ّ
ّ
ﻣﺰﯾﺪ داﻧﺶ! ﻫﺮ واژهای ﮐﻪ از ﻗﻠﻢ ﻓﺮو ﻣﯽاﻓﺘﺪ،
ﻣﻨﺖ ﺧﺪای را  -ﻋﺰوﺟﻞ  -ﮐﻪ آزاد ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎت ،ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ اﺳـﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪ آنﻫﺎِ ،
ُ ّ
ﻣﻔﺮ ح ذات؛ ﭘﺲ در ﻫﺮ واژهای ،دو ﻫﺪف ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽّ ،
ﻤﺪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و ﭼﻮن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮدّ ،
ﺗﺄﻣﻠﯽ واﺟﺐ.
ﻣ ِ
ِ
ﮐـﺰ ﻋﻬـﺪۀ ﻓﻬﻤـﺶ ﺑـﻪ درآﯾـﺪ؟
از ﻋﻘـﻞ و ِدراک ﮐـﻪ ﺑﺮآﯾـﺪ
َ
ُ
ٌ
ّ َ
ّ
ﺑﺎﻟﺼﯿﻦ ،ﻓﺄن ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﯾﻀﺔ«
»اﻃﻠﺒﻮ ِ
اﻟﻌﻠﻢ و ﻟﻮ ِ
ﺑﭽــﻪ ﻫﻤــﺎﻥ ﺑــﻪ ،ﻛﻪ ﺑــﻪ ﻛﻨﻜــﻮﺭ ﺧﻮﻳﺶ
ّ

ﺭﻭ

ﺑــﻪ

ﺍﺛﺮﻫــﺎﻯ

ّ
ﺎت اﯾﻦ
ﺳـﺎﺋﻼن ﺗﻼشﮔـﺮ اﯾﻦ دﯾﺎر ،ﺣﯿﺮان و ﭘﺮﺳـﺎن ﮐـﻪ اﺟـﺰا و ﺧﺼﻮﺻﯿ ِ
ِ

ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﻮجوار ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ِ
ّ
ﻓﺼﻞ »دو ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺮف ﺣﺴﺎب«
ﻣﺆﻟ ِﻒ
ِ
دردﻣﻨﺪ ﭘﺮﮐﺎر ،در ﭘﺎﺳـﺦ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ِ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دﯾﺒﺎﭼﻪ ﻗﺮار دادهام ،ﮔﻮش ﺟﺎن ،ﺑﺴﭙﺎر.
ِ
ﺣﺎﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﮥ ﭘﺮﻣﻄﻠﺐ و آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺷﺎدان و ﭘﺎیﮐﻮﺑﺎن ﮐﻪ از ﮐﺪام آﺣﺎد

ﻗﺼﺪ ﺳﭙﺎس دارﯾﺪ؟
و اﻓﺮادِ ،
ّ
ّ
ﻣﺆﻟﻒ ﻫﻨﺪﺳـﻪدان ّ
ادﺑﯿﺎتﺧﻮان ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ :ﺑﻌـﺪ از ّ
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺘﻮﻟﯽ و
ﻣﺤﻤﺪ
ِ
ِ
ِ

ﺳـﮑﯿﻨﻪ ﺧﺎﺗـﻮن ﻣﺨﺘﺎر ،ذﮐﺮ اﺻﻐـﺮ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻻزم اﺳـﺖ ﮐﻪ
در ﺑﻪﮔﺰﯾﻨﯽ از آزﻣﻮنﻫﺎی ﻓﺨﯿﻢ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺑﺬل ﻫﻤﮑﺎری
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
دودﯾﮕـﺮ ﺧﺎﺗﻮنﻫـﺎ :ﻣﻬﺮﻧـﺎز ﻗﺠـﺮی و ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺣﺪی
ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺳﭙﺎساﻧﺪ.

ﺳـﻪدﯾﮕﺮ ﯾﺎد دو ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ّ
ﻃﺮاح ،زﻫـﺮا ﺧﺎﺗﻮن ﻓﯿﺾ و
ِ
ّ
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﻌﯿﻢ ﺗﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ.

ﻣﺎﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ّ
ﺳﻌﺪی ﺷﯿﺮازی
ﺷﯿﺦ اﺟﻞ،
ِ
و
ّ
ﺑﻨﺪۀ اﻗﻞ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ
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ی . ......... ......... .....
ﻮن  :۴۲ﮐﮐﻠﯽ ﮐﻨﮑﮑﻮر
آزﻣﻮ
..........................
ﮐﻨﮑﻮری
آزﻣﻮن
ّ
آزﻣﻮن  :۴۳ﮐﻠﯽ ﮐﻨﮑﻮری 316 ..........................
ّ
آزﻣﻮن
3199 .....
ی . ......... ......... .....
ﻮن  :۴۴ﮐﮐﻠﯽ ﮐﻨﮑﮑﻮر
آزﻣﻮ
..........................
ﮐﻨﮑﻮری

ّ
آزﻣﻮن  :۴۵ﮐﻠﯽ ﮐﻨﮑﻮری 322 ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ّ
3255 .....
. .... ..
ﻮن  :۴۶ﮐﮐﻠﯽ ﮐﻨﮑﮑﻮر
آزﻣﻮ
.......
. . ..
. . . . ..
. . ..
. . ..
. . . . ..
. . ..
ی ..
ﮐﻨﮑﻮری
آزﻣﻮن
ّ
آزﻣﻮن  :۴۷ﮐﻠﯽ ﮐﻨﮑﻮری 328 ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ّ
3311 .....
. .... ..
ﻮن  :۴۸ﮐﮐﻠﯽ ﮐﻨﮑﮑﻮر
آزﻣﻮ
.......
. . ..
. . . . ..
. . ..
. . ..
. . . . ..
. . ..
ی ..
ﮐﻨﮑﻮری
آزﻣﻮن
ّ
آزﻣﻮن  :۴۹ﮐﻠﯽ ﮐﻨﮑﻮری 334 ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ّ
3377 .....
. .... ..
 :۵ﮐﮐﻠﯽ ﮐﮐﻨﮑﮑﻮر
ﻮن ۵۰
آزﻣﻮ
.......
. . ..
. . . . ..
. . ..
. . ..
. . . . ..
. . ..
ی ..
ﮐﻨﮑﻮری
:۵۰
آزﻣﻮن

آزﻣﻮن  :۵۱ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺠﺮﺑﯽ 340 ........ . . . . . . . . . . . ۹۸

3433 .....
. .... ..
ی رﯾﺎﺎﺿ
ﻮن  :۵۲ﺳﺮاﺳﺳﺮ
آزﻣﻮ
.......
. . ..
. . . . ..
. . ...
ﯽ . . . ۹۸
رﯾﺎﺿﯽ
اﺳﺮی
آزﻣﻮن
آزﻣﻮن  :۵۳ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺴﺎﻧﯽ 346 ....... . . . . . . . . . . . . ۹۸

3499 .....
. .... ..
ی زﺑﺎ
ﻮن  :۵۴ﺳﺮاﺳﺳﺮ
آزﻣﻮ
.......
. . ..
. . . . ..
. . ..
. . ..
ﺎن . . . ۹۸۸
زﺑﺎن
اﺳﺮی
آزﻣﻮن
آزﻣﻮن  :۵۵ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﻨﺮ 352 ....... . . . . . . . . . . . . . . . ۹۸

3555 .....
. .... ..
ج اازز ﮐﺸ
ﻮن  :۵۶ﺧﺧﺎر
آزﻣﻮ
.......
. . ..
. . . . ..
. . ..
. . ..
ﺸﻮر . . . ۹۸
ﮐﺸﻮر
ﺧﺎرج
آزﻣﻮن

آزﻣﻮن  :۵۷ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر  ۹۸ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ 358 ....... . . .

3611 .....
. .... ..
ﺠﺮﺑ
ی ﺗﺠ
ﻮن  :۵۸ﺳﺮاﺳﺳﺮ
آزﻣﻮ
.......
. . ..
. . . . ..
. . ...
ﯽ . . . ۹۹
ﺗﺠﺮﺑﯽ
اﺳﺮی
آزﻣﻮن

آزﻣﻮن  :۵۹ﺳﺮاﺳﺮی رﯾﺎﺿﯽ 364 ....... . . . . . . . . . . . . ۹۹

3677 .....
. .... ..
ﺴﺎﻧ
ی اﻧﺴ
 :۶ﺳﺮاﺳﺳﺮ
ﻮن ۶۰
آزﻣﻮ
.......
. . ..
. . . . ..
. . ...
ﯽ . . . ۹۹
اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺮی
:۶۰
آزﻣﻮن

آزﻣﻮن  :۶۱ﺳﺮاﺳﺮی زﺑﺎن 370 ........ . . . . . . . . . . . . . ۹۹

3733 .....
. .... ..
اﺳﺮی ﻫﻨ
آزﻣﻮن  :۶۲ﺳﺮاﺳﺳﺮی
آزﻣﻮﻮن
.......
. . ..
. . . . ..
. . ..
. . ..
ﻫﻨﺮ . . . ۹۹۹
آزﻣﻮن  :۶۳ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر 376 ....... . . . . . . . . . . . . . . ۹۹

3799 .....
ﯽ . ..
ﺴﺎﻧ
ﯽ اﻧﺴ
ﺸﻮر  ۹۹ﻋﻤﻤﻮﻣ
ج اازز ﮐﺸ
ﻮن  :۶۴ﺧﺧﺎر
آزﻣﻮ
.......
اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﺸﻮر
ﺧﺎرج
آزﻣﻮن

آزﻣﻮن  :۶۵ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺠﺮﺑﯽ 382 ....... . . . . . . . . . . ۱۴۰۰

3866 .....
. .... ..
ی رﯾﺎﺎﺿ
ﻮن  :۶۶ﺳﺮاﺳﺳﺮ
آزﻣﻮ
.......
. . ..
. . . . ..
ﯽ . . . ۱۴۰۰
رﯾﺎﺿﯽ
اﺳﺮی
آزﻣﻮن

آزﻣﻮن  :۶۷ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺴﺎﻧﯽ 390 ........ . . . . . . . . . ۱۴۰۰

3944 .....
. .... ..
ی زﺑﺎ
ﻮن  :۶۸ﺳﺮاﺳﺳﺮ
آزﻣﻮ
.......
. . ..
. . . . ..
. . ...
ﺎن . . . ۱۴۰۰
زﺑﺎن
اﺳﺮی
آزﻣﻮن

آزﻣﻮن  :۶۹ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﻨﺮ 398 ....... . . . . . . . . . . . . ۱۴۰۰

4022 .....
. .... ..
ﺧﺎرج از ﮐﺸ
 :۷ﺧﺧﺎر ج
:۷۰
ﻮن ۷۰
آزﻣﻮن
آزﻣﻮ
.......
. . ..
. . . . ..
. . ...
ﺸﻮر . . . ۱۴۰۰
ﮐﺸﻮر
آزﻣﻮن  :۷۱ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر  ۱۴۰۰ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ 406 .....

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ آزﻣﻮنﻫﺎ 410 ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ﭘﺮﺳﺶ :A

ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ب را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﺮﯾﺪ.
ﮐﺘﺎب
دو ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎ

:A
ﭘﺎﺳﺦ A
ﭘﺎﺳﺦ

ﻗﺴﻤﺖ ّاو ِل ﮐﺘﺎب» ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی« اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ دوم ﮐﺘﺎب» ،آزﻣﻮنﻫﺎ )ﻣﻮج آزﻣﻮن(«.
ِ

ﭘﺮﺳﺶ :B

ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻗﺴﻤﻤﺖ
ﻓﺼﻞ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ،ﺷﺎﻣﻞ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ااﺳﺖ؟ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ررا ﺗﻮﺿﯿﺢ ددﻫﯿﺪ.

:B
ﭘﺎﺳﺦ B
ﭘﺎﺳﺦ

ﻓﺼﻞ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب،
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ِ

) ۰/۵ﻧﻤﺮه(

) ۵ﻧﻤﺮه(

ﻟﻐﺎت ﻣﻮﺟﻮد در واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳـﯽ دﻫﻢ )ﯾﺎ ﻓﺎرﺳـﯽ  ،(۱ﯾﺎزدﻫﻢ )ﯾﺎ ﻓﺎرﺳـﯽ  (۲و دوازدﻫﻢ )ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ (۳
اﻟﻒ  ﻟﻐﺖ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ﺗﻤﺎم ِ
ﻟﻐﺎت واژهﻧﺎﻣﻪ
اوﻟﻮﯾﺖ ّاول
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺐﺷـﺪه و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ،آوردهام .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ در دوران ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی،
ﺧﻮاﻧﺶ ﻟﻐﺖِ ،
ِ
ِ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ اﺳﺖ.
ب  اﻣﻼ

اوﻟﻮﯾﺖ ّاو ِل اﻣﻼ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوه ﮐﻠﻤﺎت اﻣﻼﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای
ِ

ادﺑﯿﺎت ﻫﻤﻪ ّ
)ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷـﯿﺮازی!( ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﯾﺦ ّ
پ ﺗﺎرﯾﺦ ّ
ادﺑﯿﺎت در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻢ ﺷـﺪه
اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﻓﺼﻞ ،ﻣـﺎ »ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻢ« را ﺑﻪ
ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﻐﻔﻮل و
ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﺷـﺪۀ ﻗﺮن ﺑﻪ ﻗـﺮن آوردهاﯾﻢ ﺗﺎ ِد ْﯾ ِﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ
ِ
ِ
دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ و ﻻزمّ ،اﻣﺎ ﺣﻔﻈﯽ و ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ّﺑﭽﻪﻫﺎ ،ﺑﻪﺟﺎ آورده ﺑﺎﺷﯿﻢ) .اوووف!(
ّ
ّ
ت  آراﯾﻪﻫﺎی ادﺑﯽ اﯾﻦ ﻗﺴـﻤﺖ
ﺣﻞ ﺗﺴﺖ ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪام .در ﭘﺎﯾﺎن
ﺷـﺎﻣﻞ ِ
ﻣﺮور ﺗﮏآراﯾﻪﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﺳـﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ِ
ِ
ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺮور ،ﺑﻪ ِ
ّ
آزﻣﻮن ﮐﻠﯽ از
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ﯾﮏ
ﺳﺆاﻻت ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،درﺳﺖ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ دارد.
ِ
ِ
ّ
ﺣﻞ ﺗﺴﺖ! ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﮕﺎن )از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازی(
ﻣﺮور ﺳﺮﯾﻊ
ث  دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ِ
ِ
ذﮐﺮ ﻧﮑﺎت و ِ
ﻣﺒﺎﺣﺚ دﺳﺘﻮری ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ِ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
زﺑﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ،ﮐﻤﺘﺮ و ﺧﻼﺻﻪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ آن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ!
ِ
ﻣﺒﺤﺚ دﺳﺘﻮر ِ

ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ﺎت
ج  ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋه اﺳﺖ .در ﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ) ،ادﺑﯿﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،ادﺑﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪاری ،ادﺑﯿﺎت ﻏﻨﺎﯾﯽ ،ادﺑﯿ ِ
ّ
ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنﻫﺎ را از ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدهام و ﺑﺮای ﻣﺮور و ﺗﺴﻠﻂ،
ﺳﻔﺮ و زﻧﺪﮔﯽ و …( ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖِ .
ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺑﯿﺎت ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دوﮔﺰﯾﻨﻪای )دواﻧﺘﺨﺎﺑﯽ!( ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ اﺻﻠﯽ،
ﻣﺮور ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﻗﺮار دارد.
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ دواﻧﺘﺨﺎﺑﯽﻫﺎ در ِ
ِ
ﭘﺮﺳﺶ :C

ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت
ﻟﻐﺖ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ
آﻣﻮزان
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﺳﯽ،
ﺖ و اﻣﻼ ،دﺳﺳﺘﻮر
ﮐﺘﺐ ﺷﻤﺎ را )ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ،آآراﯾﻪﻫﺎی ادﺑﯽ ،ﻟﻐ
اﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘ
ﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮا
آﯾﺎ داﻧﺶآﻣ
ﺪ؟
ﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
دﮔﯿﺮی اﺳ
ب ﺑﺮای ﯾﺎد
ﮐﺘﺎب
ﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎ
ﻫﻤﯿﻦ
و…( ﮐﻨﺎر ﺑﺑﮕﺬارﻧﺪ و اازز ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻤ
ﮐﻨﻨﺪ؟
اﺳﺘﻔﺎده
ﯾﺎدﮔﯿﺮی

) ۱ﻧﻤﺮه(

:C
ﭘﺎﺳﺦ C
ﭘﺎﺳﺦ

ً
ﻓﺼﻞ ﮐﺘﺎب ،ﭘﯿﺪاﺳـﺖ ،اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﺮای »ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی« اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
!) absolutely noﻗﻄﻌﺎ ﻧﻪ(؛ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از اﺳـﻢ اﯾﻦ ِ

ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دادهﺷﺪه را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮور و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ در
داﻧﺶآﻣﻮزانِ ،
ِ
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻧﺪه ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ!؟ ﺗﻤﺒﻠﯽ
اﯾﻦ ﺻﻮرت از
ِ
ﻣﻮﻗﻮف! )(Forbidden

ﭘﺮﺳﺶ :D
:D
ﺦD
ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﺎﺳ

ﺳﺎﺧﺘﺎری
)ﻓﺼﻞ
ی دارد؟
ﻫﺎ(( ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﭼﭼﻪﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻞ آزﻣﻮنﻫﺎ
ﻓﺼﻞ دوم ﮐﺘﺎب )ﻓﺼ

) ۲ﻧﻤﺮه(

در ﻓﺼﻞ آزﻣﻮنﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮج آزﻣﻮن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺼﺖ )ّ - 60 -۶۰
آزﻣﻮن
ﺳﺘﯿﻦ  (آزﻣﻮن آوردهام .ده ) -10 -۱۰ﻋﺸﺮ(
ِ
ﺷﺎﻣﻞ دو آزﻣﻮن از ﻓﺎرﺳﯽ دﻫﻢ ،دو آزﻣﻮن از ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﭼﻬﺎر آزﻣﻮن از ﻓﺎرﺳﯽ دوازدﻫﻢ
ّاول ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام  ۲۰ﺗﺴﺖ دارﻧﺪ،
ِ
و دو آزﻣﻮن از ﭘﺎﯾﻪ )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺎرﺳـﯽ دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ( ﻫﺴـﺘﻨﺪ .در ﭘﯽ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ) - 50 -۵۰ﺧﻤﺴـﯿﻦ  (آزﻣﻮن ۲۵
ّ
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻠﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﮑﻮری آوردهام.
ِ

ﭘﺮﺳﺶ :E
:E
ﺦE
ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﺎﺳ

ﺳﺦ داده ﺷﺷﻮد؟
ﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳ
نﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻫﻫﺮﺮ آزﻣﻮن ددر ﭼﻪ زﻣﺎﻧ
ﺳﻄﺢ آزﻣﻮ
ﭘﺎﺳﺦ
زﻣﺎﻧﯽ
آزﻣﻮن

) ۰/۷۵ﻧﻤﺮه(

ﺑﺎﻻی ﻫﺮ آزﻣﻮن ،ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آزﻣﻮن و زﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ آوردهامّ .اﻣﺎ
ﺳﻄﺢ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ِ
ِ
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺳﻄﺢ آزﻣﻮنﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﺷﻮار )و در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ دﺷﻮار( اﺳﺖ.
ِ

ﭘﺮﺳﺶ :F

ﻮﻧﻪ آزﻣﻮنﻫﻫﺎ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ؟
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭼﮕﻮ
ﭼﮕﻮﻧﻪ

:F
ﺦF
ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﺎﺳ

ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻧﺮم ﻣﺸﮑﯽ! 

ﭘﺮﺳﺶ :G

ُّ
ﺳﺆاﻻت
ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ
ﭘﺎﺳﺦ
ﮏﺟﺎ
ﻮنﻫﺎ را ﯾﯾﮏ
آزﻣﻮن
ﺆاﻻت آزﻣﻮن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ
ﺤﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﺆ
ﺳﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤ
ﺑﺰﻧﻨﺪﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﭘﺎﺳ
ﮏﺟﺎ ﺑﺰﻧﻨ
ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ آزﻣﻮ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺳﺆال ﻗﺒﻞ اﯾاﯾﻦ
ﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ددرر آزﻣﻮنﻫﺎ ددارﻧﺪ ،ﭼﭼﻪﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟
اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ
ﻧﻪ؟ اﺷﮑﺎﻻ

:G
ﺦG
ﭘﺎﺳ
ﭘﺎﺳﺦ

) ۰/۲۵ﻧﻤﺮه(

) ۱/۵ﻧﻤﺮه(

ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺗﺎ ﮐﻨﮑﻮر زده ﺷﻮد .ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ آزﻣﻮنﻫﺎ را ﯾﮏﺟﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ در ِ
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮدّ .
)ﺣﺘﯽ ﺳـﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ّﺑﭽﻪﻫﺎ ،ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ!(
ِ
ِ ِ
ِ
داﺧﻞ ﭘﺎﺳـﺦﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در آزﻣﻮن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ
ﭼﻪ ﺑﺴـﺎ از ِ
دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﻧﻮع ّاول ،آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ،رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ً
اﺷـﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﻟﮕﻮ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﺰوۀ
ﺑﻨﺪی اﻟﮕﻮ ﻧﯿﺴـﺖ .ﻧﻮع دوم،
ِ
ﻏﯿﺮﺟﻤﻊ ِ
ِ
دﺑﯿﺮ ﯾﺎ دیویدیﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﭘﺮﺳﺶ :H

ً
اﺳﺖ؟
ﺳﺖ؟
اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﮐﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳ

::H
ﺦH
ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﺎﺳ

ﺧﻮد ﮐﻨﮑﻮر!
از آﻏﺎز
ﺗﺮم دوم ﺗﺎ ِ
ِ

ﭘﺮﺳﺶ :I

ﺤﯽ ﻫﻢ ددارﻧﺪ؟
ﺎی ﮐﺘﺎب ،ﭘﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤ
آﯾﺎ آزﻣﻮنﻫﺎ
ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ
ﻫﺎی

ﺦ ::II
ﭘﺎﺳ
ﭘﺎﺳﺦ

َ
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﯾﺤﯽ دارد! وﻟﯽ ﺧﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﺳـﺆاﻟﺘﺎن ﺑﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن در ﭘﺎﺳﺦ
َپ ن َپ! اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﮥ
ِ
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﻦِ ،

ﺑﻪ ﺳﺆال  Gﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدم.
ِ

) ۰/۵ﻧﻤﺮه(

) ۰/۵ﻧﻤﺮه(

ﭘﺮﺳﺶ :J

ﺷﻮد؟؟
ﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
اﺳﺘﻔﺎده
ﯾﺪه ﻣﯽﺷﺷﻮد .اﯾﻦﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘ
دﯾﺪه
ﻒ ﮐﺘﺎب دﯾ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ی ﻣﺨﺘﻠ
ﺟﺎﻫﺎی
 Qدر ﺟﺎﻫﺎ
QR
ﯾﮏ ﺳﺮی R-Code

ﭘﺎﺳﺦ
ﺦ :JJ
ﭘﺎﺳ

ﮐﺎر ﺟﺪﯾـﺪی ﮐـﻪ ﺑـﺮای ّاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،در ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ّ
ادﺑﯿﺎت ﮐﺸـﻮر اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،ﻗﺮار دادن ﺑﯿـﺶ از  ۳۰ﻣﻮرد QR Code
ِ

:K
ﭘﺮﺳﺶ K

ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ
ـﺘﻔﺎده از اﯾاﯾﻦ
اﺳـﺘﻔﺎده
ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺴـﯿﺮ
ﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﻠﻪ از ﭼﻪ
ﻼﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ،آﯾﺎ ﮐﮐﻤﮑﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿ
ﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼ
ﺮی و اﺳـ
ﺴـﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮ
اﮔﺮ داﻧﺶآآﻣﻮزی در ﻣﺴ

ّ
اﺳـﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳـﺖ ّﺑﭽﻪﻫﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺸـﺎن را روی آن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺧﻮد ّﺑﭽﻪﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ اﺳـﺘﺎدﻧﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﻌﻀـﯽ ﮔﻮﺷـﯽﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ  QR Codeﺧﻮان دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼـﻮن ِ
ِ
ِ
ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻪام!
روی ِ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .راﺳﺘﯽ ﯾﮏ  QR Codeﻫﻢ ِ
ِ
ﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺷﻤﺎ
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤ

:K
ﺦK
ﭘﺎﺳ
ﭘﺎﺳﺦ

) ۱/۵ﻧﻤﺮه(

) ۱ﻧﻤﺮه(

ً
ﺑﻠـﻪ ،ﺑﻠـﻪ ،ﺑﻠـﻪ! ﮐﻤﺎ ﻓـﯽ ّ
اﻟﺴـﺎﺑﻖ )اووووف!( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸـﻪ در دﺳـﺘﺮس ّﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﺸـﺎن ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻢ و
ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن را ﺣﻞ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪام راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ:

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام:
@olgoo_adabiaat
@azmoon_adabiaat
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪه:
abdolmohamadi.com

ﭘﺮﺳﺶ :L

وﺳﺘﺸﺎن دداری ﺑﮕﻮ.
دوﺳﺘﺸﺎن
ﯾﮏ ﺑﯿﺖ اازز ﻣﻮﻟﻮی و ﯾﯾﮏ ﺑﯿﺖ از ﺣﺎﻓﻆ ﮐﮐﻪﻪ ﺧﯿﻠﯽ دو

:L
ﭘﺎﺳﺦ L
ﭘﺎﺳﺦ

اﺑﯿﺎت ﻣﻮﻟﻮی اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ )ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ( ِ

»ﺗــﻮ ﻣﮕــﻮ ﻣــﺎ ﺭﺍ ﺑــﺪﺍﻥ ﺷــﻪ ﺑﺎﺭ ﻧﻴﺴــﺖ

) ۰/۵ﻧﻤﺮه(

ﺑــﺎ ﻛﺮﻳﻤــﺎﻥ ﻛﺎﺭﻫــﺎ ﺩﺷــﻮﺍﺭ ﻧﻴﺴــﺖ«

و ّ
ّ
ﺟﺎن ﮐﻼم ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﺒﺘﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﯿﺖ از دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ِ
ِ
ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ«
ﭘﯽ آزار و ﻫــﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻦ
»ﻣﺒــﺎش در ِ

 ۱۵از ۱۵

آﻓﺮﯾ
ﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ
)
 ۵ﻧﻤﺮ
ه ﻫﻢ ﺑ
ﻪ
ﮐ
ﺴ
ﺎﻧ

ﯽ دا

ده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐ
ﻪ
ﺑ
ﺮ
ا
ی ﺷﺎ

دی

و آزاد

ی اﺣﺘﺮ
ام ﻗﺎﺋﻠ

ﻨ
ﺪ!(

ّ
از ّ
ادﺑﯿﺎت ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ
ّ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪی

جمعبندی
” ”خالصة درس لغت
9تم�ام لغ�ات واژهنامۀ فارس�ی  1و  2و ( 3ترکی�ب الفبایی واژهنامههای فارس�ی دهم،
9
یازدهم و دوازدهم)

” ”خالصة درس امال
9شامل گروه کلمات امالیی کتابهای درسی به ترتیب الفبایی
9

” ”خالصة درس تاریخ ّ
ادبیات

ّ
ات کتابهای درسی به صورت قرن به قرن و خالصۀ گونهشناسیها
9تفکیک
9
تاریخ ادبی ِ
ِ

” ”خالصة درس آرایههای ادبی  +تست
9مرور سریع آرایهها
9

ّ
9م�رور تکنیکه�ای ابداع�ی مؤل�ف ،ب�رای مواجه�ه ب�ا تس�تهای آرای�ه از قبی�ل
9
«خوب  -بد  -زشت» ،تکنیک «موک» ،روش حذف گزینه و …

” ”خالصة درس دستور زبان فارسی  +تست
9خالصۀ مطالب
9
9تکنیکهای دستور (- method ،O - method
9

v2

و …)

” ”خالصة درس قرابت معنایی  +تست
9ارائۀ مفاهیم موضوع به موضوع
9
9مرور سریع مفاهیم با ارائۀ ابیات معادل و دوانتخابیها
9

موج آزمون ادب ّیات

2

لغت
آ
رنگ آن سخت و صیقلپذیر است؛
آبنوس :درختی اس�ت که چوب س�یاه ِ
ً
مجازا به معنی تیره و سیاه
آخته :بیرون کشیده ،برکشیده
ُ
آخره :چنبرۀ گردن ،قوس زیر گردن
آدینه :روز جمعه ،آخرین روز هفته
آرمان :آرزو ،عقیده
آزرم :شرم ،حیا
ویژگی آنچه بلند و طوالنی بهنظر میآید.
آزگار :زمانی دراز؛
ِ
آستانه :آستان ،آغاز
ُ
آسمان ُجل :کنایه از فقیر ،بیچیز ،بیخانمان؛ جل :پوشش به معنای مطلق
ّ
آغوزّ :اولین ش�یری ک�ه یک ماده به ن�وزادش میدهد و سرش�ار از مواد
ّ
مقوی است.
آماسَ :و َرمَ ،ت ّورم؛ آماس کردن :گنجایش پیدا کردنّ ،
متورم شدن
آورد :جنگ ،نبرد ،کارزار
آوردگاه :میدان جنگ ،نبردگاه
آوری :بیگمان ،بیتردید ،بهطور قطع
آوند :آونگ ،آویزان ،آویخته
آیت :نشانه
َ

الف

ابدال :ج بدیل و بدل ،مردان کامل
ِ
ابدیت :جاودانگی ،پایندگی ،بیکرانگی
َ
ا َبرش :اس�بی که دارای پوس�ت خالدار یا رنگ به رنگ (بهویژه س�رخ و
سفید) است .در اینجا مطلق اسب منظور است.
ابالغ :رساندن نامه یا پیام به کسی
ّابهت :بزرگی و شکوه که سبب احترام یا ترس دیگران میشود.
ّ ً
ّ
اتراق :توقف چند روزه در سفر به جایی ،موقتا در جایی اقامت گزیدن
اجابت کردن :پذیرفتن ،قبول کردن ،پاسخ دادن
اجانب :ج اجنبی ،بیگانگان
ِ
اجنبی :بیگانه ،خارجی
احداث شدن :ساخته شدن
اختالف :رفت و آمد
ّ
ادبار :بدبختی ،سیهروزی؛ متضاد اقبال
ادیب :آدابدان ،ادبش�ناس ،سخندان ،سخنشناس ،در متن درس به
ّ
معلم و ّ
مربی است.
معنای
ُ
اذن :اجازه ،رخصت
ّ
ارادت :میل و خواست ،اخالص ،عالقه و محبت همراه با احترام

ً

ِارتجاال :بیدرنگ ،بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن
ارتفاع :محصول زمینهای زراعتی؛ ارتفاع والیت :عایدات و درآمدهای مملکت
ِ
ارغند :خشمگین و قهرآلود
ارک :قلعه ،دژ
اژدهاپیکر :در شکل و هیئت اژدها ،دارای نقش اژدها
اساطیر :جمع اسطوره؛ افسانهها و داستانهای خدایان و پهلوانان ملل قدیم
ِ
استبعاد :دوردانستن ،بعید ش�مردن چیزی؛ استبعاد داشتن :بعید و دور
ّ
بودن از تحقق و وقوع امری
استحقاق :سزاواری ،شایستگی
استخالص :رهایی ُجستن ،رهایی دادن
استدعا :درخواست کردن ،خواهش کردن
ِاسترحام :رحم خواستن ،طلب رحم کردن
استسقا :نام مرضی که بیمار ،آب بسیار خواهد.
استشاره :رایزنی ،مشورت ،نظرخواهی
استشمام :بوییدن
نیازی سالک از هر چیز جز خدا
استغنا :بینیازی؛ در اصطالح ،بی ِ
استقرار :برپایی ،برقرار و ثابت کردن کسی یا چیزی در جایی ،مستقر شدن
استماع :شنیدن ،گوش دادن
استیصال :ناچاری ،درماندگی
ُ
اسرا :ج اسیر ،گرفتاران ،دستگیرشدگان
اسرا :در شب ِسیر کردن ،هفدهمین سورۀ قرآن کریم
ُ
اس��طوره :سخنان یا اشخاص و آثاری که مربوط به موجودات یا رویدادهای فوق
طبیعی روزگار باستان است و ریشه در باورها و اعتقادات مردم روزگار کهن دارد.
ّ
ِاس��لیمی :تغییر ش�کل یافتۀ کلم�ۀ اسلامی ،طر حهایی مرک�ب از پیچ و
ّ
خمهای متعدد که شبیه عناصر طبیعت هستند.
ُ
اسوه :پیشوا ،سرمشق ،نمونۀ پیروی
َ
ْ َ
شبه و ش َبه ،مانندها ،همانندان
اشباه :ج
ِ
اش��تیاق :میل قلب اس�ت به دیدار محبوب؛ در متن درس ،کش�ش روح
ِ
انسان خداجو در راه شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستی
اصناف :جمع صنف ،انواع ،گونهها ،گروهها
ِ
ّ
اطبا :جمع طبیب ،پزشکان
ِ
اطوار :رفتار و یا سخنی ناخوشایند و ناهنجار
اعانت :یاری دادن ،یاری
اعتذار :عذرخواهی ،پوزشخواهی
اعراض :رویگرداندن از کسی یا چیزی ،رویگردانی
اعزاز :بزرگداشت ،گرامیداشت
اعطا :واگذاری ،بخشش ،عطا کردن
اعال :برتر ،ممتاز ،نفیس ،برگزیده از هر چیز
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امال
آ
آب جیحون
آب خور
آخراألمر
آخره و قوس گردن
آخرین رمق
آداب ضرب
آذرباد
آذرخش
آرام یا متالطم
آزرم و حیا
آستر جیب
آسمان جل
آسیای سرگردان
آغا ّ
محمدخان
آغاجی خادم
آغشته و آلوده
آغوش باز
ِ
آغوش و کنار
آفتاب فتح
آفتاب و میغ
آلوی برغان
لاّ
آمادۀ ش ق
ّ
آماده و مسلح
آماس سراچۀ ذهن
آمین
آن مواضع
آیۀ یأس
آیین طریق
ّ
آیینۀ تجلی
الف
ابا و امتناع
ابتهاج و شادی
ّ
ابدیت پر از قدس
ابراهیم ادهم
ابصار و چشمها
ابالغ کردن

