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آزمون 1
ستایش

10 تست 
8

دقیقه

معنی چند واژه در مقابل آن نادرست آمده است؟- 1
)زهی: خوشا(ـ  )فضل: احسان (ـ  )فروغ: پرتو(ـ  )عطّار: خوش بو(ـ  )کردگار: خالق(ـ  )پیدا کرد: خلق کرد(ـ  )پرده: حجاب(ـ  )شوق: آرزومند(ـ  )عجایب: شگفتی ها (

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

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

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟- 3

ــت1(  ــت اس ــردم فضیل ــت م ــی و دول ــو مردم ــو همی نیســت خــواب و خاســتت تنهــا وظیفــۀ ت
ــماز فضول و فضله جز من افضل التفضیل نیست2(  ــی من ــی فاضــل از باق ــه نشناســد به گیت و آنک
ــم3(  ــه ه ــود او ب ــف از ج ــز مختل ــد دو چی آســـــایش افاضـــــل و رنـــــج خزینـــــه دارباش
ــد4(  ــ ــزال و محامـ ــ ــه ز افـ ــ ــد کـ ــ ــــدمآزاده محمـ ــــت مق ــــر وزرا هس ــــدر ب ــــد و پ ــــون ج چ

در کدام گزینه تشبیه به کار نرفته است؟- 4

حمایــل ســاخت دســت خویــش را بــر گــردن دریاچو موج آن کس که داد از کف عنان اختیار خود1( 
ک ســـازد ســـینه را2(  کســتر ســواد آیینــه را آه از زنـــگ کـــدورت پـــا می شــود روشــن ز خا
بــردنســهل باشــد ســخن ســخت کــه خوبــان گویند3(  نباشــد  تلــخ  شــیرین دهنان  جــور 
ــج4(  ــت از او رن ــه او را هس ــخصی ک ــر آن ش ــجه ــود گنـ ــود بـ ــاد ار خـ ک بـ ــا ــر خـ ــه زیـ بـ

در کدام گزینه تلمیح، تشبیه و کنایه به کار نرفته است؟- 5

ده ویرانـــۀ مـــا بـــاج بـــه ســـلطان ندهـــددل مـــا ســـلطنت فقـــر بـــه ســـامان ندهـــد1( 
ـــد2(  ـــف ببریدن ـــری ک ـــف نف ـــرۀ یوس ـــر از چه گ تــو دوصــد یوســف جــان را ز دل و عقــل بریــدیا
اوآدم مســکین بــه یک خامی کــه در فردوس کرد3(  اوالد  دل  گنــدم  دانــۀ  ک شــد چــون  چــا
ــید4(  ــر می کش ــد س ــر اب ــتۀ عم ــد رش گــر می یافــت ذوق پیــچ و تــاب عشــق رااز کمن خضــر ا

در کدام گزینه جناس به کار نرفته است؟- 6

روی1(  بگردانـد  کـه  حاشـا  تـو  زلـف  از  مــــن از آن روز کــــه در بنــــد تــــوام آزادمحافـظ 
کایــن رانــده را بخــوان و آن خوانــده را بــرانفـــردا بـــه جبرئیـــل ز حضـــرت نـــدا بـــود2( 
چــون اســب سرکشــد بهلنــَدش فــرو عنــانتکلیف سخت بر تو هم از دست تو است از آنک3( 
ــکانچیــزی مگــو کــه هســت غرامــت بر آن ســخن4(  ــر در آن م ــت جواه ــه نیس ــن ک ــی مک کان

کدام گزینه با سایر گزینه ها تناسب معنایی ندارد؟- 7

ک1(  ــال ــ ــت افـ ــ ــردگار هفـ ــ ــام کـ ــ ــه نـ ــ کبـ ــا ــ ــی خـ ــ ــرد آدم از کفـ ــ ــدا کـ ــ ــه پیـ ــ کـ
نـــار دیـــو2(  از  ک آدمـــی کـــرد و  ریـــوز خـــا و  نیرنـــگ  ز  دانـــش  کـــرد  جـــدا 
ک بـــر مـــرو ای آدمـــی بـــه  کشـــی و نـــاز3(  ــو آدمی زادســتبـــه خـــا ــو هم چــون ت ــای ت ک پ ــه خــا ک
کز بـــوی جرعـــه ای کافتـــاد بـــر خـــاک4(  افـــال بـــر  شـــد  تـــا  آدمـــی  برآمـــد 

کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی دقیق تری دارد؟- 8

ــی ــش از آن ــم بی ــه گوی ــی ک ــر آن وصف یقیــن دانــم کــه بی شــک جــان جانــی ه
کان محمـــدوصفـــش نتـــوان گفـــت بـــه هفتـــاد مجلـــد1(  ایـــن بـــس کـــه خـــدا گویـــد مـــا
ــه وصفـــش2(  ــا کـ ــت  دعـ ــرآور دسـ ــا بـ ـــوانقا آنیـ ـــر نت ـــد فک ـــا جه ـــاید ب ـــان نش ـــد ج ـــا ج ب
وصــف هــر چیــز کــه از حیــز امــکان گــذردوصـــف جـــودش نتـــوان کـــرد کـــه ممکـــن نبـــود3( 
رووصف حسنت نتوان گفت به صد شرح و بیان4(  بـــه  روی  بگویـــد ســـخن  آینـــه  مگـــر 
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هیچ گزینه ای به جز گزینۀ  ............... با مفهوم بیت زیر در یک راستا نیست.- 9
رخســـارچـــو در وقـــت بهـــار آیـــی پدیـــدار ز  بـــرداری  پـــرده  حقیقـــت 

درگنـــجعیـــانصـــورتویرانـــهنهفتنـــدشـــدهســـتیبیپـــردهحجـــابعـــدممـــا1( 
کـــهرویکارهـــمازپشـــتکارمعلـــوماســـتقمـــاشچهـــرۀیـــارازبهـــارمعلـــوماســـت2( 
ـــاید3(  ـــرهبگش ـــابازچه ـــتیرانق ـــگارانبهش عروســـانبهـــاریراحجـــابازرویبـــرداردن
ازخـــوندیـــده،چهـــرهمـــرااللهگـــونشـــودهـــربـــرگازبهـــاردگـــرگیـــردآبورنـــگ4( 

بیت زیر و بیت موارد ............... از نظر مفهوم هم خوانی دارند.- 10
پنهان و  نـــادانتویـــــی رزاق هـــــر پیـــــدا  و  دانـــا  هـــر  خـــّاق  تویـــی 
بنده نوازی و  بخشــــــــندگی  در  از  مـــرغ هـــوا را نصیـــب و ماهـــی دریـــاالف( 
ـــر ـــاران ز گه ـــر به ـــن اب ـــد روزی م تـا بـه دریـا چـو صـدف پـاک دهانـم کردنـدب( می ده
غیـــب خزانـــۀ  از  کـــه  کریمـــی  ای  داریج(  وظیفه خـــور  ترســـا  و  گبـــر 
داغ بـــــر دل دارد از احســـــان مهـــــرد( مـــاه را روزی رســـد از خـــوان مهـــر

4(الفـد 3(بـد 2(بـج 1(الفـج
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2 

3
4

5 
6

7 
8

9 
10 

آزمون 2
درس 1: چشمه و سنگ

15 تست 
13

دقیقه

معنی چند واژه در مقابل آن درست نوشته شده است؟- 11

غلغله زن )غوغا کنان( ـ معرکه )جنگ( ـ گلبن )گل سرخ( ـ ِشکن )پیچ و خم زلف( ـ تابناک )روشنی( ـ بر )بغل( ـ َخجلی )خجالت زده( ـ گریبان )یقه( ـ 

حامل )دارنده( ـ پیرایه )زیور(

4(نه 3(هشت 2(هفت 1(شش
معنی واژه های »بن، چهر ه نما، زهره در، پرتو« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- 12

