منت�ان چه ی ز
در کتاب کنکور فاریس رش
ها� داریـم؟
چ� یی

به کمک این تیترها ،تستهای
هر درس را موضوعمحور
طبقهبندی کردهایم .واژگان،
امال ،تاریخ ادبیات ،آرایههای
ادبی و قرابت معنایی موضوعاتی
هستند که هر درس تستهایی
از این مباحث در کتاب
میبینید.
از آنجایی که در بخش واژگان،
بیش�تر تس�تهای کنک�ور از
واژههایی طرح میش�ود که در
واژهنامه آمده است ،تستهایی
که از واژهه�ای غیرواژهنامهای
طرح کردهایم را با عالمت
متمایز کردهایم.
را در کنار
هرگاه عالمت
تستی دیدید ،بدانید که آن
تست مباحثی از مطالب مربوط
به درسهای قبلتر را شامل
میشود.

در بخش تس�ت ،هر درس با
یک سردرس شروع میشود
که در آن شماره و اسم درس
و همچنی�ن یک کادر راهنما
ب�رای آدرسده�ی پاس�خ
تستها وجود دارد.

تس�تها ،بخ�ش اول
ای�ن کت�اب را تش�کیل
میدهن�د .در این کتاب
از بی�ان تس�تهای
غیراس�تاندارد پرهی�ز
کردهایم .به همین خاطر
ش�ما ب�ا کتاب�ی مواجه
هستید که حجم کمتری
نس�بت ب�ه کتابه�ای
تس�ت فارس�ی دیگ�ر
دارد اما کتاب درس�ی و
کنکور را به بهترین شکل
پوشش داده است.
تستهای این کتاب از
تستهای کنکور سراسری و
تألیفی تشکیل شده است.

پاس�خ تس�تهای درسهای
مختل�ف با این تیتره�ا از هم
ج�دا ش�دهاند .در این تیترها
پایه ،ش�مارءه درس و نام درس
قرار گرفته است.

بخ�ش دوم کت�اب
پاس�خنامءه تش�ریحی
تستها است .در پاسخ
تس�تها ،به تمام نکات
مورد نیاز اش�اره ش�ده
اس�ت و هر جا ک�ه نیاز
ب�وده ،دلی�ل نادرس�تی
سایر گزینهها هم بررسی
شده است.

هر جا الزم باش�د ،نکاتی هم
درون پاس�خها گفتهایم که با
آنها به فرایند یادگیری شما
کمک کرده باشیم.

اولی�ن قس�مت درسنام�ه ب�ه
واژگان اختص�اص دارد .واژگان را
درسبهدرسطبقهبندیکردهایم.

س�ومین بخش این کتاب،
بخ�ش درسنام�ه اس�ت.
درسنامهه�ای این کتاب را
موضوعی نوشتهایم که هر
موضوعی را میخواس�تید
بخوانید،بتوانیدبهراحتیبه
آندسترسیداشتهباشید.

دومی�ن بخ�ش از درسنام�ه به
مبحث املا اختص�اص دارد .در
ای�ن بخش ابتدا ن�کات کنکوری
دربارءه امال و رس�مالخط فارس�ی
را بیانکردهایم .سپس مهمترین
کلم�ات درسه�ای مختل�ف را
از نظ�ر اهمی�ت امالی�ی برایتان
آوردهای�م .در آخر این قس�مت
هم جدول�ی از کلمات همآوا قرار
دادهایم تا هیچ چیزی برای امالی
کنکور کم نداشته باشید.

در ه�ر درس واژگان را ب�ه
دو دس�تءه واژهنام�های و
غیرواژهنام�های دس�تهبندی
کردهای�م .واژگان واژهنامهای و
معانی آنها دقیقاً همان چیزی
اس�ت که در انتهای کتابهای
درس�یتان آم�ده اس�ت؛ اکثر
تستهای کنکور از این واژهها
طرح میشوند.

برای تاریخ ادبی�ات چند جدول
آماده کردهایم که هر آنچه الزم
داری�د در آن هس�ت .کل تاریخ
ادبیات فقط در چند جدول! چی
از این جذابتر؟!

مش�ابه درسنامهء آرایهه�ای
ادب�ی کتاب کنکور منتش�ران
را هیچ جای�ی نمیتوانید پیدا
کنید .حتماً همان اول سال این
درسنام�ه را کامل بخوانید و با
تستهایی که در کتاب برایتان
ق�رار دادهای�م ،در آرایهء ادبی
حرفهای شوید.

دس�تور زبان از آن قسمتهایی
اس�ت که اگ�ر درسنامهء خوبی
ب�رای آن نداش�ته باش�ید ،ب�ه
مش�کل خواهی�د خ�ورد .در
درسنامءه دس�تور س�عی کردیم
که با استفاده از نکتهها ،مثالها
و نمونههای فراوان همءه آنچه را
که نیاز دارید ،به شما یاد بدهیم.
پیش�نهاد ما به شما این است که
همان اول س�ال کامال ً درسنامءه
دستور را بخوانید و در طول سال
با تستهای این کتاب ،مطالب را
بارها و بارها تمرین و تکرار کنید.

همانطور ک�ه میدانید ،قرابت
معنایی را نمیش�ود درس داد؛
بای�د در آن با تمرین و تس�ت
مه�ارت کس�ب کرد؛ اما ش�ما
باید با مهمترین مفاهیم کتاب
درسی آشنا باشید تا بتوانید در
کنکور موفق باش�ید .به همین
خاطر برایتان تمام مفاهیم مهم
کتاب درسی را در جدولهایی
مانن�د آنچه در ش�کل روبهرو
میبینید ،آوردهایم.

تست

پاسخنامه

تست

پاسخنامه

تست

پاس خنامه

ستایش ـ درس 1

8

335

111

369

222

404

درس 2

16

337

120

372

231

407

درس 3

23

340

128

374

239

410

درس 5

29

342

135

377

246

413

درس 6

36

344

142

379

252

415

درس 7

43

347

149

381

260

418

درس 8

50

348

156

384

268

421

درس 9

57

351

162

386

276

424

درس 10

63

352

169

388

284

427

درس 11

69

354

175

390

289

428

درس 12

75

357

181

392

295

430

درس 13

81

358

301

432

درس 14

87

360

307

434

درس 15

189

394

195

396

درس 16

93

363

202

398

315

438

درس 17

99

365

208

400

322

441

درس  18ـ نیایش

104

367

214

402

327

442

واژگان
امال
تاریخ ادبیات
آرایههای ادبی
دستور زبان
قرابت معنایی
پاس خنام ٔه کلیدی

446
462
468
474
486
495
515

24241دادءه کدام گزینه دربارءه ادبیات غنایی نادرست است؟

 )1موضوعات غنایی معموال ً در قالبهای شعری غزل ،مثنوی و رباعی یا نثر نوشته میشود.
 )2زبان و بیان ادبیات غنایی نرم و لطیف است.

 )3عشق ،عرفان ،مرثیه ،مناجات و گالیه و شکایت از موضوعات ادب غنایی است.
 )4امید و آرزو در ادب غنایی فارسی جایی ندارد.
24242پدیدآورندءه «اسرارال ّتوحید» کیست؟

 )1ابوسعید ابوالخیر

 )3احمد بن زید توسی

 )2سنایی غزنوی

منور
محمد بن ّ
ّ )4

24243در کدام گزینه آرایءه «ایهام» دیده نمیشود؟

 )1ه���ر لحظه ت��و را ب��ا دگ���ران گفت و شنیدی
 )2کمند صید بهرامی بیفکن ج��ام ج��م ب��ردار
 )3خ��ط��ر ب��ادی�هء عشق ت��و بیش از پیش است
 )4گ���ر در س��رت ه���وای وص���ال اس��ت «حافظا»

وز دور م���ن خ��س��ت��ه ب���ه ح��س��رت ن��گ��ران��ت
که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش
این چه دام است که دور از تو مرا در پیش است
ب���ای���د ک���ه خ����اک درگ�����ه اه����ل ه��ن��ر ش��وی

24244در کدام گزینه واژءه «دستان» سبب ایجاد آرایءه «ایهام» شده است؟

)1
)2
)3
)4

به آب دی��ده میگریم ز دستان تو هر ساعت
ب��ه مهلتی ک��ه س��پ��ه��رت ده���د ز راه م��رو
ب��ه روز ج���ود ت��و ب��ی ن���ام ح��ات��م طایی
دال آخ��ر نمیگویی کجا شد مکر و دستانت

که آتش میزنی در جان و میگویی :چه مینالی؟
ت��و را ک��ه گفت ک��ه ای��ن زال ت��رک دس��ت��ان گفت
ب���ه روز ح���رب ت���و ب���ی ن���ام رس��ت��م دس��ت��ان
چو جام از دست جان نوشی از آن بیدست و بیپایی

24245در کدام بیت همءه آرایههای «مجاز ،ایهام ،کنایه ،تلمیح» دیده میشود؟

 )1ای َدم����ت ع��ی��س��ی ،دم از دوری م��زن
 )2ای خوبتر از لیلی بیم است که چون مجنون
 )3اش��ک��ت« ،کلیم» نگذاشت در نامهها سیاهی
 )4ج��م��ش��ی��د ج��ز ح��ک��ای��ت ج���ام از ج��ه��ان نبرد

(ریایض )89

ن ک���ه دوران�����دی�����ش نیست
م���ن غ��ل�ام آ 
ع��ش��ق ت���و ب���گ���ردان���د در ک����وه و ب��ی��اب��ان��م
ب��ه��ر ک��ه م��یف��رس��ت��ی م��ک��ت��وبه��ای شُ ��س��ت��ه؟
زن���ه���ار دل م��ب��ن��د ب���ر اس���ب���اب دن��ی��وی

24246آرایههای بیت« :نبیند روی من زردی به اقبال لب لعلش /بمیرد پیش من رستم چو او دستان من باشد» کدام است؟

 )1اسلوب معادله ـ تلمیح ـ مجاز ـ ایهام تناسب

 )3کنایه ـ تشخیص ـ تشبیه ـ تضمین

(تجریب )89

 )2کنایه ـ تشبیه ـ مراعات نظیر ـ ایهام

 )4اسلوب معادله ـ تلمیح ـ مجاز ـ تشخیص

24247آرایههای «مجاز ،حسن تعلیل ،ایهام ،تضمین» به ترتیب ،در کدام بیتها آمده است؟

(انساین )92

الف) بر ب��وی سر زل��ف تو چ��ون ع��ود بر آتش

م �یس��وزم و م �یس��ازم و ب��اد اس��ت به دستم

ج) آف���ت���اب ح��س��ن او ت���ا ش��ع��ل��ه زد

م���اه رخ در پ����رده پ��ن��ه��ان میکند

ب) کیست آن ب��ی ب���دل ک��ه ه��س��ت اح��د

د) گ��ف��ت ف���ردا ب��ش��ن��وی ای���ن ب��ان��گ را

 )1ب ـ ج ـ الف ـ د

 )2ب ـ الف ـ ج ـ د

ال������ذی ل����م ی���ل���د و ل����م ی��ول��د

ن���ع���رءه ی����ا ح���س���رت���ا وا وی��ل��ت��ا

 )3د ـ ج ـ الف ـ ب

 )4د ـ الف ـ ج ـ ب

24248آرایههای «تلمیح ،مجاز ،ایهام ،جناس تام» به ترتیب در کدام ابیات یافت میشود؟

(خارج )91

�ی آب زن��دگ��ی و روض��ه�ء ارم
الف) م��ع��ن� ّ
ب) نه من سبوکش ای��ن دی��ر رن��دس��وزم و بس

��رف جویبار و م��ی خ��وشگ��وار نیست
ج��ز طَ� ْ
بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست

د) گو شمع میارید در ای��ن جمع که امشب

در مجلس م��ا م��اه رخ دوس��ت تمام است

ج) س��ر ارادت م��ا و آس��ت��ان حضرت دوس��ت

 )1الف ـ ب ـ ج ـ د

 )2الف ـ ب ـ د ـ ج

که هر چه بر سر ما م��یرود ارادت اوست

 )3ب ـ الف ـ د ـ ج

 )4ب ـ ج ـ د ـ الف

24249آرایههای بیت زیر کداماند؟
«آنچ��ه میدانند ماتم تنپرستان ،سور ماست

 )1ایهام ـ استعاره ـ کنایه ـ تضاد

 )3کنایه ـ تناقض ـ جناس ـ ایهام

(ریایض )94
دار ،نخل دی��گ��ران و رای��ت منصور ماست»

 )2استعاره ـ تشبیه ـ ایهام تناسب ـ جناس

 )4تشبیه ـ ایهام تناسب ـ تناقض ـ تلمیح

 سردد سرد افو و رهم
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پاسـخنامۀ این درس را
در صفحۀ  372بخوانید.

92928در کدام گزینه معنی تمام واژهها درست است؟

( )2روضه :گلزار)( ،ندیم :همنشین)( ،لختی :اندکی)

( )1ایزد :آفریدگار)( ،چاشتگاه :نزدیک عصر)( ،دربایست :نیاز)

( )4افگار :زخم)( ،بیشبهت :بیتردید)( ،درست :سالم)

( )3رقعت :یادداشت)( ،مؤکّد :استوار)( ،مقرون :همراهی)

92929معنی مقابل کدام واژه نادرست است؟

 )1وبال :سختی و عذاب ،گناه

 )2محجوب :پنهان ،مستور ،پوشیده

 )3همایون :خجسته ،مبارک ،فرخنده  )4کافی :کفایت ،الیق ،کارآمد

93930معنای درست واژههای «فراختر ،فراغ ،کراهیت ،کوشک» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

 )1آسودهتر ،آسایش ،ناصواب ،قصر

 )2راحتتر ،آسوده ،ناپسندی ،کاخ

93931در کدام گزینه ،معنی واژهای غلط آمده است؟

( )1دربایست :ضرورت) (یک دوال :یک الیه)

( )2زایلشدن :برطرفشدن) (زر پاره :زر س ّکهشده)

( )3شراع :سایهبان) (ناو :کشتی)

93932معنی کدام واژه در مقابل بیت نادرست آمده است؟

 )1ای بر درت خیل و حشم بیرون خرام ای محتشم
 )2ش���ن���ی���دم ک���ه پ���ی���ری ب���ه راه ح��ج��از
 )3گ����رف����ت����م دوال ک���م���رب���ن���د اوی
 )4در مظالم ملک را توقیع ت��و حبلالمتین

 )3راحتتر ،آسودگی ،ناپسندی ،قصر

 )4آسودهتر ،آسودگی ،زشت ،کاخ

( )4رقعت :امضای پادشاه) (صلت :پاداش)

زی��را که سرمست و خوشم زان چشم مست دلربا
ب���ه ه���ر خ���ط���وه ک�����ردی دو رک���ع���ت ن��م��از
ب����ی����ف����ش����اردم س���خ���ت پ���ی���ون���د اوی
در ض��ی��اف��ت خ��ل��ق را اح��س��ان ت��و حسنالمآب

(خدمتکاران)
(قدم)
(چرم)
(سفارش)

93933از میان واژگان زیر چند واژه نادرست معنی شده است؟

(مؤکَّد :تأکیدکردن)( ،مخنقه :گردنبند)( ،مبشّ ر:
(اطبا :پزشکان)( ،زر پاره :قراضه و خردءه زر)( ،خطوات :گامها)( ،متقارب :در کنار هم)( ،مطرب :موسیقی)ُ ،
ّ

مژدهرسان)( ،نماز پیشین :نماز عصر)( ،غزو :جنگکردن با کافران)( ،خیلتاش :هر یک از سپاهیانی که از یک دسته باشند)

 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار

93934معنای مقابل کدام واژه نادرست است؟

 )1فرود سرای :اندرونی ،اتاقی در خانه که پشت اتاقی دیگر واقع شده باشد ،مخصوص زن و فرزند و خدمتگزاران
 )2مرغزار :زمینی که دارای سبزه و گلهای خودرو است.

