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 1 گزينه -1

 :اند شده معنا نادرست که واژگانی صحیح معنای

  سازنده می نیزه و تیر آن از که محکم و سخت چوبی :خدنگ /عطا بخشش،: دهش( ۲

 ( هیاهو و دعوا برانگیختن برای پرخاشجويانه فرياد: عربده) نادانی عقلی، کم خردی، بی :سفاهت( ۳

 گرديده ونزب خوار، :مخذول (4

  1گزينه  -۲

  :ها واژه از کدام هر درست معنی

 بار سنگین، بار :وزر /شیرينی :حالوت/  دشواری و خطر هالکت، مهلکه،: ورطه/  پشتیبانی کردن، ياری: مظاهرت

 خشک گیاه دنیا، مال :طام/ حُ گناه

  4گزينه  -۳

 :اند شده معنا نادرست که هايی واژه درست معنای

 خطرناک و یسمّ مار نوعی ويژگی: گرزه /زهر ضد پادزهر، :ترياق

 ۳ گزينه -4

 به را نادرست صفت بلکه کنند، نمی نصب نادرست صفت به را کسی است؛ نادرست «منصوب» امالی سؤال، متن در

 .شود منسوب روی زياده و افراط به ورزد سخاوت اگر درويش: شد می نوشته بايد بنابراين ؛دهند می نسبت او

  4گزينه  -۵

 :ها آن صحیح شکل و ها گزينه در موجود اماليی های غلط. است درست کلمات گروه تمام امالی ،4 در

 (هول ی ريشه هم) هايل ←حايل (1

 بهشِ» بهشِ نه است درست «سیاهی سايه،» معنای به بحشَ ،«کالبد» ی کلمه همراهی به توجه با)  بحشَ ← بهشِ( ۲

  «همسان مثل، مانند، يعنی

 رساندن دادن، انجام اجراکردن، اداکردن، پرداختن،: گزاردن ← گذاردن( ۳

 1گزينه  -۶

 خطا، لغزش، کرد، مؤاخذه را کسی بايد آن ی واسطه به که چیزی. است آمده «تذلّ» نادرست شکل به «تزلّ» امالی

 تذلّ و پستی نه است تزلَّ و گناه
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 4گزينه  -۷

 :توجه

 . نگیريد اشتباه طوسی نصیرالدين خواجه با را وی است، طوسی الملک نظام خواجه «نامه سیاست» مؤلف

 ،ای گنجه نظامی «شیرين و خسرو» با را آن مقدس دفاع پیرامون است هايی داستان مجموعه «فرهاد شیرين هقصّ»

 .نگیريد اشتباه ششم، قرن شاعر

 ابوسعید ش،جدّ احواالت ی درباره را آن که است رمنوّ بن محمد اثر «ابوسعید شیخ مقامات فی اسرارالتوحید»

 .است نوشته ابوالخیر

  ۲ گزينه -۸

 صفی؛ على الدين فخر ی نوشته منثور و طنز به اثری «الطوايف لطايف»

 میجا عبدالرحمن به متعلق و منظوم اثری هم «األحرار تحفة» و منثور و عرفانی اثری دايه، نجم اثر «مرصادالعباد»

  است

 :ها گزينه ساير بررسی

 منثور سعدی، :گلستان /منثور عطار،: االولیا تذکرة /منظوم عطار، نامه، الهی (1

 منظوم سعدی، :بوستان/  منظوم مشهدی، باذل: حیدری حمله/  منثور خوافی، مجد: روضه ی خُلد( ۳

 ورمنث ابراهیمی، نادر: ديدار سه/  منثور عوفی، محمد: الحکايات جوامع/  منثور منشی، نصراهلل: دمنه و کلیله( 4

 :توجه

 در هک «کبک و زاغ» شعر مثال بسپاريد؛ خاطر به ايد خوانده که درسی از بايد می را آثار منثوربودن و بودن منظوم

 .است منظوم کتاب اين پس است؛ شده انتخاب االحرار تحفة از است، آمده 1 فارسی

 ۳گزينه  -۹

 ( استعاری اضافه ی) ابر دستِ /باران: گهر ← استعاره

 (تشبیهی اضافه) امید ی دانه ← تشبیه

 ( ناهمسان جناس) هرگُ و هر/ ( ناهمسان جناس) «است» «دست» ←جناس 

  امید ی دانه بودن گیر زمین بر /ا دست ← تشخیص

 :پردازيم می سؤال بیت های آرايه بررسی به حال
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 ائهار امری برای غیرواقعی و شاعرانه علتی و توجیه بیت اين در زيرا شوند، می رد تعلیل حسن با 4 و ۲ های گزينه

 اين در. شود می حذف «حذف» آرايه داشتن خاطر به نیز ،1. است مطرح شاعرانه توصیف يک صرفاً و است نشده

 .است( ۳) ما صحیح پاسخ صورت

 4ه گزين -1۰

( ۳) هم «اغراق» با. است آمیزی حس فاقد( د) بیت زيرا شود؛ می رد ،1 فقط «آمیزی حس» آرايه گرفتن نظر در با

 بیت زيرا کنیم، رد را( ۲) توانیم می هم «تناسب ايهام» آرايه با و ندارد اغراق( د) بیت چون د؛کر حذف توان می را

 .تناسب ايهام نه و بسازد ايهام تواند می نه بنابراين ندارد؛ ساز ايهامی  واژه( ج)

 : ابیات ایه هآراي بررسی

 چشم در حتی که است ناچیز و اندک آنقدر ما عمر حاصلِ) را ما حاصل خرمنِ  کرد موری چشم در توان: اغراق( الف

 ( !شود می جا هم موری

 دهشاهزا) داستانی شخصیتی معنی در و است آمده گرامی و عزيز معنی در بیت اين در «شیرين: »تناسب ايهام( ب

 . کند می خلق را تناسب ايهام آرايه و دارد تناسب فرهاد با( فرهاد معشوق و ارمنی

  المسه حس با( شنوايی) گويايی حسّ آمیختن ؛«خشک سالم: »آمیزی حس( ج

 ( فرعونیان و فرعون حضور در اژدها به موسی حضرت عصای شدن تبديل) )ع(موسی حضرت معجزه به: تلمیح( د

 . است راهزنی مانند اجل -( تشبیهی ی اضافه) عمر هِر: تشبیه( ه

 4نه گزي -11

 عمصرا و هستند مستقل کامالً  دستوری نظر از مصراع دو يعنی است؛ آشکار «معادله اسلوب» آرايه گزينه اين در

 بیت در متناقض و هم ضد معنیِ  دو ماا موضوع، آن برای ای تأيیديه و مصداق دوم مصراع و است موضوع يک اول

 :پردازيم می هاگزينه ساير های آرايه بررسی به حال. است نرفته کار به بیت در تناقضی پس شود؛ نمی ديده

 ،یوانحَ بآ) حیات آب به ظلمات در.  است اهلل اولیاء از که - خضر ؛حیات آب ستنجُ و خضر داستان به ← تلمیح (1

 . شد جاودانه حیاتش و نوشید آن از و يافت دست (زندگانی آب ،بقا ی چشمه

  کند می القا ذهن به را معنا دو بیت، در آن کاربرد به توجه با: بو ← ايهام

  امید آرزو،( ۲ رايحه و بوی( 1

 ≠ درد ← تضاد /.است شده حروف نغمه ی يا آرايی واج آرايه خلق سبب «ر» و «د» صامت تکرار ← آرايی واج (۲

 درمان
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 شاعر اما است؛ بهاری نسیم وزش گل، شدنِ باز و شکوفايی علت که دانیم می خوب ما ی همه ← تعلیل حسن (۳

 ذرخواهیع به زبان شرمسارانه، گونه اين کرده، زيبايی عایدّا تو زيبای رخ برابر در چون گل، که گويد می بیت اين در

 گلبرگ شدن باز)عذرخواهی برای گل شدن زبان صد دلیل شاعرانه، و زيبا توجیهی با شاعر واقع، در. است گشوده

 .داند می يار رخ مقابل در زيبايی ادعای از شرمندگی را( شکوفايی و ها

 لگُ داشتن زبان صد /لگِ شرمساری و گشودن عذرخواهی به زبان زدن، الف ← تشخیص

 1 گزينه -1۲

 .دارند فعل بیت، مصراعِ  دو هر و است نیفتاده اتفاق فعل حذف گزينه اين در

  بده کسی به را مهتران پايه ← مهتران پايه بده را کسی

 . ندارد گران سرکهتران  بر که ← گران ندارد سرکهتران  بر که

 ها: گزينه ساير بررسی

  آسايشی وقتی ام ديده او کز کنی(/ کن،) بخشايشی بنده اين بر (خواهم می تو از) رب اي که( ۲

 است شده حذف معنوی ی قرينه به «کن» و «خواهم می» های فعل بیت، اين در ●

  (داشت) ای پیرايه بر از حُلّه گردن به (/بود نشسته بود،) ای سايه در جمله، اين از شخص، يکی( ۳

 . است محذوف معنوی قرينه به مصراع دو هر فعل بیت، اين در ●

 (.است) به ،(باشد) شیشه در ديو و (باشد) هچَ در عدو/ مده فرصت و جاه را بدانديش (4

 .اند شده حذف معنوی قرينه به همگی دوم، مصراع افعال نیز بیت اين در ●

 4گزينه  -1۳

 ملهج که باشیم ای گزينه دنبال به بايد ما واقع در !مثبت شود می منفی در منفی! کرديد؟ دقت سؤال صورت به

 به را «وه» جمله شبه و است ساز وابسته پیوند حرف «که» چون ،۲ جز به نیست ای گزينه گزينه، اين. دارد وابسته

 .است کرده متصل کرده، چه افگار دل مجنون خرمن با «برق آن» جمله

 4گزينه  -14

 ( تا۶) متنی سطحی، شک، بی بیننده، انديشه، زيبا،: «وندی» های واژه

 (تا4) دلنشین خوشنويس، کاردان، نواز، چشم: «بمرکّ» های واژه

 خوشنويسی: «بمرکّ – وندی» های واژه

 .شود می محسوب واژه دو و( اسم+  مبهم صفت) است وصفی ترکیب به «قدر هر» که باشید داشته توجه ●
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 رسیبر افعال و حروف ساختمان هرگز واژه، ساختمان به مربوط های تست در که است اين ديگر لتأمّ قابل ی نکته ●

 االتسؤ گونه اين در نبايد وجه هیچ به است بمرکّ ربط حرف يک که «که همین» ترکیبِ مثال، عنوان به شود؛ نمی

 .گیرد قرار بررسی مورد

 1گزينه  -1۵

. کرد عوض را الیه مضاف و مضاف جای توان می کسره از بدل ی «را» همان يا اضافه فکّ ی «را» آوردن با حقیقت در

 :است مفعولی  نشانه «را» ،(1 در

 ← قضا   سازد  زبر و زير را تدبیر کشور

 

 .سازد زبر و زير را تدبیر کشور قضا

 : است کرده عوض را الیه مضاف و مضاف جای و است اضافه فکّ نوع از را ها گزينه ساير در اما

 . است شده ما غفلت سببِ جوالن، سبک عمرِ ← است شده جوالن سبک عمر سبب، را ما غفلتِ( ۲

 .(است مفعول نشانه ی بیت اين دوم مصراع در «را»)

 منزل را آلوده خواب پای/ است تن چارديوار در غافل، جانِ  سفرِ ← است تن چارديوار در سفر، را غافل جانِ( ۳

 .است دامن کنار آلوده خواب پای منزلِ  ← است دامن کنار

 .دود می تماشا بهر از طبعان، طفل دلِ ← دود می تماشا بهر از دل را طبعان طفل( 4

 1ه گزين -1۶

 .دارد مستندی نقش بیت، اين در «بیشتر»واژه ی . نیست بدل و است قیدی گروه «بد از بیش» گزينه، اين در

 :ها گزينه ساير در کلمات نقش بررسی ●

 ( سالکان و طالبان از بدل) بدل ← جمله /(نهاد) نهادی گروه ← طالبان (۲

 متمم ← گوهر/ مفعول ← بهره( ۳

 :نکته

 مممت) متمم نقش آنها، از بعد کلمه و اند اضافه حرف حکم در دستوری نظر از...  و مثلِ چون، چو، نظیر تشبیه ادات

 . گیرد می( قیدی

 (:نهاد) نهادی گروه ← مويی حلقه( 4

 / است بس ما پرگار گردش برای مويی  حلقه

 نهاد فعل مسند گروه مفعولی

 مضاف الیه نهاد
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 .است بس ها سرگشتگی مرکز (عنوان به) جويی دل خالِ : الیه مضاف ← جويی دل

 4ه گزين -1۷

 :است «معشوق و عشق راه در جانفشانی»، 4 و سؤال صورت بیت مشترک مفهوم

 ريزم تو در شیرين جان ات بیا

  !نباشد هم با دوستی و بخل که                      

 فشانم تو بر جان که بود آن دلم کام

  برآمد کار اين و شد میسر کام آن از                     

 :ها گزينه ساير مفهوم

  رضا و تسلیم./ است يار جفای و جور پذيرای حقیقی، عاشق (1

 دوست، پیشِ  در که ندارم را لیاقت آن من) داند می ارزش کم و ناچیز معشوق برابر در را خود راستین، عاشق( ۲

 (.آورند زبان بر را نامم

( دهد آزارت) بزند، را تو چوگان با معشوقت اگر: گفت عشق راه های سختی پذيرش و معشوق برابر در تسلیم (۳

 رام و بزند ضربه من به باز تا) افتم می پايش به( توپ)=  گوی همانند: گفت( عاشق) دهی؟ می نشان واکنشی چه

  رضا و تسلیم (/بیازارد

 4ه گزين -1۸

 و حیرت جز او، عظمت و خداوند برابر در نیز عارفان که است اين ،4و سؤال صورت عبارت مشترک مفهوم

 :ندارند نصیبی سرگشتگی

 رکندب نقشی که بیند نمی نقاشت هیچ ●

  ای افکنده بنان از لککِ حیرتش از ديد که وان                             

 :ها گزينه ساير مفهوم

 به بتنس خاطر همین به است، نشده بیان تحیر علت گزينه اين در که باشید داشته توجه) .غريبی و رتحیّ  وصف( 1

 .(است تر ضعیف ،(4)

 وت: گويدمی خاقانی است، )ص(پیامبر ستايش در بیت اين). است متحیر انسان ی دهنده نجات معشوق، خیال( ۲

 ( یابي نجات حیرت چاه از تو تا کند می کفايت نیز پیامبر خیال حیرت، اين از تو نجات برای و ای مانده فرو حیرت در

 مضاف الیه
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 جمال به چشمش که کسی برای) يار جمال از بودن محروم و بودن دور هنگام مهتاب نور به کردن خوش دل( ۳

 یالخ کننده تداعی که - مهتاب به نگريستن نیست، میسر برايش معشوق ديدن امکان و شود نمی روشن معشوق

 .(است بخش لذت و خوش - است معشوق ديدار و

 ۳ گزينه -1۹

 کمحُ و گردش تابع و تسلیم که اين جز ندارد ای چاره است روزگار گرفتار و سرگشته که کسی: گويد می شاعر ۳ در

 به توصیه و زمینی عشق و ماديات نکوهش ها گزينه ساير و سؤال صورت بیت مشترک مضمون اما باشد، روزگار

 :نبودن قانع کم به و واالداشتن همت ديگر عبارتی به يا است معنوی سیر و الهی عشق به پرداختن

 راز خورشید با گفت داند که هر

  باز ذره يک از ماند تواند کی                          

 کار؟ چه او با را جزو شد، گل که هر

  کار؟ چه او با را عضو شد، جان که وان                         

 ۲ گزينه -۲۰

 مصراع و مثل همان قول به و است الزم مقصود به رسیدن برای سختی و رنج تحمل و تالش که است اين ۲ مفهوم

 قانعاش حال ديده رنج عاشقان فقط که است اين ها گزينه ساير مضمون اما شود، نمی میسر گنج رنج نابرده: معروف

 :کنند می درک را

 عمر همه در که کسی نداند عشق حديث●

  را سرايی در باشد نکوفته سر به                                  

 ظرشن در جنگیدن کند، می نگاه فقط را جنگ که کسی گويند می که نشنیدی باتجربه های انسان از آيا ،4 معنی

 میدان داخل جنگجويان حال از ،(هستند عشق از فارغ) هستند جنگ میدان از بیرون که افرادی يعنی !است آسان

 به اما است؛ نگفته سخنی عشاق، حال درک و عشقی  درباره دقیقاً چند هر بیت اين. هستند خبر بی عاشقان)

 .است نزديک بیت دو اين به مضمون لحاظ

 ۳ گزينه -۲1

 یناتوان و ضعف از و بگیرم جان وسیله بدان تا آوريد فراهم غذايی من برای که شود می مطرح گونه اين سخن ۳ در

. است زده هم بر را ام زندگی محور و شده گسترده من حضور در سفرهای همچون غفلت و جهل زيرا يابم؛ رهايی

 می تداعی را «حرص و آزمندی» مفهوم موضوع، اين و است خوراک افزونی و ماديات خواستار بیت گوينده بنابراين

 .کنند می مطرح را طبع مناعت و قناعت که است ابیات ساير مفهوم با تقابل در نوعی به که کند
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 روی متاب قناعت آستان ز صائب ●

 را تو کند شگر ز نیاز بی خاک، کاين                        

 1گزينه  -۲۲

 عارفانه خبری بی و حقیقی عارفی و عاشق ادعايی بی و پاکبازی سکوت،، 1 و سؤال صورت بیت مشترک مفهوم

 :است

 اثر بی هم خبر بی هم شد که آن

  خبر دارد او جمله میان از                      

 شد خبر بی خويش ز جاويد

  داشت خبر تو عشق ز که دل هر                     

 :ها گزينه ساير مفاهیم

 می( معرفت و عشق رموز و اسرار) اسرار کردن بازگو به که کسی: عرفان و عشق اسرار داشتن پنهان ضرورت( ۲

 (بودن ناپاک و گناهکار از کنايه: بودن تردامن. )است گناهکار پردازد،

 . ندارد سفر هم و همراه به نیاز انفسی، و عرفانی سیر( ۳

 .ندارد اثری او بر دنیايی و مادی های سرمستی و ذوق است بار عشق سرمست که کسی (4

 4گزينه  -۲۳

 ار؛ناپايد های دوستی از دوری به توصیه( د) بیت مفهوم. است عاقالن نگری آينده و دورانديشی( الف) بیت مفهوم

 ؤالس صورت عبارت مشترک مفهوم.( است «دنیا» ارغدّ از منظور بیت، اين در) است فريبنده دنیای با دوستی خاضه

 :است ناباب همنشین منفی تأثیرات( ع) ابیات و

 هرگز منشین بدان با نیک ای ●

  را ديبا جامه وصله، نیست خوش                         

 او از بگريز هین، است؛ مار بد اري ●

 خو زشت آن زهر تو بر نريزد تا                         

 .رسی نمی ملکوت به و برتر جهان به باشد، تو همنشین ديو که زمانی تا(: ب) بیت معنی

 توجه:
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 هب دريابد، درستی به را( الف) بیت مفهوم کسی اگر اما است؛ گیر وقت و ترسناک کمی تست اين ظاهر چند هر

 .شود می ديده ۳ و ۲،  1 های گزينه سه هر در بیت اين زيرا کند؛ حذف تواند می را ۳ و ۲ ،1 های گزينه راحتی

 1گزينه -۲4

 هاگزينه ساير و سؤال صورت بیت مفهوم اام ؛است وصال به عاشق امیدواری و عشق غم با بودن خوش ،1 مفهوم

 :است معشوق و عشق راه در جانفشانی

 دوست وصل طلب در ما جان برود گر

 ماست جان از تر دوست دوست، که نباشد حیف                             

 ۲گزينه  -۲۵

 که است اين ها گزينه ساير و سؤال صورت بیت مشترک مفهوم اما است، خود های داشته و هنر ستايش ۲ مفهوم

 .دهد می پايان زندگی به مرگ حال، هر به و نیست گزيری و گريز( قدر و قضا) تقدير و مرگ از

