـــان تـــو را تـــاج کرامت بر ســـر
3( چـــو حاتـــم بـــه آزادگـــی ســـر نهـــاد
است؟ ممکن  چه  نادان  صحبت  میل  و  4( دانا 

از پـــرده بســـی راز نهانـــی بـــه در افتـــاد
بدســـگاالن تـــو را بنـــد عقوبـــت در پـــای
نهاد از  خــــــروش  برآمــــــد  را  جــــــوان 
را آب  نیامیـــزد  ک  خـــا بـــه  گهـــر  مـــوج 

)کنایه ـ  جان بخشی(
)تشبیه ـ  کنایه(

)جناس همسان ـ  تشبیه(
)جناس ـ تضاد(
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تعداد تشبیهات در همۀ گزینه ها به جز ............... یکسان است.- 38
1( حافظ از چشـــمۀ حکمت بـــه کف آور جامی
2( دوش دســـت طربم سلسلۀ شـــوق تو بست
3( شد ســـپر از دســـت عقل تا ز کمین عتاب
4( سّر مؤمن هست در دریای ایمان چون صدف

برود نقـــش جهالـــت  لـــوح دلت  از  بو کـــه 
پـــای خیـــل خردم لشـــکر غـــم از جـــا برد
تیـــغ جفـــا برکشـــید تـــرک زره مـــوی من
وان صدف چون بنگری بی لؤلؤ شـــهوار نیســـت

ترتیب آرایه های »استعاره، جناس، حس آمیزی، اغراق، کنایه« در ابیات زیر کدام است؟- 39

است کردن  دریا  به  دل  حوادث  بحر  الف( لنگر 

کند گوهرافشانی  گر  چنین  من  چشـــم  ب( ابر 

ج( در دل شـــب می توان گل چید از گلزار فیض

گرچـه زیر هر سـنگی چو خاقانـی صدا بینی د( ا

ه ( می زند ســـینه به دریا ز تهیدســـتی موج

مکن بی لنگر  پرآشـــوب  دریای  این  ســـیر 

را گـــرداب  کند  دریـــا  دریـــوزۀ  کاســـۀ 

بو می دهد کجـــا  گل،  رنگ  آفتابی شـــد چو 

ازین برتر ســـخن باری نپنـــدارم که دارد کس

این جا است  شســـت  به  گرفتار  فلس  از  ماهی 
4( ه  ، الف، ج، د، ب 3( الف، ه  ، د، ب، ج  2( الف، ج، د، ب، ه   1( ه  ، الف، ج، د، ب 

)خارج از کشور 98(- 40 در کدام بیت، بیشترین تشبیه وجود دارد؟ 

1(  چون تو خورشیدی نتابیده است در ایوان ُحسن
2( شـــب فراق که داند که تا ســـحر چند است
3( سوزن فکرت شکســـت رشتۀ طاقت گسیخت
خوش تـر جانـان  زلـف  چـو  سـخن  4( آشـفته 

ذّره ای چون من نرقصیده اســـت در میدان عشق
مگر کســـی که به زندان عشـــق در بند اســـت
ک گریبـــان دل بس کـــه ز نـــو دوختم چـــا
خوش تر سروســـامان  بـــی  جهان  کار  چـــون 

)خارج از کشور 98(- 41 واژۀ »سر« در کدام بیت مجاز نیست؟ 

بـرو عقـل  ای  سـرم  از  فتـاد،  عشـق  بـا  کار    )1
2( عذری بنـــه اّول که تـــو درویشـــی و او را
3( مگر که ســـر بدهـــم ور نه من ز ســـر ننهم
4( مشـــک بـــا حلقۀ مویت ســـر ســـودا دارد

چـــه دهی وسوســـه دیدم هنری نیســـت تو را
در مملکـــت حســـن ســـرِ تاجـــوری بـــود
امیـــد وصـــل در این ره چـــو پـــای بنهادم
کج خیالی اســـت مگر مشـــک ختا را سوداست

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ - 42

گل ز  آفرینـــد  شـــخص  کـــه  1( بدیعـــی 
داد نقــش  قــدرت  ک  خــا از  را  2( جســم 
3(  چندیـــن ســـوابق از پـــی کام تـــو آفرید
ک آفرید 4( پـــس آن را کـــه شـــخصم ز خـــا

روان و خــــــرد بخشــــــد و هــــــوش و دل
زاد بــــــــــاد  از  و  آتــــــــــش  از  را  روح 
ک آفریـــدگار از تـــر و خشـــک عالـــم خـــا
آفریـــد ک  پـــا جـــان  او  در  قـــدرت  بـــه 

مفهوم همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............... یکسان است. - 43

1( التفاتـــی بـــه مـــن بی سروســـامان می کن
افتـــاده پیر 2( مـــن آنم بـــه پـــای  انـــدر 
3( عفـــو کـــن بـــار خدایا تـــو گناهـــان مرا
4( از لطـــف خویشـــتن نظری کن کـــه از کرم

گاه نـــا ترّحـــم نظـــری کن  نگاهـــی ز  بـــه 
دســـت  گیـــر تـــوام  فضـــل  بـــه  خدایـــا 
که مـــرا ز آتش خجلـــت جگری بریان اســـت
بـــر رحمـــت تو ختـــم شـــود کار و بـــار من

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متناسب نیست؟ - 44

آســــــــــــمان نگهدار  و  غیب دان  1( دادار 
دادآفرین داور  فریــــــــادرس،  2( ایــــــــزد 
3(  خـــرد ار رزق خورد، رای تو هســـتش رّزاق
4( بـــاری از او یاد کن که اوســـت بـــه هر حال

