غمخواری ،پرستاری ،مراقبت
بیدستوپا :کنایه از ناتوان
چنگ* :نوعی ساز که سر آن خمیده است و
متحیرشدن
فروماندن*:
ّ
تارها دارد.
ُصنع :ساختن ،آفرینش ،احسان و نیکویی
محراب :قبله ،عبادتگاه ،جای ایستادن پیشنماز
درویش :فقیر ،بینوا ،گوشهنشین
1
َدغَل* :مکر و ناراستی[ ،تباهی] ،در اینجا
شوریدهرنگ* :آشفتهحال[ ،رنگپریده]
شغال* :جانور پستانداری است از تیرءه سگان مکّار و تنبل
که جزء َرستءه گوشتخواران است.
شَ ل* :دست و پای ازکارافتاده
وامانده :باقیمانده ،پسمانده
تیرهَ :رسته ،صنف ،رده
بخشایش :عفو ،ر ّقت و رحم
نگونبخت :بدبخت ،بداقبال
*
(قوت :توانَ ،ک َرم :جوانمردی ،بزرگواری ،جود
قُوت  :رزق روزانه ،خوراک ،غذا ّ
*
همت ،دارای طبع پست،
نیرو ،توانایی)
دون ّ
همت  :کوتاه ّ
یقین :ایمان قلبی ،بصیرت و مشاهده
کوتاهاندیشه[ ،بیاراده]
دیده :چشم
دون :پایین ،پست ،فرومایه
سرای :منزل ،خانه
مور :مورچه
بوستان :باغ ،گلزار
پیل :فیل
معیار :مقیاس ،ابزار سنجش
زنخدان* :چانه
حد :بیاندازه
جیب* :گریبان ،یقه
بی ّ
تافت :تابید
غیب* :پنهان ،نهان از چشم
تیمار :خدمت ،محافظت ،فکر ،تع ّهد؛ تیمارخوردن :نام و ننگ :آبرو و اعتبار

تفرج :گردش ،سیر ،گشادگی خاطر
ّ
شام :آغاز شب
گوهر :سنگ گرانبها از قبیل مروارید ،الماس و ...
بارگه :خیمه ،سراپرده
دلدار :معشوق ،جانانه
تام :کامل و تمام
رزق :روزی
خستهجان :فرد دلتنگ و غمگین
ارغوان :درختی با برگهای گرد و گلهای سرخ
نثر :پراکندن ،پراکنده ،سخن غیرمنظوم
ُمشیر :مشورتکننده
اعتصام :چنگزدن در چیزی ،خود را از گناه بازداشتن
کمربستن :اهتمامنمودن در کاری ،عزمکردن
گران :سنگین
همت :اراده ،خواست
ّ
*
وت
مر
مردانگی،
جوانمردی،
غیرت،
:
ت
حمی
[ ّ ]
ّ
حکمت :دانایی

ُصنع (همریشه با صانع ( آفریننده) ،مصنوع محراب
( ساختهشده) ،تص ّنع( ساختن و آراستن)َ ،دغَل
قَرض :وام (غ ََرض :هدف و مقصود)
صنعت ،تص ّنعی)
غالب (همریشه با کلمات غلبه ،مغلوب)
زنخدان
تفر ج
تیمارخوردن
ّ
1
ضایع

تضمن
ّ
رزق
اعتصامی
همت
ّ

بیت  /عبارت
ی��ک��ی روب��ه��ی دی���د ب��ی دس���ت و پ��ای
ف��روم��ان��د در ل��ط��ف و ص��ن��ع خ��دای
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مفهوم  /مضمون

حمیت
ّ

آرایههای ادبی

لطف خداوند شامل حال ناتوان هم میشود .تناسب :دست و پای

 .1برخی معانی داخل اّ
قلب آمده است .این معانی در واژهنامءه انتهای کتاب درسی نیامده است و ما خودمان ،آنها را به معانی مندرج در کتاب درسی افزودهایم.

بیت  /عبارت
ک��ه چ���ون زن��دگ��ان��ی ب��ه س��ر م �یب��رد؟
بدین دس��ت و پ��ای از کجا میخورد؟

مفهوم  /مضمون
خدا روزی ناتوانان را هم میرساند.

آرایههای ادبی
تناسب :دست و پای

در ای���ن ب���ود دروی����ش ش��وری��دهرن��گ
ک��ه ش��ی��ری ب��رآم��د ،شغالی ب��ه چنگ

آشفتهحال /تناسب :شیر
کنایه :شورید هرنگ
و شغال /جناس ناهمسان :رنگ و چنگ /واجآرایی:
صامت  /ش/

ش��غ��ال ن��گ��ونب��خ��ت را ش��ی��ر خ��ورد
بماند آنچ��ه روب���اه از آن سیر خ��ورد

بیچاره ،بدبخت و بداقبال
بهرهمندشدن ناتوانان از باقیماندءه سفرءه کنایه :نگونبخت
 /تناسب :شغال ،شیر و روباه  /جناس ناهمسان:
قدرتمندان
شیر و سیر

دگ����ر روز ب����از ات���ف���اق اوف���ت���اد
ِ
ق���وت روزش ب��داد
ک��ه روزیرس������ان،

روزیرسانی خداوند

خداوند  /جناس
تکرار :روز  /کنایه :روزیرسان
ناهمسان :روز و روزی /واجآرایی :صامت  /ز /

ی��ق��ی��ن ،م���رد را دی����ده ،بیننده ک��رد
ش���د و ت��ک��ی��ه ب���ر آف��ری��ن��ن��ده ک��رد

یقینپیداکردن بر ّرزاقیت خداوند

آگاه و صاحب
کنایه :دیده را بینندهکردن
بصیرت کردن ـ تکیه بر آفریننده کردن
توکلکردن بر خداوند

کزین پ��س ب��ه کنجی نشینم چ��و مور
ک��ه روزی ن��خ��وردن��د پ��ی�لان ب��ه زور

بیتأثیربودن زورمندی در میزان روزی ّ
(مقدربودن تشبیه :من به مور  /جناس ناهمسان :مور و زور /