 )3یوز :جانوری شکاری ،کوچکتر از پلنگ که با آن به شکار میروند.
تهوع میشود.
 )4سرسام :سردرد و سرگیجه که موجب تب و ّ

93935در تمام گزینهها ،معنی واژهای غلط آمده است ،بهجز . ...............

( )1ستدن :یافتن)( ،صعب :دشوار)( ،نُکت :نکتهها)( ،ﷲ درکُما :خدا شما را خیر بسیار دهاد)
( )2خیرخیر :نگاه گستاخانه)( ،راغ :دامنءه سبز کوه)( ،شبگیر :پیش از صبح)( ،وزر :گناه)
(مهمات :کارهای مهم و خطیر)
( )3علّت :بیماری)( ،عقد :گردنبند)( ،ضیعت :زراعت)،
ّ
( )4عارضه :حادثه)( ،سور :جشن)( ،گداختن :ذوبکردن)( ،غرامتزده :تاوانزده)
93936معنی چند واژه در مقابل آن غلط است؟
اول شب)( ،کران :ساحل)( ،علّت :حادثه)( ،وزر :بار سنگین)( ،فیروزهفام :به رنگ
(مقرون :همراه و پیوسته)( ،سبحان اﷲ :شگفتا)( ،قضا :سرنوشت)( ،شبگیرّ :

فیروزه)( ،ع ّز ّ
وجل :عزیز است و بزرگ و ارجمند)( ،فارغشدن :آسودهشدن از کار)

 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار

93937در کدام گزینه معنی بعضی واژهها نادرست است؟

( )1هزاهز :آشوب) (عمید :بزرگ و سرور) (گسیلکردن :روانهکردن)
( )3شاهد :زیبارو) (غریو :فریاد) (تشویش :بیقراری)
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( )2مثالدادن :نمونهآوردن) (شماردادن :حساب پسدادن) (عرصه :میدان)
( )4عرضه ِ
ده :نمایانگر) (توقیعکردنُ :مهرزدن) (اعیان :بزرگان)

93938فعل از مصدر «برنشستن» در کدام بیت معنی متفاوتی دارد؟

 )1روزی چ��و پ��ادش��اه��ان خ��واه��م ک��ه برنشینی

 )2گ��ف��ت��م کلید ح��ج��ره ب��ه م��ن ده ت��و برنشین
 )3ب����ی����ا ت����ا ب����ادپ����ای����ان ب��رن��ش��ی��ن��ی��م
 )4ی�����ک�����ی ب�������ارءه گ���������امزن ب��رن��ش��ی��ن

ت���ا ب��ش��ن��وی ز ه���ر س���و ف���ری���اد دادخ���واه���ی

ای���ن م���ردهری���گ را ت���و ب���ه آه��س��ت��گ��ی ب��ی��ار

روی������م اح�������وال جَ�����م را ب�����از ب��ی��ن��ی��م
م���ب���اش ای�����چ ای���م���ن ب����ه ت���ورانزم���ی���ن

حمیت ،شوریدهرنگ ،زنخدان» به ترتیب ،کدام است؟
93939معنی درست این واژهها «ادبار،
ّ

 )1خوشبختی ،مردانگی ،خسته ،چالءه چانه

 )2بدبختی ،یاریرساندن ،شیفتگی ،چالءه چانه

 )3سیهروزی ،جوانمردی ،آشفتهحال ،چانه

 )4خوشبختی ،سعیکردن ،بدحال ،چانه

94940واژءه «محجوب» در کدام گزینه میتواند معنی متفاوتی داشته باشد؟

 )1گرچه محجوب از نظر کرده است بیجایی تو را

 )2ب��ه دس��ت طفل محجوبی سپردم غنچءه دل را

هستی خودیم
 )3حسن او پیداست ما محجوب
ّ
 )4چنین تا کی من از تو بیخود و تو بیخبر باشی

ه �مچ��ن��ان ج��وی��د ز ه��ر ج��ای��ی تماشایی ت��و را
ک��ه دس��ت از آستین هرگز ن��ی��ارد از حیا بیرون
ش���د ح��ج��اب روی ج���ان���ان پ����ردءه پ���ن���دار ما
ت��و محجوب از م��ن و م��ن آرزوم��ن��د لقا باشم

94941در گروهکلمات زیر ،چند غلط امالیی وجود دارد؟
(ندیمان و مطربان)( ،غرقه و فرورفته)( ،هزاهز و قریو)( ،تشویش و اضطراب)( ،وزیر و اعیان)( ،صدقه و تحفه)( ،سعب و دشوار)( ،پیراهن توزی)( ،ناپسندی و
کراهیت)( ،مهم و خطیر)
ّ

 )1یک

 )2دو

94942در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟

 )1چ���و خویشتن ن��ت��وان��د ک��ه م��ی خ���ورد قاضی

 )3سه

 )4چهار

ض����رورت اس���ت ک��ه ب��ر دی��گ��ران ب��گ��ی��رد سخت

 )2ک����اف����ری م����رگ اس����ت ای روش���نن���ه���اد

ک����ی س�����زد ب����ا م������رده ق���اض���ی را ج��ه��اد

 )4م����ا از ق��ض��ا ب��ه ق��اض��ی ح��اج��ت گریختیم

ک��ان��چ از ق��ض��ا رس��ی��د ب��ه ط��ال��ب ق��ض��ا ببرد

 )3ق���اض���ی ب��ه دو ش��اه��د ب��ده��د ف��ت��وی ش��رع

در م���ذه���ب ع��ش��ق ش���اه���دی ب���س ب��اش��د

94943در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟

 )1از خوارق عادات روزگار که از پس پردءه قضا بازیهای نادر آرد ایمن نتوان بود.
حلّءه زندگی و بر ما کشید رقم زندگی.
 )2سپاس خداوندی را که بپیراست اشباح ما را به سجود وصل و در ما پوشید ُ

 )3ایجاز سخن را به مصلحت دید تا بر این روضءه غنا چون بهشت به هشت باب اتفاق افتاد.

مروت بیقدر گردیم.
 )4اگر جان و نفس فدای ذات و فراق او نگردانیم به کفران نعمت منسوب شویم ،و به نزدیک اهل ّ

94944در کدام گروه از واژهها غلط امالیی وجود ندارد؟

( )1خیمه و شراع)( ،سور و شادی)( ،لشکر و رئیت)( ،توقیع و امضا)
( )2مقرون و پیوسته)( ،درویش و مستحق)( ،تب و سرصام)( ،تشت و تاس)
( )3محجوب و پنهان)( ،بیماری و عارضه)( ،کراهیت و ناپسندی)( ،مخنقه و گردنبند)
( )4آقاجی خادم)( ،نامه و رقعت)( ،زمین و ضیعت)( ،هدیه و صلت)
94945در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
«هنگام فراغت از مشغولی و به وقت ع ّز توانگری از ّ
ذل درویشی و در صحت مزاج تن از عوارض بیماری یاد آر تا حق هر کسی پیش از فوات فرصت و صناع
وقت گذارده شود .به صحبت دوستان مناز که صور آن از شیون قاصر است و اندوه بر شادی راجح ،و با این همه درد فراق بر اثر و سوز هجر منتظر».

 )1یک

 )2دو

94946کدام بیت فاقد غلط امالیی است؟

 )1م���ن آن ن��ی��م ک��ه ب���رای ح��ت��ام ب��ر در خلق

 )3سه

 )4چهار

ب���ری���زد ای���نق���در آب���ی ک���ه ه��س��ت در روی���م

 )2ی���ک گ��ره را خ��ان �هه��ا در غیبت وذر و بزه

ی��ک گ��ره را گنجها ب��ر ط��اع��ت و اه��م��ال ماند

 )4ب���ه م���رغ���زار ق��ض��ا از درخ���ت ب���أس و عمل

دو ش��اخ ط��رف��ه دم��د ب��رگ و ب��ار از آت��ش و آب

 )3روض���ه ،چشم پ��ر ز ن��ازش را ز مستی دوخته

ذک���ر ح��ق ل��ع��ل ل��ب��ش را از ع��ط��اب ان��داخ��ت��ه

 سرددی  2سرد ب
تسُ یضاق
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94947در کدام گزینه ،غلط امالیی وجود دارد؟

 )1آنگاه آگاه شدند که غرقه خواست شد .بانگ و هزاهز و غریو خواست .امیر برخاست.
 )2در هر سفری ما را از این بیارند تا صدقهای که خواهیم کرد حالل بیشبهت باشد.
مهمات فارغ شده بود و خیلتاشان را گسیل کرده.
 )3دوات خواست و توقیع کرد .تا نزدیک نماز پیشین از این ّ
 )4خطوهاش در قرب هم در آن مرغزار گام برمیداشت و روزی سه چار بر این قاعده میرفت.

94948با توجه به متن زیر کدام گزینه درست است؟

«قاضی بست از کتاب  ...............انتخاب شده که نویسندءه آن  ...............است ،و زاغ و کبک از مثنوی  ...............که سرایندءه آن  ...............است».

 )1تاریخ بیهق ـ بوالحسن بوالنی ـ تحفةاالحرار ـ جامی
 )3تاریخ بیهقی ـ ابوالفضل بیهقی ـ تحفةاالحرار ـ جامی

94949در کدام بیت ،واژءه «ماه» مجاز متفاوتی ساخته است؟

 )1همچو ماهی صید آن ماهم ،که روزی بیست بار
 )2ب���ی روی ت��و ش��د ت��ی��ره از اش��ک م��را شبها
 )3آن م����اه ،رو اگ���ر ب��ن��م��ای��د ش��ب��ی ب���ه ما
 )4ب����ه س��ط��ری ک��ز آن ن��ام��ه م��یخ��وان��د م��اه

 )2تاریخ بیهقی ـ ابوالفضل بیهقی ـ جوامعالحکایات ـ عوفی
 )4کلیله و دمنه ـ ابوالمعالی نصراﷲ منشی ـ روضءه خلد ـ مجد خوافی

زل��ف چ��ون دام��ش دران����دازد همی شستی ب��ه من
روش����ن ن��ش��ود ش��به��ا ب���ی م���اه ز ک��وک �به��ا
در وج���ه او ن��ه��ی��م دل و ج���ان ب���ه رون��م��ا
ب����ه ی����ک ح�����رف م����یک����رد ص����د ب�����ار آه

95950در همءه ابیات بهجز بیت گزینءه  ...............آرایءه مجاز به کار رفته است.

 )1ز ح��رف تلخ در ای��نج��ا زب���ان خ��وی��ش بگز
 )2ن��ک��وی��ان را عتاب و لطف ب��ا ه��م ی��ار میباید
 )3داد رزق ت���و از دو دس���ت و دو پ��ای
 )4خ����روس����ی ک���ه ب���یگ َ���ه ن����وا ب��رک��ش��ی��د

ب���ه خ��واب��گ��اه ل��ح��د در ده����ان م���ار مخسب
زب����ان ت��ل��خ ب���ا ل���به���ای ش��کّ��رب��ار م �یب��ای��د
زی�����ن ب��گ��ی��ر و از آن ب�����رو ه����ر ج���ای
س������رش را پ ِ����گ َ����ه ب������از ب����ای����د ب��ری��د

95951در کدام موارد واژءه مشخّ صشده« ،مجاز» است؟
الف) در کف دست کریمان نیست گوهر را قرار

قطره را از ب��یق��راری میکند سیماب ابر

ج) گ��ف��ت خ��ردپ��ی��ش��ه ک��ه خ��ام��وش ب��اش

ش���رح ده���م ی��ک دو س��خ��ن گ���وش ب��اش

ب) ب���ه ای�����ران ف��رس��ت��م ف��رس��ت��ادهای

د) ای��ن ُملک به شمشیر ب��رای تو گشادند
���ود زی���ن س��پ��س ت��خ��ت تو
ﻫ) ک��س��ی را بُ� َ

 )1ب ـ ج ـ د

 )2ج ـ د ـ ﻫ

95952در کدام بیت آرایءه «مجاز» به کار نرفته است؟

ج���ه���اندی���ده

و

پ����اک

و

آزادهای

خ��ود ُملک و شهی خاصه ز بهر تو نهادند
ب��ه خ���اک ان����در آرد س��ر و ب��خ��ت تو

 )3الف ـ د ـ ﻫ

 )4ب ـ ج ـ ﻫ

 )1آم��د بهار ،ای یار من ،بشکفت گلها در چمن
یزار میبینم س��ر خ���اک ش��ه��ی��دان را
 )2ت��ج��لّ�� 
 )3خ���ی���زم ک���ه ن��م��ان��د ب��ی��ش ازی����ن ت��دب��ی��رم
 )4ن��خ��ف��ت چشمم در راه ل��ح��ظ �های گرچند

ش��د در ن��وا ه��ر بلبلی ب��ر ش��اخ س��رو و ن��ارون
م��گ��ر شمعی ب��ه ط���وف مشهد پ��روان��ه م�یآی��د
خ��ص��م ار ه��م��ه ش��م��ش��ی��ر زن����د ی���ا ت��ی��رم
ز ری���گ و س��ن��گ ب��س��ی ب���ود ب��س��ت��ر و بالین

 )1س��ل��ط��ان ف���رودی���ن پ���ی ت�����اراج م��ل��ک دی
 )2س���ح���ر وزی�����د ن��س��ی��م ط����ربف����زای ب��ه��ار
 )3گ���ر دم���اغ چ��م��ن از خ���وی ت��و ب��وی��ی یابد
 )4ف��ص��ل گ��ل م��یگ��ذرد ب��ی ق��دح و ج��ام مباش

لشکر کشد ب��ه دش��ت و زن��د خیمه در چمن
ک��ه گ��ش��ت ب��اع��ث م��ی خ���وردن���م ه����وای بهار
ب���ر دل غ��ن��چ�هء گ���ل س���رد ش���ود ب���اد ش��م��ال
غ��ن��چ��ه م��ن��ش��ی��ن ،گ���ره خ��اط��ر ایّ�����ام م��ب��اش

«ای صب�ا برگ�ی از آن گلش�ن بیخ�ار بی�ار

ح�رف رنگین�ی از آن لع�ل گهرب�ار بی�ار»

95953در کدام بیت مجاز برجستهای یافت نمیشود؟

«95954مجاز» کدام گزینه از نوع استعاره نیست؟

 )1گلشن

 )2حرف

95955در کدام بیت ،تعداد «مجاز» کمتر است؟

 )1دل م���ا را ز دس����ت غ���م ام����ان نیست
 )2ی���ک���ی ب���ه غ��م��زءه ج����ادو ه��م��یرب��ای��د دل
 )3چ��ون شد شکسته کشتی صبر من در آب عشق
 )4ن���ان ز راه دس �ترن��ج خویشتن آور ب��ه دست
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تست

 )3لعل

 )4گهر

ن���ش���ان ش���ادم���ان���ی در ج���ه���ان ن��ی��س��ت
ی��ک��ی ب���ه خ��ن��ج��ر ه��ن��دو ه��م �یس��ت��ان��د ج��ان
خ���ود را ب��ه ه��ر چ��ه ه��س��ت گ��رف��ت��ار میکنم
گ��ر ک��ش��ی م � ّن��ت ب �هج��ز م � ّن �تک��ش ب���ازو مباش