رهنمــــــا خــــــاّلق  و  بنده پــــــرور  رّزاق 
پــــــــروردگار خالق  روزی رســــــــان،  رازق 
عـــدم ار خلق شـــود، حکم تو هســـتش خاّلق
خالــــــــق و رّزاق و حّی و قــــــــادر و باری
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همۀ ابیات به جز گزینۀ ............... با هم قرابت مفهومی دارند.  - 45

1( جهانـــداری کـــه پیـــدا و نهـــان اســـت
2( آن که پنهان است از چشم کسان پیداست کیست؟
3( چون کنم پنهان که پنهانیش از پیدایی اســـت
4( یکـــی ظاهـــر که باطـــن از ظهور اســـت

نهـــان در جســـم و پیـــدا در جهان اســـت
در دل هر ذّره خورشـــید نهان پیداست کیست؟
من شـــراب عشـــق گر پنهان و گر پیـــدا زنم
اســـت نور  ز  کـــه ظاهرتـــر  باطـــن  یکـــی 

ابیات کدام گزینه با هم تناسب مفهومی دارند؟ - 46
جمال حسنت  شاهد  نماید  نوعی  زمان  الف( هر 
ب( بگشـــا نظر که نـــور تجّلی حســـن یار
ج( جلوه گهــــــــی یافتم آراســــــــته
د( هـــر دم جماِل تـــازه نماید به عاشـــقان
شاهدی هیچ   جلوه گری  نکرده  من  ه ( چون 

بی قیاس جلوه های  رویت  حســـن  دارد  زان که 
گرفت سربه سر  مکان  و  کون  و  گشـــت  تابنده 
خاســـته جلوه گـــران  ســـو  به  ســـوی 
بود بی شـــمار  ُرخش  جلوه های  کـــه  رو  زان  
چون مـــن نپرورانـــده گوهر هیـــچ  معدنی

4( ب، ه  ، الف 3( ب، ه  ، ج  2( الف، ب، د  1( الف، ج، د 
در همۀ گزینه ها به جز ............... به تجّلی خداوند در پدیده های آفرینش اشاره شده است. - 47

1( حســـن تو جلوه کـــرد و به عالم عیان شـــد
آینه را چه می رســـد از جمال،  2( غیر تحّیـــر 
3( جمال عالـــم آرای تو زد یک جلـــوه در عالم
4( فـــروغ روی تو بـــر جان چنـــان تجّلی کرد

در جلـــوۀ جمـــال تـــو رویـــت نهان شـــد
حیـــرت مـــا دلیل مـــا، جلـــوۀ تو گـــواه تو
پی تعظیم حســـنت یوســـف مصـــری غالم آمد
تیـــره پرتـــو مصباح بـــر ســـواد شـــب  که 

همۀ گزینه ها به جز ............... با بیت زیر تناسب مفهومی دارند. - 48
آنی از  بیـــش  گویم  کـــه  »هـــر آن وصفی 
بیـــرون شـــد صفاتـــش وهـــم  1( ز حـــد 
2( نشـــاید وصـــف او گفتـــن که چون اســـت
3( از وصـــف ایـــن عجایب و از شـــرح این عبر
4( زبـــان به وصف کمالت کســـی که بگشـــاید

یقیـــن دانـــم که بی شـــک جـــاِن جانی«
قاصـــر اســـت  عبـــارات  معنـــی  ایـــن  وز 
کـــه از تشـــبیه و از وصـــف او برون اســـت
بـــود کالم قاصـــر  و  بـــود عبـــارت  عاجـــز 
به عجـــز خویش در اّول ســـخن شـــود قایل

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ - 49
1( وصـــف او در گفـــت چـــون آیـــد مـــرا؟
2( گر شد از وصف تو عاجز کِلِک صائب دور نیست
از ذکـــر تو خاموش نشـــاند 3( نه فراموشـــیم 
4( صائب چگونـــه وصف نماید که قاصر اســـت

چـــون َعـــَرق از شـــرم خـــون آیـــد مـــرا
مـــوج را ســـوزد نََفـــس در بحـــر بی پایان تو
بودم تـــو حیـــران  اوصاف  اندیشـــۀ  کـــه در 
خورشـــید بـــا هـــزار زبـــان در ثنـــای صبح

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............... با هم تناسب مفهوم دارند. - 50
حیرانم تــــــــو  هســــــــتی  و  تو  1( در 
2( خطـــا گفتـــم غلـــط کـــردم کـــه در راه
3( ندانـــم تـــا چـــه نـــوری لیـــک دانـــم
شـــدم بخـــرد  و  دانـــا  نکتـــه  4( بدیـــن 

نادانـــــم کـــــه  بدانســـــته ام  ایـــــن 
دارم اقـــــــرار  خویش  نادانـــــــی  بـــــــه 
ایـــن خســـته جانم روشـــن شـــده  تـــو  به 
شـــدم خـــود  نادانـــی  بـــه  دانـــا  کـــه 

چند بیت از ابیات زیر با هم قرابت معنایی دارند؟- 51
الف( حکایت تو به تفســـیر شـــرح نتوان کرد
ک ب( کجـــا وصـــف تو دانـــد کـــرد ادرا
ج( حیـران شـود از وصف تـو وّصاف سـخن گوی
اســـت توصیف  به  او  میداِن  صف  در  د( زمانه 
ه  ( از وصف تو عاجز شـــده هـــر پاک ضمیری
کـــر کجا و وصـــف جـــالل و جمال او و( ذا