َزنَ���خ���دان ف��روب��رد چ��ن��دی ب��ه جیب
ک��ه بخشنده ،روزی فرستد ز غیب

تأمل و
تکیهکردن بر روزیرسانی خداوند و ترک کنایه :زنخدان به جیب فروبردن
در ّ
تفکّر فرورفتن ،در اینجا کوشش نکردن و نشستن
تالش و کوشش
 /جناس ناهمسان :جیب و غیب

ن��ه بیگانه تیمار خ���وردش ن��ه دوس��ت
چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست

یاریندیدن از دیگران و ضعیف و ناتوان تضاد :بیگانه و دوست  /تشبیه :او به ساز چنگ /

چ��و صبرش نماند از ضعیفی و هوش
ز دی����وار م��ح��راب��ش آم���د ب��ه گ��وش

تمامشدن صبر در اثر شدت ضعف و ناتوانی جناس ناهمسان :هوش و گوش

روزی)  /تکیهکردن بر روزیرسانی خداوند

شدن

تضاد :مور و پیل /نماد :مور
ـ پیل
قدرتمندی و زورآوری

ضعیفی و بیآزاری

جناس ناهمسان :دوست و پوست /تناسب :رگ،
استخوان و پوست /ایهام تناسب :چنگ
 -1نوعی ساز (ق ق)  -2کف دست و انگشتان
(متناسب با رگ و استخوان و پوست)

تشبیه :تو به شیر درنده ـ تو به ِ
روباه شَ ل  /تضاد:
ّ
روباه و شیر  /نماد :شیر
افراد کوشا و تالشگر
ِ
روباه شَ ل
ـ
افراد طُفیلی  /کنایه :خود را
انداختن :خود را ناتوان و وامانده نشاندادن

درن�����ده ب���اش ای َدغَ���ل
ب���رو ش��ی��ر ّ
ِ
م��ی��ن��داز خ���ود را چ���و روب�����اه شل

تکیهکردن بر زور بازو و تالش و ارادءه خود

چنان سعی کن کز تو مانَد چو شیر
چ��ه باشی چ��و روبَ���ه ب��ه وام��ان��ده سیر؟

توصیه به اطعام دیگران نه ریزهخواری ایشان جناس ناهمسان :شیر و سیر  /تشبیه :تو به شیر ـ تو
به روباه /تضاد :روباه و شیر /واجآرایی :صامت  /چ/ /
استفهام انکاری :چه باشی چو روبَه به وامانده سیر؟
مانند روباه به بازماندءه غذای دیگران وابسته نباش.

ب��خ��ور ت��ا ت��وان��ی ب��ه ب����ازوی خویش
��ود در ت����رازوی خویش
ک��ه
سعیت ب� َ
َ

توان ،قدرت و دسترنج /تلمیح:
مجاز :بازو
مصراع دوم
به آیۀ  39سورۀ «نجم» اشاره دارد:
ِ
ل ْن َس ِ
«و أ ْن ل َْي َس ل ِ
ان ِإ اَّل َما َس َعى» :و اینکه برای
َ
سعیت
کنایه:
نیست.
او
تالش
حاصل
جز
انسان
/
َ
حاصل تالش خودت را
بود در ترازوی خویش
خواهی دید.

تکیهکردن بر زور بازو و تالش و ارادءه خود
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بیت  /عبارت

مفهوم  /مضمون

بگیر ای ج���وان دس��ت دروی���ش پیر
ن��ه خ��ود را بیفکن ک��ه دس��ت��م بگیر

کمککردن ـ خود را
توصیه به گرفتن دست دیگران نه باری بر کنایه :دستگرفتن
افکندن
دوش آنان بودن
اظهار ناتوانی و درماندگی کردن/
تضاد :جوان و پیر /تکرار :دست ،بگیر

خ��دا را ب��ر آن ب��ن��ده بخشایش است
که خلق از وج��ودش در آسایش است

خدا کسی را که به مردم خیر میرساند ،مورد

ک��رم ورزد آن سر که مغزی در اوست
�م��ت��ان��ن��د ب��ی مغز و پوست
ک��ه دونه� ّ

انسان عاقل و خردمند ،بخشنده است /.جناس :سر و در( ناهمسان) ـ اوست و پوست
(جناس ناهمسان) /تضاد :مغز و پوست /مجاز:
فرومایگی نشان بیخردی است.
انسان ـ مغز
سر
قدرت تفکّر و اندیشه/
تناسب :سر و مغز

رحمت قرار میدهد.

ک��س��ی ن��ی��ک بیند ب��ه ه��ر دو س��رای
ک��ه ن��ی��ک��ی رس��ان��د ب��ه خ��ل��ق خ��دای

کسی نیکی میبیند که به مردم خیر مجاز :سرای

معی��ار دوس��تان دغ��ل روز حاج��ت اس��ت
قرضی به رس��م تجربه از دوستان طلب

معیار دوستی ،روزگار سختی است.

ح���د غیب
ص����ورت ب���یص���ورت ب���ی
ّ
ز آی��ن��ۀ دل ت��اف��ت ب��ر م��وس��ی ز جیب

جمال خداوند در آینءه دل تجلّی میکند.

همتی رسد
فخری که از وسیلت دون ّ
گ��ر ن��ام و نن��گ داری از آن فخ��ر ع��ار دار

افتخار و شرافتی که از جانب انسان پست تضاد :فخر و عار  /تناسب :نام و ننگ ( اعتبار و
آبرو) /جناس ناهمسان :عار و دار
برسد مایءه ننگ است.

گریۀ شام و سحر شُ کر که ضایع نگشت
ق��ط��رۀ ب����اران م��ا گ��وه��ر ی��ک��دان��ه شد

(مصرحه) :قطرۀ باران
گریه و زاری عاشق روزی به نتیجه خواهد رسید تضاد :شام و سحر /استعاره
ّ
باارزش و قیمتی
اشک  /کنایه :یکدانه
(صبرکردن بر سختیها کلید کامیابی است).