 :توجه

 ما بر قدر و قضا که اين و است گرايی تقدير شود، می استنباط...«  که کبوتری» بیت از که مفهومی اوقات اغلب

 هکرد برداشت بیت اين از ديگری درست مفهوم محترم، طراح بینید می که طور همان اما. دارد تمام و تام ه یسیطر

 باشد، نداشته تناسب سؤال صورت با که بیابد را ای گزينه تا خواسته داوطلب از که سؤال اين نوع به توجه با. است

 مدل اين به توانید می را قرابت سؤال مدل اين تر، ساده عبارت به. بیابید را مشترک گزينه سه فقط است کافی

 :کنید تبديل ساده

 دارد؟ ها گزينه ساير با متفاوت مفهومی گزينه کدام

 .نداريد سؤال صورت مفهوم دانستن به نیازی ديگر روش اين با

 ۲گزينه  -۲۶

 :کدام هر صحیح معنی و نادرست واژگان

 ندآورمی در حرکت به را اسب آن، وسیله به و کنند می وصل چکمه پاشنه بر که فلزی ابزاری :همیزمِ/ آفرين :زهی

 :نسیان/  سپاهیان ،لشکريان ند،جُ ج :جنود(/ کمر باالی :گرده) کتف دو میان :غارب/ بین حین، هنگام، :اثنا/ 

 (بدذاتی بدجنسی،: طینت بثخُ) پلیدی، / خُبث:(دودلی: وسواس) فراموشی

 4گزينه  -۲۷
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 در گانواژ تمام معنی سؤال اين در «.آشپز» يعنی خوالیگر و است «گذاشتن پا زير و کردن پايمال» معنی به ردنسپَ

 تیغ و تیز نوک فلزی چاقوی نیشتر،» آن معنی که «نشتر» ه یواژ جز به داشت، وجود يازدهم کتاب نامه واژه

  است «جراحی

 1گزينه  -۲۸

 است؛ «اورند» مترادف سرير، و است نادرست آوند برای «سرير» معنی ۳ در نیست؛ عتاب معانیِ از «دشوار» ۲ در

 .نیست سامان با معنی هم «چاره» هم 4 در

 ۲گزينه  -۲۹

 اب. «پادشاهی و فرمانروايی امیرشدن،» معنی به هم امارت. است «کردن آباد و آبادانی ساختمان،» معنی به عمارت

 طرفی از عمارت، نه است امارت و فرمانروايی برای شخص يک برگزيدن از سخن که شويد می متوجه دقت کمی

 کاربرد شکل همین به تنها «مظاهرت» و «نزه» «مساعدت» ،«فرين» ،«رجحان» ؛هستند درست همگی ها واژه ساير

 . هستند درست همگی و دارند

 ۲گزينه  -۳۰

 و عربده مخذول، و خوار تعلیقات، و ضمايم نوخاسته، پهلوان: اند شده نوشته نادرست که هايی واژه صحیح امالی

  .سرسام و تب سفاهت،

 ۳گزينه  -۳1

 نمی 4 و ۲ ،1 های گزينه شويد می متوجه تأمل کمی با و است درست کامالً  «موعظت» و «موضع» «لتأمّ» امالی

 موردنظر هایواژه که سؤاالت نوع اين در) کنیم بررسی متن در را( ۳) واژگان امالی است الزم. باشند پاسخ توانند

 به تمعون(. بپردازيد متن در آنها بررسی به بعد و ببینید را ها واژه ابتدا است بهتر اند، شده مشخص ها گزينه در

 درست «معونت» سؤال عبارت در محلت، و رنج و منزل لوازم و زندگیی  هزينه يعنی ونتمئ و است باری معنی

 و است آن مانند و اداکردن کردن، بیان پرداختن، آوردن، جا به دادن، انجام معنی به گزاردن «.مئونت» نه است

 چیزی از سخن سؤال عبارت در کردن وضع جادادن، کردن، ترک دادن اجازه رهاکردن، قراردادن، معنی به گذاشتن

  است «نگذارد» درست امالی پس است؛ کردن رها و قراردادن ضايع را

 ۳گزينه  -۳۲

 .داد هديه موالنا به را آن نیشابوری عطار که بود کتابی «اسرارنامه»

 1گزينه  -۳۳

 ۲گزينه  -۳4
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 «تنداش مقامات و کرامات ادعایِ » از کنايه انداختن؛ آب سر بر سجاده :است رفته کار به کنايه يک تنها بیت، اين در

  .است

 :ها گزينه ساير کنايات بررسی

 بودن زنده :سر بودن جا به /شدن کشته: دادن باد به سر/  وقار یب فرومايه، احمق،: سر کسب (1

 لقیبدخُ اخموبودن، و عبوس: بودن رش/ تُ  سفله و بخیل: کاسه سیه/ واالهمت سخی، و بخشنده :سپیددست( ۳

 /داشتن ويژه توجه و عنايت :داشتن چشم ی گوشه /حريص و بخیل مردم فرومايگان، و خسیسان :چشمان تنگ (4

 کردن سربلندی و موفقیت احساس شدن، دل خوش و مسرور :چشم شدن روشن

 ۲گزينه  -۳۵

 نمی چشم به تلمیح( ـه) و( الف) ابیات در زيرا ؛شوند می حذف ۳و  1 های گزينه «تلمیح» آرايه گرفتن نظر در با

 آرايه بررسی. شود نمی ديده تناقض( ـه) بیت در زيرا کنیم؛ رد نیز را 4 توانیم می «نما متناقض» آرايه با حال. خورد

 :۲ پیشنهادهای براساس ها

  کمان جای دان، کمان( ۲ شدن فدا و قربانی( 1: دارد ايهام «قربان» واژه: ايهام( الف

  بويايی با شنوايی حس آمیختن ؛بو شنیدنِ: آمیزی حس( ب

 و حبّ) الهی امانتِ ما: ﴾...الجبالِ و األرضِ و مواتِالسّ لىعَ ةانَاألمّ رضناعَ اإنّ﴿ احزاب سوره ۷۲ آيه به: تلمیح( ج

 هراسناک آن از و زدند باز سر آن حمل و پذيرفتن از پس کرديم؛ عرضه ها کوه و ها زمین ،آسمانها بر را( معرفت

 . بود نادان و خويش بر ستمگر او که درستی به کشید؛ دوش بر را آن انسان و شدند

  است خبردارتر است خبر بی که هر /است هشیارتر. است مست که هر: تناقض( د

 شدنگرفتار به را عشق در خودش شدن گرفتار و است کرده تشبیه آتش به را عشق بیت، اين در شاعر: تشبیه( ـه

 .آتش سلطه در خار

 1گزينه  -۳۶

 رد با و است «همسان جناس» آرايه فاقد بیت پس شود؛ نمی ديده متفاوت معنای دو با مشابه واژه دو بیت اين در

 دو که يابیممی در بیت ساختار در دقت کمی با. کرد حذف را ۳ و ۲ های گزينه توان می آرايه همین گرفتن نظر

 اسلوب» هآراي بنابراين. (است ارتباط اين نشانه «که» حرف) اند مرتبط هم به معنايی و دستوری نظر از مصراع

 . بود خواهد ،1 ما پاسخ و شود می رد هم «معادله

 :پردازيم می ،1 پیشنهادی های آرايه بررسی به حال

  بستن از کنايه زدن لگِ را جايی در ← کنايه
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  لگُ ل،گِ( ناهمسان جناس) ← جناس

  لگُ جوشِ( استعاری اضافه) ← استعاره

 هستند ساز شباهت پسوندهای از آسا سا، ديس، وار، وش، گون، فام، (؛لعل مانند شرابِ) فام لعل شراب ← تشبیه

 .کنند برقرار تشبیه توانند می واژه، يک به شدن افزوده با که

 ۲گزينه  -۳۷

 :است شده مقدم جمله اجزای ساير بر که است( مفعول) مفعولی گروه «جانم شمعِ» گزينه، اين در

  وفا بی آن بکشت را جانم شمع

 

 . بکشت را جانم شمع وفا بی آن ←

 : ها گزينه ساير بررسی

 (عاشقان) تا مران خويش بَرِ  ز را عاشقان ( )تو(1

 

 . کنند نیز دعا و فشاند دو هر ؛زر و سر/ تو بر

 

  اند نشده مقدم اجزا ساير بر و اند آمده خود اصلی جايگاه در دارند مفعولی نقش که کلماتی همه ●

 برابر در عقل، برای. دارد «متمم» نقش عقل پس است؛ «برای» معنی به و اضافه حرف نوع از بیت، اين در «را( »۳

 (.ندارد وجود) نیست پنجه زورِ عشق،

 ينا در ندارد؛ پنجه زور عشق، برابر در عقل: گفت و پنداشت فعل تبديل نوع از را «را» نوع اين توان می البته ●

  شود مقدم اجزا ساير بر که ندارد وجود مفعولی هم وجود اين با است، «نهاد» عقل نقش صورت،

 نقش يا بیت اين در «بندگان» واژه يعنی است؛ فعل تبديل يا اضافه حرف نوع از «را» حرف هم، بیت اين در( 4

  !نه يا باشد شده مقدم اجزا ساير بر که نیست مفعول اصالً و نهادی نقش يا دارد متممی

 :اند نشده مقدم اجزا ساير بر ها مفعول هم، بیت اين دومِ مصراع در

 ور بکشی، را (ندگانب) ار کنند؟ چه (بندگان)

 

 گروه نهادی گروه مفعولی

 مفعول

 مفعول گروه مفعولی

 مفعول مفعول
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 .بنوازی را (بندگان)

 

 1گزينه  -۳۸

 متمم قافیه، های واژه پايان در «ـَ م » ديگر های گزينه در. است مفعول «مـَ » ← دادند نجات را من: دادند نجاتم

 :است

 متمم است. «ـَ م» ← دادند من به صفات تجلی جام از ای باده ← دادند صفاتم تجلی جام از باده

 .است متمم «ـَ م» ← دادند خبر من به ذات جلوه از ← دادند ذاتم جلوه ی از خبر

 متمم است. «ـَ م» ←دادند من به زکات عنوان به را ها اين ←اين ها به زکاتم دادند 

 4گزينه  -۳۹

 هب معطوف تبعی نقش ها، گزينه ساير در اما. است «گردن در مخنقه» برای بدل ؛«کافور همه عقدی» گزينه اين در

 :است رفته کار

  معطوف ← تباه (1

  معطوف ← تب( ۲

 معطوف ← کافی دبیر( ۳

 1گزينه  -4۰

 «وند» ها واژه پايان در بايد سؤال، صورت الگوی طبق. داد پاسخ سؤال اين به توان می هم گذرا و کلی نگاه يک با

 به دست» و( ۳) در «ناخوشايند» و «نفهم زبان» ،(۲) در «ناجوانمرد» و «خدانشناس» بنابراين باشد؛ رفته کار به

 . رسیم می 1 به سادگی همین به ما پس ؛ندارند را پايانی وند( 4) در «ناخودآگاه» و «عصا

 :سؤال صورت الگوی براساس ها گزينه بررسی

( وند) ی( + صفت) فروش فرش / اسم ←( وند) ی( + صفت) طلب زياده اسم / ←( وند) ی( + صفت) خودخواه( 1

  اسم به( وند) نا( + صفت) بند آينه/  اسم ←

 بن) شناس( + وند) نـ( + اسم) خدا /اسم ←( وند) ی( + صفت) دانشجو/  اسم ←( وند) ی( + صفت) نويس اسم( ۲

 صفت( صفت) جوانمرد( + وند) نا / صفت ←( مضارع

 بن) فهم( + وند) نـ( + اسم) زبان/  اسم ←( وند) ی( + صفت) دار خزانه/  اسم ←( وند) ی( + صفت) خواه زياده( ۳

  صفت ←( صفت) خوشايند( + وند) نا/  صفت ←( مضارع

 مفعول
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 به( + اسم) دست/  اسم ←( وند) ی( + بن) گیر( + صفت) سرباز/  اسم ←( وند) ی( + اسم) سپاس( + وند) نا( 4

 .صفت ←(صفت) خودآگاه( + وند) نا/  صفت قید، اسم، ← (اسم) عصا( + وند)

 4گزينه  -41

 :دارد حضور بیت در جمله سه هر نهادِ گزينه، اين در

  آيد در تو چون يکی که در آن از آيد باز بخت

 

 بگشايد دولت در ،ديدن تو میمون روی

 

  ها؛ گزينه ساير بررسی

 .کند می تمنا باری خوردن، جوانان با می( دل) (1

 

  و تمام دل کار شود که جان گداخت (۲

  و خام آرزوی اين در بسوختیم (ما) /   نشد (تمام)     ،(دل کارِ)

 

  نشد (تمام)       ،(دل کار)

 

 شب و روز رفت، من ی ديده دو از (اشک يا خون) که چندان (۳

 

 ۲گزينه  -4۲

 معنی .است شده اشاره اندوزی معرفت به( ۲) در اما ،دارند تأکید «قناعت» مفهوم بر مشترکاً  4و  ۳و  1 های گزينه

 و معنوی نور از نفس، هوای از پیروی و ماديات به توجه زيرا نباش، نفسانی و مادی های خواسته پی در( 4) بیت

 .( کند می کم را تو وجودی ارزش. )کاهد می وجودت روحانی

 ۳گزينه  -4۳

 نهاد نهاد

 گروه نهادی )نهاد(

 نهاد محذوف

 نهاد محذوف مسند محذوف نهاد محذوف

 مسند محذوف نهاد محذوف

 نهاد محذوف
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 خود از گشته، گاه در محرم و است باخبر الهی اسرار از که کسی: است اين( ۳) و سؤال صورت بیت مشترک مفهوم

  است خبر بی

 :ها گزينه ساير مفهوم

 لد شیفتگان و عاشقان روز و حال به کی تا( شاه)=  ممدوح به امید و: معشوق اعتنايی بی و خبری بی از شکايت( 1

  !هستی خبر بی کلی به ،(شاعر ممدوح)=  پادشاه عدل از اًظاهر اعتنايی؟ بی خسته

  (عارفانه) سرمستی طلب( ۲

 !خام هیچ پخته حال درنیابد( 4

 4گزينه  -44

 می معنوی عروج و تعالی باعث مادی وجود و ماديات از گذشتن که است اين 4و سؤال صورت بیت مشترک مفهوم

 .شود

 :ها گزينه ساير مفهوم

  ياران فراق از نالیدن دنیار اين در خود گرفتاری و تنهايی از ،(بهار) شاعر اندوه و حزن( 1

 . دارد برنمی من آزردن از دست نکند، نابود کلی به مرا تا روزگار ؛روزگار توزی کینه از شکايت( ۲

 عشق عالم انتهابودن بی و کرانگی بی( ۳

 4گزينه  -4۵

 در و وابستگی مقابل در و درويشان خاطر فراغتِ و تعلقی بی و وارستگی 4 و سؤال صورت عبارت مشترک مفهوم

  است شاهان بودن ماديات بند

 :ها گزينه ساير مفهوم

  پادشاه از عنايت و لطف طلب /نوازی درويش به توصیه (1

  وصال دانستن ناممکن/  معشوق به وصال از عاشق تامیدی( ۲

 نیز درويشان از پادشاه /اند ساخته خود حاجات و آمال قبله را شاهان که (نیازمندانی) درويشانی نکوهش( ۳

  است تر مسکین

 ۲گزينه  -4۶
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 راه در عاشق که معناست بدين اين و است عاشق فنای 4و  ۳و  1 های گزينه و سؤال صورت عبارت مشترک مفهوم

 معشوق ديدار از عاشق بیخودی خود از و حیرت( ۲) مفهوم اما. بگذرد جسمانیات و ماديات و خود از بايد عشق،

 .نیست ماديات و تعلقات از دوری و فشانی جان از خبری و است

 توجه:

 را مادی وجود ترک سؤال صورت همانند و دارند سؤال صورت عبارت با مستقیم قرابت 4 و 1 های گزينه مفهوم

. کنیم انتخاب است مفهوم اين به تر نزديک که را يکی بايد ۳ و ۲ های گزينه بین از اما دانند؛ می عشق راه الزمه

 که( ۲) به نسبت و است (انسان مادی جسم و وجود عاليق از يکی که) ماديات و عاليق از دوری به توصیه( ۳) در

 .است تر نزديک 4و  1 های گزينه به است، معشوق ديدار حیرت در شاعر

 4گزينه  -4۷

 و )ع( موسی حضرت به خطاب در خداوند است دشمن با خويی نرم و مدارا به سفارش سؤال صورت آيه مفهوم

 دارد، را توصیه همین مشابه نیز( 4) بگويید، سخن نرمی به او با و برويد فرعون سوی به: گويد می هارون برادرش

 .کن ادب را دشمن نرمی، و همواری با هم تو پس گرداند؛ می خود زيردست را آتش نرمی، با خاکستر

 :ها گزينه ساير مفهوم

  نفس با مبارزه به توصیه. کرد مدارا است سرکش دشمن که نفس با نبايد (1

  است بد بنیادش که هر نگیرد نیکان پرتو( ۲

 ناتوان و عاجز دشمن با کردن مدارا به سفارش( ۳

 :توجه

 سخن سؤال، صورت آيه همانند 4 در اما است؛ شده عاجز دشمن با مدارا به توصیه 4 در که است اين ۳ بر 4 برتری

  است قوی دشمن با رفتاری خوش از

 ۳گزينه  -4۸

 مسیر در بايد عاشق و است عشق راه الزمه ها، سختی تحمل که است اين 4و  ۲و  1 های گزينه مشترک مفهوم

 انسان گويدمی شاعر( ۳) در اما بسپارد؛ ها دشواری و بال و رنج به دل و کند رها را طلبی راحت و آسايی تن عشق،

 .است دشوار بسیار برايشان دنیا از جداشدن و مردن دارند، دنیا اين در خوشی زندگی که هايی

 توجه:
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 چنین ۳و  1 های گزينه از کدام هیچ اما. دارند اشاره عشق راه های دشواری به مستقیم تقريباً  4و  ۲ های گزينه

 رسیدن الزمه که همین اما ندارد، اشاره آن های سختی و عشق به چند هر، 1 گزينه، دو اين میان از. ندارند ای اشاره

 .کند می پیدا بهتری اوضاع( ۳) به نسبت داند می کشیدن سختی را هدف به

 ۲گزينه  -4۹

 . است عاشقانه مدهوشی و خبری بی ۲ و سؤال عبارت مفهوم

 :ها گزينه ساير مفهوم

  عشق مستی به غم و درد از عاشق آوردن پناه (1

  معنا عالم به تعلق( ۳

 عشق کیمیايی اثر( 4

 ۳گزينه  -۵۰

 گزينه ساير و سؤال صورت بیت مشترک مفهوم اما ندارد، افتخاری هیچ جوانی و قدرت مال، که است اين( ۳) مفهوم

 :آيد می همه سراغ به و است شمول جهان مرگ که است اين ها

 عام و خاص گلوگیر هست که اجل آب

 بگذرد نیز شما دهان بر و حلق بر                                    

، جان عزيز انسان همانند وامی است که خداوند به او عطا کرده است و اين وام به گردن توست؛ يعنی اين 1معنی 

 بايد پس بدهی.وام )=جان( را 

 ، هر چند تو صیّاِد شیر هستی )= بسیار پرقدرتی( اما تو سرانجام، شکاری هستی اسیرِ چنگالِ گرگِ مرگ.4معنی 

 ۳گزينه  -۵1

  سؤال صورت های واژه از کدام هر بررسی

  اهسی به مايل سرخ اسب :یتُکمَ. /است معنی همین به نیز «باره» اسب، :بارگی/  رام مقابل سرکش، اسب: توسن

  جوانمردی رم،کَ بخشش، :سخا/  نیکويی کرم، بخشش، :فضل

  چیز بی و درويش تهیدست، :مفلس/  درويش و گدا و پوش ژنده :جولقی

  سايبان خیمه، سرير، پادشاه، تخت عَرش:

  کلفت و درشت گلیم ارزش، کم ای جامه: پالس
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 ۲گزينه  -۵۲

