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 ادبیات فارسی یکی از پر اهمیت ترین و در عین حال چالش برانگیز ترین مباحث کنکور، 
در تمام سال ها بوده است .موقعیت قرار گرفتن ادبیات در دفترچه سواالت و همچنین 
گستردگی این درس، باعث پر اهمیت شدن آن است .در نظام قدیم آموزشی ،ادبیات 
فارسی شامل  پنج بحث ]لغت و امال ،تاریخ ادبیات ،آرایه ادبی، دستور زبان و قرابت 
معنایی[ است  اما در نظام جدید آموزشی ،ادبیات فارسی  به سه  قلمرو زبانی، ادبی 
و فکری تقسیم شده است. هدف از قلمرو سازی در  ادبیات، باال بردن قدرت تحلیل 
دقیق و علمی متون ادبی است .همچنین بررسی تست های کنکور در سال های اخیر 

نشان می دهد  هدف اصلی در طرح  25 تست ادبیات فارسی، سنجش هم زمان  قدرت تحلیل زبانی، ادبی و فکری است.
که ،به عنوان مثال  در حل تست امال باید قرابت معنایی  بدانیم و در تست زبان فارسی  گونه ای است  آمیختگی مباحث به 
کمک بگیریم ، مباحث از هم منفک و جدا نیستند و از یک انسجام مفهومی برخوردارند .بنابراین عالوه  باید از آرایه ادبی  
کنکور و همچنین چالش های تست، اهمیت بسزایی دارد. بر شناخت و مهارت درهر  سه قلمرو ، شناخت خط مشی طراح 
کنکور 99، وجود تست ها پر چالش و همچنین آمیختگی مفاهیم  کنکور 99  مصداق بارز این ادعا است .در  گفت،   می توان 
در 25 تست، بارز و مشهود است. فارغ از شیوه  طرح تست نوین و شگرفت در تاریخ ادبیات ،در دیگر مباحث نیز شاهد 

تست های قوی و مهمی بودیم.
باید بدانیم عالوه بر دانش و مهارت علمی، باید نحوه برخورد با  تست را بدانیم وبا  چالش های آن   آشنا شویم  تا بتوانیم از  

کنکور  1400 موفق و سربلند بیرون آییم. ادبیات 

کتاب دور دنیا در نیم ساعت  ادبیات فارسی، با انتخاب تست های مهم و پر تکرار کنکور و ارائه درسنامه های موجز و  فشرده 

به شناخت چالش های تست کمک می کند . در این کتاب طبقه بندی مناسب و  همچنین تکنیک های حل تست، 
موضوعی تست ها به شما  کمک می کند تا در تمامی مباحث، با شیب مالیم و تکرار مفید، به مهارت کامل در حل تست و 

همچنین یادگیری آسان  دست یابید .
کتاب برای دوران جمع بندی بسیار مفید است و درسنامه های موجز به همراه حل تست ،یادگیری شما را در دوران  این 

جمع بندی تکمیل و تثبیت می کند . 
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)تجربی 97 - اختصاصی انسانی 97(11 کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  بیت زیر با 
گــــداز اســت ای مجلســیان ســــــوز دل »حافــظ« مسکـــیـــــن کــــــه در ســــــوز و  از شــمــــع بپرسیـــد 

کــه بــه ســویش مــن جان ســوخته از شــوق کـنــــم بــــال و پــــــر ایـــن جـــــاست 1( شــمعی  پروانـــه صفـــت بـــــاز 

ــاران مجلــس دل نســوخت ــر مــن از ی ــر روی زرد2(  هیچ کــس را ب کـــه اشــکـــــش مـــــی رود بــــ شمـــــع را بـیـنـــــم 

اشـــــک مـــی آمـــــد و دل ســـــوخــتــــــــه رســـــــوا مــی کـــــرد3( شمـــــع، خـــــود ســـــوِز دل خـــــویش نهان داشت ولی

کــه ســـوزنــــــده و سـرکــــش باشــد کــــــــه پـــروانـــــه در آتـــــش بـــاشـــــد4( شمـــــع مسکیـــــن نــه  قسـمـــــت ایـــــن بـــــود 

)ریاضی - 97(21 کدام بیت »تقابل« مفهومی دارد؟   بیت زیر با 
کـــمـــنـــــد نظـــــر شـــــدم او را خــود الـتــفـــــات نـــبــــــــودی بــــه صــیــــــد مـــــن مــن خـــویـــشـــتــــن اســـیــــــــر 
ب را 1( »سعـــــدی« چو جورش می بری نزدیک او دیـــگر مـــرو

ّ
ای بـــی بــصـــــر مــــن مــــی روم او مــی کــشــــــد قــــــا

گـــــر چــــــه از حــیـــــــا دارد نـــظـــــر بـــر پـشـــت پــای خـــود ولـــــی مـــژگــــــان شــوخـــــش از تـــــه دل هـــــــا خــبـــــــر دارد2( ا

کــــردی کـــوه کــــــن  کــــه در نـــظــــــر بــــازی عـــیـــب  کـــــاش یک نـــظـــــــر دیـــــدی عـــشـــوه هـــای شــیــریـــن را3( آن 

کـــــرده ای پـــشـــیـــمـــــان بـــــــاش4( دگـــــر بـــــه صـــیــــــــد حــــــــرم تــیـــــــغ بــرمـــکـــــش زنــهـــــار کـــــه بـــــا دل مـــــا  وز آن 

)انسانی - 97(31 کدام بیت دریافت می شود؟   مفهوم بیت زیر، از 

کـــــانـــــدر چــــــوب زایـــیـــــــده اســــت حـــــــال نــــــهـــــــــال کـــــرم  وقــــــــت  را  چــــــــوب  بـــدانــــــــد  کــــــــی 
کـــجـــــــــا 1( ز روی دوســــــت دل دشــــمــــــنــــــــان چــــــــه دریـــابــــــد کــــجـــــــــــا شــــمــــــــــع آفــــتــــــــاب  چـــــــراغ مــــــــرده 

کـــــــار نـــدانـــســـت در انــــــکار بــمـــــانــــد2( هـــــر کــــــه شــــــد مـــــحـــــــرم دل در حـــــــرم یـــــار بـــمــــانــــد کـــــه این   وان 

گــــل مـــرغ ســـحــــر دانــــد و بــــس کــــه نــــه هــــــر کــــــاو ورقی خــــوانـــــد مـــعــــــانی دانــســــت3( قـــدر مـجـــمـــــوعـــۀ 

کـــــآفــتـــــــاب چیســت4( چنــــــــدین هــــــــــزار ذّره ســــــــراســـــیـــــــمــــــــه می دونــــد در آفـــتــــــــاب و غـــافـــــل از آن 

)انسانی - 97(41 منظومۀ زیر، با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد؛ به جز .............. .  
کـــــــه در ایـــــــن نـــزدیــــــکی اســـــت  الی ایــــن شــب بـــوهــــــا، پـــــــای آن کـــــاج بـلــنـــد ... ... و خـــدایـــــــی 
بـــــــود بــــــا او  مـــی کـــــــرد 1( بــی دلـــــــی در هـــمـــــــه احـــــوال خـــــــدا  خــــدایـــــــــا  دور  از  و  نــمـــی دیــــــدش  او 

کــــــــه بــــــاشــــــــد تــــــــا تــــــوانــــــــی کــــــــاری  دانـــــــــــــی2( بـــــه هــــــــر  تـــــــــو  دیــــــگـــــــــر  کــــــــــــن  یـــــــــاد  را  خــــــــــدا 

گــــــــردم چــــــو دوست گـــــــــرد جـــــهــــــــان  در مــــیـــــــــان جـــــــــان شــــیـــــــریــــــــن مـــــــــن اوســـت3( مـــــن چــــــــرا 

کـــنـــــار مــــــاست4( جـــــــان، طــالـــــــب جـــمـــــــاِل دل افـــــروز یـــــار مــــــاست کــــــه یــــار مـــا هـــمــــــه دم در  غــافــــل 

)انسانی - 97(51 کدام بیت »کاماًل« یکسان است؟   مفهوم بیت زیر با 
تـــــــا بـــمـــانـــــــد ســـــر زبـــــــان در بـســـتــــــه بــــــه« »از زبــــــــان در ســــــــر شـــــــدی »خـــاقـــانـــیـــــــا«

چـــــون نـــــداری مایــه از الف ســخن خامــوش بــاش 1( خـــنـــــده رســــــوا مــــی نـــمــــــایـــــد پـســتـــۀ خـــامــــوش را 

گـــــوید کـــــه از مــن مّدعـــــی  کـســـــی حـــرف از زبـــــان او2( کمالــــم می شــود عیبـــی  که می ســـازد  چون آن اللی 

ک و حـــــرف تـــــوام در زبـــــان هــنـــــــوز هــنـــــــوز3( گشتـــــم هـــــا زبــــــــان  بــــــــر  تـــویــــــــی  و  زبـــــان  از  افـتـــــادم 

گــــویـــــــــا تــیــــغ مــی بــاریـــــد بر فــــرقم کــــــام دزدیــــدم4( زبــــــان تــــــــا بــــــــود  جهــان داراالمـــان شــــد تــا زبـــــان در 

Nima Yooshij
1276-1338

Home Insert Draw View Help +

Thematic Similarity

N
.Y
os
hi
j

1
2
7
6
-1
3
3
8

جمع بندی+مرور + تسلط بر :

ا�یی را�ب�ت مع�ن
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�ت

                        تو را من چشم در راهم ، شباهنگام

در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام! 

گرم یادآوری یا نه! من از یادت نمی کاهم!!!

ج �ی �ش ا �ی �ی                                                                          �ن

آزمون ] 1[ قرابت معنایی سکانس 1
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ابیات دریافت 61 کدام  از  - تمّنای محبت« به ترتیب،  - نکوهش تقلید  - به ثمر نشستن  - به مقام ارشاد رسیدن  ق و تعّین 
ّ

»ترک تعل مفاهیم 
)انسانی - 97( می شود؟  

کـــــه در دل بـــکـــــارمت الف(  صــد جـــوِی آب بــســتــــه ام از دیــــده بــــر کـــنـــــار  بـــــر بـــــــوی تـــخــــــــِم مـــهـــــــــر 

گــــــوشـــــۀ مـــحـــــراب امـــــامتب(  در خـــرقه زن آتـــش کــــه خـــــم ابـــــروی ســـاقـــــی بــــر مـــــی شــــکــــنــــــد 

 تـا بــه کـــی چـــون خـــامـــه داری حــرف مردم بر زبـــانج( گــر سخـن از خــود نداری به کـــه بـربـنــــدی دهـــان

ایــن آه خون افشــان کــه مــن هــر صبــح و شــامی می زنــمد( دانـــم ســـر آرد غــصــــه را رنـگـیـــن بـر آرد قّصـــه را

کنمهـ( مــن کـــه ره بــردم به گنج حسن بی پایان دوست گــدای هم چــو خــود را بعد از این قــــارون  صـــــد 
2( ب	-	د	-	هـ	-	الف	-	ج	 	 1( ب	-	ج	-	د	-	الف	-	هـ	

4( ج	-	هـ	-	د	-	الف	-	ب	 	 3( ب	-	هـ	-	د	-	ج	-	الف	
)خارج - 96(71 کدام بیت متناسب است؟  که خبر شد، خبری بازنیامد« با مفهوم  کان را  بیت »این مّدعیان در طلبش بی خبران اند / 

خـــرابـــــات بـــــه  نــهـــــاده ام  پـــــا  کـــنـــــون  نـــــه  مـــــن  اوایـــــــــــل 1(  ز  بـــــــــوده ام  کـــــوچـــــــــه  ایــــــن  ســـــــــر  بــــــر 

کــــــه در آن جـــــــا  گـویـنـــده(2( دم نـــتــــــــوان زد بـــــه مـــجــــلـــــــسی  ُمـــهــــــــر خــمـــــوشـــــی زدنــــــد بـــر لـب قـایـــــل )= 

نیـســـت رابــطــــــه ای  هــیــــــچ  تـــــو  بــــا  را  واســـطــــــــه  ــل؟3(  ــه وســـایــ ــد بــ ــون رســــ ــو چـــــ ــال تـــ ــه وصـــــ کــــــــس بـــ

دریــدیـــــــم شــــــــوق  دســـــت  بـــــه  را  تـــــــن  پـــــردۀ  حـــــــایــــــل4(  تـــــــــــو  و  مـــــــــا  مـــیـــــــــان  در  نــشــــــــــــود  تـــــــا 

)زبان - 96(81 گی باد صبا در همۀ ابیات یکسان است؛ به جز ................ .   ویژ

ــاز ــد غـــــّمـــــــ ــده شــــــ ــرا آب دیــــــ ــا و مـــــــ ــو را صـــبـــــــ وگـــــــــرنــــــــه عـــــاشـــــــــــق و مـــعــــشــــــــوق رازداران نــــــــــد 1( تـــ

ـــرود2( ز مــــن چــــــــو بـــــــــاد صـــبـــــا بـــوی خـــــــود دریــــغ مــــدار  ـــر نــــــ ـــه ســــــ ـــوام بــ ـــف تــــ ـــر زلـــ ـــه بـــی ســـــ کــــــ ـــرا  چــــــ

گـــــــو کـــــــه صــــبـــــــا را خـــبــــــر شــــــود3( ای جــــــان، حـــــدیــــث مـــا بـــــــِر دلــــــدار بـــاز  لـــیـــکـــــــن چـــنـــــــان مــگــــــــو 

گــــــوش گـــــــــذاری بــــکــــنـــــــــــد4( کــــــــس نـــیـــــــــارد بــــــِر او دم زنــــــــد از قـــّصــــــــۀ مـــــــــا مـــگــــــــرش بــــــــــاد صـــبـــــــــا 

)زبان - 96(91 کدام دو بیت، با یکدیگر تناسب دارد؟   ی 
ّ

کل مفهوم 

گــر خــــواهـــــی از عــــقـــــل گــریـــزان باش ــو، ســر حلقــۀ طـفــــان بــاش الف( آزادی ا ــرخیل مجانـیـــــن شــ ســ

کـــفــــایــــــت بــــاشـــــــدب( مـن و انــکار شـــراب این چـــه حــکــــایت باشـد؟ غـــالـــــبًا این َقـــَدرم عــقــــــل و 

کــایــــن داوری هـــــــا را بــــــه پـیــــــش داور انـــدازیــــــمج( یکـی از عــقـــل مــی الفــــد یکــی طـامـات می بـافــــد بیـــا 

گـر داند که دل در بـنـد زلـفـ چـــون خــــوش است گــردنــــــد از پـــــــــی زنــجـــیــــــــر مـــــــاد( عقل ا عاقـــــان دیــوانــــــه 

4( ب - د 3( ب - ج  2( الف - د  1( الف - ج 
)زبان - 96(101 کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟   عبارات زیر با 

که دامنم از دست برفت.« کرد  گلم چنان مست  کنم هدیۀ اصحاب را. چون برسیدم، بوی  گل رسم، دامنی پر  که چون به درخت  »گفت: به خاطر داشتم 

کــجــــــا ســـروقــــدی چهره چو یوســف بنمـــــود  عـــاشــقـــــی ســوخته خـــرمـــن چـــو زلــیـــخــــا برخـــاست 1( هـــــــر 

کــســـی بــی خـــویـشـتـن جــــوالن عـشـقی مـی کـند  گـــوی دوســـت2( هـــر  کـــه در خـــواهـــد فــتـــادن   تا بــه چـــوگـــاِن 

بـرفـــــــت3( صــــــورت یــوســــــف، نــادیــــــده صــفــــــت مــی کـــردم کــــــار  از  زبــــــــان ســـخــــــــن  بـدیـــدیــــــم  چــــــون 

کــنــعــــــانی کـــوتــــه نــظـــــــر در چـــــاه  بـــــه مـــصـــــر آ، تـــــا پـــدیـــــد آیـنــــــد یــوســـــف را خــریــــــداران4( تـــــو بـــا ایـــن مــــــردم 

)خارج 96 - هنر 88(111 وه از ابیات مفهومی مشترک دارند؟   گر کدام 
کـیــمـــیــــا الــف(  مــنــســـــوخ شـــــد مــــروت و مــعــــــدوم شـــــد وفــــــــــا  وز هــــــــر دو نـــــام مـــانـــــــد چـــــــو ســیـــــــمرغ و 
کـــشـــــــــور بـــه شـــــاهــــــی تـــو راســــــت گــــــر هـــفــــــت  چـــــــرا رنـــــــج و ســـخـــــتــــــــی هــمـــــــه بهــــــِر مــاســــــت؟ب(  ا
گـــــزنـــــــــدپ( هــــنــــــــــر خـــــــــوار شــــــــد، جـــــادویـــی ارجـــمــنـــــد نــــــهــــــــــــان راســـــــتـــــــــــی، آشـــــــکــــــــــارا 
نـــهــــادیــــــد روی گـــفــــــتـــــــــار اویت( هـــمـــــــــه ســــــــــــوی دوزخ  بــــــــــه  ســــپـــــــردیــــــــد دل هـــــــــــا 
گشــتــه ســـــت باژگـــونه همـــه رسـم هــــای خـــــلق گـــــــــردون بـــی وفـــــــــاث(  زیــــــــن عـــــالــــــــــم نــبــــــهــــــــــره و 