م��ن��زل ح��اف��ظ ک��ن��ون ب��ارگ��ه پادشاست
دل ب�رِ دل��دار رف��ت ،ج��ان ب�رِ جانانه شد

ِ
دولت وصال

کنایه :دلدار و جانانه

با زمان��ی دیگر ان��داز ای که پن��دم میدهی
کاینزمانمگوشبرچنگاستودلدرچنگنیست

نصیحتناپذیری عاشق

جناس همسان :چنگ (نوعی ساز) و چنگ (بخشی
از دست)  /کنایه :دل در چنگ نبودن
عاشق
و شیفته بودن ،مست و مدهوش و از خود بیخود
بودن  /تضاد :است و نیست  /تناسب :گوش ،دل
و چنگ  /مجاز :چنگ
اختیار

رزق ه���ر چ��ن��د ب��یگ��م��ان ب��رس��د
ش���رط ع��ق��ل اس���ت ُج��س��ت��ن از دره��ا

مقدر است ولی تالش برای کسب کنایه :از درها جستن
روزی ّ
برای کسب روزی
روزی شرط عقل است.

میرساند.

س��ح��ر دی�����دم درخ�����ت ارغ���وان���ی
ک��ش��ی��ده س��ر ب��ه ب���ام خستهجانی
ب���ه گ���وش ارغ�����وان آه��س��ت��ه گفتم
ب���ه���ارت خ���وش ک���ه ف��ک��ر دی��گ��ران��ی

ستودن کسانی که به فکر دیگران هستند.

چ��ه در ک���ار و چ��ه در ک���ارآزم���ودن
ن��ب��ای��د ج��ز ب��ه خ���ود م��ح��ت��اجب��ودن

تکیهکردن بر وجود و داشتههای خود

موری را دیدند که به زورمندی کمر بسته و
ملخی را ده برابر خود برداشته.
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آرایههای ادبی

جهان

ِ
به
صورت بیصورت  /تلمیح
متناقضنما:
معجزۀ حضرت موسی (ع) که دست در گریبان
میبرد و آن را نورانی بیرون میآورد /.جناس
ناهمسان :غیب و جیب /اضافۀ تشبیهی :آینۀ دل

معشوق /تکرار :بر

جستوجو و تالش

کنایه از افسرده و
کنایه :خستهجان
غمگین ـ سرکشیدن
باالرفتن  /تشخیص:
(سرکشیدن) درخت ارغوان ـ (گوش) ارغوان

سجع :بسته و برداشته /کنایه :کمربستن

عزمکردن /تناسب :مور و ملخ

بیت  /عبارت

مفهوم  /مضمون

حمیت
همت و بازوی
ّ
مردان بار را به نیروی ّ
قوت تن.
کشند ،نه به ّ

همت و غیرت بر نیروی بدنی
برتردانستن ّ

آرایههای ادبی

دگ������ر روز ب������از ات�����ف�����اق اوف����ت����اد

ِ
ق�����وت روزش ب���داد
ک���ه روزیرس���������ان،

ی��ک��ی روب���ه���ی دی����د ب���ی دس����ت و پ��ای

ف���روم���ان���د در ل���ط���ف و ص���ن���ع خ����دای

ِ
مخفف دیگر) در این بیت ،وابستۀ پیشین از نوع صفت مبهم است.
دگر (

معنی واژۀ «دست» را در این بیت از طریق رابطۀ معنایی «تناسب» با «پا» میفهمیم.
در ای����ن ب����ود دروی������ش ش���وری���دهرن���گ

ک���ه ش���ی���ری ب���رآم���د ،ش��غ��ال��ی ب���ه چنگ

معنی واژۀ «شیر» را در این بیت از طریق رابطۀ «تناسب» با «شغال» میفهمیم.
ش���غ���ال ن���گ���ونب���خ���ت را ش���ی���ر خ����ورد

ب��م��ان��د آنچ����ه روب�����اه از آن س��ی��ر خ���ورد

معنی واژۀ «سیر» را در این بیت از طریق قرارگرفتن آن در جمله میفهمیم.
ق���ط���رۀ ب������اران م���ا گ���وه���ر ی���ک���دان���ه شد
گ��ری��ۀ ش���ام و س��ح��ر ش��ک��ر ک��ه ض��ای��ع نگشت
فعل «شد» در این بیت در معنی اسنادی به کار رفتهاست.
ی��ق��ی��ن م����رد را دی�����ده ب��ی��ن��ن��ده ک��رد

ش����د و ت��ک��ی��ه ب����ر آف���ری���ن���ن���ده ک���رد

م��ن��زل ح��اف��ظ ک���ن���ون ،ب���ارگ���ه پ��ادش��اس��ت

دل ب���رِ دل����دار رف���ت ،ج���ان ب���رِ ج��ان��ان��ه شد

فعل «شد» در این دو بیت در معنی «رفت» است.
2626در کدام گزینه واژءه مشخصشده نادرست معنا شده است؟

 )2در این بود درویش شوریدهرنگ :خرسند
همتانند بی مغز و پوست :دارای طبع پست
 )4که دون ّ

 )1یکی روبهی دید بی دست و پای :ناتوان
 )3شغال نگونبخت را شیر خورد :بداقبال

2727معنای صحیح واژههای «دغلُ ،صنع ،جیب ،تیمار» بهترتیب در کدام گزینه دیده میشود؟

 )2ناراستی ،آفریننده ،یقه ،تع ّهد
 )4حیلهگر ،احسان ،آستین ،اندیشه

		
 )1مکر ،ساختن ،پیراهن ،محافظت
		
 )3مکّار ،آفرینش ،گریبان ،غم

2828در بیت  ...............کلمءه مشخصشده نادرست معنا شده است.