بیرون اســـت که جور و محنت خوبان ز وصف 
خاک کـــف  انـــدر  اوفتاد  عاجـــز  کـــه 
عاجز شـــود از نعمـــت تو دانای ســـخنور
باد تحســـین  به  او  ایـــوان  در  بر  ســـتاره 
وز نعـــت تو خیره شـــده هـــر چیره زبانی
چون عاجز اســـت بِْه که ســـخن مختصر کند

4( پنج 3( چهار  2( سه   1( دو  
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مفهوم کلی مصراع اّول و مصراع دوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟- 52
صدف چـــون  کف  بـــرزده  دهان  بـــه  »گه 
1( گهــــــی در آز، تیــــــز و تند باشــــــد
اندر زمین نبیند کس درنـــگ  او  2( با درنـــگ 
3( جـــان مـــا افتـــان و خیـــزان مـــی دود
ک می فتادســــــتی 4( گاه چــــــون خــــــا

هدف« بـــر  رود  کـــه  تیـــری  چـــو  گاه 
باشــــــد کند  و  ســــــیر  کام،  در  گهــــــی 
بـــا شـــتاب او نیابد کس شـــتاب انـــدر زمان
دســـت و پـــا گـــم کـــرده بهر جســـت و جو
گاه چــــــــون بــــــــاد می وزیدســــــــتی

مفهوم کدام بیت از دیگر ابیات دور است؟ - 53
پســــــــت کند  را  ســــــــربلندان  1( تکّبر 
آفت هاســـت ســـپر  تواضـــع  و  2( بردبـــاری 
3( مغرور مشـــو به خـــود که اصل مـــن و تو
4( دلـــی کـــز دولـــت وصـــل اســـت مغرور

زبردســــــــت را  زیردســــــــتان  تواضع 
پـــل این ســـیل گران ســـنگ، خمیدن باشـــد
گـــردی و شـــراری و نســـیمی و نمی اســـت
بـــس بالیـــی در کمیـــن  چـــو هجرانـــش 

مفهوم مقابل بیت زیر در همۀ گزینه ها به جز ............... آمده است.- 54
»گفـــت: دریـــن معرکـــه یکتـــا منـــم

سربلندی هاســـت معراج  که  اســـت  1( فتادگی 
ســـرافرازان از  برازنـــده  اســـت  2( فروتنـــی 
3( بـــه این افتادگـــی دارم هوای ســـرو باالیی
ک احتیاجی نیســـت 4( به دســـتگیری افـــال

منـــم« و صحـــرا  گلبـــن  تـــاج ســـِر 

بزرگ نیســـت کـــز افتادگی هراســـان اســـت
که خوش نماســـت شکســـتی که بـــر کاله افتد
که نقـــش از بال مرغـــان ســـبک پرواز می ریزد
کلیـــم وقتـــم و افتادگـــی عصای من اســـت

کدام گزینه با سایر گزینه ها تناسب معنایی ندارد؟- 55

ک1(  کبـــــه نـــــام کـــــردگار هفـــــت افال کـــــه پیـــــدا کـــــرد آدم از کفـــــی خا
نـــار دیـــو2(  از  ک آدمـــی کـــرد و  ریـــوز خـــا و  نیرنـــگ  ز  دانـــش  کـــرد  جـــدا 
ک بر مـــرو ای آدمی به  کشـــی و ناز3(  ک پای تـــو هم چون تو آدمی زادســـتبـــه خا که خـــا
کز بـــوی جرعـــه ای کافتـــاد بـــر خـــاک4(  افـــال بـــر  شـــد  تـــا  آدمـــی  برآمـــد 

کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی دقیق تری دارد؟- 56
آنی از  بیـــش  گویم  کـــه  جانی«»هـــر آن وصفی  جـــان  بی شـــک  که  دانـــم  یقین 

کان محّمدوصفـــش نتـــوان گفت بـــه هفتـــاد مجّلد1(  ایـــن بس کـــه خـــدا گویـــد مـــا
وصفش2(  کـــه  دعا  دســـت   بـــرآور  بـــا جد جـــان نشـــاید با جهـــد فکـــر نتوانقا آنیـــا 
وصف هـــر چیز کـــه از حیـــز امـــکان گذردوصف جودش نتـــوان کرد کـــه ممکن نبود3( 
رووصف حسنت نتوان گفت به صد شرح و بیان4(  بـــه  روی  بگویـــد ســـخن  آینـــه  مگـــر 

هیچ گزینه ای به جز گزینۀ  ............... با مفهوم بیت زیر در یک راستا نیست.- 57
پدیدار آیـــی  بهـــار  وقـــت  در  رخســـار«»چـــو  ز  بـــرداری  پـــرده  حقیقـــت 

در گنـــج عیـــان صـــورت ویرانـــه نهفتنـــدشـــد هســـتی بی پـــرده حجاب عـــدم  ما1( 
کـــه روی کار هم از پشـــت کار معلوم اســـتقمـــاش چهـــرۀ یـــار از بهار معلوم اســـت2( 
بگشـــاید3(  از چهره  نقاب  را  بهشـــتی  عروســـان بهـــاری را حجـــاب از روی بـــرداردنگاران 
از خـــون دیـــده، چهره مـــرا الله گون شـــودهـــر بـــرگ از بهار دگـــر گیـــرد آب و رنگ4( 