95956آرایههای بیت زیر ،کداماند؟

(انساین )91

«هرچند چو گل گ��وش فکندیم در ای��ن باغ

��رد راه ب��ه ج��ای��ی ،نشنیدیم»
حرفی ک��ه بَ� َ

 )1تشبیه ـ مجاز ـ کنایه ـ استعاره

 )2تشبیه ـ تشخیص ـ جناس ـ حسآمیزی

 )3استعاره ـ مراعات نظیر ـ تشخیص ـ ایهام

 )4مجاز ـ ایهام ـ حسآمیزی ـ مراعات نظیر

95957ترتیب قرارگرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایههای «تناقض ،مجاز ،ایهام و استعاره» کدام است؟

(خارج )92

الف) ب���ه س��ل��ی��م��ان ب��رس��ان��ی��د ک���ه من

چ���ون نگین در ک��ف ه��ر دی���و و َددم

ب) ما را ز زیر پر هست راه��ی به آن گلستان
ج) منم که معنی بیگانه آشنای من است

�ی��اد ب���ال م��ا را
ه��رچ��ن��د س��خ��ت ب��ن��دد ص� ّ
نهال خامءه (= قلم) من باغ دلگشای من است

د) بسیار دی��دهای��م درخ��ت��ان م��ی��وهدار

زی��ن بِ�� ْه ن��دی��دهای��م ک��ه در بوستان توست

 )1ب ـ ج ـ الف ـ د

 )2ج ـ الف ـ د ـ ب

 )3ب ـ ج ـ د ـ الف

 )4ج ـ د ـ الف ـ ب

95958در همءه ابیات بهجز بیت  ...............همءه آرایههای «تشبیه ،جناس ،مراعات نظیر و کنایه» یافت میشود؟

 )1ن���ق���د ب�����ازار ج��ه��ان ب��ن��گ��ر و آزار ج��ه��ان
ِ
��ی روان ب���از م���دار
 )2ش���ک���ر شُ ��ک��ر ز ط���وط� ّ
 )3ن���ه چ��و بلبل ،منم آن س��درهن��ش��ی��ن شهباز

 )4گ���لع���ذاری ز گ��ل��س��ت��ان ج��ه��ان م��ا را بس

(زبان )90

گ��ر شما را ن��ه ب��س ای��ن س��ود و زی���ان ،م��ا را بس

دو سه روزی که بمانده اس��ت در ای��ن تیرهقفس
ک��ز ه����وای م��ل��ک��وت آم����دم ای��نج��ا ب��ه ه��وس
زی���ن چ��م��ن س��ای�هء آن س���رو روان م��ا را بس

95959در کدام ابیات «تشبیه و استعاره» هر دو به کار رفته است؟

(خارج )96

الف) ش��ب وص��ال ت��و چ��ون ب��اد ب��ی وص��ال بود

غ��م ف����راق ت��و گ��وی��ی ه����زار س���ال ب��ود

ب) روح ز ت��و خ��وبت��ر ب��ه خ���واب نبیند

چ��ش��م ف��ل��ک چ���ون ت��و آف��ت��اب نبیند

ج) پیوند روح میکند ای��ن ب��اد مشکبیز

هنگام ن��وب��ت سحر اس��ت ای ن��دی��م خیز

د) جانها ز دام زلف چو بر خاک میفشاند

ب��ر آن غریب م��ا چ��ه گذشت ای صبا بگو

 )1الف ـ ب

 )2الف ـ ج

 )3ب ـ د

 )4ج ـ د

اول بیتی که تلمیح یا تمثیل ندارد ،چند استعاره به کار رفته است؟
96960در مصراع ّ

 )1چ���ن���ی���ن گ���ف���ت پ��ی��غ��م��ب��ر راس���ت���گ���وی

(ریایض )92

ز گ�����ه�����واره ت����ا گ�����ور دان�������ش ب��ج��وی (یکی)

 )2چ����ه گ��ف��ت آن س��خ��ن��گ��وی پ��اس �خن��ی��وش

ک����ه دی�������وار دارد ب����ه گ���ف���ت���ار گ���وش (یکی)

 )4آس����م����ان ب����ار ام���ان���ت ن��ت��وان��س��ت کشید

ق���رع�ه�ء ک����ار ب���ه ن����ام م���ن دی����وان����ه زدن���د (دوتا)

 )3ب���گ���س���ت���رد ک����اف����ور ب����ر ج�����ای م��ش��ک

گ���ل و ارغ�������وان ش���د ب���ه پ��ال��ی��ز خشک (دوتا)

96961آرایههای بیت زیر کدام است؟
«قضای الزم است آن را که بر خورشید عشق آرد

(ریایض )97
ذره در مهرش گرفتار هوا ماند»
که همچون ّ

 )1تشبیه ـ ایهام ـ مجاز

 )2تشبیه ـ استعاره ـ ایهام تناسب

 )3استعاره ـ کنایه ـ مجاز

 )4استعاره ـ ایهام تناسب ـ جناس

96962هر دو آرایءه مقابل کدام بیت درست است؟

 )1پ��ی��م��ان�هء ح��ی��ات��م پ��ر ش��د ف��غ��ان ک��ه ن��ت��وان

 )2ب��رخ��ی��ز ت���ا ب���ه پ���ای ش���ود روز رستخیز

 )3ش���د چمن انجمن از ب��وی خ��وش��ش پ��ن��داری
 )4اس���ب���اب پ��ری��ش��ان��ی ،ج��م��ع اس���ت ب���رای من

(انساین )98

پ��ی��م��ان از او گ��رف��ت��ن پ��ی��ون��د از او ب��ری��دن (حسن تعلیل ـ جناس)
وانگ���ه ببین شهید غمت در چ��ه ح��ال��ت است (تلمیح ـ ایهام)

ک��ه س��م��ن در ب��غ��ل و گ��ل ب��ه گ��ری��ب��ان دارد (جناس ـ حسآمیزی)

ُ���ره پ��ری��ش��ان باش (پارادوکس ـ مجاز)
ّ
جمعیت اگ��ر خ��واه��ی زان ط ّ

96963در هر یک از ابیات زیر ،به استثنای بیت  ...............واژهای آمده که با کلمءه «دبیر» رابطءه معنایی «تناسب» دارد.

��ش���ران س���ع���ادت ب���ر ای���ن ب��ل��ن��د رواق
 )1م���ب� ّ

ه��م��یک��ن��ن��د ن������دا ،در م���م���ال���ک آف����اق

 )2اگ�����ر ز گ��وش�هء خ��اط��ر ن���ب���رده اس���ت م��را

���رد ن��ام��م؟
چ����را ب���ه گ��وش�هء م��ک��ت��وب م����یبَ� َ

قصه دان��ی چیست؟ یعنی قاصدی
 )4ص��ورت ای��ن ّ

��رد
رق��ع��های از ح��ال دروی��ش��ی ب��ه سلطان م��یب َ َ

 )3آب ح��ی��ات در ظ��ل��م��ات دوات ت��وس��ت

ای����ن چ��ش��م��هس��ار ،زن���دگ���ی ج������اودان ده��د

 سرددی  2سرد ب
تسُ یضاق
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96964کدام گزینه دربردارندءه واژهای است که با کلمءه «علّت» در بیت زیر ،رابطءه معنایی «تناسب» دارد؟
«پ��ره��ی��ز م��ک��ن ز کیمیایی ک��ه از او

 )1خ������رد ،دوش از م���ن ب��پ��رس��ی��د و گفتا
 )2ای روی خ����وب ت���و س��ب��ب زن���دگ���ان���یام
 )3ای دل��ی��ل دل گمگشته ،خ���دا را م��ددی
 )4ش���رب���ت ق��ن��د و گ�ل�اب از ل��ب ی���ارم ف��رم��ود

�رد»
�ب� َ
ی��ک ج��رع��ه خ���وری ،ه���زار ع��لّ��ت ب� َ

ک���ه ای پ���ی���شِ ن��ط��ق ت���و م��ن��ط��ق ،ف��س��ان��ه
ی�������کروزه وص����ل ت����و ،ط����رب ج����اودان����یام
ک���ه غ��ری��ب ار نَ���بَ���رد ره ،ب���ه دالل����ت ب���رود
ن��رگ��س او ک��ه ط��ب��ی��ب دل ب��ی��م��ار م��ن اس��ت

96965در کدام گزینه «جملءه مجهول» دیده میشود؟

 )1چون به آنچه دارم و اندک است قانعم ،وِزر و وبال این ،چه به کار آید؟

 )2دوات خواست و توقیع کرد و گفت :چون نامهها گسیل کرده شود ،تو بازآی.

 )3امیر از آن جهان آمده ،به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تَر و تباه شده بود.

 )4ایزد رحمت کرد پس از نمودنِ قدرت .و سوری و شادیای به آن بسیاری تیره شد.

96966در کدام گزینه فعلی آمده که به نهادی که قبال ً مفعول بوده ،نسبت داده شده است؟

 )1زل���ف گ��رد زن��خ��ش دوش ک��ه گ��م��ره ش��ده بود
 )2ای خوشا کشتهشدن ب��ر در خ��وب��ان ک��ه اگر
 )3ش����ب ب���ه ی����اد آن ل���ب خ��م��وش گ��ذش��ت
 )4داغ دارد شعلءه س��رگ��رم��ی��م خ��ورش��ی��د را

ای بسا تشنه ک���زآن رش��ت��ه ف��را َچ��ه ش��ده بود
ت��ی��غ ب���ر دس����ت رق��ی��ب��ان س��ت��م��گ��ر ن��ده��ن��د
ن���ال���ه ش����د ش���م���ع و گ���ل���ف���روش گ��ذش��ت
پخته گ���ردد ،خشت خ��ام��ی گ��ر ش��ود بالین مرا

96967در همءه ابیات فعلی وجود دارد که با آوردن «شده» میتوان مستقیم آن را به مجهول تبدیل کرد ،بهجز:

 )1دوان��ی��ده است از بس ریشه خشکی در گلستانم
�م��ان» ز چه رو دم نزنی ز آت��ش عشق
 )2گفت «ع� ّ
م���ح���م���د گ��ف��ت��ه ب���اش���د در حقیقت
)3
ّ
 )4ه���م ان���در زم���ان ب��اژ (= ب��اج) خ��واه��ان روم

ب��ه ج���ای س���رو خ��ی��زد گ��ردب��اد از ج��وی��ب��ار من
گفتم آن ک��س ک��ه دل��م سوخت لبم دوخ��ت��ه بود
ح���دی���ث���ی را ک�����ه ی������ار غ������ار گ���وی���د
ک���ج���ا رف���ت���ه ب����ودن����د زان م�����رز و ب���وم

96968در کدام عبارات« ،جملءه مجهول» آمده است؟
الف) در این دو سه روز ،بار داده آید که علّت و تب تمامی زایل شد.

ب) یک دوال پوست و گوشت بگسست و هیچ نمانده بود از غرقهشدن.

ج) سجدءه شکر کرد خدای را ع ّز ّ
وجل بر سالمت امیر و نامه نبشته آمد.

د) پس ،از اسب تازی پیاده شد و بر مرکب پارسی سوار گشت.

 )3الف ـ ج

 )4ج ـ د

 )1الف ـ ب

96969فعل مجهول بیت زیر از کدام فعل معلوم ساخته شده است؟
«پ���س ج���ای چ���ون ب���ود ،چ��و ب���ود زن���ده؟

 )1گوید

 )2گفتم

97970در کدام بیت «فعل مجهول» به کار رفته است؟

م��ن��ور
 )1از ن����ور ط��ل��ع��ت او دی����ده ش����ود
ّ
 )2ب���ه پ��رس��ش م���نِ در خ���ون نشسته م�یآی��د
 )3ل��ع��ل ت��و در خنده ش��د رشتءه پ��روی��ن گسست
 )4ج��ه��ان��ج��وی اگ����ر ک��ش��ت��ه گ����ردد ب���ه ن��ام

 )2ب ـ د

ب���ل ب���ر م��ج��از گ��ف��ت��ه ش���ود ک��ان��ج��ا»

 )3گفت

 )4گفته بود

در چ��ش��م م��ن چ��و آی���د ن��ق��ش خ��ی��ال روی��ش
چ�����راغ ط����ور ب���ه ب��ال��ی��ن خ��س��ت��ه م��یآی��د
ج��زع ت��و سرمست گشت س��اغ��ر عبهر شکست
ب����ه از زن������ده دش���م���ن ب�����دو ش���ادک���ام

97971در چند بیت ،فعل مجهول به کار رفته است؟
ال��ف) ن��ه او کشته آی��د ب��ه جنگ و ن��ه من

ب���رآس���ای���د از گ���ف���توگ���وی ان��ج��م��ن

ج) ی��ا فتنه نباید ش��د ت��ا ک��س نشود فتنه

ورن��ه چ��و ش��دی جانا ای��ن ق��اع��ده ناکردن

ب) سیمی که م��را باید از دی��ده ش��ود حاصل

د) دل��ی که تیره ز اوض��اع روزگ��ار ش��ده است
ﻫ) ش��ن��ی��ده ب���ود ح���ال م���رد ع��اش��ق

 )1چهار

 )2سه

وجهم به از ای��ن چه ب��ود کز چهره برانگیزد
در آف��ت��اب ق��ی��ام��ت م��گ��ر ش���ود روش��ن
پ���ی���اده گ��ش��ت در پ��ی��ش خ�لای��ق

 )3دو

97972نقش دستوری واژههای مشخّ صشده در همءه ابیات زیر ،بهجز بیت  ...............یکسان است.

 )1زن����������گ زدود آی����ن��ه�ء ب�������اغ را
 )2ن����ادرهک����ب����ک����ی ب����ه ج����م����الِ ت��م��ام
 )3ه������م ح���رک���ات���ش م��ت��ن��اس��ب ب����ه ه��م
 )4ک������رد ف���رام���ش ره و رف���ت���ار خ��وی��ش
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تست

 )4یک

خ�������ال س����ی����ه گ����ش����ت رخ راغ را
ش����اه����د آن روض����ه���ء ف�����ی�����روزهف�����ام
ه����م خُ����ط����وات����ش ُم����ت����ق����ارب ب����ه ه��م
م���ان���د غ������رام������تزده از ک�����ار خ��وی��ش

97973جملءه هسته (پایه) در کدام بیت دارای «مفعول» است؟

 )1از پ��ریخ��ان�هء چ��ی��ن ب���اج س��ت��انَ��د ف��ان��وس
 )2گ���ری�ه�ء ش����ادی م���ا ت��ل��خ ن���گ���ردد «ص��ائ��ب»
 )3ف��ت��ن�هء ص��د ان��ج��م��ن ،آش���وب ص��د هنگامهایم
 )4از ب���اد خ����زان س���رد ن���گ���ردد دل گ��رم��ش

ری��خ��ت ت��ا در ق���دم ش��م��ع ت��و ب���ال و پ��ر ما
آس��م��ان ش��ی��ش�هء خ���ود گ��ر ش��ک��ن��د ب��ر س��ر ما
گ��ر ب��ه ظ��اه��ر ،چ��ون ش���راب کهنه خاموشیم ما
ه���ر غ��ن��چ��ه ک���ه خ��ن��دی��د ب���ه روی ق��ف��س ما

(هنر  97ـ با تغییر)

97974در جملءه پایانی عبارت «اگر وی را یک روز دیده بودمی و احوال و عادات وی بدانسته ،واجب کردی که در مدت عمر ،پیروی او کردمی؛ پس چه جایِ آنکه
سالها دیدهام» کدام اجزای جمله به «قرینءه لفظی» حذف گردیده است؟

متمم
 )1نهاد جدا ـ ّ

 )2نهاد جدا ـ مفعول

 )3مفعول ـ مسند

متمم ـ فعل
ّ )4

97975در کدام عبارت ،واژهای یافت میشود که با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید ،به دوران بعد منتقل شده است؟

 )1مردی به طلب درزی آمد و خبر مرگ درزی نداشت.