)1
)2
)3
)4

چ��ن��ان س��ع��ی ک��ن ک��ز ت��و م��ان��د چ��و شیر
ی��ک��ی روب���ه���ی دی���د ب���ی دس���ت و پ��ای
ی��ق��ی��ن م����رد را دی����ده ب��ی��ن��ن��ده ک��رد
گریءه ش��ام و سحر شکر ک��ه ضایع نگشت

چه باشی چو روب��ه به وام��ان��ده سیر (پسمانده)
(متحیر شد)
فروماند در لطف و صنع خ��دای
ّ
ش��د و تکیه ب��ر آفریننده ک��رد (س��پ��ری شد)
ق��ط��رءه ب���اران م��ا گ��وه��ر یکدانه ش��د (بینظیر)

تفرج» بهترتیب ،یعنی. ............... :
2929واژههای «دون ،قوت ،زنخدانّ ،

		
 )1فرومایه ،خوراک ،چانه ،گردش
		
 )3پست ،خوردنی ،چانه ،پراکندگی

 )2کوتاه ،غذا ،گردنِ ،سیر
 )4خسیس ،توانایی ،چانه ،گشایشیافتن

3030معنای همءه واژهها در همءه گزینهها بهجز گزینءه  ...............درست است.

 )1شَ ل ،یقین ،مبهم :دست و پای ازکارافتاده ،ایمان قلبی ،پوشیده
 )3بیحد ،عار ،درویش :بیاندازه ،ننگ ،فقیر

3131در کدام گزینه معنای همءه واژگان صحیح است؟

 )2شوریده ،غیب ،گران :آشفته ،نهان از چشم ،سنگین
حمیت ،جانانه :بزرگواری ،اراده ،معشوق
 )4کرمّ ،

( )1سرای :منزل)( ،دیده :چشم)( ،قرض :مقصود)( ،لطف :نیکویی)
( )2تافتن :تابیدن)( ،رزق :روزی)( ،ضایع :تباه)( ،دلدار :عاشق)
( )3معیار :ابزار سنجش)( ،تیمارخوردن :غمخواری)( ،فخر :نازیدن)( ،شام :آغاز شب)
( )4بخشایش :درگذشتن از ُجرم و گناه کسی)( ،بارگه :خیمه)( ،عمل :آرزو)( ،م ّنت :احسان)
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3232رابطءه معنایی نوشتهشده در مقابل همءه گزینهها بهاستثنای گزینءه  ...............تماماً درست است.

 )1فخر و عار ،شام و سحر ،نفع و ضرر (تضاد)
 )3شیر و شغالَ ،مه و خورشید ،دست و پا (تناسب)

3333معنای چند واژه از میان واژههای زیر ،درست است؟

 )2دلدار و جانانه ،رزق و قوت ،عاجز و شل (ترادف)
(تضمن)
 )4خورشید و فلک ،جیب و زنخدان ،سیر و گیاه
ّ

(خستهجان :دلتنگ) ـ (ارغوان :نام درختی با گلهای سرخ) ـ (حکمت :دانایی) ـ (صورت :باطن) ـ (نام و ننگ :بیاعتبار بودن) ـ (بوستان:

باغ) ـ (محراب :قبله) ـ (چنگ :نوعی ساز که سر آن خمیده است و تارها دارد) ـ (صائب :درست) ـ (خلق :آفریننده) ـ (شغال :جانوری از
تیرءه سگان که جزء َرستءه گوشتخواران است) ـ (کمربستن :اهتمامورزیدن)
 )3ده
 )2هشت
 )1نه

3434در کدام بیت غلط امالیی دیده میشود؟

)1
)2
)3
)4

ح���د غیب
ص�����ورت ب����یص����ورت ب���ی
ّ
حسن از روی رخ��ش��ان شما
ای ف��روغ م��اه ُ
از ع���ل���ی آم������وز اخ���ل��اص ع��م��ل
ح��م��ی��ت ب��ب��ای��د گ��ری��خ��ت
از آن ب��ی
ّ

 )4هفت

ز آی��ن�هء دل ت��اف��ت ب���ر م��وس��ی ز جیب
آب روی خ��وب��ی از چ���اه زن���خ���دان شما
���زه از دق���ل
ش���ی���ر ح����ق را دان م����ن� ّ
ک���ه ن���ام���ردی���ش آب م������ردان ب��ری��خ��ت

3535در متن زیر ،چند غلط امالیی وجود دارد؟

«اگر زمین نبودی ،بذر ضایع بودی ،اگر استاد ناصح نبودی ،علم و حکمت در شمار تعلیم نیامدی  ...و اگر ایزد مرا به قدرت و ُسنع خود در

وجود نیاوردی و به قوتهای ظاهر و باطن ،بنیءه مرا مستحکم نکردی ،این همه الطاف را وجود ممکن نگشتی؛ پس منّت یزدانِ پاکراست

که به کمال قدرت صورت کرد و حکمت بخشید».

 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار

3636در کدام عبارت غلط امالیی یافت میشود؟

حق من به کمال است و من در عین نقصان ،روا باشد اندیشهبردن و تیمارخوردن.
ظن همگان در ّ
حسن ّ
 )1مرا که ُ
حق نعمت خداوندی بگزارند و ادای غرض و دین خود واجب شناسند.
مروت ّ
 )2اهل ّ
 )3شیخ گفت :ما آن همه علمها و طلبها فروگذاشتیم و در کنج خانه شدیم ،در محراب آن زاویه هفت سال بنشستیم و گفتیم :اهلل ،اهلل.
 )4هر که مقدار قوت و طعام نشناسد و چندان خورد که معده از هضم آن عاجز آید ،او را دشمن خود باید شمرد.

3737در میان گروه کلمات زیر ،امالی چند کلمه نادرست است؟
همتان ـ شیر و شغال ـ شام و سحر ـ معیار و ترازو ـ قوت و رذق ـ درخت ارغوان ـ یقین دل ـ جناس همسان ـ سرای و منزل ـ ضعیف و عاجز»
«دون ّ

 )1چهار

 )2دو

 )3سه

 )4یک

3838در کدام گروه کلمات غلط رسمالخطّی یافت میشود؟

تفرج و گردش
 )1حاتم طایی ـ فخر و عار ـ نثر روان ـ ّ
 )2ضایع و تباه ـ تافتن نور ـ صائب و اوحدی ـ زنجیرءه سخن
 )3تضاد و ترادف ـ صورت بیصورت ـ به سر بردن زندهگانی ـ تیمار و اندوه
 )4غیب و نهان ـ صفت مبهم ـ حادثه و ا ّتفاق ـ طلب قرض

