
کارد آموزشی دستور و زبان افرسیکارد آموزشی آراهی اهی ادبیپاسخ  ردس انمه و سؤالردس
یادآوری 72567ستایش

ساختمان جمله و اجزای آن   15حس آمیزی،    مجاز   1425914یکم

فعل و ساختار آن 30/ رابطه معنایی تضاد 31/ حذف کناهی، ارسال  2926429دوم
اجزای جمله و انواع آن 32

گروه اسمی   48حسن تعلیل 45/ تشبیه 46/ شعر سپید 4526947سوم

استعاره 60/ تشخیص، تلمیح  62/یادآوری چند اصطالح ادبی  6027464پنجم
 ضمیر      چیست؟81ایهام 7927979ششم
    94تضاد )طباق(،  9328493هفتم
ـَـ  ک  108290108هشتم تحّول معنایی رد گذر زمان، پسوند   ـ

نقش اهی جمله، قید   121/ انواع واو 121295122نهم

جمله  ساده و جمله         مرّکب 136300136دهم
زل   148304148یازدهم الغی   149اقلب غ نهاد  و گزاره   148 /  شیوه  بََََِ

راق  )زبرگنمایی(   163309163دوازدهم دو حرف اضافه ربای یک متمم ، ممال 163/  معنایی  164اغ

تحّول شکل نوشتاری کلمات، کارربداهی متفاوت »چو«    178313178سیزدهم

انواع »را« 195جناس 194/تمثیل    194318195چهاردهم
هم آوا   209تضمین 209323209شازندهم

رتکیب  و اضافی 227/ ارتباط معنایی  228مراعات  نظیر          227332227هفدهم
منادا 237نماد 237335237هجدهم
250341نیایش

1. پاسخ کلیدی سؤاالت در صفحات 345 تا 348 درج شده است.
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ایهام یعنی »به گمان افکندن« و »سر دو راهی قراردادن«. اگر در یک بیت یا یک جمله، با کلمه ای روبه رو شویم که حداقل دو معنی داشته 
باشد و هر دو معنی آن هم قابل قبول باشند، در این صورت آن کلمه ایهام دارد. پس ایهام،  آوردن واژه ای است با حداقل دو معنی که 

هر دو معنی آن موردنظر شاعر بوده باشد. به مثال زیر دّقت کنید: 
نیام��د بیس��تون  از  امش��ب  تیش��ه  حزین الهیجیگوی��ا ب��ه خ��واب ش��یرین فره��اد رفت��ه  باش��دآواز 

در این بیت »شیرین« ایهام دارد، زیرا »شیرین« هم به معنی »خوش« و هم نام »معشوق فرهاد« است، هر دو معنی را هم می توان در شعر 
جای گذاری کرد:  

امشب صدای تیشه از کوه بیستون نمی آید، احتماالً فرهاد 1( به خواب »خوش« رفته است. یا 2( به خواب »شیرین خانم« رفته است.
پس برای به وجود آمدن آرایءه ایهام باید دو اّتفاق صورت بگیرد: 

1( کلمه ای دارای دو معنی باشد. 2( هر دو معنی در جمله قابل جای گذاری باشد.
برای فهمیدن و پیدا کردن آرایءه ایهام باید از معانی مختلف واژه ها آگاه باشیم و کلمات »ایهام دار« را خوب بشناسیم. در جدول زیر فهرستی 
از واژه های ایهام دار مهم را برای شما آورده ایم )الزم نیست این جدول را حفظ کنید؛ بلکه باید در اثر مراجعءه فراوان به این جدول، واژه های 

چندمعنایی و معانی آن ها ملکءه ذهن شما شود(: 

معانی دوگانهواژهمعانی دوگانهواژه

1- متضاد سوار 2- مهرءه شطرنج ) سرباز(پیاده1- غزال 2- عیبآهو 

1- نام حیوان 2- مهرءه شطرنجپیل )فیل(1- آیءه قرآن 2- نشانهآیت

1- رشتءه مو 2- تاریک 3- نوعی سازتار1- اسب 2- مهرءه شطرنجاسب

1- شرح و بیان 2- تفسیر قرآنتفسیر1- بر زمین افتاده 2- متواضعافتاده

1- دست 2- نوعی سازچنگ1- مرتبه 2- محموله 3- میوه 4- اجازءه حضوربار

1- نام کشور 2- پیچ وتابچین1- پرندءه شکاری 2- دوباره 3- گشاده باز

1- عدل 2- فریاد 3- فعل ماضی سوم شخص مفرد از مصدر »دادن«داد1- باز ) پرندءه شکاری( بودن 2- بازی کردنبازی

1- درخت 2- چوبءه اعدامدار1- ممکن باشد 2- طلوع کندبرآید

1- داریوش 2- ثروتمنددارا1- رایحه 2- آرزوبو

1- اثرکردن 2- سوزاندندرگرفتن 1- نام کتاب سعدی 2- باغبوستان

1- زال ) نامِ پدر رستم( 2- نیرنگ 3- نغمه 4- دست هادستان1- پوشش و حجاب 2- نغمءه موسیقیپرده

1- دیشب 2- کتفدوش1- اجازه 2- نوعی حشرهپروانه
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معانی دوگانهواژهمعانی دوگانهواژه

1- شراب 2- پیوستهمدام1- درست 2- جهت راست )متضاد چپ(راست

1- مردمک چشم 2- انسان هامردم1- چهره 2- مهرءه شطرنجرخ

1- خریدار 2- سیارءه مشتریمشتری1- روح 2- جاریروان

1- پیروز 2- نام حّلج، عارف مشهورمنصور1- رودخانه 2- نوعی ساز 3- فرزند رود

1- خورشید 2- محبت 3- ماه مهرمِهر 1- یک روز 2- رزق و روزیروزی

1- حلق 2- نینای1- پیرزن 2- نام پدر رستمزال

1- سکه و پول 2- بررسی 3- جدا کردن خوب و بدنقد1- سمت و جهت 2- نور چشمسو

1- نگاه کننده 2- پریشاننگران1- کتف 2- ابزار آرایش موشانه

1- ذات 2- فعل ماضی سوم شخص مفرد از مصدر »نهادن« نهاد 1- پادشاه 2- مهرءه شطرنجشاه

1- نام شاعر 2- حافظ قرآنحافظ1- مادءه سفید شیرین 2- نام همسر خسروِشکر

1- کتاب سنایی 2- باغحدیقه1-  غوغا 2- نوعی مزه 3- دستگاهی در موسیقیشور

1- پنبه زن 2- نامِ عارفی شهیدحّلج1- نوعی ساز 2- مقررات 3- اسم کتاب ابن سیناقانون

1- دوست 2- لقب حضرت ابراهیم )ع(خلیل1- دل 2- سکءه تقلبی 3- دگرگون کردنقلب

1- خود 2- خویشاوندخویش1- ابزار نوشتن 2- شکسته ) قلم شده(قلم

1- نوعی مزه 2- معشوق فرهاد و خسرو شیرین1- آغوش 2- ساحل 3- جنبکنار

1- چوب خوش بو 2- نوعی سازعود1- کتاب سعدی 2- گلزارگلستان

1- دوره 2- پیمانعهد1- قبر 2- گور خرگور 

1- عجیب 2- بیگانه و ناآشناغریب1- نام گل 2- نام نوعی چراغالله

1- قبول کننده 2- الیققابل1- عضوی در صورت 2- کنار، لبهلب

1- جَو 2- میل و هوس 3- عشقهوا1- ماه آسمان 2- سی روزماه

1- عدد 1000 2- بلبل هزار1- دیوانه 2- عاشق مشهورمجنون

حاال که با برخی از واژه های مهم ایهام دار آشنا شدید، به ابیات زیر دّقت کنید و ببینید آیا کلمات مشّخص شده ایهام دارند یا خیر؟
ز گری��ه م��ردم چش��مم نشس��ته در خ��ون اس��ت
ب��ه راس��تی ک��ه ن��ه هم ب��ازی ت��و ب��ودم م��ن
ندی��د عش��ق  ره  م��رد  ک��س  و  ش��د  روزگاری 

ببی��ن ک��ه در طلب��ت ح��ال مردم��ان چون اس��ت
ت��و ش��وخ دیده مگ��س بی��ن ک��ه می کن��د ب��ازی
توس��ت و  م��ن  نگ��ران  جهان��ی  چش��م  حالی��ا 

حافظ
سعدی

هوشنگ ابتهاج
در بیت اّول »مردم« از واژه های ایهام دار است. دو معنی آن عبارت است از: مردمک چشم و انسان ها. در مصراع اّول »مردم« فقط به معنی 

مردمک چشم است، پس »ایهام« ندارد؛ اما در مصراع دوم به هر دو معنی »انسان« و »مردمک چشم« قابل قبول است. 
در بیت دوم، بازی در مصراع دوم به دو معنی »شوخی کردن« و »باز )پرندءه شکاری( بودن« به کار رفته است و ایهام دارد.

در بیت سوم، واژءه  »نگران« ایهام دارد، زیرا دارای دو معنی متفاوت است و هر دو هم در شعر قابل قبول هستند: 1- چشم جهانی من و 
تو را نگاه می کند. 2- چشم جهانی دلواپس من و تو است.

آرایءه ایهام شعر را بسیار زیبا و خیال انگیز می کند و شاعران بزرگ از آن برای زیباترکردن شعرشان استفادءه فراوان برده اند. معموالً پیداکردن 
ایهام کار آسانی نیست و به تمرین بسیار نیاز دارد؛ پس اگر در ابتدای کار نتوانستید ایهام ها را به خوبی تشخیص دهید، نگران نشوید و 

به یادگیری واژه های ایهام دار ادامه دهید.
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ضمیرها واژگانی هستند که جای اسم می نشینند و نقش های اسم را می پذیرند. مهم ترین کارکرد ضمیر، جلوگیری از تکرار اسم است. 

ضمیرها انواع مختلفی دارند که پرکاربردترین آن ها ضمیرهای شخصی است. 
دیروز به دیدن مهتاب رفتم و کتاب ها را به مهتاب دادم.  دیروز به دیدن مهتاب رفتم و کتاب ها را به او دادم.

ضمیرهای شخصی به دو نوع ضمیرهای جدا )منفصل( و پیوسته )مّتصل( تقسیم می شوند: 
مّتصلمنفصل

جمعمفردجمعمفرد
�ِ مانَ� م ما من اّول شخص
�ِ تان َ� تشما تو دوم شخص
�ِ شانَ� ش ایشاناوسوم شخص

چند کاربرد ضمیر در شعر
نم��ی زدی دری��ا  ب��ه  نی��ز  ت��و  اگ��ر   ش��اید 
س��ردرگم و  دچ��ار  بلن��دت  زل��ف  دام   ب��ه 
تم��ام س��هم م��ن از روش��نی هم��ان نوری س��ت

 هرگ��ز ب��ه ای��ن جزی��ره کس��ی پ��ا نمی گذاش��ت
زنجی��رم حلقه ه��ای  از  مک��ن  ج��دا   م��را 
می افت��د ات��اق  در  ش��ما  چ��راغ  از  ک��ه 

 حواستان باشد که ضمیر اّول شخص مفرد )َ� م( را با شناسءه فعل اشتباه نگیرید. شناسه جزء الزم و ضروری هر فعل است که 
شخص و شمار آن را تعیین می کند؛ اّما ضمیرها به واژه ها اضافه می شوند: 

رفتم کتابم را برداشتم.
شناسهضمیر شناسه

 گاهی فعل اسنادی »هستم« مخّفف و به »َ� م« تبدیل می شود که نباید آن را با ضمیر اشتباه کنیم: 
نصیحت گ��و هش��یاری  ای  م��ردم  ز  سخن به خاک میفکن چرا که من مستم )مست هستم(اگ��ر 

نقش ضمایر پیوسته )مّتصل( 
معموالً ضمایر پیوسته در سه نقش مفعول، مضاٌف  الیه و متّمم ظاهر می شوند: 

گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد  گفتم که بوی زلف تو     من را گمراه عالم کرد.
مفعول      مضاٌف  الیه

گفتمش سلسلءه زلف بتان از پی چیست؟  به او گفتم سلسلءه زلف بتان از پی چیست؟
        متّمم

جابه جا شدن ضمیرها، کار دشوار ما
در زبان ادبی، شاعران و نویسندگان به دالیل مختلف، اجزای جمله ها را جابه جا می کنند. این اّتفاق برای ضمیرها هم می افتد که باعث 
می شود کار تشخیص نقش آن ها دشوار شود. پس بهتر است ابتدا جمله ها را به شکل معمولی بازنویسی کنیم تا ببینیم ضمیرها کجا قرار 

می گیرند )فقط حواستان باشد معنی جمله ها تغییر نکند(. 
س���ل�ط�ان ج�ه�ان م ب��ه چ�ن�ی�ن روز غلم اس��تمضاٌف  الیه  گل در بر و می بر کف و معشوق به کام است

بازنویسی مصراع دوم: سلطان جهان به )در( چنین روز غلم من است. 
ضمیر »َ� م« که در شعر به »جهان« چسبیده مضاٌف  الیه آن نیست؛ یعنی شاعر نمی گوید: »سلطان جهان من!«؛ با مرّتب کردن جمله، ضمیر 

به جای خودش برگشت و دیدیم که مضاٌف  الیه واژءه »غلم« است.
اس��تمفع��ول      اگ��ر چ��ه مس��تی عش��قم خراب ک��رد ولی آب��اد  خ��راب  زان  م��ن  هس��تی  اس��اس 

بازنویسی مصراع اّول: اگرچه مستِی عشق، من را خراب کرد، ولی ...
بپیمای��یمتّم��م       روش��نت گ��ردد ای��ن حدی��ث چ��و روز ش��بی  س��عدی  چ��و  گ��ر 

بازنویسی مصراع اّول: این حدیث چو روز برای تو روشن می شود.
به ظاهر و در اولین نظر به اشتباه می افتیم که شاید ضمیر »َ� ت« مضاٌف  الیه »روشن« باشد؛ اّما وقتی جمله را مرّتب می کنیم متوّجه 

می شویم که نقش آن در اصل، متّمم است که بعد از حرف اضافءه »برای« آمده است. 
 اگر ضمیر مّتصل به فعل بچسبد یا مفعول است و یا متّمم: گفتمش به او گفتم .../ دیدمش:  او را دیدم.

   مفعولمتّمم
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ادبیات غنایی، اشعار و متونی است که احساسات، عواطف شخصی، حاالت عاشقانه و امید و آرزو را با 
زبانی نرم و لطیف بیان می کند. 