  نادرست موارد

  پیروز برگزيده، فايق،( الف

 ( تدبیر آگاهی،: درايت) درفش پرچم، بیرق، رايت،( د

 4گزينه  -۵۳

 :نادرست موارد

  پیشانی :جبین / يقه گريبان، :جیب (1

 .باشد بور و زرد میان آن رنگ که اسبی :کرند /است تیره سرخ رنگ به که استری يا اسب :کهر( ۲

  غروب دير، :گاه بی( ۳

 ۳گزينه  -۵4

 :آنها صحیح شکل و ها گزينه در موجود اماليی های غلط

  گرديده زبون خواره: مخذول ← مخزول( الف

 (پیروی تباع؛) ها سرشت ؛طبع جمع: طباع ← تباع( ب

 4گزينه  -۵۵

 «دوری جدايی،» معنی به «فراق» صورت به بايد و است نادرست «خاطر آسودگی و آسايش» معنی به «فراغ»( 4) در

 .شود اصالح

 4گزينه  -۵۶

 !سولت نه است درست «جالل و شکوه هیبت،» معنی به صولت

 ۳گزينه  -۵۷

 مشهور مذهبی سپید شعر سرودن به بیشتر وی. شود نمی محسوب معاصر گويان غزل جزء «گرمارودی موسوی»

 . است

 1گزينه  -۵۸
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 سیعی از است اثری نام «سنگرسازان روايت» متینی، جالل از است کتابی« معاصر فارسی فصیح نشر های نمونه»

 و پیامبر»  ؛زاده جمال محمدعلی نه است پرويزی رسول «دار وصله شلوارهای» کتاب صاحب .آبادی لطف سلمانی

  جبران خلیل جبران عرب معاصر نويسنده از است کتابی نیز «ديوانه

 ۳گزينه  -۵۹

  سؤال؛ صورت منظومه ی در موجود تشبیهات

  ،(است فريادی مانند من برای لفظ هر) است فريادی لفظ هر مرا( 1

  ،(است دريايی مانند من برای شعر هر) است دريايی شعر هر مرا( ۲

  ،(تشبیهی اضافه) خون شراب( ۳

  ،(تشبیهی اضافه) لفظ دانه ی( 4

 ( است خون کاسه مانند من برای اشک اين) است خون ی کاسه ،(اشک) اين مرا( ۵

 توجه:

 هیتشبی هیچ شده، مطرح انکاری استفهام صورت بهکه  «اشک؟ اين است شهد کجا» ی جمله در باشید داشته دقت

. نیست شهد مانند اشک اين: گويد می و ندارد را چیز دو میان همانندی ادعای گوينده چون است؛ نشده برقرار

 :کنید توجه مولوی از زير مصراع به مطلب اين بیشتر درک برای

 گفت توان نمی اما است، شده تشبیه آتش به( نی) نای بانگ مصراع اين در ؛«باد نیست و نای بانگ اين است آتش»

 تشبیهی پس ندارد، را «زباد و نای بانگِ » میان همانندی اذعای مولوی که زيرا شده؛ تشبیه نیز باد به نای بانگ اين که

 .نیست کار در

 ينا از ترکیباتی و ترکیب اين پس ؛مظروف و ظرف نوعِ از است اضافی ترکیب يک صرفاً «خون کاسه» ترکیب ●

 . پنداشت تشبیهی اضافه نبايد را خون پیاله می، دحقَ ،شراب جام: نظیر قبیل؛

 1گزينه  -۶۰

 :است مشهود جناس و استعاره آرايه دو هر ،ـه و ب الف، ابیات در

 اول مصراع در روان همسان؛ جناس: روان روان، ← جناس/ «يار و محبوب» از استعاره: روان سرو ← استعاره( الف

  «روان و روح» معنی به دوم مصراع در و است «رونده» معنی به

 معشوق خوشبوی طرّه ی و زلف سرِ  يا معشوق ی چهره بر ستهنورُ موی از استعاره: شکن عنبر خطِ  ← استعاره( ب

  ناهمسان جناس: برگ ،بر ← جناس - استعاری اضافه ی: نسرين -( يقه)=  یبجَ - صورت از استعاره: گل برگ -
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 جناس: پا تا، - ناهمسان جناس: سرو سر، ← جناس/ «باال بلند يارِ» از استعاره: روان سرو سهی ← استعاره( ـه

  ناهمسان

  ها؛ گزينه ساير بررسی

  نیهمک ه یاستعار و تشخیص: عقل شدن (شیفته) مفتون - «يار سرخ لبِ» از استعاره :میگون لعل ← استعاره( ج

 عارهاست و تشخیص لب، مددکردن و زلف کردن غارت/ «اري تابدارِ و بلند گیسوی» از استعاره: سنبل ← استعاره( د

 .دارد

 ۳گزينه  -۶1

 قطف تناقض، بنابراين است؛ نرفته کار به تناقضی( الف) بیت در زيرا شوند، می رد 4 و ۲ های گزينه تناقض، آرايه با

 نچو کرد، رد را توان می نیز تضاد آرايه گرفتن نظر در با. هست هم گونه همین که باشد موجود( ـه) بیت در بايد

 از يک هر هایآرايه بررسی به ۳ براساس حال. است( ۳) ما صحیح پاسخ پس شود؛ نمی ديده تضادی( ب) بیت در

 :پردازيم می ابیات

  می شراب،( ۲ دائم و پیوسته( 1: است ساز ايهام مهم های واژه از «مدام: »ايهام( الف

 علت، اين. است بسته را راهش فراوان اشک که ندارد دوست کوی به راهی علت اين به عاشق: تعلیل حسن( ب

 . است شاعرانه و غیرواقعی

 .است شده داده نسبت سرو به که است انسانی اعمال از نشستن و کردن حیا بنشیند؛ حیا ز سرو :تشخیص( ج

  وصال≠( عدبُ) دوری: تضاد( د

 ايهم تواند نمی هرگز است گرفتاری مايه که دام کند می ايجاد تناقض مفهوم، دو اين ترکیب نجات؛ دام: تناقض( ـه

 . باشد رهايی و تجات

 1گزينه  -۶۲

 . است اسمی گروه هسته پس است؛ اسمی گروه دار کسره کلمه اولین «تعیین »

 گروه هسته درستی به و هستند خود گروه دار کسره کلمات اولین «واحد رابطه، مجموعه،» ديگر، گزينه سه در

 . اند شده تعیین اسمی

 4گزينه  -۶۳

 تشکیل اصلی اجزای بررسی به حال. است سؤال عبارت دوم ی جمله «است ساخته ...را او شعر موالناء بینی جهان»

  .پردازيم می موردنظر جمله دهنده

 . است ساخته   ممتاز از را     او شعر     ،موالنا بینیِ جهان

فعلی(مفعول )گروه  نهاد )گروه نهادی(  فعل مسند 
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 :نکته

 + نهاد» ساختارِ  با هايی جمله «کردن و نمودن گردانیدن،» معنايی معادل با «ساختن» مصدر از «است ساخته» فعل

 .سازد می «فعل+  مسند+  مفعول

 ۲گزينه  -۶4

 :هستند سؤال صورت در شده مطرح های واژه معادل ترتیب، به ساختمان اجزای نظر از ،۲ های واژه

 بن+  صفت/ قید ← دورنما=  زيرنويس) ،(صفت+  وند ← ناتمام=  نامنظم) ،(وند+  مضارع بن ← نگارش=  دهش»

 ( ماضی بن+  اسم ← فرسود دست=  آبرفت) ،(مضارع

 :ها گزينه ساير های واژه ساختمان اجزای بررسی

 (مضارع بن+  اسم) خداپسند -( اسم+  صفت /قید) زيربنا -( اسم+  وند) ناشکر -( وند+  مضارع بن) روش (1

 بن+  اسم) پخت دست -( اسم+  صفت /قید) پرده پیش -( مضارع بن+  وند) نادار -( وند+  مضارع بن) کنش (۳

 (ماضی

 بن+  اسم) سرنوشت -( مضارع بن+  اسم) دستبوس -( صفت+  وند) نادرست -( وند+  مضارع بن) آرامش (4

 (ماضی

 ۳گزينه  -۶۵

 :است سؤال صورت الگوی با مطابق گزينه اين اسمیِ گروه

 گذشته            ـِ   شاعرانِ       ی      ها سروده         بعضی

 

 :ها گزينه ساير بررسی

 زمین ايران            ـِ     مبارز          ـِ     پهلوان          کدام ( 1

 

 ـِ           ی مانده جا به          ـِ        روز            پنج (۲

 

 بی خبرـِ              انسانـِ                    عمر

 

 نقش نما صفت اسم نقش نما اسم صفت )صفت مبهم(

 اسم نقش نما صفت نقش نما اسم صفت )صفت پرسشی(

 نقش نما صفت نقش نما اسم صفت )صفت شمارشی(

نمانقش  اسم نقش نما اسم  صفت 
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 ـِ        دالور ـِ                جنگجوی        همان (4

 

  جهانیـِ             جنگ         ی       عرصه

 

 4گزينه  -۶۶

 اي بیت در واژه يک تکرار صرف که باشید داشته دقت. شود نمی ديده تبعی های نقش از يک هیچ گزينه، اين در

 است مراهه تاکید با لزوماً  شود، می تکرار تبعی نقش عنوان به که ای کلمه. آورد نمی پديد تکرار تبعی نقش عبارت،

 و شده تکرار تأکید جهت به نه( 4) بیت در «تو» ه یواژ توضیح، اين با. بگیرد را خود قبلی نقش همان بايد حتماً  و

 . ندارد وجود تکرار تبعی نقش پس است؛ گرفته را خود قبلی نقش که اين به

 (توست به! )= ستتو خدمت جای چه دل يی،تو که صفت بدين)

 

 :ها گزينه ساير در تبعی نقش

 کرارت خود قبلی نقش همان با و تاکید جهت به دوم، بار برای «بار» ی کلمه «:بار» واژه براساس تکرار تبعی ( نقش1

 . است شده

 باری نگاری    بارِ    کشد    بار    اگر دل

 

 «معطوف» تبعی نقش است، آمده «و» عطف حرف از بعد که «سرو قامت حسن» اسمیِ گروه: معطوف تبعی نقش (۲

 . دارد را

 . است «تو» از بدل «طاووس: »بدل تبعی نقش( ۳

 ۲گزينه  -۶۷

 عالم محرم اند، نهاده کناری به را خود ظاهری هوش و عقل که حقیقی عاشقان و عارفان فقط: گويد می موالنا ۲ در

. داردن عشق از خبری بی به ارتباطی مصراع اين بنابراين دارند، را عشق اسرار درک ظرفیت و لیاقت و هستند عشق

 .است درست کامالً  ها گزينه ساير مفهوم

 ۲گزينه  -۶۸

 نقش نما صفت نقش نما اسم صفت )صفت اشاره(

 صفت نقش نما اسم نقش نما اسم

 متمّم نهاد

 مفعول مفعول
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 بايد و شود مادی دنیای اين اسیر نبايد آدمی که اين و است اصل به بازگشت 4و  ۳و  1 های گزينه مشترک مفهوم

  است مفاخره و خود های زيبايی ستودن ۲ مفهوم اما. بازگردد معناست، عالم که خويش حقیقی و واال جايگاه به

 اگر و کرد نخواهد طلوع ديگر( خورشید) روز چراغ درآيم، درخشش به شمع چون هنگام شب من اگر( ۲) معنی

 . گیرد می اش چهره به آستین خجالت از نیز ماه کنم، گری جلوه ماه مثل

 جغدها همانند نبايد انسان اين. شود می او پای فرش فرشتگان، های بال که است واالمقام قدر آن انسان( 4) معنی

 (. باشد مادی دنیای اين گرفتار. )باشد نشین خرابه

 ۳گزينه  -۶۹

 يک مذهبی - ملی نمادهای و اعتقادات و ها آيین رسوم، آداب، از يکی به حماسی متون از ابیاتی يا بیت در هرگاه

 فنک گذاری، تاج به مربوط هايی آيین و رسوم: دارد اشاره میهنی و ملی زمینه به ابیات يا بیت آن شود، اشاره ملت

 نشانه از يکی. است کرده اشاره فرمانده به کاويان اختر دادن به شاعر گزينه اين در....  و ها جشن ازدواج، دفن، و

 به...  و شیوه آيین، رسم، همچون هايی واژه آنها در معموالً که است اين دارند اشاره ملی زمینه به که ابیاتی های

  رود می کار

 ۳گزينه  -۷۰

 اشرف) انسان خدمت در آفرينش همه که اين و است انسان وجودی اهمیت 4و  ۲و  1 های گزينه مشترک مفهوم

  است پشیمانی و ندامت از سخن ۳ در اما. است( مخلوقات

 ۲گزينه  -۷1

 يا و یارهوش يا است مست داند نمی حتی شخص که ای گونه به ؛هستند رتحیّ و سرگشتگی بیانگر سؤال اين ابیات

 گويد می شاعر نخست، بیت در طرفی از. است حیرت وادی بیانگر ابیات اين و حالت اين !کافر يا است مسلمان حتی

 از بعد مرحله بايد مرحله اين پس رود؛ می دست از مرحله اين در است، آمده دست به «توحید» وادی در چه آن هر

 .است حیرت توحید، از بعد و باشد توحید

 توجه:

 ق،عش طلب،: کنید استفاده اتحف طعم سرواژه از توانید می آنها ترتیب و هفتگانه های وادی سپردن ذهن به برای

 .فنا و فقر حیرت، توحید، استغناء معرفت،

 1گزينه  -۷۲

 زيرا شود؛ می حذف ۲ بنابراين است؛ نعمت افزونی کلید کر،شُ دارد، تناسب سؤال صورت مصراع با آشکارا( ب) بیت

( الف) بیت فقط و هستند متفاوت سؤال صورت مفهوم با کامالً( د) و( ج) ابیات. ندارد حضور گزينه اين در( ب) بیت
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 ذایغ از که مهمانی زيرا آور؛ جای به را خدا کرشُ: گويد می شاعر بیت اين در. است ربط بی کمتر( د) و( ج) به نسبت

 .خورد می را خودش روزی و رزق کند، می تناول تو

 1گزينه  -۷۳

 سبیحت «زبان» اگر گويد می شاعر است، شده تشبیه پرنده به زبان يعنی است؛ تشبیهی ی اضافه «زبان مرغ» ،1 در

 ایه گزينه و سؤال صورت منظومه ی مفهوم اما. گويند نمی تسبیح را خدا زبان بی موجودات ديگر پس است، گوی

 گويند می تسبیح را خداوند موجودات همه که است اين 4و  ۳و  ۲

 .هستند استاد ستايش و عبادت در جمادات اما کنند، می انکار را اشیا و جمادات گفتن تسبیح ها انسان( ۳) معنی

 1گزينه  -۷4

 ويژه به هشتم، خوان منظومه کلی مفهوم با که است ناجوانمردی و نامردی نکوهش در اًمشترک 4 و ۳ ،۲ های گزينه

 .تابدبرنمی بار مهر از سر شرايطی هر در که است عاشق وفاداری ،1 مفهوم. دارد تناسب منظومه اين پايان

 توجه:

 سیک اگر يعنی نیست، سؤال صورت دانستن به نیازی است، «ندارد تناسب» سؤال صورت که سؤاالت تیپ اين در

 ار مشترک غیر گزينه و بیابد را مشترک ی گزينه سه است کافی فقط نیاورد، خاطر به هم را هشتم خوان منظومه

 .کند انتخاب تست پاسخ عنوان به

 1گزينه  -۷۵

 خواهم سحرگاه نروم تو کوی از شبانه اگر و کرد خواهم ترک را تو من: گويد می معشوق به خطاب عاشق ،1 گزينه در

 عشق در عاشق پايداری مفهوم ها گزينه ساير در اما است، او ترک و معشوق کردن فراموش بیت مفهوم پس رفت؛

 .شود می ديده

 ۲ گزينه -۷۶

 ساير با و است زنگوله معنی به جلجل ،1 در دارند، تناسب هم با و هستند اسب نوعی با اسب نام ها واژه همه( ۲) در

 ديگر های واژه با( کنند می وصل چکمه ی پاشنه بر که فلزی ابزاری) مهمیز همراهی( ۳) در. ندارد تناسب ها واژه

 ندارد تناسب ها واژه ساير با (پوست و چرم) دوال نیز( 4) در و است نامتناسب

 ۳گزينه  -۷۷

 :نادرست موارد

 راه ناز با و کنان جلوه: رازانگُ/ (دانه: هحبّ) تور و دام: جال /(است «جوانی» معنای به «شباب)» جوان برنا،: شاب

  رونده
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 1گزينه  -۷۸

 :ها گزينه ساير نادرست موارد

  رساننده زيان و گرم بسیار باد: سموم (۲

  رساننده ياری مددکننده،: ممد(/ است «ها گام» معنی به و دمقَ جمع قداماَ) فرارسیدن نهادن، قدم آمدن،:قدوم( ۳

  وحشی پسته رويد، می ايران کوهستانی نقاط برخی در که وحشی و خودرو درختی تنهبَن: ( 4

 ۲گزينه  -۷۹

  (کارورزی پرداختن، کار به: لتعمّ/  انديشیدن :لتأمّ. )است آمده «تعمل» نادرست صورت به «لتأمّ» امالی( ۳) در

 4گزينه  -۸۰

 :ها گزينه ساير نادرست موارد

 ( خطا گناه، لغزش،: زَلّت /پستی خواری،: تلّذِ) تزلّ ← تذلّ (1

 ( گمراهی: اللضَ /درخشان و صاف: اللزُ) ضالل ← زالل (۲

 (پیکار و جنگ :غزا / سرنوشت :قضا) غزا ← قضا( ۳

 1گزينه  -۸1

 :ها گزينه ساير نادرست موارد

  حطام ← حتام( ۲

  مغلوب ← مقلوب( ۳

 هرا ← حرا( 4

 ۳گزينه  -۸۲

  پرتوی سودابه: مترجم آذرباد، نام به ای پرنده (1

  گوته ولفگانگ يوهان: اثر شرقی، - غربی ديوان( ۲

 خسروشاهی هادی سید نصیحت، ناهید شکرچی، محمد :مترجمان جنوب، پنجم سمفونی( 4

 1گزينه  -۸۳

  هستند منثور «الطوايف الطايف( 4) در و «نامه قابوس( »۳) در ،«من ايل من بخارای» و «تیرانا( »۲) در
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 ۳گزينه  -۸4

 می پديد میوه خشک، چوبِ از( خداوند: )ندارد وجود افراق صورت اين در پس ؛است خداوند قدرت وصف در (1

 می وجود به ارزش با و شاهانه مرواريد ناچیز، و کوچک ای قطره از همچنین و دهد می قرار شکر ی،ن در و آورد

 و یبیت هر و بیت اين در «غرقه و طوفان کشتی، گرداب،» های واژه گرفتن قرار شود، نمی ديده تلمیح ،۲ در. آورد

 های البه و عجز (عاشق من): معناست اين به دوم، مصراع( ۳) در ندارد، تلمیح نوح حضرت داستان به لزوماً عبارتی،

 رد) «داد» و حق معنی به «داد» بین بنابراين ندادی؛ مرا حقّ غرورت، و کبر خاطر به( معشوق ای) تو و کردم فراوانی

 شود نمی ديده تعلیل حسن ،4 در. است برقرار همسان جناس ،«پرداختن و عطاکردن و دادن» معنی به( ندادی فعل

 يباز چشمان و زيباتری هم تابان خورشید از ،(معشوق ای) تو. است معشوق زيبايی و سنحُ از توصیفی بیت اين و

 .دارد نیز را سلیمان لکمُ رب سلطه و حمله توان ريزت، خون و

 :نکته

 صرفی وندهای متصل، ضماير ندايی،« ا» ،«ترين تر،» ،«استادی «ی» نکره، «ی» ،(ان و ها مخصوصاً ) جمع های نشانه

 .گرفت ناديده توان می کلمه دو میان جناس برقراری فرايند در را افعال ی شناسه ،«ـن - ـب – می» مانند افعال

 4گزينه  -۸۵

 رد هم( ۲) تناقض، آرايه گرفتن نظر در با. ندارد آمیزی حس( الف) بیت زيرا کرد؛ رد توان می ،1 آمیزی حس آرايه با