4( ب	-	الف	-	ث 3( ب	-	پ	-	ت	 2( الف	-	ت	-	ث	 1( الف	-	پ	ـ	ث	
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گزینه ها جمله دو جزیی )نهاد + فعل( وجود دارد به جز ................1361 در تمام 

2( جامه ای دارد ز لعل و نیم تاجی از حباب  1( نشستم تا برون آیی خرامان  

گله از ملک سلیمان می رفت  4( با هزاران  3( می رود و نمی رود ناقه به زیر محملم  

)سراسری هنر - 93(1371 در همۀ ابیات، به جز بیت ........ نهاد محذوف است.  
را1( مــیبــاجوانــانخوردنــمبــاریتمّنــامیکنــد آشــام  درد  پیــر  ایــن  فتنــد  پــی  در  کــودکان  تــا 

نــشــــــــد2( گداخــتجــانکــهشــودکاردلتمــامونشــد و  خـــــــام  آرزوی  ایـــن  در  بســـوختیـــــم 

روز و شــب رفــت  مــن  ایــن دو دیــدۀ  کــز  چنــدان  کـــربــــــا3(  شـــهـــیــــــدان  خــــــون  نـــرفــــــت  هـــرگــــــز 

کــه یکــی چــون تــو در آیــد بـگـشـــــاید4( بخــت بــاز آیــد از آن در  دولــــــت  در  دیــــــدن  تــــــو  مـیــمــــــون  روی 

در متن »پدرم این اوضاع را می دید، پیر و زمین گیر می شد، همه چیزش را از دست داده بود. فقط یک دل خوشی برایش مانده بود. پسرش 1381
)هنر - 93( وه مفعولی یافت می شود؟   گر کتاب و مدرسه دل بستگی داشت.« چند  با تالش درس می خواند و به 

4( دو 3( سه  2( چهار  1( پنج 

این بستان نچید(1391 از  این دکان نخورد /کس رطب بی خار  از  بیت )کس عسل بی نیش  با جملۀ دوم  گزینه ها  اجزای جملۀ دوم همۀ 

مطابق است، به جز ................
دارد بــان  ســایه  ســنبل  ز  گل  گــرد  کــه  دارم  بتــی  دارد 1(  ارغـــــوان  خـــــون  ز  خطـــــی  عــــارضش  بهــــار 
او اســــــــبــــــاب  و  دنـــــــــیــــــــا  بــــــــــر  مـــــــنــــــه  دل  نـــدیــــــــد 2(  وفــــــــــــــــاداری  کــــــــس  وی  از  زانـــــــکـــــــه 

ســحر کــه  خیالــم  دیــد  چنــان  خــواب  در  دوش  پـنـهــــــانی 3(  شـــهــــــم  اصــطـــبــــــل  بــــر  افـــتـــــــاد  گـــــــــذر 

حشــر روز  صبــح  بــه  تــا  نگیــرد  بــر  مســتی  ز  ســر  هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست 4( 

گذرا به مسند وجود دارد، به جز ................1401 گزینه ها جملۀ سه جزیی  در همۀ 
2( خیال روی تو در هر طریق همره ماست  کجاست؟  1( ای نسیم سحر آرامگه یار 

4( دل و دینم شد و دلبر به مالمت برخاست  که قصر امل سخت سست بنیاد است   3( بیا 

)سراسری تجربی - 94(1411 کدام بیت واژۀ قبل از ردیف نقش »مسند« دارد؟   در 

نادانــی روی  از  لیــک  بــاش  مــی  رو  گــرم  ره  ایــن  در  بینـــی1(  کـــران  را  ره  ایـــن  کـــه  هرگـــز  نندیشـــیا  نگـــر 

بینـــی2( تو یک سـاعت چو افریدون به میدان باش تا زان پس کاویـــان  در فـــش  آری  رو  کـــه  جانـــب  هـــر  بـــه 

تــو تــا  آســمان  ســوی  بــود  توانــی  چــون  رو  ســبک  گـــران بینـــی3(  تــــرکیب چـهــــار ارکــــان همـــی خــــود را  ز 

ادبـــاری و  اقبالـــی  بـــر  نالـــش  و  نـــازش  بایـــد  چـــه  کـــه تـــا برهـــم زنـــی دیـــده نـــه ایـــن بینـــی نـــه آن بینـــی4( 

)سراسری زبان - 94(1421 گزینه »مسند به مفعول« نسبت داده شده است؟   کدام  در 
کـوهـســــار سنـگـیــــن  دل  مــــا  اشــــک  ز  شــــد  خــــون  نـکــــــرد1(  اثــــــر  ســخــتــــــش  دل  بــــر  مهــــــر  مســـت  وان 
پیوســتم تــو  جــز  بــا  نظــر  هســتم  تــا  کــه  دانــی  گــر  ا کردن صواب استی2(  که بر من مسکین جفا  گه  پس آن 

ســـاخت ببایـــد  آســـانیش  و  ســـختی  بـــه  کنـــون  نـیــــش3(  و  بـاشــــد  نـــــوش  زنـبـــــور  طـبـیـعــــت  در  کــــه 

مــــــال حــــــرص  و  دنـیــــــا  مـحـّبــــت  از  تــــو  دایــــم  ک4(  خـــــــا دارالـبـــــــای  مـحـنــــت  شـــمــــــرده  نـعـمــــت 
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Persian Grammar

جمع بندی+مرور + تسلط بر :

ارسی �با�ف �ف
ور رف ارسیدس�ت �با�ف �ف
ور رف دس�ت

 من اناری را می کنم دانه ،

                               به دل می گویم:

        خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا بود!! 

ری                                                                          سهرا�ب س�پ

اجزای جمله سکانس 10
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جملۀ دوم عبارت زیر چندجزئی است؟1431
گستردگی حوزۀ عاطفی و هیجان های روحی ممتاز ساخته است و در زبان شعر او منعکس شده و به آن تحرک  گفت: جهان بینی موالنا، شعر او را از لحاظ  »باید 

و شوری بی نظیر ارزانی داشته است«

2( سه جزئی با مفعول 1( سه جزئی با مسند  

4( چهار جزئی با مسند و مفعول 3( چهار جزئی با متمم و مفعول 

)علوم انسانی - 90(1441 ( یافت می شود؟   گذر کدام عبارت جملۀ دو جزئی )نا در 

کرد. کتاب مقدس، ما نسبت به تو وفادار بودیم و در برابر تو جان خود را فدا خواهیم  1( قرآن می خواندند و می گفتند: ای 

2( به انتظار دمیدن آخرین سپیدۀ زندگی و افتخارآمیزترین روز عمر نشسته بودند و صوت قرآنشان روح نواز ملکوتیان بود.

کندو در ذکر خدا غرق شدند. ک ساییدند و هم چون زمزمۀ زنبوران  3( در برابر آفریدگار هستی و عظمت آفرینش، برای آخرین بار چهره به خا

ک های غم آلود بیشتر روشنی را به  گوشه دشت سایه می انداختند و فروغ بی رنگ مهتاب به آرامی پهن می گشت و خا کنار و  4( کم کم بوته های خار در 

خود می گرفتند.
)سراسری ریاضی - 94(1451 گزینه متفاوت است؟   کدام  با توجه به رابطۀ هم نشینی واژه ها، معنی فعل»گشتن« در 

شـــکـــــــل و  گــــشـــــت  بـســـــتـــــه  کــــــــــــه  کــــــــار  هــــــــر  مـــــــــــــــد1(  آ مـــیـــــــســــــــــــر  بـــــــــــــدو  ر  آن  کــــــــــــا

ســـماع و  نقـــل  و  مســـتی  ذوق  بـــاز  گشـــتی  ســـرد  را2(  اخـــاق  خـــوب  مـــاه  گـــه  نا بـــه  بدیدنـــدی  چـــون 

شـــهر گـــرد  گشـــت  همـــی  چـــراغ  بـــا  شـــیخ  دی  آرزوســـت3(  انـســـانــــــم  و  مــلــولـــــــم  دد  و  دیـــــــــــو  کــــــــز 

کــه مســت مســت بــود پــا4( جــام مــی می ریخــت ره ره ز آن  می کوفــت  او  پیــش  و  مســت  می گشــت  ره  ک  خــا

)سنجش - 91(1461 در همۀ ابیات به جز بیت ........ فعل »شد« در معنای »رفت« آمده است؟  

مـــاهـــیـــــــــــــار او  بـــــــدنـــــــــــام  پـیــــــــــر  یـــکـــــــــــی  چـهــــــار 1(  و  شـصـــــت  و  صــــــــد  او  بــــر  ســـــــــال  شــــــده 

کـــــــــــــرد بـیـنـنــــده  دیــــــــــــده  را  مــــــــــــرد  یقــــــیـــــــــن  کـــــــــــــرد2(  آفــــریـــنـــنــــــــــده  بـــــــــــــر  تـکـیــــــــــــــه  و  شـــــــــــد 

دلــکــــــش حـــــــوران  ی  روضــــــــــــــه  آن  شــــــدنــــــــــد  خـــــوش3(  و  خــــــرم  مـیـنـــــــــــو  چـــــــــو  صــحـــرایــــــــــی  بــــــه 

شـــد میخــــــانه  بـــه  دوش  نشـــین  خلـــــوت  زاهــــــد  شـــد4(  پـیـمــــــانه  ســــــر  بـــر  گـــذشــــــت  پیـمــــــان  ســــــر  از 

کویر از ریشه شان 1471 گستاخی در برابر  جمله های عبارت »شور جوانه زدن و امید شکفتن در نهاد ساقه شان می خشکد و در پایان به جرم 

برمی کنند و در تنور می سوزانندشان.« به ترتیب چند جزئی است؟

1( چهارجزئیبامتممومسند-سهجزئیبامتمم-دوجزئی

2( سهجزئیبامتمم-دوجزئی-چهارجزئیبامفعولومتمم

3( دوجزئی-سهجزئیگذرابهمفعول-سهجزئیگذرابهمفعول

4( دوجزئی-چهارجزئیبامفعولومسند-سهجزئیبامتّمم

)سراسری خارج - 98(1481 کدام مصراع »نهاد + مفعول + مسند + فعل« یافت می شود؟   در 

کنی گر بخرامی جهان خراب  2( به ناز  1( بساز با من رنجور ناتوان ای یار  

کوی دوست ک سر  4( آب حیات من است خا کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید  3( به 

)تجربی سال - 97(1491 اجزای تشکیل دهندۀ همۀ عبارات یکسان است؛ به جز ................ 

2( ذوق الهام را در دل هزار دستان خود می کشند 1( مثل بنفشه خود را پنهان می کنید 

4( گل ما چون خوبان تمام، آرام و بی اعتنا با نسیم بازی می کرد گل، هزار صحبت شیرین برایش دارم  3( به نرمی بوی 

)سراسری تجربی - 98(1501 در همۀ مصراع ها »نهاد + مفعول + مسند + فعل« است؛ به جز................  
کند چشم دیو 2( خداوند زر بر  کن      1( درون فروماندگان شاد 

گان تو دل را هدف تیر ستم ساخت 4( مژ 3( گرم خوانده ام سیرت سروران 
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)ریاضی-98(3023 کدام تشبیه وجه شبه ذکر نشده است؟� در 

تــاب و� پیــچ� بــه� افتــد� زخم�خــورده�دل� مــار� چــون� کــنــــــد�تــــــو�را�1(  کــــــه�یــــــاد�طــــــره�پــیـــچــــــان� هـــرگــــــه�

زمــــــان2( چــــــون�رخ�مــــــن�شــــــده�اســــــت�رنــــــگ�زمـــیـــــــن طـــبــــــع� اســــــت� شــــــده� مــــــن� دم� چــــــون�

دارد نـــالــــــه� هــــــزاران� نــــــی� چــــــون� جـــهــــــان� ســـتـــــــــــانی؟3(  شــــــــکر� از� دیــــــد� نــــــــی� یــــــک� کـــــــــه�

شـــمع4( در�وفـــای�عشـــق�تـــو�مشـــهور�خوبانـــم�چـــو�شـــمع چـــو� رندانـــم� و� ســـربـــــازان� کـــوی� شب�نشـــین�

)تجربی-93(3033 گزینه ذکر نشده است؟� کدام  »مشبه« در 

2( چوب دستی منتشا مانند در دستش گرم و روشن بود هم چون شرم  1( قهوه خانه 

4( چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شر میش ناباور / و غم انگیز و شگفت آور 3( گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروارید / پای تا سر گوش 

)خارج-98(3043 کدام بیت، بیشترین تشبیه وجود دارد؟� در 
ذره�ای�چـــون�مـــن�نرقصیـــده�اســـت�در�میـــدان�عشـــق�1( چـــــون�تـــو�خورشـــیدی�نتابیـــده�اســـت�در�ایوان�ُحســـن

اســت چنــد� ســحر� تــا� کــه� دانــد� کــه� فــراق� شــب� کــســــــی�بـــه�زنــــــدان�عــشــــــق�در�بــنــــــد�اســـت2(  مــــــگر�
گســـیخت گــریــبــــــان�دل3( ســـوزن�فکـــرت�شکســـت،�رشـــتۀ�طاقـــت� ک� نـــــو�دوخــتــــــم�چـــا ز� کــــــه� بـــس�

کــــــار�جــهــــــان�بـــی�ســــــر�و�ســـامـــان�خــوش�تـــر4( آشفــتـــه�سخــــــن�چــــــو�زلـــف�جــانــــــان�خــوش�تــــــر چــــــون�

)ریاضی-93(3053 کدام بیت بیشتر است؟� آرایه تشبیه در 

ـــم�1( صـــــد�خــــــار�بـــــا�از�دل�دیــوانــــــه�مـــــا�خــاســـــت ـــره�نـشـســتــیـــ گـــل�چـــهـــ ـــی� ـــه�بـــی�ســـاقـــ کـــ ـــر�روز� هـــ

ک�وجـــــودم�بـــــه�بــــــاد�ده مــــــن2( ای�ســیــــــل�اشــــــک�خــــــا غـــبــــــار� نـنــشــیــنــــــد� کــســــــی� دل� بـــــر� تـــــا�

کشـــیده نـــاز�ســـر� تـــو�از� آفـــریــــــده3( ســـروی�اســـت�قامـــت� نــــــور� از� تــــــو� عــــــارض� اســـــت� مــاهــــــی�

هــــــوس4( مــــــرغ�دل�تـــا�دام�زلـــف�و�دانـــه�خــــــال�تـــو�دیـــد دام� در� افـــتــــــاد� انــدیـــشــــــه�ام� طـــایــــــر�
)تجربی-98(3063 کدام بیت، بیشتر است؟� تعداد تشبیهات 

ـــا� لقـــا�1( ای�بــهــشـــتــــــی�رخ�طـــوبـــــــی�قـــــد�خــورشــیــــــد�لــقــــ جاویـــد� خســـرو� از� خـــوش� بیـــت� ایـــن� بشـــنو�

گــیـــســـوانــــــت تــــــار� وز� ابـــروانــــــت� طــــــاق� از� کــمــنـــدیـــم2(  کـــمـــانــیـــم�هـــم�بــســـتـــۀ� هـــم�خــســـتـــۀ�

ــاج ــن�ذرۀ�مــحـــتـــــ ــده�و�مــــ ــر�درخــشـــنـــــ ــو�مـــهــــ تــــــو�خـــانــــــه�فــروزنــــــده�و�مـــــن�خـــانــــــه�بـــــه�دوشــــــم3( تـــ

ـــم ـــی�مــجـــنـــونــ ـــن�روشـــ ـــوۀ�شــیـــریــ ـــی�از�جــلـــ ـــادم4( گــاهـــ ـــی�فــرهــــ ـــن�مــنـــشــــ ـــدۀ�شـــیـــریـــ ـــی�از�خــنـــ گـــاهـــ

)تجربی-97(3073 در همۀ ابیات، تعداد تشبیه ها یکسان است،  به جز ................ �
قـــامـــتــــــــــــــی� صـــنـــــــوبـــــــــر� رفـــتـــــــــــــــاری� ســـــــــــــــرو� مــــــــــــــــــاه��رخــــــســــــــــاری��مـــــــایـــــــــــــک��مـــنــــــــظـــــــــــــری�1( 

گـــرفـــتــــــار�عــشــــــق�دلـــداری ـــاری2( مـــرا�دلــــــی�اســـــت� کـــ ـــی،�جـــفا گــل�رخـــ ـــمی،� ـــری،�صـــنـــ ســـمـــن�بـــ

نطــق طوطــی� و� حســن� طــاووس� فــّری� همــای� رفـــتــــــاری3(  تــــــذرو� چـــــون� جـــلـــوه�گـــــــری� گـــــــاه� بــــــه�

سمــــــــــن�بویی نســـــــــرین�بری� بنفشــــــــــــــه�زلفی� بـــــازاری4(  نــمـــانـــــــــــــد� بـــــر�حـــســـنـــــش� را� مــــــــــــاه� کـــــه�
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ه اهی اد�بی را�ی
آ

ه اهی اد�بیا را�ی
آ

ا
یست،  سالخی زار می گر

          به قناری کوچکی دلباخته بود !!!! 