ابله و سفیه
ابلیس پرتلبیس
ِ
ابوالعجایب و صاحب شگفتی
ابوالفتح
ابوالفضل
ابوالقاسم الهوتی
ابوالمعالی
ّابهت و شکوه
اتاق درس
اتاقکی محصور
ّ
اتحاد و جنبش
ّ
اتراق و توقف
ّ
اتفاق و ماجرا
اجارۀ حیاط
اجل و مرگ
احداث خاکریز
احساس غرور و استقامت
احسنت و مرحبا
احوالپرسی
اختر سعد
اختالف سلیقه
اختالف ّ
صیادان
اخالص عمل
اخالق محسنی
اخالق و سیرت
اخوان ثالث
ادا و اطوار
ادبار و اقبال
ّ
ادعای فضل
اذیت و آزار
ارائه به مخاطب
ً
ارتجاال و بیدرنگ
ارتفاع والیت
ارگ مزینان
ارمغان و رهاورد
ارمیا و سهراب
اروند رود
بهر این معنی
از ِ

از بهر خیانت
از بهر دوستی
از بهر غرامت
بهر کاری
از ِ
از بهر من
از دست رفتن محض
ّ ً
از قضا و اتفاقا
ازل و ابد
اساس تزویر
اساس تعریف
ً
اساسا
اساطیر باستان
استبعاد و دوری
استحقاق خزانگی
استخالص یاران
استدعا و درخواست
استدعای عاجزانه
طلب رحم
استرحام و ِ
استسقا و تشنگی
استعداد شگرف
ِ
استعمال و بهره بردن
استغفراهلل
استقرار سالح
استقالل نحوی
اسر ِار حق
اسر ّ
ارالتوحید
اسرافیل و عزرائیل
اسرای سالخورده
اسطورۀ زندگی
اسکلتی وحشتناک
اسلوب معادله
اسمای صدگانه
اسوه و الگو
اسیر بعثی
اشباه و مانندها
اشتیاق شهادت
اشتیاق وافر
ِ
اصرار مریدان

اصرارهای من
اصطالح ادبی
اصطالح علمی
ِ
اصل و وصل
اصناف موجودات
اضطراب
اضطراب و تشویش
ّ
اطبا و پزشکان
اطراف و اکناف
اطفال شاخ
ِ
اطفال وحشتزده
اعانت و یاری
اعراض و رویگردانی
اعزاز و بزرگداشت
اعال و برتر
اعالن و آگهی
اعیاد مذهبی
اعیان و وزیر
اغراق و مبالغه
اغلب سرودها
افتادن عارضه
افراسیاب و کیکاووس
ّ
افراط در تجدد
افراط و تفریط
افروزد و روشنکند
افسر و دیهیم
افسرده
افسوس و دریغ
افسون و جادو
افغان و زاری
اقامت طوالنی
اقلیم و سرزمین
اکراه و اجبار
ّامان و آتن
امتناع و خودداری
امثال و ِحکم
امکانات محدود
اموات و احیا
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تاریخ ادبیّات
قرن چهار و پنج

حکیم ابوالقاسم فردوسی
اثر :شاهنامه (نظم)
نبرد «رس�تم و اش�کبوس» یکی از عالیتری�ن صحنههای

قرن پنج و شش
عینالقضات همدانی
اثر :تمهیدات (نثر آمیخته با نظم)

نبرد تن به تن در شاهنامه است که در آن طنزگویی ،چاالکی،

قرن شش

دالوری و زبانآوری به هم آمیخته شده است.
ُ
داس�تان «گردآفرید» پهلوان ش�یرزن از قس�مت داس�تان رستم و

محمدبن ّ
ّ
منور
ّ
اثر :اسرارالتوحید فی مقامات ابوسعید ابوالخیر (نثر)
ّ
حکایت «حقۀ راز» و گنج حکمت «چنان باش» و «یک گام فراتر»

داس�تان «کاوۀ آهنگ�ر» قس�متی از ش�اهنامه اس�ت و محتوای آن
ّ
ضد ّ
ضحاک است.
ظلمستیزی و قیام کاوه و فریدون،

از این کتاب است .این کتاب دربارۀ ابوسعید ابوالخیر است.

سهراب شاهنامه است.

ابوالمعالی نصراهلل منشی

ابوالفضل بیهقی
اثر :تاریخ بیهقی (نثر)
داستان «قاضی ُبست» قسمتی از تاریخ بیهقی است.
متن درس کویر آمده
ای�ن کتاب را با «تاریخ بیهق» که در ِ

است ،اشتباه نگیرید.

اثر :ترجمۀ کلیله و دمنه (نثر آمیخته به نظم)
«کبوتر طوقدار» که مفهوم اصلی آن «تعاون و ایثار» است،
قسمتی از کلیله و دمنه میباشد.
سنایی

قرن پنج

عنصرالمعالی کیکاووس
اثر :قابوسنامه (نثر)
نثر اخالقی «از آموختن ننگ مدار» از قابوسنامه است.

اثر :الهینامه (نظم)
ّ
الهینامۀ سنایی از جمله کتابهایی بود که حسامالدین،
شاگرد مولوی ،از مولوی خواست مثنوی را به شیوۀ آن بسراید.
ّ
فی حقیقة العشق نوشتۀ شهابالدین سهروردی
تاریخ بیهق :در این کتـاب از ش�اعران و دانش�مندان و مردان فقه و
حکمت و شعر و ادب و عرفان و تقوای مزینان یاد شده!

خواجه نظامالملک توسی

اثر :سیاستنامه (نثر)
حکایت «دیوار عدل» از این کتاب است.

سندبادنامه نوشتۀ ظهیری سمرقندی
قرن شش و هفت

ناصر خسرو
اثر :سفرنامه (نثر)
«سفر به بصره» یکی از قسمتهای این کتاب است.
نام کامل :حکیم ابومعین ناصر خسرو قبادیانی

ّ
الدین ّ
محمد عوفی
سدید
اثر :جوامعالحکایات و لوامع ّ
الروایات (نثر آمیخته با نظم)
گنج حکمت «مهمان ناخوانده» و ّ
«طراران» از جوامعالحکایات
ِ
و لوامع ّ
الروایات است.
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فصل پنجم :جمالت پایه و پیرو
جملهای که پس از حرف ربط وابستهساز میآید ،جملۀ پیرو (جملۀ وابسته) و جملۀ دیگر ،جملۀ پایه (جملۀ هسته یا جملۀ
اصلی) است.
9حروف ربط وابستهساز عبارتاند از :که  -تا  -اگر  -زیرا ...
9
ّ
ّ
9حروف ربط همپایهساز (و  -یا  -اما  -ولی  )...جملۀ مرکب نمیسازند ،پس جملۀ پایه و پیرو نیز نداریم.
9
ّ ّ
9به مجموع جملۀ پایه ،پیرو و حرف ربط وابستهساز ،جملۀ مستقل مرکب میگویند.
9

اگر
حرف ربط وابستهساز

او را دیدی ،سالم مرا برسان.
جملۀ پیرو

جملۀ پایه

مطرب�ا پ�رده بگ�ردان و ب�زن راه ع�راق

ک�ه بدی�ن راه بش�د ی�ار و ز م�ا ی�اد نک�رد

اگ�ر چ�ه ب�اده فر حبخ�ش و ب�اد گلبی�ز اس�ت

به بانگ چنگ مخور ِمی که محتس�ب تیز است

پایه 1

حرف ربط

پیرو 1

پایه 2

پیرو 2

حرف ربط

پیرو 1

پایه

پیرو 2

حرف ربط

پیرو 3

1 1کدام بیت فاقد جملۀ وابسته است؟

 )1لط�ف و عط�ا و احس�ان پیوس�ته از ت�و آی�د
 )2از تنگ�ی دهان�ت ی�ک ّذره گفت�ه باش�د

ج�رم و خط�ا و عصی�ان از م�ا ب�ود همیش�ه
ه�ر ّذره ک�و ب�ه وصف�ت گوی�ا ب�ود همیش�ه

 )3ج�ای دل اس�ت کوی�ت ز آنج�ا م�ران ب�ه جورش

بگ�ذار ت�ا دل م�ن ب�ر ج�ا ب�ود همیش�ه

 )4ت�ا ش�اهد جمال�ت مس�تور باش�د از م�ن

اش�کم می�ان م�ردم رس�وا ب�ود همیش�ه

 11 1گزینۀ ( :)2که او به وصفت گویا بود همیشه  /گزینۀ ( :)3بگذار تا دل من بر جا بود همیشه  /گزینۀ ( :)4تا شاهد جمالت مستور باشد از من
* وجود حرف ربط وابستهساز «که  -تا  -تا» نشاندهندۀ وجود جملۀ وابسته (پیرو) در گزینههای ( )3( ،)2و ( )4است.
جملة پایه و پیرو

ییانعم تبارق
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بخش
چهارم

ادبیّات غنایی

بیان فراق و جدایی و شکایت از آن

شنونده مهم است و بر گوینده تأثیر میگذارد.

عشق همگانی است.

تقابل عقل و عشق

فراق در همۀ موجودات هست.

برتری و غلبۀ عشق بر عقل

سخن عشق را هر کسی نمیفهمد.

در موقع گرفتاری باید به حال دیگران رسیدگی کرد.

درد عشق را کسی میفهمد که خودش مبتالی به عشق باشد.

در عالم عشق مقام و مراتب رنگ میبازد.

عاقل از عشق چیزی نمیداند.

در عشق شاه و گدا همرتبه هستند.

بازگشت به اصل

از خود بیخود شدن در مقابل معشوق

بازگشت همه به سوی عالم باالست.

از طریق کسانی که به محبوب رسیدهاند میتوان به حاجت رسید.
ّ
توسل به اولیای واصل

هرکس بر حسب درک و فهم خود برداشت میکند.
حقیقت و راز عشق را هرکسی درک نمیکند.
راز من در سخنان و نالههایم است.
ِ

دنبال جمال و کمال و ُحسن هستند.
همۀ موجودات به
ِ
ُ
عشق ،انسان را به حسن و کمال و جمال میرساند.

با چشم ظاهر و حواس ظاهری نمیتوان حقیقت را دریافت.

هرکسی نمیتواند عاشق شود و هرکسی شایستۀ عشق نیست.

آرزوی نابودی برای ناعاشقان

عشق در هر جایی ایجاد نمیشود.
ّ
محب ِت بسیار بسیار زیاد ،عشق است.
عشق از ّ
محبت و معرفت برتر است.

زندگی حقیقی ،همان عشق است و بیعشق بودن ،مردن و نابودی است.
همه چیز از عشق است.
همدم عاشق هجران کشیده است.
نالۀ نی،
ِ

ّ
محبت از معرفت برتر است.
معرفت و ّ
محبت مراحل قبل از عش�ق هس�تند و برای عاش�قی ،باید از آن

عشق هم درد است و هم درمان ،هم دردآفرین است و هم درمانبخش.
بر اساس ّ
ظرفیت وجودی افراد ،عشق تأثیر میگذارد.

دو عبور کرد.
ترک خودی ،کشته شدن و فنا شدن است.
شرط عاشقی از خود بیخودی و ِ
ِ

دشوار و پر خطر بودن راه عشق

سوزندگی عشق و سختی آن

کشته شدن عاشق

عشق همه چیز را از بین میبرد.

غم عشق

با عشق هیچ چیزی نمیتواند بماند.

همیشگی بودن غم
بی ّ
اهمیتی گذر زمان

رسیدن به خدا واجب است.
چیزهایی که ما را به خدا میرساند ،واجب است.

آنچه باید بماند عشق و معشوق است.

عشق انسان را به خدا میرساند.

آدم نادان
پرهیز و دوری از ِ

عاشقی ،واجب است و نباید جز عاشقی دنبال چیز دیگر بود.

برعکس شدن امور

عشق ،هستیبخش است.

بهدست آوردن کاالیی ارزشمند

زندگی همان ،عشق است و بدون عشق یعنی مردن.

رسیدن دل به جواهر عشق

دیوانگی عشق بر عاقلی
ارزشمندی
ِ

فاش شدن و آشکار شدن راز

ییانعم تبارق
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دعوت به زندگی انسانی و درست
فرشتگان محافظ کسانی هستند که زندگی درستی دارند.
دعوت به وفاداری
وفاداری عاشق موجب وفاداری معشوق است.
جایگاه دل عاشق نزد معشوق و در میان زلف اوست.
بیاعتنایی و بی ّ
توجهی معشوق به عاشق

معامله و ارتباط با خدا همیشه سودمند است.

ّ
جمع دو امر جمعنشدنی ،پارادوکس ،جمع ضدین
صبر و شکیبایی ورزیدن
زیبایی ظاهری ّ
اهمیت ندارد ،آنچه اصل اس�ت پاکی باطن و سیرت نیکو
و رفتارهای اخالقی است.
کار بد دیگران را با کار خوب باید پاسخ داد.
ِ

معشوق میگوید کاری از دستش برای عاشق ساخته نیست.

با دشمن مدارا کردن

معشوق ،عاشق را به خدا حواله میدهد.

کسانی که در مقابل خداوند مکر و کلک میزنند ،خداوند مکرشان را بیاثر

معشوق وفادار
پاکبازی عاشق در مقابل
ِ

میکند ،آنها را شکست میدهد و به مقصود نمیرساند.
ّ
فقط خواست خدا و تقدیر الهی است که اتفاق میافتد.

رفتن معشوق و نرسیدن عاشق به او

از خود بیخودی عاشق و مدهوشی و بیهوشی او
ّ
ّ
بیاعتنایی و بی ّ
توجهی عاشق به زیباییهای جهان و مادیات و تعلقات دنیایی
عاش�ق نسبت به معشوق وفادار است و ّ
البته این وفاداری انحصاری است

عاشق طلب غبار راه معشوق میکند.
برعکس شدن امور و پارادوکس

عشقی که تو را گمراه کرده میتواند تو را هدایت هم بکند.
هرکسی محرم اسرار الهی نیست و رازهای حق را نباید به همگان گفت.

و نسبت به هیچکس دیگر وفادار نیست.
ّ
ّ
غم و سختی عشق از لذتهای دنیایی و راحتی و آسایش مادی بهتر است
و عاشق ،سختی عشق را به آسانی ّ
تحمل میکند.

قرآن دارای پند و حکمت است.

عش�ق ،همیش�ه و در همه دوران بوده و هس�ت و خواهد بود و از آن سخن

قرآن زندگیبخش حقیقی است.

به میان میآید.

چیزی که آزاردهنده بوده ،میتواند مفید و ثمربخش هم باشد.
عارفان حقیقی که اسرار را میدانند ،خاموشند و چیزی نمیگویند.

ارتباط و معامله باید با خدا باشد نه با انسانها.