اَغانی  با  هم ریشه  )ِغنا  ِغنایی  ادبیات   
)سرودخوان،  ُمغنّی  سازها(،  و  )سرودها 
آوازخوان((/ عواطف و احساسات )عواطف 
هم ریشه با عطف، عاطفه، عطوفت )مهربانی((

و  گالیه  و  مناجات  مرثیه،  عرفان،  عشق،  همچون:  مفاهیمی  با  غنایی  موضوع های  فارسی،  ادبیات  در 
شکایت، معموالً در قالب های شعری غزل، مثنوی و رباعی و نیز در قالب نثر نوشته می شود. ادبیات عرفانی 

ما که بسیار غنی است در حوزءه ادبیات غنایی قرار می گیرد.

 مرثیه و شکایت )مرثیه هم ریشه با 
رثا )گریستن بر مرده، نوحه سرایی برای 
شعری/  قالب های  سوگ((/  مرده، 

حوزءه ادبیات

دارد نگه  وف��ا  اه��ل  جانب  آن  که  دارد هر  نگه  بال  از  ح��ال  همه  در  خ��داش 
 هر کس از مردان حق جانب داری کند، خداوند نیز همواره او را حمایت می کند.

 توصیه به جانب داری از مردان حق
 جناس: هر و در )ناهمسان(/ کنایه: جانب کسی را نگه داشتن  از کسی حمایت کردن

 ضمیر »ش« مفعول است: خدا او را در همه حال از بل نگه دارد.

 جانب کسی را نگه داشتن: رعایت 
حال او را کردن، حمایت کردن از او 

دوست حضرت  به  مگر  نگویم  دوست  داردحدیث  ن��گ��ه  آش��ن��ا  س��خ��ن  آش��ن��ا  ک��ه 
 سخن و ماجرای عشق یار را فقط به خوِد او می گویم؛ زیرا فقط یک آشنا رازدار آشنای دیگر است.

 فقط دوست، َمحرم راز است.
 تکرار: دوست، آشنا/ تناسب: دوست و آشنا/ تضمین: مصراع نخست، برگرفته از یکی از ابیات سعدی است.1

سخن/  روایت،  ماجرا،  حدیث:   
درگاه،  آستانءه  حضور،  و  پیشگاه  حضرت: 
کلمه ای است که برای احترام پیش از نام 

بزرگان و قّدیسان می آید؛ معادل »جناب«
با  هم ریشه  )حدیث  روایت  و  حدیث   
اَحادیث، ُمحّدث )سخن گو، راوی((/ حضرت 

دوست )حضرت هم ریشه با محضر، حضور(

پای بلغزد  گر  که  کن  چنان  معاش  دارددال  نگه  دع��ا  دس��ت  دو  به  فرشته ات 
 ای دل، چنان زندگی کن که اگر در جایی مرتکب خطا شدی، فرشتگان در حّقت دعا کنند و تو را از آن 

خطا، و سقوط در آن حفظ کنند.
 توصیه به زندگی پاک داشتن/ پاک زندگی کردن و نتایج خوب آن

 کنایه: لغزیدن پا  مرتکب خطا و گناه  شدن/ تناسب: دل، پا و دست/ واج آرایی: صامت/ د/ در 
مصراع دوم/ تشخیص:  دل )چون مخاطب قرار گرفته است.(

 ضمیر »َ� ت« مفعول است: فرشته با دو دسِت دعا، تو را نگه دارد.

زیست،  زندگی،  معاش:   
زندگانی کردن 

 معاش و زیست )معاش هم ریشه با 
عیش، معیشت )زیست، زندگانی((

پیمان نگسلد  معشوق  که  هواست  داردگرت  نگه  ت��ا  رشته  س��ر  دار  نگاه 

 اگر دوست داری معشوق پیمان شکنی نکند، تو وفادار بمان تا او وفادار بماند.
  وفاداری معشوق در گرو وفاداری عاشق است./ توصیه به وفاداری

 جناس: گر و سر )ناهمسان(/ کنایه: سر رشته را نگه داشتن  وفاداری کردن، دوری از پیمان شکنی
 ضمیر »َ� ت« متّمم است: گرت هواست: اگر برای تو هوا )آرزو( است.2  

قطع  نگسلد:  تمنّا/  آرزو،  هوا:   
پیمان شکنی  پیمان:  نگسلد  نبّرد؛  نکند، 
بریدن،  گسالندن:  و  )گسستن  نکند 

پاره  کردن، جداساختن(

بینی م��را  دل  ار  زل��ف  سر  آن  بر  داردصبا  نگه  جا  که  بگویش  لطف  روی  ز 

 ای باد صبا! اگر دل مرا گرفتار زلِف یار دیدی، لطفاً به او بگو در همان جا بماند]که زلف معشوق، جایگاه 
مناسبی برای دِل عاشق است[.

 دل عاشق گرفتار زلف معشوق است./ پیام رسانی صبا
 تشخیص: سخن گفتن با باد صبا، سخن شنیدن دل/ جناس: بر، سر، ار )ناهمسان(/ واج آرایی: صامت/ ر/

 بینی: مضارع التزامی )ببینی(/ ضمیر »َ� ش« متّمم است: بگویش  به او بگو.

شمال  طرف  از  که  بادی  صبا:   
شرقی وزد؛ باد بهاری ]سبا: نام شهری 
در یمن قدیم که بلقیس ملکءه آن بود.[

1. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست/ یکی تمام بَود مطّلع بر اسرارم )سعدی(
2. برخی از دستورنویسان، نوعی »را« به نام تبدیل فعل در نظر می گیرند؛ مثلً در همین نمونه معتقدند: »اگر تو را هوا )آرزو( است که ...« معادل جملءه »اگر تو هوا )آرزو( داری که ...«. در این 
صورت، نقش ضمیر »َ� ت« نهاد می شود. این کاربرد »را« در کتاب های درسی مطرح نشده است و مورد سؤال واقع نمی شود. علوه بر این، می توان این »را« را نشانءه فّک اضافه دانست: اگر تو را 

هوا است که ...  اگر هوا )آرزو(ِی تو است که ... .
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»َو مََن یََتَوکَّْل َعلَی اهلِل َفُهَو َحْسُبُه«
 کسی که به خدا توّکل کند، از دیگران بی نیاز است.

 توصیه به توّکل

شیخ بفرمود تا آن روز موشی بگرفتند.
 بفرمود و بگرفتند: ماضی ساده )کاربرد قدیمی فعل ماضی ساده که نباید با مضارع التزامی اشتباه شود.(

 اَسرار: جمع ِسّر؛ رازها )اِصرار: پافشاری(ای شیخ آمده ام تا از اَسرار حق، چیزی با من نمایی.
 اسرار حق تعالی )اسرار هم ریشه با 

ِسّر، سرائر )رازها، نهانی ها( 

 زینهار: مراقب باش، آگاه باش زینهار، تا سر این حّقه باز نکنی.
)زینهار در معانی »پناه و امان، کفالت و 
ضمانت، ودیعه و امانت، عهد و پیمان« 

نیز به کار می رود.(
 حّقه و محفظه )محفظه هم ریشه با 
محفوظ(/  محافظ،  حافظ،  حفاظ،  حفظ، 

زینهار و مراقب باش

سودای آنش بگرفت که آیا در این حّقه چه سر است؟
 ضمیر »َ� ش« مفعول است: سوداِی آن، او را بگرفت.

 سودا: اندیشه، هوس، عشق؛ سودای 
کاری گرفتن کسی را: هوس کاری به سر 
که  کوچکی  محفظءه  ُحقّه:  زدن/  کسی 
دری جداگانه دارد و برای نگهداری اشیای 

گران بها به کار می رود، جعبه، صندوق 
 سودا و هوس

ما موشی در حّقه به تو دادیم تو پنهان نتوانستی داشت؛ سّر خدای را با تو بگوییم چگونه نگاه خواهی داشت؟
»اسرارالتّوحید«

 اسرار الهی را نباید فاش کرد./ رازداری 
 تناسب: سّر و پنهان

دری  که  کوچکی  محفظءه   حّقه: 
اشیای  نگهداری   برای  و  دارد  جداگانه 

گران بها به کار می رود، جعبه، صندوق
 کتاب اسرارالّتوحید

محمدبن منّور: اسرارالتّوحید )ُحّقءه راز( )منثور( حافظ: دیوان اشعار )مهر و وفا( )منظوم( 
ابیات زیر نمونه هایی از شعر غنایی هستند: 

نیست س���ؤال  زب���ان  و  حاجتیم  ارب����اب   
کرد عالمم  گ��م��راه  زلفت  ب��وی  ک��ه  گفتم   
نشنوی رم��زی  پ��رده  زی��ن  آشنا  ن��گ��ردی  ت��ا   
می فرستمت کجا  ک��ه  ببین  صبحدم،  ای   
سوبه سو او  پی  در  م��ی دوی��دم  عمری  که  آن   
زیست نتوان  خلق  تسکین  به  نیست  یار  چو   
گرفت جهان  ملحت  اّت��ف��اق  ب��ه  حسنت   
یاد ب��ه  آم��د  ت��وام  زی��ب��ای  دی��دم روی   الل��ه 

در ح��ض��رت ک��ری��م ت��م��ّن��ا چ��ه ح��اج��ت اس��ت
آی��د ره��ب��ر  اوت  ه���م  ب���دان���ی  اگ���ر  گ��ف��ت��ا 
س��روش پیغام  ج��ای  نباشد  ن��ام��ح��رم  گ��وش 
ن����زدی����ک آف����ت����اب وف�����ا م��ی ف��رس��ت��م��ت
ن��اگ��ه��ان��ش ی��اف��ت��م ب��ا دل ن��ش��س��ت��ه روب����ه رو

ندهند  ج��ان  ده��ن��د،  دل   اگ���رم  دوس��ت��ان  ک��ه 
گرفت م���ی ت���وان  ج��ه��ان  اّت���ف���اق  ب��ه  آری 
یاد ب��ه  آم��د  ت��وام  سرکشی های  دی��دم  شعله 

حافظ
حافظ
حافظ

خاقانی
شمس مغربی

امیرخسرو دهلوی
حافظ

رهی معیّری
ادبیات غنایی

درون مایءه آثار غنایی: بیان عواطف و احساسات دربارءه دوستی، محّبت، عشق، شادی و برخی مفاهیم عمیق عرفانی. ادبیات غنایی اشعار 
و متونی است که احساسات، عواطف شخصی، حاالت عاشقانه و امید و آرزویی را بیان می  کند. 

مفاهیم غنایی: عشق، عرفان، مرثیه، مناجات و گلیه و شکایت
قالب های شعری ادبیات غنایی: غزل، مثنوی، رباعی )آثار غنایی در قالب نثر نیز نوشته می شوند.(
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محفظءه کوچکی که دری جداگانه دارد و برای نگهداری اشیای گران بها به کار می رود«، ............... و »بادی که از طرف شمال شرقی 0 307
وزد«، ............... نام دارد.

4( حّقه � سبا 3( تَل � صبا  2( ُحّقه � صبا  1( تَل � سبا 
»سودا« به معنی ............... نیست.0 308

4( ُحسن 3( اندیشه  2( هوس  1( عشق 
معنای صحیح واژه  های »حدیث، ُحّقه، معاش« به ترتیب، در کدام دو گروه دیده می شود؟0 309

ب( سّر، صندوق، زندگی الف( سخن، جعبه، زندگانی کردن  

د( روایت، جعبه، صحبت ج( ماجرا، صندوق، زیست   
4( الف � ب 3( د � ب  2( د � ج  1( الف � ج 

معنای واژءه »حضرت« در کدام بیت در برابر آن نادرست آمده است؟0 310
دوست حضرت  به  مگر  نگویم  دوس��ت  1( حدیث 
آمد ب��ش��ارت  پیک  آص���ف،  ج��ن��اب  از  2( دوش 
نیست س���ؤال  زب���ان  و  ح��اج��ت��ی��م  3( ارب�����اب 
ص��در گ��رف��ت��ن��د  آن����ان  ح��ض��رت  ای���ن  4( در 

دارد ن���گ���ه  آش���ن���ا  س���خ���ن  آش���ن���ا  ک����ه 
ک��ز ح��ض��رت س��ل��ی��م��ان، ع��ش��رت اش����ارت آم��د
اس��ت ت��م��ّن��ا چ��ه ح��اج��ت  در ح��ض��رت ک��ری��م 
ق���در ن���ه���ادن���د  ف����روت����ر  را  خ�����ود  ک����ه 

)حضرت: جناب(
)حضرت: ُقرب(

)حضرت: مجلس(
)حضرت: درگاه(

امالی همءه کلمات در همءه گزینه ها، صحیح است به جز گزینءه ............... .0 311
2( آرایءه ایهام � اّتفاق و اّتحاد � سؤال و تقاضا 1( اسرار حق تعالی � ُحّقه و محفظه � سودا و هوس 

4( قالب های شعری � ُحسن و ملهت � حّق صحبت 3( زینهار و حذر � مرثیه و شکایت � زیست و معاش 
در کدام گزینه غلط امالیی دیده می شود؟0 312

1( ملک زاده و وزیر به حضرت آمدند و انجمنی، چنانک وزیر خواست، بساختند.
2( چون پیراهن از مصر آوردند، سبا را فرمان  دادند که بوی پیراهن به مشام یعقوب رسان.
3( می بایست از اشارات دقیق که در ضمن این حدیث است متنّبه بود و بدان التفات کرد.

4( نیک مرد دانست که آنچ می گوید محض راستی و عین صدق است؛ دو درهم بدان کودک بداد و هدهد را بازخرید.
در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟0 313

1( شیر گفت: تو ندانی که طلب مخلص از ورطءه هلک اگرچه قصدی رفته باشد، شایع تر احسانی و فاضل تر مّنتی است.
2( گفت: من به عمرهای دراز شکر کرامات و عواطف نتوانم گزارد و این عفو و رحمت پس از وعدءه انکار و عقوبت، بر همءه نعمات راجح است.

3( مفتاح همءه اغراض کتمان اصرار است و هر راز که ثالثی در آن محرم نشود هر آینه از شیوع یافتن مصون ماند.
4( اگر سودای عشق در دل تو رخنه کند، هر آینه ملمت و غّصه به یکباره حلوت آنی تو بپوشاند و آن گاه این احواالت چون سحابی باز پس رود.