(تجریب )99

 )2پس چون یک چند برآمد ملک روم خراج بازگرفت.

 )3صحرا را دریایی دریافت در جوش و هوایی از بانگ اسبان با برگستوان.

 )4گروهی را گفت به دکان و بازار باشید و کار کنید و دبیران را گفت به دیوان نشینند.

97976مفهوم عبارت «مثال داد تا هزار هزار درم به غَزنین و دو هزار هزار ِد َرم به دیگر ممالک ،به ُمستحقّان و درویشان دهند .شُ کر این را» با کدام بیت متناسبتر است؟

 )1محابا نیست از ب��رق ح��وادث خوشهچینان را
 )2دام������ان س���ای�ل�ان ،س��پ��ر ب���رق آف���ت اس��ت
 )3ای پ���ادش���اه س��ای��ه ز دروی����ش وا مگیر
 )4ز خ��وان منعمان م��ح��روم سایل برنمیگردد

ن��م�یگ��ی��رد گ��ری��ب��ان شحنه ک��وت�هآس��ت��ی��ن��ان را
ک��ه ان��در خرمن ج��ود ت��و پ��روی��ن خوشهچین آمد
از ه��ی��چ خ��رم��ن��ی ن��ش��ود خ��وش��هچ��ی��ن ج���دا!
مکن از خرمن خ��ود دور دس��ت خوشهچینم را

97977کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی دارد؟
یعتی دارند .یک کیسه به پدر باید داد
«میشنویم که قاضی بُست بوالحسن بوالنی و پسرش بوبکر سخت تنگدستاند و از کس چیزی نستانند و اندکمایه َض َ

یع َتکی حالل خرند و فراختر بتوانند زیست».
و یک کیسه به پسر ،تا خویشتن را َض َ

 )1ش����ب اس���ت و وادی و گ���مک���رده راه���م
 )2ز خ���ی���ل آن س���گ���ان���م ک�����او ن�����دارد
 )3ب���ب���خ���ش���ا ب����ر ت���ه���یدس���ت���ان خ�����دا را
 )4ع��ج��ب دارم ک��ه چ���ون م��ی��رم ب��ه ای���ن س��وز

م���گ���ر آی������د ز غ���ی���ب���م خ���ض���ر راه�����ی
ب�����ه غ���ی���ر از آس�����ت�����ان ت�����و پ��ن��اه��ی
ب����ه ش���ک���ر آنک������ه داری دس��ت��گ��اه��ی
گ���ل���ی روی�������د ز خ����اک����م ی����ا گ��ی��اه��ی

97978هدف از به جای آوردن تدابیر زیر با توجه به داستان «قاضی بست» بیهقی چه بوده است؟

(ریایض )82

«یافتم خانه تاریک کرده و پردههای کتان آویخته و تر کرده و امیر را یافته آنجا بر زبر تخت نشسته پیراهن توزی ،مخنقه در گردن ،عقدی همه کافور و

بوالعالی طبیب آنجا َزبَر تخت نشسته دیدم».

جراحی و شکافتن جراحت
 )2آمادهکردن امیر جهت ّ
 )4کاهش خشم امیر و ایجاد مکانی مناسب جهت آرامش روانی

 )1تخفیف میزان تب و اعتدال دمای بدن امیر
 )3مساعدکردن محیط برای اقدام به زخمبندی

97979عبارت «آنچه دارم از اندکمایه حطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم» با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟

(هنر )87

تنعم و عدم پذیرش صله» در کدام عبارت متفاوت است؟
98980دلیل «پرهیز از ّ

(تجریب )91

 )1دروی�����ش را ک��ه م��ل��ک ق��ن��اع��ت م��س� ّل��م اس��ت
 )2گ��ن��ج زر گ��ر ن��ب��ود ک��ن��ج ق��ن��اع��ت باقیست
 )3در ق��ن��اع��ت ک���ه ت���و را دس���ت���رس اس��ت
 )4قناعت میکنم با درد چ��ون درم��ان نمییابم

دروی�����ش ن���ام دارد و س��ل��ط��ان ع��ال��م اس��ت
آن ک��ه آن داد ب��ه ش��اه��ان ،ب��ه گ��دای��ان ای��ن داد
����زت ن��ف��س اس����ت ب���س اس��ت
گ���ر ه��م��ی��ن ع� ّ
تحمل میکنم ب��ا زخ��م چ��ون م��ره��م نمیبینم
ّ

 )1چون به آنچه دارم و اندک است قانعم ،وزر و وبال این ،به چه کار آید؟
 )2به زندگی درویشانه قناعت کرده بود ،نه از بخل بلکه از آن جهت که بیشتر از آن احتیاج نداشت.
 )3آنچه دارم از اندکمایه حطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم.
 )4بر من پوشیده است که آن غزوها بر طریق مصطفی هست یا نه .من این نپذیرم و در عهدءه این نشوم.

98981مضمون کدام بیت متفاوت است؟

 )1ح��ری��ص��ی م��ک��ن ک��ای��ن س����رای ت���و نیست
ه��م��ت��ان
 )2پ��ه��ل��وی چ���رب غَ��ن��ا ارزان�����ی دون ّ
 )3در ملک خ��اک��س��اری رس��م اس��ت اه��ل دل را
 )4ن��م��یخ��ورد غ��م روزی ک��س��ی ک��ه ق��ان��ع شد

وز او ج���ز ی��ک��ی ن����ان ب�����رای ت���و نیست
م��ن ز خ���اک آس��ت��ان ف��ق��ر ،روغ����ن میکشم
در ص���در ه��ر چ��ه گ��م ش��د در آس��ت��ان��ه جستن
ه���م���ای ه���رگ���ز ب���یاس���ت���خ���وان ن��م �یم��ان��د

 سرددی  2سرد ب
تسُ یضاق
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98982عبارت« :این صلت ،فخر است ،پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست ».با کدام بیت ،قرابت مفهومی دارد؟

 )1گرفتم��ت ک��ه ه��زاران مت��اع از اینس��ان هس��ت
 )2ب��ه راح��ت نفس��ی رن��ج پای��دار مج��وی
 )3نکن��م رغب��ت دنی��ا ک��ه متاع��ی اس��ت قلی��ل
ن که به خدمتت رس��ید
 )4غای��ت کام و دول��ت اس��ت آ 

ک��دام حیل��ه کن��ی ت��ا فروخ��ت
ش��ب ش��راب نی��رزد ب��ه بام��داد
ش��اهبازان ب��ه گ��ه صی��د نگیرن��د
بن��ده می��ان بن��دگان فخ��ر کن��د ب��ه

بتوان��ی
خم��ار
مگ��س
چاک��ری

(تجریب )99

98983عبارت «قاضی بسیار دعا کرد و گفت این صلت فخر است .پذیرفتم و بازدادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است ،حساب این نتوانم داد ».با
همءه ابیات بهجز  ...............تناسب مفهومی دارد.

 )1اگ��������ر ع���ن���ق���ا ز ب���یب���رگ���ی ب��م��ی��رد
 )2م���ک���ن ب�����اور ک���ه ه���رگ���ز ت���ر ک��ن��د ک��ام
 )3ع����ق����اب آنج�����ا ک���ه در پ������رواز ب��اش��د
 )4ب���ا ع��ق��اب ت��ی�زچ��ن��گ و ب��ا ه��م��ای خ��وبپ��ر

ش���ک���ار از دس�����ت گ��ن��ج��ش��ک��ان ن��گ��ی��رد
ز آب ج��و نهنگ لُ�� ّج��ه (= م��ی��ان دری��ا) آش��ام
کجا از صعوه (= پرندهای کوچک) صیدانداز باشد
اب��ل��ه��ی ب��اش��د ک��ه رق��اص��ی ک��ن��د ک��ب��ک دری

(تجریب )92

98984کدام گزینه با عبارت «حساب خود اینجا کن ،آسودهدل شو /میفکن به روز جزا کار خود را» تناسب معنایی کمتری دارد؟

 )1م���ی م��خ��ور رق��ص مکن عشق مجو ی��ار مگیر
 )2اگ���ر داری ب��ه زی��ر خ��اک چشم خ��واب آسایش
 )3خ��ودح��س��اب��ان ن��گ��ذارن��د ب��ه ف����ردا ک��اری
 )4ح��س��اب روز ق��ی��ام��ت ب��ه خ���ود ک��ن��م آس��ان

ح��ی��ف ب��اش��د ک��ه ت��و دام����ن ب��ه گ��ن��اه آالی��ی
ه��م ای�نج��ا پ��اک ک��ن ب��ا م��ردم عالم حساب خود
ع��ی��د ای���ن ط��ای��ف��ه روزیس����ت ک��ه محشر باشد
گ��ن��اه خ��وی��ش م��ن ای��نج��ا اگ���ر ش��م��اره کنم

 )1ق���ن���اع���ت ک����ن ای ن���ف���س ب����ر ان���دک���ی
 )2خ���ن���ک ن��ی��کب��خ��ت��ی ک���ه در گ���وش���های
 )3ق���ن���اع���ت س�����راف�����رازد ای م����رد ه��وش
 )4م������رو در پ���ی ه���ر چ���ه دل خ���واه���دت

ک����ه س���ل���ط���ان و دروی�������ش ب��ی��ن��ی ی��ک��ی
ب����ه دس�����ت آرد از م���ع���رف���ت ت���وش���های
س�����ر پ���رط���م���ع ب���رن���ی���ای���د ز دوش
ک����ه ت��م��ک��ی��ن ت����ن ن�����ور ج�����ان ک���اه���دت

 )1خ����وی ک��ب��ک ،ص��ل��ح و خ���وی ب����از ،جنگ
 )2ب�����ه ک���م از ق����در خ����ود م��ش��و راض���ی
 )3م����ا درخ�����ور ص��ی��د ت���و ن��ب��اش��ی��م ول��ی��ک��ن
����ر ط�������اووس ب���اش���د ب����ه ب���اغ
 )4اگ�������ر پ� ّ

ش���ت���اب اس�����ت دی�����و و ف���رش���ت���ه درن����گ
ب���ی���ن ک����ه گ��ن��ج��ش��ک م���ین���گ���ی���رد ب���از
گنجشک ب��ه دس���ت اس���ت ب ِ���هْ از ب���از پ��ری��ده
ک���ه را م��یک��ش��د دل ب���ه دی������دار زاغ؟

98985مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟

98986عبارت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 
«نگویم که مرا سخت دربایست نیست اما چون به آنچه دارم و اندک است قانعم وزر و وبال این ،به چه کار آید؟»

98987مفهو ِم حدیث «حاسبوا قبل ان تُحاسبوا» از کدام بیت ،دریافت میشود؟

 )1در زم��انِ خ��ط ،م��دار چش��م او ب��ر مردم��ی اس��ت

گ��ردن عام��ل ب��ود باری��ک در پ��ای حس��اب

 )3صب��ح پی��ری نیس��ت گ��ر صبح قیام��ت ،از چ��ه کرد

پی��ش چش��م م��ن ز عین��ک نص��ب ،می��زان حس��اب

 )2زان خالی��ق ک��ه درآین��د ب��ه دی��وان حس��اب
 )4س��نگ ک��م در پلّ�هء می��زان خجال��ت میکش��د
98988عبارت زیر با کدام بیت ،قرابت مفهومی دارد؟

«ح��س��اب خ��ود ای��نج��ا ک��ن آس����ودهدل شو

 )1دم نش��مرده مح��ال اس��ت ب��رآرد چ��ون صبح
مهی��ا ش��و
 )2گش��ود دفت��ر انص��اف خ��ط،
ّ
 )3خودحس��ابی خط پاکی اس��ت ز دیوان حس��اب
 )4از س��ینه برنی��ارد نش��مرده ی��ک نف��س را

98989مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟

 )1بهشت ج��اودان خواهی به دل خوردن قناعت کن
 )2م���پ���ن���دار ک���ای���ن ق����ول م��ع��ق��ول نیست
 )3ل��بب��س��ت��ه در م��ح��ی��ط ص���دف ک���رد زن��دگ��ی
 )4ه���ر ک��ه ب��ه خ��س ک��رد ق��ن��اع��ت ،خسی است

99990مفهوم کلی همءه ابیات با یکدیگر تناسب دارند بهجز . ...............

 )1چ��ه کوشی بهر یک گوهر به ک��ان تیرءه هستی
 )2چ��را تا ّزر و داروی��ی��ت هست از درد بخروشی؟
 )3چو زرع و خوشه داری از چه معنی خوشهچین استی؟
 )4چ��ه زنگی میتوان از دل ستردن با سی هرایی؟
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تست

(هنر )93

(ریایض خارج )97

(ریایض )99

مث��ل س��لمان عج��ب ار ز آنچ��ه درآی��د ب��ه حس��اب
خودحس��اب آس��وده اس��ت از پرس��ش روز حس��اب
(انساین خارج )99
میفکن ب��ه روز ج���زا ک���ار خ���ود را»

م��د نظ��ر روز حس��ابی دارد
ه��ر ک��ه در
ّ
ک��ه بیحس��اب ت��و را نوب��ت حس��اب رس��ید
آنچ��ه ام��روز ت��وان ک��رد ب��ه ف��ردا مگ��ذار
چ��ون صب��ح ه��ر ک��ه در دل بی��م حس��اب دارد

ک��ه ح���رص دان���ه در دام ب�لا ان��داخ��ت آدم را
چ��و ق��ان��ع ش���دی س��ن��گ و سیمت ی��ک��ی اس��ت
ق���ان���ع ره���ی���ن م��� ّن���ت ح���ات���م ن��م��یش��ود
ب ِ��هْط��ل��ب��ی ک���ن ک���ه ب ِ����هْ از ب ِ����هْ ب��س��ی اس��ت
تو خ��ود هم گوهری گر تربیت یابی و هم کانی
چ��را ت��ا دس��ت و بازوییت هست از ک��ار وام��ان��ی؟
چو اس��ب و توشه داری از چه ان��در راه حیرانی؟
چ��ه ک��اری م �یت��وان از پیش ب��ردن ب��ا تنآسانی؟

(زبان )98

(خارج )98

99991کدام بیت با بیت «عاقبت از خامی خود سوخته /رهروی کبک نیاموخته» ارتباط معنایی ندارد؟

 )1در ح��ل��ق�هء ت��ق��ل��ی��د گ���رف���ت���ار نگشتیم
 )2چ���هق���در راه ب��ه تقلید ت����وان پ��ی��م��ودن؟
 )3ق��م��ری از پ��اس غلط در حلقءه تقلید ماند
 )4ری���س���م���انب���ازی ت��ق��ل��ی��د ب���ود پ��ی��ش�هء عقل

خ���ود را ب���ه س���راپ���ردءه خ��ورش��ی��د رس��ان��دی��م
����ود م����رغ ن��وآم��وخ��ت��ه را
رش���ت���ه ک���وت���اه ب� َ
ورن��ه در روی زمین س��روی ب��ه ان���دام ت��و نیست
عشقبا ُسبحه(= تسبیح) وز ّنار(=کمربندمسیحیان) نمیپردازد

 )1ب������ه ام��������ارات ع���ق���ل دان و ح����واس
 )2ع��ال��م تقلید یکسر دام��گ��اه گفتوگوست
���زت گرفت
 )3از ره تقلید ن��ت��وان ب��ه��رءه ع� ّ
 )4ت��ق��ل��ی��د چ��ن��د ب��ای��د در ج��ل��وهگ��اه تحقیق؟

ی�����ا ب�����ه ت���ق���ل���ی���د م������رد راهش�����ن�����اس
ج���ز ص���دا در خ��ان�هء زن��ج��ی��ر ن���ت���وان یافتن
ن��ش��ئ�هء ج��م��ع��ی��ت گ���وه���ر ن��ب��اش��د ژال�����ه را
پ��ام��ال ن���ور ش��م��ع اس���ت رن���گ ل��ق��ای نرگس

99992کدام بیت با سایر ابیات تقابل مفهومی دارد؟

99993همءه ابیات بهجز بیت  ...............به «عدم تقلید کورکورانه» توصیه میکند.