1

2

بش��نو از ن��ی چ��ون ش��کایت میکند

از جداییه��ا حکای��ت میکن��د

 Aعشق است و بس که در دو جهان جلوه میکند

گاه از لب�اس ش�اه و گ�ه از کس�وت گ�دا

 Bاز پ�ای فتادی�م ،چ�و آم�د غ�م هج�ران

در درد بمردی�م ،چ�و از دس�ت دوا رف�ت

ک��ز نیس��تان ت��ا م��را ببریدهان��د

در نفی��رم م��رد و زن نالیدهان��د

ّ
جمعیت��ی ن��االن ش��دم
م��ن ب��ه ه��ر

�ت بدحاالن و خوشحاالن ش��دم
جف� ِ

 Aب�ر ی�اد اوس�ت عی�ش جوان�ان میک�ده

از ش�وق اوس�ت نع�رۀ پی�ران خانق�اه

درون پ�رده ز رن�دان مس�ت پ�رس
 Bراز
ِ

زاه�د عالیمق�ام را
کای�ن ح�ال نیس�ت،
ِ
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س��ینه خواهم ش��رحه ش��رحه از فراق

ت��ا بگوی��م ش��رح درد اش��تیاق

محرم ای��ن هوش جز بیهوش نیس��ت

مر زبان را مش��تری جز گوش نیس��ت

ه��ر که ج��ز ماهی ز آبش س��یر ش��د

ه��ر که بیروزیس��ت روزش دیر ش��د
پ��س س��خن کوت��اه بای��د ّ
والس�لام

ِف�راق

او شناس�د س�وز و درد اش�تیاق

 Bچ�و ش�د ب�اغ روحانی�ان َمس�کنم

تن�م؟

درنیاب��د ح��ال پخت��ه هی��چ خ��ام
3

4

5

6

7

8

 Aهرک�ه

گ�ردد

مبتلا

ان�در

در

اینج�ا

تختهبن�د

چ�را

هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش

�ل خوی��ش
بازجوی��د
ِ
روزگار وص� ِ

 Aب�ه اص�ل خوی�ش راج�ع گش�ت اش�یا

هم�ه ی�ک چی�ز ش�د ،پنه�ان و پی�دا

 Bدر ره عش�ق نش�د ک�س ب�ه یقین مح�رم راز

هرکس�ی ب�ر َح َس�ب فک�ر گمان�ی دارد

ه��ر کس��ی از ّ
ظن خود ش��د ی��ار من
ِ

از درون م��ن نجس��ت اس��رار م��ن

 Aاگر چه پیرهن در مصر و در کنعان بود نکهت

ز پیراه�ن ج�دا ب�و را نمیدان�م ،نمیدان�م

 Bهرک�ه نق�ش خویش�تن بین�د در آب

برزگ�ر

ب�اران

و

ُ
گازر،

آفت�اب

س� ّ
�ر م��ن از نال��ۀ م��ن دور نیس��ت

لیک چش��م و گوش را آن نور نیس��ت

تن ز جان و جان ز تن مس��تور نیست

دید جان دس��تور نیست
لیک کس را ِ

 Aکس�ی کز عش�ق خالی ش�د ،فس�رده اس�ت

گ�رش صد ج�ان بود ،بیعش�ق مرده اس�ت

 Bرنگی�ن س�خنان در س�خن خوی�ش نهانان�د

از نکه�ت خود نیس�ت به هر ح�ال ،جدا گل

آتش است این بانگ نای و نیست باد

ه��ر که این آت��ش ندارد ،نیس��ت باد

 Aهر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

فت�وای م�ن نم�از کنی�د
ب�ر او نم�رده ،ب�ه
ِ

 Bمحرم نبض رم و آرام ما عش�ق اس�ت و بس

از رگ گل ت�ا خ�ط س�نبل خب�ر دارد به�ار

آتش عش��ق اس��ت کان��در ن��ی فتاد

جوش��ش عشق اس��ت کاندر ِمی فتاد

 Aچ�رخ ک�ه زی�ر اس�ت و زب�ر ه�ر نف�س

زی�ر و زب�ر ک�ردۀ عش�ق اس�ت و ب�س

 Bب�ه صب�ر ،عش�ق ت�و گفت�م بپوش�م از اغیار

رن�گ روی بگوید ،منش نه�ان چه کنم؟
چو
ِ
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آزمون
2

2

 15دقیقه

کل ّی فارسی دهم

متوسط
ّ

411

1 1معنی دقیق کلمات (سوداگر ،جولقی ،ابدال ،سفاهت) به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

 )۲تاجر ،پشمینهپوش ،مردان کامل ،کمعقلی
 )۴بازرگانان ،درویش ،صالحان ،نادان

)1خریدار ،درویشی ،نیکمردان ،بیخرد
)3مشتری ،گداپیشه ،قدرتمندان ،بیخردی
2 2در کدام گزینه تمام معانی ارائه شده برای واژه صحیح نیست؟

)۱بسملکردن ← سر جانور را بریدن ،از آنجا که مسلمانان در وقت ذبح جانور «بسم الله الرحمن الرحیم» میگویند ،به همین دلیل ،به عمل
ذبحکردن «بسمل کردن» گفته میشود.
)۲عربده ← فریاد پرخاشجویانه برای برانگیختن دعوا و هیاهو ،نعره و فریاد
)۳عود ← درختی که چوب آن قهوهای رنگ و خوشبو است و آن را در آتش میاندازند که بوی خوش دهد.
ّ
)۴زره ← جامهای جنگی دارای آستین بلند و مرکب از حلقههای ریز فوالدی که آن را به هنگام جنگ بر روی لباسهای دیگر میپوشیدند.

3 3معنی واژگان در کدام گزینه همگی درست است؟

()1منال :درآمد مستغالت) (مایه :دارایی) (جافی :بسیار) (جالجل :زنگ)
()۲شرافت :ارجمندی) (نیلی :آبی روشن) (مالزم :همراه) (طرفه :عجیب)
()۳شبح :کالبد) (تمایز :جدا کردن) (نثار :افشاندن) (خدنگ :درخت بسیار سخت)
َ
()۴عنایتّ :
توجه) (سخا :ک َرم) (بسیج :آمادگی) (لگام :زین اسب)

4 4در کدام گزینه با توجه به معنی داخل کمانک امالی واژهای نادرست به کار رفته است؟

ّ )1
(مرمت :اصالح) (گسیل کردن :روانه کردن) (رقعه :نامه) (نمط :روش)
ُ )۲
(بر خوردن :در میان قرار گرفتن) (قیاس :سنجیدن) (مولع :حریص) (نیکومنظر:خوشچهره)
()۳زهی :آفرین) (فروغ :روشنایی) (غلغله :شور و غوغا) (خیره :بیهوده)
َ
()۴انعام :بخشش) (فضل :دانش) (ادیب :دانشمند) (غرابت :خویشاوندی)

5 5متن زیر چند نادرستی امالیی دارد؟
«سلمان فارسی بر لشکری امیر بود .در میان رعایا چنان حغیر مینمود که وقتی خادمی به وی رسید ،گفت :این توبرۀ کاه بردار و به لشکرگاه
سلمان بر .چون به لشکرگاه رسید ،مردم گفتند :امیر است .آن خادم بترسید و در قدم وی افتاد .سلمان گفت :به سه وجه ،این کار را از برای
خودم کردم ،نه از بحر تو ،هیچ اندیشه مدارّ .اول آنکه ّ
تکبر از من دفع شود؛ دوم آنکه دل تو خوش شود؛ سوم آنکه از عهدۀ حفظ رعیت،
بیرون آمده باشم».

)1یک

 )۳سه

 )۲دو

 )۴صفر

6 6در کدام گزینه مطلبی نادرست دیده میشود؟

)1درس «سفر به بصره» بخشی از «سفرنامۀ» حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی ،نویسنده و سرایندۀ قرن ششم است.
)۲در متن «کالس نقاشی» از کتاب «اتاق آبی» سهراب سپهری ،خاطرهای از یک کالس با توصیف و چاشنی طنز به صورت خاطرهنگاری نوشته شده است.
«)۳پیرمرد چشم ما بود» از کتاب «ارزیابی شتابزده» بیان حس و حال عاطفی جالل آل احمد با زبان صمیمی دربارۀ «علی اسفندیاری» است.
 )۴عبارت «با این همه ،عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند» از کلیله و دمنه ترجمۀ نصراهّٰلل
منشی است.

7 7در همۀ ابیات آرایۀ اغراق به کار رفته است بهجز ………
ّ
 )1بش�د تی�ز ره�ام ب�ا خ�ود و گب�ر

 )۲ت�و گفت�ی ک�ه روی زمی�ن آه�ن اس�ت
 )۳ک�ه لش�کر ف�زون ب�ود زان کاو ش�مرد
را
ت�و
س�پاه
برنتاب�د
 )۴زمی�ن

هم�ی گ�رد رزم ان�در آم�د ب�ه اب�ر
ز نی�زه ه�وا نی�ز در جوش�ن اس�ت
ُ
هم�ان ژن�ده پیلان و م�ردان گ�رد
ن�ه خورش�ید تاب�ان کاله ت�و را
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8 8در همۀ ابیات بهجز بیت ……… هر دو آرایۀ «استعاره و تشبیه» به کار رفته است.
کان م�اهرو نترس�د ز آواز صبحخوان�ان
 )1در خ�واب ک�ن زمان�ی آس�ودگان ش�ب را

 )۲ب�ازار حس�ن داری دکان در او مالح�ت

و آن دو عقی�ق ش�یرین در وی شکرفروش�ان

 )۳ه�ر ش�ب ز بار عش�قت در گوش�ههای خلوت

گ�ردون فغ�ان ب�رآرد از نال�ۀ خموش�ان

 )۴ای ک�وی ت�و ز روی�ت ب�ازار گلفروش�ان

م�ا بلبلان مس�تیم از به�ر گل خروش�ان

 )۱چ�را ز غی�ر ش�کایت کن�م ،که همچ�و حباب

همیش�ه

خویش�تنم

 )۲گ����ر ب��ه اق��ل��ی��م ع��ش��ق روی آری

ه���م���ه آف������اق گ���ل���س���ت���ان ب��ی��ن��ی

 )۳حاف�ظ مفل�س اگ�ر قل�ب دل�ش ک�رد نث�ار

مکن�ش عی�ب ک�ه ب�ر نق�د روان ق�ادر نیس�ت

 )۴خ�اک ت�و بوی�ی ب�ه والی�ت س�پرد

ب�اد نف�اق آم�د و آن ب�وی ب�رد

9 9در کدام بیت آرایۀ «ایهام» دیده نمیشود؟

خانهخ�راب

ه�وای

1 10کدام گزینه ّ
مزین به آرایۀ ادبی سجع نیست؟

)1در بهشت از هزارگونه نعمت است و در قرآن از هزار گونه پند و حکمت است.
)2بلکه از ُحسن سیرت او گفت؛ زیرا که نیکوخو ،بهتر هزار بار از نیکو رو.
)3برادران یوسف ،او را زیادت نعمت دیدند و یعقوب را بدو میل و عنایت دیدند.
)4اندوه و شادی در این ّ
قصه بسیار بود و خبردهنده از ملک ّ
جبار بود.
1 11در همۀ گزینهها بهجز گزینۀ ……… منادا دیده میشود.
 )۱می�ان عاش�ق و معش�وق هی�چ حایل نیس�ت

ت�و خ�ود حج�اب خ�ودی حاف�ظ از می�ان برخیز

 )۲کزی�ن دو یک�ی گ�ر ش�ود ن�ا ب�ه کار

از آن پ�س ک�ه خوان�د م�را ش�هریار

 )۳گویند مگو س�عدی چندین س�خن از عش�قش

میگوی�م و بع�د از م�ن گوین�د ب�ه دورانه�ا

 )۴ه�ر چند صائب م�یروم س�امان نومیدی کنم

زلف�ش ب�ه دس�تم میده�د سررش�تۀ آماله�ا

ّ
1 12در کدام گزینه نقش کلمۀ مشخصشده با بقیه متفاوت است؟
گ�م گش�ت در ت�و ه�ر دو جه�ان از ک�ه جویمت
 )1ای بینش�ان مح�ض ،نش�ان از ک�ه جویم�ت

 )۲گفت�م ببینم�ش مگ�رم درد اش�تیاق

س�اکن ش�ود بدی�دم و مش�تاقتر ش�دم

 )۳گفت�م ک�ه ب�وی زلف�ت گم�راه عالم�م ک�رد

گفت�ا اگ�ر بدان�ی ه�م اوت رهب�ر آی�د

گ�دازان

وج�ودم رف�ت و مه�رت همچن�ان هس�ت

1 13در کدام بیت از شیوۀ بالغی استفاده نشده است؟
 )1گفت�م غ�م ت�و دارم ،گفت�ا غم�ت س�رآید

گفت�م ک�ه م�اه م�ن ش�و ،گفت�ا اگ�ر برآی�د

 )۲دوش از مس�جد س�وی میخان�ه آم�د پی�ر ما

چیس�ت ی�اران طریق�ت بع�د از ای�ن تدبی�ر م�ا

 )۳ج�ام جهاننماس�ت ضمی�ر منی�ر دوس�ت

اظه�ار احتی�اج خ�ود آنج�ا چ�ه حاج�ت اس�ت

 )۴بردوخت�هام دی�ده چ�و ب�از از هم�ه عال�م

ت�ا دی�ده م�ن ب�ر رخ زیب�ای ت�و ب�از اس�ت

 )۴وج�ودی

دارم

از

مه�رت

ّ
1 14در کدام گزینه تمام واژهها ،دوتلفظی هستند؟

)1مهربان  -استوار  -ارجمند

 )2باغبان  -مستمند  -سپید

)3رایگان  -نامه  -دودمان

 )4یادگار  -خواهر  -امال

1 15تنها بیت گزینۀ ……… با عبارت زیر تناسب مفهومی دارد.
«آنکه گفتیم سیرتش نیکوترین سیرتها بود ،از بهر آنکه در مقابلۀ جفا ،وفا کرد و در مقابلۀ زشتی آشتی کرد».
درم���ان���ده ب��ه دام درد ب��یدرم��ان��م
 )۱از ج�ور و جف�ای ی�ار بیمه�ر و وف�ا

 )۲م�ا را ز ج�ور ده�ر و جف�ای فل�ک چ�ه غ�م

چ�ون ی�ار م�ا ب�ه مه�ر و وف�ا ،غمگس�ار ماس�ت

 )۳یار به عش�وه خون م�ن خورد و حالل کردمش

ج�ور و جف�ای او نگ�ر مه�ر و وف�ای م�ن ببی�ن

 )۴در پیش هر که عاش�ق صادق بود خوش است

ج�ور و جف�ای ی�ار چ�و مه�ر و وف�ای دوس�ت
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1 16مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟
 )۱ب�ه قام�ت خ�وش خوب�ان ن�گاه میک�ردم

لب�اس ُحس�ن ت�و دی�دم ب�ه قد ه�ر یک راس�ت

 )۲جمل�ه ّذرات جه�ان م�رآت اوس�ت

هرچ�ه بین�ی مصح�ف آی�ات اوس�ت

 )۳از او هرچ�ه بگفتن�د از ک�م و بی�ش

نش�انی

خوی�ش

 )۴گل دفت�ر اس�رار خداون�د گش�وده اس�ت

صح�را ورق ت�ازهای از پن�د گش�وده اس�ت

دادهان�د

از

دی�دۀ

1 17در همۀ گزینهها به آفریده شدن انسان از خاک اشاره شده است ،بهجز گزینۀ ………
و او را ب�ه خ�ون م�ا ک�ه بری�زد حوال�ت اس�ت
 )۱زی�ن در کج�ا روی�م ک�ه م�ا را ب�ه خ�اک او

افلاک

ک�ه پی�دا ک�رد آدم از کف�ی خ�اک

 )۳خ�اک م�ا گل ک�رد در چ�ل بام�داد

بع�د از آن ج�ان را در او آرام داد

 )۴آف����ری����ن ج���انآف���ری���ن پ����اک را

آنک�ه ج�ان بخش�ید و ایم�ان ،خ�اک را

 )۲ب�ه

ن�ام

ک�ردگار

هف�ت

1 18مفهوم بیت «چون بسی ابلیس آدم روی هست  /پس به هر دستی نشاید داد دست» با کدام بیت زیر قرابت ندارد؟
ه�م ز ب�رون دیدن�ی اس�ت آنچ�ه درون خ�ودم
 )۱قط�رۀ ای�ن بح�ر را ظاه�ر و باطن یکی اس�ت

 )۲چش�م ظاهربی�ن ب�ر آزار اس�ت وای ار بنگرد

ای�ن گلس�تانها ک�ه پنهان زیر خارس�تان ماس�ت

 )۳چش�م ظاهربین چو ش�بنم نگذرد از رنگ و بو

دی�دۀ دل ب�از ک�ن بنگ�ر چهه�ا دارد به�ار

 )۴زل�ف او را برفش�ان و ن�ور روی او ببی�ن

ت�ا رم�وز کف�ر و ایم�ان موبهم�و ظاه�ر ش�ود

 )۱کار پ�اکان را قی�اس از خ�ود مگی�ر

گرچ�ه باش�د در نبش�تن ش�یر و ش�یر

 )۲جمل�ه عال�م زی�ن س�بب گم�راه ش�د

ک�م کس�ی ز اب�دال ح�ق آگاه ش�د

 )۳ه�ر دو گ�ون زنب�ور خوردن�د از مح�ل

لی�ک ش�د زان نی�ش و زان دیگ�ر عس�ل
زی�ن یک�ی س�رگین ش�د و زان ُمش�ک ن�اب

1 19مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟

 )۴ه�ر دو گ�ون آه�و گی�ا خوردن�د و آب

2 20مفهوم اصلی بیت« :که جایی که دریاست من کیستم؟ /گر او هست حقا که من نیستم» کدام است؟