در کدام گزینه واژه ای نادرست معنا شده است؟0 314
2( )سروش: فرشته( )اّتفاق: اتّحاد( )هوا: میل( 1( )ایهام: به گمان افکندن( )صحبت: همنشینی( )اسرار: رازها( 

4( )طبع: خو( )گسستن: قطع کردن( )بو: آرزو( 3( )ملحت: نمکین بودن( )زینهار: خوشا( )نمودن: نشان دادن( 
واژءه »هوا« در کدام گزینه، معنایی معادل با معانی این واژه در بیت زیر دارد؟0 315

پیمان نگسلد  معشوق  که  هواست  دارد«»گ��رت  ن��گ��ه  ت��ا  رش��ت��ه  س��ر  دار  ن��گ��اه 
ن��اپ��دی��د ش����د  اب�����ر  ه�����وا  روی   1( ز 
دارم زی���ر  آت��ش��ی  چ���ون  ک���ه  آب���م   2( م����ن 
 3( ای�����زد ام����روز ه��م��ه ک���ار ب����رای ت��و کند
بستان در  خ��واب  و  گلستان  ه��وای  4( خ��وش��ا 

ن��دی��د ب�����اران  و  ب����رف  ای�����ران ک��س��ی   ب���ه 
م���ی گ���ری���زم ه�����وا  ب����ر  زم���ی���ن  ن���ن���گ   ز 
ت��و کند ب��ه ه���وای  و  م���راد  ب��ه  ع��الَ��م   ه��م��ه 
سحرم بلبل  شوریده کردن(   ( تشویش  نبودی  اگر 

واژءه »مهر« در کدام بیت معنایی متفاوت با سایر ابیات دارد؟0 316
کنار ب��ر  دی���ده  از  ب��س��ت��ه ام  آب  ج��وی   1( ص���د 
گرفت جای  جان  و  دل  در  ت��وام  مهر   2( آن چنان 
مهر و  م��ه  از  اگ��رچ��ه  ن��دی��دم  دوس���ت   3( نظیر 
نچید گلی  خوبی  ز  و  مهر  نکاشت  ک��او  4( ه��ر 

ب��ک��ارم��ت دل  در  ک���ه  م��ه��ر  ت��خ��م  ب���وی   ب���ر 
ن��رود ج���ان  از  و  دل  از  ب���رود  س��ر  اگ���ر   ک��ه 
دوس���ت رخ  م��ق��اب��ل  در  آی��ن��ه ه��ا   ن���ه���ادم 
ب��ود الل����ه  ن��گ��ه��ب��ان  ب����اد  ره����گ����ذار  در 
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 معنی »زینهار« در کدام عبارت، با معنی آن در عبارت زیر یکسان نیست؟0 317
»... شیخ بفرمود تا آن ُحّقه را به وی دادند و گفت: »زینهار، تا سر این ُحّقه باز نکنی.«

1( فردا که در شهر آیی، زینهار با کسی سخن نگویی و دادوستد نکنی.
2( پیر ساعتی صبر کرد. چون کار به جان رسید، زینهار خواست. قاضی فرمود تا او را از درخت فرود آوردند و استمالت ) دلجویی( نمودند.

3( شگال گفت: زینهار تا چون ماهی خوار نکنی که در هلک پنج پایک ) خرچنگ( سعی پیوست؛ جان عزیز به باد داد.
4( اّما زینهار که این لفظ را به کسی نیاموزی که از آن خلل ها ) آسیب( زاید.

»گرفتن« در کدام بیت به معنای »تسخیرکردن« به کار رفته است؟0 318
است م��ن  سینءه  در  ک��ه  نهفته  آت��ش   1( زی���ن 
می چکد ت��و  نظم  ز  لطف  آب  چ��و   2( ح��اف��ظ، 
اّت��ف��اِق م��لح��ت ج��ه��ان گرفت ب��ه   3( ُح��س��ن��ت 
بسوخت خرمنم  مِ��ی  ساغر  ش��وِق  روز  4( آن 

گرفت آس��م��ان  در  ک��ه  شعله ای ست   خورشید 
گ��رف��ت؟ آن  ب��ر  ت��وان��د  نکته  چ��گ��ون��ه   ح��اس��د 
گ��رف��ت م���ی ت���وان  ج��ه��ان  اّت���ف���اق  ب���ه   آری 
گرفت آن  در  س��اق��ی  ع���ارض  عکس  ز  ک��آت��ش 

در متن زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟0 319
»گفت: طعم نوش چشیده ام، نوبت زخم نیش است و به حقیقت مرا اجل به این جا آورد و ااّل من چه مانم به صحبت شیر؟ من او را طعمه و او در 
من طامع؛ امّا تقدیر ازلی و غلبءه حرص و امید مرا در این مهلکه افکند و اکنون رای من در تالفی آن عاجز است؛ چون آن زنبور انگبین که بر 

نیلوفر نشیند و به رایهءه معطّر و نسیم معنبر آن مشغول گردد تا به وقت برنخیزد و چون برگ های نیلوفر پیش آید در میان آن هالک شود.«
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

معنی بیت »دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای/ فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد« در کدام گزینه آمده است؟0 320
1( ای دل چنان به عیش و نوش بپرداز که اگر مرتکب گناه هم شدی، فرشتءه تو، با دستانش برایت دعا کند.

2( ای دل چنان زندگی کن که اگر در جایی گرفتار شدی، فرشتگان برایت دعا کنند.
3( ای دل چنان زندگی کن که اگر مرتکب خطا و گناهی شدی، فرشته با دو دست خویش برای تو دعا کند.

4( ای دل چنان عیش و خوشی کن که اگر دچار لغزش  هم شدی، باز بتوانی با دعا و عبادت، فرشتگان را با خود همراه کنی.
»گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان/ نگاه دار سِر رشته تا نگه دارد« یعنی اگر می خواهی ............... .0 321

1( با معشوقت پیمان وفاداری ببندی، باید وفادار باشی تا او هم وفادار بماند.
2( معشوقت پیمان شکنی نکند، ابتدا تو باید وفادار باشی تا او وفادار بماند.

3( هوادار آن معشوق پیمان شکن باشی، باید برخلف او، تو وفادار بمانی.
4( معشوقت نسبت به تو وفادار بماند، تو به او محّبت کن تا او محّبت خود را نسبت به تو حفظ کند.

در بیت زیر »صبا« نماد چیست؟0 322
بینی م��را  دل  ار  زل��ف  س��ر  آن  ب��ر  دارد«»ص��ب��ا  نگه  ج��ا  ک��ه  بگویش  لطف  روی  ز 

4( محرم معشوق 3( رقیب عشقی  2( عاشق  1( خبررسان 
در کدام گزینه توصیه به »زندگی پاک و اخالقی« شده است؟0 323

دارد ن��گ��ه  وف���ا  اه���ل  ج��ان��ب  ک��ه  آن    1( ه���ر 
دوست حضرت  به  مگر  نگویم  دوس��ت   2( حدیث 
پای بلغزد  گ��ر  ک��ه  ک��ن  چ��ن��ان  م��ع��اش   3( دال 
پیمان نگسلد  معشوق  ک��ه  ه��واس��ت  4( گ���رت 

دارد ن��گ��ه  ب���ل  از  ه��م��ه ح��ال  در   خ����داش 
دارد ن���گ���ه  آش���ن���ا  س���خ���ن  آش���ن���ا   ک����ه 
دارد ن��گ��ه  دع���ا  دس���ت  دو  ب���ه   ف��رش��ت��ه ات 
دارد ن��گ��ه  ت���ا  رش���ت���ه  س���ر  دار  ن���گ���اه 

مفهوم نهایی همءه گزینه ها به جز ...............  »توصیه به وفاداری« است.0 324
دارد ن��گ��ه  وف���ا  اه���ل  ج��ان��ب  ک��ه  آن    1( ه���ر 
 2( غ���ب���ار راه����گ����ذارت ک��ج��اس��ت ت���ا ح��اف��ظ
پیمان نگسلد  معشوق  ک��ه  ه��واس��ت   3( گ���رت 
گفت چه  دار  نگاه  را  دل��م  که  گفتمش  4( چ��و 

دارد ن��گ��ه  ب���ل  از  ه��م��ه ح��ال  در   خ����داش 
دارد ن���گ���ه  ص���ب���ا  ن��س��ی��م  ی����ادگ����ار   ب����ه 
دارد ن��گ��ه  ت���ا  رش���ت���ه  س���ر  دار   ن���گ���اه 
دارد ن��گ��ه  خ���دا  خ��ی��زد  چ��ه  ب��ن��ده  دس���ت  ز 

کدام گزینه با آیءه »َو مَن یََتَوکَّْل َعلَی اهلِل َفُهَو َحسُبُه« تناسب مفهومی دارد؟0 325
پیمان نگسلد  معشوق  ک��ه  ه��واس��ت   1( گ���رت 
پای بلغزد  گ��ر  ک��ه  ک��ن  چ��ن��ان  م��ع��اش   2( دال 
گفت؟ چه  دار  نگاه  را  دل��م  که  گفتمش   3( چ��و 
دوست حضرت  به  مگر  نگویم  دوس��ت  4( حدیث 

دارد ن��گ��ه  ت���ا  رش���ت���ه  س����رِ  دار   ن���گ���اه 
دارد ن��گ��ه  دع���ا  دس���ت  دو  ب���ه   ف��رش��ت��ه ات 
دارد ن��گ��ه  خ���دا  خ��ی��زد  چ��ه  ب��ن��ده  دس���ت   ز 
دارد ن���گ���ه  آش���ن���ا  س���خ���ن  آش���ن���ا  ک����ه 
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کدام گزینه با بیت »حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست/ که آشنا سخن آشنا نگه دارد« تناسب مفهومی دارد؟0 326
نشنوی رم��زی  پ��رده  زی��ن  آشنا  ن��گ��ردی   1( ت��ا 
خ���ود ش����ی����دای  دِل  راِز   2( َم�����ح�����رم 
مخوان قّصه  نیست  آگ��اه  ک��س  غیب  س��ّر   3( ز 
ندهد رض��ا  بدین  دشمن  که  دوس��ت  4( ب��ه  ج��ان 

 گ���وش ن��ام��ح��رم ن��ب��اش��د ج���ای پ��ی��غ��ام س��روش
را ع����ام  و  خ����اص  ز  ن��م��ی ب��ی��ن��م   ک���س 
دارد؟ ح���رم  ای���ن  در  ره  دل،  َم��ح��رمِ   ک���دام 
را آش��ن��ای��ی  ب��ب��ن��دن��د  روی  ب���ه  در  ک���ه 

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(0 327 کدام بیت با بیت »دل شوریدگان بی آرام/ در سر زلف آرمیدءه توست« ارتباط تصویری بیشتری دارد؟ 
دوست حضرت  به  مگر  نگویم  دوس��ت   1( حدیث 
پای بلغزد  گ��ر  ک��ه  ک��ن  چ��ن��ان  م��ع��اش   2( دال 
بینی م���را  دل  ار  زل���ف  س��ر  آن  ب��ر   3( ص��ب��ا 
گفت؟ چه  دار  نگاه  را  دل��م  که  گفتمش  4( چ��و 

دارد ن���گ���ه  آش���ن���ا  س���خ���ن  آش���ن���ا   ک����ه 
دارد ن��گ��ه  دع���ا  دس���ت  دو  ب���ه   ف��رش��ت��ه ات 
دارد ن��گ��ه  ج��ا  ک��ه  ب��گ��وی��ش  ل��ط��ف  روی   ز 
دارد ن��گ��ه  خ���دا  خ��ی��زد  چ��ه  ب��ن��ده  دس���ت  ز 

کدام گزینه تناسب بیشتری با بیت مقابل دارد؟ »حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست/ که آشنا سخن آشنا نگه دارد« 0 328
بپوشان او  از  اس��رار  است  شمع  رقیب  خود   1( گ��ر 
سلمت و  ِده  مهلت  را  آش��ن��ا  ت��و  رب   2( ی���ا 
نگوییم و  نگفتیم  غ��ی��ر  ب���رِ  ک��ه   3( رازی 
منت پیش  سخنی  گوید  که  نیست  4( همدمی 

 ک���ان ش���وخ س��رب��ری��ده، ب��ن��ِد زب����ان ن���دارد
را آشنا  چهره(   ( دی��دار  بازبیند  که   چندان 
اس��ت راز  َم��ح��رم  او  ک��ه  بگوییم  دوس���ت   ب��ا 
ت��وام س���وی  خ��ب��ری  آرد  ک��ه  نیست  م��ح��رم��ی 

همءه گزینه ها با یکدیگر تناسب مفهومی دارند، به جز ............... .0 329
خورم؟ که  با  دل  غم  گویم؟  که  پیش  دل   1( درد 
راز َم��ح��رم  یقین  ب��ه  ک��س  نشد  عشق  ره   2( در 
راز َمحرم  هیچ  که  دیرین  صحبت  ح��ّق   3( ب��ه 
ب��اش ج���ان  م��ون��س  م���را  ت��ن��گ  دل  و  4( ب����ازآ 

آن ج��اس��ت اس���رار  َم��ح��رم  م��را  ک��ه  آن ج���ا   رَوم 
دارد گ��م��ان��ی  ف��ک��ر  ب��رح��س��ب  ک��س��ی   ه���ر 
 ب���ه ی����ار ی��ک ج��ه��ت ح���ق گ���زار م���ا ن��رس��د
ب��اش ن��ه��ان  اس����رار  م��ح��رم  را  وی���ن س��وخ��ت��ه 

مفهوم مقابل بیت »گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان/ نگاه دار سر رشته تا نگه دارد« در کدام گزینه آمده است؟0 330
پیمانه ز  منعم  مکن  ف��رزان��ه  پیر  ای   1( اال 
زش���ت���ک���اری و  ج���ف���ا  ک������ردم   2( اگ�������ر 
من بند  از  بند  ج��ور  تیغ  به  س��ازی  ج��دا   3( گ��ر 
نشکستی خ�����دای  ع��ه��د  ت���و  4( چ������ون 

دارم پیمان شکن  دل��ی  پیمانه  ت��رک  در  من   که 
ی���اری و  م��ه��ر  و  وف����ا  ک���ن  م���ن  ب���ا   ت���و 
من پ��ی��ون��د  س��ررش��ت��ءه  نگسلد  ق��ط��ع��اً  ت��و   از 
رس��ت��ی آن  و  ای����ن  ک���ز  م���ن  ب���ر  ع���ه���ده 

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(  

همءه گزینه ها با یکدیگر تناسب معنایی دارند، به جز ............... .0 331
ج��ف��ا؟ ت���و  از  وف���ا  م���ن  از  ک���ی  ب���ه   1( ت����ا 
دارد بی وفا  کان  من،  وف���ادارّی  از  حاصل   2( چ��ه 
می گرفتم دوست  تو  چو  کردم  حساب  چنین   3( نه 
نیست غم  و  سعدی  کند  تو  کار  سر  در  4( ج��ان 

روا ن����ب����ود  چ���ن���ی���ن  وف����������اداری   در 
 وف���ا ب��ا ب��ی وف��ای��ان، ب��ی وف��ای��ی ب��ا وف����اداران
باشد ن��از  و  جفا  و  گوییم  حمد  و  ثنا   ک��ه 
ک����ان ی����ار ن��ب��اش��د ک���ه وف�������ادار ن��ب��اش��د