املو                                                              احمد �ش
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گزینۀ ............... معنی دو واژه غلط است.4034 گزینه ها به استثناء  در تمام 

کسی شعرسرودن( 1( )شرف: آبرو، بزرگواری( - )فلق: غروب( - )روضه: در سوگ 

ح: نشاط( - )ّبر: بیابان( 2( )کبریا: خداوند( - )مفّر

3( )وجه: صورت( - )ُگردان: یک دسته نظامی( - )والیت: رهبری(

گلیم درویشان( - )خلف صدق: جانشین( 4( )هیون: شتر قوی( - )پالس: 

است.4044 غلط  واژه  یک  معنی   ............... گزینۀ  به استثناء  گزینه ها  تمام  در 

گرفتار، متعّهد( 1( )نادره: بی مانند( - )کالف: نخ و ریسمان( - )بازبسته: 

کارافتاده( - )سور: عروسی( - )رقعه: پاره پاره( 2( )شل: دست وپای از 

3( )مباهات: سرافرازی( - )سنان: تیزی هر چیز( - )مصادره: تاوان دادن(

کوتاه( کردن( - )سر پرزدن: توقف  گنجایش پیدا 4( )تکّلف: صمیمی( - )آماس: 

است.4054 درست  واژه  دو  معنی   ............... گزینه  به استثناء  گزینه ها  تمام  در 

گیاه سبز و خوشبو( - )غنا: توانگری، بی نیازی( - )تتّمه: باقی مانده( 1( )ریحان: هر 

2( )چریغ: صبح زود( - )تداعی: یاد و خاطره( - )شیهه: صدا و آواز است(

گهانی دشمن در شب( 3( )مرکب: رهرو( - )عدلّیه: دادگستری( - )شبیخون: حمله نا

4( )کالن: بزرگی( - )انضمام: ضمیمه کردن( - )هشیوار: هوشیار(

است.4064 نادرست  واژه  یک  معنی   ............... گزینۀ  به استثناء  گزینه ها  تمام  در 

گرامی داشت( 1( )پوییدن: تالش( - )افسرده: بی بهره از زندگی( - )تکریم: 

2( )معّتبر: محترم( - )ثنا: ستایش( - )کِی: پادشاهان منسوب به هخامنشی(

ک: درخشان( - )استشاره: شهادت دادن( 3( )ُمحال: بیهوده( - )تابنا

4( )ُوصلت: پیوند( - )جنود: لشگر( - )موافق: هم رأی و هم راه(

است4074 نادرست  واژه ها  برخی  معنی   ............... گزینۀ  به استثناء  گزینه ها  تمام  در 

گمان( که یک مادر به نوزادش می دهد( - )زهی: به دور باش( - )شائبه: شک و  1( )آغوز: اولین شیری 

2( )غنا: بی نیازی( - )تفرید: زیاده روی( - )مرهم: التیام بخش(

3( )مّجرد: ِصرف( - )صدیق: بسیار راستگو( - )دوده: طایفه(

کوتاه( - )زنگاری: سیاره رنگ( 4( )زه: وتر( - )قّداره: جنگ افزاری شبیه شمشیر پهن و 

Sadegh Hedayat
1281-1330
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جمع بندی+مرور + تسلط بر :

ا�ت ی ل�غ
�غ ا�تمع ی ل�غ
�غ مع

در زندگی زخم هایی هست، که مثل خوره روح را آهسته در انزوا 

می خورد و می تراشد، این زخم ها را نمی شود به کسی اظهار کرد !

                                                                                            صاد�ق هدا�ی�ت
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گزینۀ ............... معنی هر دو واژه  نادرست است.4084 گزینه ها به استثناء  در تمام 

کتان( - )َکهر: اسب ابلق( 2( )پرنیان: پارچه رنگارنگ از جنس  1( )رواق: ایوان( - )سودا: سود، بهره( 

4( )هیئت: انجمن( - )دالویز: زیبا( 3( )بارگی: مرتبه( - )توازن: وزن شده(  

گزینۀ ............... معنی دو واژه درست است.4094 گزینه ها به استثناء  در تمام 

کار( کافی: دانای  1( )وعظ: پنددهنده( - )قضا: تقدیر( - 

گهان( - )خور: زمین خشک( - )ژیان: خشمگین(  2( )یکایک: نا

گروه، دسته( 3( )حنین: شیرینی، حالوت( - )آوردگاه: جنگ، نبرد( - )فوج: 

4( )زجر: شکنجه( - )پدرام: نیکو( - )راهب: رونده، راهرو(

گزینۀ ............... معنی یک واژه نادرست است.4104 گزینه ها به استثناء  در تمام 

2( )عازم: راه(، )سرسام: ورم مغز( 1( )باسق: بلند(، )متقارب: نزدیک کننده( 

4( )مقرون: پیوسته(، )محضر: محل شهود( 3( )شاب: جوانی(، )پالیز: باغ پاییزی( 

گزینۀ ............... معنی هر دو واژه نادرست است.4114 گزینه ها به استثناء  در تمام 

2( )مسلک: رونده راه( - )ماوراء: برتر( بیع: یک چهارم چیزی(  1( )آیت: هدف( - )ر

4( )نسیان: ماه دوم بهار( - )انابت: دعا( که در صبح نوشند(  3( )باالبداهه: ابتدا، آغاز( - )صباح: شرابی 

گزینۀ ............... معنی یک واژه نادرست است.4124 گزینه ها به استثناء  در تمام 

گریبان( 2( )وهم: تصور غلط( - )جبین:  1( )حضیض: فرود( - )طالع: خوشبختی( 

4( )عنان: اختیار( - )خوان: سفره( برش: اسب زردرنگ(  3( )منکر: انکارکننده( - )اَ

Sa
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t

گزینه آمده است؟4134 کدام  بیع - ِخّطه« در  معنی »خیلتاش - درایت - ر

گاهی و تدبیر - یک قسمت از چهار قسمت - محدوده 1( گروه نوکران - آ

2( یاران - اندیشه - ماه قمری - سرزمین

3( نوکر - تدبیر - بهار - سرزمین 

کران - تدبیر - بهار - سرزمین 4( چا

گزینه آمده است؟4144 کدام  ک - ادیب« در  معنی »وسایط - مرهم - تا

2( واسطه ها - التیام بخش - درخت انگور - آداب دان 1( وسیطه - داروی زخم - َرز - معلم و مرّبی 

4( ضروریات - پماد زخم - َرز - معلم و مربی 3( واسطه ها - داروی زخم - باالی هرچیز - سخن دان 

گزینه آمده است؟4154 کدام  معنی »نبات - ارغند - سامان - عجین آمدن - طاق« در 

2( گیاهان رستنی - خشمگین - درخور - ترکیب شدن - سازه ای منحنی شکل 1( گیاه - شرور - امکان - ترکیب شدن - رواق 

4( ُرستنی - خشمگین - میّسر - خوگرفتن - فرد 3( گیاه - قهرآلود - امکان - آمیخته شدن - بی همتا 

گزینه آمده است؟4164 کدام  معنی »فریادرس  - وقاحت - استماع - ادبار« در 

گوش  دادن - متضاد اقبال 2( دستگیر - بی شرمی -  1( یاور - بی حیا - شنوایی - پشت کردن 

4( دستگیر - بی حیایی - شنیدن - پشت هر چیز 3( همدم - بی حیایی - شنیدن - بدبخت 

گزینه آمده است؟4174 کدام  معنی »ریشخند - برزیگر - نکبت بار - سست عناصر« در 

کت آمیز - بی اراده کشاورز - فال 2( خنده زیرکانه -  1( مسخره کردن - دهقان - بدبختی - بی غیرت 

4( تمسخر - زراعت گر - بدبخت - تنبل کاهل  3( تمسخر - دهقان - پرمشّقت - 

آزمون ]2[ معنی لغات سکانس 28
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گزینه فاقد غلط امالیی است؟4754 کدام 

جــــــنــــــــــاح  قـــلـــــــب  بــبـــســــتــــنـــــــــــد  دلــــیــــــــران  صــــــاح 1(  گــیـــتـــــــی  پــوشــیــــــده  کــــــه  گــفـــتـــــــی  تـــــو 

کـــــــــــن پـــادشـــــاهـــــــی  و  بــــــگــــــــــــــذار  آز  بـــــــود2(  بـــلــــنـــــــــد  طـــمــــــــع  بـــــــــی  گــــــــــــردن 

گـشتــــی خـــــــار  کـــــردی  انــدیــشــــــه  ایـــــن  چـــــو  گــشــــــتی3(  ر  ا نـــشــــخــــــــو ز  ا کــــــم  کــــس  هــــــر  بـــــر 

ک بــا چــه  اســت  مامــت  قفــای  فـــدای  ســـرم  دوســـت4(  ای  قفـــا  از  دشــمـــــــن  ســخـــــــن  بـــود  کــــــرم 

گزینه فاقد غلط امالیی است؟4764 کدام 

پـیــــــش  ایــمــــــن در  ره وادی  و  اســـت  تــــــار  شـــب  کــجـــــــــاست؟ 1(  دیـــــدار  مــوعــــــد  کــجــــــا؟  تـــــور  آتـــــش 

بـــــه صــبــــــا مــی فــرسـتـمــــت ای هـــدهــــــد صــبـــــــا  مــی فــرسـتـمــــت2(  کــجـــــــا  بـــــه  کــجــــــا  از  کــــــه  بـنــگــــــر 

وان شـــب زلـفـــــش هـمــــــه رخـســــــار او را ساتــــر اســـت3( مـــــاه روشـــــن را شـــب تــاریــــــک نـنـمــایــــد بـــه خلـــق

اوســــــت اســــــرار  مــخــــــزن  مــــــا  ســیــنــــــه  اســـت4(  خـــوش  اصــــراری  کــــــه  آور  دســـــت  بـــــه  آن 

گزینه فاقد غلط امالیی است؟4774 کدام 

کیســـت  گــــه  کــعــبــــــه مـقـصـــــود تمــاشـــا گـــــل و نســــــرین مـــن اســـت1( یـــا رب ایـــن  کــــه مـقـیـــــان طـریقـــــش 

غریــب2( گــفــتــــــم ای شــــــام غــریــبــــــان طــــــره شبــــــرنگ تـــو ایــن  بنالــد  چــون  کــن  حــذر  ســحرگاهان  در 

کـــرد دراز  تـتــــاول  دســـت  عــشــــــق  کـــــه  زان گـــه  کــفـــایــتـــــــی3(  نــــــدارد  عــقــــــل  کــــــــه  شــــــد  مــعـــــــلوم 

آوا4( ســفــیــــــر صـلــصــــــل و لــحــــــن چکــــاوک و ســــــاری هـــــــــــــــــزار  نــغـــمــــــــۀ  و  فـــاخــتــــــــه  نـــفـــیـــــــر 

گزینه فاقد غلط امالیی است؟4784 کدام 

ـــار  ـــان دل، زنــهــــــ ـــا عــنـــــ ـــد دنـــیـــــ ـــه شــــــاهـــ ـــده بـــ ایــــــن عـــجـــــــوزه عــــــروس هــــــزار دامــــــاد اســـت1( مـــ کــــــه 

کـــــــه نــبــــاشــــــــد بـــــت2( درویـــــش نــمـــی پـــرســـــــی و تــرســـــــم  صــــــــوا پـــــــــروای  و  آمـــــــــوزش  نـــدیــــشــــــــه  ا

نــســــــی
ُ
ا مــنـــزلــگـــــــه  کـــه  افـــــــــروز  ای قصــــــــر دل  خــرابـــــــت3(  ایـــــــام  عــــافـــــت  مـــکـــنــــــــاد  رب  یــــــا 

خاســت4( روزه یــک ســو شــد و عیــد آمــد و دل هــا برخاســت بایــد  مــی  و  آمــد  جــوش  بــه  میخانــه  ز  مــی 

گزینه فاقد غلط امالیی است؟4794 کدام 

کــــــــــرد  بــایـــــــد  دوســتـــــــی  فـــــــراغ  روز  هــــــر  کـــــــــرد1(  بــایـــــــد  هــمــــدلــــــــی  وداع  لـــحـــظـــــــه  هــــــر 

نــصـــیـــــــب گـــیـــــــــرد  نــبــــــــی  ســــــــــر  از  کــــــــه  هـــــــر  غـــریـــــب2(  گــــــــردد  امــیـــــــن  جـــبـــــریـــــــل  بــــــه  هــــــم 

کــه در اطــوار ســیر داشـــت3( وقــت آن شــیرین قلنــدر خــوش  زّنــــــــار  حلقـــۀ  در  فلـــک  تــســـبـــیـــــــح  ذکــــــر 

مــنــظــــــوم گـــــوهـــــــــر  چـــــــــو  لــفـــظـــــــش  و  نــظــــــــم  اســـت4(  مـــنـــصـــــــور  ّدر  چـــــــــو  خـّطــــــش  نــثـــــــــر 

جمع بندی+مرور + تسلط بر :
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گزینه می تواند معنای مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه های زیر باشد؟6266 کدام 
ک - دوده - خیره - برمیدن«

ّ
» بدسگال - عنود - تیمار - دل

2( دشمن و بدخواه - خدمت - خاندان - خروشیدن 1( بداندیش - اندیشه - برگردانیدن - متحّیر 

کیسه کش حمام - سرگشته 4( بدخواه - مهیب -  3( بدبختی - غمخواری - طایفه - برگردانیدن 

کمتر است؟6276 که غلط معنی شده،  گزینه تعداد واژه هایی  کدام  در 

1( )بّر: خشک( - )باره: حصار( - )ویله: رها( - )نژند: اندوهگین(

گناه( 2( )ایدون: اینجا( - )اشباه: همانند( - )وظیفه: معاش( - )وبال: بار 

ح( - )ادبار: نگون بخت( - )مواالت: دوستی( 3( )پایمردی: استقامت( - )انگاره: طر

کنج( - )پدرام: آراستن( - )التهاب: زبانه و شعلۀ آتش( - )آستانه: آغاز( 4( )بیغوله: 

کدام موارد معنی بعضی واژه ها نادرست است؟6286 باتوجه به واژه های زیر، در 

کوتاه( ک: رز( - )تقصیر:  ب( )متقاعد: هم عقیده( - )تا الف( )وجه: وجود( - )پوییدن: تالش( - )محب: یار( 

کوتاه( - )مّنت: نیکویی( د( )سامان: امکان( - )سر َپر زدن: توقف  ج( )انبان: خیک( - )حریف: مبارز( - )درهم: مسکوک طال( 

4( ب - د 3( ب - ج  2( الف - د  1( الف - ج 
در متِن زیر، چند غلط امالیی یافت می شود؟6296

که عاقل  که در معرض حسد و عداوت افتد، بباید دانست  کشیدن خو دارد و به هیچ تأویل منظور و محترم و متاع و مّکرم نگردد  که بر خواری  » غافلی ضعیف 

کنم.« که خیانت  همیشه محروم است و مسحود و من از این طبقه نیستم و نه آزی قالب است 
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

در متِن زیر، چند غلط امالیی وجود دارد؟6306

کثرت به قّلت و از جمعّیت به تفرقت، نگویم از عّزت به  که به چنین واقعۀ هایل و مصیبت عام از وطن به قربت افتاده است و از مسّرت به مالمت و از  » با آن 

کتاب در حضرت سلطنت منظور باشد نه مهجور.« که عّزت فقر هرگز روی زّلت نبیند. امید به عنایت بی عّلت و عاطفت حضرت جّلت، این  مذّلت 
4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 

کدام بیت غلط امالیی یافت می شود؟6316 در 
قـضـــــــــا انـــــــــــدر  ـــتـــــــی 

ّ
عـــل آمـــــــد  در  چـــــــــون  ســــــــــــزا1(  کــــــــــردن  نــــهـــــــــــــــــان  دیــــــــــــدم  را  تیــــــــغ 

بـهـشـــــــــت هـشـــــت  خـــــــوان  بــــــــــــزم  صـلـــتــــــــش  مــــــلـــــــــــــوک2(  خـــــــــوان  هـــفـــــــــت  رزم  صـولـتــــش 

مــی رود رویــی  صبــح  انتظــــــار  شــب  همــه  شــب  را3(  جــــهـــــــان افروز  صبــح  ایــن  نیســت  صباحــت  کان 

حـــذر می کــنــــــد  خــــــدا  قـــضــــــای  از  کـــه  نـــــادان  می کنـــد4(  جـلـــــــوه  قـضــــــا  تـــیــــــــر  بــــــه  رو  کـــــــه  عـــاقــــــل 

کسانی هستند؟6326 ودۀ چه  ابیات زیر، به ترتیب سر

کــــــی  ای درخــــــت تـنــومـنـــــد پـیــــوندالـــف( تـــــا َزبـــــــر خـــا ریـشـــــــۀ  ک  خـــا و  آب  ایــــــن  از  مـگـســــــل 

کــــــــــــار زدنب(  زور داری چــــــــــون نـــــــــداری عــــــلــــــــــم  آســـــــانـــــــــــــی  بـــــــــــه  نـــــــــــتـــــــــــــوان  آن  لف 
کرمانی 2( عطار نیشابوری - خواجوی  1( ابن حسام خوسفی - سنایی 

4( ابن حسام خوسفی - جالل الدین محّمد مولوی  3( ادیب الممالک فراهانی - مجد خوافی 
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ارغوان، شاخۀ همخون جدا ماندۀ من ،