)1تواضع

 )2عشق

 )3مدهوشی

 )4بندگی
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آزمون
7

7

کل ّی فارسی دوازدهم

 15دقیقه

415

متوسط
ّ

1 1معنی چند واژه نادرست آمده است؟
«(دستور :وزیر) (مستغرق :شیفته) (تاب :پرتو) (بزم :ضیافت) (کمال :کامل) (محب :معشوق) (بیخودی :حالت از خودرستگی) (سودا :دیوانگی)
(سامان :امکان) (مستمع :گوشدارنده)»

)1دو

 )۳چهار

 )۲سه

 )۴یک

2 2معنی واژۀ «دیدار» در کدام بیت ،متفاوت است؟
 )1ب�رای دی�دن دی�دار دوس�ت از دش�من

ت�وان کش�یدن اگ�ر ص�د ه�زار ال�م باش�د

 )۲بر در س�لطان عش�قش چ�ون گدایان س�الها

ب�ر امی�د وع�دۀ دی�دار او اس�تادهایم

 )۳چش�م م�ا روش�ن ب�ود از پرت�و دی�دار ت�و

عی�د م�ردم دی�دن م�ه عی�د م�ا رخس�ار ت�و

 )۴دان�ی ک�ه چیس�ت دول�ت دی�دار ی�ار دیدن

در ک�وی او گدای�ی ب�ر خس�روی گزی�دن

3 3در کدام موارد اشکالی وجود ندارد؟
الف) مستعجل :شتابنده  -سفله :بدسرشت

ب) ظن :پندار  -قوت :نیرو

		
ج) موسم :بهار  -صواب :مصلحت
ّ
هـ) داعیه :مدعی  -طیلسان :نوعی ردا

د) نسیم :خوشبو  -سامان :امکان

)1الف  -ب  -ج

)3ج  -د  -هـ

 )2ب  -ج  -هـ

 )4الف  -ب  -د

4 4در کدام گزینه غلط امالیی به کار رفته است؟

)1سزاوار ثنا  -صفوت آدمیان  -خوان نعمت بیدریغ  -فروگذاشت
)۲صواب و درست  -نثار استقالل ّ -
هتاکی  -مینگذاری
)۳مستور و پوشیده  -غایت و نهایت  -عینالقضات  -اتراق
)۴االغ تور  -تدائی  -حبشه  -برخاستن پیامبران
5 5در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟
 )1صب�ا ب�ه ع�زم بش�ارت ب�ه گ�رد ش�هر س�با

ّ
 )۲ب�ه رغ�م مدعی�ان در ف�راق او ه�ر ک�س

ز پ�ای تخ�ت س�لیمان کام�کار آم�د
ُ َ َ
رس�دم ک�ه خوش�ی ،گویم�ش ک�ه آری خ�وش
ِبپ

 )۳س�فر ان�در ح�ذر ک�ردن چنی�ن اس�ت

س�فر از خ�ود ب�ه خ�ود ک�ردن همی�ن اس�ت

 )۴مش�و چ�ون خس�ان س�خرۀ ح�رص و آز

ب�ه چی�زی ک�ه ام�روز داری بس�از

6 6آثار زیر به ترتیب از چه کسانی است؟
«مثل درخت در شب باران  -از پاریز تا پاریس  -تذکرة االولیا  -کویر»
ِ

)1محمدرضا شفیعی کدکنی  -محمد بهمن بیگی  -عین القضات همدانی  -علی شریعتی
)2محمدرضا شفیعی کدکنی  -باستانی پاریزی  -شهابالدین سهروردی  -محمد بهمن بیگی
ّ
)3م .سرشک  -محمد ابراهیم باستانی  -عطار  -علی شریعتی
)4م .سرشک  -محمد ابراهیم باستانی  -سنایی  -محمد بهمن بیگی
7 7در کدام بیت اسلوب معادله وجود دارد؟

ّ )۱
هم�ت مردان�ۀ م�ا از دو عال�م درگذش�ت

گ�رد ای�ن تی�ر س�بک رو ت�ا کج�ا گ�ردد بلن�د

 )۲میکن�د پن�د و نصیح�ت در گ�ران جان�ان اثر

پ�ای خوابآل�ود از فری�اد اگ�ر خی�زد ز خ�واب

 )۳در زل�ف ت�و گردی�د دل خون ش�دهام مش�ک

س�ازد س�فر هن�د س�یه رن�گ حن�ا را

 )۴نمیدان�م چه خواهد ک�رد با طوف�ان این دریا

ک�ه در موج نخس�تین کش�تی م�ا باخ�ت لنگر را
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8 8آرایۀ ذکرشده در مقابل کدام گزینهها نادرست آمده است؟
ب��ا نغم��ۀ ت��و ت��ازه کن��د نوحهس��رایی (تشبیه)
الف) از س��وز غم��ت مرغ دلم هر ش��ب و هر روز
ی��ک ره برس��ان ب��دان صن��م پیغام��م (تشخیص)
ب) ای ب��اد صب��ا تی��ره مک��ن ّایام��م
پ) رس��م بدعه��دی ّای��ام چ��و دی��د اب��ر به��ار

گری��هاش ب��ر س��من و س��نبل و نس��رین آم��د (تلمیح)

ت) دیگ��ر م��را ب��ه ضرب��ت شمش��یر غ��م ب��زد

فری��اد از ای��ن س��وار ،ک��ه صی��د ح��رم ب��زد (مجاز)

)1الف و ت

 )۲ب و ت

 )۳پ و ب

 )۴پ و ت

9 9در کدام گزینه همۀ ترکیبهای اضافی ،آرایۀ تشبیه دارند؟

)1باران بهاری ،گنج ّ
عزت ،باران رحمت ،تیر مژگان

 )۲نقد دل ،خورشید گل ،آتش مهر ،دل یاران

)۳راه عشق ،پای افکار ،بیشۀ غم ،رشتۀ آرزو

 )۴طایرجان ،طفل عقل ،جام عافیت ،کمند احسان

1 10آرایههای «ایهام ،استعاره ،جناس ،تشبیه» به ترتیب در کدام ابیات به کار رفتهاند؟
ال��ف) ای عندلی��ب گلش��ن ش��عر و ادب ره��ی
ن��االن بی��اد غنچ��ه خام��وش کیس��تی؟
ب) عم��ری ز مهرت ای مه ش��ب تا س��حر نخفتم

دع��وی ز دی��ده م��ن و ز اخت��ران گواه��ی

ج) ای گری��ه در هالک��م ه��م عهد رن��ج و دردی

وی نال��ه در عذاب��م ه��مراز اش��ک و آه��ی

د) دور از ت��و فت��ادهام ب��ه حال��ی ک��ه مپ��رس

رحم��ی رحم��ی ب��ه ح��ال زارم رحم��ی

)1ب ،د ،ج ،الف

 )۲ب ،الف ،ج ،د

 )۳د ،ب ،ج ،الف

 )۴ج ،د ،ب ،الف

1 11در کدام گزینه نقش دستوری واژههای مشخص شده با سایر گزینهها متفاوت است؟
 )۱بنگ�ر ک�ه چگون�ه باش�د ای ی�ار عزی�ز

ح�ال دو شکس�ته را ک�ه بندن�د ب�ه ه�م

ّ )۲
خ�رم ب�ه روزگاران از دوس�تان ب�ه خش�می

خرس�ند در به�اران از بوس�تان ب�ه خ�اری

 )۳ه�زار نکت�ۀ باریکت�ر ز م�و اینجاس�ت
ّ
 )۴ب�ا ت�ن تنه�ا مس�خر میکن�د آف�اق را

ن�ه ه�ر ک�ه س�ر بتراش�د قلن�دری دان�د
نیس�ت از انج�م چ�و محتاج ش�ب لش�کر آفتاب

1 12نمودار کدام گروه صحیح نیست؟

 )1

)2

 )3

)4

حذف فعل در کدام گزینه متفاوت است؟
1 13نوع
ِ

)1در کفها کاسۀ زیبایی  /بر لبها تلخی دانایی
 )2آیینۀ نگاهت ،پیوند صبح و ساحل
)3آرزو گفت :از نمایشگاه کتاب چه خبر؟
 )4همنشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد.

1 14معنای فعل «شد» در کدام گزینه متفاوت است؟
گ�ران
گ�رز
ره�ام
 )1برآهیخ�ت

غم�ی

ش�د

ز

پی�کار

دس�ت

س�ران

 )۲بش�د تی�ز ره�ام ب�ا خ�ود و گب�ر

هم�ی گ�رد رزم ان�در آم�د ب�ه اب�ر

 )۳ب�ه ش�ادی بش�د ت�ا ب�ه درگاه ش�اه

ف�رود

راه

 )۴چ�و ره�ام گش�ت از کش�انی س�توه

بپیچی�د زو روی و ش�د س�وی ک�وه

آم�د

و

برگش�ادند

1 15کدام بیت با جملۀ «وظیفۀ روزی به خطای منکر نبرد» در تقابل معنایی است؟
ب��ه ع��ص��ی��ان در رزق ب��ر ک��س نبست
 )۱ول��ی��ک��ن خ���داون���د ب���اال و پست

 )۲ه��ر که رو در فسق و عصیان میکند
 )۳چ���ن���ان پ��ه��ن خ����وان ک���رم گسترد
 )۴گ����رم نیست روزی ز م��ه��ر کسان

ای����زد ان����در رزق او ک���م م�یک��ن��د
ک��ه س��ی��م��رغ در ق���اف روزی خ��ورد
خ����دای اس���ت ّرزاق و روزیرس�����ان
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1 16کدام گزینه با بیت «تا چشم بشر نبیندت روی  /بنهفته به ابر ،چهره دلبند» قرابت دارد؟
س�نگ اطف�ال م�را س�نگ نش�ان میگ�ردد
 )۱م�ن دیوان�ه ب�ه ه�ر ج�ا ک�ه گری�زم از عق�ل

 )۲ه�زار ب�ار بگفت�م ک�ه گوش�ه گی�ر ای دل

ز چش�م او ک�ه کمی�ن ش�یوهاش کمی�ن باش�د

 )۳آن س�وختهجانم ک�ه اگ�ر چ�ون ش�رر از خلق

در س�نگ گری�زم بت�وان یاف�ت ز بوی�م

 )۴عارف�ا گوش�ۀ عزل�ت م�ده از ک�ف ک�ه دگ�ر

از هم�ه خل�ق جه�ان ص�رف نظ�ر بای�د ک�رد

1 17همۀ گزینهها با بیت زیر تناسب معنایی دارند ،بهجز گزینۀ ………
ب���از ج��وی��د روزگ������ار وص���ل خ��وی��ش»
«ه��ر کس��ی کاو دور مان��د از اص��ل خوی��ش

 )۱ن�دا رس�ید ب�ه جانه�ا ک�ه چن�د میپایی�د
 )۲اص�ل م�ا و اص�ل جمل�ه سرکش�ان
 )۳پ�س ع�دم گ�ردم ع�دم چ�ون ارغن�ون
 )۴آمدن�د از آس�مان ج�ان را ک�ه ب�ازآ الصلا
1 18مفهوم بیانشده برای کدام بیت صحیح نیست؟
 )۱ی����ا در خ��وب��ی ق��ی��ام��ت میکند

ب��ه س��وی خ��ان��ه اص��ل��ی خ��وی��ش ب��از آیید
ه��س��ت از خ��اک��ی و آن را ص��د نشان
گ���وی���دم ک���ه ان����ا ال���ی���ه راج���ع���ون
جان گفت ای نادی خوش اهال و سهال مرحبا
ُح��س��ن ب��ر خ��وب��ان غ��رام��ت میکند (زیبایی معشوق)

ّ )۲فرخ�ی ز ج�ان و دل میکن�د در ای�ن محف�ل
ُ
 )۳دال خموش�ی چ�را؟ چ�و خ�م نجوش�ی چ�را؟

دل نث�ار اس�تقالل ،ج�ان ف�دای آزادی (جانبازی در راه وطن)
لاّ
ب�رون ش�د از پ�رده راز ،ت�و پردهپوش�ی چ�را (دعوت به خ ّقیت)

 )۴عش�ق ب�ر یک ف�رش بنش�اند گ�دا و ش�اه را

س�یل ،یکس�ان میکن�د پس�ت و بلن�د راه را (نفی مقامات در عشق)

1 19بیت گزینۀ ……… با بیت زیر تناسب مفهومی ندارد.
گفت آنکه سوخت ،او را کی ناله یا فغان است؟»
«گفت��م ک��ه س��وخت جان��م ،از آت��ش نهان��م

 )۱روزی ک�ه کن�د دوس�ت قبول�م ب�ه غالم�ی

آن روز کنم خ��واج��گ��ی روی زم��ی��ن را

 )۲نالی�دن بلب�ل ز نوآم�وزی عش�ق اس�ت
ّ
تق�رب م�زن ب�ه حض�رت جان�ان
 )۳الف

ه��رگ��ز نشنیدیم ز پ���روان���ه ص��دای��ی
زان ک��ه خ��م��وش��ن��د ب��ن��دگ��ان م��ق� ّ
�رب

 )۴ز آت�ش پنه�ان عش�ق ،ه�ر ک�ه ش�د افروخته

دود نخیزد از او چ��ون نفس سوخته

2 20متن «وجود عاشق از عشق است ،بیعشق چگونه زندگی کند؟ حیات از عشق میشناس و ممات بیعشق مییاب» با کدام بیت ارتباط معنایی
نزدیکتر دارد؟

 )1ف��ل��ک ج��ز ع��ش��ق م��ح��راب��ی ن���دارد

ج��ه��ان ب���یخ���اک ع��ش��ق آب���ی ن���دارد

 )2ز س�وز عش�ق بهت�ر در جه�ان چیس�ت؟

ک��ه ب��ی او گ��ل نخندید اب��ر نگریست

 )3غلام عش�ق ش�و کاندیش�ه ای�ن اس�ت

همه ص��اح��بدالن را پیشه ای��ن است

 )4کس�ی ک�ز عش�ق خال�ی ش�د فسردهس�ت

گ�رش ص�د ج�ان ب�ود بیعش�ق م�رده اس�ت

یک مفهوم ناب
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آزمون
28

2

کل ّی کنکوری

 18دقیقه

434

دشوار

1 1معنای چند واژه در کمانک روبهروی آن نادرست آمده است؟
(پشت گردن) ،مشایعت (بدرقه کردن) ،فرج (رهایی) ،مستعجل (شتاب) ،زخمه
«مقرون (همراه) ،مرشد (سالک) ،صباحت (زیبا) ،ادبار
ِ
ُ
(ضربه) ،کرند (اسبی که به رنگ سرخ تیره باشد) ،صنم ُ(بت)َ ،م ِلک (فرشته)»
ِ
 )4شش
 )3پنج
 )2چهار
)1سه
ّ
2 2معنای واژههای «مولع ،مرمت ،فراعنه ،فروغ» در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟
 )2آزمند ،رسیدگی ،پادشاه قدیم مصر ،پرتو
 )1طمعکار ،جوانمردی ،جمع فرعون ،روشنایی
 )4آزمندی ،اصالح ،جمع فرعون ،پرتو
)3بسیار مشتاق ،اصالح ،پادشاهان قدیم مصر ،روشنایی
3 3کدام واژه در ابیات زیر معادل معنایی ندارد؟
الف) ی��اران ز ّ
حمی��ت ب��ه س��وی م��رگ دویدند
ب) پوش��ید بدی��ن حیل��ه رخ نیک��و را
پ) صبحدم از عرش میآمد خروش��ی عقل گفت
َ
 )2کید
 )1غیرت
4 4در کدام گزینه غلط امالیی کمتری دیده میشود؟

 )1مقرب�ان را من�ع ک�ن بن�دی ِب َن�ه
ک�ه ش�ما را خ�ود طبی�ب حازق�م
 )2ف�رود آم�د از بارهگ�ی ب�ار خاس�ت
ب�ر م�ن ز ش�ما نیس�ت س�فاحت عج�ب ایرا
 )3بگف�ت آنچ�ه پرس�یدنش از س�ر گذش�ت
م�ن و مالئ�ک س�کان آس�مان و زمی�ن
 )4ت�و ه�م در ط�اس گ�ردون س�رنگونی
روح قال�ب را کن�ون هم�ره شدهس�ت

در راه ش��رف از س��ر و ج��ان دس��ت کش��یدند
ت��ا ه��ر ک��ه ن��ه مح��رم نشناس��د او را
قدس��یان گوی��ی که ش��عر حاف��ظ از ب��ر میکنند
 )4غو
 )3فرقت