کارکرد »باد صبا« در همءه گزینه ها به جز گزینءه ............... همانند بیت زیر است.0 332
بینی م��را  دل  ار  زل��ف  س��ر  آن  ب��ر  دارد«»ص��ب��ا  نگه  ج��ا  ک��ه  بگویش  لطف  روی  ز 
او دول���ت  ب��ه��ار  ز  نسیمی  صبا  ای  م��ن   1( ب���ه 
 2( خ��وش��ا م��ط��ال��ع��ه ک��ردن ج��م��ال ب��س��ت��ان را
برسان نسیمی  وص��ل  چمن  از  ص��ب��ا،   3( ای 
بهشت غ����زال  آن  رخ��س��ار  ب��راب��ر  4( ص���ب���ا، 

ب��ادا ن��وب��ه��ار  همه  م��اه��ت  و  س��ال  ک��ه   ب��رس��ان 
 ب��ه م��وس��م��ی ک��ه ص��ب��ا ت���ازه م��ی ک��ن��د ج���ان را
گرفت ب��ی��م��ار  دل  تنگم  خ��ان��ءه  ای���ن  از   ک��ه 
ام��روز م��ا  ح��ال  حسب  از  غ��زل  ای��ن  ک��ن  ادا 

)ریایض 91(0 333 مفهوم همءه ابیات به استثنای بیت ............... با یکدیگر تناسب دارد. 
صبح دم  تا  شب  همه  را  ما  که  پ��رس  صبا   1( از 
منتظرند ره  س��ر  ب��ر  سوختگان  صبا   2( ای 
دوست کوی  تا  م��ی روم  خیزان  و  افتان  صبا   3( ب��ا 
ندانم دوس��ت  ک��وی  به  رفتن  رِه  صبا  ای  4( م��ن 

 ب���وی زل���ف ت��و ه��م��ان م��ون��س ج���ان اس���ت م��را
داری پ��ی��ام��ی  س��ف��رک��رده  ی���ار  آن  از   گ���ر 
می کنم ه��ّم��ت  اس��ت��م��داد  ره،  رف��ی��ق��اِن   وز 
برسانی م��ا  س���لم  س��لم��ت،  ب��ه  م����ی روی  ت��و 

کدام گزینه با »گوش کن پند ای پسر وز بهر دنیا غم مخور/ گفتمت چون ُدر حدیثی گر توانی داشت گوش« تناسب دارد؟0 334
آم��د غ����م خ����وردن  م���ا  ب��خ��ِش  دن��ی��ا   1( ز 
 2( ف�������راوان خ��زی��ن��ه، ف������راوان غ���م اس��ت
ن��و ب����ه  ت����ا  ک���ه���ن  ز  دن���ی���ا   3( ج���م���ل���ءه 
4( ه�����ی�����چ ه���ن���رپ���ی���ش���ءه آزادم���������رد

م��ق��س��وم رزِق  ااّل  خ�������وردن   ن���ش���ای���د 
اس��ت ک��م  دن��ی��ا  ک��ه  را  آن  ان����ُده  اس���ت   ک��م 
جو دو  ن���ی���رزد  اس����ت  گ����ذرن����ده   چ����ون 
ن���خ���ورد دن���ی���ا  غ����م  دن����ی����ا،  غ����م  در 
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کدام گزینه با »چو یار نیست، به تسکین خلق نتوان زیست/ که دوستان اگرم دل دهند، جان ندهند« تناسب مفهومی دارد؟0 335
دوس��ت��ان ای  م��ج��ال  ن��م��ی ی��اب��م   1( م����ن 
ف��ق��ی��ری��م م����ا  و  غ���ن���ی  ت����و   2( گ����رچ����ه 
درد از  ش���ک���ای���ت  ن��ک��ن��د   3( ع����اق����ل 
4( غ�����م�����خ�����واری دوس�����ت�����ان م��ش��ف��ق

جمیل ب���س  ج��م��ال��ی  او  دارد   گ���رچ���ه 
 دل����������داری دوس�����ت�����ان ث�������واب اس���ت
 م��������ادام ک����ه ه���س���ت ام����ی����د درم�����ان
درم����������ان ن���ک���ن���د ب�������لی ه����ج����ران

همءه گزینه ها با »حسنت به اتّفاق مالحت جهان گرفت/ آری به اتّفاق جهان می توان گرفت« تناسب مفهومی دارند، به جز ............... .0 336
می شود آهن  سّد  دل ه��ا،  پیوست  هم  به   1( چ��ون 
تنهایی ب��ه  ص���دا  ن��خ��ی��زد  ک���وه  چ��و  م��ن   2( ز 
جدا هم  از  دوس��ت��ان  سردمهری  از   3( می شوند 
نمی روند ج��ا  از  ح��ادث��ه  سیل  ز  پ��ل  4( چ���ون 

است ای��م��ن  شکستن  از  ی��ک��دل  ی���اران   ت��وب��ءه 
 م��گ��ر ب���ه ه��م��دل��ی دی���گ���ران ک��ن��م ف��ری��اد
ج��دا ه��م  از  خ���زان  ب���اد  م��ی ک��ن��د  را   ب��رگ ه��ا 
ج��م��ع��ی ک��ه ب��س��ت��ه ان��د م��ی��ان ب��ر م��ی��ان هم

مفهوم کّلی کدام گزینه با بیت »چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت/ ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد« تناسب ندارد؟0 337
 1( ت���ک���ی���ه ب���ر ج���ّب���ار ک���ن ت���ا واره����ی
س��ودا ای��ن  در  منم  ن��ه  تنها  رفته  دس��ت   2( ز 
اول���ی���ا ط���ری���ق  در  دل   3( خ�����واه�����ش 
رخ��ت آور  ت���وّک���ل  ک����وی  ب���ه  4( پ�����س 

گ��م��ره��ی ب������لی  در  اف����ت����ی   ورن�������ه 
 چ��ه دس��ت ه��ا ک��ه ز دس��ت ت��و ب��ر خ��داون��د است 
غ���ی���رخ���دا از  ج���س���ت���ن  ب����اش����د   ک���ف���ر 
ب��خ��ت آی�����د  پ����ذی����ره  آن�����ت  از  ب���ع���د 

کدام گزینه، به عبارت »ای درویش، ما موشی در حّقه به تو دادیم، تو پنهان نتوانستی داشت؛ سّر خدای را با تو بگوییم، چگونه نگاه 0 338
خواهی داشت؟« نزدیک است؟

جان ک��ه  ک��ن  غ��رق  دل  گ��وه��ر  راز  بحر   1( در 
را ای��ن  ک��ه  را  راز  ای��ن  نشاید  بی خبر   2( ه���ر 
من از  م��ج��و  ن��ش��ان  عصمت  رازخ���ان���ءه   3( ز 
اف���ت���اد ب����رم����ل  پ�������رده  از  4( رازم 

یافت ن���ور  ت��ج��ّل��یِّ  گ��ش��ت  راز  غ���رق   چ���ون 
چ��ش��ی��ده ل��ق��ا  ذوق  ب��ای��د  ش��گ��رف   ج��ان��ی 
درم ب���رون  را  خ��ان��ه  آن  م��ن  ح��ل��ق��ه وار   ک��ه 
چ��ن��د ش���ای���د ب���ه ص��ب��ر پ��ن��ه��ان داش���ت

در کدام گزینه آرایءه »تشخیص« دیده می شود؟0 339
دوست حضرت  به  مگر  نگویم  دوس��ت   1( حدیث 
گفت؟ چه  دار،  نگاه  را  دل��م  که  گفتمش   2( چ��و 
بینی م���را  دل  ار  زل���ف  س��ر  آن  ب��ر   3( ص��ب��ا 
پیمان نگسلد  معشوق  ک��ه  ه��واس��ت  4( گ���رت 

دارد ن���گ���ه  آش���ن���ا  س���خ���ن  آش���ن���ا   ک����ه 
دارد ن��گ��ه  خ���دا  خ��ی��زد،  چ��ه  ب��ن��ده  دس���ت   ز 
دارد ن��گ��ه  ج��ا  ک��ه  ب��گ��وی��ش  ل��ط��ف  روی   ز 
دارد ن��گ��ه  ت���ا  رش���ت���ه  س���ر  دار  ن���گ���اه 

در کدام بیت آرایءه »جناس« وجود دارد؟0 340
بینی م���را  دل  ار  زل���ف  س��ر  آن  ب��ر   1( ص��ب��ا 
پای بلغزد  گ��ر  ک��ه  ک��ن  چ��ن��ان  م��ع��اش   2( دال 
 3( غ���ب���ار راه����گ����ذارت ک��ج��اس��ت ت���ا ح��اف��ظ
دوست حضرت  به  مگر  نگویم  دوس��ت  4( حدیث 

دارد ن��گ��ه  ج��ا  ک��ه  ب��گ��وی��ش  ل��ط��ف  روی   ز 
دارد ن��گ��ه  دع���ا  دس���ت  دو  ب���ه   ف��رش��ت��ه ات 
دارد ن���گ���ه  ص���ب���ا  ن��س��ی��م  ی����ادگ����ار   ب����ه 
دارد ن���گ���ه  آش���ن���ا  س���خ���ن  آش���ن���ا  ک����ه 

در کدام گزینه »مجاز« دیده می شود؟0 341
گفت چه  دار  نگاه  را  دل��م  که  گفتمش   1( چ��و 
 2( غ���ب���ار راه����گ����ذارت ک��ج��اس��ت ت���ا ح��اف��ظ
دوست حضرت  به  مگر  نگویم  دوس��ت   3( حدیث 
دارد ن��گ��ه  وف���ا  اه���ل  ج��ان��ب  آن  ک��ه  4( ه���ر 

دارد ن��گ��ه  خ���دا  خ��ی��زد  چ��ه  ب��ن��ده  دس���ت   ز 
دارد ن���گ���ه  ص���ب���ا  ن��س��ی��م  ی����ادگ����ار   ب����ه 
دارد ن���گ���ه  آش���ن���ا  س���خ���ن  آش���ن���ا   ک����ه 
دارد ن��گ��ه  ب���ل  از  ه��م��ه ح��ال  در  خ����داش 

در کدام گزینه آرایءه »ایهام« وجود دارد؟0 342
دارد ن��گ��ه  ت���ا  رش��ت��ه  س���ر  دار   1( ن���گ���اه 
دارد نگه  خ��دا  خ��ی��زد  چ��ه  ب��ن��ده  دس��ت  3( ز 

کرد عالمم  گ��م��راه  زل��ف��ت  ب��وی  ک��ه   2( گ��ف��ت��م 
دارد ن��گ��ه  ب��ل  از  ه��م��ه ح��ال  در  4( خ����داش 

واژءه »عهد« در کدام بیت »ایهام« دارد؟0 343
ما خ���ون  ق��ص��د  ب���ه  ک���او  آن  ب���اد   1( ی�����اد 
را صحبت  عهد  شناسند  ق��در  دوس���ت  2( دو 
گل تبّسم  در  نیست  وف��ا  و  عهد  3( ن��ش��ان 
ج��رم پ��وش خ��ط��اب��خ��ش  پ���ادش���اه  ع��ه��د  4( در 

هم ن��ی��ز  پ��ی��م��ان  و  ب��ش��ک��س��ت  را   ع��ه��د 
پیوستند ب����از  و  ب��ب��ری��دن��د  م���ّدت���ی  ک���ه 
ب��ن��ال ب��ل��ب��ل ب����ی دل ک��ه ج���ای ف��ری��اد اس��ت
حافظ قرابه کش )      شراب خوار( شد و مفتی)        فقیه( پیاله نوش
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در قافیءه کدام بیت »ایهام« وجود دارد؟0 344
ی��ار ک��ه  ی���ار  ج���ور  و  ب��ی��داد  ز  م��ن��ال   1( دال 
حافظ م��دم  ف��س��ون  و  م��خ��وان  فسانه   2( ب���رو 
سست نهاد ج��ه��ان  از  عهد  درس��ت��ی   3( م��ج��و 
کبود زی���ر چ���رخ  ک��ه  آن���م  ه��ّم��ت  4( غ����لم 

است داد  آن  از  ای��ن  و  ک��رد  همین  نصیب  را   تو 
است ی��اد  بسی  م��را  اف��س��ون  و  فسانه   ک��زی��ن 
است هزارداماد  عروس  پیرزن(   ( عجوزه  این   که 
اس��ت آزاد  پ��ذی��رد  ت��ع��ّل��ق  رن���گ  چ��ه  ه��ر  ز 

در همءه ابیات کلمءه مشّخص شده، »ایهام« دارد، به استثنای بیت گزینءه ............... .0 345
 1( ح��ک��ای��ت ل��ب ش��ی��ری��ن ک���لم ف��ره��اد اس��ت
او زل��ف  چین  ب��ه  رف��ت  م��ن  ه��رزه گ��رد  دل   2( ت��ا 
تیزهوش ک��اردان��ی  پنهان  گفت  من  با   3( دوش 
است ک��م��ان اب��روی��ی  ه����وادار  ب��از  دل  4( م���رغ 

است مجنون  مقام  لیلی  زل��ف(   ( ط��ّرءه   شکنج 
نمی کند وط���ن  ع���زم  خ���ود  دراز  س��ف��ر   زان 
م��ی ف��روش س��ّر  داش���ت  نشاید  پنهان  شما   ک��ز 
آم��د ک��ه ش��اه��ی��ن  ب���اش  ن��گ��ران  ک��ب��وت��ر  ای 

)خارج از کشور انساین 87 و فین 88(0 346 در کدام بیت آرایءه »ایهام« وجود ندارد؟ 
درن��ک��ش��د م���لل  روی  ک��ه  ه��س��ت   1( ام���ی���د 
س��رآی��د غ��م��ت  گفتا  دارم  ت��و  غ��م   2( گ��ف��ت��م 
آر ج��ای  به  عهد  صنما  گفتم  و  می شد   3( دی 
بسوزد غیرتت  از  شمع  چون  که  مشو  4( سرکش 

است دلتنگی  جای  نه  گلستان  که  سخن  این   از 
 گ��ف��ت��م ک��ه م���اه م��ن ش��و گ��ف��ت��ا اگ���ر ب��رآی��د
نیست وف��ا  عهد  ای��ن  در  خ��واج��ه  غلطی   گفتا 
خ��ارا سنگ  اس��ت  م��وم  او  ک��ف  در  ک��ه  دل��ب��ر 

)اکنون فرهنیگ آموزش 96(0 347 در کدام یک از ابیات زیر »ایهام«، به کار رفته است؟ 
طیبات ام��ث��ال  و  عنبر  و  ع��ود  و  مشک   1( در 
روزگ�������ار پ���ری���ش���ان���ی  از   2( م���������دام 
روی نهادم  آستان  ای��ن  بر  که  زم��ان  آن   3( از 
مباش گ��و  خ��وش گ��وی  م��ط��رب  چنگ  4( آواز 