2(اصلـمغرورـوحشتـفروغ 1(ریشهـخودخواهـموحشـخورشید
کـروشنایی 4(عمقـمتکّبرـهولنا  کـنورانی 3(تَهـخودپسندـترسنا

در متن زیر چند غلط امایی وجود دارد؟- 13

»موزۀ خود را دادم تا مرّمت کند و از شهر بیرون رویم که ناگاه در آن طرف غوغایی برخواست و وی به آن شد که در آن هنگامه برازنده گی و شایستگی 

خویش را در عمل نمایان کند و این نمت در اثبات آن مؤثّر افتاد.«

4(یک 3(دو 2(چهار 1(سه
در کدام گزینه غلط امایی یا رسم الخطّی یافت نمی شود؟- 14

1(اّماتقدیروغلبۀحرصوامیدمرادراینورطهافکندوپیشعقلهاحجابتاریکبداشتوجملهدربالبیافتادیم.
2(هرکهخواهدکهکشتیبرخشکیراندوبررویآبدریااسبتازیکندبرخویشتنخندیدهباشدزیراکهدورازخرداستکه:گورکندربهروکشتیدربیابان.

گرکسیهمۀعمربهصدقدلنمازگزاردوازمالحاللصدقهدهد،چندانثوابنیایدکهیکساعتازروزازبرایحفظمالونفسدرجهادگزارد. 3(ا
4(چونموالنارسیده،گفتهاستکه:شیخبسیاربزرگاست،چراشعریبایدگفتکهجزمعنیمجازیمحملیدیگرنداشتهباشد؟

در همۀ ابیات آرایۀ »تشخیص« به کار رفته است به استثنای بیت ...............- 15

ــاد1(  ــرب ــازدب ــههمــین ــنک راآنغنچــۀگلبی دهـــان فروبســـته دزدیـــده، خنـــدۀ از
ــد2(  ــننیســتپدی ــردی،دلم ــهزُخ ــمک گنجیـــدگفت چـــون او در تـــو بـــزرگ انـــدوه
ایـــــنقضـــــاازخـــــدایعـــــدلآمـــــددلجــــزعکــــردگفتــــمایدلصبــــر3( 
خامشــیکــن،چــهدرآریســخننامحکــم؟روزازشــببشــنیدایــنوبرآشــفتشــگفت4( 
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آرایۀ تضاد در کدام گزینه وجود ندارد؟- 16

دل مــن زد کــه از وی شــام گــردد چاشــتم روزیهــم اول روز کان زلف ســیاهم پیش چشــم آمد1( 
می کشــی نــاز طبیــب و مّنــت درمــان چــرا؟درد می گــردد دوا چــون کامرانــی می کنــد2( 
ـــدبه فرصت می توان خصم سبک سر را ادب کردن3(  ـــار آی ـــل به ـــا فص ـــل ت ـــا عق ـــم ب ـــدارا می کن م
گــر جــان مــی رود گــو رو، غمــی نیســت4(  تــو باقــی مــان کــه مــا را بــا تــو کار اســتا

آرایه های ذکرشده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 17

ــد از غــزل1(  ــو خــون می چکان )حس آمیزی ـ کنایه(خســرو رنگین ســخن، گــر رنــگ بــازی زین ســخندر هــوای روی ت
ــون آورده2(  ــ ــک الله گ ــ ــه سرش ــ ــمم ک ــ )تشبیه ـ  اغراق(وز هـــــر مـــــژه قطره هـــــای خون آلـــــوده چش
)تشبیه ـ تضاد(گـردن این دشـمن عشـرت، خـدا خواهد شکسـتصبر کن ای شیشـه بر سـنگ جفای محتسـب3( 
ــیونیآن ســور و تعزیــت همــه بــا دســت ایــن نفــس4(  ــز ش ــن نی ــه زی ــد ازان و ن ــص مان ــی رق )تشخیص ـ تشبیه(ن

در همۀ گزینه ها آرایۀ »مجاز« به کار رفته است به استثنای گزینه ............... - 18

نشـــانی1(  فتنـــه  گـــرد  عـــدو  خـــون  بـــه تیغـــت همـــه زنـــگ بدعـــت زدایـــیز 
ــــظ«2(  ــــو »حاف ــــعر ت ــــر از ش ــــدم خوش ت ــینه داریندی ــ ــدر سـ ــ ــه انـ ــ ــی کـ ــ ــه قرآنـ ــ بـ
خصلتشــــــان کشــــــتن و خون ریختــــــنعادتشـــــــان بســـــــتن و آویختـــــــن3( 
ــرا4(  ــت م ــی  اس ــات باق ــس از حی ــک نف ــا ی در ســر هــوس شــراب و ســاقی  اســت مــرات

در کدام گزینه نقش کلمات مشخص شده در مقابل بیت درست نوشته شده است؟- 19

)مسند ـ مسند(ولــی دیــدار یــار آمــد بهشــت جــاودان مــا بهشــت و حــور می باشــد مــراد مــردم از طاعت1( 
ــب؟2(  ــه از رقی ــه اندیش ــب چ ــت حبی ــا طلع ــورب ــم مخ ــار غ ــت ز اغی ــر اس ــار حاض ــون ی )صفت ـ متمم(چ
پوسـتســـگان در پـــرده پنهاننـــد ای دوســـت3(  ایـن  از  بیـش  مغـزی  ک  پـا گـر  )منادا ـ متمم(ببیـن 
)نهاد ـ متمم(چــو جــان با تــن درآمیــزد چو مــی با آب درســازدوفاقی نیســت در تیرش ولــی در قصد من باری4( 

نقش واژۀ مشخص شده در کدام گزینه با نقش واژۀ مشخص شده در بیت زیر یکسان است؟- 20

شـــد طیـــن  ز  آدمـــی  قالـــب  ــدگـــر  ــ ــن شـ ــ ــق را امیـ ــ ــۀ عشـ ــ گنجینـ

ــد1(  ــت پدی ــن نیس ــردی دل م ــه ز خ ــم ک گنجـــدگفت چـــون  او  در  تـــو  بـــزرگ  انـــدوه 
گفـــت ایـــن بتکـــده را زیـــر و زبـــر بایـــد کـــردگفتمــش در دل مــن الت و منات اســت بســی2( 
ــباب3(  ــی اس ــتم هم ــو بگذاش ــل چ ــه رحی ز آب دیــده همــی گشــت گــرد مــن گــردابگ
شــدویــن تطــاول کــه کشــید از غــم هجــران بلبــل4(  خواهــد  نعره زنــان  گل  ســراپردۀ  تــا 

همۀ گزینه ها به استثنای گزینه ............... با بیت زیر قرابت معنایی دارند.- 21

منـــمگفـــت: در ایـــن معرکـــه یکتـــا منـــم صحـــرا  و  گلبـــن  ســـر  تـــاج 

منـــــم در دیـــــر تـــــو یکتـــــا بمانـــــدهمنـــــم پنهـــــان منـــــم حیـــــران بمانـــــده1( 
را2(  خاّصـان  خـود  بـر  تکّبـر  و  نـاز  از  کـه  ندهــی بــار کجــا میــل بــه عامــت باشــد؟تـو 
ــراننفــس مــن برتــر از آن اســت کــه مجروح شــود3(  ــ ــدۀ بی بصـ ــ ــپ  زدن بیهـ ــ ــه از گـ ــ خاّصـ
ــــریمـــــن نـــــه ز جنـــــس بشـــــرم نـــــه پـــــری4(  ــ ــ ــر برت ــ ــ ــ ــر دو گه ــ ــ ــ ــــن ه ــ ــ دارم از ای

مفهوم مقابل بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟- 22
کیســت کنــد بــا چــو منــی همســری؟در بـــــن ایـــــن پـــــردۀ نیلوفـــــری