 آسمان تو چه رنگ است امروز؟ 

آفتابی است هوا؟ یا گرفته است هنوز؟

. سا�ی                                                                          هـ . ال�ف
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کدام بیت بیشتر است؟6336 تعداد تشبیهات 

طــوطــــی طــبــعــــم ز عــشــــق شــکــــر و بـــــادام دوســـــت1( والـــــه و شــیــــداست دائم هـمــچــــــو بـلـبـــــل در قـفــــس

قناعــت ک  خــا حــرص،  خونخــوار  لــب  بــر  بمــــال  تـمـّنــــــــا2(  شــــــــور  آب  افـــــــزاست  تـشـنــــگی  وگـــرنـــــــه 

نظر هاســت پیرایــۀ  کــش  خا ســرمه،  ســنگ  چــون  کــه یــک نـــظــــــر دیـــــد آن چشــم سرمه ســا را3(  چشمــــــی 

کــف دامــن دریــا گـــوهـــــر خـــوشـــــه ای از خـــرمـــــن دریــا4( بــه هــر شــورش مــده چــون مــوج از  کــه باشــد عقـــــد 

کدام بیت همۀ آرایه های »تشبیه - استعاره - جناس« به کار رفته است؟6346 در 

اســت بســی  سرکشــان  ســر  کمنــد  ایــن  در  حافــظ  کـــه نــبـــاشــــــد مـجــــــــال تــــــو1(  ــز،  کــــــــج مــــپــــ ســـــــودای 

چـگـــونه ای؟  مـسـکـیـــن  دل  ای  زلـفـــش  چـیـــن  در  تــــــو2(  حــــــــال  شـــــــرح  صـبـــــــا  بــــــــاد  گـفـــت  کـآشـفـتـــه 

ســود؟ چــه  ولــی  بشســتم،  دیــده  ســرای  صحــن  گـــوشــــــه، نـیـســـت در خـــــور خـیــــل خـیـــال تـــــــو3(  کـــــاین 

بشکســت کــردم،  کــه  توبــه  از  دلــم  پیالــه،  چــون  ــم خانه بســوخت4(  ــی مــی و خـ ــرم ب ــه، جـگـ ــچو الل هـمـ

 درست است؛ به جز ......6356
ً
گزینه ها تماما آرایه های مقابل ابیات در همۀ 

دگــــــــر روز  از  روز  هـــــــــر  مـــی شــــــوی  نـــازنـیـــن تــــــر  کـــــه مــی ریــــــزد ز ســــر تــــا پـــــای تــــو1(  )حسن تعلیل - واج آرایی( نــــــاز چــنــــدانــــــی 

مــــران خـویــــش  در  ز  نـسـیـمــــم  هـمـچــــو  بـاغـبــــان  ـــن اســـت2(  ـــار مـــ گـــلـــنـــ ـــک چـــو  ـــو از اشـ ـــزار تـ گـلـــ ـــآب  کـ کنایه(  )ایهام - 

اســـت گشـــته  غبـــار خاطـــر مجنـــون حصـــاری  در  )استعاره - تشبیه(دیــــــــدۀ آهـــــــــو ز شـــــــــــرم نـــرگــــــس شــــــهـــــــــای تـــــو3( 

شـــود یوســـف  پیراهـــن  دیـــده اش  پرده هـــای  کـــه یـــک شـــــب را بـــــــه روز آورد در ســــــــــودای تـــــــو4(  )تلمیح - ایهام تناسب(هـــر 

کدام ابیات آمده است؟6366 آرایه های »تشبیه - استعاره - حس آمیزی و ایهام تناسب« به ترتیب، در 

گل ـــن مـــن ز  ک بـیـــــــن خــــــــویشالـــف( چـــون شـــبنم اســـت بســـتر و بالی در خــــــــــــار زار از نــــظــــــر پـــا

گــو مبــاشب(  نالـــــۀ نــــی راست صـــــد تـنـــگ شکـــــر در آستین گــر پــر از شـــــکر نـبـاشـــــد  بنـــــد بنـــــــدش 

گـــر مـــی بـــود بـــر بـالـیـــن من سـیـب ز خــنـــدانشج( چـــــرا از دســـــت مـــی رفتم چـــــرا بیمار می بودم؟ ا

ــروردی ــایه پ ــرم دارد ســـ گـــ ــگاه  ــاب نـــ ــا تـــ کجـــ گلگشــت مهتابــشد(  گـــــردد آفـتـــابی چهـــــره از  کـــــه 

4( ج - الف - د - ب 3( ج - الف - ب - د  2( ب - د - ج - الف  1( ب - الف - د - ج 

کدام مصراع ها از »نهاد + فعل« تشکیل شده است؟6376 باتوجه به مصراع های زیر، اجزای 

ب( دلیل صدق نباشد نظر به لله و سنبل الف( بسیار فرق باشد از اندیشه تا وصول 

د( ز سر به در نرود همچنان امید وصال ج( سعدی از این پس نه عاقل است نه هشیار 

گذشت سرو سخنگوی من هـ( دی به چمن بر 
4( ب - د - هـ 3( ب - ج - هـ  2( الف - د - هـ  1( الف - ب - د 

وه ها، متفاوت است؟6386 گر وه واژه رابطۀ معنایی واژه ها، با سایر  گر کدام   در 

گره - صواب و صالح 2( تفّوق و برتری - عقده و  1( آسمان و ماه - دریا و ماهی - شعر و قصیده 

4( خانواده و همسر - مدرسه و تخته سیاه - پادگان و سرباز 3( حیوان و چنگال - آشپزخانه و چاقو - رمضان و تشنگی 

کدام بیت یافت می شود؟6396 بیشترین »صفت مرکب« در 

بیگانـــه پـــــرور دیــــرجوش و زودرنــج دوســت ُکش  سســت پیمان ســخت دل مشکل پســند آسان گســل1( 

امـــیـــدســـــــوز و  یـــــــأس آور  او  آتــش بــــار  لـــفــــــظ  گـســــــل2(  ــان  ــن و درمــــ ــار او دردافـکــــــ نـــرگـــــس بـیـمــــــــ

گــر و مــردم فریــب کـــش و ایـمــــان گســــــل3( غـــمـــــزه اش در دلـــــبــــــــری یغما ــری تـقـــوا کــــــــافـ ــره اش در  طــــــ

گـــاه سـخـــن مـــرجان فـــــروش گوهـــربـیـــــــــز او  گــــسل4( لعــل  مـــــــژه خــــــون ریـــــز او وقـــــت غـضـــب شـــریـــــان 
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در این قسمت به واژگانی پرداخته شده است که در متون ادبی و نمونه سواالت و تست ها کاربرد زیادی دارند و به علت چشم آشنا بودن با اندک تغییری 
آورده می شوند و شما را به اشتباه می اندازند؛ لذا شکل تغییراتی که در این لغات اعمال شده است صرفاً به منظور جلب توجه به این گونه واژگان است.

کدام واژه غلط است؟. 1 امالی 

2( تهفه: هدیه، ارمغان 1( تحفه: هدیه، ارمغان 

کدام واژه غلط است؟. 2 امالی 

2( وهم: پندار، تصور 1( وحم: پندار، تصور 

کدام واژه غلط است؟. 3 امالی 

2( اعراز: روی گردانی 1( اعراض: روی گردانی 

کدام واژه غلط است؟. 4 امالی 

2( عنابت: توبه 1( انابت: توبه 

کدام واژه غلط است؟. 5 امالی 

ع: زاری کردن 2( تّضر ع: زاری کردن   1( تزّر

کدام واژه غلط است؟. 6 امالی 

2( هلیه: زیور 1( حلیه: زیور 

کدام واژه غلط است؟. 7 امالی 

2( رذق: روزی 1( رزق: روزی 

کدام واژه غلط است؟. 8 امالی 

2( صفوت: برگزیده 1( سفوت: برگزیده 

کدام واژه غلط است؟. 9 امالی 

2( قصیم: صاحب جمال 1( قسیم: صاحب جمال 

کدام واژه غلط است؟. 10 امالی 

2( وثیم: دارای نشان پیامبری 1( وسیم: دارای نشان پیامبری 

کدام واژه غلط است؟. 11 امالی 

2( تزویر: دورویی 1( تذویر: دورویی 

کدام واژه غلط است؟. 12 امالی 

2( فایق: برگزیده 1( فایغ: برگزیده 

کدام واژه غلط است؟. 13 امالی 

2( فاهش: آشکار 1( فاحش: آشکار 

کدام واژه غلط است؟. 14 امالی 

2( تصمه:  نوعی ریسمان 1( تسمه: نوعی ریسمان 

کدام واژه غلط است؟. 15 امالی 

2( مسکوک: سکه فلزی 1( مصکوک: سکه فلزی 

کدام واژه غلط است؟. 16 امالی 

2( زوالجالل: صاحب بزرگی 1( ذوالجالل: صاحب بزرگی 

کدام واژه غلط است؟. 17 امالی 

2( قرامت: تاوان 1( غرامت: تاوان 

کدام واژه غلط است؟. 18 امالی 

2( مهتسب: مآمور حکومتی 1( محتسب: مّامور حکومتی 

کدام واژه غلط است؟. 19 امالی 

2( واعظ: پنددهنده 1( واعض: پنددهنده 

کدام واژه غلط است؟. 20 امالی 

2( وجه: ذات، وجود 1( وجهه: ذات، وجود 

کدام واژه غلط است؟ . 21 امالی 

2( عجانب: بیگانگان 1( اجانب: بیگانگان 

کدام واژه غلط است؟. 22 امالی 

2( بیت االحذان: خانه غم 1( بیت االحزان: خانه غم 

کدام واژه غلط است؟. 23 امالی 

2( مسلک: روش 1( مصلک: روش 

کدام واژه غلط است؟. 24 امالی 

2( وثیغه: عهدنامه 1( وثیقه: عهدنامه 

کدام واژه غلط است؟. 25 امالی 

2( عزم: اراده 1( عظم: اراده 

1 2 2 1 3 2 4 2 5 1 6 2 7 2 8 1 9 2 10 2 11 1 12 1 13 2 14 2 15 1 16 2 17 2 18 2 19 1
20 1 21 2 22 2 23 1 24 2 25 1

ی
یمرور سرع�ت
قاصدک هان چه خبر آوردی؟مرور سرع�ت

از  کجا و از که خبر آوردی؟

 خوش خبر باشی، اماگرد بام و در من بی ثمر میگردی، 

انتظار خبری نیست مرا ...

                                                                                               م . ام�ید

مرور سریع غلط های رایج ]1[  سکانس 56

400 Test 



L
ite
ra
tu
re

130

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

یج
ی را

ها
ط 

| غل
ع 

سری
ور 

مر

کدام واژه غلط است؟. 1 امالی 

2( ذایل شدن: نابودشدن 1( زایل شدن: نابودشدن 

کدام واژه غلط است؟. 2 امالی 

2( سعب: دشوار 1( صعب: دشوار 

کدام واژه غلط است؟. 3 امالی 

2( صلت: بخشش 1( سلت: بخشش 

کدام واژه غلط است؟. 4 امالی 

2( ضیئت: زمین زراعتی 1( ضیعت: زمین زراعتی 

کدام واژه غلط است؟. 5 امالی 

گردن بند 2( مخنغه:  گردن بند  1( مخنقه: 

کدام واژه غلط است؟. 6 امالی 

2( وزر: بار سنگین 1( وذر: بار سنگین 

کدام واژه غلط است؟. 7 امالی 

که مادر به نوزادش می دهد 1( آغوز: اّولین شیری 

که مادر به نوزادش می دهد 2( آقوز: اّولین شیری 

کدام واژه غلط است؟. 8 امالی 

2( استسقا: نام مرضی 1( استسغا: نام مرضی 

کدام واژه غلط است؟. 9 امالی 

گمان 2( شاعبه: شک و  گمان  1( شائبه: شک و 

کدام واژه غلط است؟. 10 امالی 

2( آماس: ورم  1( آماص: ورم 

کدام واژه غلط است؟. 11 امالی 

2( صباحت: زیبایی 1( صباهت: زیبایی 

کدام واژه غلط است؟. 12 امالی 

2( غراضه: اسقاط 1( قراضه: اسقاط 

کدام واژه غلط است؟. 13 امالی 

2( هزیان: سرسام 1( هذیان: سرسام 

کدام واژه غلط است؟. 14 امالی 

2( فرض: چابک 1( فرز: چابک 

کدام واژه غلط است؟. 15 امالی 

2( محمل: مهد 1( مهمل: مهد 

کدام واژه غلط است؟. 16 امالی 

1( غبضه: یک مشت از هرچیزی

2( قبضه: یک مشت از هر چیزی

کدام واژه غلط است؟. 17 امالی 

2( طفریت: کوتاهی در کاری 1( تفریط: کوتاهی در کاری 

کدام واژه غلط است؟. 18 امالی 

بونی: فرومایگی 2( ز 1( ذبونی: فرومایگی 

کدام واژه غلط است؟. 19 امالی 

2( نمت: نمد 1( نمط: نمد 

کدام واژه غلط است؟. 20 امالی 

2( بیرق: رایت  غ: رایت  1( بیر

کدام واژه غلط است؟. 21 امالی 

2( نحیب: فریاد، هراس 1( نهیب: فریاد، هراس 

کدام واژه غلط است؟. 22 امالی 

2( رشحه: قطره 1( رشهه: قطره 

کدام واژه غلط است؟. 23 امالی 

2( الحاح: اصرار 1( الهاح: اصرار 

کدام واژه غلط است؟. 24 امالی 

لیات 2( خّته: وال لیات  ه: وال
ّ
1( خط

کدام واژه غلط است؟. 25 امالی 

2( عنبان: مشک 1( انبان: مشک 

کدام واژه غلط است؟. 26 امالی 

2( تفو: خدو  1( طفو: خدو 

کدام واژه غلط است؟. 27 9امالی 

2( اعتزار: پوزش 1( اعتذار: پوزش 

کدام واژه غلط است؟. 28 امالی 

2( اهمال: سستی  1( احمال: سستی 

کدام واژه غلط است؟. 29 امالی 

2( صیادت: سروری 1( سیادت: سروری 

کدام واژه غلط است؟. 30 امالی 

2( نزه: باصفا  الف( نذه: باصفا 

1 2 2 2 3 1 4 2 5 2 6 1 7 1 8 1 9 2 10 1 11 1 12 2 13 2 14 2 15 1 16 1 17 2 18 1 19 2 20 1
21 2 22 1 23 1 24 2 25 2 26 1 27 2 28 1 29 2 30 1
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کدام واژه غلط است؟. 1 امالی 

2( حایل: مانع، حجاب 1( هایل: حجاب 

کدام واژه غلط است؟.2 امالی 
ک 2( حایل: ترسنا ک  1( هایل: ترسنا

کدام واژه غلط است؟. 3 امالی 

2( ثواب: پاداش 1( صواب: پاداش 

کدام واژه غلط است؟. 4 امالی 

2( ثواب: درست 1( صواب:درست 

کدام واژه غلط است؟. 5 امالی 

2( صورت: شکل 1( سورت: شکل 

کدام واژه غلط است؟. 6 امالی 

2( صورت: تندی و تیزی 1( سورت: تندی و تیزی 

کدام واژه غلط است؟. 7 امالی 

2( نواحی: ناحیه ها 1( نواهی: ناحیه ها 

کدام واژه غلط است؟. 8 امالی 

1( نواهی: نهی شده ها، منکرات، زشتی ها

2( نواحی: نهی شده ها، منکرات، زشتی ها

کدام واژه غلط است؟. 9 امالی 

2( منصوب: گماشته شده 1( منسوب: گماشته شده 

کدام واژه غلط است؟. 10 امالی 

2( منصوب: نسبت  داده شده 1( منسوب: نسبت  داده شده 

کدام واژه غلط است؟. 11 امالی 

2( گذاردن: قراردادن 1( گزاردن: قراردادن 

کدام واژه غلط است؟. 12 امالی 

1( گزاردن: به جای آوردن، انجام دادن

2( گذاردن: به جای آوردن، انجام دادن

کدام واژه غلط است؟. 13 امالی 

1( برائت: برتری یافتن در دانش و ادب

2( براعت: برتری یافتن در دانش و ادب

کدام واژه غلط است؟. 14 امالی 

1( برائت: بیزاری، تنفر، بری بودن از جرم

2( براعت: بیزاری، تنفر، بری بودن از جرم

کدام واژه غلط است؟. 15 امالی 

2( قربت: خویشی، نزدیکی 1( غربت: خویشی، نزدیکی 

کدام واژه غلط است؟. 16 امالی 

1( غربت: دورشدن، دورشدن از شهر و دیار

2( قربت: دورشدن، دورشدن از شهر و دیار

کدام واژه غلط است؟. 17 امالی 

2( قریب: نزدیک، خویشاوند 1( غریب: نزدیک، خویشاوند 

کدام واژه غلط است؟. 18 امالی 

1( غریب: هر چیز نادر و نو، دور از وطن، بیگانه

2( قریب: هر چیز نادر و نو، دور از وطن، بیگانه

کدام واژه غلط است؟. 19 امالی 

1( مذموم: ضمیمه شده، ملحق شده

2( مضموم: ضمیمه شده، ملحق شده

کدام واژه غلط است؟. 20 امالی 

1( مذموم: نکوهیده، سرزنش شده

2( مضموم: نکوهیده، سرزنش شده

کدام واژه غلط است؟. 21 امالی 

2( تعلم: علم اندوختن 1( تآلم: علم اندوختن 

کدام واژه غلط است؟. 22 امالی 

2( تعلم: دردمندی، رنج 1( تآلم: دردمندی، رنج 

کدام واژه غلط است؟. 23 امالی 

کردن 2( عمارت: آبادکردن، بنا کردن  1( امارت: آبادکردن، بنا
کدام واژه غلط است؟. 24 امالی 