 ديده معادله اسلوب( الف) بیت در زيرا شود؛ می رد معادله اسلوب با هم ،۳. ندارد تناقض( ج) بیت چون شود، می

 آرايه بررسی .است( 4) صحیح پاسخ پس. است شده گفته اول مصراع سخن ی ادامه در دوم مصراع و شود نمی

 :4 براساس ابیات های

 یم خجل تو نورانی و زيبا چهره مقابل در خورشید که است اين آسمان در ابرها تشکیل علت: تعلیل حسن( الف

  !گیرد می خود صورت جلوی آستین شرمندگی، از و شود

  رسیدم پايان به رفتن آغاز در :تناقض( ب

 کامالً  دستوری نظر از مصراع دو است؛ اول مصراع مفهوم برای ای تأيیديه و مثال دوم مصراع :معادله اسلوب( ج

 :کنند می بیان را واحد مفهومی البته و هستند مستقل

 افتاده شنگ و شوخ نگار دست به دل

  افتاده بازيگوش طفل چنگ در آتش                          

 سخن شیرينی - ديدن تلخی: آمیزی حس( د

 4گزينه  -۸۶
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 ست؛ا طبیعی و حقیقی امری بیاورد، بويی خودش با اد،ب که اين شود؛ نمی ديده (نمايی آدم) تشخیص بیت اين در

 يک با بويايی حس يک از ترکیبی که را «جان بوی» ترکیب. شوند جايی راهی پا بدون توانند می هم روح و جان

  دانست آمیزی حس توان می است، درونی و نهانی حس

 :ديگر های گزينه های آرايه بررسی

 ره گل /(شدن شکوفا) سفره گشودنِ از کنايه :بسازد سفره برگ: کنايه - است شده مانند مسافر به گل: تشبیه (1

 گل شدنِ پرپر از کنايه: گیرد سفر

 ( ناهمسان جناس) مینا مینو، /راغ باغ، :جناس – اول مصراع در تشخیص و( باران قطرات) لؤلؤ: استعاره (۲

 تشبیهی اضافه: «الله جام» ●

 

 ( ايهام: طاق۳

 )طاق ابرويی(:

 

 جناس همسان:

 طاق -1

 

 جفت -۲

 

 4گزينه  -۸۷

  انی+  نفس=  نفسانی / ی+  بنیاد=  بنیادی ی / شعر=  شعری ی /+  اصل=  اصلی وندی، های واژه

  مايه+  درون=  مايه درون/ ردبُ+  کار=  کاربرد :بمرکّ های واژه

 ی + بند+  تقسیم=  بندی تقسیم ی /+  شناس+  سبک=  شناسی سبک :بمرکّ+  وندی های واژه

 1گزينه  -۸۸

 :ابیات در وصفی های ترکیب تعداد

  ۵←( مبهم صفت :ديگر) ديگر عالم - حلقه هر - دراز زلف - سلسله آن - بد چشم( 1

 تشبیهی اضافه ی صورت این در که ابرویی طاق -1

به قوس طاق و بنای  یار ابروی قوس و خمیدگی) است

 گنبدی تشبیه شده است.(

دارای طاق ابرویی: ابروی یکتا و بی نظیری داری. -2  

 
 خمیدگی و قوس )مصراع اول(

 یکتا، یگانه )مصراع دوم(

 نظیر، لنگه )مصراع اول(

)مصراع دوم(دوتا، زوج؛ مقابل فرد   
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 (عربی زبان در تفضیلی صفت ؛نورانی: انور) انور ی چهره – چهره آن -( رويیدهن) ستهرُنا خط - روشن ی آيینه( ۲

←4  

  ۳ ←( سرخ: حمرا) احمر ی الله – پرخون دل - گرم آه( ۳

 ۳ ←( بو خوش و معطر عنبرين، :معنبر) معنبر زلف - زلف آن - روشن معنی (4

 4گزينه  -۸۹

 . است «رضا سید» از بدل «ده پهلوان: »بدل

 «خود تسلط میزان» اسمی گروه در «خود: »الیه مضاف الیه مضاف

 .است شاخص و آمده اسم از پیش ای، نشانه هیچ بدون که است لقبی و عنوان ،«سید» شاخص،

 بین زمان گیری اندازه واحد يک عنوان به «ساعت» ه یواژ ،«انتظار ساعت دو» اسمی گروه در ؛«ساعت» :ممیز

  است ممیز و گرفته قرار( انتظار) موصوف و( دو) شمارشی صفت

 ۳گزينه  -۹۰

 :ندارند مطابقت مذکور ساختار با که هايی واژه

  اسم+  مضارع بن: شناسنامه/  پسوند+  ماضی بن+  اسم: پدرخوانده

 1گزينه  -۹1

 تهداش کار سرو( بمرکّ يا) «غیرساده» جمله با که دارد ظهور و بروز امکان زمانی در فقط وابسته جمله که دانیم می

 جمله د،بیاي آن سر بر(  ...تا اگر، که: مانند) ساز وابسته ربط حرف که جمالتی يا جمله به غیرساده، جمالت در. باشیم

 کار به ساز وابسته ربط حرف کدام هیچ سر بر که دارد وجود ساده ی جمله دو ،1 در. گويند می( پیرو يا) وابسته

 .است نرفته

 :ها گزينه ساير بررسی

  همیشه بود گويا وصفت به (او             که =) وکا (۲

 

 همیشه بود جا بر من دل                     تا( ۳

 

 من از باشد مستور جمالت شاهد                   تا (4

 

 جمله وابسته حرف ربط وابسته ساز

وابسته جمله حرف ربط وابسته ساز  

 جمله وابسته حرف ربط وابسته ساز
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 4گزينه  -۹۲

 بر حاکم هراس و ترس ؛داشت برمی قدم تاريک ی بیشه اعماق در هراس و ترس با هنگام شب کوزت، که هنگامی

 به را( خار هایبوته ،خاردار درختان درختان، های شاخه) خود اطراف طبیعی های پديده تا بود شده سبب او وجود

 تصور از سخن( 4) در اما شود، می داده نشان ۳ و ۲ ،1 های گزينه در خوبی به تصوير اين. ببیند آور هراس ای گونه

 .است تنارديه انگیز نفرت زن از کوزت خیالی تجسم و

 1گزينه  -۹۳

 نمی عاقل گاه هیچ عاشق که است اين از سخن، ۲ در. است اصل به بازگشت ،1 و سؤال صورت بیت مشترک مفهوم

 مجدد سرودن کردن شروع از سخن( ۳) در. گردد برنمی خودش به رسیده دريا به که سیلی که طور همان شود

 . داندمی سروری الزمه را نژاد و اصل داشتن شاعر و است نژاد و اصل ستايش( 4) در و است مثنوی

 به اشک، به شدن تبديل و گريستن طريق از دارد سعی و است آمده عشق دريای از که است ای قطره دل، ،1 معنی

 .بازگردد عشق دريای

 ۲گزينه  -۹4

 هاگزينه ساير به نسبت ۲ ها، گزينه میان در. است الهی ی اراده و خواست پذيرش سؤال صورت عبارت مفهوم

 خیر به حتماً دهد، روی طريقت رهروان برای که پیشامدی هر درويشی، و معرفت آيین در: دارد بهتری وضعیت

 .(باش حوادث و اتفاقات همه پذيرای پس. )است آنان وصالح

 :ها گزينه ساير مفهوم

 عشق پايان بی و سخت راه در فشانی جان از ناگزيری( 1

  شو عاشق نکن، استخاره( عاشقی) خیر کار در پس است؛ ايام ترين خوش و ترين مبارک عاشقی، زمان( ۳

 ما ولی نیست، بخیل خود بخشی فیض در فیاض خداوند. هستیم خودمان عیوب، و ها کاستی همه ی سرچشمه( 4

  باشیم داشته را لطف و فیض پذيرش لیاقت و شايستگی بايد

 ۲گزينه  -۹۵

 با گويدمی شاعر( ۲) در اما کند؛ می فاش را او راز عاشق، اشک که است اين 4و  ۳و  1 های گزينه مشترک مفهوم

 .اثرگذارم و جانسوز آتش همانند اما هستم، آبی قطره و اشک همچون ظاهر به که اين

 1گزينه  -۹۶
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 ؛کندمی ايجاد گرفتاری خود راه در باشد، خود زيبايی شیفته دانما طاووس مانند که کس هر: گويد می شاعر 1 در

 آن در «ماست بر که ماست از» مفهوم بنابراين شود، می اش گرفتاری سبب او خودشیفتگی و خودپسندی يعنی

  است شده خود گرفتاری مايه شخص خود که زيرا شود، می ديده

 :ها گزينه ساير مفهوم

 .( دارند توجه خود هنرهای از بیشتر خود عیوب به بزرگان. )کند می فیض کسب هم خود عیوب از کامل انسان (۲

  است آشکار حقیقت درک مانع خودبینی خودبینی؛ نکوهش( ۳

 هستند خود ظاهر آراستن پی در خود، نفسِ  تهذيب و باطن اصالح جای به همگان (4

 ۳گزينه  -۹۷

 رسیدن) معشوق و عشق به وصال شرط ماديات و مادی جسم ترک و خود کردن فراموش سؤال صورت بیت مفهوم

 به توصیه( الف) بیت است، رفته کار به مفهوم همین نیز( ه) و( ج) ،(ب) ابیات در. است (وجودی فنای مرتبه به

  است خودپسندی از دوری به سفارش( د) بیت کلی مفهوم و است کالم محور خودشناسی

 محض به نیز جان گذارد؛ می ساحل در را لباسش گذارد، می قدم دريا به که کس هر که طور همان :(ب) بیت معنی

 .کرد فراموش را جسم شد، عشق عالم وارد که اين

 4گزينه  -۹۸

 اام. رومنمی تو کوی سر از روزگار، ستم و ظلم وجود با من گويد می شاعر و است عشق راه در پايداری( 4) مفهوم

 .يابد می تداوم نیز مرگ از پس عشق که است اين ها گزينه ساير و سؤال صورت بیت مفهوم

 ۲گزينه  -۹۹

 نیز و عارفانه و عاشقانه سکوت( 1) در. است عشق راه بودن دشوار و خونريزبودن ،۲ و سؤال صورت مشترک مفهوم

 زندگی بر مرگ ترجیح به( ۳) در شود، می بسته شکوداش زبان شود، عاشق که هر: است کالم محور رضا و تسلیم

 .داند می محبوب به وصال و کامیابی شرط را عشق راه در بردن رنج( 4) و. است شده پرداخته عشق بدون

 1گزينه  -1۰۰

 به هاگل در رنگ بی آب که طور همان: گويد می شاعر بیت اين در. است وجود وحدت اثبات در سؤال صورت بیت

می کند؛ خداوند نیز با آن که يکتاست در پديده ها به گونه های مختلف جلوه می کند. اين  جلوه مختلف های رنگ

بیت به زبان تمثیل به اين نکته ی معرفتی می پردازد که خداوند در همه ی هستی حضور دارد و اوست که همه جا 

 هست.
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ر مادی و جسمانی را مانع ادراک عشق و ، شاعر امو۲، نیز آشکارا به اين نکته اشاره دارد. در 1)وحدت وجود( بیت 

، به عظمت معشوق ازلی اشاره شده است و اين که با نگرش و دانش سطحی و ظاهری آن ۳معنويت می داند. در 

، شاعر عالوه بر توصیف تالش 4حقیقت عظیم را نمی توان ُجست و بايد با شهوت و معرفت به آن دست يافت. در 

 ی بهرگان از عشق و بی دردان پرداخته است.خود در راه وصال، به نکوهش ب

 ۲گزينه  -1۰1

 :اند شده معنی غلط که هايی واژه صحیح معنای

 ( فراموشی: نسیان) تأسف پشیمانی، ندامت،/  خوشگوار عسل، و شهد: نوش

 1گزينه  -1۰۲

  است «بری فرمان» آن صحیح معنی که مطاوعت جز به است درست ها واژه تمام معنی

 ۲ گزينه -1۰۳

 4گزينه  -1۰4

 انتظار دنباي بخیل انسان: »که است اين از سخن متن در ستايش، يعنی «ثنا» و است روشنايی و نور معنی به «سنا »

 .سنا نه است درست ثنا بنابراين. «گیرد قرار ستايش و ثنا مورد مروت اصحاب مانند باشد داشته

 تايشس نیز را او ستايند می را جوانمردان که گونه آن باشد داشته انتظار يعنی ،«کند توقع مروت اصحاب ثنای» ●

  کنند

 ۲گزينه  -1۰۵

 هاندمان نظاير،» معنی به و شده جمع «شباهاَ» و «کالبدها ها، سیاهی و ها سايه» معنای به است بحشَ جمع «اشباح»

  است صحیح «اشباه» بیت معنای به توجه با ؛«امثال و

 4گزينه  -1۰۶

 «سهمقاي و سنجش» معنی به «قیاس» آن درست شکل و ندارد تناسبی عبارت با «فريادرس» معنی به «غیاث» ،4در

 بايد ،طبع موافق میل، مطابق معنی به مطبوع و ندارد عبارت با صحیحی تناسب نیز «متبوع» واژه ی همچنین. است

 (شده پیروی: متبوع. )گردد آن جايگزين

 ۳گزينه  -1۰۷

 4گزينه  -1۰۸

 :ها گزينه بررسی
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 . است مقاومت با پايداری ادبیات به متعلق تعريف، اين (1

 . است ملت يک «خیالی» تاريخ از داستانی روايتی حماسه (۲

 . است «داستانی ادبیات» به مربوط شده ارائه تعريف (۳

 . است درست (4

 4گزينه  -1۰۹

 اند؛ نیامده عبارت با گروه انتهای در «خدا» و «ناف» های واژه «بیامرز خدا غاز زوال و فنا ه یمنظر» عبارت در

 تنگرف قرار با و هستند هماهنگ ها گزينه ساير در شده مطرح های واژه باشند، سجع طرفین توانند نمی بنابراين

 . شوند می محسوب سجع عبارت، يا گروه پايان در

 برگشتم فوراً و ستمجَ بیرون (1

 (میانی يا درونی سجع) بدقواره مصطفای اين وقاحت و پتیاره جهان فريب (۲

 ( میانی يا درونی سجع) دون مردم شقاوت و بوقلمون فلک ثباتی بی (۳

 1گزينه  -11۰

 دناشبین موضوع به اشاره هم آن و شود می ديده بیت در آشکار تلمیحی اما است رفته کار به جناس آرايه ،1 بیت در

  است يوسف پیراهن بويیدن با يعقوب حضرت چشمان

 :ها گزينه ساير های آرايه بررسی

 دل از کنايه :پرخون دل: کنايه /.مکنیّه اند استعاره ی همگی :دريا ی سینه – گوهر رازِ - اسرار تراويدن: استعاره (4

 هکناي پوش؛ پرده - اسرار افشاشدنِ و بیان و بازگوشدن از کنايه: عشق اسرار کردن تراوش - عاشق رنجورِ  و آزرده

 پوشاننده و کننده پنهان از

 و قد خوش يار» از استعاره روان، سرو: رهاستعا - «س» و «ر» ،«غ ق،» صامت تکرار(: حروف نغمه ی) آرايی واج (۳

  «قامت

 موی) عذارش خطّ واسطه به اري ماه همچون صورت( ۲. شد خسوف دچار آسمان ماه( 1: «ماه بگرفت: »ايهام( 4

  است شده مانند ای حلقه به( اري چهره بر ستهرُنو موی) يار عنار خطّ: تشبیه/ شد پوشیده( صورتش بر ستهنورُ

 ۲گزينه  -111

 :۲ براساس ابیات های آرايه بررسی

 ( باشد يار جان از دور الهی،) يار جان از دور( ۲ اري از دوری در( 1 «يار از دور: »ايهام( الف
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 رد آن برای هم را «شراب» معنای توان نمی و است جايگذاری قابل «پیوسته» معنی در صرفاً  بیت اين در «مدام» ●

  ندارد «ايهام» بنابراين گرفت؛ نظر

 يجادا بنابراين است؛ گرفته خود گناه آمرزش برای شفیع و واسطه عنوان به را «سرو» شاعر بیت اين در استعاره،( ب

  است کرده استعاره و تشخیص

 کسی روزگار اين در که گذارد می گوش بر را دستش دو گفتن، اذان هنگام دلیل اين به مؤذن تعلیل، حسن( ج

  !بشنود تواند نمی را حق سخن

 . است کرده مانند جوشان ديگ به را خودش شاعر -( تشبیهیی  اضافه) عشق سودای آتشِ تشبیه،( د

 فراوان ريختن اشک در اغراق اغراق،( ـه

 ۲ گزينه -11۲

 بعد هاگزينه ساير در. است آمده خاص اسم يک از قبل کسره بدون لقب، يک عنوان با و است شاخص ۲ در «امیر »

 :ها گزينه ساير در «امیر» نقش. است نیامده خاص اسم امیر، از

 امیر  سالمتِ (1

 

  بخواست ها کشتی ،امیر( ۳

 

 .آمد فرود خیمه به آمده، جهان آن از امیر( 4

 

 ۲گزينه  -11۳

 سه در اما است، شده استفاده «رفت» يعنی خود اسنادی غیر معنای در رديف، عنوان به «شد» فعل گزينه، اين در

 است رفته کار به «گرديد و گشت» معادل و خود اسنادی معنی در ديگر گزينه

 ( گشت)=  شد دام گرفتار ديد که هر دانه اين (1

 ( رفت دست از رفت،)=  شد نام که دارد فايده چه کنون توبه (۲

 ( گشت)=  شد رام و افتاد تو کمند در بار اين( ۳

 ( گشت)=  شد تمام دفتر و آمد آخر به جهدم (4

 ۲گزينه  -114

 مضاف الیه

 نهاد

 نهاد
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 :ها گزينه بررسی

 (رفت)=  شد   میخانه به   دوش   ،نشین خلوت زاهد( الف

 

 .( خواهد نمی مسند پس است، غیراستادی مصراع اين در «شد» فعل )

  سقراط خواند را احمقی نشايد( ب

 

 .(دارد نیاز مسند و مفعول به «صدازدن و گفتن نامیدن،» معادل مصراع، اين در خواندن)

 (گرديد گشت،)=  شد مجلس میر که کن نگه شهر ایگد  ج(

 

 بتصح شمريدش غنیمت ،است عزيز گل (د

 .( شماريد غنیمت را( گل) او همدمی و همنشینی)

 .دارد نیاز مسند به «آوردن حساب به» معادل و «شمردن» مصدر از شمريد ●

 آمد  بهمن)=رفت( و شد  دیهـ( 

 

 .( ندارد نیاز مسند به و است غیراستادی گزينه اين در شد)

 4گزينه  -11۵

 کردند مذات پرتو شعشعه از خود بی

 

 ( گردانیدند ساختند،)=  کردند خود بی ذات پرتو ی شعشعه از مرا ←

  دادند مصفات تجلی جام از باده

 

 .دادند من به صفات تجلیِ جام از را (ای) باده ←

 1گزينه  -11۶

 فعل متمم قید نهاد

 مسند مفعول

 مسند مفعول

 مفعول مسند مسند

 فعل نهاد فعل نهاد

 مفعول مسند

 متمم مضاف الیه مفعول
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 نشانه م،دهی نسبت انگشتش به کنیم منتسب نويسنده عقل به که اين جای به را ای نوشته اگر: سؤال بیت معنی

 رامو و اعمال اين نبايد است، خداوند هستی، امور همه عامل و جنبان سلسله که وقتی همانطور ماست فکری کوتاه

 . داد نسبت( طبیعت با انسان بدن اعضای) ارکان به را

 ۳گزينه  -11۹

 با اصل به بازگشت و عروج و تعالی به دعوت و انسان واالی جايگاه بیان ۳ و سؤال صورت بیت مشترک مفهوم

 .است خدا به بازگشت

 از مجاز) طوبی درخت به و کنی پرواز بايد تو: گويد می( ۳) در شاعر هفتم؛ آسمان در است درختی نام «طوبی»

 ناي گرفتار تو چون ای پرنده که است حیف کنی؛ سر را ات نغمه آنجا در و رسیب( اصل=  حقیقی و اصلی جايگاه