ــرور1(  ــ ــازو مغـ ــ ــه زور بـ ــ ــم بـ ــ ــروز منـ ــ یکتایـــی مـــن بـــود بـــه عالـــم مشـــهورامـ
ــری2(  ــ ــید الف همسـ ــ ــد خورشـ ــ ــر زنـ ــ بـــادگـ شـــرمنده  مهـــت  روی  از  تـــو،  بـــا 
ک پای تو باشم3(  ک می شـوم آن به که خا ک پای تــو نبودچو خا ک بر ســر آن کــس که خــا کــه خــا
ــت؟پســت شــد خســرو مســکین به لگدکــوب فراق4(  ــلیمان چونس ــت س ــرو رف ک ف ــا ــور در خ م
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در کدام گزینه مفهوم عبارت زیر تکرار نشده است؟- 23

»اول: تا راست تمام نشده دروغ نگویم.«

ـــیبــا تــو از راســتی قــد تــو می بایــد گفــت1(  ـــوش کن ـــا گ ـــه صف ـــم ب کان چـــه از صـــدق بگوی
ـــی2(  ـــم اندک ـــت بدان ـــیقی و هیئ ـــق و موس راســـتی بایـــد بگویـــم بـــا نصیـــب وافـــرممنط
ــتپروین نشـان دوسـت درسـتی و راسـتی اسـت3(  ــ ــدار دوس ــ ــی را م ــ ــوده کس ــ ــز نیازم ــ هرگ
کــه از دروغ ســیه روی گشــت صبــح نخســتبــه صــدق کــوش کــه خورشــید زاید از نفســت 4( 

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟- 24

»تا روزی خدا تمام نشده به در خانۀ دیگری نروم.«

ــب ز رزق بســتگی ای در حجــاب نیســت1(  مگشـــای پیـــش خلـــق دهـــان ســـؤال راصائ
عنـــان فیـــض خـــود از مؤمـــن و کافـــر نتابانـــدخـــدا هرچنـــد قهـــار اســـت لیکـــن از پـــی روزی2( 
دارمقیاس روزی خود می شناسـم کز گلسـتان است3(  آرزو  خــار  مــن  و  دارنــد  آرزو  گل  همــه 
نمی بریــم4(  قناعــت  و  فقــر  آبــروی  اســتمــا  مقــّدر  روزی  کــه  بگــوی  پادشــه  بــا 

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟- 25

ــه او 1(  ــی ک ــان بینای ــر ج ــن ب ــزاران آفری ــاسصده ــان در لب ــب عری ــه از عی ــد هم ــق را بین خل
ای بی خبــر مــن و تــو خــدا نیســت بنــده اســتبــر عیــب خلــق خــرده نگیرنــد محرمــان2( 
خلــق3(  عامــۀ  همچــو  پــوش  همــی  ــقتــو  ــ ــ ــۀ خل ــ ــ ــر برنام ــ ــ ــود به ــ ــ ــب خ ــ ــ عی
ــق4(  ــر خل ــب از هن ــه عی ــم ب ــا چشــم ندوزی مگــس  مــام جراحــت  بــه  ننشــیند  هرگــز 
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آزمون 3 
درس 2: از آموختن، ننگ مدار
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دقیقه

معنای واژه های »ُمحال، مولع، ارتجاالً و استرحام« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- 26

2( بیهوده، زیاده خواهی، زود شعر گفتن، دلسوزی 1( غیرممکن، حریص، بی اندیشه سخن  گفتن، طلب رحم 
4( نابودنی، طّماع، سریع، شفقت 3( ناشدنی، آزمندی، بداهه  گفتن، مهربانی 

در کدام گزینه معنای واژه ای نادرست نوشته شده است؟- 27

2( کمیت )اسب سرخ مایل به سیاه(ـ  فیاض )جوانمرد(ـ  مسکر )مست کننده( 1( مخذول )خوارشده( ـ سگال )دشمن( ـ مألوف )آشنا( 
کی )فرزی( ـ حجب )شرم( ـ تعلیقات )پیوست ها( 4( چاال 3( لهو )سرگرمی( ـ مطرب )نوازنده( ـ تکریم )گرامی داشتن( 

در متن زیر امالی کدام واژه نادرست است؟- 28

گرچه  گر خار در چشم مستبد افتاد در بیرون  آوردن آن غفلت ورزد و آن را خوار دارد و بر سری چشم می مالد بی شبهت کور شود و بدان که صاحب مروت ا »ا

اندک مایه باشد همیشه گرامی و عزیز روزگار گزارد.«

4( گزارد 3( مایه  2( خوار  1( خار 
در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟- 29

ــر خواهــد شــدغنچــه چــون بــا لب خشــک آمــده بــود از اول1(  ــدۀ  ت ــا دی ــه ب ــب آن اســت ک غال
ــدخســروا هــر کــس که نصــرت جوید از پیــکار تو2(  ــذالن کن ــر او خ ــرت را ب ــو نص ــکار ت ــم پی زخ
غــزا بــا تیــغ تــو آن جــا رود کآزار تــو باشــداجــل بــا تیــغ تــو باشــد کجــا؟ پیــکار تو باشــد3( 
ــتت؟و انـــــدر آن شـــــهر از قرابـــــت کیســـــتت؟4(  ــ ــا چیسـ ــ ــتگی بـ ــ ــی و پیوسـ ــ خویشـ
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در کدام گزینه آرایۀ تشبیه بیشتر است؟- 30

ــق1(  ــر عش ــن افس ــر م ــر س ــا ب ــد قض ــا مان در بحــر دلــم ســاخت نهــان گوهــر عشــقت
در تاب و تب جان های ما در نار هجران تا به چند؟از شــربت لعــل لبــت درد دلــم را کــن دوا 2( 
هم چنــان در آتــش مهــر تــو ســوزانم چــو شــمعرشــتۀ صبــرم بــه مقــراض غمــت ببریــده شــد3( 
ــر بستان ســرای عشــق شــد4(  بـــادمــرغ دل کاو طای تـــو  گلســـتان  بلبل نوایـــان  همـــدم 

در کدام گزینه حس آمیزی به کار نرفته است؟1 31

ــن1(  ــگ بی ــگ رنگارن ــادوی او نیرن ــزۀ ج ــون نگــردر غم گ ــون ســودای گونا ــی کن ــع خاقان در طب
ــرد2(  ــ ــان س ــ ــی چن ــ ــر آه ــ ــرآورد از جگ ــ جگرخـــوردب بـــر  دور باشـــی  گفتـــی  کـــه 
نــــــــرمکـــــه مـــــا را فزونـــــی خـــــرد داد و شـــــرم3(  آواز  و  داد  و  جوانمــــــــردی 
ــازندایــن قــوم سخن ســاز کــه هســتند در ایــن دور4(  ــه نس ــب پیمان ــخن از ل ــت س ــخت اس س

در کدام گزینه، جناس، تلمیح و چهار تشبیه به کار رفته است؟- 32

وقـــت 1(  کســـری  و  عهـــد  موســـی  مـــزدکتـــو  و  ســـامری  چـــو  تـــو  خصـــم 
ــال2(  ــ ــ ــش ب ــ ــ ــوخته در آت ــ ــ ــوب وار س ــ ــ یعقـــــوب وار ســـــاخته در کلبـــــۀ حَـــــَزنای
گــردد3(  نمــازم  محــراب  تــو  ابــروی  گــر  ــرددا ــ ــازم گـ ــ ــرد نیـ ــ ــت گـ ــ ــه پروانه صفـ ــ کعبـ
تــو ابرهــه و معبــد مــا بیــت حــرام اســتزاغــــان چــــو ابابیــــل برآینــــد ز بــــاال4( 