1( امارت: امیری کردن، فرمانروایی کردن
2( عمارت: امیری کردن، فرمانروایی کردن

کدام واژه غلط است؟. 25 امالی 

2( فراق: دوری و جدایی 1( فراغ: دوری و جدایی 

کدام واژه غلط است؟. 26 امالی 

2( فراق: آسایش 1( فراغ: آسایش 

کدام واژه غلط است؟. 27 امالی 

گرانبها 2( ثمین:  گرانبها  1( سمین: 

کدام واژه غلط است؟. 28 امالی 

گل یاسمن 2( ثمین: چاق،  گل یاسمن  1( سمین: چاق، 

کدام واژه غلط است؟. 29 امالی 

2( آجل: آینده 1( عاجل: آینده 

کدام واژه غلط است؟. 30 امالی 

2( آجل: شتاب زده 1( عاجل: شتاب زده 
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کدام واژه غلط است؟. 1 امالی 

2( قدر: ارزش 1( غدر: ارزش 

کدام واژه غلط است؟. 2 امالی 

2( قدر: حیله، مکر 1( غدر: حیله، مکر 

کدام واژه غلط است؟. 3 امالی 

2( صفیر: صدای بلند 1( سفیر: صدای بلند 

کدام واژه غلط است؟. 4 امالی 

2( صفیر: فرستاده 1( سفیر: فرستاده 

کدام واژه غلط است؟. 5 امالی 

2( سالح: ابزار جنگی 1( صالح: ابزار جنگی 

کدام واژه غلط است؟. 6 امالی 

1( صالح: شایسته و سزاوار بودن، مصلحت

2( سالح: شایسته و سزاوار بودن، مصلحت

کدام واژه غلط است؟. 7 امالی 

2( تبع: پیروی و تبعیت 1( طبع: پیروی و تبعیت 

کدام واژه غلط است؟. 8 امالی 

2( تبع: سرشت، طبیعت 1( طبع: سرشت، طبیعت 

کدام واژه غلط است؟. 9 امالی 

2( قالب: صورت و شکل 1( غالب: صورت و شکل 

کدام واژه غلط است؟. 10 امالی 

2( قالب: چیره و مسلط 1( غالب: چیره و مسلط 

کدام واژه غلط است؟. 11 امالی 

2( سنا: روشنایی 1( ثنا: روشنایی 

کدام واژه غلط است؟. 12 امالی 

2( سنا: ستایش 1( :ثنا: ستایش 

کدام واژه غلط است؟. 13 امالی 

2( مطاوعت: فرمان بردن 1( متابعت: فرمان بردن 

کدام واژه غلط است؟. 14 امالی 

2( مطاوعت: پیروی 1( متابعت: پیروی 

کدام واژه غلط است؟. 15 امالی 

2( ذل: خواری، ذلت، فروتنی 1( زل: خواری، ذلت، فروتنی 

کدام واژه غلط است؟. 16 امالی 

2( ذل: لغزیدن 1( زل: لغزیدن 

کدام واژه غلط است؟. 17 امالی 

1( ظل: سایه، پناه، تیرگی شب

2( ضاللت: سایه، پناه، تیرگی شب

کدام واژه غلط است؟. 18 امالی 

گمراهی 2( ضاللت:  1( ظل:گمراهی 

کدام واژه غلط است؟. 19 امالی 

2( غوی: الغر، نحیف، ناتوان 1( قوی: الغر، نحیف، ناتوان 

کدام واژه غلط است؟. 20 امالی 

1( قوی: نیرومند، سخت و محکم

2( غوی: نیرومند، سخت و محکم

کدام واژه غلط است؟. 21 امالی 

2( سطور: سطر و خط 1( ستور: سطر و خط 

کدام واژه غلط است؟. 22 امالی 

2( سطور: چارپایان 1( ستور: چارپایان 

کدام واژه غلط است؟. 23 امالی 

2( اساس: پایه و بنیاد 1( اثاث: پایه و بنیاد 

کدام واژه غلط است؟. 24 امالی 

2( اساس: لوازم خانه 1( اثاث: لوازم خانه 

کدام واژه غلط است؟. 25 امالی 

2( امل: آرزو 1( عمل: آرزو 

کدام واژه غلط است؟. 26 امالی 

کار 2( امل:  کار  1( عمل: 

کدام واژه غلط است؟. 27 امالی 

2( اسرار: رازها 1( اصرار: رازها 

کدام واژه غلط است؟. 28 امالی 

2( اسرار: پافشاری 1( اصرار: پافشاری 

کدام واژه غلط است؟. 29 امالی 

2( عبا: نوعی جامه 1( ابا: نوعی جامه 

کدام واژه غلط است؟. 30 امالی 

2( عبا: خودداری و پرهیز 1( ابا:خودداری و پرهیز 
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کدام واژه غلط است؟. 1 امالی 

1( تصفیه: برابرساختن، مساوی کردن

2( تسویه: برابرساختن، مساوی کردن

کدام واژه غلط است؟. 2 امالی 

2( تسویه: صاف کردن، پاالیش 1( تصفیه: صاف کردن، پاالیش 

کدام واژه غلط است؟. 3 امالی 

2( جزر: پایین رفتن آب دریا 1( جذر: پایین رفتن آب دریا 

کدام واژه غلط است؟. 4 امالی 

2( جزر: اصطالحی در ریاضی 1( جذر: اصطالحی در ریاضی 

کدام واژه غلط است؟. 5 امالی 

2( حیات: زندگانی 1( حیاط: زندگانی 

کدام واژه غلط است؟. 6 امالی 

2( حیات: زمین برابر ساختمان 1( حیاط: زمین برابر ساختمان 

کدام واژه غلط است؟. 7 امالی 

2( حزم: استواری، دوراندیشی 1( هضم: استواری، دوراندیشی 

کدام واژه غلط است؟. 8 امالی 

گوارش، تحلیل غذا در معده 1( هضم: 

گوارش، تحلیل غذا در معده 2( حزم: 

کدام واژه غلط است؟. 9 امالی 

2( حرص: زیاده خواهی 1( حرس: زیاده خواهی 

کدام واژه غلط است؟. 10 امالی 

2( حرص: نگهبانی 1( حرس: نگهبانی 

کدام واژه غلط است؟. 11 امالی 

کردن 2( زّلت: لغزیدن، خطا کردن  1( ذّلت: لغزیدن، خطا

کدام واژه غلط است؟. 12 امالی 

بونی 2( زّلت: خواری، ز بونی  1( ذّلت: خواری، ز

کدام واژه غلط است؟. 13 امالی 

ع: واحدی برای طول 2( ذر ع: واحدی برای طول  1( زر

کدام واژه غلط است؟. 14 امالی 

کشاورزی ع:  2( ذر کشاورزی  ع:  1( زر

کدام واژه غلط است؟. 15 امالی 

2( رثا: شعر برای مرده 1( رسا: شعر برای مرده 

کدام واژه غلط است؟. 16 امالی 

2( رثا: بلند، رسنده 1( رسا: بلند، رسنده 

کدام واژه غلط است؟. 17 امالی 

2( صور: نقش ها، بوق، شیپور 1( سور: نقش ها، بوق، شیپور 

کدام واژه غلط است؟. 18 امالی 

2( صور: بزم، جشن 1( سور: بزم، جشن 

کدام واژه غلط است؟. 19 امالی 

2( سبا: نام شهری در یمن 1( صبا: نام شهری در یمن 

کدام واژه غلط است؟. 20 امالی 

2( سبا: نام نوعی باد 1( صبا: نام نوعی باد 

کدام واژه غلط است؟. 21 امالی 

2( خاستن: از جا بلندشدن 1( خواستن: از جا بلندشدن 

کدام واژه غلط است؟. 22 امالی 

2( خاستن: درخواست و تمنا 1( خواستن: درخواست و تمنا 

کدام واژه غلط است؟. 23 امالی 

2( حوضه: آبگیر 1( حوزه: آبگیر 

کدام واژه غلط است؟. 24 امالی 

2( حوضه: ناحیه 1( حوزه: ناحیه 

کدام واژه غلط است؟. 25 امالی 

2( حضر: جای حضور 1( حذر: جای حضور 

کدام واژه غلط است؟. 26 امالی 

2( حضر: پرهیزکردن 1( حذر: پرهیزکردن 

کدام واژه غلط است؟. 27 امالی 

کیزه 2( زکی: پا کیزه  1( ذکی: پا

کدام واژه غلط است؟. 28 امالی 

2( زکی: زیرک، هشیار 1( ذکی: زیرک، هشیار 

کدام واژه غلط است؟. 29 امالی 

2( ضمایم: پیوست ها 1( ذمایم: پیوست ها 

کدام واژه غلط است؟. 30 امالی 

2( ضمایم: سرزنش ها 1( ذمایم: سرزنش ها 
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25 تست ادبیات  9 تست از مجموع  در کنکور نظام جدید و نظام قدیم 
9 تست قرابت ،دارای  ، متعلق به قرابت معنایی است .پاسخ صحیح به 
اهمیت بسزایی است و درصد قابل توجهی را برای شما ذخیره می کند 
9 تست  ابتدا باید با مفاهیم  پرتکرار در اشعار  برای پاسخ دادن به این 

فارسی  آشنا شویم   و سپس چالش های آن را بدانیم.

فواید آشنایی با مفاهیم پرتکرار

  دقت پاسخ گویی را باال می برد چون مانع بدخوانی و بدفهمی می شود.
  سرعت پاسخ گویی را باال می برد جلو چند بار خواندن متن را می گیرد. 

گزینه ها جدید نیستند و همه تکراری به  اعتمادبه نفس را باال می برد چون مفاهیم   
نظر می رسند.

 
مفاهیم پرتکرار در ادبیات عاشقانه

  

پایداری در عشق تا...

عاشق تا دم مرگ )یا حّتی در لحظۀ مرگ( دست از عشق نمی کشد

عاشق حّتی پس از مرگ در عشق پایدار است

عاشق حّتی در روز قیامت در عشق پایدار است

پایداری در عشق در برابر...

موانع درونی: مالمت عقل

موانع بیرونی: سرزنش عاقالن و زاهدان

سختی های راه عشق و وصال

مفهوم »پایداری در عشق« به مفاهیم دیگری هم ارتباط دارد:
نخواستن بهشت و خواستن یار، تقابل عقل و عشق، مالمت نشنیدن، 

سختی کشیدن در راه عشق

سختی کشی در عشق برای...

عاشق برای وصال یا /دیدار یار حاضر است هر دشواری ای را تحّمل کند

عاشق برای جلب رضایت یار هر سختی ای می کشد

کمال در عشق هر سختی ای را به جان می خرد عاشق برای 

سختی کشیدن در عشق درحّد...

عاشق حاضر است در راه عشق جان بدهد

عاشق حاضر است در راه عشق دارایی و تعلقات دنیویش را بدهد

کند عاشق حاضر است در راه عشق هر رنجی را تحّمل 

 این رنج ها می تواند بدرفتاری یار و همراهان او، مالمت و سرزنش 
دیگران، بدنامی، یا هر چیز دیگری باشد.

عاشق تسلیم خواستۀ یار است و از خود اراده ای ندارد؛ پس:

گر از جانب یار باشد با لذت می پذیرد. عاشق آزار و سختی را ا

مالمت نشنیدن

کند عاشق به سرزنش و مالمت دیگران توّجهی نمی 

 مالمت کنندگان اغلب یا عاقل هستند یا زاهد یا دوستان و 
که خیر او را می خواهند، ولی عاشق به خیر و صالح و  خویشان شاعر 

خوشنامی خود توّجه ندارد

تقابل عقل و عشق:

عقل مصلحت اندیش و محتاط است؛ عشق بی پروا و شجاع است

عقل نمی تواند جلو عشق را بگیرد 

کار عشق درنمی آورد  در جنگ عقل و عشق عقل بازنده است عقل سر از 

کل... و در 

کسی که خود درد عشق را نکشیده نمی تواند به حال عاشق )راز عشق( 
پی ببرد.

پس ...

گفت راز عشق را نباید به نامحرمان عالم عشق 

این نامحرمان ممکن است اهل زهد یا عاقالن باشند.

اّما...

گریه، یا چهرۀ  کرد، چون اشک و  راز عشق را نمی توان به آسانی پنهان 
زرد عاشق )و سایر حالت های عاشق تابلو!( راز او را فاش می کند.

کاًل ....

گداز است و آسایش ندارد. عاشق همیشه در سوز و 

آسایش عاشق فقط در وصال، امید وصال، یا مرگ است.

عهد  به  توانسته  چون  است  خوشایند  عاشق  برای  عشق  راه  در  مرگ 
کند. عشق خود وفا 

تنها چیزی که تحّمل هجران را ممکن می کند مستی )مستی عشق( است.

گر امید وصال نباشد عاشق از رنج عشق خواهدمرد. ا

را  عشق  پیام  چون  هستند؛  وصال  راه  در  عاشق  یاور  صبح  و  صبا  باد 
به یار می رسانند
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که عاشق از دنیا می خواهد یار است؛ پس تنها چیزی 

عاشق به زیبارویان دیگر جز یار توّجه ندارد

عاشق یارش را به بهشت و حور هم ترجیح می دهد

عاشق دو عالم را فدای یارش می کند

کند. عاشق یار را با هیچ وعدۀ ثروت و قدرتی عوض نمی 

گر توّجه کنید می بینید که برخی از مفاهیم فوق با هم ارتباط   ا

دارد؛ مثاًل ممکن است بیتی از زبان عاشق بگوید »من تا زنده ام به 

نصیحِت عاقالن در ترک عشق گوش نمی کنم«. در چنین معنایی هم 

مفهوم »پایداری در عشق تا مرگ« هست، هم »مالمت نشنیدن« و هم 

»تقابل عقل و عشق«. وقتی چنین مفاهیمی را در تست ها می بینید؛ 

به خصوص در تست های »کدام قرابت ندارد« از مقایسۀ آن ها با بقیۀ 

کید تست روی کدام مفهوم  گزینه ها )و صورت سؤال( می فهمیم که تأ

است. دقت کنید که در بسیاری از تست ها مفهوم نهایی بیت یا تمام 

مفاهیم موجود در آن هدف طّراح نیستند. مثاًل بیت فرضِی فوق 

ممکن است در تستی که موضوعش »تقابل عقل و عشق« است بیاید 

و »پایداری« و »مالمت نشنیدن« اصاًل در آن تست مهم نباشد. این 

موضوع را در پاسخ تست ها بیشتر بررسی خواهیم کرد.

ح شود  مفاهیم عاشقانه ممکن است در ادبّیات عارفانه هم طر

)مثاًل »راز عشق عرفانی را نباید به عاقالن ظاهربین بگوییم«(، و به 

ح شده   طور مثال این مضمون در واقع ابتدا در ادبیات عارفانه مطر

و بعد به سایر انواع عشق راه پیدا کرده است. حاال باید ادبّیات عارفانه 

را بشناسیم
      

مفاهیم پرتکرار در ادبّیات عارفانه

برای  انسان  تالش  و  خدا  و  انسان  عاشقانۀ  ارتباط  عرصۀ  عرفان 

رسیدن به خدا )معشوق( است. مفاهیم عرفانی عمدتًا در دو مضمون 

ریشه دارند: داستان خلقت انسان )ابتدای ماجرا( و قیامت یا فناء فی 

اهلل )انتهای ماجرا(

خدا در روز ازل با سؤال »الست« )ألسُت برّبکم( از انسان اقرار و پیمان 
گرفت بندگی 

 انسان بالفاصله پس از خلقت عاشق خدا شد، پس

عشق انسان به خدا ازلی است

این عشق ابدی هم هست، نه آغاز دارد و نه پایان

خدا در روز ازل امانت عشق را به انسان سپرده است

کوه ها( از پذیرش این امانت ترسیدند  تمام آفرینش )آسمان و زمین و 
و سر باززدند و فقط انسان آن را پذیرفت.

مقام ویژۀ انسان در خلقت )خلیفةاللهی / جانشین خدا بودن( ناشی 
از همین برتری عاشقی است

فرشته ها نیز عشق را نمی فهمند و فقط بلدند تسبیح بگویند و عبادت 
که باید به آدم سجده می کردند. کنند. این است 

نامحرم درگاه  )به دلیل حسادت(  انسان  به  با سجده نکردن  شیطان 
خدا شد و از آن جا رانده شد.

انسان در این دنیا امانت دار خدا است، پس

دنیا وطن اصلی انسان نیست و هیچ ارزشی ندارد.

زرق وبرق و نعمت های دنیوی امتحان ماست. نباید به آن ها توّجه کرد.

که خلقت  هدف اصلی ما بازگشت به سوی خداست، در همان جایی 
ما از آن جا آغاز شده است.