3939در کدام گزینه «کنایه» به کار رفته است؟

)1
)2
)3
)4

چ��و ص��ب��رش ن��م��ان��د از ضعیفی و ه��وش
ک��س��ی ن��ی��ک ب��ی��ن��د ب���ه ه���ر دو س���رای
ب��گ��ی��ر ای ج����وان دس���ت دروی�����ش پیر
خ���دا را ب��ر آن ب��ن��ده ب��خ��ش��ای��ش اس��ت

ز دی�������وار م���ح���راب���ش آم�����د ب����ه گ���وش
ک����ه ن��ی��ک��ی رس����ان����د ب����ه خ���ل���ق خ����دای
ن���ه خ����ود را ب��ی��ف��ک��ن ک���ه دس���ت���م بگیر
ک���ه خ��ل��ق از وج�����ودش در آس���ای���ش اس��ت

4040در بیت «در این بود درویش شوریدهرنگ  /که شیری برآمد شغالی به چنگ» کدام آرایۀ ادبی به کار نرفته است؟

 )1کنایه

 )2مراعات نظیر

4141در کدام گزینه آرایۀ جناس وجود ندارد؟
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)1
)2
)3
)4

ش���غ���ال ن��گ��ونب��خ��ت را ش��ی��ر خ���ورد
ک��زی��ن پ��س ب��ه کنجی نشینم چ��و م��ور
خ���دا را ب��ر آن ب��ن��ده ب��خ��ش��ای��ش اس��ت
ن��ه بیگانه ت��ی��م��ار خ����وردش ن��ه دوس��ت

 )3جناس

 )4تشخیص

ب��م��ان��د آنچ����ه ،روب����اه از آن س��ی��ر خ��ورد
ک���ه روزی ن���خ���وردن���د پ���ی�ل�ان ب���ه زور
ک���ه خ��ل��ق از وج�����ودش در آس���ای���ش اس��ت
چ��و چنگش ،رگ و اس��ت��خ��وان م��ان��د و پوست

4242در بیت زیر کدام آرایه به کار نرفته است؟
«با زمانی دیگر ان��داز ،ای که پندم میدهی

 )2کنایه

 )1جناس همسان

4343در کدام بیت «تشبیه» به کار رفته است؟

کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست»

 )3تضاد

 )4حسآمیزی

ک���ه چ����ون زن���دگ���ان���ی ب���ه س���ر م��یب��رد
درن�������ده ب����اش ای دغ��ل
ب����رو ش��ی��ر ّ
ک��س��ی ن��ی��ک ب��ی��ن��د ب���ه ه���ر دو س���رای
زن���خ���دان ف���روب���رد چ��ن��دی ب���ه جیب

ب��دی��ن دس���ت و پ���ای از ک��ج��ا م���یخ���ورد؟
م���ی���ن���داز خ�����ود را چ����و روب�������اه ش��ل
ک����ه ن��ی��ک��ی رس����ان����د ب����ه خ���ل���ق خ����دای
ک���ه ب��خ��ش��ن��ده ،روزی ف��رس��ت��د ز غیب

«چ��ن��ان سعی ک��ن ک��ز ت��و م��ان��د چ��و شیر

چ��ه ب��اش��ی چ��و روب���ه ب��ه وام��ان��ده سیر»

)1
)2
)3
)4

«4444وجهشبه» تشبیه مصراع دوم بیت زیر چیست؟

 )1چو

 )2وامانده

«مشب ٌهبه» در کدام گزینه آمده است؟
4545با توجه به بیت زیر،
ّ
«ن��ه بیگانه تیمار خ���وردش ن��ه دوس��ت

 )2چنگ

 )1رگ و استخوان

 )3روبه

 )4به وامانده سیر

چو چنگش ،رگ و استخوان ماند و پوست»

« )3ش» در چنگش

4646هر دو ترکیب کدام گزینه اضافۀ تشبیهی است؟

		
 )1دریای ظلمت ـ طوفان نوح
		
تعصب ـ فرعون تکّبر
 )3دیو ّ

 )4پوست

 )2دست اندوه ـ طوفان بال
 )4دندان مرگ ـ قناری زیبا

حد غیب /ز آینۀ دل تافت بر موسی ز جیب» کدام ارکان تشبیه وجود دارد؟
4747در بیت «صورت بیصورت بی ّ

		
مشب ٌهبه
مشبه ـ ّ
ّ )1
		
 )3وجهشبه ـ ادات تشبیه

مشبه ـ وجهشبه
ّ )2
مشب ٌهبه
 )4ادات تشبیه ـ ّ

 )1انسانهای وحشیصفت ـ انسانهای ضعیف
 )3انسانهای تالشگر ـ انسانهای طُفیلی

 )2انسانهای بخشنده ـ انسانهای گناهکار
 )4انسانهای وحشیصفت ـ انسانهای مکّار

4848با توجه به داستانی که از بوستان خواندید« ،شیر» و «روباه» بهترتیب نماد چه کسانی هستند؟

4949آرایۀ درجشده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟

)1
)2
)3
)4

خ���دا را ب��ر آن ب��ن��ده ب��خ��ش��ای��ش اس��ت
ه��م��ت��ی رسد
ف��خ��ری ک��ه از وسیلت دون ّ
ی��ق��ی��ن م����رد را دی����ده ب��ی��ن��ن��ده ک��رد
رزق ه���ر چ��ن��د ب���یگ���م���ان ب��رس��د

ک���ه خ��ل��ق از وج�����ودش در آس���ای���ش اس��ت
گ��ر ن��ام و ننگ داری از آن فخر ع���ار ،دار
ش����د و ت��ک��ی��ه ب����ر آف���ری���ن���ن���ده ک���رد
ش�����رط ع���ق���ل اس�����ت ج��س��ت��ن از دره����ا

(واجآرایی)
(تضاد)
(تشبیه)
(کنایه)