در متن زیر به ترتیب چند واژۀ »وندی، مرکب و وندی ـ مرکب« به کار رفته است؟- 33
»عوامل سبک ساز اثر ممکن است حتی برای متخصصان هم روشن و شناخته نباشد. چه بسیار کسانی که می پنداشتند شعرشان چون شعر سعدی یا حافظ 
است، اما در باطن شعر این بزرگان یعنی در ژرف ساخت آن اشعار، عوامل متکرری است که منجر به یکنواختی سبک شده است و رعایت نکردنشان هر 

گونه تقلید را مواجه با شکست کرده است.«
4( شش ـ سه ـ دو  3( هفت ـ سه ـ سه   2( شش ـ دو ـ یک   1( هفت ـ دو ـ دو  

در کدام گزینه زمان افعال ذکرشده به ترتیب در مقابل آن ها نادرست است؟- 34

بــا درد دل آن  عاجــز دل ریــش کــنگــر کســی درد دلی گویــد تو را از حــال خویش1(  )مضارع التزامی ـ امر(گــوش 
ــت2(  ــ ــیم بهشـ ــ ــن نسـ ــ ــی وزد از چمـ ــ ــاب مـ ــ ــی  نـ ــ ــه دم مـ ــ ــید دم بـ ــ ــان بنوشـ ــ )مضارع اخباری ـ مضارع التزامی(هـ
)مضارع اخباریـ  مضارع التزامی منفی(اندیشـــــۀ آمـــــرزش و پـــــروای ثوابـــــتدرویــش نمی پرســی و ترســم کــه نباشــد3( 
کجاســت؟نخفتــه ام ز خیالــی کــه می پــزد دل مــن 4(  شــرابخانه  دارم  صد شــبه  )ماضی نقلی ـ مضارع اخباری(خمــار 

در کدام گزینه هر سه واژه  »وندی، مرکب و وندی ـ مرکب« به کار نرفته است؟- 35

ســــــروریزان کــــه هم چــــون او نــــداری رهبــــری1(  آمــــــد  عطــــــار  رهبــــــر 
ــوس کنان2(  ــش افس ــوی و لب ــش عربده ج ــتنرگس ــد بنشس ــن آم ــن م ــه بالی ــب دوش ب نیم ش
وقت گل خوش باد کز وی وقت می خواران  خوش استصحن  بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است3( 
گشــوده گل نقــاب، آهنــگ رحلــت ســاز کــرد4(  نالــه کــن بلبل کــه گلبانِگ دل افگاران خوش اســتنا

کدام گزینه با پیام عبارت »گندم نمای جو فروش نباش« هم خوانی ندارد؟- 36

چنـــد بـــر زرق و ریـــا نـــام مناجـــات نهیـــم؟وقــت آن اســت کــه مــا رو بــه خرابــات نهیــم1( 
ز زهــــــد آیینــــــه تزویــــــر ســــــازم؟نـــــدارم چـــــون بـــــه حـــــال صـــــدق تـــــا کـــــی 2( 
ــد3(  ــه عشــق، باطــن آن را صــواب دی ــی ک ــنفعل ــ ــکاب ک ــ ــرو ارت ــ ــــت ب ــر ار خطاس ــ در ظاه
روشــن تر4(  مــا  ظاهــر  از  بــود  مــا  ــدباطــن  ــ ــر از رو باش ــ ــا صاف ت ــ ــۀ م ــ ــت آیین ــ پش

مفهوم کدام بیت با عبارت زیر هم خوانی دارد؟- 37
»و به هر نیک و بد زود شادان و زود اندوهگین مشو که این فعل کودکان باشد«

مــا کــه از اقبــال و از ادبــار فــارغ گشــته ایمســایۀ بــال همــا و جغــد پیــش مــا یکی اســت1( 
به خوشی2(  ــی غــم کاهعرصه ای دیدم چون جان و جوانی  ــزای چــو جــان و چــو جوان شــادی اف
ــت3(  ــن اس ــد از ای ــکن او ش ــون مس ــم چ کـــه گاهـــی شـــاد و گاه اندوهگیـــن اســـتدل
غمگیـــن شـــوم چـــو بـــازم براندیشـــم از فنـــااز عمــر شــاد گــردم از بهــر نــام و ننــگ4( 
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مفهوم کدام گزینه با عبارت زیر در یک راستا است؟- 38

»من گوش استماع ندارم لمن تقول«

رانصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند1(  دانـــا  پیـــر  پنـــد  ســـعادتمند  جوانـــان 
گفــت2(  خــرد  جســتم  خــرد  از  کـــه بـــر دیوانـــگان فرمـــان مـــن نیســـتنصیحــت 
ــه شــب3(  ــر یکــی هم ــوش ه ــراچشــم و دل و گ ــ ــ ــزار م ــ ــ ــن ن ــ ــ ــا ت ــ ــ ــد ب ــ ــ ــد ده ــ ــ پن
کنــون کــه پنــد دادمــت از بــد بتــر مشــوبــد بــودی آن زمــان کــه ندادمــت هیــچ پنــد4(  ا

بیت »کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید / قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام« با کدام گزینه قرابت مفهومی دارد؟- 39

ــا آبکســی چــه چــاره کنــد سرنوشــت را »بیــدل«1(  ــن دری ــوج از جبی ــط م ــر خ ــت س نشس
تغییــر2(  نپذیــرد  عنقــا  شــهرت  ابــد  ــتتــا  ــوده اس ــودن ب ــچ نب ــا هی ــد بق ــک جاوی مل
ــان اســـــتگــر جهــد تیــر مالئــک طــرف از شســت قضــا3(  بازگرداندنـــــش از هّمـــــت درویشـــ
ک درگــه وی 4(  ســـپیدگلیمببیــن ســیاه گلیمان بــه خــا قضـــا  از  شـــوند  و  روی  نهنـــد 

همۀ ابیات به استثنای بیت ............... با مفهوم عبارت زیر هم خوانی دارد.- 40

»حسودان تنگ نظر و عنودان بد گهر وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند.«

ــی1(  ــوردن مـ ــو خـ ــود چـ ــد بـ ــت بـ ویصحبـ از  حریــــف  شــــود  فضیحــــت  کــــه 
وی خجســته جای گل گل گشــت و جای خار، خارآن همایــون بــا بــدان بد گشــت و با نیــکان نکو2( 
ــر شــودپرهیــز کــن ز صحبــت آهــن دالن کــه آب3(  ــو شــد بدگه ــغ چ ــه جــوی تی ــاری ب ج
ــدبا کسی کاو خالی از عشق است پر صحبت مدار4(  ــدک می کن ــدک ان ــیار ان ــر بس ــین تأثی هم نش

26 
27 
28

29
30 
31

32 
33
34 

35 
36
37

38
39
40 

آزمون 4 
آزمون جامع فصل 1

20 تست 
15

دقیقه

معنی چند واژه در مقابل آن نادرست آمده است؟- 41

)اسب سرخ( ـ کمیت  اقبال )خوش بخت( ـ مخذول )خوارشده( ـ  ـ  )اندیشه(  تیمار  ـ  ترتیب(  و  )نظم  ـ  نمط  )میدان جنگ(  معرکه  )نیکویی( ـ   فضل 

ضمایم )همراه( ـ فّیاض )جوانمرد( ـ لعب )سرگرمی( ـ ادبار )تیره روزی( ـ عنود )ستیزه( 

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
در کدام گزینه معنی برخی از واژه ها نادرست آمده است؟- 42

2( بسمل کردن )ذبح  کردن( ـ کردگار )خالق( ـ زهی )احسنت( 1( مولع )آزمند( ـ تقریر )بیان  کردن( ـ اختیار کردن )برگزیدن( 
4( زنگاری )سبزرنگ( ـ ُمحال )بی اصل( ـ داد )انصاف( 3( گهر )ذات( ـ مألوف )دوست( ـ حجب )شرمنده( 