نیست طیب  هیچ  دگ��ر  دوس��ت  ب��وی  ز   خوش تر 
س���وگ���وار ت��ن��ش  ح���س���رت،  ز  پ���ر   دل����ش 
اس��ت م��ن  ت��ک��ی��ه گ��اه  خ��ورش��ی��د  مسند   ف���راز 
است خ��وش ت��ر  خ��وش خ��وی  همدم  حدیث  را  م��ا 

بیت »دال حکایت خاکستر و شراره مپرس/ به بادرفته کجا و چو برق َجسته کجا؟« دارای کدام یک از آرایه های زیر نیست؟0 348
4( مراعات نظیر 3( کنایه  2( تشبیه  1( ایهام 

در کدام مصراع، آرایءه »ایهام« مشهود است؟0 349
فتاد س��ح��ر  آه  و  غ��م  ب��ا  م����دام   1( ک�����ارش 
نیست مجال  ف��راخ��م  جهان  در  ت��و  از  3( دور 

ب��از  ت��و  از م��ه��ر  زن���م س��ر  اگ���ر   2( ن���ام���ردم 
آورد ع��ن��ب��ر  ب�����وی  و  آم�����د  4( ب�������اد 

در کدام گزینه واژءه »شیرین« آرایءه »ایهام« را پدید آورده  است؟0 350
س��ی��م ان��دام ش��ی��ری��ن ده��اِن  ل��ِب  از   1( ح��ک��ای��ت 
نیامد بیستون  از  تیشه  ص���دای   2( ام��ش��ب 
شیرین چه  و  دلبند  چه  که  نگنجد  وه��م   3( در 
مجلس در  م��ری��ز  گُ���ل  و  م��ن��ه  ِش��ک��ر  4( م����را 

 ت��ف��اوت��ی ن��ک��ن��د گ���ر دع���اس���ت ی���ا دش��ن��ام
ش��ای��د ب��ه خ���واب ش��ی��ری��ن، ف��ره��اد رف��ت��ه باشد
زیباست چه  و  مطبوع  چه  که  نیاید  وص��ف   در 
گنجد؟ کجا  ِش��ک��ر  ش��ی��ری��ن،  و  خ��س��رو  م��ی��ان 

برخی از آرایه های درج شده در کدام گزینه، نادرست است؟0 351
 1( نه لب گشایدم از گُل، نه دل کشد به نبید ) شراب(
هنوز می خریم  عشوه  دل  به  و  ُعمر   2( گذشت 
 3( ب���ه ی���اِد زل���ِف ن��گ��ون��س��اِر ش���اه���داِن چمن
4( پ���ادش���اه���ان پ��اس��ب��ان��ان��ن��د م��ر دروی����ش را

رسید! ت��و  رِخ  ب��ی  ک��ه  ب��ه��اری  ب��ی ن��ش��اط   چ��ه 
سپید ص��ب��ح  س��ی��اه،  ش���ام  پ��ی  در  ه��س��ت   ک��ه 
بید گ���ری���ءه  ج���وی���ب���ار،  آی���ن���ءه  در   ب��ب��ی��ن 
مباش ب��دخ��و  و  بشنو  ب��اش��د  تلخ  پ��ی��ران  پند 

)کنایه � مراعات نظیر(
)ارسال المثل � تضاد(
)تشبیه � تشخیص(

)جناس � حس آمیزی(

در همءه گزینه ها به استثنای گزینءه ............... آرایه های »تلمیح« و »تشبیه« دیده می شود.0 352
حزین پیر  چون  که  غم دیده  دل  ای  کن   1( صبر 
است دی��ری��ن��ه  خ��ش��م ه��ای  او  اب���روی   2( م��ی��ان 
دم م��ا  ن��ِی  در  نَفسی  مسیحا،  روح   3( ای 
چند ه��ر  ن��ب��اش��دت،  ره��ای��ی  ُغ��ّص��ه  چ���اِه  4( ز 

پیرهنم از  رس���د  ن��ص��رت  م����ژدءه   ع��اق��ب��ت 
ل��ی��ل��ی، ه���لک م��ج��ن��ون اس��ت اب����روی   گ���ره در 
ب��اش ن���وا  ای���ن خ��ال��ی خ���ام���وش،   در س��ی��ن��ءه 
باشی تهمتن  ت��دب��ی��ر  و  ی��وس��ف  ُح��س��ِن  ب��ه 

)ریایض 89(0 353 در کدام بیت همءه آرایه های »مجاز، ایهام، کنایه و تلمیح« دیده می شود؟  
م��زن دوری  از  دم  ع��ی��س��ی،  َدم����ت   1( ای 
مجنون چون  که  است  بیم  لیلی  از  خوب تر   2( ای 
سیاهی نامه ها  در  نگذاشت  کلیم   3( اش��ک��ت، 
نبرد ج��ه��ان  از  ج��ام  حکایت  ج��ز  4( جمشید 

نیست دوران�����دی�����ش  آن ک�����ه  غ����لم   م���ن 
ب��ی��اب��ان��م و  ک���وه  در  ب��گ��ردان��د  ت���و   ع��ش��ق 
شسته م��ک��ت��وب ه��ای  م��ی ف��رس��ت��ی  ک��ه   ب��ه��ر 
دن��ی��وی اس���ب���اب  ب���ر  م��ب��ن��د  دل  زن���ه���ار 
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)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 354 در بیت زیر کدام دو آرایه دیده می شود؟ 
فرهاد چ��ون  که  کنی  خواجو  مالمت  را«»چ��را  شیرین  ج��ان  درافکند  دوس��ت  پ��ای  به 

4( تلمیح، استعاره 3( تشبیه، تلمیح  2( ایهام، استعاره  1( تشبیه، ایهام 

نقش ضمیر پیوستءه »ش« در بیت زیر چیست؟0 355
دارد نگه  وف��ا  اه��ل  ج��ان��ب  آن   ک��ه  دارد«»ه��ر  نگه  ب��ال  از  همه حال  در  خ���داش 

4( نهاد 3( مضاٌف الیه  2( مسند  1( مفعول 
نقش دستوری ضمیر »َ� ت« در بیت زیر، همانند نقش دستوری ضمیر مشخص شده در کدام گزینه است؟0 356

حافظ ت��ا  ک��ج��اس��ت  ره���گ���ذارت  دارد«»غ��ب��ار  ن��گ��ه  ص��ب��ا  نسیم  ی���ادگ���ار  ب��ه 
گفت چه  دار  نگاه  را  دل��م  که  گفتمش   1( چ��و 
پای بلغزد  گ��ر  ک��ه  ک��ن  چ��ن��ان  م��ع��اش   2( دال 
دارم ت��و در س��ر  ک��ه س���ودای  اس��ت   3( روزگ����اری 
کندم گ��ل��س��ت��ان  چ��و  خ���وش  دم���ی  4( ی����ک 

دارد ن��گ��ه  خ���دا  خ��ی��زد  چ��ه  ب��ن��ده  دس���ت   ز 
دارد ن��گ��ه  دع���ا  دس���ت  دو  ب���ه   ف��رش��ت��ه ات 
 م���گ���رم س���ر ب�����رود ت���ا ب�����رود س���ودای���ت
ی����ک دم�����ی ه��م��چ��و زم���س���ت���ان ک��ن��دم

در کدام گزینه، ضمیر مّتصلی وجود دارد که در نقشی متفاوت با ضمایر مّتصل سایر گزینه ها به کار رفته است؟0 357
اس�����رار گ����وی����ای  ط���وط���ی  ای   1( اال 
ن��ک��ن��م  در  ب���ه  دل����ت  ک���ز  دل����ت   2( ب�����ه 
باخت راست  نه  محّبت  که  هر  که  مکن   3( صنعت 
بود خ��وش  دل   شکری  خیال  به  را  4( طوطیی 

م��ن��ق��ار ز  ش����ّک����ر  خ���ال���ی���ت   م����ب����ادا 
 س���خ���ت ت���ر زی�����ن م����خ����واه س���وگ���ن���دی 
ک��رد ف���راز  معنی  در  دل  روی  ب��ه   عشقش 
کرد باطل  آرزو(   ( امل  نقش  فنا  سیل  ناگهش 

نقش ضمیرهای مشخص شده در همءه گزینه ها یکسان است، به جز ............... .0 358
اش��ت��ی��اق درد  م��گ��رم  ببینمش   1( گ��ف��ت��م 
ساعت ه��ر  فلک  ک��ه  بنالم  درد  از  دم   2( ه���ر 
ن��وب��ه��ار روز  م�����ی رودم  ب���اغ  ب���ه   3( خ���اط���ر 
دست به  ب��اده  قَ��َدح  خندان  و  خ��ّرم  4( دی��دم��ش 

ب���دی���دم و م��ش��ت��اق ت��ر ش��دم  س��اک��ن ش����ود؛ 
دگر آزار  به  زخمی(   ( ری��ش  دل  قصد   کندم 
گل ب���وی  ب���ه  بنشینم  گ���ل  درخ����ت  ب���ا   ت���ا 
م��ی ک��رد ت��م��اش��ا  گ��ون��ه  ص��د  آی��ن��ه  آن  ان���در  و 

نقش دستوری کدام ضمیر پیوسته »متّمم« نیست؟0 359
گفتمت ک��ه  ن���داری  ی��اد  ب��ه  مگر  دل   1( ای 
 2( م��ری��م م��ی خ��وان�����دم��ش ب��ه پ��اک��ی دام���ان
داد ج���واب���م  پ��رس��ی��دم��ش  چ���ه   3( ه�����ر 
اس��ف��ن��دی��ار آوردش  پ���اس���خ  4( چ���ن���ی���ن 

مبند ب��ی��دادگ��ر  ب��ت  آن  ب��ر  ط��م��ع   چ��ن��دی��ن 
ف��رع��ون ص��ح��ب��ت  ز  ج����دا  آن  اگ����ر   ب����ود 
داد ن�����ش�����ان�����م  خ��������واس��ت�����م،  ب�����دو   ره 
خ��ار و  زار  چ��ن��ی��ن  ب����ودم  ب��س��ت��ه  م���ن  ک���ه 

نقش دستوری ضمیرهای مشخص شده در بیت زیر چیست؟0 360
دم هم آن  و  در خاک  به جز  دامن  از  گردم«»ندارم دستت  دامنت  بگیرد  گردی  روان  خاکم  بر  که 

2( مضاٌف الیه � مضاٌف الیه � مضاٌف الیه � مضاٌف الیه 1( مفعول � مضاٌف الیه � مضاٌف الیه � متّمم 
4( مفعول � مضاٌف الیه � مفعول � مضاٌف الیه 3( مضاٌف الیه � مفعول � مضاٌف الیه � مضاٌف الیه 

نقش دستوری کدام ضمیر نادرست است؟0 361
روزه نشکندم  ک��او  ک���وزه  آن  و  س��اغ��ر   1( آن 
ن��م��ی رودم دی�����ده ام  ت��ا  ت��و  روی   2( خ���ی���ال 
دردم چ���ارءه  ن��ش��د  م��ع��ش��وق  ز  ک��ه   3( دردا 
شد راه  وقت  که  رو  رو  شد  بی گاه  گویدم  4( گ��ر 

 اّما نَِهلَد ) نمی گذارد( در سر نی عقل و نه هشیاری
جمال خ��ی��ال  س��ر  ز  و  خ��ی��ال  ج��م��ال  دل   ز 
 ت��ا ج��ذب��ءه ع��ش��ق آم���د و ه����م درد م��ن��ش ک��رد
بسپرده ام حق  به  جان  من  گو  زنده  با  این  که  گویم 

)مضاٌف الیه(
)مضاٌف الیه(

)مفعول(
)مفعول(

)ریایض 80 +1 (0 362 در کدام گزینه، نقش ضمیر مّتصل متفاوت با سایر گزینه ها است؟ 
 1( ب���ک���وب���م���ت زی���ن گ���ون���ه ام������روز ی��ال
بخشند ن��وال��ه ای  در  ای��ن  از  سعدی  چو   2( گ��رت 
 3( خ���روش���ی���د ک����ای ف�����ّرخ اس��ف��ن��دی��ار
کله دراف��ت��ادت  س��ر  ک��ز  نیستی  آگ��ه  4( گ��ف��ت 

زال زن�����ده  را  ت���و  ن��ب��ی��ن��د  پ���س   ک���زی���ن 
ب��از از گ��دای��ی  ن��ک��ن��ی ه��رگ��ز   ب���رو ک��ه خ��و 
 ه������م������اوردت آم������د ب����������رآرای ک���ار
نیست ع��ار  بی کلهی  ب��ای��د،  عقل  س��ر  در  گفت 

1. علمت »+« در کنار آدرس برخی تست ها به این معناست که در آن تست تغییراتی اعمال شده  است.
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)ریایض 85(0 363 نقش دستوری ضمیر »َ� م« در واژه های قافیءه همءه ابیات به جز بیِت ............... یکسان است. 
بود س��ح��رخ��ی��زان  ان��ف��اس  و  ح��اف��ظ   1( ه��ّم��ت 
شبی فرخنده  چه  و  ب��ود  سحری  مبارک   2( چ��ه 
جمال وص��ف  آینءه  و  م��ن  روی  ای��ن  از   3( ب��ع��د 
داد دول��ت  ای��ن  م��ژدءه  من  به  روز  آن  4( ه��ات��ف 

دادن����د ن��ج��ات��م  ایّ������ام  غ���م  ب��ن��د  ز   ک���ه 
ب��رات��م دادن���د ت���ازه  ای���ن   آن ش��ب ق���در ک��ه 
دادن���د ذات���م  ج��ل��وءه  از  خ��ب��ر  آن ج���ا  در   ک��ه 
دادن��د ثباتم  و  صبر  جفا  و  ج��ور  ب���دان  ک��ه 

)ریایض 92+(0 364 در کدام گزینه نقش ضمیر مّتصل مشّخص شده »مضاٌف الیه« نیست؟ 
خلق گ���وی���د  ب����دت  و  ب���اش���ی   1( ن���ی���ک 
بکشم خ��وی��ش��ت��ن  ت���و  دس����ت  ز   2( م�����ن 
ب��رم ح�ک�م�ش  ب�����ار  ار  داری   3( ع�ج�ب 
رف�ت ب�ای�د  رق�ص ک�نان  غ�م�ش  شمش�یر  4( زی�ر 

بی�ن�ن���د ن�ی�ک���ت  و  ب�اش����ی  ب���د  ک����ه   ب���ه 
ن��ی�االی��ی خ����ون  ب��ه  دس���ت�م  ت�����و   ت����ا 
درم ل�ط��ف��ش  و  اح��س��ان  ب��ه  دای��م   ک��ه 
افت��اد نیک س��رانجام  او،  کش��تءه  ش��د  ک��ه  کان 

)خارج از کشور 94+(0 365 در کدام گزینه نقش ضمیر مّتصل مشّخص شده با سایر گزینه ها متفاوت است؟ 
م�لزم�تت دول�����ت  از  مق�صّ�رم  ت�ن   1( ب�����ه 
اف��ت��اد دل  در  خ���ون  ُرَخ����م  رن���گ  آن   2( از 
دل از  ن��م��ی روی  ول��ی  رفتی  و  رب���ودی   3( دل���م 
4( ش��ه��س��وار م��ن ک��ه م��ه آی��ی��ن��ه دار روی اوس��ت

توست آس��ت��ان��ءه  خ���اک  ج���ان  خ��لص��ءه   ول���ی 
ک��رد م��ب��ت��ل  خ�����ارم  ب���ه  گ��ل��ش��ن  زان   و 
شمایل و  شکل  ف���دای  ع��زی��زت  ج��ان  ک��ه   بیا 
است مرکب  نعل  خ��اک  بلندش  خورشید  ت��اج 

)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 366 ضمیر پیوسته با نقش دستوری »مضاٌف الیه« در کدام بیت وجود ندارد؟ 
 1( س����ال ه����ا م�����ادر ب���ه ن�����ازم پ���روری���د
م���ردم ز  زن���دگ���ان���ی  ه��م��ی   2( س���ت���ان���ی 
سپاری دشمنم  به  که  گناهکارم  چنان   3( ن��ه 
م��ش��غ��ل��ه ن��اک م��رح��ل��ءه  ای����ن  در  4( ت�����ا 

ن���دی���د ک����ام����ی  ن�����وب�����رم  ن����ه����ال   وز 
زن���دگ���ان���ی ب������ود  درازت   ازی���������را 
عذابی کنی  اگ��رم  ف��رم��ای  خویش  دس��ت  ب��ه   ت��و 
پ���اک دل  از  گ���ه���رت  خ���ی���زد  پ�����اک 

کدام گزینه در ارتباط با ادبیات غنایی نادرست است؟0 367
1( درون مایءه ادبیات غنایی بیان عواطف و احساسات شاعر یا نویسنده دربارءه دوستی، محّبت، عشق، شادی و برخی مفاهیم عمیق عرفانی است.