5050آرایههای «جناس ،تشبیه و تضاد» در کدام بیت به کار نرفته است؟

)1
)2
)3
)4

ک��زی��ن پ��س ب��ه کنجی نشینم چ��و م��ور
درن�������ده ب����اش ای دغ��ل
ب����رو ش��ی��ر ّ
ن��ه بیگانه ت��ی��م��ار خ����وردش ن��ه دوس��ت
چ��ن��ان س��ع��ی ک��ن ک��ز ت��و م��ان��د چ��و شیر

ک���ه روزی ن���خ���وردن���د پ���ی�ل�ان ب���ه زور
م���ی���ن���داز خ�����ود را چ����و روب�������اه ش��ل
چ��و چنگش ،رگ و اس��ت��خ��وان م��ان��د و پوست
چ���ه ب��اش��ی چ���و روب����ه ب���ه وام���ان���ده سیر

5151در بیت «زنخدان فروبرد چندی به جیب  /که بخشنده ،روزی فرستد ز غیب» کدام دو آرایه به کار رفته است؟

 )1جناس ـ کنایه

 )2تشبیه ـ جناس

5252آرایۀ نوشتهشده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟

)1
)2
)3
)4

با زمانی دیگر ان��داز ،ای که پندم میدهی
ی��ق��ی��ن م����رد را دی����ده ب��ی��ن��ن��ده ک��رد
ب���ه گ����وش ارغ�������وان آه��س��ت��ه گفتم
ه���ر ک���ه ن���ان از ع��م��ل خ��وی��ش خ���ورد

 )3استعاره ـ کنایه

 )4نماد ـ حسآمیزی

کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست
ش����د و ت��ک��ی��ه ب����ر آف���ری���ن���ن���ده ک���رد
ب����ه����ارت خ�����وش ک����ه ف���ک���ر دی���گ���ران���ی
����رد
م����� ّن�����ت ح�����ات�����م ط�����ای�����ی ن�����بَ� َ

(جناس همسان)
(واجآرایی)
(تشخیص)
(تشبیه)

5353آرایههای کدام گزینه تماماً دربارۀ بیت زیر صحیح است؟
«به پیری گر نمیخواهی که محتاج عصا گردی

		
 )1مجاز ـ کنایه ـ تشخیص
		
 )3تضاد ـ کنایه ـ تشبیه

ز پ�ا افت�ادگان را در جوان�ی دس�تگیری ک�ن»

 )2تشبیه ـ کنایه ـ تضاد
 )4تضاد ـ کنایه ـ مراعات نظیر
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5454در کدام گزینه «جناس همسان» به کار رفته است؟

)1
)2
)3
)4

مشنو ک��ه گ��ر از ه��ر دو جهان روی بتابم
ص��ب��ح��دم در ب���اغ اگ���ر دس��ت��ت ده��د
آن خ��س��رو م��هروی��ان شیرینشکری دارد
بیم آن اس��ت ک��ه دی��وان��ه ش��وم چ��ون بینم

5555کدام گزینه به آرایۀ «جناس همسان» آراسته است؟

)1
)2
)3
)4

چو میسوزیم و میسازیم همچون عود در چنگت
سیل خونابه روان شد چو روان شد محمل
زل��ف سیه گشوده که ای��ن قلب عقرب است
گ��ر چنگ و سرانگشت ت��و ناهید ببیند

مقصود م��ن از ه��ر دو ج��ه��ان روی ت��و نبود
خ���وش ب���رآ چ���ون س���رو و ط���رف ج���وی ج��وی
ش��ی��ری �نش��ک��ری دارد آن خ��س��رو م��هروی��ان
روی آن آب ک��ه زن��ج��ی��ر ش���ود چ���ون مویت
چ��را ای مطرب مجلس دم��ی ب��ا م��ا نمیسازی
عجب از قافله زان گونه ک��ه ب��ر گ��ل بگذشت
روی چ��و م��ه ن��م��وده ک��ه ای��ن مهر ان���ور است
ن��ق��ش س��ران��گ��ش��ت ت���و ب���ر چ��ن��گ ن��گ��ارد

5656آرایههای درجشده در مقابل کدام گزینه کامال ً درست است؟

)1
)2
)3
)4

ت���ا ک���ی ای���ن ب���اد ک��ب��ر و آت���ش خشم
زان ی��ار دل��ن��وازم شکریست ب��ا شکایت
ب��ه ه��ی��چ زاه����د ظ��اه��رپ��رس��ت نگذشتم
ط���ربس���رای وزی���ر اس���ت س��اق��ی��ا م��گ��ذار

ش�������رم ب���������ادت ک�����ه ق�����ط�����رۀ آب����ی
گ��ر ن��ک��ت �هدان عشقی بشنو ت��و ای��ن حکایت
ک���ه زی���ر خ��رق��ه ن���ه ز ّن�����ار داش����ت پنهانی
ک��ه غ��ی��ر ج���ام م��ی آنج���ا ک��ن��د گ��رانج��ان��ی

(جناس تام ـ تضاد)
(واجآرایی ـ تشبیه)
(جناس ـ تضاد)
(مراعات نظیر ـ مجاز)

5757آرایههای «تضاد ،جناس ،مجاز و تشبیه» بهترتیب در کدام گزینه آمده است؟
ال�ف) آب رو ریختهای�م از پ�ی ی�ک جرعه ش�راب
ب) گنج معنی که طلسم است جهان بر راهش
ج) گرچه در مذهب ما کعبه و بتخانه یکی است
د) ت�ا ب�ر در س�رای ش�ما س�ر نهادهای�م

 )1ب ـ ج ـ الف ـ د

گرچ�ه کوث�ر نم�ی از جرع�ۀ پیمان�ۀ ماس�ت
چون به معنی نگری این دل ویرانۀ ماست
«خواجو» از کعبه برون آی که بتخانۀ ماست
اق��ب��ال ،ب��ن��دۀ د ِر دول���تس���رای ماست

 )3ج ـ د ـ الف ـ ب

 )2ج ـ الف ـ ب ـ د

 )4ب ـ الف ـ ج ـ د

5858در کدام گزینه هر دو آرایۀ «جناس همسان و جناس ناهمسان» به کار رفته است؟

)1
)2
)3
)4

چ��و روی دوس��ت��ان ب���اغ اس���ت و بستان
آنک��ه گیسوی ت��و را رس��م ت��ط��اول آموخت
ش��رف م��رد به ج��ود اس��ت و کرامت به سجود
ی��اق��وت روانب��خ��ش ت��و ت��ا ق��وت روان است