پایان مسیر انسان در خلقت، با خدا یکی شدن )فناء فی اهلل( است.

گر هدف ما خدا )معشوق عرفانی( است، پس دنیا نه تنها دنیا ارزش  ا
ندارد، بلکه...

عشق های دنیوی مانع رسیدن به سّر عشق الهی است.

حواّس پنجگانه نمی تواند سر از راز خلقت درآورد.

که ارزش ندارد، بلکه ... تنها دنیا نیست 

عارف به بهشت، حور، دو جهان و هیچ چیزی جز خدا توّجه ندارد.
گر با حواّس دنیوی نمی توان راز عشق را فهمید،  ولی ا

کرد؟ ... پس باید چه 

دل که جای عشق الهی است منبع بصیرت و محّل کشف راز خلقت است.

کرد راز عشق الهی را نباید بر نامحرمان عرفان آشکار 

کشف این راز با دل امکان  پذیر است. که  از آنجا 

قاصر  راز  این  گفتن  از  کالم  آورد.  زبان  بر  نمی توان  را  عرفانی  عشق  راز 
است.

عقل و ذهن هم نمی تواند پی به اسرار عرفان ببرد

کشف خدا و عرفان، شناخِت عالِم دروِن عارف است. محّل اصلی 
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3 به بررسی عبارات می پردازیم: 6 

کسب محبت و توجه  کلید ]بر بوی تخِم مهر ...[ امیدواری عاشق به  الف: 
یار. مفهوم بیت، تمنای محبت

به  به پشت پا زدن  اشاره  آتش زدن  ]در خرقه زن آتش[ خرقه  کلید  ب: 
تعلقات دنیوی است.

می کند.  تن  به  وصوفی  عارف  که  است  وصله داری  کم ارزش  لباس  خرقه 

خرقه پوشیدن صوفی نشان از عدم تعلق به مادیات دنیوی دارد.

نیز  تعلق مادی  کمترین  از  یعنی  آتش می زند  را  وقتی صوفی خرقه خود 

چشم پوشیده است. مفهوم بیت، ترک تعلق و تعّین است.

کلید ]گر سخن از خود نداری به که بربندی دهان[ نکوهش تقلید ج: 

کلید ]دانم سر آرد غّصه را[ بهبود اوضاع و به ثمر نشستن د: 

کلید ]صد گدای هم چو خود را قارون کنم[ به مقام ارشاد رسیدن هـ : 

کنون باتوجه به ترتیب خواسته شده ابیات را مرتب می کنیم:  ا

ب ـ هـ ـ د ـ ج ـ الف

2 در ادبیات عارفانه، عارف پس از طی مراحل سخت و دشوار به وصال  7 

می رسد و محرم اسرار الهی می شود. عارف در این مقام سکوت می کند و بقیۀ 

عمر را در بی خبری از اتفاقات دنیوی و بی توجهی به مادیات سپری می کند.

کسانی که دم از عشق و معرفت عاشقانه می زنند مدعیان توخالی هستند که 

هیچ خبری از عشق و راز آن ندارند. این مفهوم یکی از مفاهیم مهم و پرتکرار 

در قرابت معنایی است.

مفهوم بیت اصلی: کلید ]مدعیان ... بی خبران اند[ ]آن را که خبر شد، خبری باز نیامد[ 

اشاره به مدعیان توخالی و عارف واقعی. حال به بررسی گزینه ها می پردازیم:

کلید ]بر سر این کوچه بوده ام ز اوایل[ اشاره به ازلی بودن عشق دارد.  1

کلید ]مهر خموشی زده اند بر لب قایل[ اشاره به سکوت عارف و عاشق حقیقی  2

کلید ]کسی به وصال چون رسد به وسایل[ وصال محتاج واسطه نیست  3

کلید ]پرده تن را به دست شوق دریدیم[ اشاره به نفی مادیات و دست   4

شستن از خود در راه وصال عشق 

بردهای  کار گی های خاص و  2 باد صبا در ادبیات فارسی دارای ویژ 8 

متفاوتی است: 1- پیام رسان و پیغام آور عاشق و معشوق است. 2- همراه 

و همدل عاشق در پیمودن راه عشق است و درد دل عاشق را می فهمد. 

3- عامل سرسبزی در بهار است. 4- طراوت بخش و روح افزا است و در اول 

صبح می وزد. حال به بررسی گزینه ها می پردازیم:

گی پیام رسانی باد صبا 1 کلید ]تو را صبا ... شد غّمار )سخن چین([ اشاره به ویژ

2 کلید ]ز من چون باد صبا بوی خود مریغ مدار[ طراوت بخشی و روح افزایی

کلید ]صبا را خبر شود[ پیام رسانی باد صبا  3

کلید ]باد صبا گوش گذاری می کند[ پیام رسانی باد صبا  4

2 در ادبیات عاشقانه و عارفانه، عقل جایگاهی ندارد و در عرصۀ عشق  9 

چه الهی و چه زمینی ناتوان است. عقل توانایی حل مشکالت عشق را ندارد 

و همواره در این دو ادبیات قابل ستایش نیست. در ادبیات تعلیمی، عقل 

دارای جایگاه رفیع و مهمی است. همواره ستوده شده و به آن اهمیت داده 

شده. معمواًل طراح کنکور از تفاوت مفهومی عقل در ادبیات عاشقانه، عارفانه 

و ادبیات تعلیمی استفاده می کند. حال به بررسی عبارات می پردازیم:

کارآمدی عقل در حل رموز عاشقی. کلید ]از عقل گریزان باش[ اشاره به نا الف: 

کلید ]من و انکار شراب[ اشاره به نوشیدن شراب و سرمستی عاشقانه. ب: 

کردن امور  گذار  کلید ]این داوری ها را به پیش داور اندازیم[ اشاره به وا ج: 

به خداوند است.

کلید ]عاقالن دیوانه گردند[ اشاره به نفی عقل در مقابل رموز عشق است. د: 

بیت های الف با د قرابت دارند.

از  دل  عارف  است.  گوشه نشینی  عرفان،  و  سلوک  مراحل  از  یکی   3 10 

گوشه ای تنها به تفکر و تزکیۀ نفس می پردازد.  تعلقات دنیوی می برد و در 

نتیجۀ این عزلت نشینی، مشاهدۀ جلوۀ معشوق و رسیدن به کشف اسرار و 

غرق شدن در دریای بیکران عشق است. چون عارف به مقام حیرت برسد 

از خود و اطراف خود بی خبر و غافل می شود.

مفهوم عبارت اصلی: کلید ]بوی گل مستم کرد[ ]دامنم از دست برفت[ اشاره 

به حیرت و از خود بی خود شدن. حال به بررسی گزینه ها می پردازیم:

کلید ]عاشقی سوخته خرمن[ اشاره به درد و رنج عاشق   1

کلید ]بی خویشتن جوالن عشقی می کند[ اشاره به عدم اختیار عاشق   2

کلید ]چون بدیدیم زبان سخن از کار برفت[ اشاره به مشاهدۀ جلوۀ یار   3

که زبان از سخن می افتد. و حیرت عاشاقانه دارد به حدی 

کلید ]به مصرآ، تا پدید آیند یوسف را خریداران[ توصیه به هم نشینی   4

با انسان های قابل و شایسته و رسیدن به تعالی.

از سختی  کوته فکرش متابعت نکرد و پس  برادران  از   حضرت یوسف 

فراوان، عزیز مصر شد.
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[ اشاره به خصلت سفله پروری دنیا دارد. ب: کلید ]فریاد ز دست فلک سفله پرور

کنون بیت هـ را بررسی می کنیم: به نظر می رسد الف و ب با هم قرابت ندارند. ا

پیاز[  پوشیده  حریر  ]پیراهن  و  افکنده[  زیر  به  سر  برهنه  ]نرگس  کلید  هـ: 

پوشیدن  حریر  همین طور  و  الیق  افراد  با  روزگار  ناسازگاری  نشان دهندۀ 

پیاز نشان از موقعیت داشتن افراد ناالیق است؛ بنابراین بیت های هـ و 

ب دارای قرابت معنایی هستند.

حال بیت های ج و د را بررسی می کنیم:

کلید ]گهر بی هنر خوار است[ به ارزش هنر اشاره دارد و به موقعیت  ج: 

افراد در روزگار اشاره ندارد.

د: کلید ]نهان گشت کردار فرزانگان[ و ]پراکنده شد نام دیوانگان[ به موقعیت 

دانایان و نادانان در روزگار اشاره دارد.

بنابراین مفهوم بیت ب و هـ و د یکی است.

2 به بررسی گزینه ها می پردازیم: 56 

کلید ]دولت خورشید را دارد به پا افتادگی[ توصیه به افتادگی و تواضع   1

2 کلید ]ما کجاییم و کجا افتادگی[ یعنی ما از افتادگی به دوریم.

کمک دهنده است. در زبان  گر نوع )واو( را بدانیم بسیار   در مصراع دوم ا

فارسی به این نوع )واو( مباینت می گویند و در معنای دوری به کار می رود.

کلید ]هرکه گیرد ... از هوا افتادگی[ توصیه به فروتنی و تواضع   3

کلید ]تواضع دولت افزاید[ توصیه به فروتنی و تواضع   4

[ به معنی روزگار است. اشاره به دنیاطلبی و  4 کلید ]آلودگان دهر[ ]دهر 57 

تعلقات دنیوی دارد. دوری از دنیا و نفی تعلقات مادی یکی از مفاهیم پرتکرار 

در ابیات فارسی است. حال به بررسی گزینه ها می پردازیم:

کلید ]کاالت هیچ نیست[ اشاره به تهی دستی معنوی دارد. عجله   1

کنید: گزینه ها را بررسی  نکنید بقیۀ 

کلید ]ای دل غرور و حرص[ توصیه به دوری از غرور و حرص   2

کلید ]از آن آدمی بترس[ توصیه به دوری از انسان های بدذات   3

4 کلید ]آزاده کس نگفت تو را[ و ]اسیر آز و بسته هوا[ اشاره به دنیاطلبان 

که پیرو آز و هوای نفس اند. کسانی  و 

4 صدف در ادبیات فارسی: صدف دارای دو نماد است؛ 1- نماد قناعت؛  58 

زیرا باتوجه به باور گذشتگان علت شکل گیری مروارید در دهان صدف، قناعت 

او به یک دانه شن است. گذشتگان معتقدند صدف یک بار دهان باز می کند و 

دانه ای شن را می بلعد و نتیجۀ قناعت صدف به یک دانه شن، پرورش یافتن 

مروارید در دل صدف است. همان طور که قناعت باعث تعالی و آزادگی انسان 

می شود. 2- نماد کم حرفی؛ لب بستن صدف از سخن باعث پرورش مروارید 

در دهان اوست و انسانی که همانند صدف کم گو و گزیده گو باشد دارای ارزش 

است. حال به بررسی گزینه ها می پردازیم:

کلید ]قناعت کن[ اشاره و توصیه به قناعت ورزی  1

کلید ]چون قانع شدی[ اشاره و توصیه به قناعت ورزی   2

کلید ]صدف[ و ]قانع رهین منت نمی شود[ توصیه به قناعت ورزی  3

گرچه در بیت لفظ ]قناعت[ به کار رفته است اما به مفهوم وکاربرد آن توجه  4 ا

کنید. در مصراع اول کلید ]به خس قناعت کردن[ نشان می دهد این قناعت پسندیده 

نیست و در مصراع دوم کلید ]بِه طلب کن[ دلیل محکمی است برای نفی چنین 

4 با بقیۀ گزینه ها تفاوت دارد. قناعتی؛ بنابراین گزینه 

 در ابیاتی که توصیه های اخالقی و تربیتی دارند به فعل های امر دقت کنید. 

فعل های امر توصیه های عاشقانه و عارفانه و تعلیمی مهمی را در بردارند.

1 زمینه های ادبیات حماسی: حماسه دارای 4 ویژگی )زمینه( است:  59 

1- قهرمانی 2- داستانی 3- ملی و قومی 4- خرق عادت

معمواًل زمینه یا ویژگی ملی و خرق عادت بیشتر مورد سؤال قرار می گیرد. ویژگی 

ملی به آداب و رسوم و ویژگی های ملی و مذهبی اشاره دارد و خرق عادت 

که  دربرگیرندۀ اغراق های غیرطبیعی مثل رویین تنی، دیو، اژدها و ... است 

وجود واقعی ندارد. حال به بررسی گزینه ها می پردازیم:

گی خرق عادت است؛ زیرا دیو  کلید ]با دیو بیاراست[ نشان دهندۀ ویژ  1

وجود خارجی ندارد.

گی ملی دارد. کلید ]درفشی درفشان[ اشاره به پرچم و ویژ  2

 ببر و هما وجود خارجی دارند و خرق عادت به حساب نمی آیند.

کلید ]به نیک و بد رای زدن[ نشان از نحوۀ تصمیم گیری و درنهایت   3

گی ملی دارد؛ زیرا نشان دهندۀ رسم و رسوم است. اشاره به ویژ

کلید ]بر سر تاج زر گذاردن[ اشاره به رسم تاج گذاری است و ویژگی ملی است.  4

4 در ادبیات عاشقانه، نه تنها عشق باعث تعالی است بلکه زیستن بدون  60 

عشق پوچی دنیا را بیشتر نمایان می کند. در ادبیات فارسی همواره دنیا فانی، 

زودگذر و بی ارزش است. به هر روی، انسان در روز ازل از سر نادانی دنیا را انتخاب 

کند تا مهلتش  می کند و فریفتۀ آن می شود. انسان مجبور است در دنیا اقامت 

به پایان برسد و به عالم باال بازگردد؛ بنابراین تنها عشق و شوق عشق است که 

می تواند زشتی های دنیا را برای عاشق تحمل پذیر کند. بی عشق سختی های دنیا 

گرم و شعله ور می سازد.  آزاردهنده تر خواهد بود و عشق به جان هرکه افتد او را 
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Persian Grammar

ابتداافعالرامشخصمیکنیم: 2 136 

نشستم-آیی-دارد-میرود-نمیرود-میرفت

نشستموآیی]دوجزیی و ناگذر[ 1

دارد]فعل احتیاج به مفعول دارد و سه جزیی گذار به مفعول است[ 2

میرودونمیرود]دوجزیی و ناگذر[ 3

میرفت]دو جزیی و ناگذر[ 4

گذر  جملۀ دوجزیی از ]نهاد + فعل[ تشکیل شده است. افعال دوجزیی نا

هستند و به مفعول، متمم و مسند احتیاجی ندارند.

راه تشخیص نهاد: 

چیزی؟[  چه  ]چه کسی؟  از آن سوال  و  کنید  را مشخص  ابتدا فعل جمله 
بپرسید، جواب این سوال ]نهاد[ است.

 رفت ]چه کسی رفت؟ او[ 

 نهاد بارز محذوف است و شناسه های فعل نشان دهندۀ نهاد هستند.
ً

معموال

گفتند ]چی کسانی گفتند؟ آن ها[   

بردعبارتنداز:رفت،آمد،برو،بیا،رسید، برخیافعالدوجزییپرکار

ایستاد،نشستوماند...

]در معنای وجود  ]در معنای رفت[واست برخیافعالمثل:شد

دارد[وبود]در معنای وجود دارد[ دوجزییهستند.
گذر، اشاره به زمان و مکان و حالت و مقدار قید محسوب  در جمله های نا

می شود. قیدها را نباید جزء اجزای اصلی جمله به حساب آورد.

اجزای جمله 

مشخص را نهاد فعل به توجه با و میکنیم مرتب را جملهها  4 137 

میکنیم.

یا  ]او  اولنهاد باجوانانخوردنمتمنامیکند:درمصراع باری،می  1

یار[حذفشدهاست.
]کار دل[تمامنشد.درمصراع کاردلتمامشودو که گداخت جان 2

دومنهاد]کار دل[حذفشدهاست.

اینآرزویخامو]آن کار یا آن آرزو[نشد.نهاد]ما[ ]ما[ بسوختیمدر
و]آن کار یا آن آرزو[حذفشدهاست.

کهازدودیدۀمن]خون / اشک[رفتروزوشب.نهاد]خون  چندان 3

یا اشک[حذفشدهاست.
آید-رویمیمونتودیدن کهیکیچونتودر آید،ازآندر بختباز 4

دردولتبگشاید.

نهاد]بخت[و]یکی[و]روی میمون تو[استودرجملهآمدهاست.

چیزی  یا  کسی  نهاد  می شوند.  محسوب  جمله  اصلی  جزء  دو  فعل  و  نهاد 

که در مورد او صحبت می کنیم یا حالتی را به آن نسبت می دهیم. است 

از  را  چیزی؟(  چه  کسی؟  )چه  سوال  جمله،  در  نهاد  کردن  مشخص  برای 

فعل می پرسیم.

جمع یا مفرد بودن نهاد تأثیر مستقیم بر فعل دارد و یکی از راه های مشخص 

گر فعل مفرد را به جمع تغییر  کردن نهاد، جمع یا مفرد قرار دادن فعل است. ا

دهیم، نهاد نیز تغییر می کند و به جمع تبدیل می شود.