2( ادبیات غنایی، اشعار و متونی است که احساسات، عواطف شخصی، حاالت عاشقانه و امید و آرزویی را بیان می کند.
3( موضوع های غنایی شامل مفاهیمی همچون عشق، عرفان، مرثیه، مناجات، گلیه و شکایت است.

4( ادبیات غنایی معموالً در قالب های شعری غزل، مثنوی و رباعی سروده می شود و در قالب نثر نوشته نمی شود.
کدام یک از ابیات زیر به »ادبیات غنایی« تعّلق ندارد؟0 368

بگرفت ص��ح��را  دام���ن  غمت  دس��ت  از   1( دل���م 
گرامی ج��ان  ه��لک  خوش تر  تو  دس��ت  به   2( م��را 
رسیده اند جایی  به  رن��ج  و  سعی  به   3( م���ردان 
سعدی کند  خ��وش  ارچ��ه  وص��ل  وع��دءه  به  4( دل��م 

بگرفت م��ا  از  دل���ت  گ��ر  ننهم  س��ر  از   غ��م��ت 
ب��ه حمایت ب��ه دی��گ��ری  ب���اره ک��ه رف��ت��ن   ه���زار 
ن��ف��س پ��روری؟ از  رس���ی  ک��ج��ا  ب��ی ه��ن��ر   ت���و 
پ��ری��ش��ان��م ه��م چ��ن��ان  ب����َوم  ف����راق  در  چ���و 

)اکنون فرهنیگ آموزش 96+(0 369 کدام بیت در حوزءه ادب غنایی نیست؟ 
 1( عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است
عقب در  اس��ت  درد  ک��ه  مجوی  فلک   2( ص���اف 
مست چشم  و  میگون  لب  آن  ی��اد  به  دم   3( ه��ر 
باشی خیال  در  تو  که  را  آن  باشد  نماز  4( چ��ه 

ما زن��ج��ی��ر  پ��ی  از  گ��ردن��د  دی���وان���ه   ع��اق��لن 
میان در  اس��ت  نیش  ک��ه  م��ن��وش  ج��ه��ان   ن��وش 
م��ی ک��ش��ی خ���ّم���ار  خ���ان���ءه  ب���ه  خ��ل��وت��م   از 
باشد ن��م��از  م���را  ک��ه  ن��م��ی گ��ذاری  ت��و ص��ن��م 

چند اثر از آثار زیر به »نظم« یا »شعر« است؟0 370

»اسرارالّتوحید � سیاست نامه � گوشوارءه عرش � قابوس نامه � کلیله و دمنه � الهی نامه«
4( چهار 3( سه   2( دو  1( یک 
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جداگانه 5 307 دری  که  کوچکی  محفظۀ  ُحّقه:  گزینۀ »2« 
دارد و برای نگهداری اشیای گران بها به کار می رود، جعبه، صندوقـ  صبا: 
بادی که از طرف شمال شرقی وزد، باد بهاری )سبا نام شهری است در 

یمن قدیم که بلقیس ملکۀ آن بود.(
ُحسن )خوبی، زیبایی( از معانِی سودا نیست.5 308 گزینۀ »4« 
معنای صحیح واژه ها در دو گروه »الف« و 5 309 گزینۀ »1« 

»ج« دیده می شود. واژءه حدیث در گروه »ب« و واژءه معاش در گروه »د« 
نادرست معنی شده اند: سّر: راز، باطن/ صحبت: همنشینی، همدمی

»جناب« 5 310 معنای  به   )2( گزینۀ  در  حضرت  گزینۀ »2« 
صحیح است. واقعیت این است که تشخیص معنای »حضرت« گاهی دشوار 
است، چنان که در گزینۀ )1( عالوه بر »جناب«، معنِی »محضر و مجلس« 

نیز پذیرفتنی است: حدیث دوست را مگر در محضر دوست نمی گویم.
نادرستی 5 311 امالی  با  مالهت  گزینه،  این  در  گزینۀ »4« 

آمده و صورت صحیح آن مالحت )بانمک  بودن( است.
در این گزینه، واژءه سبا نادرست است، شکل 5 312 گزینۀ »2« 

صحیح این واژهـ  در معنی بادی که از طرف شمال شرقی وزدـ  صبا است. 
سبا »نام شهر بلقیس« است. در سایر گزینه ها غلط امالیی وجود ندارد.

)پافشاری(5 313 ِاصرار  واژءه  گزینه،  این  در  گزینۀ »3« 
عبارت،  این  در  که  موضوع  این  به  توّجه  با  و  نیست  عبارت  مناسب 
سخن از رازپوشی است، اَسرار )جمع ِسّر؛ رازها( صحیح و مناسب است 

)کتماِن اسرار: پوشاندِن رازها(.

زینهار به معنی »مراقب باش و مواظب باش، 5 314 گزینۀ »3« 
برحذر باش« است نه به معنی خوشا. )»خوشا« از معانِی زهی است.(

واژءه هوا در بیت صورت سؤال به معنی »میل، 5 315 گزینۀ »3« 
اگر می خواهی( که معشوق   ( اگر میل داری  آرزو و خواسته« است: 
پیمان شکنی نکند، تو پیمانت را حفظ کن تا او نیز به عهد خود وفادار 
بماند. واژءه »هوا« تنها در گزینۀ )3( معنایی همانند بیت صورت سؤال دارد: 
خداوند امروز همۀ کارها را مطابق مراد و میل تو انجام می دهد )واژءه »مراد« 
در این بیت نشانه و قرینۀ خوبی است تا به معنی واژءه »هوا« پی ببریم(. 

واژءه هوا در سایر گزینه ها به معنی »جّو میان زمین و آسمان« است.
مهر در گزینه های )1(، )2( و )4( به معنی 5 316 گزینۀ »3« 

»محبت و عشق« به کار رفته است، در حالی  که در گزینۀ )3( این واژه 
به معنی »خورشید« است. )با توجه به همنشینی با واژءه َمه!(

معنی 5 317 به  سؤال  مورد  عبارت  در  زینهار  گزینۀ »2« 
مراقب باش و برحذر باش است که در گزینه های )1(، )3( و )4( در 
همین معنا استفاده شده است. در گزینۀ )2( زینهار به معنای »پناه و 

امان« است که با معنای آن در عبارت سؤال یکسان نیست.
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از صورت سؤال دوری کم تری دارد. اگر با در نظر گرفتن این نکته به سراغ 
گزینه های )2( و )4( برویم، گزینۀ )2( را به صورت سؤال نزدیک تر می یابیم.

معنی آیه ای که در صورت سؤال آمده است، 5 325 گزینۀ »3« 
چنین است: »هر کس بر خداوند توّکل کند، پس همان خدا برای او کافی 
است«. از میان گزینه ها، گزینۀ )3( تا حدودی این مفهوم را در خود دارد:

به معشوق گفتم دلم را نگاه دار، او گفت: از دست بنده کاری برنمی آید 
و فقط خداوند است که از عهدءه امور برمی آید.

مفهوم سایر گزینه ها:
گزینۀ )1(: وفاداری امری دوطرفه است.

گزینۀ )2(: توصیه به داشتن زندگی پاک
گزینۀ )4(: فقط دوست است که رازدار است.

در بیت صورت سؤال شاعر معتقد است که 5 326 گزینۀ »1« 
رازها، مخصوصاً راز عشق را نباید با هر کسی در میان گذاشت. َمحرم ترین 
فرد، یار است که می توان سخن عشق را به او گفت. در گزینۀ )1( نیز 
ناَمحرمان در میان  بیگانگان و  با  را  اسرار  به ما توصیه می کند  حافظ 

نگذاریم و باید انسان آشنا و َمحرم باشد تا راز عاشقی را به او بگویی.
مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ )2(: هیچ کس َمحرم راز نیست. )حتی آشنایان!(
گزینۀ )3(: کسی از اسرار الهی اطالع ندارد. )حافظ اسرار الهی کس 

نمی داند، خموش!(
گزینۀ )4(: نباید آشنایان را از پیش خود راند.

»ارتباط 5 327 پی  در  طراح  سؤال،  صورت  در  گزینۀ »3« 
تصویری« است نه ارتباط مفهومی. در بیت صورت سؤال این تصویر دیده 
می شود که »دل عاشق در زلف معشوق است«. در میان گزینه ها فقط 
در گزینۀ )3( چنین تصویری آمده است و عاشق در خطاب به باد صبا 
می گوید که اگر دلش را در سر زلف معشوق دید، بگوید که همان جا بماند.

هر چند بیت صورت سؤال به شکلی کّلی 5 328 گزینۀ »3« 
توصیه به رازداری می کند و این مفهوم کم و بیش در همۀ گزینه ها 
متمایز  گزینه ها  سایر  از  را   )3( گزینۀ  که  نکته ای  اما  دیده می شود، 
می کند این است که این گزینه دقیقاً همانند صورت سؤال به این نکته 

اشاره دارد که تنها َمحرم اسرار عشق، معشوق است.
مفهوم سایر گزینه ها: 

)هیچ  دارد  نگه  خود  پیش  را  اسرار  نمی تواند  نیز  شمع   :)1( گزینۀ 
َمحرم رازی پیدا نمی شود(1.

کنند  خاموش  را  آن  می خواستند  و  نداشتند  نیازی  شمع  به  )هرگاه 
قیچی  یا  چاقو  با  را  شمع  فتیلۀ  بسوزد،  بهتر  شمع  این که  برای  یا 
می بریدند، به همین خاطر در این بیت، شاعر صفت »سربریده« را به 

شمع نسبت داده است.(
گزینۀ )2(: دعاکردن برای دیدار معشوق

گزینۀ )4(: نداشتن همدم و محرم

ِسّر  نماد اشخاصی است که نمی توانند حفظ  1. در شعر فارسی، »شمع« گاهی 
کنند و اسرار را برمال می کنند. این نوع نگاه تخّیل آمیز به شمع، ظاهراً به دلیل 
خاصّیت روشنی بخشی شمع بوده که همه جا را روشن می کرده و تاریکی ها را از 

بین می برده، از سعدی بشنوید:
»شمع را باید از این خانه به در بردن و ُکشتن/ تا به همسایه نگوید که تو در خانۀ مایی«

گرفتن در هر دو مصراع این بیت به معنای 5 318 گزینۀ »3« 
»تسخیرکردن« به کار رفته است:

و  جّذاب  )رفتار  بودنت  نمکین  هم دستِی  با  و  همراه  به  تو  زیبایی 
دلپسندت(، دنیار را تسخیر کرد؛ بلی چنین است، البته که با اّتحاد و 

هم پشتی می توان جهانی را مسّخر کرد.
معنای گرفتن در سایر ابیات:

گزینۀ )1(: درگرفت، روشن شد، شعله کشید
گزینۀ )2(: فرض کرد، پنداشت

گزینۀ )4(: شعله ور گشت
و 5 319 نادرست است  رایهه در متن  واژءه  امالی  گزینۀ »1« 

شکل صحیح آن رایحه به معنی »بو« است.
»معاش کردن« به معنی زندگی کردن است و 5 320 گزینۀ »3« 

با همین نکته می توان گزینه های )1( و )4( را رد کرد. در گزینۀ )2( 
»لغزیدن پا« گرفتارشدن معنی شده است که نادرست است.

نادرست 5 321 کامالً  را  نخست  مصراع   )1( گزینۀ  گزینۀ »2« 
معنی کرده است؛ »پیمان گسلیدن« یعنی پیمان شکنی کردن که در گزینۀ 
)1( نیامده است. در گزینۀ )3( »معشوق نگسلد پیمان« به صورت »هوادار آن 
معشوق پیمان شکن باشی« معنی شده است که نادرست است. مصراع دوم 
در گزینۀ )4( نادرست معنی شده است، »نگاه دار سر رشته« یعنی تو وفادار 

بمان که در این گزینه به صورت »تو به او محّبت کن« معنی شده است.
همان طور که در بیت می بینید شاعر از باد 5 322 گزینۀ »1« 

دهد، پس  انجام  را  کاری  و  برود  معشوق  پیش  به  تا  می خواهد  صبا 
گزینۀ »خبررسان یا پِیک« از سایر گزینه ها مناسب تر است.