 )1چ����ن����د م���ن���ق���اد ه����ر ک���س���ی ب���اش���ی؟
 )2ه�����م ز خ����ود ج����وی ه���ر چ���ه م��یج��وی��ی
 )3خ���ودپ���س���ن���دی م���ک���ن ک����ه اه�����ل ن��ظ��ر
 )4پ�����ی ت��ق��ل��ی��د رف���ت���ن از ک�����وری اس��ت

(زبان )85

ج���ه���د ک����ن ت����ا ک����ه خ�����ود ک���س���ی ب��اش��ی
ک���ه ب���ه غ��ی��ر از ت���و در ج��ه��ان ک���س نیست
ک�����م پ���رس���ت���ن���د خ����ودپ����رس����ت����ان را
د ِر ه����ر ک����س زدن ز ب����ین����وری اس���ت

99994مفهوم همءه ابیات بهجز بیت « ...............دعوت به ابداع و نوآوری و پرهیز از تقلید نابهجاست».

�ی��د ه��م��راه اگ��رچ��ه ت��وف��ی��ق اس��ت
 )1م��ش��و م��ق� ّ
 )2در پ���س آی��ن��ه ط��وط �یص��ف��ت��م داش��ت��هان��د
 )3خ���واه ب��د و خ��واه نیک ه��ر چ��ه کنی ت��ازه کن
 )4از ره تقلید اگ��ر ح��اص��ل ش��ود کسب کمال

(ریایض )84

ک���ه از ج����ری����دهروی ک����ار م��ه��ر ب����اال رف��ت
آنچ����ه اس���ت���اد ازل گ��ف��ت ب��گ��و م �یگ��وی��م
ت��ت��ب��ع م����ده م��خ��ت��رع ک����ار ب��اش
ت���ن ب���ه
ّ
ه��ر ک��ه گ��ردد خمنشین باید ک��ه اف�لاط��ون شود

99995سفارش کدام بیت به «اتّکای به نفس و عدم وابستگی به غیر» است؟

 )1ز خ��ود چ��و م��ای��ه ن���دارد از آن بکاهد ماه
 )2ب���ه دس���ت خ��واج��ه ده��ن��د آس��ت��ی��ن دول���ت را
 )3ب��خ��ر ب��ه ج���ان گ��رانم��ای��ه وص���ل ج��ان��ان را
 )4م���راد اه��ل دل از دی��ر و کعبه ب��ی��رون است

99996مفهوم ابیات زیر با کدام بیت تناسب ندارد؟

«ع��اق��ب��ت از خ��ام��ی خ����ود س��وخ��ت��ه
ک����رد ف���رام���ش ره و رف���ت���ار خ��وی��ش

ِ
ت��ک (= دوی��دن) ک��ب��ک در گ��وش کرد
 )1ک�لاغ��ی
 )2م��������ار را ه���رچ���ن���د ب���ه���ت���ر پ�����روری
ُدم ک���رد
 )3م���س���ک���ی���نخ���رک آرزوی
 )4گ��ی��رم ک��ه م��ارچ��وب��ه کند ت��ن ب��ه شکل مار

(ریایض )90

همیشه از گهر خ��ود چ��و گ��ل زراف��ش��ان باش
ت��و خ���واه راض���ی از ای��ن داده ،خ���واه ن���االن باش
�د ه���ج���ران ب��اش
وگ���رن���ه ت���ا ب���ه اب���د م��س��ت��ع� ّ
ب�����رون ز دای������رءه ک���اف���ر و م��س��ل��م��ان ب��اش

(ریایض )88
ره���������روی ک���ب���ک ن��ی��ام��وخ��ت��ه
م��ان��د غ����رام����تزده از ک���ار خ��وی��ش»

ت����ک خ���وی���ش���ت���ن را ف�����رام�����وش ک���رد
چ�����ون ی���ک���ی خ���ش���م آورد ک��ی��ف��ر ب���ری
ن���ای���اف���ت���ه ُدم ،دو گ�����وش گ����م ک���رد
ک��و زه��ر بهر دش��م��ن و ک��و م��ه��ره بهر دوس��ت؟

99997کدام گزینه با بیت «عاقبت از خامی خود سوخته /رهروی کبک نیاموخته» تناسب معنایی دارد؟

 )1ط��ب��ع دون از ره تقلید ب��ه ن��ی��ک��ان نرسد
 )2اگ��ر خ��ود را تو میدانم و گر غیر تو میخوانم
 )3ک������ی ش������راب ص�����رف ت���وح���ی���دم رس���د
 )4راه����رو چ��ون سیل میباید ک��ه ب��ر دری���ا زند

99998عبارت زیر با کدام بیت ،قرابت مفهومی دارد؟

پ���ای اگ���ر خ���واب ک��ن��د چ��ش��م ن��خ��وان��ن��د او را
به حکم عجز حیرانم چه تحقیق و چه تقلیدم
گ����ر رس������د ب����وی����ی ز ت���ق���ل���ی���دم رس���د
پیش پ��ای خ��وی��ش دی���دن راه م��ا را دور کرد
(انساین خارج )99

«ح��س��اب خ��ود ای��نج��ا ک��ن آس����ودهدل شو

میفکن ب��ه روز ج���زا ک���ار خ���ود را»

 )1دم ن��ش��م��رده م��ح��ال اس��ت ب���رآرد چ��ون صبح
م��ه��ی��ا شو
 )2گ���ش���ود دف��ت��ر ان���ص���اف خ���ط،
ّ
 )3خودحسابی خط پاکی اس��ت ز دی��وان حساب
 )4از سینه ب��رن��ی��ارد ن��ش��م��رده ی��ک ن��ف��س را

���د ن��ظ��ر روز ح��س��اب��ی دارد
ه���ر ک���ه در م� ّ
ک���ه ب��یح��س��اب ت���و را ن��وب��ت ح��س��اب رس��ی��د
آنچ����ه ام�����روز ت����وان ک���رد ب���ه ف����ردا م��گ��ذار
چ���ون ص��ب��ح ه��ر ک��ه در دل ب��ی��م ح��س��اب دارد

 سرددی  2سرد ب
تسُ یضاق
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95950

درس  :2قاضی ُبست
92928

به کار رفتهاند.

چاشتگاه :نزدیک ظهر ،هنگام چاشت

پیوسته ،همراه

مقرون:

افگار :مجروح ،خسته

92929

«کافی» به معنی «باکفایت» است نه کفایت ،چون «کافی»

صفت است نه اسم.

93930

فراختر :آسودهتر ،راحتتر /فراغ :آسایش ،آسودگی /کراهیت:

ناپسندی /کوشک :ساختمانی بلند ،وسیع و زیبا که اغلب در میان باغ قرار گرفته
است؛ قصر ،کاخ
93931

«توقیع» به معنی مهر یا امضای پادشاهان و بزرگان در ذیل

یا بر پشت فرمان یا نامه است.

93933

 -1مطرب :آوازخوان ،نوازنده  -2مؤکّد :تأکیدشده ،استوار

 -3نماز پیشین :نماز ظهر
93934

تورم سر و مغز و پردههای آن که یکی از
«سرسام» به معنی ّ

نشانههای آن هذیان بوده است.
93935

ستدن :ستاندن ،دریافتکردن

93936

خیرخیر :سریع

ضیعت :زمین زراعتی

در بیت ّاول «برنشین» یعنی بر تخت بنشین اما در سایر
93938
ابیات به معنی «سوارشدن» آمده است.

حمیت :غیرت،
ادبار :بدبختی ،سیهروزی ،متضا ّد اقبال/
93939
ّ
جوانمردی ،مردانگی /شوریدهرنگ :آشفتهحال /زنخدان :چانه
«محجوب» در این گزینه میتواند به معنی «باحیا و باشرم»

معنی شود ،اما در گزینههای دیگر این واژه قطعاً به معنی «در حجاب ،در پرده و
پوشیده» به کار رفته است.
94941

«قاضی» در ابیات ( )3( ،)1و ( )4یعنی حکمکننده ،قضاوتکننده،

اما در بیت دوم ،مقصود شاعر «غازی» است یعنی جنگجو ،غزوکننده.

94943

در گزینءه (« )4فراق» (دوری) نادرست است و امالی صحیح

آن «فراغ» (آسودگی) است.
رئیت ← رعیت

94944

سرصام ← سرسام

آقاجی

← آغاجی
94945

 -1گذارده ← گزارده  -2صور به معنی شیپور ← سور

به معنی شادی
در این متن« ،حق گزارده شود» آمده ،یعنی اداکردن حق و در این معنی ،واژءه
«گزاردن» صحیح است.
حتام ← حطام به معنی مال دنیا

94946
معنی گناه

وذر ← وزر به

روضه ← روزه به معنی روزهداری ماه رمضان /عتاب

94947

94948

94949

مجاز در سایر گزینهها:

← گور و قبر
زمستان

«گل» ← غنچه« /چمن» ← باغ و بوستان

«چشم» ← کل وجود شاعر

«خاک»

مجازها در ابیات دیگر:
فرودین ← بهار /دی ←
چمن ← گلستان و باغ
فصل گل ← بهار /قدح و جام ←

محتویات درون آنها یعنی شراب /گره ← دردسر و گرفتاری

95954

«حرف» ← سخن و پیام

بررسی مجازهای دیگر :استعاره :گلشن ← کوی یا رهگذر یار
استعاره :لعل ← لب و دهان
استعاره :گهر ← سخنان یار

آب :مجازاً دریا یا رود بزرگ

مجازها در ابیات دیگر :دست ← توان و قدرت /جهان ← مردم
جادو ←
نان ← رزق و روزی /بازو ← کاری که آدم با
جادوگر /خنجر ← ابرو یا مژه

تشبیه :چو گل /مجاز :حرف ← سخن («حرف» جزئی از
95956
سخن است و مجازاً به معنای سخن به کار رفته است ).ـ باغ (مجاز از نوع استعاره)/
کنایه :راه به جایی بردن ← به مقصد و مقصود رسیدن /استعاره :باغ ← دنیا (با
توجه به آرایءه حسآمیزی به راحتی میتوانستید گزینههای ( )2و ( )4را حذف کنید).

«الف» ← مجاز :نگین ← انگشتری« /ب» ← استعاره:
95957
گلستان ← عالم معنویت و عشق« /ج» ← تناقض :معنی بیگانه ،آشنای من است/

«د» ← ایهام :ب ِهْ )1 :بهتر  )2میوءه ب ِهْ.
ِ
تشبیه :گل ِعذار (چهرءه چون گل؛ «عذار = چهره») ـ
95958
بررسی سایر گزینهها:

تشبیه :بازار جهان /جناس :بازار و آزار /مراعات نظیر:

نقد ،بازار ،سود و زیان /کنایه :بسبودنِ سود و زیانِ چیزی ← رهاکردن آن چیز
تشبیهِ :
«شکَر شُ کر» و «طوطی روان» /جناسِ :شکَر و شُ کر /مراعات نظیرِ :شکَر،

طوطی و قفس /کنایه :شُ کر از روان بازنداشتن ← شکرگزار بودن و کنایه :دو سه

روز ← زمان اندک

تشبیه :من [مثل] آن شهباز سدرهنشین هستم /جناس :هوا

و هوس /مراعات نظیر :سدره ،ملکوت /کنایه :سدرهنشین بودن ← داشتن مقام واال
مقرببودن («سدره» یا ِ
المنتَهی» درختی در آسمان هفتم است).
«س ْد َر ُة ُ
و ّ
«ب» ← تشبیه :آفتابی چون تو /استعاره از نوع تشخیص:
95959
«خوابدیدنِ روح» و «چشم فلک»« /د» ← تشبیه :دام زلف /استعاره از نوع
تشخیص :ای صبا (شاعر با باد صبا سخن گفته است).
بررسی سایر ابیات« :الف» ← تشبیه :شب وصال تو چون باد /استعاره :ندارد.
«ج» ← تشخیص و استعاره« :پیوندکردن به دست باد» و «بیختن و غربالکردن

به دست باد» /تشبیه :ندارد.

غریو خواست ← غریو خاست (= برخاست)

96960

«ماه» در بیت گزینءه ( )2مجازاً «نور ماه» است ،اما در

لم مِ َن
بررسی سایر گزینهها :تلمیح به حدیث مشهور پیامبر اکرم④« :اُطلُبُوا ال ِع َ
هد اِلَی َّالل ِ
الم ِ
مصراع
حد» (از گهواره تا گور علم و دانش بجویید /).استعاره :ندارد.
َ

گزینههای دیگر «ماه» استعاره از یار و دوست است.
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خود به کار رفتهاند.

گلستانِ جهان /مراعات نظیر :گل ،گلستان ،چمن و سرو

 -1قریو ← غریو -2 /سعب ← صعب

94942

95952

در بیت گزینءه ( ،)3همءه کلمات در معنی حقیقی و وضعشدءه

دست و بازوی خود انجام میدهد.

مثالدادن :فرماندادن

94940

و قدرت و ستیز« /ﻫ» :مجاز :تخت ← پادشاهی

95955

 -1شبگیر :سحرگاه ،پیش از صبح  -2علّت :بیماری

93937

زبان ← سخن
مجاز در سایر گزینهها :حرف ← سخن
سر ← گردن
«ج» :مجاز :گوش ← شنونده« /د» :مجاز :شمشیر ← جنگ
95951

95953

«رق َْعت» به معنی رقعه ،نامءه کوتاه و یادداشت است.
ُ

93932

در این بیت ،همءه کلمات حتّی دست و پا در معنی حقیقت

یا تمثیل :ندارد.

استعاره :کافور ← موی سپید ـ مشک ← موی سیاه /تلمیح

تلمیح به آیءه  72سورءه
دوم تمثیل است اما در مصراع ّاول استعاره وجود ندارد.
مبارکءه احزاب که به آیءه «امانت» مشهور است و ترجمءه آن این است« :همانا ما امانت

بررسی ابیات دیگر:

است).

منور شود( .دیده به معنی چشم
دیده (چشم) از نور طلعت او ّ

به پرسش منِ «در خون نشسته» میآید( .از یک سو «نشستن» گذرا به

را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم ،آنها از برداشتن آن ،سر تافتند و از آن

مفعول نیست تا به صیغءه مجهول درآید! از سوی دیگر «در خون نشسته» قید است).

ذره /تشخیص و استعاره:
96961
تشبیه :آن (عاشق) همچون ّ
ذره /ایهام تناسب« :مهر» در معنی «عشق» به کار رفته است ،اما در
گرفتارشدن ّ

«سرمست» صفت مفعولی نیست که «سرمست گشت» را فعل مجهول بدانیم!

هراسیدند و انسان آن را بر دوش گرفت؛ به راستی که او بسیار ستمگر و نادان بود».

معنی «آفتاب» با «خورشید» تناسب دارد.