ی�ا معل�م را ب�ه م�ال و س�هم ِده
آن کالم صام�ت و م�ن ناطق�م
زمینب�وس ش�اه جهان�دار خواس�ت
آنن�د ک�ه در دی�ن فقهاان�د س�فهااند
ب�ه غرب�ت ز دیگ�ر کس�ان برگذش�ت
تم�ام مظح�ر ذات توایی�م ای س�رور
نمیدان�ی ک�ه س�ر در ت�اس خون�ی
مدت�ی س�گ ه�ارس درگ�ه شدهس�ت

5 5در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟
)1که نه هرچه آهو اندازد ،مشک بویا بود و از هر ضماد که حکیم فرماید ،درمان خیزد یا هرچه صدف پرورد ،لؤلؤ الال و هرچه در جهان باشد ،آب زالل.
)2کراهت منظر و عادت نفرتانگیز مهاجمین سبب شد که حول و وحشت بیشتری بر دلها مستولی شود؛ وحشتی که مولود ستمکاری و سنگدلی بود.
ّ
)3مصر جامع و خلق سامع چگونه باشد؟ شهری که در وی یک خطیب و قاضی باشد ،به کفر و شرک راضی باشد و آن که مؤدب باشد ،به ضاللت و جهالت منتسب.
)4کسی را که نماز بامداد ّ
سنت به سنجاب گزارده باشد و فریضه بر لب جیحون ،تزویر در دل نباشد تا حذر از او واجب آید.
6 6در کدام عبارت دو غلط امالیی هست؟
)1از ظلمت بدکرداری و قدر تو باید پرهیز کرد که صحبت اشرار مایۀ شقاوت است.
)2عاقل باید در پناه صواب َرود و بر خطای خویش الحاح و اسرار نکند.
)3هرگاه کار دشواری پیش آید و حادثۀ بزرگ بیفتد موضع حزم محمل نگذارد.
)4باید دل در حتام فانی نبندد و عمر و جاه دنیا را بیثابت و خار شمرد.
7 7خالق کدام کتاب ،هیچ یک از اشخاص زیر نیست؟
ّ
محمد بن ّ
ّ
«عطار نیشابوری  /عنصرالمعالی ّ /
منور  /احمد بن محمد بن زید طوسی»
 )3اسر ّ
ارالتوحید
 )2سیاستنامه
)1الهینامه
8 8آرایۀ چند بیت نادرست آمده است؟
الف) ب��اغ ج��ان را ت��ازه و سرس��بز دار
ب) از ص��دای س��خن عش��ق ندی��دم خوشت��ر
ج) چش��م حافظ زی��ر بام قصر آن حوریسرش��ت
د) آت��ش عش��ق اس��ت کان��در ن��ی فت��اد
ه��)  ب��ه ص��وت چن��گ بگویی��م آن حکایته��ا
 )2چهار
)1سه

 )4تفسیر سورۀ یوسف
(تشبیه)
(حسآمیزی)
(تضمین)
(تشخیص)
(ایهام)

قص��د ای��ن مس��تان و ای��ن بس��تان مک��ن
ی��ادگاری ک��ه در ای��ن گنب��د ّ
دوار بمان��د
ّ
ش��یوۀ جن��ات تج��ری تحتهااالنه��ار داش��ت
جوش��ش عش��ق اس��ت کان��در م��ی فت��اد
ک��ه از نهفت��ن آن دی��گ س��ینه م��یزد ج��وش
 )4یک
 )3دو

موج آزمون ادب ّیات
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9 9ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایههای «تشبیه ،استعاره ،متناقضنما ،حسن تعلیل ،ایهام» در کدام گزینه درست آمده است؟
کس��ی کن��د ک��ه به خ��ون  جگ��ر طه��ارت کرد
الف) نم��از در خ��م آن اب��روان محراب��ی
در ای��ن س��راچۀ بازیچ��ه غی��ر عش��ق مب��از
ب) در ای��ن مق��ام مج��ازی ب��ه ج��ز پیال��ه مگیر
روی خونآل��ود ز آن بنم��ود صب��ح
ج) در وداع ش��ب همان��ا خ��ون گریس��ت
ک��ه کیمی��ای م��راد اس��ت ،خ��اک ک��وی نی��از
د) نیازمن��د ب�لا  گ��و رخ از غب��ار مش��وی
ک��ه بضاعت��ی نداری��م و فکندهای��م دام��ی
ه) ت��و ک��ه کیمیافروش��ی نظ��ری به قل��ب ما کن
 )4ب ،د ،ج ،الف ،ه
 )3د ،ب ،الف ،ج ،ه
 )2الف ،ب ،ه  ،ج ،د
)1ج ،ه  ،الف ،د ،ب
1 10در کدام بیت تمام آرایههای «اسلوب معادله ،حسآمیزی و تضاد» دیده میشود؟

 )1ق�د پی�ران تواض�ع میکن�د عی�ش جوان�ی را
 )2نم�یارزد به ح�رف تل�خ ،عیش بادۀ ش�یرین
 )3غم عالم فراوان است و من یک غنچه دل دارم
 )4ش�ور و غوغ�ا نب�ود در س�فر اه�ل نظ�ر

1 11در کدام بیت متناقضنما وجود دارد؟

 )1واع�ظ از ح�د میبرد ی�ا رب برافک�ن پردهاش
ّ
جمعی�ت خاط�ر نده�د دس�ت ،کس�ی را
)2
 )3چ�را مه�ر خاموش�ی از ل�ب گفت�ار ب�ردارم
 )4در ب�ه روی طم�ع ببن�د و ب�دان

پ�ل از به�ر وداع س�یل پش�ت خ�ود دو ت�ا دارد
پ�ی ی�ک قطره می ب�ر لب منه صد کاس�ۀ خون را
چهس�ان در شیش�ۀ س�اعت کنم ریگ بیابان را؟
نیس�ت آواز درآ ،قافل�ۀ ش�بنم را
ت�ا ببین�د اه�ل عال�م کف�ر پنه�ان آش�کار
کآش�فتگی از زل�ف پریش�ان ت�و دارد
که روش�ن خان�هام زی�ن روزن مس�دود میگردد
ت��ش��ن��ه س���ی���راب م���یش���ود از آب

1 12در جمالت کدام ابیات «هم شیوۀ بالغی و هم شیوۀ عادی» مشاهده میشود؟
طاق��ت وع��ظ نباش��د س��ر س��ودایی
الف) الابال��ی چ��ه کن��د دفت��ر دانای��ی را
ور نبین��د چ��ه ب��ود فای��ده بینای��ی
ب) دی��ده را فای��ده آن اس��ت ک��ه دلب��ر بین��د
ک��ه مقی��د ش��دم آن دلب��ر یغمای��ی
ج) م��ن هم��ان روز دل و صب��ر ب��ه یغم��ا دادم
ح��د همی��ن اس��ت س��خندانی و زیبای��ی
د) ب��ر حدی��ث م��ن و ُحس��ن ت��و نیفزای��د ک��س
)3الف  -د
 )2ج  -ب
 )1الف  -ب

را
را
را
را
 )4ج  -د

1 13صفتهای «فاعلی  -نسبی  -لیاقت  -مفعولی» بهترتیب ،در کدام ابیات آمده است؟
کال��وده و پال��ودۀ ه��ر خ��س ب��ودن
الف) ب��ا ن��ان جوی��ن خویش حق��ا که به اس��ت
ج��ام ب��ر ک��ف س��وی م��ا آین��ده ب��اد
ب) ت��ا قیام��ت س��اقی باق��ی عش��ق
عش��ق آمدن��ی ب��ود ن��ه آموختن��ی
ج) ای بیخب��ر از س��اختن و س��وختنی
ب��ه مرج��ان پ��رورده ج��ان پروری��م
د) زمان��ی ز ش��غل زمی��ن بگذری��م
 )4ب  -د  -ج  -الف
 )3ب  -الف  -ج  -د
)2ج  -د  -الف  -ب
 )1ج  -الف  -د  -ب
1 14نوع «تا» در کدام گزینه با سایر گزینهها متفاوت است؟
 )۱در ای�ن ک�وش ت�ا ب�ا ت�و مان�د مقی�م
 )۲دم�ی بی�ش ب�ر م�ن سیاس�ت نران�د
 )۳س�گ آخ�ر ک�ه باش�د ک�ه خوان�ش نهن�د؟
 )۴بلن�دی از آن یاف�ت کاو پس�ت ش�د

ک�ه ه�ر چ�ه از ت�و مان�د دری�غ اس�ت و بی�م
ع��ق��وب��ت ب���ر او ت���ا ق��ی��ام��ت بماند
ب��ف��رم��ای ت���ا اس��ت��خ��وان��ش ده��ن��د
در ن��ی��س��ت��ی ک��وف��ت ت���ا ه��س��ت شد
ِ

1 15در همۀ ابیات بهجز بیت گزینۀ ……… جملۀ وابسته وجود دارد.

 )1ب�ر م�ن مگی�ر اگر ش�دم آش�فتهدل ز عش�ق
 )2اکن�ون به س�ختی و آس�انیاش بباید س�اخت
 )3ی�ا مک�ن ب�ا پیلبان�ان دوس�تی
 )4چ���و ب��ازآم��دم ک��ش��ور آس���وده دی��دم

مانن�د ای�ن ش�بی ز قض�ا و ق�در
ک�ه در طبیع�ت زنب�ور ن�وش باش�د و
ی�ا بن�ا ک�ن خان�های در خ�ورد
پ��ل��ن��گ��ان ره���ا ک����رده خ���وی

فت�اد
نی�ش
پی�ل
پلنگی

1 16جملۀ «مطالعۀ فرهنگ و هنر هر ملت ما را با تاریخ و فراز و نشیبهای تاریخی و پیوستگی آن با دیگر فرهنگها آشنا میسازد» چند ترکیب وصفی دارد؟
 )4چهار
 )3سه
 )2دو
)1یک
1 17مفهوم کدام گزینه «با دشمنان مدارا» است؟

 )1اب�����ر اگ����ر آب زن���دگ���ان���ی ب���ارد
ن��ف��س ب��دان��دی��ش کن
ادب
 )2ت����و
ِ
ِ
 )3پاکدامان�ی چ�و ش�مع و ن�ور ب�ارد از رخ�ت
 )4گ�رم تران�ۀ جن�گ صب�وح نیس�ت چ�ه باک

ه���رگ���ز از ش����اخ ب��ی��د ب��رن��خ��وری
ب���یادب���ان را ب��ه ادب ،خ��وی��ش کن
پاکدامان�ی دلیل�ش روی نوران�ی ب�ود
ن�وای م�ن ب�ه س�حر آه عذرخ�واه م�ن اس�ت
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عماج و یثحبم یاه نومزآ

1 18ابیات کدام گزینه با بیت زیر ،قرابت مفهومی دارد؟
«چه غ��م دیوار امت را که دارد چون تو پش��تیبان
الف) دس��ت در دامن مردان زن و اندیش��ه مکن
ب) گ��ر ه��زاران دام باش��د ه��ر ق��دم
ج) از آب دی��ده ص��د ره طوف��ان ن��وح دی��دم
د) ه��ر دل��ی ک��ز ِق َب��ل ش��ادی او ش��اد ب��ود
ه) ه��ر ک��ه در س��ایۀ عنای��ت اوس��ت
و) ن��ه غ��م و اندیش��ۀ س��ود و زی��ان
ز) چ��ون عنایات��ت ب��ود ب��ا م��ا مقی��م
 )2د ،ج ،ب
)1ب ،الف ،ج

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان»
ه��ر ک��ه ب��ا ن��وح نش��یند چ��ه غ��م از طوفانش
چ��ون ت��و ب��ا مای��ی ،نباش��د هی��چ غ��م
وز ل��وح س��ینه هرگ��ز نقش��ت نگش��ت زای��ل
گ� ْ
�رش طوف��ان غم��ان ب��ارد ،غمگی��ن نکن��د
گنه��ش طاع��ت اس��ت و دش��من دوس��ت
ن��ه خی��ال ای��ن ف�لان و آن ف�لان
ک��س ب��ود بیم��ی از آن دزد لئی��م
 )4ب ،الف ،ز
 )3ه  ،و ،ز

1 19مفهوم کدام ابیات ،در مقابل آنها درست آمده است؟
ال��ف) ای ک��ه از کوچ��ۀ معش��وقۀ م��ا میگذری
ب) هم��ه عم��ر برندارم س��ر از این خمار مس��تی
ّ
ج) ای قص��ۀ بهش��ت ز کوی��ت حکایت��ی
َ
د) گر خمر بهش��ت اس��ت بریزید که بیدوس��ت
ه) ش��نیدهام س��خنی خوش که پی��ر کنعان گفت
 )2ب  -د  -ه
 )1ب  -ج  -ه

ب��ر ح��ذر ب��اش ک��ه س��ر میش��کند دی��وارش (غیرت عاشق)
ک��ه هن��وز م��ن نب��ودم که ت��و ب��ر دلم نشس��تی (ازلی بودن عشق)
ش��رح جم��ال ح��ور ،ز روی��ت روایت��ی (واالمقامی معشوق)
ه��ر ش��ربت عذب��م که ده��ی عین عذاب اس��ت (تقاضای مستی)
ف��راق ی��ار ن��ه آن میکن��د ک��ه بت��وان گف��ت (سختی فراق)
 )3الف  -ب  -ه
 )4الف  -د  -ه

2 20مفهوم بیت «جهان جمله فروغ روی حق دان  /حق اندر وی ز پیدایی است پنهان» در کدام بیت آمده است؟

 )1گف�ت حکم�ت را ت�و دان�ی ک�ردگار
 )2ترس�مت ای نیکن�ام ،پ�ای برآی�د ب�ه س�نگ
 )3آش�کارایی و پنه�ان چ�ون کن�م
 )4صب�ر ه�م س�ودی ن�دارد کآب چش�م

2 21مفهوم کدام گزینه متفاوت با دیگر گزینهها است؟

 )1هم�ه قض�ا و ق�در ک�ردگار عال�م راس�ت
 )2دول�ت آنج�ا ک�ه راهب�ر گ�ردد
 )3زان گون�ه ک�ه ه�ر چ�ه ب�ود ،آن خواه�د بود
 )4گ�ر بپرانی�م تی�ر ،آن ن�ی ز ماس�ت

2 22مفهوم کدام بیت متفاوت است؟

 )1عیبجوی�ی را به�ل هی�چ ار هن�ر داری بگ�و
 )2ب�ه مجن�ون گف�ت روزی عیبجوی�ی
 )3چن�د جوی�ی دیگ�ران را عی�ب ب�از
 )4عیب مردم پیش ازین میگفتم اندر چشم خلق

م�ن کن�م پنه�ان ت�و ک�ردی آش�کار
شیش�ۀ پنه�ان بی�ار ،ت�ا بخوری�م آش�کار
چ�ون عی�ان ان�در عیان�ی چ�ون کن�م
میکن�د
آش�کارا
پنه�ان
راز
م�دان ت�و نی�ک و ب�دی ج�ز ز ای�زد داور
خ�ار خرم�ا و خ�اره زر گ�ردد
ار جه�د کن�ی ور نکن�ی ب�وده ش�ود
م�ا کم�ان و تیران�دازش خداس�ت

غی�ب گوی�ی را بن�ه هی�چ ار خب�ر داری بی�ار
ک�ه پی�دا ک�ن ب�ه از لیل�ی نکوی�ی
آن خ�ود ی�ک ره بج�وی از جی�ب ب�از
وقتی�م آیین�ه گفت�ا آخ�ر از خ�ود ش�رمدار

2 23همۀ گزینهها با عبارت زیر تناسب معنایی دارند ،بهجز ………
«یک بار دیگر به کالم بلندپایۀ از ماست که بر ماست ایمان آوردم».