توصیه می کند 5 323 ما  به  این گزینه  در  حافظ  گزینۀ »3« 
تا چنان زندگی ای پیش بگیریم که اگر روزی مرتکب خطا هم شدیم، 
زندگی، همان  این  ما حفاظت کنند؛  از  نیاز  و  راز  و  با دعا  فرشتگان 
دوری از خطا و سعی در عملی کردن یک زندگی اخالقی و پاک است. 
در گزینۀ )1( شاعر به فواید حمایت از وفاداران پرداخته و معتقد است 
که خداوند نیز این انسان ها را از بال دور نگه می دارد؛ با کمی تساهل 
و آسان گرفتن می توان مفهوم نهایی این بیت را »توصیه به وفاداری« 
دانست. گزینۀ )2( »توصیه به رازداری عارفانه« دارد و این که حدیث 
یار را فقط باید با یار گفت و تنها اوست که محرم راز است. گزینۀ )4( 
باشد،  وفادار  تو  به  یارت  اگر می خواهی  را دوطرفه می داند:  وفادارای 

ابتدا خود وفادار باش. مفهوم این بیت نیز »توصیه به وفاداری« است.
مفهوم کلی این گزینه واگذار کردن تمام 5 324 گزینۀ »4« 

بر خداوند.  توّکل کردن  آشناتر،  بیانی  به  یا  و  به خداوند است  امور 
مفهوم گزینه های )1( و )3( را در پاسخ تشریحی تست قبل گفتیم و 
دیدیم چه طور از این دو بیت »وفاداری« برداشت می شود. در گزینۀ 
)2( شاعر یا عاشق در پی غبار مسیری است که معشوق از آن عبور 
و  دارد  نگه  خویش  برای  یادگار  عنوان  به  را  غبار  آن  تا  است  کرده 

می دانیم که این نهایت وفاداری در عشق است.
 همان طور که پیش تر گفتیم، در تست هایی که دو گزینه به صراحت 
با صورت سؤال تناسب دقیق دارند، در بین دو گزینۀ باقی مانده باید دست 
به »مقایسه« بزنیم و ببینیم کدام گزینه به صورت سؤال نزدیک تر است یا 
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هیچ 5 329 که  دارد  اشاره  شاعر  گزینه  این  در  گزینۀ »2« 
کسی محرم راز نیست و دربارءه اسرار عشق، هر کس حدس و گمانی 
با عبارات متفاوت اشاره می کند که  اّما در سایر گزینه ها شاعر  دارد. 
به  سفر  قصد  شاعر   )1( گزینۀ  در  است.  اسرار  محرم  معشوق  فقط 
 )3( گزینۀ  در  هم هست.  اسرار  محرم  یگانه  که  یاری  دارد؛  یار  دیار 
شاعر سوگند به دوستِی قدیمی و دیرین می خورد که هیچ محرم رازی 
از معشوقش درخواست  و در گزینۀ )4( شاعر  نیست  او  یار  همچون 

می کند تا برگردد و یگانه محرم اسرار او باشد.
اگر 5 330 می گوید  حافظ  سؤال  بیت صورت  در  گزینۀ »2« 

می خواهی معشوق وفادار بماند، ابتدا تو باید خودت وفادار باشی، اما 
در گزینۀ )2( عاشق در خطاب به معشوقش می گوید: اگر من بی وفایی 

کردم، تو با من وفادار بمان!
مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ )1(: ناتوانی در توبه از عشق و سرمستی
گزینۀ )3(: وفاداری عاشق در هر شرایطی: اگر با جور و جفا مرا نابود 

کنی، باز هم به تو وفادار خواهم ماند.
گزینۀ )4(: با خدا باش و پادشاهی کن: اگر تو پیمانت را با خداوند 

نشکنی، من قول می دهم که از تمام مشکالت نجات می یابی.
مفهوم 5 331 این  به  مشترکاً  نخست،  گزینۀ  سه  گزینۀ »4« 

اشاره دارند که عاشق وفاداری می کند و معشوق بی وفایی؛ اما گزینۀ )4( 
به جان فشانی عاشق اشاره دارد و شرط دوست بودن را وفاداری می داند.

پیک 5 332 معموالً  فارسی  اشعار  در  صبا  باد  گزینۀ »2« 
بیت  در  می بینید  که  است. همان طور  معشوق  و  عاشق  بین  خیالی 
صورت سؤال، حافظ نیز چنین وظیفه ای را در عالم شعری، بر دوش 
و  برود  معشوق  سمت  به  تا  می خواهد  او  از  و  است  نهاده  صبا  باد 
پیامی را از طرف او به دلش برساند. در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ )2( 
این کارکرد آشکارا دیده می شود. در گزینۀ )2( باد صبا، همان نسیم 
بهاری است که در فصل بهار می وزد و به اعتقاد قدما باعث شکفتن 

غنچه ها و گیاهان می شود.
اگر تست قبل را با دّقت حل کرده  باشید 5 333 گزینۀ »3« 

و پاسخ تشریحی آن را هم خوانده باشید، حتماً به آسانی به این سؤال 
جواب داده اید. مفهوم گزینۀ )3( با باد صبا افتان و خیزان رفتن تا کوی 
دوست است )بدون اشاره به نامه رسان بودن صبا(، اما سایر گزینه ها به 

پیام رسانی باد صبا اشاره دارند.
مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ  )4(5 334  گزینۀ »4«  

غم دنیا را نخوردن است.
مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ )1(: در این دنیا، غم و غّصه رزق ما شده است.
 گزینۀ )2(: هر کس ثروت بیشتری دارد، غم بیشتری سراغش می آید. /

هر که بامش بیش، برفش بیشتر
گزینۀ )3(: دنیا گذرا و بنابراین بی ارزش است.

مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینۀ )4( 5 335 گزینۀ »4« 
این است که غم هجران و دوری از یار با غمخواری و تسکین دوستان 

از بین نمی رود.

مفهوم سایر گزینه ها:
گزینۀ )1(: شکایت از غم عشق و دوری از یار

و  معشوق  بی نیازی  معشوق/  جانب  از  توّجه  تقاضای   :)2( گزینۀ 
نیازمندی عاشق

گزینۀ )3(: وقتی امید درمان هست، از درد نباید شکایت کرد.
دوستان 5 336 عّلت جدایی  شاعر  گزینه  این  در  گزینۀ »3« 

سایر  و  سؤال  صورت  بیت  مشترک  مفهوم  اما  می داند.  نامهربانی  را 
گزینه ها اتّحاد و فواید آن است.

معنی گزینۀ )4(: جمعی که با همه مّتحد و همدل شده اند، در برابر 
حوادث مقاوم خواهند بود.

مفهوم کّلی همۀ گزینه ها به جز گزینۀ )2( 5 337 گزینۀ »2« 
توّکل کردن بر خداوند است. اما گزینۀ )2( به مفهوم فنا شدن عاشق 

در راه عشق و شکوه و شکایت از معشوق اشاره دارد.
معنی گزینۀ )3(: در راه اولیا و در نظر آنان، خواهش دل را از غیر خدا 

خواستن، عین کفر است.
مفهوم مشترک گزینۀ )2( و عبارت صورت 5 338 گزینۀ »2« 

سؤال این است که هر کسی الیق دانستن اسرار نیست. 
مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ )1(: توصیه به غرق شدن در اسرار الهی
گزینۀ )3(: بی اطالعی از عصمت و بی گناهی
گزینۀ )4(: ناتوانی در پنهان نگه داشتن راز

باشید متوّجه شده اید که 5 339 اگر دّقت کرده  گزینۀ »3« 
در این گزینه، حافظ »باد صبا« را مخاطب خود قرار داده و با او سخن 
گفته است: ای صبا اگر دل مرا دیدی ...، در مصراع دوم نیز با »دل« 
سخن گفته است. وقتی انسان با موجودی سخن می گوید به این معنی 
است که او را زنده پنداشته است؛ پس این بیت تشخیص دارد. در سایر 

گزینه ها تشخیص وجود ندارد.
ار« جناس 5 340 و  »بر، سر  بین  گزینه  این  در  گزینۀ »1« 

ناقص برقرار است. در سایر گزینه ها جناس دیده نمی شود. توجه داشته 
مکرر  هر چند  »آشنا«  و  »دوست«  واژه های   )4( گزینۀ  در  که  باشید 
به کار رفته اند؛ اما چون تفاوت معنایی ندارند، نمی توانند جناس تام 

بسازند و این گزینه براساس این واژگان آرایۀ »تکرار« دارد.
در این گزینه، اگر توجه کرده باشید حتماً 5 341 گزینۀ »1« 

مجاز را پیدا کرده اید. واژءه »دست« در مصراع دوم در معنی لغوی خود، 
یعنی عضوی در بدن به کار نرفته است؛ بلکه به معنی اختیار، قدرت و 
بلکه خداوند  نگه دارم؛  را  توانایی من نیست که دلت  توانایی است: در 
می تواند چنین کاری انجام دهد. واژه های سایر گزینه ها در معنی حقیقی 

خود به کار رفته اند.
در گزینۀ )2( واژءه »بو« از واژه های ایهام دار 5 342 گزینۀ »2« 

)دو یا چند معنی دار( است، یعنی قابلیت تبدیل شدن به آرایۀ ایهام را دارد. 
معنی اّول آن، »رایحه« ) بو( است و معنی دوم آن، »امید و آرزو«. حاال 
باید ببینیم هر دو معنی پذیرفتنی است یا خیر؟ بله؛ هر دو قابل قبول 
است: 1( رایحۀ زلف تو )قدیم به موی خود عطر می زدند و آن را خوشبو 

می کردند( مرا از راه به در کرد. 2( امید رسیدن به زلف تو مرا گمراه کرد.
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یک 5 349 با  »مدام«  کلمۀ  نخست،  مصراع  در  گزینۀ »3« 
کلمه،  این  دوم  معنای  و همیشه،  پی درپی  است:  رفته  کار  به  معنی 
یعنی »شراب« در این مصراع حضور ندارد و فقط با معنی اّول مفهوم 
معقولی پیدا می کند، پس این مصراع ایهام ندارد. در گزینۀ )2(، کلمۀ 
»مِهر« نیز در یک معنی به کار رفته است: محّبت، شاعر می گوید اگر 
مهر و محّبت تو را کنار بگذارم و بدان پشت کنم، نامرد هستم. در این 
مصراع نمی توان به جای کلمۀ »مِهر«، معنای دیگر آن، یعنی خورشید 
رود: کار  به  معنی  دو  به  می تواند  »بو«  کلمۀ  گذاشت.  را  مهر  ماه   یا 

امید رایحه؛ که در گزینۀ )4(، تنها در معنی دوم آن به کار رفته است: 
باد آمد و با خود رایحۀ عنبر ) نوعی عطر( را آورد. اّما در گزینۀ )3(، 
عبارت »دور از تو« حاوی دو معنی است و هر دو معنی آن در مصراع 

قابل برداشت است: در دوری و فراق تو دور از تو باد!
در گزینۀ )1(، »شیرین« در معنی »خوش« 5 350 گزینۀ »2« 

به کار رفته است: سخنانی که از لبان خوب و خوِش معشوق می آید، 
فرقی ندارد که دعاست یا دشنام. این بیت را نمی توان با معنی دیگر این 
واژه، یعنی»معشوقۀ خسرو« معنی کرد. در گزینۀ )3( نیز واژءه »شیرین« 
همچون گزینۀ )1( در معنی »خوش« به کار رفته است: در وهم و قّوءه 
خیال انسان نیز نمی گنجد که او چه قدر دلبر و جّذاب و خوش است. 
در گزینۀ )4(، این واژه فقط در معنی معشوقۀ خسرو به کار رفته است؛ 
یعنی به زبان ساده تر در معنی »شیرین خانم«؛ اّما در گزینۀ )2(، معنی 
نزدیک »فرورفتن فرهاد به خوابی خوش و شیرین« است و معنی دور این 

است که »فرهاد به خواب شیرین )معشوقه اش( رفته  است.«
از 5 351 کنایه  »دل کشیدن«   ،)1( گزینۀ  در  گزینۀ »4« 

»میل داشتن« است و بین کلمات »گُل و بهار« هم چنین »لب و دل و ُرخ« 
مراعات نظیر است. در گزینۀ )2(، مصراع دوم آشکارا یادآور ضرب المثل »پایان 
شِب سیه، سپید است« می باشد و بین کلمات »سیاه و سپید« و »صبح و شام« 
رابطۀ تضاد برقرار است. در گزینۀ )3(، ترکیب »آینۀ جویبار« اضافۀ تشبیهی 
است: جویبار به آینه ای تشبیه شده است که تصویر را نشان می دهد و ترکیب 
»گریۀ بید« نیز تشخیص دارد؛ چرا که ویژگی »گریستن« از آِن انسان است؛ 
ولی به درخت بید نسبت داده شده است. در گزینۀ )4(، عبارِت »تلخ بودن 
پند پیران« بیت را به آرایۀ حس آمیزی آراسته است: پند )شنوایی(  تلخ 

)چشایی(؛ اّما در این گزینه جناس، وجود ندارد. 
در گزینۀ )1( واژگان »پیر حزین« و »پیراهن« 5 352 گزینۀ »2« 

ما را به یاد داستان حضرت یوسف و حضرت یعقوب )ع( می اندازد؛ بنابراین 
بیت »تلمیح« دارد. از ادات تشبیه »چون« نیز به »تشبیه« پی می بریم: 
 ،)3( گزینۀ  می رسد.  نصرت  مژدءه  یعقوب،  حضرت  همچون  من  برای 
آشکارا به داستان حضرت عیسی )ع( و معجزءه ایشان، یعنی زنده کردن 
مردگان با نفس خود تلمیح دارد. در مصراع دوم این بیت، عبارت »نوا 
نیز  این بیت تشبیه  نوا و آهنگ« باش، پس  باش« یعنی »)تو( مانند 
دارد. در گزینۀ )4(، از واژگان »چاه« و »یوسف«، ذهن به داستان حضرت 
یوسف )ع( هدایت می شود؛ بنابراین در این بیت »تلمیح« داریم. ترکیب 
»چاِه غّصه« نیز اضافۀ تشبیهی است؛ یعنی »غّصه« در عمق و ژرفا به 
»چاه« تشبیه شده است؛ اّما در گزینۀ )2(، تلمیح کامالً آشکار است: 

دو معنی واژءه »عهد« چیست؟ پیمان دوره. 5 343 گزینۀ »2« 
در کدام بیت هر دو معنی عهد می تواند درست باشد؟ در گزینه ها ی )1( و 
)3( »عهد« فقط به معنی »پیمان« است، در گزینۀ )4( نیز فقط به معنی 
»دوران« است؛ اّما در گزینۀ )2( هم پیمان درست است و هم دوران؛ عهِد 

صحبت: پیماِن دوستی یا دوراِن مصاحبت و هم نشینی.
کلمات قافیه کدام کلمات هستند؟ داد، یاد، 5 344 گزینۀ »1« 

داماد، آزاد. کدام کلمه ایهام دارد؟ »داد« از واژه های مهم ایهام دار است، 
زیرا چند معنی متفاوت دارد: عدل »حق« قانون فعل ماضی از مصدر 
دادن فریاد نغمه ای در موسیقی. آیا در این جا فقط یکی از معانی آن 
موردنظر است یا بیش از یک معنی؟ »داد« هم به معنی فعل است )داده 

است( و هم به معنی عدل )از آن عدل است(.
خودمان 5 345 را  ایهام دار  کلمات  سؤال  این  در  گزینۀ »3« 

مشّخص کرده ایم و شما فقط باید بررسی کنید هر دو معنی این واژه ها 
در بیت قابل قبول هستند یا خیر:

خوش:   -2 است.  قبول  قابل  فرهاد:  معشوق   -1 شیرین:   )1( گزینۀ 
قابل قبول است.