معنی واژه های »قرابت ـ ارتجاالً ـ صبیان ـ بدسگال« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- 43

2( خویشاوندی ـ تأمل نکردن ـ تازه کار ـ بدخواه 1( خویشی ـ بی درنگ گفتن ـ کودکان ـ بداندیش 
4( شباهت ـ درنگ ـ ابتدایی ـ دشمن 3( نزدیکی ـ بدون اندیشه گفتن ـ نوآموز ـ دشمن 

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟- 44

گرچه  گرچه حکم به خالف هوای او نفاض باید و طالب باطل را مخذول پنداشت ا »ثواب است که هر دو تن حق طلبید که صاحب حق را مظّفر باید شمرد ا

حکم بر وفق مراد او رود.«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک  
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کدام بیت فاقد غلط امالیی است؟- 45

ــاباز غبــار دشــت خــور مهجــوب گــردد روز جنگ1(  ــد در حجـ ــز نمانـ ــو هرگـ ــاب رای تـ و آفتـ
ــف2(  ــد تألی ــد او کن ــع براندیش ــه تب ــر آن چ هــر آن چــه وهــم فــراز آرد او کنــد تفســیره
کپـــــس طمأنینـــــه اســـــت و هّمـــــت پـــــاک3(  ــا ــ ــ ــۀ خـ ــ ــ ــو را ز خطـ ــ ــ ــد تـ ــ ــ برهانـ
ــی4(  ــرب همی پوش ــو و ط ــۀ له ــزم جام ــه ب بـــه رزم نامـــۀ فتـــح و زفـــر همی خوانـــیب

در متن زیر امالی کدام واژه نادرست است؟- 46
»چون محاسن سالح بر این جمله در ضمیر متمکن شد خواستم که به عبادت آراسته گردم تا ظاهر و باطن به علم و عمل آراسته گردد و چون تعّبد در دفع 

شرارت جوشن محکم است و یکی از ثمرات تقوی آن است که از حسرت فنا و زوال دنیا فارغ توان زیست.«
4( عمل 3( فارغ  2( زوال  1( سالح  

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟- 47

ــــــدان ــــــاه زنخ ــــــری ز چ ــــــس جادوگ ــــدنرگ ــــم افکن ــــاه بابل ــــه چ ــــا ب ــــاروت آس ه

4( ایهام ـ مراعات نظیر ـ کنایه 3( کنایه ـ تلمیح ـ جناس  2( تضمین ـ استعاره ـ تشبیه  1( استعاره ـ تشبیه ـ تلمیح 
آرایه های ذکرشده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 48

ــو عالم ســوز شــد1(  ــرم مــن حســن ت ــگاه گ ــرداز ن ــراب ک ــو را مح ــروی ت ــاق اب ــن ط ــت م )حس آمیزی ـ تشبیه(طاع
ـــه روی 2(  ـــاندت ب ـــتین گل افش ـــر آس ـــمن گ ــود دش ــر بـ ــن بتـ ــنگ فالخـ ــرخ و سـ ــر چـ )کنایه ـ استعاره(از تیـ
)تلمیح ـ استعاره(عقلــم از شــورش چو مجنون اســت و لیلی روی توچشمم از زاری چو فرهاد است و شیرین لعل تو 3( 
ک راه تو هــر کس کــه جبهه ســایی کرد4(  )ایهام ـ جناس(تمــام عمــر چــو خورشــید خودنمایــی کــردبــه خــا

آرایه های »ایهام ـ تشبیه ـ جناس ـ تلمیح ـ حس آمیزی« به ترتیب در کدام گزینه به کار رفته است؟- 49
شــرمی از مظلمــۀ خــون سیاووشــش بــادالف( شـــاه ترکان ســـخن مدعیان می شنود
بــه روزم مرده از هجران و شــب را زنــده می دارمب( چو شمعم در غمت سوزان و اشک از دیده می بارم
چشــم نرگــس بــه شــقایق نگــران خواهــد شــدج( ارغــوان جــام عقیقــی به ســمن خواهــد داد

ــرد( شیرین غمی ست عشق ولیکن زمان کجاست؟ ــده  ت ــک دی ــور، لی ــه بخ ــت ک ای دل بگویم
ــده ( آن ســــهی سرو روان از ســــر پا ننشیند ــا نکن ــر و بی پ ــده را بی س ــن دلش ــا م ت

4( ج ـ ه  ـ ب ـ الف ـ د 3( ه  ـ ب ـ ج ـ د ـ الف   2( ج ـ ب ـ ه  ـ الف ـ د  1( ب ـ د ـ ه  ـ ج ـ الف 
کدام آرایه در بیت زیر به کار نرفته است؟- 50

ــه ــد غنچ ــو دم زن ــگ ت ــتۀ تن ــر ز پس گ ــدرد«»ا ــن ب ــش ده ــا در دم ــاد صب ــیم ب نس
4( تشبیه 3( تشخیص  2( استعاره  1( جناس همسان 

پدیدآورندگان آثار زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- 51
»الهی نامه ـ قابوس نامه ـ داستان های صاحبدالن«

2( سعدی ـ سعدالدین وراوینی ـ اشتهاردی 1( عطار نیشابوری ـ سعدالدین وراوینی ـ زهرا کیا 
4( عطار نیشابوری ـ عنصرالمعالی ـ اشتهاردی 3( مولوی ـ عنصرالمعالی ـ وجدانی  

در کدام گزینه »مسند« وجود دارد؟ - 52

ــاب1(  ــ ــان عقـ ــ ک دل و جـ ــا ــ ــت غمنـ ــ چــــــو از او دور شــــــد ایــــــام شــــــبابگشـ
ــد2(  ــی ننوشــتی و شــد ایامــی چن ــو پیغامــی چنــدحســب حال ــه ت ــو کــه فرســتم ب محرمــی ک
روزگار3(  بگــــــردد  و  بگردیــــــد  دل بــــــه دنیــــــا درنبنــــــدد هوشــــــیاربــــــس 
ــچ4(  ــداری هیـ ــر نـ ــت خبـ ــاوراء طبیعـ درون خانــه چــه دانــد کســی کــه پشــت در اســتز مـ

در متن زیر به ترتیب چند واژۀ »وندی، مرکب و وندی ـ مرکب« به کار رفته است؟- 53
گر از نویسندگی حتی از  »سراسر کتاب بیهقی مشحون است از گفت و گوهای اشخاص این سخنان در نهایت زیبایی و گویایی به قلم آمده است. طوری که ا
لحاظ داستان پردازی بنگریم بهتر از این نمی توان محاورات شخصیت ها را تنظیم کرد. وی در بیان رویدادها مثل نویسنده ای باریک بین و نکته سنج حوادث 

را به تصویر کشیده است.«
4( نه ـ یک ـ سه 3( ده ـ یک ـ چهار  2( نه ـ دو ـ سه  1( ده ـ دو ـ چهار 
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نوع فعل مشخص شده در کدام بیت نادرست است؟- 54

ــی خســرو را1(  ــی عشــق نصیحــت چــه کن )مضارع اخباری ـ مضارع اخباری(بــاری آن کــس کــه نصیحــت شــنود عاقــل هســتاز پ
ــش 2(  ــر زلف ــا از س ــورد قف ــر خ گ ــدل دل ا باشــدبی شــده  کل  کا خــم  اســیر  کــه  )مضارع اخباری ـ ماضی التزامی(شــادم 
)ماضی نقلی ـ ماضی ساده(کــه لعلــی دم بــه دم زیــن دیــدۀ پــر گوهــرم افتــدمرا هم چشم من کشته است و هست این ها همه از من3( 
ــم4(  ــدۀ بخت ــود دی ــدار ش ــه بی ــت ک ــت اس )مضارع التزامی ـ مضارع التزامی(وز چنــــگ غــــم و درد و عذابــــم برهانــــدوق