بیت زیر و بیت موارد ............... از نظر مفهوم هم خوانی دارند.- 58
تویـــی خـــاّلق هـــر دانـــا و نـــادان«»تویـــــی رّزاق هـــــر پیـــــدا و پنهان
بنده نوازی و  بخشــــــــندگی  در  از  دریاالف(  ماهـــی  و  نصیـــب  را  هـــوا  مـــرغ 
کردنـدب( می دهـــد روزی مـــن ابر بهـــاران ز گهر پاک دهانـم  صـدف  چـو  دریـا  بـه  تـا 
غیـــب خزانـــۀ  از  کـــه  کریمـــی  ای  گبر و ترســــــــا وظیفه خــــــــور داریج( 
مهرد( مـــاه را روزی رســـد از خـــوان مهـــر احســــــان  از  دارد  دل  بــــــر  داغ 

4( الف، د 3( ب، د  2( ب، ج  1( الف، ج 
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همۀ گزینه ها به استثنای گزینه ............... با بیت زیر قرابت معنایی دارند.- 59
منم یکتـــا  معرکـــه  ایـــن  در  منـــم«»گفـــت:  و صحـــرا  گلبـــن  تـــاج ســـر 

بمانده1(  حیـــــران  منـــــم  پنهان  بماندهمنـــــم  یکتـــــا  تـــــو  دیـــــر  در  منـــــم 
که چون منـــی به کف آرد مگر بـــه جان کندنهـزار سـال فلـک جـان کنـد نشـیب و فـراز2( 
خاّصـــــه از گـــــپ  زدن بیهـــــدۀ بی بصراننفس من برتر از آن اســـت که مجروح شـــود3( 
پری4(  نـــــه  بشـــــرم  جنس  ز  نـــــه  برتریمن  گهــــــــر  دو  هر  ایــــــــن  از  دارم 

مفهوم مقابل بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟- 60
نیلوفری پـــــردۀ  ایـــــن  بـــــن  کیســـت کنـــد با چـــو منی همســـری؟«»در 

مغـــرور1(  بـــازو  زور  بـــه  منـــم  یکتایـــی مـــن بـــود بـــه عالـــم مشـــهورامـــروز 
همســـــری2(  الف  خورشـــــید  زنـــــد  بـــادگر  شـــرمنده  مهـــت  روی  از  تـــو،  بـــا 
ک پای تو باشم3(  ک می شـوم آن به که خا ک پای تو نبودچو خا ک بر ســـر آن کس که خـــا که خا
به لگدکوب فراق4(  ک فرو رفت ســـلیمان چونســـت؟پست شد خسرو مســـکین  مـــور در خا

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟- 61

1( فریـــب دانـــه نتوانـــد مـــرا در دام آوردن
خویشـــتن اقـــدام  مواقـــع  ببیـــن  2( اّول 
3( احتیاط با شیشـــۀ دل سنگ رها گشته است
4( نینـــد از احتیاط خصم، دنیـــا دیدگان غافل

کـــه از آغـــاز هـــر کار آخـــر آن کار می بینم
در نـــه قـــدم از آن پـــس و با احتیـــاط باش
سیل از آن واصل به دریا شـــد که پیش پا ندید
چنـــار از ســـالخوردی ها زره زیـــر قبـــا دارد

مفهوم کدام بیت با عبارت زیر قرابت دارد؟- 62

»آن که غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، در فراز و نشیب می دوید تا گرفتار شد.«
1( دام را غفلـــت نخجیـــر رســـاند بـــه مراد
امید در چشم  انباشـــته  نمک  2( اشک حسرت 
3( غافالن را گوش بر آواز طبل رحلت اســـــت
4( غفلـــت نگشـــت مانـــع تعجیـــل عمر را

گـــر صید ز خود غافل نیســـت دانه پوچ اســـت ا
بخـــت غفلـــت زده در خواب گران اســـت هنوز
را گاه  آ دل  باشـــد  قاصـــدی  تپیـــدن  هـــر 
در خـــواب نیـــز قافلـــۀ مـــا روانـــه اســـت

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟- 63
اوفتاد عاقبت اندیـــش  کـــه  کســـی  1( صائب 
2( هر کـــه از پوســـت در آغاز نیامـــد بیرون
3( حزم چون هست چه حاجت به سالح دگر است
اولی تر تأّمــــــل  کاری  همــــــه  اّول  4( به 

هـــر چند در ره اســـت به منزل ســـواره اســـت
همچـــو بـــادام نپیوســـت بـــه قند آخـــر کار
صبـــح دارد  بـــر  بـــه  بیـــدار  دیـــدۀ  از  زره 
بکـــن، وگرنـــه پشـــیمان شـــوی به آخـــر کار

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تقابل دارد؟- 64

1( مبـــاش غّره و غافل چو میش ســـر در پیش
2( غفلـــت  ما شـــاهد کوتاه بینی های ماســـت
3( غنچه ســـان غفلت ما باعث جمعّیت ماســـت
4( مرا از غفلت خود بر ســـر  ایـــن بیداد می آید

کـــه در طبیعـــت این گـــرگ گله بانی نیســـت
گر رســـا باشـــد نگـــه، صّیاد عبرت می شـــود
ورنه بیـــداری گل خواب پریشـــان گل اســـت
گر غافـــل، چه از صّیـــاد می آید نباشـــد صید ا

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ  ............... با هم قرابت مفهومی دارند.- 65

کارها احتیــــــاط  نکنــــــد  کــــــه  1( هر 
ندامـــت نمی شـــوی آه  2( صائـــب حریـــف 
3( گـــر همـــی خواهـــی ســـالمت از ضـــرر
نگشـــاید نظـــر  عاقبت اندیـــش  4( دیـــدۀ 