 .باشد( مادی دنیای) قفس

 : ها گزينه ساير مفهوم

 . کند نمی حل را مشکالت زمان گذر (1

 . ندارد سازگاری سرِ هنر، و علم اهل با روزگار (۲

 .است محدود مادی جهان در آدمی /.ندارد را ما پرواز و ما عظمت گنجايش آسمان تنگنای (4

 1گزينه  -1۲۰

 است؛ من های نغمه و آواها همین در من اسرار: گويد می شاعر نخست مصراع در: دارد مفهوم دو سؤال صورت بیت

 توان ما، ظاهری ادراکات که شده پرداخته مفهوم اين به دوم مصراع در و است من باطن بیانگر من حال ظاهر يعنی

 : است کرده تکرار را سؤال صورت اول مصراع مفهوم ،1 در سعدی. ندارد را باطنی اسرار و حقايق درک

  است من درون سوز بیانگر من، اشعار سوز

 :ها گزينه ساير مفهوم بررسی

 مادی های جذابیت و ظواهر بر معشوق برتری (۲

 .ربايد می عاشق دل از را قرار و صبر ار،ي زيبای و لطیف رویِ ديدن/  عاشق صبری بی و قراری بی( ۳

  رجالفَ فتاحمِ  الصبرُ  /آن فوايد و صبوری (4

 1گزينه  -1۲1

 ايرس و سؤال صورت بیت مفهوم اام. اعتناست بی عاشقان تابی بی به عشق که پرداخته نکته اين به شاعر، 1 در

 و معشوق خواهان و طالب که آن و است دشوار( عشق)=  محبوب و مقصود به رسیدن راه که است اين ها گزينه

 . برسد آن به تا خرد می جان به را ها سختی همه است، خواسته
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 4گزينه  -1۲۲

  است دنیوی ماديات به نداشتن قتعلّ و رادمردان وارستگیِ ،4 و سؤال صورت عبارت مفهوم

 :ها گزينه ساير مفهوم

 . شمارد می غنیمت را اکنون و حال عاشق، و رند/  فرصت شمردن غنیمت (1

 . شناسند نمی را اهلل اولیاء اند، نشناخته را خود که افرادی( ۲

  زمانه مشکالت رغم علی قدمی ثابت به سفارش( ۳

 ۲گزينه  -1۲۳

 سیدرمی مسکینان و افتادگان فرياد به پادشاه بس از: گويد می نظامی و است پادشاه دادگستری و عدالت ۲ مفهوم

 آن فوايد و تواضع ها گزينه ساير و سؤال صورت بیت مفهوم اما. کردند فراموش را انوشیروان عدالت جهانیان که

 . است

 .شودنمی قدر بی و خوار هرگز باشد، متواضع من مانند که کس هر. داد آزادگی من به تواضع و افتادگی ،1 معنى

 :توجه

 .است مسکینان و بیچارگان معنی به «افتادگان» ،(۲) در

 ۳گزينه  -1۲4

 خود از. )است شده خبر بی خود از دارد، خبر معشوق از که کسی که است اين 4 و ۲ ،1 های گزينه مشترک مفهوم

 .است معشوق نزد فقط عاشق درد دوای که است اين، ۳ مفهوم ،(حقیقت و معشوق ديدار با خودی بی

 4گزينه  -1۲۵

، نیز 4ضحّاک سرانجام به کیفر کارهای زشت خود گرفتار می شود و نهايتاً از پا درمی آيد و در بند می شود. در 

 ستمگران اشاره دارد:شاعر با بیانی تمثیلی به عاقبت شوم 

کبک، مورچه ای را شکار کرد و خورد و سپس باز پرنده ی شکاری آمد و از کبک قصاص گرفت )او را شکار کرد(؛ 

 پس از آن عقابی آمد و با پرنده ی شکارِی باز همان معامله را کرد؛ يعنی او را شکار کرد.

 مفهوم ساير گزينه ها:

 شقان را تصرّف کرده است.غم عشق، دل های عا ۲و  1گزينه های 

 ( هر کسی را بهر کاری ساختند.۳

 4گزينه  -1۲۶
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 واژه معنی «پی در پی») پی، در پی نه است «رقیب» و «حريف» معنی به هماورد است، نادرست هماورد معنی( 4) در

 .( است متواتر

 ۲گزينه  -1۲۷

 اند نادرست( است شريعت مقابل طريقت) «طريفت» و «ترس و سهم» ،«رقعه» ترتیب به( د) و( ب) ،(الف) موارد در

 .هستند درست همگی ها معنی ساير و

 ۳گزينه  -1۲۸

 ۳گزينه  -1۲۹

 در( نیکی و خیر: الحصَ /جنگ افزار :الحسِ). شود «صالح» صورت به بايد و است نادرست« سالح( »ب) عبارت در

 است شده نوشته «مضاهرت» نادرست شکل به «مظاهرت» نیز( ج) مورد

 4گزينه  -1۳۰

 چشمه مستسقی،» های واژه همراهی به توجه با است؛ «درخشان و صاف» معنی به اللزُ و «گمراهی» يعنی ضالل

 اللضَ نه است صحیح اللزُ «سیرشدن نوشین، ی

 ۲گزينه  -1۳1

 :نادرست موارد

 مُهملی ←( مُحملی ۳       مستغالت ← مستقالت (1

 صراراِ ← سراراِ( 4

 ۳ گزينه -1۳۲

 و هاداستان فرهاد، شیرين قصّه ی اما مجنون و لیلی ورزی عشق پیرامون است غنايی اثری نظامی مجنون و لیلی

 مقدس دفاع دوران و اسالمی انقالب درباره است عربلو احمد از رواياتی

 .هستند عرفانی اثری دو هر «معنوی مثنوی» و «نامه الهی( »1

 .هستند( خودنوشت زندگینامه) اتوبیوگرافی دو هر «پاريس تا پاريز از» و «روزها» (۲

  عرفانی مسائل و مباحث پیرامون هستند آثاری دو هر «فیه ما فیه» و «العشق حقیقة فی»( 4

 1گزينه  -1۳۳

 :اما است؛ شده معرفی درست اثر شش ی سراينده يا نويسنده
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 به دری» ؛(سرشک. م) کدکنی شفیعی محمدرضا دکتر سروده است شعری مجموعه «باران شب در درخت مثل»

 «خورشید ی خانه

 سمفونی» و است «سانتاماريا» آثار مجموعه نويسنده شجاعی، مهدی سید. است هراتی سلمان آثار از يکی عنوان

  سوريه مشهور شاعر قبانی، نزار از است سرودهای نام نیز «جنوب پنجم

 ۲گزينه  -1۳4

 و نیست مشهود نیز جناس آرايه بیت، در البته. شوند می رد تلمیح با هم( 4) و( ۳) های گزينه تشبیه، و تضاد با( 1

  کرد رد را( 4) توان می هم آرايه اين گرفتن نظر در با

  :(۲) براساس بیت های آرايه بررسی

 .است شده (آشفته و لرزان و صفت ديوانه) مجنون حاصلی بی غم از( بید های شاخه) بید :تعلیل حسن

 ن،آ برداشت قابل غیر معنای و است «لرزان و ديوانه» بیت در واژه اين برداشت قابل معنای! «مجنون» :تناسب ايهام

 . دارد تناسب «بید» و «چمن» های واژه با برداشت قابل غیر معنای همین البته که «بید درخت از ای گونه»

 ها مصراع جايی جابه شرط همچنین. است اول مصراع برای ای تايیديه و مثال و مصداق دوم مصراع :معادله اسلوب

 . دارد وجود بیت در معادله اسلوب بنابراين است؛ برقرار هم

 ۳گزينه  -1۳۵

 يدهد تناقض( د) بیت در هستیم؛ رو روبه( د) و( ب) بیت دو با کنیم، دادن پاسخ به شروع «تناقض» ی آرايه با اگر

( ج) و( ه) بیت دو در «آمیزی حس» آرايه گرفتن نظر در با حال. شوند می حذف 4و  1 های گزينه بنابراين شود، نمی

 .نیست موجود آمیزی حس( ه) بیت در و شود می ديده( ج) بیت در آرايه اين که يابیم می در

 (: ۳) براساس ها آرايه بررسی

  کوی بوی، ← جناس( الف

  متناقض و معمول غیر است امری بودن غريب خود شهر در خودم؛ شهر غريبِ ← تناقض( ب

  شنوايی و بويايی حس دو ترکیب شنیدن؛ بو ← آمیزی حس( ج

( لگ) به مشبه چون و دارد بو که شده مانند گلی به محبت واقع در(: استعاری )اضافه ی محبت بوی ← استعاره( د

 ه یاستعار و استعاری اضافه ما ترکیب. است آمده به مشبه های ويژگی از يکی همراه مشبه صرفاً  و است محذوف

 . است مکنیه

  بودن مطیع و تسلیم «:داشتن فرمان خط بر سر» /ساختن محروم: «کردن بیرون دايره از» ← کنايه( ه

 4گزينه  -1۳۶
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. /ستا شده مانند سیل به غم غم سیلِ - است شده تشبیه طوفان به بال بال طوفان(: تشبیهی ی اضافه) تشبیه

 «عاشق وجودِ» از استعاره خانه؛:استعاره

 !دل ای -( مکنیهه ی استعار و تشخیص) صبا باد رقصیدنِ استعاره /.ندارد وجود تشبیه (1

 .ندارد تشبیه (۲

 .دانست (مکنیه اي بالکنايه ه یاستعار) استعاره نوعی را «بشکستی عهد» و «بريدی مهر» توان می ●

  بريدی    (طناب و رشته مانند) را مهر

 

 مکنیه ه یاستعار باشد، حاضر به مشبه ويژگیهای از يکی و مشبه فقط و شود حذف به مشبه تشبیه، ارکان از اگر ●

 . داريم

  ؛ديوارند بر صورت دگران رويت، پیش: تشبیه./ ندارد استعاره( ۳

 .ديوارند روی بر نقاشی تصوير و تابلو همچون تو، زيبای چهره با مقايسه در ديگران

 

 ۳گزينه  -1۳۷

: از دانعبارت ترتیب، به ها، موصوف بنابراين ؛شوند می نامیده «موصوف» هستند صفت دارای که هايی گروه هسته

 .دارند «متمم» و «مفعول» ،«نهاد» نقش ترتیب به بیت، در يک هر که گوشه و فتنه چشم،

  برخیزند صبح خواب کز تو مست  چشم   دو

 

  برانگیزند   ای گوشه   هر به ( را)   فتنه    هزار

 ۳گزينه  -1۳۸

  ماهتاب          آخرين      ديدن       -     آبی         آسمان    اوج

 

 :ها گزينه ساير بررسی

 (ندارد وابسته ی وابسته) دوست    مشکین    زلف( 1

 

 وجه شبه مشبّه به محذوف مشبّه

مشبّه  مشبّه

 به 

 صفت نهاد صفت

 متمم صفت مفعول صفت

 مضاف الیه صفتِ مضاف الیه هسته صفتِ مضاف الیه مضاف الیه هسته

 مضاف الیه صفت هسته
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 کبوتر           دو           پرواز

 

 )وابسته ی وابسته ندارد.(  زندگی    شیرين     قصّه ی( ۲

 

  )وابسته ی وابسته ندارد.(  گل    آتشین    رخسار

 

 سوخته دل      عاشقان    فرياد( 4

 

 )وابسته ی وابسته ندارد.(    پايیز       زرد  برگ های

 

 ۲گزينه  -1۳۹

 :گرفت نظر در تبعی نقش آن برای توان نمی واژه يک تکرار با فقط

 «کوری    هر    کوریِبر»

 

 رارتک تأکید جهت به دوم «کوری» همچنین ؛نیستند نقش هم مشابه های واژه گروه، اين در بینید می که طور همان

 .ندارد وجود تکرار تبعی نقش پس است؛ نشده

 : ها گزينه در تبعی های نقش بررسی

 ازن کنم ناز/  ...الف زنم الف( 1

 

 است خیره من ز کنون خود آسمان،( ۳ 

 :نکته

 :باشند خود منه مبدل معرف و شوند ظاهر بدل نقش در توانند می گاهی( خويشتن خويش، خود،) مشترک ضماير

 سخن نوعی هر گويند بدن، از جان رفتن در

 مضاف الیه صفتِ مضاف الیه هسته

 مضاف الیه صفت هسته

 مضاف الیه صفت هسته

 صفتِ مضاف الیه مضاف الیه هسته

 مضاف الیه صفت هسته

 مضاف الیه متمم

 تکرار تکرار

 بدل
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 رود می جانم که ديدم خويشتن چشم به خود من                                 

 

 چرخ و زمین (4

 

 1گزينه  -14۰

 و گذار و گشت» معنی به و اسنادی غیر نوع از 1 بیت، در فعل اين است؛ رديف تست، اين ابیات در «گردد» فعل

 .است اسنادی ديگر گزينه سه در اما است، «کردن سیاحت

 (شود می شود،=  گردد) گردد خانه هم عدم با وجودش (۲

 

 (شود می شود،=  گردد) گردد ديوانه او شمع نور ز( ۳

  

 (شود می شود،=  گردد) گردد بیگانه ماهیان کلّ به (4

 ۳ گزينه -141

 :دارد نیاز مفعول به که است بمرکّ فعل يک جمله، اين در کند، می «اعالم» فعل

 آزمون نهايی شدگان پذيرفته اسامی    کشور ارزيابی و سنجش سازمان

 

 کند می اعالم زودی به را

 

 .هستند مسند و مفعول دارای «کرد می تلقی»و «نديدند» ،«اند دانسته» های فعل ها، گزينه ساير در اما

 .اند دانسته مناظره فن مبتکر را توسی اسدی فارسی، ادبیات در (     ادبی مورخان و محققان)( 1

 

 . دارد نیاز مسند و مفعول به پنداشتن، و يافتن ديدن، معادل «دانستن» مصدر از «اند دانسته» فعل ●

  .نديدند    نیاز بی را خويش ی.... همه با والنفعم (۲

 مضاف الیه بدل

 معطوف

 مسند

 مسند

 مسند

 گروه مفعولی )مفعول: اسامی( گروه نهادی )نهاد:سازمان(

 فعل

 فعل مسند مفعول نهادِ محذوف

 فعل مسند مفعول نهاد
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 .(دارد نیاز مستند و مفعول به پنداشتن، و دانستن افتن،ي معادل «ديدن» مصدر از «نديدند» فعل ●

 ا،ر بقا برای تنازع در دايم درگیری مولوی( / او) (4

 

 . کرد می تلقی انسانی شأن خالف امری و روحانی سیر خط از انحراف

 

 ( شمرد می پنداشت، می=  گرد می تلقی)

 4گزينه  -14۲

 (عشق بخشیِ تعالی. )است آدمی وجود کمال و ارزشمندی ی مايه عشق، 4 و سؤال بیت مشترک مفهوم

 :ها گزينه ساير مفهوم

 یب و ارزش که همچنان ما، قلب و نداشت ما به عنايتی و نظر معشوق که افسوس، معشوق؛ توجهی بی از شکايت( 1

 !ماند مقدار

 (عارفان وارستگی) دنیوی اعتبارات و ماديات به حقیقی عارفان اعتنايی بی و توجهی بی( ۲

  است نیازی بی اساس و اصل خرسندی، و قناعت /ها داشته به بودن قانع (۳

 ۲گزينه  -14۳

 در وقتی:  ۲معنی. است( نصیحت نداشتن تأثیر) نصیحت شنیدن برای شنوا گوش نداشتن ،۲و سؤال عبارت مفهوم

  يیگو ترک را( گفتن نصیحت) زدن گوی است بهتر کنی، می نصیحت که کسی ای نداری، سررشته چوگان بازی

 :ها گزينه ساير مفهوم

 پندشنیدن ضرورت ( 1

 . است معنويات درک الزمه ماديات از کشیدن دست( ۳

  شنیدن پند ضرورت/ دنیا به دلبستگی و تعلق ترک به دعوت( 4

 1گزينه  -144

 :ندارد ثمری تهیدستان از کردن درخواست ،1 مفهوم

 مفعول

 فعل مسند
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 را خود دامن سرو، درخت زير میوه امید به که است کسی مثل کند، دراز تهیدستان پیش را خود دست کس هر

 .(ببخشند که ندارند چیزی آتان چون است؛ بیهوده تهیدستان از درخواست) !بگشايد

 .است خود های داشته به کردن قناعت با نفس عزت حفظ ها گزينه ساير مشترک مفهوم

 توجه:

 منت حتی نبايد که اين و نفس عزت رعايت به ۳ اما اند، پرداخته آن فوايد و قناعت به آشکارا 4و  ۲ های گزينه

 تنگدستی عین در نفس عزت رعايت ديگر، عبارت به. دارد 1 به نسبت بهتری اوضاع ،۳ حال هر به اما ،کشید را خضر

 .نخواهید چیزی تهیدستان از کند می توصیه که 1 مفهوم تا است تر نزديک قناعت به

 ۲گزينه  -14۵

 : گويد می غزنوی سنايی نیز، ،۲ در. است دادن پاسخ خوبی با را بدی تست محوری مفهوم

 . کن خوبی آنها به تو رساندند، آزار و کردند بدی تو به مردم اگر

 :ها گزينه ساير مفهوم

 فادهاست باغ اين زرد گل و سرخ گل از که کسی آن است، پشیمانی باعث ها، موقعیت از موقع به نکردن استفاده (1

 .شود نمی پشیمان گاه هیچ ،(برد بهره زندگی های فرصت و ها لذت از) کرد

  يار ديدار و وصال از شادمانی ابراز( ۳

 . بود سختی و رنج با همراه ما زندگی سراسر زندگی های تلخی و ها رنج ها، ناخوشی از شکايت( 4

 ۳گزينه  -14۶

 . اوست تقدير و خداوند خواست پذيرش( ۳) و سؤال صورت عبارت مشترک مفهوم

 :ها گزينه ساير مفهوم

 .است قیامت روز در آدمی فريادرس ايمان،/  ايمان اهمیت و ارزش (1

 گوشه به توصیه. است خاطر آرامش و آسايش مايه دولتی، و ديوانی مناصب و مشاغل از دوری و نشینی گوشه( ۲

  !اهلل امان فی المفلس/ عزلت و نشینی

 کردن رها را شغلی و منصب: «گفتن عمل ترک» ●

  است گزند از ماندن دور و خاطر امنیت سبب خداوند، به ايمان / کن پادشاهی و باش خدا با( 4

 4گزينه  -14۷

 :کشد می بند به دماوند کوه در را ضحاک فريدون، خوانديم، ۲ فارسی در که طور همان
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 «بند به گردش دماوند کوه به/  ندنوَ چون را اکضحّ بیاورد»

  است خويشان و خانواده از او دورافتادن و ضحاک شدن کشیده بند به از سخن نیز( 4) در

 :ها گزينه ساير بررسی

 سیاوش خون انتقال به فرامرزی دست به افراسیاب، فرزند «سرخه» شدن کشته: «سرخه» سرنوشت بیانگر (1

 .( کرد نیم دو به ه،ارّ با را او جمشید، يافتن از پس اکضح) ضحاک دست به جمشید شدن کشته (۲

 .کشت و افکند چاهی در را مرداس خود، پدر ابلیس، همدستیِ با ضخاک: «مرداس» مرگ ی صحنه توصیف( ۳

 4گزينه  -14۸

 نمی درک را عارف و عاشق سخن و حال است، بهره بی معرفت و عشق از که کسی: 4 و سوال بیت مشترک مفهوم

 . کند

 :ها گزينه ساير مفهوم

  است کالم صاحب ناپختگی نشانه نسنجیده و خام کالم (1

 قعاش که افرادی شوم سرنوشت /.شوند می گرفتار دوزخ داغ به نکند، شان پخته عشق دنیا اين در که افرادی (۲

 .نیستند

 بی و خام سودای پی در آگاه انسان اين که شد طور چه: گويند می من سر پشت ديگران :عاشق کردن مالمت( ۳

 ؟!شد تباه و رفت عشق سرانجام

 از برخی اشعار در رو اين از کردند؛ می نکوهش پیوسته را دينداری به متظاهر و رياکار زاهدان از گروهی عرفا ●

 شريعت به پايبند را زاهدان شعراء برخی چنین هم. است شده هاد به تندی و سخت حمالت حافظ، ويژه به شاعران

 . اند دانسته عشق لطايف و معرفت و طريقت از خبر بی و دين ظاهر و

 زسو از خبر هرگز معرفت، و عشق از خبر بی زاهدِ که است معتقد( بیت ی گوينده) ساوجی سلمان ،نیز( 4) بیت در

 .ندارد عشق

 4گزينه  -14۹

مفهوم عبارت صورت سؤال، دلبستگی داشتن به زيبايی های دنیوی )شیفته ی زيبايی های جهان شدن( است. 