گروه اسمی، ضمیر و شناسۀ فعل است. نهاد در جمله، به شکل، اسم یا 

نشان دهندۀ  فعل  شناسۀ  زیرا  است  محذوف  جمله  در  جدا،  نهاد   
ً

معموال

نهاد محذوف همان  از  بنابراین منظور  نام دارد؛  پیوسته  نهاد  و  نهاد است 

جمله  معنایی  ساختار  به  باشد  محذوف  جمله  در  گر  ا که  است  جدا  نهاد 

آسیب وارد نمی کند زیرا شناسه های موجود در جمله نقش نهاد را می پذیرد.

کید و  کید، نهاد بارز در جمله آورده می شود و باعث تأ گاهی به منظور تأ اما 

اثربخشی بیشتر می شود.

نهاد

کنید: فعلهارامشخص 2 138 

-میخواند بود -مانده بود ازدستداده - -میشد فعلها:میدید
-داشت

میدید:چهچیزیرامیدید؟مفعول:ایناوضاع
میشد:مفعولپذیرنیست.

ازدستدادهبود:چهچیزیراازدستدادهبود؟مفعول:همهچیزش
ماندهبود:مفعولپذیرنیست.

میخواند:چهچیزیرامیخواند؟مفعول:درس
داشت:چهچیزیداشت؟مفعول:دلبستگی

گروهمفعولی  چهارفعلمفعولپذیردرعبارتوجوددارد؛بنابراینچهار

داریم.

به  که  نیاز دارند. فعل هایی  نیز  به مفعول  نهاد و فعل  افعال عالوه بر  برخی 

گذرا به مفعول هستند. مفعول نیاز دارند سه جزیی 

گذرا به مفعول می سازد.  الگوی ]نهاد + مفعول + فعل[ جملۀ سه جزیی 

راه تشخیص مفعول در جمله:

کسی را؟ و چه چیزی را؟ می پرسیم. برای یافتن مفعول، از فعل، سوال چه 

خورد = چه چیزی را خورد؟ غذا ]غذا مفعول است و فعل خورد سه جزیی 

گذار به مفعول است[
گاهیمفعولازجملهحذفمیشود.بحثسرحذفشدنیانشدن

گرفعلیمفعولپذیرباشد،مفعولچهدرجملهباشدچه مفعولنیست،ا

نباشد،جزءاجزایجملهبهحسابمیآید.

راه تشخیص مفعول در جمله
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 وضعیت چهارم

کاربرد دارند. که با نگه داشتن معنای قدیم، در معنای جدید هم  واژه هایی 

 سپر - رکاب - زین - یخچال و ...

گذر زمان: ... واژه ها در 

2 به بررسیگزینهها می پردازیم:  301 

گذشته به معنای سخن بوده. 1 واژۀ ]حدیث[ در 

2 هیچ واژه ای معنای قدیم ندارد.

کشتی بوده. گذشته در معنای  3 واژۀ ]سفینه[ در 

گذشته در معنای وزیر بوده. 4 واژۀ ]دستور[ در 

Literaty Devices

آرایه های ادبی،4 تست از مجموع 25 تست ادبیات فارسی است.

می توان با دانش دوره دبیرستان و صرف زمان زیاد، از پس دو تست بر آمد اما 

کسی برنده است که در زمان مناسب به هر چهار تست پاسخ صحیح بدهد و این 

امر مستلزم کسب دانش کافی در شناخت آرایه ها و مهارت حل  تست است.

دانش  سراسری،  کنکور  تست های  از  بهره گیری  با  )کتاب(  بحث  این  در 

کافی، مهارت الزم و راهکار مقابله با چالش تیپ بندی تست را قدم به قدم 

می آموزیم.

شناخت تیپ های آرایه ادبی:

که  می شود  آورده  بیشتر  یا  بیت  چهار  تست  نوع  این  در  الفبایی:  تیپ   1

مرتب  گزینه ها  الفبا،  حروف  شکل  در  خواسته شده  آرایه های  برحسب 

کنکور از این نوع تست استفاده می کند. چالش این تیپ،  می شود. هرساله 

این   
ً

معموال گزینه(است.  )رد  تست  حل  تکنیک  در  مهارت  و  زمان  ذخیره 

تیپ مورد عالقه بیشتر دانش آموزان است؛ اما باید مراقب بود.

2 تیپ آرایه های تک بیت: در این نوع تست یک بیت آورده می شود و در 

تستی  از چنین  کنکور هر سال  موردنظر  ذکر می شود.  آرایه های  گزینه  چهار 

به هم، چالش  نزدیک  و  گمراه کننده  آرایه های  از  استفاده  استفاده می کند. 

گزینه ها و آرایه های آورده شده ترسید؛ زیرا  چنین تست هایی است. نباید از 

به راحتی قابل حل است.

آرایه در مقابل بیت: در این نوع تست، چهار بیت آورده می شود  3 تیپ 

از  هرسال  کنکور  می شود.  ذکر  آرایه  دو  یا  یک  پرانتز  داخل  مقابل،  در  و 

آرایه های آسان  از  این تیپ، استفاده  چنین تستی استفاده می کند. چالش 

اما  نیست؛  دانش آموزان  دلخواه   
ً

معموال تستی  چنین  است.  زمان بر  اما 

تست های آسان و خوبی هستند. نگران نباشید.

آرایه ذکر می شود و  یا دو   یک 
ً

این نوع تست معموال 4 تیپ تک آرایه: در 

تست از شما می خواهد باتوجه  به آرایه موردنظر بیت مناسب را انتخاب 

کنکور استفاده می شود و چالش آن شناخت  گاهی در  کنید. این نوع تست 

آرایه های پر تکرار برای چنین تستی است. تیپ تک آرایه به ظاهر آسان است 

اما چالش های خاص دارد و حل آن مهارت زیادی می طلبد.

5 تیپ تمام آرایه ها در بیت: در این نوع تست سه یا چهار آرایه ذکر می شود 

آرایه های  تمام  که  کنید  انتخاب  را  گزینه ای  می خواهد  شما  از  تست  و 
استفاده می کند.  تستی  از چنین  گاهی  کنکور  باشد.  را داشته  خواسته شده 

است.  متداول  تست  نوع  این  در  یک سطح  و  آسان  آرایه های  از  استفاده 

گر با مهارت  چالش این نوع تست ذخیره زمان است. یافتن آرایه های آسان ا

حل تست همراه نباشد از شما زمان می گیرد.

تعداد  و  آرایه ذکر می شود  یا دو  نوع تست یک  این  در  تیپ شمارشی:   6

استفاده  تستی  چنین  از  گاهی  کنکور  می خواهد.  بیت  در  را  آن  شمارش  و 

آرایه  آرایه های آسان و شمارش غلط  از  می کند. چالش این تست استفاده 

است. مراقب این نوع تست باشید.
گزینه ها با این شیوه پیش بروید: در تشخیص آرایه ها و برای رد 

را به  ترتیب  گزینه ها آمده  که این  آرایه های قوی: در تست هایی  گاماول: 

کنید )اسلوب معادله، حس آمیزی،  هم بزنید و ابتدا از این آرایه ها شروع 

پارادوکس و حسن تعلیل(
و  می گیرد  دربر  را  آرایه ها  از  وسیعی  طیف  متوسط:  آرایه های  دوم:  گام

گروه اول دشوارتر است. )تلمیح، تضاد، ایهام، ایهام  تشخیص آها نسبت به 

تناسب، تشبیه، استعاره و ...(
که ارزش بررسی ندارند و بهتر است درصورت  گامسوم: آرایه هایی هستند 

وجود نمونه های پیشین به سراغ این آرایه ها برای حل تست نروید. )اغراق، 
مراعات  نظیر، واج آرایی(

حرف آخر:

کافی داریم و با تیپ ها و چالش های احتمالی تست آشنا  هنگامی که  دانش 

گاهی و اعتماد  تست  کوزه گری را آموخته ایم  و با آمادگی و آ هستیم، فوت 

را پاسخ می دهیم.

2 به بررسیگزینهها می پردازیم:  302 

1 دل به مار زخم خورده تشبیه شده است و علت آن یا وجه  شبه ]پیچ 

و تاب[ است.
خ من شبیه رنگ زمین و دم ]نفس[ شبیه طبع زمان شده است؛ اما  2 ر

شاعر دلیل تشبیه را ذکر نکرده است و وجه شبه محذوف است.

3 جهان مانند نی است وجه شبه ]ناله[ است.

4  من مانند شمع هستم، وجه شبه ]شب نشین بودن در کوی سربازان[ 

است.

شناخت تیپ های آرایه ادبی

... شناخت تیپ های آرایه ادبی
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2 4 واژه غلط و 4 واژه درست معنی شده است: 468 

غلط  را  معنی  ]نقره[  واژه  از  استفاده  است   ] طال ]دینار: سکه  واژه  معنی 

کرده است.

[ است و در معنی ]پیرایش: آراستن[ غلط است.  معنی واژه ]پیرایه: زیور

[ است و در معنی ]کیسه بزرگ[  کنید. - معنی واژه ]جال: دام، تور دقت 

غلط است.

و  جنگ  ]رزم:  واژه  معنی  و  است  ضیافت[  محفل،  ]بزم:  واژه  معنی 

است. نبرد[ 

1 4 واژه غلط و 4 واژه درست معنی شده است: 469 

]جاه طلب[ شما را به  ]جاه: مقام، درجه[ است. استفاده از واژه  معنی واژه 

خطا نیندازد. - معنی واژه ]کیوان: سیاره ُزّحل[ است. به معنی دقیق دقت 

کنید. - معنی واژه ]رخصت: اجازه، ازن دادن[ است. - معنی واژه ]معترف: 

اقرارکننده، اعتراف کننده[ است. به معنی دقیق واژه دقت کنید.

2 3 واژه غلط و 5 واژه درست معنی  شده است: 470 

زغال،  یا  رنگ  خاکه  یا  گرده  کمک  به  چیزی  طراحی  ]گرته برداری:  واژه 

نسخه برداری از روی یک تصویر یا طرح[ است در معنی مطلق ]طرح[ غلط 
است. - واژه ]کلون: چفت، قفل چوبی که پشت در نصب می کنند[ است. 

استفاده از ]قفل فلزی[ معنی را غلط کرده است. - ]نفوس: ج نفس، مجازاً 

انسان، موجودات زنده[ در معنی نزدیک ]هوا و هوس[ غلط است.

]جراحت و  ]َخستن: زخمی کردن، مجروح کردن[ است. معنی  3 واژه  471 

زخم[ معنی دقیق و درستی نیست. - واژه ]حدیث: ماجرا، روایت، سخن[ 

است. - واژه ]ُشبان:چوبان[ است. معنی ذکرشده مربوط به واژه ]َشبان: 

شب ها[ است.

3 واژه ]بنان: سرانگشت، انگشت[ است دقت کنید واژه ]بنان[ مفرد  472 

 ] ]زمرّد: سنگ قیمتی به رنگ سبز - واژه  است و نباید جمع معنی شود. 

 ] کرده است. - واژه ]هژبر: شیر بردن رنگ ]سرخ[ معنی را غلط  است به کار

به غلط معنی شده است. - واژه ]آُخره: قوس زیر گردن[ است؛ بنابراین 

کرده است. به کار بردن واژه ]کتف[ معنی را غلط 

3 واژه ]مخمصه: بدبختی و غم بزرگ، تنگنا[ است و استفاده از معنی  473 

است.  پیامبری[  نشان  دارای  ]وسیم:  واژه   - است.  غلط  خالصی[  ]محل 

[ معنی دقیقی نیست. - واژه ]جرّاره: ویژگی  استفاده از واژه ]نسیم: خوشبو

نوعی عقرب زرد بسیار سّمی که دمش بر روی زمین کشیده می شود[ است. 

استفاده از معنی ]عقرب[ درست و دقیق نیست. - واژه ]ُگرزه: گرز، کوپال، 

کنید. ]َگرزه: مار خطرناک[ است.  عمود آهنین[ است. به اعراب واژه دقت 

اشتباه نکنید.

]شفاعت[  از معنی  ]شفیع: شفاعت کننده[ است. و استفاده  4 واژه  474 

]سستی[  نابودی، از بین رفتن[ است. واژه  ]زوال:  - واژه  درست نیست. 

شما را به خطا نیندازد. - واژه ]غوک: قورباغه[ است. - واژه ]هماورد: حریف، 

رقیب[ است. 

Spelling And Vocabulary

از 25 تست کنکور ادبّیات 3 تست به امال اختصاص دارد. برای موفقّیت 
در تست های امال باید:

 ابتدا واژه نامۀ الفبایی کتاب درسی را به دّقت یاد بگیرید. این واژه نامه 
اصلی ترین مأخذ و مرجع لغاتی است که در تست های امال می بینید

کتاب ها  کتاب درسی، ازجمله در نام  که در هر جای   تمام لغاتی را 
گاه ممکن است در واژه نامه  و قلمروها آمده است بیاموزید. این لغات 

نیامده باشد.
و  هم آوا  واژه های  امال،  تست های  و  متون  در  پرتکرار  واژه های  با   

غلط های رایج آشنا شوید.
 واژه های هم ریشه / هم خانواده، مفرد و جمع، اسم و صفت و نیز 

که خیلی اوقات به دنبال و مجاور  مترادف ها و متضادها و واژه هایی را 
هم می آیند بشناسید.

کتاب نترسید. راه نترسیدن از متن جدید در امال  ج از   از متن خار
توّجه به یک نکتۀ مهم است:

 لغت هایی که در امال اهّمّیت دارند یا دو امالیی هستند )مثل »فراق 
/ فراغ« یا »صواب / ثواب«( یا یک امالیی )مثل »اضطراب« و »مرهم«(. 
حال  به  باشد  هرچه  عبارت  مفهوم  و  معنی  متن،  بررسی  هنگام   

نادرستی  و  درستی  فهمیدن  و  نمی کند  فرقی  یک امالیی  لغت های 
کلمات نیازی به معنی و مفهوم عبارت ندارد.  امالی این 

چندنکتهمهمدرموردامالءولغت
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گر غلط نوشته شوند خیلی آشکار می شوند  برخی از لغات یک امالیی ا
]مثالً »ازطراب« قیافه اش ناآشناست و معلوم است که غلط است[ 
شکل غلط برخی از این کلمات خودش شبیه لغت درست دیگری  ولی 
است ]مثالً »مرحم« همیشه غلط است، ولی چون شبیه »رحم، مرحمت، 

مراحم« و »محرم، محرّم...« است به چشم ما آشنا می آید، یا »عزم« در 
کنکور فقط همین شکل امالیی را دارد، ولی »عظم« اگرچه غلط است، چون 

شبیه »عظیم، اعظم...« است ممکن است به چشم ما نیاید[.
 بیشتر لغات یک امالیی را می توانید در بخش »غلط های رایج« پیدا کنید.

 بنابراین تنها هنگامی مفهوم عبارت مهم است که با لغات دوامالیی 
مواجه می شوید. در این هنگام هم خیلی اوقات »بعد از« آن لغت تعیین 

می کند که چه معنی و امالیی دارد، بنابراین تست امال را از ابتدا الزم نیست 
نیاز  آن  به  قرابت معنایی  مثاًل در تست های  که  کنید  بررسی  دّقتی  با 
دارید. فقط وقتی به یک لغت دوامالیی رسیدید باید به عبارتی که حاوی 

آن است توّجه کنید، از چند کلمه قبل تا چند کلمه بعد از آن کلمه.
بیشتر لغات دوامالیی مهم را در »واژه های هم آوا و مشابه« آورده ایم.

چند نکته مهم در مورد امالء و لغت

چالش: صالح / بگزار / خار / قفا 4 واژه های پر 475 

1 واژه ]صالح: راستیـ  درست[ غلط است و واژه مدنظر باتوجه به معنی 

بیت ]سالح: ابزار جنگ[ است.

2 واژه ]بگزار[ غلط است و واژه مدنظر ]بگذار: رهاکن[ است.

3 واژه ]خار: خار و خاشاک[ غلط است و باتوجه به معنی واژه ]خوار: پستی، 

زبون[ است.

[ درست کتابت شده است و بیت فاقد غلط امالیی است. 4 ]قفا: پشت سر

چالش: تور / صبا / ساتر / اسرار / اصرار 3 واژه های پر 476 

1 واژه ]تور[ غلط است و واژه مدنظر ]طور: نام کوهی در صحرای سینا[ است.

2 واژه ]صبا: باد خنک و در ادبیات در معنای پیغام رسان است[ درست کتابت 

[ مدنظر  شده است؛ اما ]صبا[ دوم غلط است و باتوجه به معنی ]سبا: نام شهر

است.

کتابت شده است و بیت  3 واژه ]ساتر: پوشاننده[ باتوجه به معنی درست 

فاقد غلط امالیی است.

کتابت شده است ولی واژه ]اصرار:  4 واژه ]اسرار: جمع ِسر، رازها[ درست 

پافشاری[ باتوجه به معنی غلط است و واژه مدنظر ]اسرار[ است.

چالش: مقیالن / طره / حذر / غریب / تتاول / سفید / صلصل 2 واژه های پر 477 

1 واژه ]مقیالن[ غلط است و واژه مدنظر ]مغیالن: خار[ است.

2 واژه ]طره: دسته مو جلوی پیشانی[ - ]حذر: پرهیز و دوری کردن[ - ]غریب: 

کتابت شده است و بیت فاقد غلط امالیی است. تنها[ درست 

3 واژه ]تتاول[ غلط است و واژه مدنظر ]تطاول: درازدستی[ است. 