بارها بمانــــــد  آخــــــر  دلــــــش  بــــــر 
ببیـــن کارهـــا  عاقبـــت  بـــه  ابتـــدا  در 
چشــــــم ز اّول بنــــــد و پایــــــان را نگر
بـــه خـــزان می گردد کـــه مبّدل  بهـــاری  به 
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معنی درست واژه: 1  1
زهی: آفرین، شگفتا، خوشا

معنای درست واژه ها: 2  3
عطّار: دارو فروش ـ عطر فروش

شوق: میل خاطر ـ رغبت ـ آرزومندی
ک: آسمان ها / نظر: توّجه، عنایت / نهان: مخفی / رّزاق: بسیار  3 افال  2

روزی دهنده
معنای درست واژه ها: 4  3

تابناک: روشن / خجلی: خجالت زده بودن، شرمندگی 
 در معنای واژه ها باید دقت کنیم:

گر واژه ای مفرد است و جمع معنا شده غلط است. الف( ا
گر واژه ای صفت است و اسم معنا شده غلط است. ب( ا
گر واژه ای اسم است و صفت معنا شده غلط است.  ج( ا

ک،  5 هولنا زهره در:   / مکرها، حیله ها  مکاید:   / ریشه، عمق  بن:   1
ک، موحش / ورطه: گرداب، گودال، مهلکه، گرفتاری ترسنا

راست: مقابل دروغ، بر حق، حقیقت، واقعی 6  2
در بیت صورت سؤال و سایر گزینه ها: 

عیناً، به عینه، دقیقاً 
و در سایر  7 گزینۀ )3( »زناشویی«  واژۀ »همسری« در  مفهوم   3

گزینه ها به معنای »برابری« است. 
مفهوم واژۀ »یله« در بیت گزینۀ )2( »کج و خمیده« و در سایر  8  2

ابیات »آزاد و رها« است. 
معنای درست واژه های غلط در سایر گزینه ها:  9  2

1( مکیدت: مکر، حیله 
3( پیرایه: زیور، زینت

4( جافی: ستمگر، ظالم
بررسی سایر گزینه ها:  10  4

3( زلزله و تزلزل 2( عالقه و تعّلق  1( شوق و اشتیاق 
امالی درست واژه ها: 11  1

ثواب  صواب / مدحوش  مدهوش / منصوب  منسوب
ثواب  صواب 12  4
برخاست ـ برازندگی ـ نمط 13  1
بررسی سایر گزینه ها: 14  4

1( بیافتادیم  بیفتادیم )غلط رسم الخطی(
)ا(  بدون   ... و  بیندیشد  بینگارد،  بیفروزد،  بیفتاد،  واژه هایی چون:   

نوشته می شوند.
2( بهر  بحر 

3( گزارد )دوم(  گذارد

گزاردن 

انجام دادن: شکرگزار
ادا کردن: حج گزار

تعبیر  کردن: خواب گزار
بیان  کردن: خبرگزار

گذاردن 
نهادن و قرار دادن  شماره گذار

تأسیس  کردن  بنیان گذار
رها  کردن و اجازه  دادن  بگذار

 صواب: راست ـ درست ـ حق مقابل خطا / الیق: سزاوار
ثواب: پاداش ـ مزد

غلط امالیی و شکل درست آن: 15  4
هضم  حزم

اّما سایر واژه های مشّخص شده  16 واژۀ »خود« مضاف الیه است،   2
نقش »مفعولی« دارند. 

»قطره« نهاد جمله است.  17  2
بازگردانی ابیات:  18  3

پای  این  کفِن  دامن  می کند.  پامال  را  آسوده  دل  )سرانجام(  آخر  تن  الف( 
خواب آلود می شود. 

ب( طول امل حاصلی جز پشیمانی ندارد. چند مکّرر این ره پیموده را می پیمایی؟
ج( گوشمال آسمان به اندک فرصتی گوش سخن نشنوده را در حلقۀ فرمان می کشد.
د( چو )وقتی که( دل ز حق غافل شد، فرمان پذیر تن شود. اسب خواب آلوده 

را هر جا که خواهد می برد. 
بازگردانی سایر گزینه ها: 19  3

1( بی آن که سخن عشق تو به زبانم برآید، رنگ رخساره از حال نهانم خبر می دهد.
2( گاه می گویم که از پریشانی حالم، بنالم، باز می گویم که عیان است به بیانم 

چه حاجت است.
4( من همان روز که طریق تو گرفتم، گفتم که تا کار به جانم نرسد، به جانان نرسم.

20  2
کبر است باز آ که چشم امیدوار در فراق تو / چون گوش روزه دار بر اهلل  ا

در پایان مصراع دوم، فعل »ببرند« به قرینه حذف شده است. 21  1
بررسی سایر گزینه ها: 

2( تو آن درخت گلی که اعتدال قامت تو قیمت سرو بلندباال را ببرد.
3( من از تو پیش که نالم که در شریعت عشق، قتِل عمداِی دوست را معاف بدارند.
4( دگر به هرچه تو گویی مخالفت نکنم که عیش، بی تو ما را )برای ما( میّسر نمی شود.

نقش دستوری در ابیات: 22  4
الف( راست در معنای »عیناً، دقیقاً« قید است.
ب( همراه با فعل اسنادی آمده و مسند است.

ج( بعد از حرف اضافه آمده و متمم است.
د( صفِت جانشین اسم )انسان های درستکار( و مضاف الیه است.