، سخن 4آمده است. در  ۳و  ۲و  1های  مفهوم مقابل آن يعنی عدم دلبستگی به زيبايی ها و تعلقات دنیوی در گزينه

 از دشوار بودن ترک تعلقات است.

 1گزينه  -1۵۰
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خود را مسبّب و مسئول گرفتاری ها دانستن )از ماست که بر ماست(  4و  ۳و  ۲مفهوم مشترک ابیات گزينه های 

 برد.، صحبت از اين است که انسان کامل از عیب های خود بیش از هنرش بهره می 1است، ولی در 

 ۳گزينه  -1۵1

 پس .است «کشیدن بیرون و کشیدن بر» معنی به «براهیختن» اما است؛ مترادف «پیکار و آورد کارزار،» با «بردن»

 نادرست هم( 4) پس ،«ترسناک و آور وحشت» يعنی «موحش» و است معنی هم «منکر» با «زشت». شود می حذف ۲

 «قهر. »است ۳ صحیح، پاسخ و شود می رد هم ،1 پس نیست، «ستوه» برای مناسبی معادل «گرديده زبون. »است

 «گرديده زبون و خوار» يعنی «مخذول» و است «غضب و خشم» معنی به

 ۲گزينه  -1۵۲

 :کدام هر درست معنی و نادرست موارد

 به شتر،: هیون) تندرو اسب اسب،: نوند /.(است «دهشت» واژه معنی «هراس») بخشش: شهِدَ/  شکارگاه: دمتصیّ

  نیرنگسازی و دروغ: تلبیس/ ( اندام درشت و هیکل قوی شتر ويژه

 ۳گزينه  -1۵۳

 :ها گزينه ساير نادرست موارد

 . باشد بور و زرد میان آن رنگ که اسبی کرند؛ (1

 ( تهیدست درويش، پیروزی) دير بیگاه؛( ۲

 ها کناره اطراف، کنف، ج :اکناف( 4

 ۳گزينه  -1۵4

 «زلت» يعنی گناه و لغزش و خطا با است «بخشا» آن مضارع بن که «بخشودن» مصدر است؛ درست کامالً تزلّ  ۳ در

  است درست و معنی با( خطابخش) «بخشا زلت» ترکیب پس دارد، تناسب

 :ها گزينه ساير نادرست موارد

 یحصح «تابع و فرمانبر مطیع،» معنی به مورمأ عبارت، معنای و محتوا به توجه با: «آبادشده آباد،» يعنی معمور (1

 ( کردن نفس هوای تابع و مطیع را خود گردانیدن، نفس مامور را خود. )است

  است «طامحُ» آن صحیح امالی و است نادرست «حتام» (۲

  «ترسناک» معنی به است هايل است عبارت مناسب چه آن و است «مانع و ديوار» معنی به حايل (4

 4گزينه  -1۵۵
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 سؤاالت گونه اين در. «مستقالت» نه است درست «مستغالت» بدهید تشخیص توانید می هم متن بررسی بدون

 نیاز د،دارن اماليی شکل يک تنها که هايی واژه نادرستی يا و درستی تشخیص برای. برويد ها گزينه سراغ به ابتدا

 رد هستند مشابه و آوا هم دارای که را ها گزينه ساير کلمات نبود، ها واژه اين در پاسخ اگر. نیست متن خواندن به

 باشد فعلی پیشوند ،باز اگر هم ،1. دارند اماليی شکل يک تنها ۳و  ۲ های گزينه سؤال اين در. کنید بررسی متن

  است درست شکل همین به فقط

 1گزينه  -1۵۶

 :ها گزينه ساير نادرست موارد بررسی

  مهمل ← محمل( ۲

  رثا ← رسا (۳

 مغلوب ← مقلوب (4

 1گزينه  -1۵۷

 ۳گزينه  -1۵۸

 4گزينه  -1۵۹

 ادبی علت بیت، در که باشید داشته توجه. شوند می رد ايهام و مجاز با 1 و تشبیه و تعلیل حسن با ۳و  ۲ های گزينه

 اين و شود می زارتر پیوسته من های ناله میدهد آزار هجرانت با مرا تو عشق بس از گويد می شاعر شود، نمی ديده

 . شود می گدازتر و سوز با انسان ناله آزار، هنگام به که است واقعی علت يک

 :4 های آرايه بررسی

 /کردن جفا و جور: دادن گوشمال: کنايه /. دارد استعاره و تشخیص بیت پس دهد، می گوشمال عشق: استعاره

  دوم مصراع درـِ / / مصوت و نخست مصراع در/ ز /صامت :آرايی واج /زار و زير: جناس

 ۳گزينه  -1۶۰

 و «وصل» میان و است برقرار ناهمسان جناس «طوالنی و طوفانی» چنین هم و «هست و دست» بین بیت، اين در

  تضاد ی رايهآ «هجران»

 :ها گزينه ساير بررسی

 (:اول مصراع در) «چنگ» ← تناسب ايهام (1

 ( برداشت قابل معنای) سیطره و سلطه از مجاز دست؛ از بخشی( 1
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 . دارد تناسب( ساز نوعی معنی در)  «عود» و «چنگ» با که(:برداشت قابل غیر معنای) ساز نوعی( ۲

 : «عود»

 قابل غیر معنای) ساز يک نام( ۲ ،(برداشت قابل معنای. )رسد می مشام به خوش بوی آن سوختن از که چوبی نام( 1

 . دارد تناسب دوم مصراع در «چنگ» ی واژه با که (برداشت

 . ندارد وجود بیت در ← تعلیل حسن

 .ندارد ← آمیزی حس/ . است شده خنده سرمايه گريه، - گريه از شدن خندان و شاد ← پارادوکس (۲

 .ندارد ← استعاره. /شود می يافت ظلمات در قولی به که حیات آب داستان به ← تلمیح (4

 :کنید دقت

 در. دباشن استعاره توانند نمی بنابراين اند، رفته کار به خود واقعی و حقیقی معنای در «گنج» و( مرواريد) «لؤلؤ»

 حقیقی معنای در آن های واژه بايد پس است؛ اول مصراع در شده مطرح ادعای برای تمثیلی دوم مصراع حقیقت،

 .باشند خود

 1گزينه  -1۶1

 معادله اسلوب شروط از يک هیچ( الف) یتب در که زيرا شود؛ می رد ،4 ،«معادله اسلوب» آرايه گرفتن نظر در با

 وباسل نقض داليل از يکی که رفته کار به «چو» ساز وابسته پیوند مصراع دو میان که اين هخاصّ شود، نمی ديده

 توان می هم «استعاره» با. ندارد وجود اغراق( ج) بیت در چون شود، می حذف نیز 4 «اغراق» آرايه با. است معادله

 :است 1 پاسخ بنابراين تشخیص، نه و است رفته کار به مصرحه استعاره نه( ه) بیت در چون کرد، رد را

  «محبوب و يار» از استعاره (:نشین خیمه هِما) گهیخر ماه ← استعاره( الف

 ود،ش می وی نصیب محنت و رنج فقط تعلقات، و ماديات به( شخص فالن) خواجه دلبستگی از ← معادله اسلوب( ب

 . شود می( باربر) الحمّ نصیب عرق فقط سنگین بار حمل از (که طور همان)

  است کرده تشبیه ديوانه به را خود بیت ی گوينده ← تشبیه( ج

 . آورد می در حرکت به را آسیايی فراوانی، از سعدی، چشم اشک ← اغراق( د

 .کند نمی اثر (من در تو آتش)( ۲. شود نمی ور شعله (من در تو تش)آ( 1: (گرفتن در) درنگیرد ← ايهام( ه

 ۳گزينه  -1۶۲

 دوم «دمساز» و( «هستی» فعل معادل است اسنادی «ی» تابی، بی در «ی») است معطوف «تاب بی» گزينه اين در

 . دارد تکرار نقش
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 :ها گزينه ساير بررسی

 .است نرفته کار به تبعی نقش( 1

 دقت کنید:

ه واژ ،نخست سروده در تغییر؛ هیچ بدون قبلی، نقش همان با جمله يک در است کلمه يک تکرار تکرار، تبعی نقش

 :است شده تشکیل جمله سه از گزينه اين حقیقت در. دانست تکرار توان نمی را «عاشق» ی

 م،عاشق)من(

  

 ،(هستم) صبح ی ستاره عاشق)من( 

 

 ،()هستم سرگردان ابرهای عاشق )من(

 

 ناکامی و حسرت های شعله با( ۲

 

 سکوت و خلوت اين دل در( 4

 

 4گزينه  -1۶۳

 .است مرکب واژه يک ،«عام و خاص گلوگیرِ » اسمیِ گروه هسته عنوان به «گلوگیر» گزينه اين در

 :ها گزينه ساير بررسی

 .شود نمی ديده بیت اين در مرکب واژه (1

 :کنید دقت

 .( «محل و جا» معنی به است پسوند کلمه اين در دان. )بمرکّ نه است وندی واژه «چراغدان »

 . ندارد وجود بیت در مرکب واژه (۲

  است بیانی صفت و نیست اسمی گروه هسته اما است مرکب «طبع گرگ» واژه (۳

 مسند

 مسند

 مسند

 معطوف

 معطوف
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 1گزينه  -1۶4

 گرفتار: معنوی قرينه به نه است شده حذف لفظی قرينه به دوم مصراع در ،«باشد خبرش» يا «باشد خبر شـَ »

 ( باشد خبر )ـَ ش مّذ از نه باشد خبر مدحش از نه/  ماهرويان کمند

 :است شده حذف معنوی قرينه به فعل ابیات، ساير در اما

 .بیماری (از)=  که (باشد / است) هبِ مرگ، ای، طايفه پیش که (۲

 . گذرانند غفلت به که اينان بر (باد/  خورم می) افسوس (۳

 ...تو دست ا که (خورم می سوگند) دوستی به( 4 

 ۲گزينه  -1۶۵

 عنایم به( ب) بیت در که حالی در است؛ «جويی عیب گرفتن ايراد و ردهخُ» معنای به( د) و( الف) های بیت در گرفتن

 .است رفته کار به «گرفتن و کردن اخذ» معنای به نیز( ج) بیت در و «کردن شروع کردن آغاز»

 ايراد وخُرده  کردن، اثر کردن، بازخواست و مؤاخذه کردن، اخذ و آوردن دست به: گرفتن مصدر مختلف معانی ●

 ... و شدن ور شعله شدن، خسوف و کسوف پذيرفتن، کردن، مسدود پنداشتن، و کردن فرض گرفتن،

 ۲گزينه  -1۶۶

 :است کرده مقدم مضاف بر را الیه مضاف اضافه فکّ ی« را» آوردن با شاعر گزينه، اين تبی در

  باديه تشنگانِ جانِ ←    جان را باديه تشنگان

 

 ۲گزينه  -1۶۷

 همانند اما چیرند، بی و فقیر ظاهر به چند هر زيرا هستند؛ درويشان و گدايان واقعی پادشاه: گويد می شاعر ۲ در

 درويشان) عشق عالم گدايان که است اين ها گزينه ساير مفهوم اما. ندارند را حکومت از نگهداری دغدغه پادشاهان،

 . دارند واال دولتی و مقام ،(رندان و

 ددارن وااليی مقام معنوی لحاظ به اما گذارند، می سر زير خشت بالش، جای به و فقیرند ظاهر در که آن با :(4) معنی

 .است باالتر نیز افالک و ها ستاره از مقامشان گويی و

 ۳گزينه  -1۶۸

 و حقیقی جايگاه. )است اصل به بازگشت میل و مادی جهان از دلزدگی ۳ و سؤال صورت بیت مشترک مفهوم

 .(بازگردد (خود اصل) واقعی منزلگاه به و کند عروج بايد و است برين و باال عالم آدمی، شايسته

الیهمضاف   مضاف )نهاد( 
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 ها: گزينه ساير مفهوم

  عیش و شادمانی اسیاب بودن آماده (1

  معشوق طلب در عاشق فراوان اشتیاق( ۲

 کرد طلب بايد اهلش از را خوشبختی و سعادت( 4

 ۲گزينه  -1۶۹

 لذت و آرامش با ای لحظه آن از پس و ببیند را دشمنش مرگ کسی اگر: فرمايد می سعدی سؤال، صورت بیت در

 ارزشمندی سؤال صورت بیت مفهوم پس. است دشمن حضور با همراه طوالنی عمر از بهتر باشد، خوش و کند زندگی

 آمده ديگر بیانی با مفهوم همین نیز ۳ در. است دشمن مرگ از پس آرامش و زندگی لحظه يک بودن بخش لذت و

  رسد می يار وصال به دشمن، مرگ از پس که کسی آن حال به خوش: است

 :ها گزينه ساير مفهوم

 ( اري جفای داشتن خوش) عشق راه در رنج و درد از بردن لذت( 1

  مکن دوستی. توست دشمن که کسی با( ۳

 وا مکر از شد، دوست تو با کسی دشمنت، خويشاوندان از اگر دشمن، خويشاوندان برابر در احتیاط به توصیه( 4

 .مباش ايمن

 ۳گزينه  -1۷۰

 پنهان توان عاشق و اوست گداز و سوز پر باطن بیانگر عاشق ظاهر که است اين 4و  ۲و  1 های گزينه مشترک مفهوم

 به وای است، فتنه از پر جهان است نشده آشکار اسرار که اکنون: گويد می شاعر ۳ در اما. ندارد را عشق راز کردن

 .شود آشکار اسرار که زمانی حال

 توجه:

 .کند می آشکار( است نهانی که) را عشق غم سوز که است ظاهری امور از «اشک» ۲ در

 1گزينه  -1۷1

 . گذراست و فانی دنیای به ستننب دل، 1و  سؤال صورت بیت مشترک مفهوم

 :ها گزينه ساير مفهوم

  پادشاه باشکوه ستانآ و قصر آمیز ستايش توصیف( ۲

  آن از بودن غافل و عمر گذر (۳
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 گوشه به) خانه دو فکر در هم او که کمان همانند ،شديم پیر آخرت و دنیا غم از خوردن، را آخرت و دنیا قصّه (4

 .است شده خمیده( گويند می خانه کمان، های

 1گزينه  -1۷۲

 تسبیح را او و کنند می ستايش را خداوند عالم های پديده همه که است اين 1 و سؤال صورت عبارت مشترک مفهوم

  گويند می

 :ها گزينه ساير مفهوم

 بهار فصل در درختان و پرندگان توصیف( ۲

 . نیست زيبا معشوق، بدون هايش زيبايی و ها جلوه و دنیا (۳

 .هستند بخش معرفت نیز درختان برگ ،(باشی معرفت و شهود و بصیرت اهل) سازی پاک تعلقات از را دل اگر (4

 ۳گزينه  -1۷۳

 فرود به فراز از) روزی تیره دوران آمدن و خوشبختی دوران گذشتن ۳ و سؤال صورت عبارت مشترک مفهوم

 .است( افتادن

 :ها گزينه ساير مفهوم

  شود نمی کسی هر نصیب عشق./ نیست انجیر مرغکی هر طعمه/ . شود نمی کسی شکار سیمرغ (1

  گسترده ستم و ظلم از شکايت (۲

 .است همراه بال و سختی با کامیابی دنیا اين در /.ندارد وجود خار بی گل /نیش، و نوش بودن همراه (4

 ۳گزينه  -1۷4

 رهن و فضل که است اين ها گزينه ساير و سؤال صورت بیت مفهوم اما. است نیک نام کسب به سفارش( ۳) مفهوم

  وی نژاد و نسب و اصل نه است مهم فرد ذاتی توانايی و

 .ندارد اهمیتی بودن پارسا انسان فرزند باش، پارسا خودت 1 معنی

 توجه:

  نیاورد ايمان پدرش رسالت به که است بوده نوح حضرت فرزند نام. است مشهور که چنان آن کنعان،»( 1

 رديگ برخی نظر طبق و )ع( ابراهیم حضرت پدر نام مفسرين برخی نظر طبق که بوده تراش بت شخصی «آزر» (۲

 رخ به را نژادت و اصل و کن عرضه داری، هنری و فضل خودت اگر: گويد می 4 در شاعر. است بوده او عموی نام
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 ابراهیم و شود می پرورده خار دامن در ارزشمند گل که گونه همان نسب، و اصل نه است ذاتی هنر مالک چون نکش،

 . نداشت تاثیری وی در نسبش و بود يکتاپرست خود بود، تراش بت آزر نسل از که اين وجود با نیز)ع( 

 1گزينه  -1۷۵

: است متفاوت( ج) بیت مفهوم اام. عشق راه در فشانی جان: است مشترک تقريباً ( د) و( ب) ،(الف) ابیات مفهوم

 پس است، شده پیشنهاد( ج) بیت 4 و ۳ ،۲ های گزينه در که جايی آن از کردن بار رسان نامه و قاصد فدای را جان

 .ماند می باقی 1 تنها و شوند می رد گزينه سه هر

 ۳ گزينه -1۷۶

 «ردا» و «اهرّ. »است ۳ پاسخ پس. مترادفاند هم «زلت» و «لغزش. »است مترادف «نحس بديمن، شوم،» با «بداختر»

  هستند مترادف «باالپوش» و «مهیب آواز» با ترتیب به هم

 4گزينه  -1۷۷

 نیست اهمال معانی از «عتاب» 4در. است درست ۳و  ۲و  1 های گزينه واژگان برابر در شده درج های معنی تمام

 ( مالمت و سرزنش يعنی عتاب)

 ۲گزينه  -1۷۸

 :ها گزينه ساير نادرست موارد

 ور بهره: محظوظ انگشت / سرانگشت،: بنان ( 1

  برکشیده کشیده، بیرون: خته( آ۳

 (نیازی بی استغناء) ياری دادن، ياری: اعانت( 4

 ۲گزينه  -1۷۹

 :نادرست موارد

  لئیم ← لعیم( الف

 ( ياسمن گل، نوعی: سمن /بها و قیمت ثمن،) سمن ← ثمن( د

 4گزينه  -1۸۰

 . شود اصالح( اطمینان و اعتماد) «ثقت» صورت به بايد و است نادرست «قطسِ»، 4 در

 1گزينه  -1۸1

 «ذِلّت» نه است «زَلّت» است متناسب جرم و غفلت با که ای واژه
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 ۳گزينه  -1۸۲

 ۲گزينه  -1۸۳

 قمنط ،االولیاء تذکرة /جامی عبدالرحمان :بهارستان و االحرار تحفة /ای گنجه نظامی مجنون و لیلی و پیکر هفت

 و فرهاد /بلخی الدين جالل موالنا: شمس غزلیات معنوی، مثنوی مافیه، فیه نیشابوری / عطار: اسرارنامه الطیر،

  عوفی محمد: الحکايات جوامع /بافقی وحشی: شیرين

 ۳گزينه  -1۸4

 «د» بیت در مانده باقی گزينه دو. شوند می حذف ۲و  1 های گزينه بنابراين ندارد، وجود استعاره «الف» بیت در

 ود،ش نمی ديده ای استعاره «ج» بیت در. شوند بررسی بايد «ج» و «ب» های بیت فقط بنابراين هستند، مشترک

 :است پاسخ ،۳زياد احتمال به پس. شود می حذف نیز 4 پس

 تشخیصی، هر و دارند تشخیص فلک،( چشمِ) و روح( ديدن خواب: )استعاره /هستی، آفتاب (مثل) تو: تشبیه: ب

  است استعاره

 ستعارها و تشخیص بیت پس گويد، می سخن صبا باد با شاعر :استعاره /(تشبیهیی  اضافه) زلف دام تشبیه،: «د»

 .دارد

  :نکته

 .است «معطر» از کنايه و «کند می الک را آن و سايد می شکمُ  که کسی» يعنی «بیز شکمُ» «ج» بیت در