ب���ه روی دوس����ت����ان ب��ی��ن ب���وس���ت���ان را
ه��م ت��وان��د ک��رم��ش داد م��ن مسکین داد
ه��ر ک��ه ای��ن ه��ر دو ن���دارد عدمش ب��ه ز وج��ود
چشمم ز غ��م��ت ،چشمۀ ی��اق��وت روان است

5959در کدام گزینه واژۀ «دیگر» کاربردی متفاوت با سایر گزینهها دارد؟

 )1مردم در تکاپوی جشنی دیگر بودند.
 )3کتاب دیگر ایشان از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 )2از دیگر آثار موالنا «غزلیات شمس» است.
 )4بار دیگر ،این برنامه سروصدای زیادی راه انداخت.

6060در کدام گزینه واژۀ «دیگر  /دگر» کاربردی متفاوت با سایر گزینهها دارد؟

 )1ز رش��ک ت��ا نشناسد کسی ت��و را ه��ر دم
 )2عقل هر دم ن��ام�های دیگر نویسد ن��زد جان
 )3ت��و را چگون��ه ت��وان یاف��ت؟ در تو خود که رس��د؟
 )4ه���ر زم����ان ج����ای دگ����ر س����ازی م��ق��ام

ج���م���الِ خ����ود ب���ه ل���ب���اسِ دگ����ر ب��ی��ارای��ی
ت��ا ب���ود ف��رم��انن��وی��س��ی در ب���رِ دی����وان دل
ک��ه ه��ر ن��ف��س ب��ه دگ���ر م��ن��زل و دگ���ر جایی
ت����ا ن���ی���اب���د ک����س ن���ش���ان و ب�����وی ت��و

6161در همءه ابیات زیر بهجز گزینءه  ،...............وابستءه پیشین به کار رفته است.

 )1مک��ن در ای��ن چمن��م س��رزنش ب��ه خودروی��ی
 )2ت��و را چنانک��ه توی��ی ه��ر نظ��ر کج��ا بین��د
 )3ذوق���ی چ��ن��ان ن���دارد ب��یدوس��ت زندگانی
 )4نگهک��ردن ب��ه درویش��ان ُمنافِ��ی بزرگ��ی نیس��ت

چ��ن��انک��ه پ���رورش���م م��یده��ن��د م��یروی��م
ب��ه ق��در بینش خ��ود ه��ر کسی کند ادراک
ب���یدوس���ت زن��دگ��ان��ی ذوق����ی چ��ن��ان ن���دارد
س��لیمان ب��ا چن��ان حش��مت نظره��ا ب��ود ب��ا مورش

6262در همۀ گزینهها بهجز گزینۀ « ...............صفت مبهم» به کار رفته است.

18

 )1آرامش با یک لبخند شروع میشود.
		
همت داشته باشید.
 )3کمی ّ

 )2چند نفر در صف اتوبوس بودند.
 )4ابزاری دیگر الزم دارد.

6363در کدام گزینه واژۀ «دیگر» صفت مبهم است؟

 )1دیگری بلند شد و اعتراض کرد.

 )3دیگر او را ندیدم.

 )2از دیگری بپرس.

 )4نگاهی دیگر به او انداخت.

6464در کدام گزینه واژۀ «دیگر» صفت مبهم است؟

 )1علم دو است :یکی علم خداوند تعالی و دیگر علمِ خلق و علمِ بنده اندر جَ ِ
نب علمِ خداوند تعالی متالشی َبود.
ِ
ملک تو بسته است .دیگر روز عذر خواست و بهخوبی بازگردانید.
 )2گفت :زوالِ جان او در زوالِ
 )3چون نیابند خاموش باشند و چون بیابند دیگری را بدان اولیتر از خود دانند و بذل کنند.
ِ
راحت دنیا بازماندهایم و مرادهای دنیای خود گم کردهایم و زندگانی به مراد دیگران میباید کرد.
 )4از همه

6565در کدام گزینه ،واژۀ «دیگر» صفت پسین است؟

ریس��مان در پ��ای ،حاج��ت نیس��ت دس��تآموز را
 )1دیگری را در کمند آور که ما خود بندهایم
م���ن دی���گ���ری ن�����دارم ق��ائ��مم��ق��امِ دوس���ت
 )2گر دوس��ت را به دیگری از من فراغت است
گ��ر س����ر ِو ب��وس��ت��ان��ت ب��ی��ن��د ک��ه م �یخ �رام��ی
 )3دیگ��ر کس��ش نبین��د در بوس��تان خرام��ان
ج������ای دی����گ����ر روش����ن����ای����ی م��یک��ن��د
ش��م��ع ج��ان��م را ب��کُ��ش��ت آن ب��یوف��ا
)4
ِ
6666کدام کلمه در عبارت «رستم از هیچ کوششی فرونمیگذارد تا بلکه کار اسفندیار با مسالمت خاتمه پذیرد» هستءه گروه اسمی نیست؟



 )1کار

 )3اسفندیار

 )2رستم

 )4کوشش

(تجربی ـ )83

6767در همۀ گزینهها بهجز گزینۀ « ...............صفت مبهم» به کار رفتهاست.