در کدام گزینه واژۀ »وندی و وندی ـ مرکب« به کار نرفته است؟- 55

ــــــبانه ایای نــور دیــده از همــه آفــاق خوش تــر اســت1(  ــ ــــــواب ش ــ ــــــه و خ ــ ــــــگاه الن ــ آرام
از گــذار دل گالبــی بــر رخــم پاشــیده اســتتــا مرا عشــقت چو شــبنم دیــدۀ بی خــواب داد2( 
نـگاه اسـتعرق فشــانی شــبنم دریــن حدیقــه گــواه اســت3(  انفعـال  کـه هـر طـرف نگـرد دیـدۀ 
ــت4(  ــ ــکار اسـ ــ ک آشـ ــال ــ ــی افـ ــ ــتخودکامـ ــ ــان اسـ ــ ــگان نهـ ــ ــا خفتـ ــ ــدۀ مـ ــ از دیـ

ابیات زیر در توصیف چه کسانی است؟- 56
ــــــــی ــــــــگ و برازندگ ــــــــه رن ــــــــه هم ــیگل ب ــ ـــن زندگـ ــ ــو م ــ ـــد از پرتـ ــ می کن
ــری ــ ــ ــردۀ نیلوف ــ ــ ــن پ ــ ــ ــن ای ــ ــ همســریدر ب منــی  چــو  بــا  کنــد  کیســت 

2( آن که اندر خزان قدرت اوست 1( آن که از هر طرفی خلق بر او کرده هجوم 
4( هر کسی دارد در سینه تمّنای دگر 3( هر آن که کار د اندر زمین جهل غرور  

کدام بیت با بیت »تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من / هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود« قرابت مفهومی کم تری دارد؟- 57

ــو1(  ــت در دل ت ــر ننشس ــار دیگ ــه ی ــی ک دیگــر؟گفت یــار  بهــر  از  می گــذاری  جــای  تــو 
بــه دل تویــی و ســخن بــر زبــان بــه جــای دگــرمنــم بــه خانه، تن این جــا و جان بــه جای دگر2( 
ــان در دلیــک شــهر پــر از خوبــان، َده بــاغ پــر از گل هــا3(  ــدار هم ــده، دل ــم دی ــای نه ــد ج ص
ــه نیســت4(  ــه جــای حوال ــر مگــوی ک ــا را دگ شــویمم ســپر  را  دگــری  نــاوک  کــه  کــو  دل 

کدام بیت با بیت »چو در وقت بهار آیی پدیدار / حقیقت پرده برداری ز رخسار« قرابت مفهومی دارد؟- 58

ــت آیین، گل1(  ــرد بهش ــه رخ ک ــه ب ــاغ را گرچ بــه رخ رنگیــن گلب نباشــد  همچــو روی تــو 
چون شـود منزل عیان سنگ نشان بی حاصل استحق شناســان بی نیازنــد از دلیــل و رهنمــا2( 
آن رســد در ســر آن آیــت کــه حکمت را در اســتهر رگی از هر ورق از صنع بی چون، آیتی اسـت3( 
نخــل مــرا شــکوفه بــه فصــل خــزان رســیدشــد خاطــرم شــکفته کــه کاری شــگفت شــد4( 

مفهوم کلی »نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی« در کدام بیت تکرار شده است؟- 59

کــه دایــم در عقــب باشــد بهــاری هــر زمســتان رابه هجران ســیف فرغانی مشــو نومید از وصلش1( 
ــس2(  ــردد آن ک ــد نگ ــه نومی ــد ک ــت امی کــه تــو را در دل و در دیــدۀ حیــران جویــدهس
ــر درد را دواهــر رنــج را امیــدی و هــر نــاز را ســبب3(  ــ ــدی و هـ ــ ــد را کلیـ ــ ــر بنـ ــ هـ
ــشبــر گشــته ام ز کــوی تــو بــا یــک جهــان امیــد4(  ــ ــدگاه خوی ــ ــاد ز امی ــ ــس مب ــ ــد ک ــ نومی

مفهوم کدام بیت با مفهوم بیت »کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید / قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام« هم خوانی ندارد؟- 60

یــاد اســت ایــن ســخن ز یکــی نامــور مــرانــام قضــا خــرد کــن و نــام قــدر ســخن1( 
ــا گـر شـدیم از بـاده بدنام جهان تدبیر چیسـت؟2(  ــر م ــت از روز ازل تقدی ــه اس ــن رفت ــن چنی ای
ــا3(  ــه داد رض ــوش آن ک ــر، خ ــد متغّی ــا نش ــا آورد قض ــته اش قضـ ــر برگشـ ــر سـ ــه بـ ــه  هرچـ بـ
نیســت ممکــن شســتن این صنــدل ز پیشــانی مراچون گهر گرد یتیمی سرنوشت من شده است4( 
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پاسخ تشریحی آزمون 1 

3  معنای درست واژه ها  1
عطّار: دارو فروش ـ عطر فروش

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

بسیار روزی دهنده
افزال  افضال )هم خانوادۀ فضل( 3  4
3  بررسی سایر گزینه ها  4

1( چو موج )تشبیه کس به موج( / عنان اختیار  تشبیه
2( زنگ کدورت )تشبیه کدورت به زنگ(

4( خود بود گنج )شخص به گنج(
1  بررسی گزینه ها  5

1( تشبیه  سلطنت فقر 
2( تلمیح به داستان حضرت یوسف )ع( / یوسف جان  تشبیه / جان را 

بریدن  کنایه از جدا کردن
3( تلمیح به داستان حضرت آدم )ع( / چون دانۀ گندم  تشبیه / 

ک  شدن دل  کنایه  خامی و چا
4( کمند رشتۀ عمر  تشبیه / تلمیح به داستان حضرت خضر / از کمند 

سر کشیدن  کنایه
2  بررسی سایر گزینه ها  6

1( روی ـ روز
3( دست ـ است / است و اسب

4( َمَکن و مکان ـ کان ـ مکان / آن ـ کان )ی در »کانی« حساب نمی شود(
ک اشاره دارند،  7 گزینه های )1(، )2( و )4( به خلقت انسان از خا  3

ولی گزینۀ )3( اشاره به حتمی  بودن مرگ و ناپایداری دنیا دارد.
مفهوم بیت سؤال و گزینه )2( ناتوانی از توصیف خدواند است. 8  2

 بررسی سایر گزینه ها 
1( شاعر از ناتوانی از وصف پیامبر )ص( سخن می گوید.

3( ناتوانی از توصیف جود و بخشش است.
4( ناتوانی از توصیف حسن یار است.

با  9 یار  چهرۀ  شدن  آشکار   )2( گزینۀ  و  سؤال  بیت  مفهوم   2
فرارسیدن بهار است.

 بررسی سایر گزینه ها 
1( نکوهش هستی و جسم که هم چون حجاب است.

3( اوست که چهرۀ زیبارویان بهشتی و عروسان بهاری را آشکار می کند.
4( سرخی چهرۀ یار از اشک خونین اوست.

مفهوم بیت سؤال و موارد )الف( و )ج( روزی رسان بودن خداوند است. 10  1
ک چون صدف است. ب( عّلت روزی یافتن داشتن دهانی پا

د( علت روشن بودن ماه، لطف و احسان خورشید است.

پاسخ تشریحی آزمون 2 

2  معنای درست واژه ها  11
معرکه: میدان جنگ / تابناک: روشن / خجلی: خجالت زده بودن، شرمندگی 

 در معنای واژه ها باید دقت کنیم:
گر واژه ای مفرد است و جمع معنا شده غلط است. الف( ا
گر واژه ای صفت است و اسم معنا شده غلط است. ب( ا
گر واژه ای اسم است و صفت معنا شده غلط است.  ج( ا

بن: ریشه، عمق / چهره نما: مغرور / زهره در: هولناک / پرتو: روشنایی 12  4
برخاست ـ برازندگی ـ نمط 13  1

4  بررسی سایر گزینه ها   14
1( بیافتادیم  بیفتادیم )غلط رسم الخطی(

)ا(  بدون   ... و  بیندیشد  بینگارد،  بیفروزد،  بیفتاد،  چون:  واژه هایی   
نوشته می شوند.