 ۲گزينه  -1۸۵

 مصراع از يک هیچ و است معشوق وصف ادامه اول مصراع همانند نیز دوم مصراع زيرا ندارد، «معادله اسلوب» بیت

 آرايه با. شوند می حذف 4و  ۳ های گزينه بنابراين نیست؛ ديگر مصراع برای مصداقی و مثال و تأيیديه ها

  کرد رد توان می را ،1 هم «پارادوکس»

 :بیت های آرايه بررسی

 ردهک مانند نیز خاری به را يار مژگان پوشیده، طور به شاعر اول، مصراع دز: دارد وجود تشبیه دو بیت، در ← تشبیه

 تهدانس گل از برتر را يار رخ البته و کرده تشبیه گل به را يار زيبای رخ صورت، همین به نیز دوم مصراع در است؛

 رونق زا يار زيبای رخ مقابل در گل اما است، گل مثل يار رخ: پنداشت تفضیل تشبیه را آن توان می نوعی به و است

  است افتاده

 دادوستد» يعنی خود؛ دور معنی در اما است «خیال و عشق» معنی به بیت اين در «سودا» یه واژ ← تناسب ايهام

 . سازد می تناسب ايهام بازار با «تجارت و
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 قرون بی» از کنايه «بازارها در افتاده» - شدن کسی آزار و رنج ی مايه از کنايه «شدن کسی چشم در خار» ← کنايه

 «  شده اعتبار بی و

 ( گل شدن سودايی) گل شدن عاشق - گلستان چشم ← تشخیص

 1گزينه  -1۸۶

 :1 براساس ابیات های آرايه بررسی

  بددل و بدطینت گناهکار، از کنايه: دل سیه ← کنايه( الف

 و پشیمانی نشانه که) گزيدن لب افراد، که گیرد می پیران از را دندان روزگار، علت اين به ← تعلیل حسن( ب

  نکنند موکول پیری دوره به را( است خوردن افسوس

 مردم خواب که (طور همان)( موضوع) باشد آرام و خاطر آسوده جسم در جان که است حالمُ: معادله اسلوب( ج

 ( مصداق) است ناآرام و آشفته زندانی،

 باد با «فضا و جو گاز،» معنی در اما است رفته کار به «هوس و هوا» معنی در اول مصراع در: هوا ← تناسب ايهام( د

 .دارد تناسب

 (شیرين خنده) شکرخنده ← آمیزی حس( ه

 4گزينه  -1۸۷

 ماضی ← داد می/  ساده ماضی ← نداشت /التزامی مضارع ←( بکنی)=  کنی /بعید ماضی ← بود فرستاده

 استمراری

 1گزينه  -1۸۸

 نقرآ    تفاسیر ی مطالعه (1

 

 شیراز                حافظ    اشعار روح

 

 بديل بی      شاعر     اين غزلیات

 

 عرفانی    رموز کشف

 

 مضاف الیه مضاف الیه

 مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه

 صفت مضاف الیه صفت مضاف الیه

 صفت مضاف الیه
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 به «برد پی توان می /برد پی» مرکبِ فعل «برد پی عرفانی رموز کشف در او خاص مهارت به توان می» جمله در

 می محسوب متمم است، آمده «به» يعنی فعل اين صّخا اضافه ی حرف از بعد که گروهی بنابراين دارد؛ نیاز متمم

 است «مهارت» کلمه متممی، گروه اين هسته که شود

 او صّخا مهارت

 

 ۳گزينه  -1۸۹

 ناي. دانست جدا هم از را آن اجزای نبايد پس ؛شود می شمرده «مرکب فعل» و است ايیکن ترکیب يک «کندبِ دل»

  است «فعل+  متمم+  نهاد» آن جمله دهنده تشکیل اجزای و دارد نیاز متمم به فعل

 :ها جمله ساير دهنده تشکیل اجزای بررسی

  .بیابید را عشق نخست، (شما) (1

 

 ، ناشر و نويسنده فقدان و مطالعه به نداشتن عادت سوادی، بی (۲

 

  .رودمی شمار به کتاب قحطی و فقر اصلی عامل

 

 .کند می   کالفه    را آدم «مروه» و «صفا» بین سعی اين (4

 

 1گزينه  -1۹۰

  شود می ساخته فعل مضارع بن به «ا» پسوند افزودن با «فاعلی صفت»

 روا ← رو ← رفتن/  خوانا ← خوان ←خواندن/  شنوا ← شنو ← شنیدن

 :ها گزينه ساير بررسی

  ندارد فاعلی صفت «ا» پسوند با خواه ← خواه ← خواستن /دانا ← دان← دانستن/  کوشا← کوش← کوشیدن (۲

 .( ندارند فاعلی صفت «ا» پسوند با)آ  ← آمدن /نشین ←نشستن/ ربُ  ← بريدن (۳

 هسته

 فعل مفعول نهاد

 گروه نهادی )نهاد(

 فعل گروه مسندی

 فعل مسند مفعول گروه نهادی )نهاد(
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 «ا» پسوند با) آسا ←آسودن .( / ندارد فاعلی صفت «ا» پسوند با) خواب← خوابیدن / رسا ← رس ← رسیدن (4

 .(ندارد فاعلی صفت

 ۳گزينه  -1۹1

 وهرگ گنجینه بفرمود: است شده حذف لفظی قرينه ی به دوم مصراع پايان از «فشاندند» فعل گزينه، اين بیت در

 (فشاندند) سرش بر زر و فشاندند پايش در

 :است شده حذف معنوی قرينه به فعل ديگر، گزينه سه در

 )است / باشد(( تپی ا) پِیَت در ستمديدگان دعای (1

  (است) بیشتر منزلت حق درگاه به ( /است) تر پیش قدم سعی که را يکی (۲

 (.هستند /باشند) ندب و چاه در محتاج اسیران (4

 ۲گزينه  -1۹۲

 همین به متفاوت بیانی با شاعر نیز ۲ بیت در است پادشاهی افول و قدرت گذرابودن سؤال، صورت عبارت مفهوم

 . است رفته بین از نیز او بین جهان جام و جمشید مسند است؛ پرداخته مفهوم

 :ها گزينه ساير مفهوم

  سرمستی و عشق به آوردن روی و توبه و زهد در ناتوانی/  شکنی توبه (1

  معشوق زيبايی توصیف( ۳

 مستی و عشق عالم از ماندن نصیب بی از شکايت (4

 1گزينه  -1۹۳

 انیبزرگ حتی که است قدرتمند آنقدر که معشوقی بیرد، خبری معشوق برای تا میخواهد صبا باد از شاعر ،1 بیت در

 اممق و قدرت که است اين ابیات ساير مشترک مفهوم اما هستند، او درگاه غالم کمترين کیخسرو، و جمشید چون

 . میرند می نیز قدرتمندان و پادشاهان و اعتبارند بی

 ۳گزينه  -1۹4

 روتث آوردن دست به برای و باشد قانع و چشم سیر و بخورد جو نان بايد انسان کند می توصیه شاعر( الف) یتب در

 هفهمید و خوانده درستی به را( الف) بیت اگر. است آزمندی نکوهش بیت اين مفهوم پس. نخورد دل خون بیشتر

 معرفی آزمندی نکوهش عنوان به را( الف) بیت ،۳ در فقط زيرا رساند؛ می جواب به را شما گزينه همین فقط باشید،

 یازن معرفت و عشق اما رسید، عقالنیت اوج به توان می علم نردبان با است معتقد شاعر ،«ب» بیت در. است کرده

 بیان درصدد بیت اين گفت توان می پس يافت؛ دست آن به توان نمی دانش و علم با و دارد ديگری نردبان به
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 عالم)=  چمن سزاوار که داندمی اين را مرگ از انسان ترسیدن علت شاعر( ج) بیت در است بشری دانش محدوديت

 اوضاع وقتی: گويد می شاعر ،(د) بیت در. است نکرده آماده( مناسب توشه)=  مناسب پر و بال(  آخرت جهان باال،

 خدشه را زيبايی صورت، موی رويیدن که طور همان. آورد در پا از را شیری تواند می ای مورچه حتی بريزد هم به

 .دانست نابسامان اوضاع را بیت اين مفهوم توان می پس کند؛ می دار

 ۳گزينه  -1۹۵

 شرح او برای را ها دشواری عشق کرد، می نقل را معانی خرد، و عقل از دل که هنگامی: گويد می بیت اين در شاعر

 قلع بر عشق برتری همچون مفاهیمی البته. بدانیم عقل ناتوانی و عجز را بیت اين مفهوم توانیم می پس داد؛ می

  است برداشت قابل بیت اين از نیز

 :ها گزينه ساير مفهوم

 که مده نسبت روزگار و چرخ به را هستی انفعاالت و فعل و آدمی احوال: گويد می شاعر ؛(روزگار) چرخ ناتوانیِ (1

 !است آدمی از تر سرگشته و عاجزتر بسیار روزگار، بنگری عاقالنه اگر

 هستند گريزان دنیايی اعتبار و آبرو از عاشقان( ۳

 و دولت به ندارد، عقل که کس هر است، خرد و عقل دوشادوش خوشبختی، و سعادت عقل، ارزش و اهمیت( 4

 .رسد نمی سعادت

 توجه:

 :بدانیم هم را اول بیت بايد آن دقیق معنی دانستن برای که است رباعی يک دوم بیت نخست، بیت

 است بشر نهاد در که بدی و نیکی»

 ؛است قدر و قضا در که غمی و شادی                         

 عقل ره کاندر حواله، مکن چرخ با

  است تر بیچاره بار توهزار از چرخ                       

 ارتباطی روزگار و چرخ به است، قدر و قضا در که هايی بدی و خوبی و است انسان ذات در که بدی و نیکی يعنی

 کار ،ها اين و است عاجزتر تو و من از روزگار و چرخ عقل، نظر در زيرا مکن، منتسب چرخ به را موارد اين و ندارد

 .نیست روزگار و چرخ

 ۳گزينه  -1۹۶
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 وی هایجلوه ديدن و معشوق از يافتن خبر با عاشق خودی بی خود از و مدهوشی از سخن سؤال، صورت عبارت در

 (حیرت شدت از) ديدم، را او وقتی اما کردم، می توصیف نديده، را يوسف ه یچهر: گويد می شاعر هم، ۳ در. است

  شدم مدهوش و آمد بند زبانم

 : ها گزينه ساير مفهوم

 سازد می دلباخته و عاشق را افراد زيبارويان، گری جلوه( 1

  !بپسندد را که بار تا کند می عرضه را خود عشق عشق، میدان در کسی هر( ۲

  دانند نمی را معرفت اهل منزلت و مقام و زيبايی هنر، قدر نگر، سطحی و نظر کوته های انسان( 4

 و مدهوشی و است معشوق جلوه و زيبايی ديدن با فرد شدن عاشق از صحبت صرفاً ،1 در که باشید داشته دقت ●

 .است نشده مطرح بیت اين در است، سؤال عبارت اصلی مفهوم که خودی بی خود از

 ۲گزينه  -1۹۷

 ادهآم بايد شدن شکفته و خنديدن از پس لگُ ،(ج) بیت در و يدآ می پايیز و خزان بهاری، باد از پس( الف) بیت در

 خوشی، هر از پس که دانست اين را بیت دو اين مشترک مفهوم توان می پس !شود گیری گالب دشوار مرحله

 . است نشسته کمین در ای ناخوشی

 :ابیات ساير مفهوم

  بدخواهان میل رغم علی( رسیدن ربقُ  و ارج به) شدن موفق( ب

 . هستند عاجز امور باطنِ درک از نگر سطحی و ظاهربین های انسان( د

 4گزينه  -1۹۸

 .است هدف و مقصود به رسیدن برای سختی و رنج پذيرش و تحتل لزوم 4و سؤال صورت بیت مشترک مفهوم

 :ها گزينه ساير مفهوم

 که ارزد نمی آن به کنی، زندگی نعمت و ناز در سال هزاران اگر بودن، ديگران میل مطابق و فرمانبری نکوهش( 1

 .باشی ديگران مراد و خواست مطابق لحظه يک

 بهشتی های جذابیت به عارفان و عاشقان توجهی بی (۲

 می خود برای آبرومندی نوعی را شدن مالمت بلکه ندارند، باکی ديگران مالمت از حقیقی عارفان و عاشقان (۳

 .پندارند

 ۳گزينه  -1۹۹
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 بیانگر و خیالی است امری رستم( توسط) آن جگرگاه شدن دريده و سؤال صورت مصراع در «سپید ديو» حضور

 . حماسه در عادت خرق تعبیری به يا آوری شگفت زمینه

 منوال همین به: است شده اشاره( عادت خرق) آوری شگفت زمینه به و شده مطرح خیالی موضوع چنین نیز ،۳ در

 بیانگر ملی نماد يک عنوان به کاويان، اختر حضور، 1 در !نداد رخ روزگار آن در مرگی هیچ و گذشت سال سیصد

 نشان را بیت اين میهنی - ملی زمینه ملی، نماد و مظهر يک عنوان به تاج خسروی ،۲ در است؛ حماسه ملی زمینه

 .شود می ديده حماسه قهرمانی زمینه نیز ،4 در و دهد می

 4گزينه  -۲۰۰

 زا نبايد و خودمانیم به زدن ضربه موجب خودمان، که است مفهوم اين بیانگر «ماست بر که ماست از» المثل ضرب

 که است کسی نکوهش ،4 مفهوم. شود می ديده ،4 از غیر ها گزينه همه در مفهوم اين کنیم، شکايت و شکوه کسی

 .بیند نمی را خويش خطای و عیب

 4گزينه  -۲۰1

 :گزينه هر در نادرستموارد 

 سیاه به مايل سرخ اسب: کُمَیت( 1

  بخشش: دهش( ۲ 

  پاکی: قدس( ۳

  ۲گزينه  -۲۰۲

 :نادرست موارد

  انتاب درخشان، مشعشع؛/  هوش و زيرکی :دها

 ۳گزينه  -۲۰۳

 : ها واژه درست معنی

 خالص، معیار، سنجش، مبنای و ابزار: عیار /حال و ذوق بی معنويت از بهره بی سرمازده، منجمد، زده، يخ فسرده،

  گرفتن رتبه يافتن، ارتقا: ترفیع/  بلند صدای به زاری و فرياد: نفیر/ سنجه

 ۲گزينه  -۲۰4

 .است( خواری)=  «ذِلّت» درست کلمه «تعزّ » ه یواژ همراهی به توجه با و نیست صحیح( ۲) در «تزلّ »

 4گزينه  -۲۰۵
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 بايد و است نادرست «ثواب» نیز( ب) عبارت در. است آمده «وقاهت» نادرست شکل به «وقاحت( »الف) عبارت در

 .شود اصالح( مصلحت« )=  صواب» صورت به

 4گزينه  -۲۰۶

 .است «مستغنی» نآ صحیح صورت و است نادرست مستقلی امالی( 4) در

 4گزينه  -۲۰۷

 کتاب مترجم. / است غنايی ادبیات به مربوط( ۲) در شده ارائه تعريف /سفرنامه نه است حال حسب ،«کوير» کتاب

 . است کوب زرين عبدالحسین «دوشنبه های قصّه»

 ۳گزينه  -۲۰۸

( / امید. م) ثالث اخوان مهدی: زندان در پايیز کوچک حیاط در/  آبادی لطف سلمانی عیسی سنگرسازان؛ روايت

ه ورس تفسیر/ الملک نظام خواجه: نامه سیاست /( سرشک. م) کدکنی شفیعی محمدرضا باران، شب در درخت مثل

 طوسی زيد بن محمد بن احمد: يوسف ی

  4گزينه  -۲۰۹

 پاسخ بنابراين شود، می رد استعاره و مجاز با هم( 1. )شوند می رد ۳و  ۲ های گزينه پس ندارد؛ وجود ايهام بیت در

  است( 4) صحیح

 :بیت های آرايه بررسی

 به اري چهره -. است شده مانند ضحاک ی شانه بر رويیده افعی به( اري پیچانِ  و بافته زلفِ  دو) زلف دو ← تشبیه

 .است شده تشبیه جم جام

 . داند می عدم هم و وجود هم را معشوق( مرکُ) میان شاعر، ← پارادوکس

 نمای جهان جام و جمشید داستان همچنین و وا کتف دو از افعی دو رويیدن و ضحاک داستان به اشاره ← تلمیح

  وی

 .دارند ناهمسان جناس هم «تو» و «دو» است؛ برقرار ناهمسان جناس «جم» و «جام» بین ← جناس

 1گزينه  -۲1۰

 . شود می رد مجاز و تشبیه با( 4) و اغراق با( ۳) استعاره، با( ۲) 

 :1 بیتِ های آرايه بررسی

 «بهاری های گل» از استعاره :چمن نوعروسان ← استعاره
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 ضافها) روی گل. است شده داده برتری آنها بر البته و شده مانند چمن نوعروسان به ياری  چهره ← تفضیل تشبیه

: شکستن بازار ← کنايه /گلزار و باغ از مجاز چمن؛ ← مجاز/  معشوق روی لطافت در اغراق ← اغراق( / تشبیهی

 «افتادن اعتبار و رونق از» از کنايه

 4گزينه  -۲11

 رد آمیزی حس با هم ۳و  ۲ های گزينه. است نرفته کار به تشبیهی( د) بیت در زيرا شود؛ می رد تشبیه آرايه با( 1

 . اند آمیزی حس فاقد( الف) و( د) ابیات چون شوند، می

 :( 4) پیشنهاد براساس ابیات های آرايه بررسی

  است شده مانند گل به معشوق چهره ← تشبیه( الف

  عشق رنگ ← آمیزی حس( ب

 است؛ اول مصراع برای مثالی و مصداق دوم مصراع و دارند دستوری استقالل بیت مصراعِ دو ← معادله اسلوب( ج

 ندک می پاک شمشیر روی از را خون شمشیر، تیزیِ ( = اصلی موضوع) نشد رنگین او تیغ و دست و شتکُ را عالمی

 ( مثال و مصداق)

 ببازی بايد را همه عاقبت، بردی؛ عالم همه از قمار، در که کنم می فرض: سرانجام عاقبت،( 1: آخر دست ← ايهام( د

 و ببازی بايد را همه آخر، بازی نوبت در بردی عالم همه از قمار، در که کنم می فرض: آخر بازی نوبت( ۲ بروی، و

 . بروی

 ۳گزينه  -۲1۲

 ز؛عزي/  مبهم صفت :همه/  اشاره صفت :اين/  ساده بیانی صفت سخت؛/  فاعلی صفت کاه؛ جان /تعجبی صفت :چه

 نسبی صفت :ابدی/  ساده بیانی صفت

 1گزينه  -۲1۳

  هستند؛ «وابسته وابسته» دارای واژه گروه دو هر گزينه، اين در

 دهش برده کار به الیه مضاف الیهِ مضاف «وابسته وابسته» عنوان به گروه اين در «سخنور«: سخنور طبع ظرافت ●

 .( است الیه مضاف صفت صورت اين در که دانست هم صفت توان می را سخنور. )است

 سخنور طبع ظرافت

 

 .شود می ديده گروه اين در صفت قید نوعِ از وابسته ی وابسته عنوان به «کامالً : »اتفاقی کامالً  ماجرای ●

 اتفاقی کامالً  ماجرای
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 :ها گزينه ساير بررسی

 . است زممیّ  نوع از وابستهی  وابسته گروه اين در «فرسخ: »نپیموده راه فرسخ دو( ۲

 .اند هسته وابسته دو هر «باغچه» و «خار بی» زيرا ندارد، وابسته ی وابسته: باغچه خار بی های غنچه ●

 . است الیه مضاف الیهِ مضاف نوع از وابستهی  وابسته گروه اين در «پیرمرد: »پیرمرد لب های گوشه( ۳

 .ندارد وابسته ی وابسته: من ی جهانديده رفیقِ ●

 .است صفت قیدِ  نوع از وابسته وابسته عنوان به «نسبتاً: »قد کوتاه نسبتاً  نوجوان( 4

 .اند هسته وابسته صفت، دو هر و ندارد وابسته ی وابسته :ای زنجیره فروشگاه معتبرترين ●