 )1ت�و به تقصی�ر خود افت�ادی از ای�ن در محروم
 )2گ�ر گ�ران باری�م ج�رم چ�رخ چیس�ت؟
 )3کف�ن ب�ر ت�ن تن�د ه�ر ک�رم پیل�ه
 )4دل م�ا گرچ�ه ان�در س�ینۀ ماس�ت

از که مینالی و فریاد که را م���یداری؟!
ب����ار ک������ردار ب���د خ����ود م��یب��ری��م
ب�����رآرد آت���ش از خ���ود ه���ر چ��ن��اری
ول��ی��ک��ن از ج��ه��ان م���ا ب����رون اس��ت

2 24معنی بخش مشخص شده در کدام گزینه صحیح نیست؟
ّ
)1از فضل و رحمت کردگار جل جالله و عم نواله ناامید نباید شد :شکوه او بزرگ و لطف او فراگیر است.
)2و دلاّ ک و ّقیم درآمدند و خدمت کردند :کیسهکش و ّ
حمامی آمدند و کیسه کشیدند.
)3چنانکه در کرامت و فراغ به پارس رسیدیم :با ّ
عزت و آسایش به ایران رسیدیم.
)4چون از در دررفتیم گرمابهبان و هر آنچه در آنجا بودند ،همه بر پای خاستند :وارد شدیم.
2 25مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟

 )1دل ک�ه آیین�ۀ ش�اهی اس�ت ،غب�اری دارد
 )2رون���دگ���ان ط��ری��ق��ت ره ب�لا سپرند
 )3آنچ�ه زر میش�ود از پرت�و آن قل�ب س�یاه
 )4ب�ه ک�وی عش�ق من�ه ب�ی دلی�ل را ق�دم

از خ��دا میطلبم صحبت روش��نرای��ی
رفی�ق عش�ق چ�ه غ�م دارد از نش�یب و ف�راز
کیمیای�ی اس�ت که در صحبت درویش�ان اس�ت
ک�ه م�ن ب�ه خویش نم�ودم ص�د اهتمام و نش�د
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2
 ۲1 1معن�ی دقی�ق واژهها( :س�وداگر :آنکه کارش دادوس�تد اس�ت،
ب�ازرگان ،تاج�ر) ( /جولق�ی :پش�مینهپوش ،دروی�ش) ( /س�فاهت :نادان�ی،
بیخردی ،کمعقلی  -سفاهت اسم است) ( /ابدال :مردان کامل ،جمع بدیل
ِ
و بدل)
ّ
 42 2زره :جامهای جنگی دارای آستینکوتاه (نه بلند!) و مرکب از …
ّ
ّ
* دقت کنید توضیحات مربوط به واژهها را کامل و با دقت حفظ کنید.

یحیرشت یاه خساپ
ّ
اس�توارُ ،
مهرب�ان ْ /
مهرب�انَ ،
دوتلفظ�ی ← ْ
اس�توار /
 11414واژهه�ای
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
رایگان /
ارجمن�د ،ارجمن�د  /باغبانِ ،
باغبان  /مس�تمند ،مس�تمند  /رای�گانِ ،
ْ
ْ
یادگار
دودمان  /یادگارِ ،
دودمانِ ،
 ۳1515مفهوم مش�ترک :جفا دیدن ،اما وفا نمودن و بدی دیدن ،اما در
عوض خوبی نمودن.
 ۳1616مفهوم گزینۀ ( ،)۳انسان به قدر بینش خویش میتواند خداوند
را توصیف کند.
مفهوم مش�ترک گزینههای دیگر :همۀ ذرات جهان جلوهای از خالق هس�تند
و بیانگر وجود او هستند.

 ۳3 3بررسی سایر گزینهها :گزینۀ ( :)۱جافی :ستمگر ،ظالم  /گزینۀ

 ۱1717در بی�ت گزین�ۀ ( )۱خاک در معنای حقیقی به کار رفته اس�ت؛
ولی در سایر گزینهها مراد انسان است.

 ۴4 4قرابت :خویشی و خویشاوندی

 ۱1818عبارت س�ؤال و هر س�ه گزینۀ ( )۳( ،)۲و ( )۴اشارهای دارند به
این مفهوم که باید باطن امور را در نظر داشت و نه در ظاهر ایستاد و متوقف
شد که بسیاری از پدیدهها در زیر ظاهر آراسته ،باطنی ابلیسگونه دارند ،در
حالی که در بیت گزینۀ ( )۱اشاره به یکپارچگی ظاهر و باطن دارد.

( :)۲نیلی :به رنگ نیل ،کبود  /گزینۀ ( :)۴لگام :افسار ،دهنۀ اسب

 ۲5 5واژههای «حقیر» و «بهر» در متن صورت س�ؤال نادرست نوشته
شده است.

قلمچی ۹۷ -

 ۱6 6ناصرخسرو نویسنده و سرایندۀ قرن پنجم است.
 ۳7 7بررسی سایر گزینهها :گزینۀ (« :)۱گرد رزم به آسمان برآمدن»
بودن هوا از
اغراق دارد / .گزینۀ (« :)۲آهن بودن روی زمین» و «در جوش�ن ِ

زیادی نیزه» اغراق دارد / .گزینۀ (« :)۴طاقت نیاوردن زمین و خورش�ید در

برابر سپاه و کاله» اغراق دارد.

قلمچی ۹۷ -

 18 8تشبیه :ماهرو (روی همچون ماه) استعاره ندارد.
بررس��ی سایر گزینهها :گزینۀ ( :)۲تش�بیه« :بازار ُحسن»« ،مالحت مانند دکان» -
اس�تعاره« :دو عقیق» اس�تعاره از «دو لب»« ،شکر» اس�تعاره از «سخن شیرین» /

 21919مفهوم مشترک سایر گزینهها :مقایسۀ نابهجا و غلط نباید کرد.
مفهوم گزینۀ ( :)2به این دلیل همه گمراه شدند و کسی از بزرگان آگاهی نیافت.
 12020قط�ره وقت�ی دری�ا را میبین�د ،متواضعان�ه میگوی�د در مقابل
عظمت دریا من چیزی نیستم.
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خود طریقت!)
 31 1شریعت :شرع ،آیین ،راه دین،
مقابل طریقت (نه ِ
ِ

گزینۀ ( :)۳تش�بیه :بار عش�ق  -استعاره و تش�خیص :فغان برآوردن گردون /

 ۳2 2واژههایی که معنی آنها نادرست بیان شده است:
اجنبی :بیگانه ،خارجی  /نهیب :فریاد ،هراس ،هیبت  /درایت :آگاهی ،تدبیر

قلمچی ۹۶ -

قلمچی ۹۶ -

 ۲9 9بررس��ی گزینهها :گزینۀ ( :)۱هوا :الف) هوس  -ب) هوایی که

 ۲3 3س�یماب :جیوه  /پای�اب :تهآب ،قس�مت کمعم�ق رودخانه و
تاالب که پا به قعر آن برسد  /افسر :تاج و کاله پادشاهان ،صاحبمنصب

ن�دارد / .گزین�ۀ ( :)۳قلب و روان :الف) پول رایج و جاری  -ب) روح و جان

 ۳4 4امالی صحیح واژگان عبارتاند از« :غریو ،برخاس�ت ،س�ور».

گزین�ۀ ( :)۴تش�بیه« :کوی مانند بازار گلفروش�ان»« ،م�ا مانند بلبالن» -
استعاره« :گل» استعاره از «رخسار معشوق»

درون حب�اب اس�ت / .گزینۀ ( :)۲گلس�تان هیچ ارتباطی به کتاب س�عدی
ایهام دارند / .گزینۀ ( :)۴بوی مصرع دوم :الف) بوی خوش  -ب) امید و آرزو.

قلمچی ۹۶ -

 21010گزین�ۀ ( :)1نعم�ت و حکم�ت  /گزینۀ ( :)3نعم�ت و عنایت /
گزینۀ ( :)4بسیار و ّ
جبار

 ۲5 5غلطهای امالیی و صحیح آنها:
مس�طور ← مستور  /گذاردن ← گزاردن  /آقاجی ← آغاجی  /نقمه ← نغمه /
فروگزاری ← فروگذاری

ام�ا در گزینۀ (« )2نیکوخو و نیکورو» در یک جمله و عبارت قرار دارند که با
تعریف سجع همگون نیست.
 ۲1111منادا در گزینههای دیگر :گزینۀ ( :)۱حافظ (ای حافظ)  /گزینۀ (:)۳

سعدی (ای سعدی)  /گزینۀ ( :)۴هر چند (ای) صائب میروم تا …

 ۴1212گزین�ۀ (« :)۱ت» ← ت�و را از که جویم:مفع�ول  /گزینۀ (:)۲

«ش» ← او را ببین�م :مفع�ول  /گزین�ۀ (« :)۳م» ← مرا گم�راه عالم کرد:

مفعول  /گزینۀ (« :)۴ت» ← مهر تو همچنان هست :مضافالیه

 ۱1313در این گزینه اجزای اصلی جمله به ترتیب و در جای خود به کار
رفته است.

« 36 6بهارس�تان» از جامی « /روزها» از محمدعلی اسلامی ندوشن /
ش�عر «در امواج سند» س�رودۀ مهدی حمیدی شیرازی « /اس�ر ّ
ارالتوحید» از
ِ
محمدبن ّ
منور
 ۲7 7در بی�ت گزینۀ ( ،)۲ایهام وجود ندارد .تلمیح :گلس�تان ش�دن
آتش ابراهیم (ع)
بررس��ی س��ایر گزینهها :گزینۀ ( :)۱تشخیص :شوخ بودن س�پند ،به فریاد
آم�دن آت�ش  -تش�بیه :دانۀ خ�ال ،اضافۀ تش�خیص  /گزین�ۀ ( :)۳جناس
همسان :روان :رونده ،جان  -استعاره :سرو استعاره از معشوق  /گزینۀ (:)۴
تناقض :درد بیدردی  -کنایه :خون جگر خوردن :اندوه و غمگینی

415

 ۱1616بیت نخست گزینۀ ( )1بر این نکته تأکید دارد که شهادت اول حیات و
زنده بودن است .بیت دوم نیز به توحید و به یگانه بودن حضرت حق اشاره میکند.
 41717بررس��ی گزینهها :گزین�ۀ ( :)۱ف�رد آگاه از معش�وق و رازهای
عشق ،سکوت میکند / .گزینۀ ( :)۲وصف خدا در کالم نمیگنجد / .گزینۀ (:)۳
پش�تیبان قوی ،غم را دور میکند / .گزینۀ ( :)۴فدای عش�ق جاودان است/
عاشقان در راه عشق جانشان را فدا میکنند.
« 21818در دهان نهنگ مردن ،بهتر از زندگی ننگین است» و این نشانه
از تن ندادن به ّذلت دارد که همان ّ
عزت نفس را میرساند.
 41919مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینههای ( )2( ،)1و ( :)3پایداری سخن.
گزینۀ ( :)4جاودانه ماندن و شهرت زیبایی یار
 32020مس�جد جایگاه مقدسی است که مکان اس�تقرار افراد گناهکار و
بدکردار نیس�ت ،اما محتس�ب که باید مجری قوانین دین باشد ،به این نکته
بی ّ
قلمچی 96 -
توجه است.

7
 ۱1 1معنی واژههایی که نادرست آمده است:
کم�ال :کام�ل بودن ،کاملتری�ن و بهترین صورت و حالت هر چیز ،س�رآمد
بودن در داشتن صفتهای خوب  /محب :دوستدار ،یار ،عاشق
 ۲2 2واژۀ «دی�دار» در گزینهه�ای ( )۳( ،)۱و ( )۴به معنی «چهره» و
قلمچی ۹۶ -
در گزینۀ ( ،)۲به معنی «دیدن» آمده است.
ّ
ّ
 43 3موسم :فصل ،هنگام ،زمان (نه بهار!)  /داعیه :ادعا (نه مدعی)
« 44 4تداعی» صحیح است.
 35 5غلط امالیی :حذر ← حضر

یحیرشت یاه خساپ
دل خون شدۀ من در زلف تو مشکین شد همانطور که سفر هند حنا را سیاه
رنگ میکند.
ّ
دقت کنید در گزینۀ (« ،)۱این تیر سبکرو» استعاره از همت است و تفاوت
تمثیلی ایجاد نمیکند.
ّ
همت مردانۀ ما از دو عالم درگذشت  /گرد این تیر سبک رو تا کجا گردد بلند

نکته :گاهی مصراع نخست مثال و مصداقی برای مصرع دوم است:
ریشۀ نخل کهنسال از جوان افزونتر است  /بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را
توجه :گاهی هر دو مصرع مثال و مصداقی برای موضوع بیان نشده هستند.
چو غوره رست ز خامی خویش شد شیرین  /چو ماه به پایان رسید عید شود.
 -۳اجزای متناظر میتوان برای آن در نظر گرفت بین مصرع اول و دوم:
دل خون شدۀ من = حنا  /در زلف تو = سفر هند  /مشک = سیه رنگ
 ۴8 8بررس��ی ابیات :الف) م�رغ دلم (اضاف�ۀ تش�بیهی)  /ب) ای باد صبا
(تشخیص)  /پ) تلمیح ندارد / .ت) همۀ واژهها در معنای حقیقی خود به کار رفتهاند.

 ۴9 9بررس��ی گزینهها :گزینۀ ( :)۱باران بهاری  /گزینۀ ( :)۲دل یاران /
گزینۀ ( :)۳پای افکار ،تش�بیه ندارند / .گزینۀ (« :)۴جان چون پرندهای اس�ت،
عقل مانند طفلی است ،عافیت همچون جام است ،احسان مانند کمند (طناب)
است ».تشبیه دارند و «مشبه به و مشبه» با کسره کنار هم قرار گرفتند.
 ۳1010بررسی ابیات :د) دور از تو -۱ :از تو دور باد  -۲به خاطر دوری از تو ←
ایهام  /ب) مه :استعاره از یار  /ج) درد ،در ← جناس  /الف) گلشن شعر ← تشبیه
 ۳1111در گزینۀ (« )۳نکته» هس�تۀ گروه اس�می اس�ت و نقش نهادی
دارد .فع�ل «اس�ت» در ای�ن بیت به معن�ی «وجود دارد» فعل غیراس�نادی
است .واژههای مشخص شده در سایر گزینهها نقش «مسندی» دارند.
 41212در ترکیب «دوس�ت بسیار مهربان»« ،بسیار» قید صفت است و
نمودار گروه چنین میشود:

قلمچی ۹۶ -

36 6
 ۳7 7ایستگاه اسلوب معادله:

س�ه شرط اس�لوب معادله -۱ :استقالل دس�توری مصر عها  -۲ /دارا بودن
مثال و مصداق برای یک موضوع در مصرع اول یا دوم یا هر دو  -۳ /اجزای
نظیر به نظیر دو مصرع برای هم
گزینۀ ( )3هر سه شرط باال را داراست:
(در زلف تو گردید دل خون شدهام مشک  /سازد سفر هند سیه رنگ حنا را)
 -1هر دو مصرع استقالل دستوری دارند و جابهجایی از مصرع اول یا دوم ندارد.
در صورتی که گزینۀ ( )4استقالل دستوری ندارد ،چرا که حرف پیوند وابستهساز
بین دو مصرع آمده و استقالل دستوری دو مصرع به هم خورده است.
(نمیدانم چه خواهد کرد با طوفان این دریا  /که در موج نخس�تین کشتی ما
باخت لنگر را)
نکته :هرگاه مصراع دوم با یکی از حروف ربط وابس�تگی آغاز ش�ود ،به شرط
اینکه س�اختار مس�تقل نحوی یا معنایی دو مص�راع را در هم بریزد ،هرگز آن
بیت دارای اسلوب معادله نخواهد بود.
 -۲مص�رع دوم مث�ال و مصداقی برای مصرع اول اس�ت و با گذاش�تن واژۀ
«همانطور که» بین دو مصرع بیشتر متوجه این موضوع خواهیم شد.

 41313در گزینههای ( )1و ( )2و ( )3حذف فعل به قرینۀ معنوی صورت
گرفته است .گزینۀ (:)1قرار دارد  /گزینۀ ( :)2است  /گزینۀ ( :)3داری
 ۱1414در گزینۀ (« )۱ش�د» فعل اس�نادی است ،ولی در سایر گزینهها
به معنای «رفتن» است.
 ۲1515عبارت معتقد است« :خدا به خاطر گناهان ،روزی ما را قطع نمیکند».
بررس��ی گزینهها :گزین�ۀ ( :)۱هممعنا با همان عبارت اس�ت / .گزینۀ (:)۲
معتقد اس�ت گناه و نافرمانی موجب کم ش�دن روزی میشود / .گزینۀ (:)۳
خدا روزیرسان همه است / .گزینۀ ( :)۴خدا روزیرسان من است.
« ۴1616دوری از خل�ق و مردمگری�زی» مفهوم مش�ترک بیت صورت
سؤال و گزینۀ ( )۴است.
من دیوان�ه به هر جا ک�ه روم ،مرا پیدا
بررس��ی س��ایر گزینهها :گزین�ۀ (ِ :)۱
خواهن�د کرد / .گزینۀ ( :)۲ای دل از چش�م یار بگریز که همیش�ه در کمین
توس�ت / .گزینۀ ( :)۳آن عاش�ق دلس�وختهام که حتی اگر در س�نگ نهان
قلمچی ۹۶ -
شوم ،از بویم مرا خواهند یافت.
 ۲1717همۀ گزینهها به بازگشت به اصل اشاره دارند ،جز گزینۀ ( )۲که
میگوید همۀ موجودات از خاک آفریده شدهاند.