2( بحر 
3( گذاردن: 

گزاردن 

انجام دادن: شکرگزار
ادا کردن: حج گزار

تعبیر  کردن: خواب گزار
بیان  کردن: خبرگزار

گذاردن 
نهادن و قرار دادن  شماره گذار

تأسیس  کردن  بنیان گذار
رها  کردن و اجازه  دادن  بگذار

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

2  بررسی سایر گزینه ها   15
1( نازیدن غنچه  تشخیص / خندیدن غنچه  تشخیص

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

3  بررسی سایر گزینه ها   16
1( شام ـ روز / شام ـ چاشت

2( درد ـ دوا
4( رو ـ مان / است ـ نیست
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4  بررسی گزینه ها   17
1( رنگین سخن  حس آمیزی / رنگ باختن  کنایه

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

4( دست نفس  تشخیص / تشبیه ندارد.
3  بررسی سایر گزینه ها   18

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

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

 خون + ریخت  کنایه است نه مجاز
به شرط وجود  واژه ای است در غیر معنی حقیقی خود  به کار رفتن  مجاز: 

عالقه و قرینه
 مسابقۀ فوتبال بین ایران و کره برگزار شد.

که در مثال باال: مقصود از ایران و کره تیم فوتبال ایران و کره است.
عالقه: پیوند و تناسبی است که میان حقیقت و مجاز وجود دارد.

قرینه: نشانه ای است که ذهن را از حقیقت باز می دارد.
عالئق مجاز بسیار زیاد است و ما در این جا به چند مورد اشاره  می کنیم:

1( جزئیه: آوردن جزء و ارادۀ کل:  که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را
مجاز از انگشتر  

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

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

 گاهی مظروف آورده می شود و ظرف اراده می شود.
 گل در بر و می در کف

جام  
4( آلیه: آوردن ابزار امری به جای واژۀ اصلی

کز عهدۀ شکرش به در آید  از دست و زبان که برآید 
گفتار اعمال   

5( آوردن سبب امری به جای واژۀ اصلی: گر من از دوست بنالم نفسم 
مجاز از سخن صادق نیست 

6( الزمیه: آوردن الزمۀ امری به جای واژۀ اصلی: محتاج قصه نیست گرت 
قصد خون ماست

کشتن  
7( عالقۀ شباهت: واژه ای را به مناسبت شباهت به جای واژۀ دیگری به کار برند: 

 نرگس او که طبیب دل بیمار من است.
چشم  

1  بررسی گزینه ها   19
1( بهشت و حور مراد من از طاعت می باشد ولی دیدار یار بهشت جاودان

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

صفت پرسشی چون یار حاضر است ز اغیار غم مخور 
نهاد  

3( ســگان در پرده پنـهان هستند ای دوسـت
منادا  

ک مغز هستی بیش از این پوست را ببین. گر پا ا
مفعول 4( وفاقی در تیرش نیست ولی در قصد من باری 

نهاد چـو جان با تن درآمیزد چو می با آب درسازد. 
نهاد  

امین در صورت سؤال نقش مسند دارد. )امین گنجینۀ عشق شد.( 20  1
 بررسی گزینه ها  

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

3( گشت  به معنای چرخیدن است و مسند نمی پذیرد.
4( شد  به معنای »رفت« است و اسنادی نیست و »نعره زنان« قید است.

مفهوم بیت سؤال و گزینه های )2(، )3( و )4( غرور و تکبر و  21  1
خودبرتربینی است.

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

مفهوم بیت سؤال غرور و خود برتربینی است و مفهوم مقابل آن  22  3
تواضع و فروتنی است و این مفهوم در گزینۀ )3( تکرار شده است.

 بررسی سایر گزینه ها  
1( غرور و خود برتربینی

کید بر بی نظیر  بودن 2( تأ
کید بر سختی فراق و بی توجهی معشوق به عاشق 4( تأ

کید بر راست گویی است و این مفهوم در  23 مفهوم عبارت سؤال تأ  2
گزینه های )1(، )3( و )4( تکرار شده است.

 بررسی سایر گزینه ها  
1( آن چه از صدق بگویم

3( نشان دوست درستی و راستی است.
کید بر صدق و راست گویی و نفی دروغ گویی 4( تأ

مفهوم عبارت سؤال توصیه به قناعت و رازق بودن خداوند است  24  3
که در گزینۀ  )1(، )2( و )4( آمده است.
3( درخواست سختی و درد در راه عشق

مفهوم بیت های )1(، )2( و )4( نکوهش عیب جویی است. 25  3
کید بر پوشاندن عیب خود است. گزینۀ )3( تأ

پاسخ تشریحی آزمون 3 

ــاع /  26 ــص، طم ــع: حری ــدنی / مول ــن، ناش ــال: غیرممک مح  1
ارتجاالً: بی اندیشه سخن  گفتن / استرحام: طلب رحم

سگال: اندیشه، فکر 27  1



214

گذاردن  روزگار گذراندن  سپری کردن عمر است. 28  4
غزا  قضا / غزا: جنگ / قضا: تقدیر و سرنوشت 29  3
3  بررسی گزینه ها   30

1( افسر عشق / بحر دل/ گوهر عشق
2( لعل لب / نار هجران

3( رشتۀ صبر / مقراض غم / آتش مهر / چو شمع
4( مرغ دل / بستان سرای عشق / دل به طایر

4  بررسی سایر گزینه ها   31
3( آواز نرم 2( آه سرد  1( نیرنگ رنگارنگ 

حس آمیزی: آوردن لغات مربوط به حس های مختلف کنار هم را گویند.
جــواب تلــخ می زیبــد لــب لعــل شــکرخا را 

حس شنوایی + حس چشایی  
گر برای چیزی که حس ندارد حس قائل شویم، باز هم حس آمیزی است.  ا

شـــــد.  آبی رنـــــگ  فریبـــــی  آســـــمان 
فریب  حسی ندارد و ما برای آن حس بینایی را قائل شده ایم

ــی  ــ ــار دارم دیدنـ ــ ــی گفتـ ــ ــی از رنگینـ ــ باغـ
حس بینایی + حس شنوایی  

2  بررسی گزینه ها  32
 / کسری  و  مزدک   / سامری  و  )ع(  موسی  داستان حضرت  تلمیح    )1

تشبیه: موسی عهد کسری وقت / چو سامری و مزدک / جناس ندارد.
/ جناس  )ع(  یعقوب  و حضرت  )ع(  ایوب  داستان حضرت  تلمیح    )2
 سوخته ـ ساخته / تشبیه: ایوب وار ـ یعقوب وار ـ آتش بال ـ کلبۀ احزان
3( تشبیه  ابرو به محراب / پروانه صفت  تشبیه / گرددـ  گرددـ  جناس 
4( تشبیه  زاغان  چو ابابیل / تو ابرهه / بیت حرام به معبد تشبیه 

شده /  تلمیح به داستان ابرهه

ـ  33 بزرگان  ـ  ـ سعدی  ـ کسانی  ـ شناخته  وندی: متخصصان   1
متکرری ـ گونه

مرکب: سبک ساز ـ ژرف ساخت
وندی ـ مرکب: یکنواختی ـ رعایت نکردن

بنوشید  فعل امر 34  2
 در دستور زبان فارسی امروز »مضارع ساده« وجود ندارد و مضارع 

ساده در جایگاه مضارع اخباری و مضارع التزامی به کار می رود.
2  بررسی گزینه ها   35

1( وندی: سروری / مرکب: رهبر / وندی  ـ مرکب: رهبری
2( وندی ـ مرکب: عربده جوی ـ نیم شب / وندی ـ مرکب: افسوس کنان

3( وندی: یاران / مرکب: ذوق بخش / وندی ـ مرکب: میخواران
گشوده / مرکب: گلبانگ / وندی ـ مرکب: دل افگاران 4( وندی: ناله ـ نا

این  36 و  است  کاری  ریا و  تظاهر  نکوهش  سؤال:  عبارت  پیام   3

مفاهیم در گزینه های )1(، )2( و )4( تکرار شده است.
گزینۀ )3( بی توجهی به ظاهر و توجه به باطن

مفهوم عبارت سؤال: سختی و خوشی های جهان ناپایدار است  37  1
و نباید به آن ها دل بست.