96962

پارادوکس :جمعیت (= آسودگی خاطر) را از یک چیز

پریشان به دست آوردن /مجاز :ط ُّره ← زلف (واژءه «ط ُّره» در اصل به معنای
«کناره و حاشیه» است؛ مویی را نیز که بر پیشانی ریخته میشده به «ط ُّره» تشبیه
میکردهاند :در این بیت واژءه «ط ُّره» در معنای حقیقی خود نیست و موی ریختهشده

بر پیشانی یا تمامی زلف مد نظر است).

جناس :پیمانه و پیمان /حسن تعلیل :ندارد.

بررسی سایر گزینهها:

حالت ←  )1چگونگی ،وضع  )2خوشی ،سرمستی /تلمیح :ندارد.
و سمن /حسآمیزی :ندارد.

ایهام:

جناس :چمن

96963

«دبیر» به معنی نویسنده ،به ترتیب با واژههای «مکتوب،

96964

«علّت» به معنی بیماری با «شربت ،طبیب و بیمار» تناسب دارد.

دوات ،رقعه» رابطءه معنایی تناسب دارد.

96965

«گسیل کرده شود» فعل مجهول است.

96966

منظور از فعلی که به مفعول نسبت داده میشود ،فعل

«الف» :کشته آید ← کشته شود :فعل مجهول

97971

متمم است .میخواهیم بگوییم فعل مصراع ّاول
بررسی ابیات دیگر« :ب» :دیده ّ
«حاصل شود» است ،نه «دیده شود».
«ج» و «د»« :شد» فعل اصلی است .در فعل مجهول «شدن» کمکی یا معین است.

«ﻫ» :پیاده (مسند)  +گشت (فعل)

اگر «پیاده» صفت مفعولی میبود ،میتوانستیم فعل مجهول داشته
باشیم ،مثل :کشته گشت.
«ره» در این بیت ،مفعول است و سایر واژهها نقش مسندی دارند.
97972
ِ
شاهد
رخ راغ :نهاد /خالِ سیه :مسند /گشت :فعل اسنادی نادرهکبک :نهاد/
آن روضه :مسند[ /بود] :فعل اسنادی

پخته گردد  Üپخته شود :فعل مجهول

فعل اسنادی

جملههای هسته عبارتاند از:

97973

خزان سرد نگردد :فعل ،اسنادی است.

97975

برای واژءه «دبیر» میتوان توجیهی آورد تا نظرمان به نظر

«رفته بودند» چون گذرا به مفعول نیست ،بدون تغییر

اثبات درستی سایر گزینهها:

بود ← دوخته «شده» بود

دوانیده است ← دوانیده «شده» است

گفته باشد ← گفته «شده» باشد

دوخته

متوجه شدهاید که برای مجهولساختن افعالی که خود از صفت
ّ
مفعولی ساخته شدهاند ،آوردن «شده» آن را مجهول میکند!
96968

«الف» :بار داده آید (داده شود)« /ج» :نامه نبشته آمد (نوشته شد)

در عبارت «د» ،چون «پیاده» صفت مفعولی نیست ،فعل مجهول نداریم.
96969

«گفته شود» مضارع و معادل «گفته شود» است .پس ما باید

در گزینهها به دنبال فعل مضارع یعنی «گوید» باشیم.

وقتی مجهول باید متناسب با زمان فعل اصلی باشد و شناسءه فعلها
حد امکان با یکدیگر منطبق باشند.
هم باید تا ّ
97970

معادل «شدن»).

«کشته گردد» فعل مجهول است (صفت مفعولی  +فعل

در گذشته برای مجهولکردن افعال عالوه بر «شدن» از «آمدن» و
«گشتن و گردیدن» نیز استفاده میکردند.

از باد

97974

طراح کنکور نزدیک شود:
ّ

نمیتوان مجهول کرد.

گریءه شادی ما تلخ نگردد :فعل ،اسنادی است.

جملءه پایانی :پس چه جای آنکه [من]( :نهاد جدا) ،سالها،

توجه کنید که در گزینءه (« )2کشتهشدن» مصدری است و اسم محسوب میشود

نه فعل.

از پریخانءه چین باج

فتنءه صد انجمن ،آشوب صد هنگامه هستیم :فعل ،اسنادی است.

[وی را]( :مفعول) دیدهام.

96967

خطواتش :نهاد /متقارب :مسند[ /بود]:

ره و رفتا ِر خویش را :مفعول /فراموش کرد :فعل[ /زاغ] :نهاد

ستاند فانوس ← باج :مفعول

در فعل مجهول ،مفعول به جای نهاد قرار میگیرد.

مجهول است.

«خنده» صفت مفعولی نیست که ما «در خنده شد» را فعل مجهول بگیریم! و

دبیر :معنای پیشین :نویسنده و منشی دربار ـ معنای جدید :معلّم دورءه متوسطه
مفهوم مشترک بیت سؤال و مفهوم

97976

موجب سالمتی و عافیت است /.صدقه بالیا را دور میکند.

مفهوم سایر گزینهها:

احسان

97977

عافیت در فقر است.

احسان و بخشش

دعوت به احسان

مفهوم مشترک بیت سؤال و

درویشنوازی

دعوت به

مفهوم سایر گزینهها:

سرگشتگی عاشق و ضرورت بهرهمندی از راهنما

97978

تدابیری مانند «پردءه تر کتّان آویختن» و «گردنبندی از

و پناهجویی عاشق

سوز و گداز عاشق و جاودانگی عشق

خاکساری

کافور در گردن آویختن» کار پزشک امیر بود به جهت پایینآوردن تب پادشاه ،یعنی
این موارد خاصیت تبزدایی داشتند.

97979

مفهوم بیت

میکنم.

مفهوم محوری تست« :توصیه به قناعت و بیان ارزش آن».

چون درمانی برای دردم وجود ندارد ،به همین درد قناعت و بسنده

98980

قاضی بست نمیدانست که این سکهها (صله) از راه حالل به

دست آمدهاند یا نه( .جنگ بر طریق مصطفی هست یا نه؟ آیا جنگ شما مشروع و

به روش پیامبر بوده یا تجاوز به حریم دیگران بوده است؟)

ّاما در گزینههای دیگر دلیل عدم پذیرش صله ،قناعت و پرهیز از زیادهخواهی
دانسته شده است.
98981

مفهوم

ستایش تواضع

مفهوم مشترک سایر گزینهها :توصیه به قناعت و فقر اختیاری
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مفهوم مشترک عبارت سؤال و

98982

و بیاهمیت دانستن دارایی دنیا و قناعت است.

مناعت طبع و بلندنظری

سخن بیارزش خریدار ندارد (بیت از خاقانی است در

مفهوم سایر گزینهها:

هجو رشیدالدین وطواط ،و در این بیت به او میگوید :اگر هزاران کاال از این نوع
سخن داشته باشی ،چهطور میتوانی دیگران را بفریبی که خریدار کالمت شوند؟)
نباید به دنبال خوشی کوتاهمدتی باشیم که رنج بسیار در پی دارد :برای

تحمل نکن که لذّ ت شبنشینی و شراب به خمار
یک لحظه راحتی ،رنج زیاد را ّ
خدمت در درگاه ممدوح مایءه افتخار شاعر است.
صبحگاهی نمیارزد.
98983
معنی

همت بلند»
مفهوم محوری تست« :داشتن طبع و ّ

آدم ضعیف (کبک) توان برابری با انسانهای قوی (عقاب و هما) را ندارد.
دعوت به ترک گناه

98984

مفهوم

98985

مفهوم محوری تست« :قناعت مایءه سرافرازی است».

98986

همت بلند داشتن /حفظ
مفهوم محوری تست« :طبع و ّ

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینهها :خودحسابی و آخرتاندیشی
معنی

خوشا به حال کسی که در عزلت ،توشهای از معرفت به دست بیاورد.

عزت نفس»
ّ

مفهوم ابیات دیگر:

هر کسی ،خوی و خصلت خود را دارد.

ما مناسب شکار

تو (معشوق) نیستیم ولی در اختیار تو هستیم (بهتر از باز شکاری پریده هستیم).

دولت و اقبال را به سروران میدهند ،چه تو راضی باشی

بررسی سایر گزینهها:

با جان عزیزت ،وصال معشوق را به دست بیاور وگرنه تا ابد در
چه ناراضی.
صاحبانِ دل (عارفان) ،مقصودشان تنها ،خداوند است
هجران خواهی سوخت.
و هرگز در بند ظواهر امر نیستند.
مفهوم مشترک تمامی ابیات« :آرزوی مثل دیگران شدن،

99996

خود بودن را نیز از آدمی میگیرد( ».سعی کن همیشه خودت باشی).
بیت دوم :مار تربیتپذیر نیست و نیش او ذاتی است (نیش عقرب نه از ره کین
است /اقتضای طبیعتش این است)
مفهوم کلی بیت
99997

بدذات تربیتپذیر نیست.

بیبهرگی مقلّد

مفهوم مشترک بیت سؤال و

مفهوم سایر گزینهها:

بلندهمتی و پاکبازی
ّ

99998

در

98987

آشکار است.

مفهوم سایر گزینهها:

انسان خطاکار در زمان محاسبه مالیم و بیادعا میشود.
شاعر از مورد حسابرسی قرارگرفتن تع ّجب میکند.

صبح پیری مثل صبح قیامت است؛ از آنرو برای حسابرسی عینک بر چشم

میگذاریم.
98988

در

همانند بیت سؤال سخن از این است که خودحساب

از حساب قیامت در امان است .در سایر گزینهها نیز از حساب کار خود را داشتن و
بیم روز حساب سخن گفته شده ولی فقط در این گزینه خودحسابی مایءه سبکباری

در قیامت دانسته شده است.

98989
معنی

مفهوم محوری تست« :توصیه به قناعت»

به هر چیزی قانع مباش ،هر چه ،بهتر طلب کنی به بهتر از آن دست

همت بلند داشتن
مییابی /.توصیه به ّ
99990

مفهوم محوری تست« :توصیه به استفادهکردن از داشتههای خود»

99991

مذمت آن»
مفهوم محوری تست« :پرهیز از تقلید و ّ

99992

ابیات ( )3( ،)2و ( )4به «نکوهش تقلید» پرداختهاند اما در

99993

مذمت میکند.
بیت گزینءه (« ،)3خودپسندی و غرور» را ّ

معنی
معنی

«پرهیز از تنبلی و تنآسانی»
تقابل عقل و عشق

بیت گزینءه ( ،)1تقلید را سبب شناخت میداند.
99994

بیت گزینههای ( )1و ( ،)4به پرهیز از تقلید نابهجا اشاره

در قیامت دانسته شده است.

درس  :3در امواج سند
سیماب :جیوه /افسر :تاج و کاله پادشاهان /گران :سنگین،
99999
عظیم /برومند :بارآور ،میوهدار
101000

«باره» به معنی «اسب» در ابیات «الف» و «د» آمده است.

101001

«نابودکردن»« ،تختهکردن تختها» و «حلّه را کفنکردن»

101002

«گران» در این گزینه به معنی «گرانقیمت» است اما در

101003

«ج» :دمار :رگ و ریشههای گوشت« /ب» :خرگاه (خرگه):

101004

 -1پایاب :ته آب یا قعر دریا  -2عافیت :تندرستی

معنی «باره» در ابیات دیگر« :ب» :دیوار و حصار قلعه« /ج» :موضوع ،باب

معادل «دمار از کسی کشیدن» است.

گزینههای دیگر به معنی «سنگین و عظیم».
خیمه ،بهویژه خیمءه بزرگ
101005

 -1نژند :خوار و زبون ،اندوهگین  -2زر پاره :قراضه ،خردءه

101006

«فراغ» درست است.

زر ،زر سکهشده (= دینار)  -3وزر :بار سنگین ،گناه
101007

قلتیده ← غلتیده (غلتخورده)

101009

در ابیات ( )2( ،)1و (« )3قالب» به معنی «شکل و هیئت

101008

«غالب» نوشته شود.
101010

ماه ،چون از خود نوری ندارد ،از آن جهت کاسته میشود و

دارد همیشه زرافشانی میکند.
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قریب ← نزدیک ،آشنا« /غریب» امالی درست واژه با معنی

«دورافتاده و گمگشته راه» است.

101012

به شکل هالل درمیآید ،تو مثل ماه نباش بلکه مانند گل باش که چون خود ،گوهر

مزکور ← مذکور

زندهگی ← زندگی

خورده ← خُرده

و جسم» است ،اما در بیت ( )4به معنی «چیره و بسیار» است که باید با امالی

میکند و در بیت گزینءه ( )3نیز ،سخن از اختراع و نوآوری به میان آمده است ،اما

99995

همانند بیت سؤال سخن از این است که خودحساب

بیم روز حساب سخن گفته شده ولی فقط در این گزینه خودحسابی مایءه سبکباری
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در بیت دوم به «جبرگرایی و اختیار نداشتن» اشاره کرده است.

بهرهمندی از تقلید

از حساب قیامت در امان است .در سایر گزینهها نیز از حساب کار خود را داشتن و

با وجود طاووس ،کسی رغبت به دیدن زاغ سیاه ندارد.

در گزینءه ( )4همانند صورت سؤال مفهوم خودحسابی

حیرت و بیخبری عاشقانه

نکوهش تقلید /ناکامی و

کار میرود.

چهارپاره بیشتر برای طرح مضامین اجتماعی و سیاسی به
مورد «الف» در قالب چهارپاره است ،زیرا از چند بند تشکیل

شده که هر بند دارای قافیهای جداگانه است ،اما همءه بیتها دارای مفهومی

مشترک و به هم پیوستهاند .مورد «ب» شامل دو شعر جدا از هم در قالب «دوبیتی»

ستایش و درس یکم
ستایش:
افالک :جمع فلک ،آسمانها
ر ّزاق :روزیدهنده
زهی :هنگام اظهار خشنودی یا شگفتی از چیزی
یا تشویق و تحسین کسی گفته میشود .خوشا،
آفرین ،شگفتا
فروغ :روشنایی ،پرتو
فضل :لطف ،تو ّجه ،رحمت ،احسان ـ که از
خداوند میرسد ـ .
کام :دهان
درس یکم:

برازندگی :شایستگی ،لیاقت
پیرایه :زیور و زینت
تیزپا :تندرو ،تیزرو
جافی :ستمگر ،ظالم
حازم :محتاط
خیره :سرگشته ،حیران ،فرومانده
دست بُرد :هجوم و حمله؛ دست بُرد دیدن :مورد
حمله و هجوم قرارگرفتن
شکن :پیچ و خم زلف
تصور شدن
صورت شدن :به نظر آمدنّ ،
غلغلهزن :شور و غوغاکنان
َف َرج :گشایش ،گشایش در کار و از میان رفتن
غم و رنج
گلبن :بوته یا درخت گل ،به ویژه بوتءه گل سرخ
ُ
معرکه :میدان جنگ ،جای نبرد
مفتاح :کلید
مکاید :ج َمکیدت ،مکرها ،حیلهها
میعاد :وعده ،قرار؛ میعاد نهادن :قرارگذاشتن
نادره :بیهمتا ،شگفتآور
ن ََمط :روش ،طریقه؛ زین ن ََمط :بدین ترتیب
نیلوفری :صفت نسبی منسوب به نیلوفر ،به
رنگ نیلوفر ،الجوردی؛ در متن درس مقصود
از «پردءه نیلوفری» آسمان الجوردی است.
ورطه :گرداب ،گودال ،مهلکه ،گرفتاری