ه ( با توّجه به فعل »گفت«، واژۀ »راست« مفعول است.
و( »راه« موصوف و »راست« صفت آن است. 
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بررسی گزینه ها: 23  2
1( بهشت و حور مراد مردم از طاعت می باشد ولی دیدار یار بهشت جاودان

مسند مضاف الیه  ما آمد )شد(. 
2( با طلعت حبیب از رقیب چه اندیشه ای است؟

صفت پرسشی چون یار حاضر است ز اغیار غم مخور 
نهاد  
3( ســگان در پرده پنـهان هستند ای دوسـت

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

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

متمم  

امین در صورت سؤال نقش مسند دارد. )امین گنجینۀ عشق شد.( 24  1
بررسی گزینه ها:

1( پدید  مسند
2( است  به معنای »وجود دارد« است و الت و منات  نهاد است.

3( می گشتم  به معنای جست و جو می کردم و مسند نمی پذیرد.
خضروار  قید

4( شد  به معنای »رفت« است و اسنادی نیست و »نعره زنان« قید است.
تلمیح: اشاره به داستان خسرو و شیرین / حس آمیزی:  سخن شیرین  25  2

)آمیختن دو حس شنوایی و چشایی( با تلخی رخ نهفتن از مردم / تضاد: تلخ و 
شیرین / جناس تام )همسان(: شیرین )جّذاب و دلپذیر(، شیرین )بانوی ارمنی(

بررسی سایر گزینه ها: 26  3
1( چو موج )تشبیه کس به موج( / عنان اختیار  تشبیه

2( زنگ کدورت )تشبیه کدورت به زنگ(
4( گنج سعادت )اضافۀ تشبیهی(

بررسی گزینه ها: 27  1
1( تشبیه  سلطنت فقر 

2( تلمیح به داستان حضرت یوسف )ع( / یوسف جان  تشبیه / جان را 
بریدن  کنایه از جدا کردن

3( تلمیح به داستان حضرت آدم )ع( / چون دانۀ گندم  تشبیه / 
ک  شدن دل  کنایه از بی تجربگی و رنج دیدن خامی و چا

4( کمند رشتۀ عمر  تشبیه / تلمیح به داستان حضرت خضر / از کمند 
سر کشیدن  کنایه از نافرمانی

بررسی سایر گزینه ها: 28  2
1( روی ـ روز

3( دست ـ است / است و اسب
4( َمَکن و مکان ـ کان ـ مکان / آن ـ کان )ی در »کانی« حساب نمی شود(

بررسی سایر گزینه ها: 29  2
1( نازیدن غنچه  تشخیص / خندیدن غنچه  تشخیص

3( جزع کردن دل  تشخیص / ای دل  تشخیص
4( روز از شب شنید  تشخیص / روز شنید، برآشفت  تشخیص

بررسی سایر گزینه ها: 30  3
1( شام ـ روز / شام ـ چاشت

2( درد ـ دوا
4( رو ـ مان / است ـ نیست

بررسی گزینه ها: 31  4
1( رنگین سخن  حس آمیزی / رنگ باختن  کنایه

2( سرشک الله گون  تشبیه / خون آلود بودن اشک  اغراق
3( سنگ جفا  تشبیه / شیشه و سنگ  تضاد

4( دست نفس  تشخیص / تشبیه ندارد.
بررسی سایر گزینه ها: 32  3

1( خون  مجاز از کشتن / تیغ: مجازاً مبارزه است.
2( سینه  مجاز از دل یا کل وجود

4( سر  مجاز از فکر / ساقی: مجازاً محبوب
 هر چند که پایۀ همۀ کنایه ها مجاز است، اما کنکور کنایه را مجاز نمی داند.

 خون + ریخت  کنایه است نه مجاز

وجود  شرط  به  خود  حقیقی  معنی  غیر  در  است  واژه ای  رفتن  به کار  مجاز: 
عالقه و قرینه

 مسابقۀ فوتبال بین ایران و کره برگزار شد.
که در مثال باال: مقصود از ایران و کره تیم فوتبال ایران و کره است.

عالقه: پیوند و تناسبی است که میان حقیقت و مجاز وجود دارد.
قرینه: نشانه ای است که ذهن را از حقیقت باز می دارد.

عالئق مجاز بسیار زیاد است و ما در این جا به چند مورد اشاره  می کنیم:
1( جزئیه: آوردن جزء و ارادۀ کل:  که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

مجاز از انگشتر  
2( کلیه: آوردن کل و ارادۀ جزء: بیامد که جوید ز ایران نبرد.

لشکر ایران  
3( محلیه: آوردن ظرف و ارادۀ مظروف:  پیاپی بکش جام و سرگرم باش

شراب  
 گاهی مظروف آورده می شود و ظرف اراده می شود.

 گل در بر و می در کف
جام  

4( آلیه: آوردن ابزار امری به جای واژۀ اصلی
کز عهدۀ شکرش به در آید  از دست و زبان که برآید 

گفتار اعمال   
5( آوردن سبب امری به جای واژۀ اصلی: گر من از دوست بنالم نفسم 

مجاز از سخن صادق نیست 
نیست گرت  اصلی: محتاج قصه  واژۀ  به جای  امری  آوردن الزمۀ  6( الزمیه: 

قصد خون ماست
کشتن  

7( عالقۀ شباهت: واژه ای را به مناسبت شباهت به جای واژۀ دیگری به کار برند: 
 نرگس او که طبیب دل بیمار من است.