موج آزمون ادب ّیات
 48 8روز س�یاه :تناقض(پارادوک�س)  /نور دیده :ایهام ( ،)1روش�نی
چش�م ( ،)2کنایه از فرزند نور چش�می  /تلمیح بر داستان یعقوب و یوسف و
زلیخا  /سیاه و روشن :تضاد
 39 9در گزین�ۀ ( )1باغ عالم اضافۀ تش�بیهی اس�ت / .در گزینۀ ()2
نرگس استعاره از چشم  /در گزینۀ ( )4سر مجاز از قصد و اندیشه  /در گزینۀ
(« )3شیرین» ایهام دارد -1 :مطبوع و دلپذیر  -2نام معشوقه
 11010ش�کر :اس�تعاره از یار  -ل�ب  /ش�اهبازان طریقت :اس�تعاره از
س�الکان و عارفان  /مقام مگس�ی :کنایه از حقیر و خوار ش�دن  /بین شاهباز و
مگس :تضاد از منظر بزرگی و عظمت و حقیر بودن و خواری در بیت؛ حسن
تعلیل ،حسآمیزی ،مجاز و جناس بهکار نرفته است.
ً
 21111پ) س�جود مج�ازا عب�ادت اس�ت / .ال�ف) کمند نظ�ر ،اضافۀ
تش�بیهی است / .ث) مهر (عش�ق  -خورشید) ایهام است / .ب) مصراع اول
پارادوکس دارد (اگر به ش�هرت مایل هس�تی ،با بینش�انی بساز)  /ت) علت
شعله بر افالک بردن شفقها اشک مجنون و عاشق است.

434

 12121گزینههای ( )3( ،)2و ( )4به تحمل س�ختیهای راه عشق اشاره
ّ
دارند و گزینۀ ( )1عاشق توقع سخن تلخ از معشوق ندارد.
 22222مفه�وم مش�ترک صورت س�ؤال و ابی�ات دیگر گزینهه�ا :بیان
اختیار تام خداوند در امور
ّ
مفهوم بیت گزینۀ ( :)2خطاب به انسان میگوید :با این همه عزت و شرفی
که تو داری ،خطای بزرگی است که از خودت غافل هستی.
 22323مفهوم مش�ترک ص�ورت س�ؤال و گزینهه�ای ( )3( ،)1و (:)4
گرد و غبار کوی یار ،روشنیبخش و توتیای چشم عاشق است.
 12424در سایر گزینهها به آفتهای صورت زیبا اشاره شده است.
ً
 22525مفهوم «کار را به کاردان س�پردن» مش�ترکا در ابیات گزینههای
قلمچی 96 -
( )3( ،)1و ( )4دیده میشود.

28

« 41212پی�ری» در ای�ن گزینه «مضافالی�ه  -مضافالیه» اس�ت ،نه
صفت؛ زیرا اسم است.

 41 1مرشد (مراد ،پیر ،آنکه مراحل سیر و سلوک را پشت سر گذاشته
و س�الکان را راهنمای�ی و هدای�ت میکندُ ،متضاد مرید و س�الک)  /صباحت
(زیبایی و جمال)  /ادبار (بدبختی ،سیهروزی) ُ /مستعجل (شتابنده ،زودگذر) /
ُ
کرند (اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد) َ /م ِلک (پادشاه)

« 41414یاران مهربان» :معطوف به مشفق  /در مصراع دوم گزینۀ ( )4و سایر
گزینهها« ،و» حرف ربط است و بین جمالت آمده و نقش معطوف ایجاد نمیکند.

 32 2در گزین�ۀ (« ،)1جوانم�ردی» و در گزین�ۀ (« )2پادش�اه قدی�م
مصر» و در گزینۀ (« )4آزمندی» معانی نادرست واژهها هستند.

فعل میدانید و به وجود
فعل شدید و است  /گزینۀ (ِ :)2
 31313گزینۀ (ِ :)1
میآورند  /گزینۀ ( :)4جملۀ آخر (به این عناصر ،عناصر داستانی میگویند).

 11515تنها در بیت گزینۀ (« )1نیس�ت» به معنای «وجود نداشتن» به
کار رفته است و فعل ربطی محسوب نمیشود .در گزینههای دیگر «نیست»
در معنی فعل اسنادی بهکار رفته است.
ّ
 11616دو مورد از بنهای مضارع مصدرهای مشخصش�ده نادرس�ت
آمده است :شمردنُ :
شمر ،شمار  /آراستن :آرا ،آرای
 11717در گزینۀ ( ،)1پرورش یافتن زال به وسیلۀ سیمرغ ،بیانگر زمینۀ
ّ
خرق عادت اس�تّ ،ام�ا در گزینههای ( )3( ،)2و ( )4به زمینۀ ملی حماس�ه
قلمچی 97 -
اشاره شده است.
 41818پیام محوری داستان «زاغ و کبک» این است که تقلید کورکورانه
پسندیده نیست و راه به جایی نمیبرد؛ ولی گزینۀ ( )4تقلید را عصای دست
رونده میداند که میتواند مانند ذوالفقار برای او کارساز باشد.
بررس��ی س��ایر گزینهها :گزین�ۀ ( :)1هیچ ک�س از راه تقلید ب�ه مرتبۀ کمال
نمیرسد ،همانطور که پا اگر بخوابد او را چشم نمینامند.
ّ
گزینۀ ( :)2مقلدان مثل سایه هستند که در ذات خود ثبات ندارند.
ّ
قلمچی 96 -
گزینۀ ( :)3مقلدان هیچ بهرهای از نعمت نمیبرند.

 33 3غیرت ← ّ
حمیت  /کید ← حیله  /غو ← خروش
 14 4در گزینۀ ( )1تنها واژۀ حازق (حاذق) نادرست است / .در گزینۀ
( )2واژههای بارهگی (بارگی) ،خاست (خواست) ،سفاحت (سفاهت) نادرست
اس�ت / .در گزین�ۀ ( )3واژههای غرب�ت (قربت) ،مظحر (مظهر) نادرس�ت
است / .در گزینۀ ( )4واژههای تاس (طاس) ،هارس (حارس) نادرست است.
25 5

امالی صحیح کلمه« ،هول» به معنای «وحشت» است  .قلمچی 93 -

 46 6گزینۀ ( :)1غدر در معنی خیانت / .گزینۀ ( :)2اصرار در معنی
پافشاری / .گزینۀ ( :)3مهمل در معنی بیهوده / .گزینۀ ( :)4حطام ،خوار در
معنی بیارزش.
ّ
 27 7اشخاص و کتابها را به این شکل میتوان مرتب کرد:
ّ
«الهینام�ه :عطار نیش�ابوری  /قابوسنام�ه :عنصرالمعالی  /سیاس�تنامه:
خواج�ه نظامالملک توس�ی  /اس�ر ّ
محمد بن ّ
ارالتوحیدّ :
منور  /تفس�یر س�ورۀ
یوسف :احمد بن ّ
قلمچی 96 -
محمد بن زید طوسی»
 38 8بررس��ی م��وارد :الف) ب�اغ ج�ان :تش�بیه  /ب) دی�دن صدا:
حسآمیزی  /ج) ّ
جنات تجری تحتها االنهار :تضمین قرآن  /د) آتش عشق:

 41919س�ه گزینۀ نخست معتقدند عشق پنهانش�دنی و پنهانکردنی
نیست و در گزینۀ ( )4به آشکار شدن راز دل به واسطۀ عشق اشاره میشود.

تشبیه ،جوشش عشق :استعاره  -تشخیص ندارد  /ه) چنگ :فقط یک معنا
دارد (وسیلۀ موسیقی)  -ایهام ندارد

 22020مفهوم سه گزینۀ دیگر :اوضاع نابسامان جامعه
گزینۀ ( :)1ش�هر خراب و شحنه و شیخ شهش خراب  /گویا در این خرابه به
غیر از خراب نیست  /گزینۀ ( :)2اوضاع جامعه بر وفق مراد شد  /گزینۀ (:)3
س�خت بس�ته با ما چرخ ،عهدس�ت پیمانی  /داده او به هر پس�تی دس�تگاه
سلطانی  /گزینۀ ( :)4هر دو مصراع اوضاع نابسامان و برعکس جامعه است

 39 9الف) پارادوکس است .خون از نظر شرعی حرام است و اینکه با
آن طهارت کنند ،تناقض اس�ت / .ب) استعاره است؛ سراچۀ بازیچه استعاره
از دنیاست / .ج) حسن تعلیل آشکاری دارد .دلیل سرخی آفتاب هنگام صبح
را گریه کردن در وداع شب میداند / .د) تشبیه؛ کیمیای مراد اضافۀ تشبیهی
است / .ه) ایهام؛ واژۀ قلب ایهام دارد -1 :دل  -2پول تقلبی

یحیرشت یاه خساپ
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 21010در بیت گزینۀ (« :)2حرف تلخ» حسآمیزی « /تلخ و ش�یرین»
تضاد  /مصراع دوم تمثیل است و بیت اسلوب معادله دارد.
بررس��ی س��ایر گزینهها :گزینۀ (« :)3یک غنچه دل دارم» :تش�بیه  /گزینۀ
قلمچی 96 -
(« :)4قافلۀ شبنم» :اضافۀ تشبیهی

 22121گزینههای ( )3( ،)1و ( )4معتقدند« :آنچه رخ میدهدّ ،
مشیت
و خواس�ت خداست» و گزینۀ ( )2اشاره میکند به روی آوردن خوشبختی به
انسان که بیارزشها را ارزشمند میکند.
 22222مفه�وم تمام گزینهها (ت�ا از عیب و گناه خود پاک نگردم ،عیب
مردم نگویم) اش�اره به پرهیز از عیبجویی دارد ،در حالی که در گزینۀ (،)2
مفهوم پرهیز دیده نمیش�ود و تنها گزارهای خبری دیده میشود که شخصی
در برابر مجنون با زبان اعتراض خواستار تغییر نگاه مجنون است.

 31111گزینۀ ( :)1واعظ از حد میبرد یارب برافکن پردهاش  /تا ببیند
اهل عالم کفر پنهان آشکار
ّ
دقت کنید ،بین پنهان و آش�کار فاصله وجود دارد ،چراکه مصرع دوم بدین
صورت معنی میشود« :تا اینکه اهل عالم کفر پنهان را آشکار ببیند».
گزینۀ (ّ :)2
جمعیت خاطر ندهد دست ،کسی را  /کآشفتگی از زلف پریشان تو دارد
ّ
جمعی�ت خاطر (آس�ودگی خاطر) با پریش�ان تضاد دارد ،ول�ی تناقض ایجاد
نکرده است.
گزین�ۀ ( :)3چ�را مهر خاموش�ی از لب گفتار بردارم  /که روش�ن خانهام زین
روزن مسدود میگردد
ِ
روشن شدن خانه از روزن مسدود تناقض دارد.
گزینۀ ( :)4در به روی طمع ببند و بدان  /تشنه سیراب میشود از آب
آدم تشنه میتواند از آب سیراب شود ،پس تناقض ندارد.
در کدام گزینه تشبیه دیده میشود؟
 )3سه
 )2دو
 )1یک
 )4چهار
آفرین بر شما که باز گزینۀ سوم را برگزیدید« .مهر خاموشی» اضافۀ تشبیهی است.

 41 1مضغ :جویدن ّ /
مشیت :خواست ،اراده ،خواست خدا  /بسنده:
سزاوار ،شایسته ،کافی ،کامل ُ /مقری :قرآنخوان

 21212بی�ت (الف) ← هر دو مص�راع (بالغی)  /بیت (ب) ← دیده را
فایده آن است (بالغی؛ فایدۀ دیده آن است)  -دلبر بیند (عادی)  -ور نبیند
(عادی)  -چه بود فایده بینایی را (بالغی)  /بیت (ج) ← مصراع اول (عادی)
 -مصراع دوم (بالغی)  /بیت (د) ← هر دو مصراع (بالغی)

 22 2مکاشفت :کشف کردن و آشکار ساختن ،در اصطالح عرفان پی
بردن به حقایق است.
معاملت :اعمال عبادی ،احکام و عبادات شرعی ،مراقبت و مکاشفت
استغنا :بینیازی سالک از هرچیز جز خدا ،بینیازی

 31313صف�ت فاعل�ی ← بی�ت (ب) ← آینده (بن مض�ارع (آی) َ +ـ
نده)  /صفت نسبی ← بیت (الف) ← جوین (اسم  +ین)  /صفت لیاقت ←
بیت (ج) ← س�وختنی ،آمدنی ،آموختنی (مصدر  +ی)  /صفت مفعولی ←
بیت (د) ← پرورده (بن ماضی  +ه) (البته در بیت (الف) هم صفت مفعولی
داریم :آلوده و پالوده)

 23 3گزین�ۀ ( :)1آخره :قوس زیر گردن ،چنبرۀ گردن  /گزینۀ (:)3
ً
کاید :حیلهگر  /گزینۀ ( :)4شیراوژن :شیرافکن ،مجازا بسیار دلیر و قدرتمند

 21414گزینههای ( )2( ،)1و (« :)4تا» حرف ربط وابستهس�از اس�ت.
گزینۀ (« :)2تا» حرف اضافه است چراکه حدی را میرساند.
 31515در گزین�ۀ ( )3ح�رف «ی�ا» ح�رف ربط همپایهس�از اس�ت ،نه
وابستهس�از .بنابراین بیت یک جملۀ مرکبی اس�ت که هسته و وابسته ندارد؛
زیرا هر دو مصراع همپایهاند.
گزینۀ ( :)1آشفتهدل ز عشق شدم = جملۀ وابسته  /گزینۀ ( :)2مصراع دوم =
جملۀ وابسته  /گزینۀ ( :)4باز آمدم = جملۀ وابسته
ّ
 21616ترکیبات وصفی :هر ملت  -دیگر فرهنگها
 21717مصراع دوم گزینۀ ( )2ما را به انتخاب این گزینه ترغیب میکند.
 41818مفهوم ابیات «الف ،ب ،د ،هـ  ،ز» یکی است!
 319مفهوم سایر ابیات:
19

کوی معشوق  /بیت (د) ← بدون
بیت (ج) ← زیبایی بسیار زیاد معشوق و ِ
معشوق بهشت را هم نمیخواهم
 32020بیت گزینۀ ( )3نیز مانند بیت صورت سؤال ،خداوند را در عین
قلمچی 97 -
پنهانی ،در جهان آشکار میداند.

 42323مفهوم گزینههای ( )2( ،)1و ( )3همگی بر مفهوم «از ماس�ت که بر
ماست» داللت دارند .مفهوم گزینۀ ( )4عدم همراهی دل با اندیشه و افکار است.
 22424تعظیم کردند.
 22525در گزینههای ( )3( ،)1و ( )4پیام این است که :طی نمودن راه
عشق و معرفت بدون دلیل و راهنما ممکن نیست.
در گزینۀ ( )2این مفهوم دیده نمیشود و سختیها و خطرات عشق را نشان میدهد.

29

 44 4واژههای غلط :نگزاری ،دنائت ،طبع
 25 5ثمین غلط است و صحیح آن سمین (چاق) و همچنین «سمین»
در خلعتی سمین که صحیح آن «ثمین» (قیمتی و گرانبها) است.
« 16 6سریرافروز» صحیح است( .سریر :تخت شاهانه ،اورنگ)
« 37 7در امواج سند» شعری است از مهدی حمیدی.
 18 8س�خن تلخ مثل شراب است :تشبیه  /حدیث تلخ :حسآمیزی
 /رن�گ خ�واب گرفتن :کنای�ه  /واجآرایی صام�ت «ب»« ،ر»  /بیت تلمیح و
تناقض و تشخیص ندارد.
« 49 9سنگ و فرسنگ» قافیۀ بیت است و جناس ندارد.
بررسی سایر گزینهها :گزینۀ ( :)1کسی و بسی  /گزینۀ ( :)2روان (جاری) و
قلمچی 97 -
روان (روح)  /گزینۀ ( :)3رندان و زندان
 41010گزینۀ ( :)1زبان در کشیدن کنایه از سکوت ،فردا مجاز از قیامت/ .
گزین�ۀ ( :)2خط�ا و صواب تضاد دارند و بین ج�واب و صواب جناس وجود
دارد / .گزینۀ ( :)3در این بیت ُحسن تعلیل وجود دارد .شاعر علت سکوت
و خاموش بودن انس�انهای دانا را درس گرفتن و عبرت آموختن از ش�مع و
زبان او میداند .زبان ش�مع نیز اس�تعاره از فتیلۀ ش�مع است / .گزینۀ (:)4
واژۀ راس�ت ایهام دارد ( -1درس�ت و سنجیده  -2مس�تقیم) ّاما در این بیت
آرایۀ تشبیه دیده نمیشود.