 1گزينه  -۲14

 چرکین» جديد معنای پذيرفتن با و داده دست از را «کدر و لطیف ضدّ تیره، بستر،» خود پیشین معنای «کثیف» واژه

 . است شده منتقل دوران اين به «آلوده و

 و( ۲) در.( پوشیدند می خودشان يا افکندند می اسب روی بر جنگ هنگام به قديم در که پوششی) «برگستوان» ●

 . اند شده متروک و حذف زبان واژگان فهرست از امروزه ،4 در( تیر ی دهانه) «سوفار»

 4گزينه  -۲1۵

  آويزه: ه+  آويز ← آويختن/  پیرايه ؛ه+  پیرا ← پیراستن/  انديشه: ه+  انديش ← انديشیدن

 :ها گزينه ساير بررسی

  نشانه ه:+  نشان ← نشاندن/  گیره: ه+  گیر← گرفتن (1

 بینه: ه+  بین ← ديدن ●

  خنده: ه+  خند و خنديدن/  گريه: ه+  گری ← گريستن( ۲

  خره: ه+  خر - خريدن●

  پوشه: ه+  پوش سه پوشیدن( ۳

 هخواه ه:+  خواه ← خواستن/  هنويس: ه+  نويس ← نوشتن ●

 4گزينه  -۲1۶

 التزامی مضارع ← بزنیم/  استمراری ماضی ← کردم می/  التزامی ماضی ← باشید داشته 
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 4گزينه  -۲1۷

 .است مشترک ابیات ساير در ماست بر که ماست از مفهوم ولی است نیکی جواب در بدخواهی نکوهش در

 ۳گزينه  -۲1۸

 . است خود زيبای چهره کردن پنهان و مردم از گیری کناره اصلی مفهوم سؤال بیت همانند ،۳ در

 :ها گزينه ساير مفهوم

 .( کند می پنهان را خود خورشید، ارم،ي زيبايی از) معشوق زيبايی توصیف (1

  يکديگر از مردم شدن فراری( ۲

 ها پوشیدن رخ ی همه با معشوق پیدابودن( 4

 1گزينه  -۲1۹

 هاگزينه ساير مشترک مفهوم اما. کنند می رفتار مهربانی به حق اهل با که است کسانی حق در دعا( 1) مفهوم

 .اوست از توجه و عنايت طلب و( لتوکّ) خداوند به امور واگذاری

 ۳گزينه  -۲۲۰

  است عشق کشتگان يا شهدا بودن زنده ،۳ و سؤال صورت مصراع مشترک مفهوم

 :ها گزينه ساير مفهوم

 . هستند انسان تن پاره دوستان / دوستان فراق بودن کشنده و آور زجر( 1

  معشوق راه در فشانی جان برای عاشق آمادگی( ۲

 عاشق فشانی جان( 4

 4گزينه  -۲۲1

 اين که گشت خواهد باز آن به و است باال عالم از انسان اصل يعنی است، اصل به بازگشت سؤال بیت اصلی مفهوم

 پرداخته بزم و جشن برگزاری محل توصیف به شاعر آن در که( 4) بیت جز به ديد، توان می ابیات همه در را مفهوم

 . است

 4گزينه  -۲۲۲

 برای را خود ها گزينه ساير مشترک مفهوم اما. است زوال ترس از زاری و گريه و بودن نگران گزينه اين مفهوم

 .است داشتن مقدم خود بر را ديگران و کردن ايثار ديگران
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 1گزينه  -۲۲۳

 ايشگش باعث صبر يعنی است، «الفرج مفتاحُ الصبرُ» ها گزينه ساير مفهوم اما. است صبوری در ناتوانی( 1) مفهوم

 .است امور در

 توجه:

 .است بودن عصبانی و اخمو و ناراحت معنی به ، 4 در «نشستن ترش»

 ۲گزينه  -۲۲4

 از شدن پاک از سخن ،۳ در. شود می رد 1 پس ندارد؛ وجود شدن فانی و محو از سخنی سؤال، صورت بیت در

 اثر بر که است هايی حجاب از سخن ،4 در و ندارد وجود مفهوم اين برای بیت در ای قرينه هیچ که هاست آلودگی

 .است( ۲) پاسخ، بنابراين. نیست هم مفهوم اين از خبری بیت، در البته که است آمده پديد گناه

 ۲گزينه  -۲۲۵

استفاده کنید: طلب، عشق، معرفت، پیش تر هم گفتیم برای حفظ کردن وادی های پنج گانه از سرواژه ی طعم اتحف 

ی بیت )ب( بیانگر واد«. توحید»است و وادی پنجم « معرفت»استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا. بنابراين وادی سوم 

معرفت است که به تعبیر عطّار، هر کسی بر خود و قدر خود معرفت و شناخت پیدا می کند و شخص به مغز و باطن 

ر در می گذرد. بیت )ج( نیز آشکارا از يکی و وحدانیت سخن می گويد: عدد يک را در عدد امور پی می برد و از ظاه

 است.« توحید»می شود، پس اين بیت مربوط به وادی « يک»يک هر چه قدر هم که ضرب کنی، حاصل آن 

 ۲گزينه  -۲۲۶

 : ها واژه درست معنی

  انديشه باشد، بیمار که کسی از محافظت و خدمت: تیمار

 . بخشد کسی به بزرگی که ای جامه: لعتخِ

  کننده انکار: رمنکِ/ ناپسند زشت،: رمنکَ

  است شده متداول گرفتاری معنی به واژه اين تنگنا، بزرگ، غم و بدبختی: مخمصه

 ۳گزينه  -۲۲۷

 :ها آن صحیح معنی و نادرست موارد

  عرفان و طريقت مقابل شريعت، :عتشرّ( ب

 (زبون و خوار: نژند) خشمگین: دژم( ج
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 4گزينه  -۲۲۸

 :ها آن صحیح معنی و نادرست موارد

 :خته/آ دهنده ياری مددکننده،: مدمُ/  اورنگ سرير، پادشاهی، تخت: اورند/ رساننده زيان و گرم بسیار باد: مومسَ

  پردازد عبادت به و بماند مسجد در معین مدتی در که کسی :فعاکِ  /کشیده بر کشیده، بیرون

 ۲گزينه  -۲۲۹

 بحر صحیح ی واژه ،«غريق» و «قعر» های کلمه همراهی و جمله معنای به توجه با و است نادرست «بهر( »۲) در

 .است( دريا)

 4گزينه  -۲۳۰

  .نیست بیت مناسب «سفیر» و است درست فرياد و بانگ و آواز معنی به «صفیر( »4) در

 ۳گزينه  -۲۳1

 .دهندمی نسبت بلکه کنند نمی نصب فعل و صفت يک به را کسی ؛«منصوب» نه است درست «منسوب»، ۳ در

 ۳گزينه  -۲۳۲

 ۳گزينه  -۲۳۳

: انبهارست / شکسپیر ويلیام: ها غزلواره /سمرقندی ظهیری: سندبادنامه تاگور / رابیندرانات :آواره مرغان و نو ماه

  جامی عبدالرحمن

  شب در درخت مثل - جامی :بهارستان :آثار ساير پديدآورندگان

  ابراهیمی نادر: ديدار سه - کدکنی شفیعی :باران

 ۳گزينه  -۲۳4

 در شده مطرح موضوع برای ای تأيیديه و مصداق دوم مصراع که زيرا شود؛ می ديده «معادله اسلوب» گزينه اين در

 . ندارد وجود بیت در «تناسب ايهام» اما است، اول مصراع

 : ها گزينه ساير بررسی

 : «راست» ← ايهام/ «چمنزار و باغ» مجازاً : چمن ← مجاز( 1

  استوار و راست( ۲ ،(قید) دقیقاً درست،( 1

 «يار ورتص» از استعاره: کافور ← استعاره /(تشبیهی اضافه) خط سنبلِ -( تشبیهی اضافه) زلف عنبرِ  ← تشبیه( ۲

 «يار سرخ لب» از استعاره: ياقوت -
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 . است استعاره و تشخیص هم خط سنبلِ آوردن برات ●

 ؛نیست توجیه قابل عقلی نظر از سوخته بودنِ خام سوخته؛ بین من چو خامی: پارادوکس/ پخته خام ← تضاد (4

  است پارادوکسی و تناقضی امر يک بنابراين

 4گزينه  -۲۳۵

 :4 براساس ابیات های آرايه بررسی

  زلف از استعاره: سیه شکمُ  ← استعاره( ه

 . است شده مانند مطبوع درخت به( درختی در ی) معشوق ← تشبیه( د

 «ر» صامت تکرار ← آرايی واج( ج

  شدن مشکل و گرفتاری دچار از کنايه: آمدن سنگ به پای ← کنايه( الف

  دلچسب و بخش لذت( ۲ فرهاد، ی معشوقه( 1: شیرين ← ايهام( ب

 ۳گزينه  -۲۳۶

  تناسب ايهام با هم( 4) و شوند می رد ايهام با  ۲ و 1 های گزينه

 : ۳ براساس بیت های آرايه بررسی

 بزاد ← تضاد /(استعاره و تشخیص) ننهاد کف ز می جام - دهر وفايی بی -( الله دانستن) بدانست الله ← استعاره

 امج پیوسته الله، ← تعلیل حسن/ «پنجه» و «دست» از مجاز: کف ← مجاز /(ردمُ رفت، دنیا از) بشد ≠( شد متولد)

 .است کرده درک را روزگار ثباتی بی و وفايی بی چون دارد، دست بر می

 ساریگمی پیوسته کرده، درک را روزگار ثباتی بی چون که داند می دست به پیاله فردی همچون را الله گل شاعر ●

 .کند می

 ۳گزينه  -۲۳۷

 «بادلر و زيبا» جديد معنای پذيرفتن و «گستاخ و احمق خودخواه، و مغرور» پیشین معنای دادن دست از با رعنا واژه

 .است شده منتقل دوره اين به

 ۲گزينه  -۲۳۸

 .دارد نهاد نقش بیت اين در «خود. »نمیشود ديده تبعی نقش گزينه اين در

 :ها گزينه ساير در تبعی های نقش بررسی

 لطف کن لطف (1

 تکرار
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 ...جدايی شبای  خود تو( ۳

 

  ...تو با شوند عاشق همه ها قبیله( 4

 

 1گزينه  -۲۳۹

 سؤال صورت در شده مطرح الگوی براساس که است بیت( هسته) ی پايه جمله عنوان به اول مصراع ،1 بیت در

 :است شده ساخته

 ،(وابسته جمله) ريخت تو شمع قدم در ما پر و بال تا

 ( پايه اي هسته جمله. )ستاند    باج   چین ی خانه پری از فانوس

 ۲گزينه  -۲4۰

 فارسی         ادبیات/   رشته ی      کتب           آنتألیف   

 

 فرهنگی        مقاالت ی   مجموعه

 

 :ها گزينه ساير بررسی

 مرد           آن      بهای گران آثار (1

 

 ر،موردنظ صفت که داريم الیه مضاف صفت زمانی«  اسم+  صفت+  اسم» ساختار در گفتیم، تر پیش که طور همان

  باشد اسمی گروه پیشین های صفت از يکی جزء

 .هستند «الیه مضاف صفت» فاقد« وی    بزرگ    خانواده» و «مشهد    روحانی    علمای» گروه دو پس

 

 حافظ            کرسی( استاد         ۳

 

 بدل

 بدل

 فعل مفعول متمم نهاد

 صفتِ مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه صفتِ مضاف الیه

 مضاف الیه صفتِ مضاف الیه

مضاف الیهصفتِ   مضاف الیه 

 

 مضاف الیه صفت هسته مضاف الیه صفت هسته

 مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه
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 تألیف         زمینه ی                چهار/            ادبی       دانش پژوه           نخستین

 

 حوزوی         دروس    مجموعه/          دکتری            دوره ی   پايان نامه( 4

 

 قرآن      مهم    درس

 

 4گزينه  -۲41

 «دانی می» و( پرسی می) «پرسی همی» ،(کنی می احضار خوانی، فرامی) «خوانی می» فعل سه هر گزينه اين بیت در

 :ندارند مسند به نیاز و پذيرند می مفعول فقط

  احوال خودت (که حالی در) پرسی می را من احوال و خوانی می فرا خود نزد را من لحظه هر ،(همَ ای) هامَ

 

 .دانی می را من

 :کنید دقت

  خواهد می مسند و مفعول باشد، «صدازدن و صداکردن گفتن، نامیدن،» معادلِ هرگاه «خواندن »

 :ها گزينه ساير بررسی

 ( پنداشتم)=  ديدم لطف را او عزم (من) وقتی ← او عزم ديدم لطف چون (1

 

 (سازد می گرداند، می)=  کند می پريشان را من دگران غم چرا  ←   مـــپريشان کند می دگران غم چرا (۲

 

 (. زدند صدا)=  نامیدند ری و بغداد را آن (مردم) که لکیمُ اين  ← نهادند نام   اش   ری و بغداد که لکمُ اين (۳

 ۳گزينه  -۲4۲

 کرده اشاره مفهوم همین به شاعر نیز ۳ در است حیوانات بر موسیقی و شعر گذاری تأثیر سؤال، صورت بیت مفهوم

 .درآ حرکت به تر چاالک و تر سريع شتران همانند و بشنو را جرس آواز و حدی بانگ: است

 :ها گزينه ساير مفهوم

 مضاف الیه هسته صفت شمارشی پیشین صفت هسته صفت شمارشی پیشین

 صفتِ مضاف الیه مضاف الیه هسته مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه هسته

 مضاف الیه صفت هسته

 مفعول مفعول مفعول

 مفعول مسند

 مفعول مسند

 مسند مفعول
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  معشوق ديدار از عاشق مدهوشی و اختیاری بی( 1

 (. عاشق شور و ذوق نهايت) است آور شادی نیز حیوان پای ضربات صدای عاشق، برای( ۲

 یبرتر داوود حضرت زيبای های نغمه بر نیز خران ی زنگوله آواز روزگار، اين در روزگاری هنرنشناسی از شکايت( 4

 !شود می داده

 :توجه

 .کنند حرکت تر سريع شتران تا خواندند می شتران برای ساربانان قديم در که بوده آوازی «دیحُ »

 ۳گزينه  -۲4۳

 عشق راه در را خود جان حقیقی عاشق که اين و است عاشق فشانی جان ۳ و سؤال صورت بیت مشترک مفهوم

 . کند می فدا

 :ها گزينه ساير مفهوم

 مافیها و دنیا به اعتنايی بی (1

 .بود رنجور و ناالن و عاجز بايد عشق، راه در/ . نیست عشق ی الزمه زورمندی( ۲

 .است عشق الزمه ناکامی، و نرسیدن وصال به (4

 ۲گزينه  -۲44

 .آيدنمی در صدايشان يعنی هستند؛ ردهمُ شخص همانند حقیقی عاشقان: گويد می سعدی سؤال، صورت بیت در

 اشقع زبان که است اين دهد می انجام عشق که کاری اولین: گويد می ديگر بیانی با را مفهوم همین شاعر نیز، ۲ در

 . گرداند می ساکت و خاموش را او و گیرد می را

 :ها گزينه ساير مفهوم

  عشق بودن بخش تعالی و بخشی ارزش (1

  سازد می شیرين و بخش لذت حقیقی، عاشق نظر در را ها سختی عشق، هیجان و شوق( ۳

 .رفت عشق سراغ به تعلق بدون و پاک دل با بايد /.است غیور عشق (4

 1گزينه  -۲4۵

 یزن را کوه حتی متحد، هم با و باشند هم پشت به پشت برادر دو اگر که است اين از سخن سؤال صورت بیت دو در

 .است همیاری و اتحاد بیت دو کلی مفهوم پس. نیست آنها با مقابله يارای

 توجه:
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 :تاس شکل بدين دوم بیت صحیح صورت. ندارد واضحی و دقیق معنای آمده، کنکور در که شکلی بدين دوم بیت

 پشت داد هم به برادر دو گر که

 شتمُ به دمانَ باد را کوه تن                         

 1گزينه  -۲4۶

 منشینه ديگران با دارد عقل که کسی گويد می و دارد گزينی عزلت و نشینی گوشه به توصیه شاعر گزينه اين در

 است ناباب دوست از کردن دوری به توصیه ابیات ساير مشترک مفهوم اما. شود نمی

 ۲گزينه  -۲4۷

 وادار کارها اين به را بنده( خدا)=  تو که اند گفته اما ماست، گناه سرمستی، و رندی چند هر: است چنین( ۲) معنی

  اردند اختیاری خود اعمال انجام در انسان يعنی دانست؛ جبرگرايی توان می را بیت اين مفهوم بنابراين !کنی می

 :ها گزينه ساير درست مفهوم

 عقل که است دفعاتی معدود جزء. )نیست ای عاقالنه کار ناب، ی باده ربشُ و عشرت و خوبرو يار معاشرت ترک( 1

 (!کند می هم تأيید را عشق عقل، بلکه ندارند؛ هم با تقابلی هیچ عشق و

/ . است عشق تبع به هم دنیا سلطنت بلکه ندارد؛ قدری معشوق و عشق برابر در آخرت و دنیا عشق، عظمت( ۳

  عاشق بازی پاک

 .است شده زيبا بهشت همانند دنیا معشوق وجود با (4

 1گزينه  -۲4۸

 اشقع تابی بی و قراری بی از سخن( ب) بیت در. شوند بررسی( د) و( ب) ابیات بايد می دنیا ناپايداری مفهوم برای

 روا شناسی،می را زمانه عادت چون است؛ پرداخته دنیا ناپايداری به آشکارا( د) بیت اما است، معشوق فراق در

( ب) و( الف) ابیات بايد صداقت به دعوت مفهوم برای. شوند می رد 4و  ۳ های گزينه بنابراين. کنی تکیه او به نیست

. ستا معشوق فراق در عاشق قراری بی آن مفهوم که دانستیم و کرديم بررسی تر پیش را( ب) بیت. شوند بررسی

 . شود می رد هم ۲ پس

 :ابیات ساير مفهوم

 به دعوت=  ندارد سودی باشد، میخانه ساکن دلش اما تن، بر خرقه و باشد داشته مسجد در روی کسی اگر( الف

 اخالص و صداقت

 شانهن( بندندمی کمر بر ترسايان که کمربندی)زُنّار  و «مسلمانی و ايمان» نماد بیت اين در (درويشان جامه) خرقه ●

 . است گرفته قرار «غیرمسلمانی و ايمانی ی)ب
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 باطن صفای=  هستند ماه و خورشید گويی که است نورانی آنها چهره عبادت فرّ  از چنان آن( ج

 ۳گزينه  -۲4۹

 تعابیر با ۳ جز به ها گزينه همه در. است خود از تر قوی دشمن با نبرد از کردن دوری از سخن سؤال صورت بیت در

 شود؛ می قوی هم عاجز دشمن شود، می ناتوان انسان وقتی که است اين ۳ مفهوم اما است، آمده مفهوم اين مختلف

  !کشد می خنجر او بدن بر بیابان خار هر شود، ضعیف و الغر اگر که شکاری مثل

  .ستا سنگ با کال ی میوه جنگیدن مثل توست، خامی نشانه( اقبال و بخت با جدال) ستارگان با جنگیدن: 4 معنی

 ودنب نحس و سعد در ستارگان تأثیر به قدما که اساس اين بر. است سرنوشت و بخت از مجاز (ستارگان) «انجم» ●

 .داشتند اعتقاد آدمیان بخت

 ۳گزينه  -۲۵۰

 زخم از عاشق بردن لذت يا دنیوی های آسايش بر عشق، غم و رنج دادن ترجیح ۳ و سؤال صورت مشترک مفهوم

  .است عشق غم و

 :ها گزينه ساير مفهوم

  عشق غم از نیافتن رهايی/  عاشق پايداری( 1

  مرگ از پس حتی عاشق وفاداری( ۲

  خويش های ناله و آه با عاشق خوگرفتن (4

 با و است شکسته که هستم طاليی ظرفی همانند زيرا گذارم، نمی عشقت غم زخم بر را ديگران مرهم(: ۳ معنی

 .خورد نمی پیوند( گیاهی چسب نوعی)=  سريش
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