چشم  
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بررسی سایر گزینه ها: 33  3
1( شنیدن بو )آمیختن دو حّس شنوایی و بویایی( 

2( رنگین بودن نغمه )آمیختن دو حّس شنوایی و بینایی( 
4( تر بودن شعر )آمیختن دو حّس المسه و شنوایی( 

الف( کنایه: سپر انداختن )تسلیم شدن( 34  3
ب( جناس: داد )انصاف و حق( داد )بخشید( 

ج( حس آمیزی: خطاب )گفتار( نرم 
د( تشبیه: ما گوهر یکدانه هستیم یا بحر معنی )اضافۀ تشبیهی( 

واژه های »بار« در یک معنا به کار رفته اند و جناس تام ندارند. /  35  3
تشبیه: بار هجران

بررسی سایر گزینه ها:
 / شنوایی(  و  المسه  دو حس  )آمیختن  بودن سخن  لطیف  1( حس آمیزی: 

تشخیص: خجل شدن قند مصری
گوار و گوارا / تشخیص: خوش ُخلق بودن گالب 2( تضاد: عیب و هنر، نا

4( کنایه: لنگ بودن کمیت )ضعف و ناتوانی( / تشبیه: راه مدح
واژۀ  36 و  است  نرفته  کار  به  )تام(  همسان  جناس  بیت  این  در   3

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

1( جناس: چشمه و چشم / تشبیه: چشمۀ چشم )اضافۀ تشبیهی(
2( مراعات نظیر: گل و باغ / جان بخشی: آغوش گل و دل مدهوش گل

4( جناس ناهمسان )ناقص(: قدم و مقدم / تضاد: شادی و غم
تشبیه: تاج کرامت و بند عقوبت )هر دو اضافۀ تشبیهی( / کنایه: بند  37  2

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

1( کنایه: پرده از رخسار افتادن )آشکار شدن( یا راز از پرده به در افتادن )فاش 
شدن راز( / آرایۀ جان بخشی ندارد.

3( جناس همسان: نهاد )گذاشت(، نهاد )سرشت و وجود( / آرایۀ تشبیه ندارد.
ک / آرایۀ جناس ندارد. 4( تضاد: دانا و نادان، آب و خا

بررسی گزینه ها: 38  4
1( چشمۀ حکمت / لوح دل / نقش جهالت )3 مورد(

2( سلسلۀ شوق / خیِل خرد / لشکر غم )3 مورد(
3( کمین عتاب / تیغ جفا / موی چون زره )3 مورد(

4( سّر مؤمن چون صدف / دریای ایمان )2 مورد(
استعاره: »دریا« در مصراع دوم استعاره از »حوادث« )بیت الف( /  39  3

اغراق:   / )بیت د(  حس آمیزی: دیدن صدا   / )بیت ه (  جناس: شست، است 
پدیدآمدن گرداب از اشک چشمان شاعر )بیت ب( / کنایه: »گل چیدن« کنایه 

از بهره بردن )بیت ج(
تشبیهات در ابیات گزینه ها: 40  1

1( چون تو خورشیدیـ  ایوان ُحسنـ  ذّره ای چون منـ  میدان عشق ) 4 مورد(
2( زندان عشق ) 1 مورد(

3( سوزن فکرت ـ رشتۀ طاقت ) 2 مورد(
4( چو زلف جانان ـ چون کار جهان ) 2 مورد(

در گزینۀ )1( واژۀ »سر« در معنای حقیقی، دانسته شده است. 41  1
بررسی سایر گزینه ها:

2( سر  قصد و اندیشه
3( سر  وجود / سر  فکر و اندیشه

4( سر  قصد و اندیشه
گونی آفریده است. 42 خداوند برای کامروایی انسان نعمت های گونا  3

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 
ک آفریده است. خداوند انسان را از خا

طلب آمرزش گناهان شاعر از خداوند 43  3
مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

فضل و رحمت و بخشش خداوند
وابسته دانستن خرد و آفرینش به اندیشه و حکم ممدوح خود  44  3

از نظر شاعر
مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

اشاره به صفات رزاقیت و خالقیت خداوند
اشاره به پنهان نماندن عشق از نظر شاعر 45  3

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 
اشاره به آشکار و در تجلی بودن وجود خداوند در عین پنهان بودن

تّجلی وجود خداوند در پدیده های آفرینش است، اّما بیت »ج« در  46  2
توصیِف زیبایی یک منظره و بیت »ه « در بیان خودشیفتگی شاعر است.

پرداختن شاعر به توصیف زیبایی چهرۀ یار و تأثیر او بر روح و جان خود 47  4
مفهوم مشترک سایر ابیات: 

نمایان بودن جلوه های جمال خداوند در پدیده های آفرینش
ناتوانی شاعر از شرح و توصیف عجایب و پندهای روزگار 48  3

مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها: 
اشاره به وصف ناپذیری ذات پروردگار

اشارۀ شاعر به وصف ناپذیری زیبایی و عظمت صبح 49  4
مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

ناتوانی شاعر از توصیف عظمت خداوند
اظهار عجز شاعر در شناختن خداوند و اعتقاد شاعر به ارزشمند  50  3

ساختن وجود خود به وسیلۀ نور الهی
مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

اقرار به نادانی انسان
کید  51 در ابیات »ب، ج، ه  ، و« بر ناتوانی انسان در توصیف خداوند تأ  3

شده است.
مفهوم سایر ابیات: 

الف( شکایت عاشق از جور و ستم زیبارویان یا معشوق
د( زیاده روی در توصیف و ستایش ممدوح