دل  است:  قبول  قابل  باکیفیت!!:  اجناس  کشور   -1 چین:  گزینۀ )2( 
هرزه گرد من به زلف او که مثل کشور چین دوردست است رفت و از 

سفر خود برنمی گردد. 2- پیچ و تاب: قابل قبول است.
گزینۀ )3( دوش: 1- دیشب: قابل قبول است. 2- شانه، کتف: غیر قابل 

قبول است. پس ایهام ندارد.
گزینۀ )4( نگران: 1- نگاه کننده: قابل قبول است. 2- پریشان و مضطرب: 

قابل قبول است.
آیا 5 346 ببینیم  اّول  باید  ایهام  پیداکردن  برای  گزینۀ »4« 

واژءه ایهام دار در بیت وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود داشت، باید بررسی 
کنیم ببینیم آیا هر دو معنی  آن قابل قبول است یا خیر. در گزینۀ )4( 
واژءه ایهام داری در بیت به چشم نمی خورد و ایهام وجود ندارد، ولی در 

سایر گزینه ها ایهام داریم:
گزینۀ )1( گلستان: 1- نام کتاب سعدی 2- گلزار
گزینۀ )2( برآید: 1- ممکن باشد. 2- طلوع کند.

گزینۀ )3( عهد )در مصراع دوم(: 1- پیمان 2- دوره
در گزینۀ )3( »روی نهادن« دارای دو معنی 5 347 گزینه »3«  

است: 1( چهره بر زمین نهادن 2( روی آوردن و توّجه کردن. پس در این 
بیت ایهام وجود دارد. در سایر گزینه ها واژه هایی وجود دارد که بیش 
اّما فقط یک معنی آن ها درست است. در گزینۀ  از یک معنی دارند 
)1( »عود« فقط به معنی چوب خوشبو است و »بو« هم فقط در معنی 
رایحه است. در گزینۀ )2( »مدام« فقط در معنی پیوسته قابل قبول 
است و معنی شراب در بیت قابل قبول نیست. در گزینۀ  )4( هم واژءه 
»چنگ« فقط در معنی ساز چنگ قابل قبول است و ایهام وجود ندارد.

از ادات تشبیه »چو«، به تشبیهی که در مصراع 5 348 گزینۀ »1« 
دوم است پی می بریم: )کسی یا چیزی( که »چو« برق جَسته  است و رفته 
است. »به باد رفتن« کنایۀ مشهوری است: نابودشدن. بین کلمات »خاکستر« 

و »شراره« مراعات نظیر هست؛ پس فقط ایهام در این بیت نیست.   
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قّصۀ »لیلی و مجنون«؛ ولی در بیت، خبری از تشبیه نیست. »خشم های 
دیرینه«؛ یعنی »خشم های کهن« بنابراین تنها یک ترکیب وصفی داریم 
و خبری از تشبیه در این مصراع نیست و در مصراع دوم شاعر می گوید: 
خشم و عصبانیت لیلی، باعث مرگ و هالک مجنون می شود. می بینید 

که در این مصراع هم تشبیهی دیده نمی شود. 
به 5 353 در گزینۀ )1( تلمیح وجود دارد )اشاره  گزینۀ »1« 

دوراندیش  دیده می شود؛  نیز  ایهام  روح بخش حضرت مسیح(؛  نََفس 
دارای دو معنی است: آینده نگر کسی که به جدایی می اندیشد. مجاز 
هم وجود دارد. معنی حقیقی »دم« نفس است و دم اّول نیز در همین 
معنی حقیقی به کار رفته است؛ اّما مولوی دم دوم را در معنی مجازی 
فکر  به  از  کنایه  نیز  دوری زدن«  از  »دم  است.  گرفته  کار  به  سخن 
جدایی بودن است، پس پاسخ گزینۀ )1( است. گزینۀ )2( را با مجاز، 
گزینۀ )3( را با تلمیح )کلیم نام شاعر است و ربطی به حضرت موسی 

ندارد( و گزینۀ )4( را با ایهام می توان رد کرد.
و 5 354 ندارد  وجود  »استعاره«  سؤال  بیت  در  گزینه »3«  

گزینه های )2( و )4( حذف می شوند. در گزینه های باقی مانده »تشبیه« 
مشترک است؛ پس نیاز به بررسی ندارد و باید بررسی کنیم ببینیم، 
»تلمیح« وجود دارد یا »ایهام«. با کمی دّقت درمی یابید که پاسخ گزینۀ 

)3( است چون تلمیح در آن آشکار است. 
بررسی آرایه های گزینۀ )3(:

تشبیه: خواجو خود را به فرهاد تشبیه کرده  است./ تلمیح: به داستان 
فرهاد و شیرین اشاره شده  است. 

ندارد و معنی شیرین خانم، معشوق  ایهام  این بیت »شیرین«   در 
فرهاد قابل قبول نیست.

اگر مصراع دوم را مرّتب کنیم و همۀ اجزا 5 355 گزینۀ »1« 
را سر جای خود قرار دهیم و سپس ضمیر پیوسته را تبدیل به ضمیر 

جدا کنیم، نقش ضمیر پیوسته مشخص می شود:

هر کس جانب اهل وفا را نگه دارد، خدا او را در همه حال از بال نگه دارد.
مفعول

و 5 356 می کنیم  مرّتب  را  سؤال  صورت  بیت  گزینۀ »3« 
ضمیر پیوستۀ آن را جدا می کنیم:

غبار راهگذار تو کجاست تا حافظ ...
مضاٌف الیه

حاال ببینیم با مرّتب کردن ابیات، ضمیر پیوسته در کدام بیت مضاٌف الیه است:
گزینۀ )1(: وقتی به او گفتم که دلم ...

متّمم

گزینۀ )2(: فرشته با دو دست دعا، تو را نگه دارد.
مفعول

گزینۀ )3(: مگر سر من برود تا برود سودایت
مضاٌف الیه

گزینۀ )4(: ]او[ یک دم من را مانند گلستان خوش می گرداند ...
مفعول

ضمیر 5 357  )2( گزینۀ  به جز  گزینه ها  تمام  در  گزینۀ »2« 
ـَ  ت« مضاٌف الیه  « مّتصل نقش مضاٌف الیه دارد. در گزینۀ )1( ضمیر 
به واژءه »خالی«  برای واژءه »منقار« است که به خاطر ضرورت شعری 
چسبیده. در گزینۀ )3( نیز ضمیر »ـ َ ش« مضاٌف الیه واژءه »دل« است و 
ـَ  ش« در اصل ضمیر منفصل »او« است که مضاٌف الیه  در گزینۀ )4( »

واژءه »امل« است: ناگه سیل فنا نقش امل او را باطل کرد.
حاال گزینۀ )2( را مرّتب می کنیم: به دلت )سوگند( که تو را از دل )خودم( 
به در نکنم. اّولین ضمیر »َـ  ت« مضاٌف الیهی است که در جای خودش قرار 
دارد. اما اگر ضمیر دوم را در همان جا قرار دهیم، مفهوم بیت غیر قابل درک 
است. شاعر چه چیزی را نمی خواهد از دل او )معشوقش( خارج کند؟! این 
ضمیر، معادِل »تو را« در نقش مفعول است و معنی بیت را کامل می کند.

ضمیر 5 358 نقش  یافتن  برای  معمول،  طبق  گزینۀ »4« 
مّتصل جمالت ابیات را مرّتب و سپس ضمیرهای پیوسته را تبدیل به 

ضمیر جدا می کنیم:

گزینۀ )1(: گفتم او را ببینم مگر درد اشتیاق من ساکن شود.
مضاٌف الیه

گزینۀ )2(: ... که فلک هر ساعت با آزاری دیگر، قصد دل ریش من می کند.
مضاٌف الیه

گزینۀ )3(: روز نوبهار، خاطر من به باغ می رود.
مضاٌف الیه

گزینۀ )4(: او را خّرم و خندان دیدم ...
مفعول

ـَ ش« در این گزینه نقش مفعولی دارد:5 359 ضمیر » گزینۀ »2« 
]من[ او را در پاک دامانی مریم می خواندم. ضمیرهای مشخص شده در 

مفعول
سایر گزینه ها متّمم است:

گزینۀ )1(: ای دل! مگر به یاد نداری که به تو گفتم
متّمم

گزینۀ )3(: ]من[ ره بدو خواستم، ]او[ به من نشان داد.
متّمم

گزینۀ )4(: اسفندیار برای او چنین پاسخ آورد.
متّمم

ضمیرهای پیوسته را تبدیل به ضمیر جدا 5 360 گزینۀ »2« 
می کنیم و نقش دستوری آن  ها را می یابیم:

به جز در خاک، دست از دامن تو برنمی دارم و هر وقت هم که بر خاک 
من بگذری، گَرد من دامن تو را می گیرد.

و  است  آمده  ـِ«  »اسم   یک  از  بعد  ضمیر  چهار  هر  که  می بینید 
ِ« بیاید مضاٌف الیه است. ـ  می دانیم که هرگاه اسم یا ضمیر بعد از »اسم 

 در جملۀ »دامن تو را می گیرد« نقش »تو« مفعول نیست، زیرا 
»تو« بعد از »اسم ] دامن[  ـِ« آمده است. در این جمله »دامن« 
مفعول است و »تو« از وابسته های مفعول است که در درس های آینده 

با نقش های وابسته )مثل مضاٌف الیه( آشنا خواهید شد.
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»ندارم  در  م«  ـَ  « نگیرید.  اشتباه  مّتصل  ضمیر  با  را  »شناسه«   
دستت از دامن« شناسه است نه ضمیر.

ـَ م« در گویدم، متّمم است:5 361 در این گزینه » گزینۀ »4« 
اگر به من بگوید بیگاه شد.

متّمم
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ )1(: آن ساغر و آن کوزه، که روزءه من را نشکند.
مضاٌف الیه

گزینۀ )2(: از دِل من جمال خیال نمی رود و از سر من خیال جمال 
نمی رود.         مضاٌف الیه                                                   مضاٌف الیه

گزینۀ )3(: تا جذبۀ عشق آمد و او را هم درد من کرد.
مفعول

نقش 5 362 در  »ـ َ ت«  ضمیر  گزینه ها  تمام  در  گزینۀ »2« 
مضاٌف الیه است، به جز گزینۀ )2( که متّمم است: »اگر به تو چو سعدی 
به ترتیب  ت«  »َـ   ضمیر   )4( و   )1( گزینه های  در  بخشند.«  نواله ای 
مضاٌف الیه واژه های »یال« و »سر یا کاله« است که جابه جا شده است. 

ـَ م« در این گزینه مفعول است:5 363 نقش ضمیر » گزینۀ »1« 
هّمت حافظ و انفاس سحر خیزان بود که من را از غم ایّام نجات دادند.

مفعول
اّما نقش این ضمیر در سایر گزینه ها متّمم است:

گزینۀ )2(: آن شب قدر که این تازه برات را به من دادند.
گزینۀ )3(: در آن جا خبر از جلوءه ذات به من دادند.

گزینۀ )4(: بدان جور و جفا صبر و ثبات به من دادند.
تنها در گزینۀ )1( ضمیر متصل در نقش 5 364 گزینۀ »1« 

بپندارند(.   ( ببینند  نیک  را  تو  ببینند   نیکت  است:  مفعول 
است.  »خون«  مضاٌف الیِه  اصل  در  »دستم«  در  م«  »ـَ    )2( گزینۀ  در 
ـَ  ش«  « دیگر ضمایر  گزینۀ  دو  در  نیاالیی.  به خون من  تو دست  تا 
و  چسبیده اند  خود  مضاف های  به  که  هستند  مضاٌف الیه هایی 

تشخیصشان ساده است.
در گزینۀ )2( ضمیر متصل »ـَ  م« مشّخص 5 365 گزینۀ »2« 

شده، نقش مفعولی دارد: از آن رنگ رخ، خون در دل من افتاد/ و 
از آن گلشن من را به خار مبتال کرد. ضمیر اّول به یک اسم اضافه 
شده و مضاٌف الیه است؛ اّما ضمیر دوم مفعول است. در سایر گزینه ها 
ـَ ت«  تمام ضمایر مّتصل، مضاٌف الیه هستند. در گزینۀ )3( ضمیر »
مضاٌف الیِه »شکل« و »شمایل« است و در گزینۀ )4( ضمیر »ـَ  ش« 

مضاٌف الیِه »َمرکب«.
ـَ م« در دشمنم و اگرم هر دو نقش 5 366 ضمایر » گزینۀ »3«  

مفعول دارند: نه چنان گناهکار هستم که من را به دشمن سپاری/ 
ـَ م« که به واژءه  اگر من را عذابی کنی تو به دست خویش فرمای. »
گناهکار مّتصل شده است ضمیر نیست و فعل مخّفف شدءه »هستم« 
ـَ م« مفعول است: سال ها مادر من  است. در گزینۀ )1( اّولین ضمیر »
را به ناز پرورید؛ اما دومین ضمیر نقش مضاٌف  الیه دارد. در گزینۀ )2( 
ـَ ت« مضاٌف  الیه واژءه زندگانی است که از جای اصلی خودش  ضمیر »

ـَ ت«  جابه جا شده: ازیرا زندگانی ات دراز بود. در گزینۀ )4( نیز ضمیر »
مضاٌف  الیه واژءه گهر است که سر جای خودش قرار دارد. 

انواع 5 367 از  هیچ کدام  اصوالً  و  غنایی  ادبیات  گزینۀ »4« 
ادبی انحصار به شعر ندارد و این آثار می توانند به صورت نظم یا نثر 

آفریده  شوند.
با 5 368 که  است  این  از  سخن   )3( گزینۀ  در  گزینۀ »3«  

سعی و تالش انسان به مقصود می رسد و کسی با تن پروری به جایی 
سایر  دارد.  تعّلق  تعلیمی  ادبیات  به  مفهوم  این  بنابراین  نمی رسد. 
گزینه ها به ادبیات غنایی تعّلق دارند و در آن ها مفاهیم مهم غنایی 

مانند گله از فراق و امید وصال و ... دیده می شود.
بیت گزینۀ )2( تعلیمی است که در آن به 5 369 گزینۀ »2«  

مخاطب پند داده می شود که دنیا ناپایدار است و نوش آن نیش به 
دنبال دارد و خوشی و ناخوشی آن به هم آمیخته  است.

و 5 370 »الهی نامه«  اثر  دو  سؤال  آثار  میان  در  گزینۀ »2«  
»گوشوارءه عرش« نظم یا شعرند و سایر آثار منثور هستند.
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