هنگامه :غوغا ،داد و فریاد ،شلوغی

یله :رها ،آزاد؛ یلهدادن :تکیهدادن
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چهرهنما :نمایشگر چهره ،نقّاش ،در اینجا
کسی یا چیزی که به ظاهرِ خود مغرور است.
همسری :برابری
سهمگن :سهمگین ،ترسناک
جمع آن ِخصال است.
خصلت :خوی و صفت،
ِ
حکمت :دانش
درس دوم
تیمار :غم ،حمایت و نگاهداشت ،توجه؛
تیمارداشتن :غمخواری و محافظت از کسی
که بیمار باشد یا به بال و رنجی گرفتار شده
باشد؛ پرستاری و خدمتکردن
ضایع :تباه ،تلف
َع َمله :جمع عامل ،کارگران؛ در فارسی امروز
کلمءه َع َمله به صورت مفرد ،به معنی یک تَن
کارگر زیردست ب ّنا به کار میرود.
قرابت :خویشی ،خویشاوندی؛ در متن درس،
منظور «خویشاوند» است.
محال :بیاصل ،ناممکن ،اندیشءه باطل
مستغنی :بینیاز
مولع  :بسیار مشتاق ،آزمند
نموده :نشانداده ،ارائهکرده ،آشکارکرده
ّبراق :درخشان ،تابنده
ب ِّر و بِر :خیره ،نگاه ُزلزده
بغض :دشمنی ،حالتی از گلو که شخص
جلوی گریءه خود را بگیرد.
بهسزا :سزاوار ،شایسته
ت َّل :پشتهّ ،تپه
حرمت :احترام
داد :عدل ،انصاف ،بخشش؛ همچنین این
کلمه بن ماضی از مصدر «دادن» به معنی
«سپردن» است.
داور :قاضی
دلهره :اضطراب ،نگرانی
َرستن :نجاتیافتن ،رها شدن ُ(رستن:
روییدن)
رعشه :لرزیدن ،لرزش
سراسیمه :مضطرب و حیران

نهاد :طبیعت و سرشت؛ همچنین این کلمه
بن ماضی از مصدر «نهادن» است که به معنی
«گذاشتن» است.
درس سوم
تاالب :آبگیر ،برکه
تناور :تنومند ،فربه ،قویجثه
حضیض :جای پست در زمین یا پایین کوه
رفیع :بلند ،مرتفع
ُسخره :مسخرهکردن ،ریشخند
شرف :آبرو ،بزرگواری
ضامن :ضمانتکننده ،کفیل ،به عهده گیرندءه غرامت
عامل :حاکم ،والی
عزم :قصد ،اراده
عمارتکردن :بناکردن ،آبادکردن ،آبادانی
غبطه :رشکبردن ،حال و روز کسی را آرزو
داشتن ،بی آنکه خواهان زوال آن باشیم.
فلق :سپیدءه صبح ،فجر
منِشی ،بزرگواری
نجابت :اصالت ،پاک َ
امضا :روانکردن ،گذرانیدن ،نام خود را زیر
نوشتهای نوشتن
تراز :برابری ،تعادل
ضاللت :گمراهی
جمع کاین ،کاین :بودنی ،موجود
کاینات:
ِ
گزاردن :ادا کردن ،انجامدادن ،بیانکردن،
شرحدادن
درس پنجم
آیت :نشانه
خذالن :خواری ،پستی ،مذ ّلت
دولتآشیان :دولتسرا ،آشیانءه خوشبختی
رحمت :مهربانی ،بخشش
طالع :سرنوشت ،بخت
َعلَمکردن :مشهورکردن ,سرشناسکردن
ماسوا :مخفف ِ
ماس َویاﷲ ،آنچه غیر از خداست،
همءه مخلوقات
محنت :اندوه ،غم
ُمف َتخَ ر :سربلند ،صاحب افتخار

اغلب دانشآموزان هنوز در موضوع جدانویسی یا سرهمنویسی دچار
تردید میشوند .اجازه بدهید مژده بدهم که جدانویسی یا سرهمنویسی
واژهها در کنکور ،نه غلط امالیی به شمار میرود نه غلط رسمالخطی،
مگر در موارد خاصی ،مانند وقتی که واژهای به «ه» یا «ـه» ختم شود
و سپس پسوندی مانند «مند» به آن اضافه شود که در این صورت باید
جدا نوشته شود؛ مانند :عالقهمند یا گلهمند.
رابطءه چهارگانءه «تضاد ،ترادف ،تضمن و تناسب» راه مناسبی است
برای تشخیصدادن امالی درست یک واژه .در واقع با در نظر گرفتن
مراعات نظیر در یک بیت یا یک عبارت ،شما میتوانید به شکل درست
یک واژه که همآوا یا همآواهایی نیز دارد پی ببرید.
نبود «تشدید» در واژههایی که «تشدید» دارند ،غلط امالیی نیست.
اما اگر واژهای احتیاج به تشدید نداشته باشد و طراح محترم تست برای
آن تشدید در نظر گرفته باشد ،قطعاً یک غلط فاحش امالیی است.
در امالی فارسی چند صامت میانجی وجود دارد؛ از جمله «ا»« ،ی»،
«گ» «ک» و «ج».
راننده  +ی = رانندگی
نیا  +ان = نیاکان
مسئله  +ی = مسئلهای
طال  +ات = طالجات
خدا  +ان = خدایان
این صامتهای میانجی ،همیشه در برخورد با «ه» یا «ـه» موجب حذف
آنها از واژه میشوند ،به خصوص هنگامی که پای جمعبستن و افزودن
اسم یا صفت به واژءه «ه»« ،ـه» دار باشد.

ستایش
رزاق و خلاّ ق ـ زهی و مرحبا
فضل و فاضل ـ ّ
درس اول
قالب شعر ـ غلغلهزن ـ حامل و محموله ـ
برازندگی و لیاقت ـ نمط و شیوه ـ مبدأ و پایان ـ
بحر و یم ـ ورطه و مهلکه ـ حقارت و خواری ـ
حازم و عاجز ـ قضا و قَ َدر ـ ذخیرت ـ صواب
و َصالح ـ مدهوش و حیران ـ غالب و مغلوب
درس دوم
مستغنی و بینیاز ـ تیمار و مراقبت ـ ُمحال و
ناممکن ـ ضایع و تضییع ـ تباه و تلف ـ قرابت
و خویشی ـ حرمت و حریم ـ مولع و حریص ـ
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فراموش نکنید که هنگام افزودن پیشوندهای فعلی «بـ» (مانند
برفت)« ،نـ» (مانند نرفت) و «مـ» (مانند مرو) به فعلهایی که بن ماضی
یا مضارع آنها با همزه (ء) آغاز میشود« ،ی» جای همزه را میگیرد؛
به عنوان مثال شما به مصدر انگاشتن توجه کنید:
بیانگاشت «ب ِـ»  +آموز
«ب ِـ»  +اِنگاشت
بیاموز
بین گذاردن و گزاردن تفاوت وجود دارد.
گذاردن معناهای مختلف دارد؛ از جمله -1 :قراردادن و نهادن (برای
نهادن چیزی در جایی)  -2اجازهدادن  -3ایجادکردن  -4وضعکردن و
تعیینکردن  -5رهاکردن چیزی یا ترککردن موقعیتی
گزاردن معناهای مختلف دارد؛ مانند -1 :اداکردن و به جا آوردن
(مانند واجبات ،شکر ،حق و  -2 )...اجراکردن  -3پرداختن وام و قرض
 -4تعبیرکردن خواب
مثال برای گذاردن:
برای قراردادن چیزی در جایی
بمبگذاری ،لولهگذاری ،نشانهگذاری،
نقطهگذاری ،میراثگذاری ،تاجگذاری ،کالهگذار (معنای مجازی) ،لقبگذاری
(معنای مجازی) ،نمرهگذاری ،مینگذاری ،نرخگذاری ،نامگذاری ،پیگذاری
برای اجازهدادن
حمام گذارد؟
مگذار که غصه در میانت گیرد /ما را که در ّ
برای ایجادکردن
پایهگذار ،بنیانگذار ،سرمایهگذار
برای وضعکردن
قانونگذار
برای تعیین قیمت
قیمتگذار
برای رهاکردن
فروگذار ،واگذار ،واگذاری
مثال برای گزاردن :برای اداکردن
نمازگزار ،خدمتگزار
برای انجامدادن
کارگزار
برای پرداختن وام
وامگزار
خوابگزار
برای تعبیر و ترجمه کردن ،شرحدادن
در کاربرد واژههای دوامالیی ،هر دو کاربرد درست به شمار میرود.
هلیم و حلیم /باطری و باتری /تاس و طاس /طوسی و توسی

قرینه و مقرون ـ لب حوض ـ حیاط و ایوان ـ
شیری و ّبراق ـ تلّی از آجر ـ خُردههای گچ ـ
قاش خربزه ـ اندوه و غ ُّصه ـ بغض گلو ـ اصرار
مصر ـ غریبه و غریب ـ تابیده و تاب ـ غمزده
و ّ
و مغموم ـ جرئت و شجاعت ـ طاقت و توان ـ
قدر و مقادیر ـ وحشت و متو ّحش ـ دلهره
و هراس ـ طاس و کل ـ احتیاط و محتاط ـ
رعشه و ارتعاش ـ جیغ و داد ـ سراسیمه و
آسیمهسر ـ هقهق گریه
درس سوم
شفق و فلق ـ محراب مسجد ـ نماز گزاردن ـ
حضیض و فرود ـ ُسخره و شوخی ـ قدر و
مقادیر ـ غبطه و رشک ـ تراز و میزان ـ عزم و
تضمن ـ َعلَم و پرچم ـ نوحه و
اراده ـ ضامن و ّ
زاری ـ ضاللت و ضا ّله ـ عمارت و آبادانی

درس پنجم
غرش و عوعو ـ
محنت و محن ـ اجل و مرگ ـ ّ
طالع مسعود ـ طبع و طبایع ـ آز و طمع ـ اَزمنه
و اوقات ـ سدءه هفتم ـ خذالن و مخذول ـ اسیر
متحیر و سرگردان ـ علم و اعالم ـ
و اُسرا ـ
ّ
بهجت و ابتهاج
درس ششم
محب ـ ادبیات غنایی ـ قالب شعر و نثر ـ
ّ
محبت و ّ
حوزءه ادبی ـ نسیم صبا ـ معاش و معیشت ـ
حدیث و ماجرا ـ مالحت و زیبایی ـ محض و
مطلق ـ نظر و ناظر ـ هله و زینهار ـ اسرار حق ـ
حقّه و صندوق
درس هفتم
حیات و زندگی ـ ضد و اضداد ـ فرقت و فراق ـ

فصل

پایه

درس

ستایش

دهـــــــــــم
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تعلیمی

یکم

تعلیمی

دوم

پایداری

سوم

پایداری

پنجم

غنایی

ششم

غنایی

هفتم

سفر و زندگی

هشتم

سفر و زندگی

نهم

انقالب اسالمی

دهم

انقالب اسالمی

یازدهم

درسنامه

توضیحات

شاعر ،نویسنده ،مترجم

آثار

عطّار نیشابوری

الهینامه (نظم ،در قالب مثنوی)

______

نیما یوشیج

چشمه (مثنوی)

نیما یوشیج ،تخلص علی اسفندیاری است.

نصراهلل منشی

کلیله و دمنه (نثر)

حکایت «پیرایءه خرد» از این کتاب است.

عنصرالمعالی کیکاووس

قابوسنامه (نثر)

______

جمال میرصادقی

دیوار (نثر)

سید علی موسوی گرمارودی
ّ

گوشوارءه عرش (نظم)

خواجه نظامالملک طوسی

سیاستنامه (نثر)

حکایت «دیوار عدل» از این کتاب است.

سیف فَرغانی

غزل «بیداد ظالمان»

او این شعر را در هنگامی که شهرهای ایران در آتش بیداد
مغوالن میسوخت سرود و از رفتار ظالمانءه آنها انتقاد کوبندهای
کرد( .سدءه هفتم هجری)

محمدحسین بهجت
ّ
سید ّ
تبریزی (شهریار)

غزل «همای رحمت»

این شعر ،دربارءه حضرت علی  ⒔است.

حافظ

دیوان حافظ (غزل  +نظم)

غزل «مهر و وفا» یکی از غزلیات دیوان حافظ است.

منور
محمد بن ّ
ّ

اسرارالتّوحید (نثر)

جد خود ،ابوسعید ابوالخیر ،نوشته است.
این کتاب را دربارءه ّ

محمد بن زید طوسی
احمد بن ّ

تفسیر سورءه یوسف (نثر)

سعدی

(گلستان :نظم  +نثر)
بوستان (نظم)

غزل «بوی گل و ریحانها» از کلیات اشعار سعدی قسمت
غزلیات است.

ناصرخسرو

سفرنامه (نثر)

حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی ،شاعر و نویسندءه قرن پنجم
است« .سفر به بصره» ،یکی از قسمتهای این کتاب است.

سعدی

گلستان (نظم  +نثر)

حکایت «شبی در کاروان» از این کتاب است.

سهراب سپهری

اتاق آبی (نثر)

خاطرهنگاری «کالس نقاشی» از این کتاب است.

جالل آل احمد

ارزیابی شتابزده (نثر)

«پیرمرد چشم ما بود» از این کتاب است و با زبانی صمیمی به
بیان حس و حال عاطفیِ آل احمد دربارءه نیما یوشیج است.

نیما یوشیج

شعر «آی آدمها»

نام شناسنامهای :علی اسفندیاری

مرتضی آوینی

دریادالن صفشکن (نثر)

این متن از مجلءه «ادبیات داستانی» نقل شده است.

منور
محمد بن ّ
ّ

اسرارالتوحید (نثر)

حکایت «یک گام ،فراتر» از این کتاب است.

سپیده کاشانی

غزل «خاک آزادگان»

«سرور اعظم باکوچی» است.
سپیده کاشانی ،تخلص خانم ُ

معصومه آباد

من زندهام (نثر)

خاطرات زندگی و جنگ تحمیلی است و متن «شیرزنان
ایران» از این کتاب است.
ضمناً رهبر انقالب بر این کتاب تقریظ نوشتهاند.