شاعر در مصراع اّول صورت سؤال، به حرکت ُکند و در مصراع دوم  52  4
تندی  و  اشاره کرده است و همین مفاهیم )کندی  به حرکت سریع چشمه 

حرکت( به ترتیب در دو مصراع بیت گزینۀ )4( بیان شده است.
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بررسی سایر گزینه ها:

1( توصیف آزمندی و کامجویی مخاطب
2( زیاده روی شاعر در توصیف وقار و سرعتِ  عمل ممدوح

3( وصف سیر و تالش شتاب زده و نامتعادل روح انسان
اشاره به ناپایداری روزگار وصال 53  4

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

نکوهش غرور و تکبر و توصیه به تواضع و فروتنی
در بیت صورت سؤال، مفهوم غرور و خودستایی دریافت می شود،  54  3

اّما مفهوم مقابل آن؛ یعنی تواضع و فروتنی و افتادگی )دوری از تکّبر( در ابیات 
گزینه های )1(، )2( و )4( بیان شده است. در بیت گزینۀ )3( شاعر با وجود 

درماندگی و ناتوانی آرزوهای دور و درازی در سر دارد.
ک اشاره دارند،  55 گزینه های )1(، )2( و )4( به خلقت انسان از خا  3

ولی گزینۀ )3( اشاره به حتمی  بودن مرگ و ناپایداری دنیا دارد.
مفهوم بیت سؤال و گزینه )2( ناتوانی از توصیف خدواند است. 56  2

بررسی سایر گزینه ها:

1( شاعر از ناتوانی از وصف پیامبر )ص( سخن می گوید.
3( ناتوانی از توصیف جود و بخشش است.

4( ناتوانی از توصیف حسن یار است.
مفهوم بیت سؤال و گزینۀ )2( آشکار شدن چهرۀ یار با فرارسیدن  57  2

بهار است.
بررسی سایر گزینه ها:

1( نکوهش هستی و جسم که همچون حجاب است.
3( اوست که چهرۀ زیبارویان بهشتی و عروسان بهاری را آشکار می کند.

4( سرخی چهرۀ یار از اشک خونین اوست.
مفهوم بیت سؤال و موارد )الف( و )ج( روزی رسان بودن خداوند است. 58  1

ک چون صدف است. ب( عّلت روزی یافتن داشتن دهانی پا
د( علت روشن بودن ماه، لطف و احسان خورشید است.

مفهوم بیت سؤال و گزینه های )2(، )3( و )4( غرور و تکبر و  59  1
خودبرتربینی است.

مفهوم گزینه )1(: شاعر خود را پنهان و حیران در درگاه یار می بیند. )یکتا: 
به معنای تنها است(

مفهوم بیت سؤال غرور و خود برتربینی است و مفهوم مقابل آن  60  3
تواضع و فروتنی است و این مفهوم در گزینۀ )3( تکرار شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

1( غرور و خود برتربینی
کید بر بی نظیر  بودن ممدوح 2( تأ

کید بر سختی فراق و بی توجهی معشوق به عاشق 4( تأ

3  بیان دردسرآفرینی احتیاط و نکوهش وسواس در کارها  61
مفهوم مشترک سایر گزینه ها: توصیه به حزم، احتیاط و دوراندیشی.

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیت مرتبط: 62  1
غفلت موجب گرفتاری است.

تشریح سایر ابیات:

2( شکایت از بی اقبالی و بیان ناامیدی و حسرت
از لحظات  گاه هر لحظه مرگ را به خود نزدیک می دانند و  آ انسان های   )3

زندگی عبرت می گیرند.
گاهی و بی توّجهی انسان مانع گذر  4( عمر آدمی همواره در گذر است و ناآ

عمر نمی شود.
مفهوم بیت گزینۀ )2(: 63  2

شرط رسیدن به کمال مطلوب، وارستگی و ترِک تعّلقات و وجود مادی است.
مفهوم مشترک سایر گزینه ها: توصیه به دوراندیشی و آینده نگری و تدبر در کارها

مفهوم ابیات گزینه های )1(، )2( و )4(: نکوهش غفلت و توصیه به  64  3
گاهی احتیاط و آ

مفهوم بیت گزینۀ )3(: خوشایند دانستن غفلت و تحسین آن
مفهوم بیت گزینۀ )4(: بیان بی اعتباری و ناپایداری زندگی دنیوی  65  4

زیبایی های  و  جلوه ها  به  نسبت  روشن بین  و  گاه  آ انسان های  بی توّجهی  و 
زودگذر دنیا

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: توصیه به احتیاط و عاقبت اندیشی

معنی درست واژه ها:  66  2
مستغنی: بی نیاز

قرابت: خویشی، خویشاوندی
داد: عدل و انصاف 67  3

در سایر گزینه ها: 

 حق و انصاف  عطا کرد، بخشید
واژۀ »شکن« در هر دو مصراع در معنای »پیچ  و خم زلف« به کار  68  4

رفته است.
بررسی سایر گزینه ها:

1( به ترتیب: انصاف و فریاد
2( به ترتیب:  قرار داد )گذاشت( و سرشت

3( به ترتیب: آرزو و دهان
غلط امالیی و شکل درست آن: 69  3

خورده  ُخرده
زمان افعال گزینۀ )1( )بود و برگرفتیم( ماضی، اّما زمان افعال سایر  70  1

گزینه ها مضارع است.
»خسته« به عنوان صفِت جانشیِن اسم، »مضاف الیه« است و برای  71  3

»خون« صفت محسوب نمی شود.
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