4 واژه ]سفیر: فرستاده[ غلط است و واژه مدنظر ]صفیر: آواز، صوت، بانگ[ 

است. واژه ]صلصل: فاخته، نوعی پرنده[ درست است.

 / عافیت   / صواب   / عجوزه   / عنان  چالش:  پر واژه های   1 478 

برخاست / خاست

کتابت شده  [ و ]عجوزه: پیرزن[ درست  1 واژه ]عنان: دهانه اسب، افسار

است و بیت فاقد غلط امالیی است.

مدنظر  واژه  معنی  به  باتوجه  و  است  غلط  درستی[  ]صواب:  واژه   2

]ثواب: پاداش اخروی[ است.

3 واژه ]عافت[ غلط است و واژه مدنظر ]آفت: بال، زیان[ است.

کتابت شده است.  به معنی درست  باتوجه  بلندشد[  ]برخاست:  واژه   4

واژه ]خاست: بلندشد[ غلط است و باتوجه به معنی واژه مدنظر ]خواست: 

خواستن[  است.

چالش: فراغ / نصیب / قریب / اطوار / زّنار / منصور 3 واژه های پر 479 

1 واژه ]فراق:آسایش[ غلط است و واژه مدنظر ]فراق: جدایی[ است. 

تنها[ غلط است.  ]غریب:  اما واژه  بهره[ درست است؛  ]نصیب:  2 واژه 

باتوجه به معنی، واژه مدنظر ]قریب: نزدیک[ است.

3 واژه ]اطوار )ج طور(:  حرکات و رفتار و حال[ درست است و واژه ]زنّار: 

کتابت شده است. بیت فاقد غلط امالیی است. کمربند مسیحیان[ درست 
4 واژه ]منصور: پیروزشده[ است و باتوجه به معنی واژه مدنظر ]منثور: به 

نثر نوشته شده[ درست است.

چالش: قضا / حلم / عذر / بزله گو / قربت / حایل 4 واژه های پر 480 

1 واژه ]قضا: سرنوشت[ - ]حلم: صبر، شکیبایی[ درست کتابت شده است. 

واژه ]غدر: بی وفایی[ غلط است و واژه مدنظر ]قدر: ارزش، اعتبار[ است.

[ غلط است و واژه مدنظر ]بذله گو: شوخ و کسی که نغز سخن  2 واژه ]بزله گو

می گوید، است[
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17- شعر در امواج سند )مهدی حمیدی شیرازی(

18- شعر بانگ جرس )حمید سبزواری(

19- هم صدا با حلق اسماعیل )سیدحسن حسینی(

20- شعر صبح بی تو ) قیصر امین پور(

21- حملۀ حیدری )باذل مشهدی(

22- شعر وطن )نظام وفا(

گور( 23- ماه نو و مرغان آواره )رابیندرانات تا

گوته( 24- دیوان غربی، شرقی )یوهان ولفگانگ 

کاشانی( 25- شعر الهی )مالحسین فیض 

گویم )حکیم سنایی غزنوی( 26- شعر ملکا ذکر تو 

27- شعر مست و هشیار )پروین اعتصامی - دیوان اشعار(

28- شعر در مکتب حقایق )حافظ - دیوان اشعار(

29- شعر آزادی )ابوالقاسم عارف قزوینی - دیوان اشعار(

30- شعر دفتر زمانه )فرخی یزدی - دیوان اشعار(

31- شعر دماوندیه )محمدتقی بهار - دیوان اشعار(

متخلص  کدکنی  شفیعی  )محمدرضا  باران  شب  در  درخت  مثل   -32
به م.سرشک(

33- دری به خانه خورشید )سلمان هراتی(

34- شعر شکوه چشمان تو )مرتضی امیری اسفندقه(

کوچک پاییز در زندان )اخوان ثالث( 35- در حیاط 

36- شعر ای میهن )ابوالقاسم الهوتی(

37- منطق الطیر )عطار نیشابوری(

38- هوا را از من بگیر خنده ات را نه )پابلو نرودا(

39-شعر لطف تو )وحشی بافقی(

کتاب های درسی آثار منثور 

کوشش محمدی اشتهاردی( 1- داستان های صاحبدالن )به 

کیکاووس( 2- قابوس نامه )عنصرالمعالی 

3- داستان خسرو )عبدالحسین وجدانی(

4- سفرنامه )ناصرخسرو(

5- اتاق آبی )سهراب سپهری(

6- ارزیابی شتاب زده )جالل آل احمد(

7- اسرار التوحید )محمدبن منور(

8- تفسیر سوره یوسف )احمدبن محمدبن زید طوسی(

9- سیاست نامه )خواجه نظام الملک توسی(

10- دریادالن صف شکن )مرتضی آوینی(

11- من زنده ام )معومه آباد(

کاشفی( 12- اخالق محسنی )حسین واعظ 

13- لطایف الطوایف )فخرالدین علی صفی(

14- دیوار )جمال میرصادقی(

کوپه( 15- مزار شاعر )فرانسوا 

16- مائده های زمینی و مائده های تازه )آندره ژید(

17- سه پرسش )تولستوی(

18- الهی )خواجه عبداهلل انصاری(

از تست های سالیان پیش به عنوان  19-گلستان )سعدی- در بعضی 
نثر آمیخته با نظم یا بینابین آمده است(

20- بهارستان )جامی(

21- تاریخ بیهقی )ابوالفضل بیهقی(

)بدیع الزمان  مولوی  به  مشهور  محمد،  جالل الدین  زندگانی   -22
فروزانفر(

23- روزها )دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن(

24- میثاق دوستی )لطفعلی صورتگر(

25- تذکره االولیا )عطار(

26- مرصادالعباد من المبدا الی المعاد )نجم الدین رازی معروف به دایه(

27- عباس میرزا آغازگری تنها )مجید واعظی(
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4 بررسی گزینه های نادرست: 574 

جامی   - تیرانا(  اوستا:  مهرداد  به  )متخلص  رحمانی  محمدرضا   1

گرمارودی )گوشواره عرش( - مجد  )بهارستان - تحفه االحرار( - موسوی 

خوافی )روضه خلد(

 - تذکره االولیا   - )الهی نامه  عطار   - )خسرو(  وجدانی  عبدالحسین   2

منطق الطیر( - رسول پرویزی )شلوارهای وصله دار( - محمدبهمن بیگی 

)بخارای من، ایل من(

 - بهارستان  جامی   - خورشید(  خانه  به  )دری  هراتی  سلمان   3

باستانی   - من(  ایل  من،  )بخارای  بیگی  محمدبهمن   - تحفه االحرار( 

پاریزی )از پاریز تا پاریس(

4 بررسی گزینه های نادرست: 575 

 - )سهروردی(  فی حقیقۀ العشق   - )عنصرالمعالی(  قابوس نامه   1

جوامع الحکایات )محمد عوفی( - روضۀ خلد )مجد خوافی(

نظام الملک  )خواجه  سیاست نامه   - منور(  )محمدبن  اسرار التوحید   2

توسی(، تحفۀ االحرار )جامی( - روضه خلد )مجد خوافی(

3 تمهیدات )عین القضات همدانی( - مرصادالعباد )نجم الدین رازی( - 

سندباد نامه)ظهیری سمرقندی( - جوامع الحکایات )محمد عوفی(

3 بررسی گزینه های نادرست: 576 

)سیدمهدی  سانتاماریا   - پرویزی(  )رسول  وصله دار  شلوار های   1

شجاعی( - روزها )اسالمی ندوشن(

2 از پاریز تا پاریس )باستانی پاریزی( - ارزیابی شتابزده )جالل آل احمد( 

- من زنده ام )معصومه آباد(

)رسول  وصله دار  شلوار های   - عربلو(  )احمد  فرهاد  شیرین  قصۀ   4

پرویزی( - بخارای من، ایل من )محمدبهمن بیگی(

3 بررسی گزینه های نادرست: 577 

)سیدمهدی  سانتاماریا   - شیرازی(  حمیدی  )مهدی  سند  امواج  در   1

گوشواره   - لطف آبادی(  سلمانی  )عیسی  سنگرسازان  روایت   - شجاعی( 

گرمارودی( عرش )موسوی 

حمیدی  )مهدی  سند  امواج  در   - کاشانی(  )سپیده  آزادگان  ک  خا  2

شیرازی( - شلوار های وصله دار )رسول پرویزی( - وطن )نظام وف(

)سیدمهدی  سانتاماریا   - واعظی(  )مجید  تنها  آغازگری  عباس میرزا   4

)عیسی  سنگرسازان  روایت   - )معصومه آباد(  زنده ام  من   - شجاعی( 

سلمانی لطف آبادی(

3 بررسی گزینه های نادرست: 578 

)مهدی  سند  امواج  در   - باخ(  )ریچارد  آذرباد  نام  به  پرنده ای   1
شاهرخی  )محمود  زمین  ایران  مردان  و  دلیران   - شیرازی(  حمیدی 

جذبه( به  متخلص 
2 مسافر )فریدریش شیللر( - هوا را از من بگیر خنده ات را نه )پابلو نرودا( 

گرمارودی( گوشوارۀ عرش )موسوی   -
کوچک پاییز در زندان، مثل درخت در  4 شکوه چشمان تو )در حیاط 

شب باران(

4 بررسی گزینه های نادرست: 579 

شیرین  )قصه  عربلو  احمد   - آواره(  مرغان  و  نو  )ماه  گور  تا رابیندرات   1
فرهاد( - محمد عوفی )جوامع الحکایات( - باذل مشهدی )حمله حیدری(
2 سلمان هراتی )دری به خانه خورشید( - مهدی شجاعی )سانتاماریا( 

- مجد خوافی )روضه خلد( - نادر ابراهیمی )سه دیدار(
- وحشی بافقی )فرهاد  را نه(  از من بگیر خنده ات  را  پابلو نرودا )هوا   3
اسفندقه  امیری   - )مرصاد العباد(  بادیه   - رازی  نجم الدین   - شیرین(  و 

)شکوه چشمان تو(

3 بررسی گزینه های نادرست: 580 

)روایت  لطف آبادی  سلمانی   - وصله دار(  )شلوارهای  پرویزی  رسول   1
سنگرسازان( - محمد رضا رحمانی )تیرانا(

2 محمدبهمن بیگی )بخارای من، ایل من( - مرتضی آوینی )دریادالن 
صف شکن( - مرتضی امیری )شکوه چشمان تو(

- مرتضی  اثر ریچارد باخ(  4 سودابه پرتوی )ترجمه پرنده ای به نام آذرباد 
آوینی )دریادالن صف شکن( - م.سرشک )مثل درخت در شب باران(

2 بررسی گزینه های نادرست: 581 

1 عبدالحسین وجدانی )خسرو( - رسول پرویزی )شلوارهای وصله دار( 
- نظامی )لیلی و مجنون( - حسن حسینی )هم صدا با حلق اسماعیل(

3 جمالزاده )داستان کباب غاز( - عبدالحسین وجدانی )خسرو( - جامی 
)تحفه االحرار - بهارستان( - رسول پرویزی )شلوارهای وصله دار(

- وحشی بافقی )فرهاد و  - مجد خوافی )روضه خلد(  4 شیللر )مسافر( 
شیرین( - ابوالفضل بیهقی )تاریخ بیهقی(

4 بررسی گزینه های نادرست: 582 

محسنی(  )اخالق  کاشفی  واعظ   - تحفه االحرار(   - )بهارستان  جامی   1
)زندگانی  فروزانفر  بدیع الزمان  وصله دار(  )شلوارهای  پرویزی  رسول   -

جالل الدین محمد مشهور به مولوی(
)چشمه  یوسفی  غالمحسین   - تحفه االحرار(   - )بهارستان  جامی   2
م.سرشک   - زندان(  در  پاییز  کوچک  حیاط  )در  اخوان ثالث   - روشن( 

)مثل درخت در شب باران(
3 نظامی )لیلی و مجنون( - جامی )بهارستان - تحفه االحرار( - شفیعی 

گور )ماه نو و مرغان آواره( کدکنی )مثل درخت در شب باران( - تا
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]صحن سرای دیده[تشبیهدیدهبهصحن-]این گوشه[استعارهاست. 3
واژههای]خیل و خیال[همدارایجناسهستند.

تشبیه:دلبهپیالهوجگربهاللهتشبیهشدهاست. 4

حذفمیشود. 4 گزینۀ جناسدربیتوجودندارد؛بنابراین

آرایۀحسن تعلیلشروعمیکنیم: ابتدااز 1 635 

اومیداند.این ازسروپای  ناز راریختن  یار نازنینبودن شاعرعلت 1

دلیلمنطقیاستیاریکهنازداردنازنیناست؛بنابراینبیتفاقدآرایه

حسنتعلیلاست.

آبروورونق 2 آبروان 1 ایهام:آب: 2

حذفمیشود. 2 گزینه راندن؛بنابراین کنایه:ازدر

گشتهاموتشبیهپنهان)چشم استعاره:نرگس-تشبیه:]من[حصار 3

حذفمیشود. 3 گزینه یاربهچشمآهو(

یوسف انداختن چاه به داستان به اشاره و یوسف پیراهن تلمیح:  4

]اندیشه و هوس و  توسطبرادرانش،ایهامتناسب:سودادریکمعنای

حذفمیشود. 4 گزینۀ عشق[بهکاررفتهاست؛بنابراین

کنید: ابیاتد-ج-ببررسی ابتداحس آمیزیرادر 4 636 

گرم:حسآمیزیدارد. د:نگاه

حذفمیشود. 2 گزینه ج:فاقدحسآمیزیاست.

حذفمیشود. 3 گزینۀ ب:فاقدحسآمیزیاست.پس

سپسایهامتناسبرادربیتهایجوببررسیمیکنیمتاسریعتربه

جواببرسیم:

حذف نیز  1 گزینۀ پس نیست. تناسب ایهام دارای واژهای هیچ ج:

میشود.

ب:واژههایتنگوشکرایهامتناسبدارند.

و فعلها به میخواهد. را دوجزئی یا  گذر نا افعال ما از تست  2 637 

گذر نا معنی برحسب و هستند اسنادی ظاهر به که اسنادی افعال به

کنید. میشونددقت

گردرمعنای الف:فرقباشدیعنیبسیارفرقوجوددارد،فعلاسنادیا

گذراست. ]وجود داشتن[باشد2جزئینا
ب:دلیلصدقنباشد]دلیل نمی شود[اینفعلاسنادیاست؛بنابراین

حذفمیشوند. 4 و 3 و 1 گزینههای

ج:نهعاقلاست:عاقلنیست،فعلاسنادیاست.

گذر د:نرود:دوجزئینا

گذر کرد.2جزئینا گذشتوعبور :برگذشتیعنیرفتو هـ
الف،دوهـافعال2جزئیبهکاررفتهاست. در

حالبهبررسی گزینه ها میپردازیم: 2 638 

رابطهترادفوجوددارد. 2 رابطهتضمنوجوددارد. 1

رابطهتضمنوجوددارد. 4 رابطهتضمنوجوددارد. 3

رابطۀمعناییبیندوواژهیا)تضاد-تناسب-ترادفوتضمن(است.

3به بررسی گزینه هامیپردازیم: 639 

7 صفت مرکب: )او(دوست+کش/بیگانه+پرور/دیر+جوش+زود 1

+رنج/سست+پیمان/سخت+دل/مشکل+پسند/آسان+گسل

/درد+افکن /یأس+آور/امید+سوز 5 صفت مرکب: آتش+بار 2

گسل /درمان+

گسل کش/ایمان+ 3 صفت مرکب:مردم+فریب/تقوا+ 3

4 صفت مرکب: گوهر+بیز/مرجان+فروش/خون+ریز/شریان+گسل 4

را مضافالیه سپس و میکنیم مشخص را اسمی گروه ابتدا  4 640 

ازصفتمضافالیه،صفتهایپیشازاسمو مشخصمیکنیم.منظور

کنید. صفتپسازاسماست.بههردودقت

گروهاسمیفقطوابسته این گروهاسمی:]این ریحان جان پرور[در الف:

حذفمیشوند. 2 و 1 گزینههای وجودداردووابستهوابستهنداریم.

ب:گروهاسمی:]نگاه آن سمن بر[،آنصفتمضافالیهووابستهوابسته

است.

گروهاسمی:]شمع ما سیه روزان[و]گل این باغ[:]سیه روزان[و]این  ج:

صفت[مضافالیهووابستهوابستهاست.
گروهوابستهوابستهوجودندارد این گروهاسمی:]آن زلف معنبر[در د:

نیزحذفمیشود. 3 گزینه و]آن[صفتبرای)هسته(است.
:گروهاسمی:]عرق رخسار آن خورشید طلعت[،]آن[صفتمضافالیه هـ

ووابستهوابستهاست.

درب،جوهـوابستهوابستهازنوعصفتمضافالیهوجوددارد.

به بررسی گزینه هامیپردازیم: 1 641 

براییافتننقشمسندی]مستی، پستی و هستی[بهافعالنگاهکنید 1

ومعنیآنهارامدنظرداشتهباشید.

فعل ندارد، وجود مستی شراب برای یعنی نیست: مستی را شراب

گذراستومسندنمیپذیرد؛پس اسنادیدرمعنای ]وجود و هستی[ نا

گزینهغلطاست. این
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