______
این کتاب مجموعءه کامل شعرهای آیینی است و شعر «پاسداری
از حقیقت» از این کتاب دربارءه امام حسین  ⒔است.

گاه تشبیه در عبارت یا بیت پنهان شده و تنها با فهمیدن
معنای دقیق آن میتوان بدان پی برد .چند نمونه:
ی��ک م��وی خیزد از ت��ن م��ن و ز میان تو

ی��ک نقطه آی��د از ل��ب م��ن وز ده���ان تو

تشبیه :یعنی شبیهدانستن دو یا چند کس و دو یا چند چیز به یکدیگر که
موجب زیبایی و خیالانگیزی میشود.
صورتش مثل ماه میدرخشد.
هر تشبیه دارای چهار بخش یا رکن است:
مشبه :کسی یا چیزی که میخواهیم آن را تشبیه کنیم :صورتش
ّ
مشبه ،به آن تشبیه شده است :ماه
که
چیزی
یا
کسی
به:
ه
مشب
ّ
ّ ٌ
مشب ٌهبه است که معموال ً از
و
ه
مشب
میان
مشترک
ویژگی
شبه:
وجه
ّ
ّ
مشبهبه میگیریم :درخشیدن
ّ
ادات تشبیه :واژههایی که شباهت را بیان میکند:
مثل /مانند /چون /همچون /عینِ  /مثلِ  /پنداری /گویی /چو و ...
«ماندن» در معنای «شبیهبودن» میتواند ادات تشبیه باشد:
گ��ر در آف���اق ب��گ��ردی ب �هج��ز آیینه ت��و را
ص��ورت��ی ک��س ننماید ک��ه ب���دو میمانی
شبیه هسیت

باید مراقب «چو» و «چون» بود؛ به دلیل اینکه این دو واژه
همیشه به معنای مثل و مانند نیستند؛ بلکه گاهی «چگونه» معنا میدهند
و گاهی به معنی «وقتی که و زمانی که» است.
درف����ش م���را چ���ون ب��ب��ی��ن��د ز دور
هناگیم که
دل����ش م��ات��م آرد ب���ه ه��ن��گ��ام س��ور
روی خوش و آواز خوش دارن��د هر یک لذّ تی

�ود ،محبوب خ��وشآواز را؟
بنگر که لذّ ت چون بُ� َ
چگونه

عالوه بر تشبیهاتی که دارای همءه ارکان یا دست کم سه رکن هستند و
تشخیص آنها ،دشوار نیست ،باید چهار نوع تشبیه زیر را کامال ً بشناسید:
مشب ٌهبه با یک کسره (ــِ ) به هم اضافه
مشبه و ّ
گاهی ّ
شده و به صورت یک ترکیب اضافی میآیند ،مانندِ :
کوه غم ،دریای معرفت،
بالی عشق ،آتشِ فراق ،طوما ِر دل
«مشبه»
«مشب ٌهبه» و دومی
در این نوع تشبیه ،معموال ً واژءه اول
ّ
ّ
«مشبه» و دومی
است .همءه مثالهای باال از این نوع هستند ،اما گاهی اولی
ّ
ِ
(لب مانند لعل) و ِ
لب لعل ِ
«مشب ٌهبه» است مانندِ :
قد سرو (قد مانند سرو)
ّ
گاهی تشبیه را در یک جمله با فعل اسنادی باید یافت
مثالً« :وجودت گنج است» یعنی «وجود تو [مانند] گنج است» .در این نوع
تشبیه گاه شکل کوتاهشدءه فعلهای اسنادی نیز میآید ،مانند این مصراع:
«دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی»
در اینجا شاعر ،معشوق را به «دانه ،دام ،باده و جام» تشبیه کرده است.
کلماتی وجود دارند که به تنهایی در خود یک
تشبیه را جا دادهاند؛ مثالً :گندمگون (مثل گندم) ،سیمتن (دارای تنی مانند
سیم یا نقره) ،گلرخ (دارای رخی چون گل) ،عقابوار (مانند عقاب) ،برقآسا
(مانند برق) ،مهسان (مانند ماه) ،پریوش (مانند پری)
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تن من و میان تو مانند موی است و لب من و دهان تو مانند نقطه است.
ب��ه زل� ِ
��ف ب��اف��ت��ه ،رش��ک بنفشءه چمنی

ب��ه روی ت��اف��ت��ه ،ش���رم س��ت��ارءه سحری

زلف تو مانند بنفشه و روی تو مانند ستاره است.

چو الله سرخ شد از شرم ع��ارض تو رواست

ک��ه چشمهسار ش��ود ش��رم��س��ار دی���دءه من

عارض (چهره) تو مانند الله و دیدءه من مانند چشمهسار است.

بنفشه در بر مویت فکنده سر در جیب

گ��ل از ن��ظ��ارءه روی���ت دری����ده پیراهن

مویت مانند بنفشه و حتی زیباتر از آن است و چهرهات همانند گل و حتی
زیباتر از آن است.
گاهی شاعر یا نویسنده بین دو چیز مقایسه میکند و یکی را برتر از دیگری
میداند ،این هم یکی از انواع تشبیه پنهان است:
ور ق��ام��ت��ت ب��ه ب���اغ درآی����د ز ش���رم او

ح��ال��ی ب��ه ق��د س���رو خ��م��ی��دن در اوف��ت��د

قد سرو فوراً خمیده
معنی :وقتی قامت تو به باغ وارد شود ،از شرم قامت تو ّ
میشود؛ یعنی قامت تو بلندتر از قامت سرو است.

«استعاره» فرزند «تشبیه» است؛ پس خیلی سریع «تشبیه» را مرور میکنیم:
هر تشبیه دارای چهار رکن است:

مشب ٌهبه یا وجهشبه و ادات تشبیه
مشبه و ّ
اراکن غیراصیل

اراکن اصیل

ارکان غیراصلی اگر حذف شوند ،تأثیری در بر هم زدن «تشبیه» ندارند و تا
زمانی که ارکان اصلی حاضر باشند ،تشبیه نیز پابرجاست:
«کوه غم» یا «دنیا زندان است»
مشب ّ ٌهبه مشبّه

مشبّه مشب ّ ٌهبه

اما استعاره فقط با حضور یکی از ارکان اصلی موافقت میکند ،یعنی استعاره،
مشب ٌهبه.
مشبه داشته باشیم یا ّ
وقتی شکل میگیرد که یا ّ
وقتی شاعر میگوید:

ز ب���وی زل���ف ت���و م��ف��ت��ون��م ای گل

ز رن���گ و روی ت��و دل��خ��ون��م ای گل

پیداست که منظورش از «گل»« ،معشوق» است و او به جای آنکه بگوید
«ای معشوقی که مثل گل ،زیبا هستی  »...همءه ارکان تشبیه را حذف کرده
«مشب ٌهبه» است« ،استعاره» ساخته است .به این نوع
و با آوردن «گل» که
ّ
مصرحه» میگوییم.
استعاره« ،استعارءه ّ
مشب ٌهبه»های ادب فارسی در جدول زیر
پرتکرارترین
«مشبه و ّ
ّ
مشب ٌهبه با هم بیایند
مشبه و
آمدهاند .دقت کنید اگر در شعر یا متنی،
ّ
ّ
مشب ٌهبه بیاید «استعاره» است:
«تشبیه» و اگر فقط ّ

منادا کلمهای است که مورد خطاب قرار میگیرد و معموال ً
بعد از حروف ندا (ای ،یا ،ایا) میآید.
مانن�د :ای پادش�ه خوب�ان داد از غ�م تنهای�ی
منادا
حرف ندا
دل ب�ی ت�و ب�ه ج�ان آم�د وق�ت اس�ت ک�ه بازآی�ی

انواع کلمات عبارتاند از :اسم ـ فعل ـ حرف ـ صفت ـ قید ـ ضمیر ـ صوت
نقش کلمات در
جمله (به غیر از
فعل) عبارتاند از:

اصلی:
تبعی:

نهاد

وابسته:

تکرار

مفعول

بدل

مضافٌالیه

مسند

معطوف

صفت

متمم
ّ

منادا

قید

شاخص

وابستءه وابسته :مضافٌالیه مضافٌالیه
ممیز
صفت صفت قید صفت
ّ

صفت مضافٌالیه

جمله در زبان فارسی معیار به صورت زیر است:
متمم ،مسند ،قید ،صفت و  + )...فعل
نهاد ( +مفعولّ ,
گزاره :خبر یا عبارتی است دربارءه نهاد.

اغلب به تعداد فعلهای موجود در یک بیت یا یک عبارت ،جمله داریم.
شبهجملهها نیز جمله محسوب میشوند.
فرمول شناخت نهاد :چه چیزی یا چه کسی  +فعل جمله = نهاد
علی (نهاد)
علی به مدرسه رفت :چه کسی رفت
نهاد معموال ً در ابتدای جمله قرار میگیرد.
معموال ً شناسءه فعل از نظر جمع یا مفرد بودن با نهاد تطابق دارد.
فرمول یافتن مفعول :چه کسی را یا چه چیزی را  +فعل جمله = مفعول
«را» نشانءه وجود مفعول در یک جمله است اما در بسیاری از این موارد «را»
حذف میشود و ما باید به کمک فعل بتوانیم مفعول را تشخیص بدهیم.
(دربارءه مفعول در بخش گروه فعلی بیشتر خواهید خواند).
مسند تنها در جمالتی وجود دارد که فعل اسنادی داشته باشند.
خانه خراب شد.
افعال اسنادی :سه دستهاند -1 :است ،بود ،شد ،گشت و گردید و همخانوادههایشان -2 .گردانیدن
و افعال کردن ،نمودن و ساختن به شرط آنکه بتوانیم به جای این  3فعل« ،گردانیدن» را بیاوریم.
 -3پنداشتن ،نامیدن ،به حساب آوردن و افعالی که بتوانیم یکی از این افعال را جایگزین کنیم.

(دربارءه مسند در گروه فعلی بیشتر خواهید خواند).

متمم جزئی از جمله است که توسط یکی از حروف اضافه به
ّ
متمم در بخش
جمله میپیوندد و توضیحی به مفهوم آن میافزاید( .دربارءه ّ
گروه فعلی بیشتر خواهید خواند).
ِ
مهمترین حروف اضافه :از ـ به ـ با ـ بر ـ در ـ برای ـ مانند ـ چون (مثل و
مانند) جز ـ غیرِ ـ تا ـ اندر ـ اندرون ـ به وسیلءه ـ به واسطءه ـ به خاطرِ ـ به
ِ
لحاظ ـ از رویِ ـ
استثنای ـ بَرسانِ ـ به عالوءه ـ در برابرِ ـ دربارءه ـ از نظَرِ ـ از
ِ
به غیرِ ـ به ِ
مانند ـ به منظو ِر ـ در ضمنِ ـ در
علت ـ به عنوانِ ـ بهکردا ِر ـ به
ِ
مورد و ...
متمم وجود دارد.
در یک جمله امکان وجود بیشتر از یک ّ
متمم:
دو حرف اضافه برای یک ّ

متمم دو حرف اضافه میآمد ،یکی پیش
گاهی اوقات در گذشته برای یک ّ
متمم و دیگری پس از آن؛ مانند:
از ّ
زدش ب���ر زم��ی��ن ب���ر ب���ه ک�����ردار شیر
ب��دان��س��ت ک����او ه���م ن��م��ان��د ب���ه زی��ر
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گاهی منادا ،بدون حرف ندا میآید؛ مانند:

نیم�ا ،غ�م دل گ�و ک�ه غریبان�ه بگریی�م
منادا

منادا در شمارش تعداد جمله ،یک جمله به شمار میآید.
فقط دقت کنید گاهی «ا» حرف ندا قرار میگیرد که پس از
منادا میآید.
س��ع��دی��ا م���رد ن��ک��ون��ام ن��م��ی��رد ه��رگ��ز
ندا و منادا
یک جمله

به یکی از عناصر زمان ،مکان یا حالت متناسب با فعل اشاره میکند؛
در کتاب درسی  2روش برای تشخیص «قید» آمده است :الف) قید گروهی
است که فعل نباشد و از سوی دیگر نقش گروه اسمی (نهاد ،مفعول ،مسند،
متمم ،منادا) نگیرد( .این روش بسیار آسان و کاربردی است ).ب) قید گروهی
ّ
است که قابل حذف از جمله است( .این روش علمی است ّاما چندان برای
دانشآموز مناسب نیست).
تعدادی از قیدهایی که معموال ً نقش قید دارند :هرگز ،هنوز ،البته ،مثال ً،
احیاناً ،اتفاقاً ،حتماً (کلمات تنویندار در زبان فارسی قید هستند) ،همواره،
اآلن ،امروز ،دیروز ،دیشب ،کمکم ،آرامآرام ،سلاّ نهسلاّ نه ،لنگانلنگان (کلمات
تکراری قید میسازند) ،افتان و خیزان ،افسوس ،چگونه ،آیا ،شاید ،خیلی،
گاهی ،متأسفانه و ...
واژههایی هستند که از نظر نقش دستوری ،تابع و پیرو گروه اسمی قبل از
خود باشند که عبارتاند از :معطوف بدل تکرار.
یک اسم یا گروه اسمی است که پس از حرف عطف (و) میآید
و با آن حرف عطف ،به گروه اسمی قبل از خود میپیوندد و نقش دستوری
آن گروه را به خود میگیرد.
سارا و نگار را دیدم /.صدای آهن و تیشه را شنیدم.
مفعول معطوف به مفعول

مضافالیه معطوف به ٌ
ٌ
مضافالیه

(گاهی به جای واو عطف ویرگول و گاهی «یا» میآید).
یک اسم یا گروه اسمی است که اسم یا گروه اسمی قبل از خود
را توضیح میدهد.
غالمرضا تختی ،اسطورءه ادب و پهلوانی ،افتخارات زیادی را برای
کشورمان ایران کسب کرد.

بدل

بدل

دو نوع بدل در کنکور بسیار رایج است:
او خود ...
بدل

همه ،همگی ،جملگی:

آنها ،همه ...
بدل

خود ،خویش ،خویشتن

چشمه
مفهوم

بیت /عبارت

چ����و در وق�����ت ب���ه���ار آی�����ی پ���دی���دار
ف�����روغ روی�����ت ان�������دازی س����وی خ��اک

ح��ق��ی��ق��ت پ�����رده ب�������رداری ز رخ��س��ار
ع��ج��ای��ب ن��ق��شه��ا س�����ازی س����وی خ��اک

گ���ل از ش���وق ت���و خ���ن���دان در ب��ه��ارس��ت

از آن�����ش رن����گه����ای ب��یش��م��ارس��ت

پ��ی��ش دی�����وار آنچ����ه گ��وی��ی ه���وش دار

ت����ا ن���ب���اش���د در پ����س دی�������وار گ���وش

تا تو را ج��ای شد ای س��رو روان در دل من

هیچ ک��س مینپسندم ک��ه ب��ه ج��ای ت��و بود

چ���و خ����ود را ب���ه چ��ش��م ح���ق���ارت ب��دی��د
ب��ل��ن��دی از آن ی��اف��ت ک����او پ��س��ت شد

ص����دف در ک���ن���ارش ب���ه ج����ان پ���روری���د
در ن��ی��س��ت��ی ک���وف���ت ت����ا ه���س���ت ش��د

هر کس فروتن و متواضع باشد ،به کمال دست

هرچند تدبیر در هنگام بال فایدءه بیشتر ندهد؛ با اینهمه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید
دشمن تأخیر صواب نبیند.

فواید بهرهمندی از دانش /ناکارآمدی تدبیر در

هر پدیدهای نشانی از خداست /.خدا را در همهجا

و همهچیز میتوان دید /.وحدت وجود

گل مشتاق و عاشق توست /.عاشقبودن همءه
پدیدههای عالم

سفارش به گفتن سخنان سنجیده
عاشق واقعی به هیچچیز و هیچکس جز یار خود

نمیاندیشد.
مییابد.

برابر تقدیر

تن
از
آموخ� ،ننگ مدار
مفهوم

بیت /عبارت

ِ
خالف نموده ،مباش.
خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی به

انسان باید یکرنگ باشد و از ریاکاری پرهیز کند.

به زبان ،دیگر مگو و به دل ،دیگر مدار ،تا گندمنمای جوفروش نباشی.
ِ
«حاسبوا قَبْ َل أَ ْن
اندر همه کاری داد از خویشتن بده ،که هر که داد از خویشتن بدهد ،از داور مستغنی باشد/
حاسبوا».
تُ َ

در جبران خطاها و گناهان قبل از مردن /هر کس

تا زنده است اعمال خود را بررسی و اصالح کند،
در آن دنیا عذاب نمیبیند.

موقعیتها /ناامیدی جای امید را
ناپایداری
ّ
میگیرد و امید جای ناامیدی را میگیرد.

نومیدی را در امید ،بسته دان و امید را در نومیدی.
ش���اد و ب���ی غ���م ب���زی ک���ه ش����ادی و غم

توصیه به بررسی اعمال خود قبل از مردن و سعی

زود

آی����ن����د

و

زود

م���یگ���ذرن���د

موقعیتها
توصیه به شاد و خوش بودن /زودگذر بودن
ّ

پیام داستان «دیوار» :بد دانستن جدایی و توصیه به با هم بودن
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