گزینۀ )1(: شاعر می گوید که سایۀ هما )پرندۀ خوش بختی( و جغد )پرندۀ 
 بدبختی( در نظرش یکسان است و به آن ها بی توجه است.

مفهوم عبارت سؤال: بی فایده بودن نصیحت 38  2
 بررسی گزینه ها  
کید بر پند پذیری 1( تأ

2( بی فایده بودن نصیحت
3( همۀ اعضای بدن او را پند می دهند.

کید بر پذیرا بودن نصیحت و عمل  کردن طبق نصیحت 4( تأ
مفهوم بیت سؤال: جبر گرایی و حتمی  بودن سرنوشت است. 39  1

 بررسی گزینه ها  
1( بیدل دهلوی می گوید که سرنوشت را نمی توان تغییر داد.

2( شهرت عنقا )سیمرغ( هرگز از میان نمی رود.
3( درویشان با همت بلند می توانند قضا را تغییر دهند.

4( در این بیت )از قضا( به معنای اتفاقاً است و ربطی به سرنوشت ندارد. 
)حاجت روایی(

مفهوم عبارت سؤال و گزینه های )1(، )3( و )4( تأثیر هم نشین بر  40  2
انسان است.

گزینه )2(: متناسب بودن برخورد

پاسخ تشریحی آزمون 4 

4  معنای درست واژه ها   41
نمط: روش، شیوه / ضمایم: پیوست ها / اقبال: خوش بختی / عنود: ستیزه کار

حجب: شرم و حیا 42  3
قرابت: خویشی / ارتجاالً: بی درنگ گفتن / صبیان: کودکان /  43  1

بدسگال: بداندیش
واژه های غلط: 44  2

صواب ـ نفاذ
3  بررسی سایر گزینه ها  45

4( ظفر 2( طبع  1( محجوب 

صالح 46  1
نرگس  استعاره از چشم 47  1

هاروت آسا  تشبیه )آسا  پسوند شباهت است.(
تلمیح  به داستان هاروت
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4  بررسی گزینه ها  48
1( طاق ابرو  تشبیه / نگاه گرم  حس آمیزی
2( آستین افشاندن  کنایه / چرخ  استعاره 

3( تلمیح به داستان شیرین و فرهاد / لعل  استعاره از لب

4( خودنمایی کردن 
جناس نداردمغرور شدن

نمایش دادن خود

2  بررسی موارد  49
الف( تلمیح به داستان سیاوش

ب( چو شمع  تشبیه

ج( نگران
مضطرب 

در حال نگریستن

د( غم شیرین  حس آمیزی
ه ( سرو ـ سر  جناس / با ـ تا  جناس

پسته  استعاره از دهان/ باد صبا و غنچه که دهن دارد   50  4
تشخیص

غنچه که دم می زند  تشخیص
دم )سخن( ـ دم )لحظه(  جناس همسان / دم: مجاز از سخن

تشبیه ندارد.
51  4
1  بررسی گزینه ها  52

ک ـ دور 1( غمنا
2( شد  به معنای گذشت یا رفت است و اسنادی نیست.

3( گردید  چرخیدن
4( است  وجود دارد.

وندی: بیهقیـ  سخنانـ  زیباییـ  گویاییـ  طوریـ  نویسندگیـ   53  1
بهتر ـ محاورات ـ شخصیت ها ـ نویسنده ای )10(

مرکب: باریک بین ـ نکته سنج )2(
وندی ـ مرکب: سراسر ـ گفت و گوها ـ داستان پردازی ـ روی دادها )4(

افتد  می افتد )مضارع اخباری( 54  3
1  بررسی گزینه ها  55

1( وندی: دیده ـ آرامگاه ـ شبانه ـ خوش تر
2( وندی: دیده ـ بی خواب / وندی ـ مرکب: گالبی

3( وندی: دیده / وندی ـ مرکب: عرق فشانی
4( وندی: دیده ـ خفتگان / وندی ـ مرکب: خودکامی

در ابیات سؤال مفهوم کلی غرور و تکبر است که در گزینه )3(  56  3
آمده است.

غیر از یار محبت کسی دیگر در دل عاشق جای ندارد. 57  2
گزینه های )1(، )3( و )4( نیز به همین مفهوم اشاره دارند.

گزینۀ )2(: تن من این جاست اما جان و روح من نزد معشوق است.
در زبانم کسی دیگر است و در دل معشوق.

فرارسیدن بهار  آشکار شدن چهرۀ خداوند است 58  3
 بررسی گزینه ها 

1( هر چند که گل باغ را زیبا کرده است اما گل مانند رخ زیبای تو نیست.
2( حق شناسان نیاز به راهنما ندارند وقتی منزل آشکار است سنگ نشان 

)کعبه( بی فایده است.
3( همۀ برگ ها نشانه ای از خلقت بی نقص خداوند است.

4( کاری شگفت صورت پذیرفت؛ نخل من در فصل خزان شکوفه داده )این که 
خاطر من شکفته شد مانند این است که نخل من در خزان شکوفه داده است.

پایان ناامیدی امید است. 59  1
 بررسی گزینه ها 

1( در پایان زمستان بهار وجود دارد.
2( آن کسی که تو را در دل و دیدۀ حیران بجوید امید آن هست که نا امید نشود. 
3( هر رنج امیدی و هر نازی سبب دارد، هر بندی کلید دارد و هر درد دوایی دارد. 
امید  از محل  امیدوارم که کسی  برگشته ام.  امید  با یک دنیا  تو  از کوی   )4

خود ناامید مباد.
مفهوم بیت سؤال: جبرگرایی و قضا و قدر است. 60  1

 بررسی گزینه ها  
انسان  از یک  را  این سخن  و  دارد  نام  قدر  دارد و سخن  نام  1( خرد قضا 

مشهور به یاد دارم. 
2( علت بدنامی ما آن است که از روز ازل تقدیر ما این بوده است.

بر  به آن چه  به حال آن که نسبت  قابل تغییر نیست خوشا  ما  3( سرنوشت 
سرش می آید راضی است.

4( گرد یتیمی سرنوشت من شده است و امکان این که این سرنوشت را تغییر 
بدهی نیست.

پاسخ تشریحی آزمون 5 

1  در حال: فوری / مسلخ: جای پوست کندن، جای کشتن  61
 و پوست کندن گاو و گوسفند، کشتارگاه، رختکن  حمام / مکاری: کرایه دهنده /

اهلّیت: لیاقت و شایستگی
2  بررسی سایر گزینه ها   62

1( فرج  رهایی / 3( برکات  یمن ها / 4( قلیه  نوعی غذا با گوشت
4  بررسی گزینه ها   63

1( ازار: به معنای لنگ و شلوار است.
عذار: رخسار و چهره که با همین معنا در بیت صحیح است.

2( ازار: ُلنگ، مندیل، دستار صحیح است.
3( گام گذاردن: به معنای قراردادن پا است و با همین شکل صحیح است.

4( خار: تیغ گل )معنای به کاررفته در بیت( / خوار: زبون ـ پست