 )1برخی از فرشینههای این دوره از جهت ف ّنی تقریباً با پارچههای ظریف مصری یکسان است.
 )2او نغمههای فراوانی ساخت که در سراسر سال هر شب یکی از آنها را برای پادشاه میخواند.
 )3رجوع به احکام عمومی امری رایج بود و هیچ اقدام مهمی بدون رجوع به ُص َور فلکی به عمل نمیآمد.
متصرفات روم را بگشاید.
 )4کسی به خواب هم نمیدید که چند قرن بعد ،این سرزمینِ خانهبهدوشان ،نیمی از
ّ

6868در کدام گزینه «صفت مبهم» به کار رفتهاست؟
 )1آوردهاند که پیرزنی بود که از مرو ِر ایّام عاجز شده و ضعف پیری ،او را از نشاط دور کرده بود.
 )2در اثنای آن حالت ،شخصی دیدم با شکوه و جالل که بیامد ،بیسالحی؛ قفای شیر بگرفت و از زمین برداشت.
 )3از پسر ،وقت و روز آن حادثه بازپرسید .همان ساعت بود که او لقمه از دهان بازگرفته بود و به فقیر داده.
 )4هولناکترین حادثه که بدان مبتال شدم ،آن بود که بر فالن بیشه که مسکن شیران و دیوان است ،گذر کردم.
6969در کدام گزینه «صفت مبهم پیشین» به کار رفته است؟

 )2دویست تن از بهترین سربازان خود را در جنگل مجاور مخفی ساخت.
 )4مرگ او نقطۀ دیگر تاریخ بود که عهد باستان با آن خاتمه یافت.

مکرر ضعیف شده بود.
 )1او در آن زمان بر اثر بحرانهای ّ
 )3چندین شهر بر اثر زلزله تقریباً از صفحۀ زمین محو شدند.

7070معنای فعل «شد» در کدام گزینه همانند معنای آن در بیت زیر است؟
«گریۀ ش��ام و سحر شکر که ضایع نگشت
ق���و ِت رف��ت��ن ب��ه پیش دوس��ت
 )1دس��ت��م ن���داد
ّ
 )2گ��ل عزیز اس��ت غنیمت شمریدش صحبت
 )3آن مرغ طرب که نام او بود شَ باب( جوانی)
�ی��دم
 )4ت��ن��ه��ا ن��ه م��ن ب��ه دان����ۀ خ��ال��ت م��ق� ّ

ق��ط��رۀ ب����اران م��ا گ��وه��ر ی��ک��دان��ه ش��د»

چ��ن��دی ب��ه پ��ای رف��ت��م و چ��ن��دی ب��ه س��ر شدم
که به ب��اغ آم��د از ای��ن راه و از آن خواهد شد
اف���س���وس ن���دان���م ک���ه ک���ی آم����د ک���ی شد
ای���ن دان����ه ه��ر ک��ه دی���د گ��رف��ت��ار دام شد

7171معنی فعل «شد» در بیت زیر با معنی همۀ ابیات بهجز گزینۀ  ...............یکسان است.
«م��ن��زل ح��اف��ظ ک��ن��ون ب��ارگ��ه پادشاست
 )1رق��ص از س��ر م��ا ب��ی��رون ام���روز نخواهد شد
 )2ب��ر ای��ن گفتم آن دوس���ت دش��م��ن گرفت
 )3ب��رو ای عقل از عاشق مجو رایِ خردمندی
 )4همیشه در دل من هر کس آم��دی و شدی

دل ب�� ِر دل��دار رف��ت ،ج��ان ب�� ِر جانانه شد»

ک��ای��ن م��ط� ِ
�رب م��ا ی��ک دم خ��ام��وش نمیباشد
چ��و آت���ش ش��د از خ��ش��م و در م��ن گرفت
که عشقش در درون آمد ،ز خلوت عقل بیرون شد
تو برگذشتی و نگذشت بعد از آن دیّار ( آفریده)

7272معنی فعل «شد» در بیت زیر ،با معنی کدام گزینه یکسان است؟
«م��ن��زل ح��اف��ظ ک��ن��ون ب��ارگ��ه پادشاست

)1
)2
)3
)4

َم���لِ���ک را ی��ک��ی ع��ط��س��ه آم���د ز دود
ب��ل��ن��دی از آن ی��اف��ت ک���او پ��س��ت شد
چ��و بهمن ب��ه زاول ِ
ْ��س��ت��ان خ��واس��ت شد
ب��گ��ف��ت��ا ح��ک��ای��ت ک���ن ای نیکبخت

دل ب�� ِر دل��دار رف��ت ،ج��ان ب�� ِر جانانه شد»

س���ر و گ���ردن���ش ه��مچ��ن��ان ش���د ک���ه ب��ود
د ِر ن��ی��س��ت��ی ک���وف���ت ت����ا ه���س���ت ش��د
چ���پ آوازه اف��ک��ن��د و از راس�����ت شد
ک��ه چ��ون سهل ش��د ب��ر ت��و ای��ن ک��ار سخت؟
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7373معنی «ردیف» در کدام گزینه با سایر ابیات متفاوت است؟

)1
)2
)3
)4

ای دل نگفتمت ک��ه ع��ن��ان ن��ظ��ر بتاب
از من به عشق روی تو م�یزای��د ای��ن سخن
�دع��ی ک��ه دس��ت ن���دادی ب��ه بند کس
آن م� ّ
بیش احتمال س��ن� ِ
�گ ج��ف��اخ��وردن��م نماند

اک��ن��ون��ت اف��ک��ن��د ک��ه ز دس��ت��ت ل��گ��ام
ط��وط��ی ِش��ک��ر شکست ک��ه ش��ی��ری �نک�لام
ای���ن ب���ار در ک��م��ن� ِ
�د ت��و اف��ت��اد و رام
ک��ز ر ّق����ت ان�����درون ضعیفم چ��و ج���ام

شد
شد
شد
شد

7474در کدام گزینه فعل «شد» به دو معنی متفاوت به کار رفتهاست؟

)1
)2
)3
)4

کی ُبرست این گل خندان و چنین زیبا شد
ق�����رصِ خ���ورش���ی���د در س��ی��اه��ی شد
اف��س��وس ک��ه س��رم��ای��ه ز ک��ف ب��ی��رون شد
بر من اگر حرام شد وصل تو نیست بوالعجب

آخ���ر ای���ن غ���ورۀ ن��وخ��اس��ت��ه چ���ون ح��ل��وا شد
ی����ون����س ان�������در ده��������انِ م����اه����ی ش��د
ِ
دس����ت اج���ل ب��س��ی ج��گ��ره��ا خ���ون شد
وز
بوالعجب آنک��ه خ��ونِ من بر تو چ �را ح�لال شد

7575معنی واژۀ مشخصشده در بیت زیر براساس چه رابطۀ معنایی کشف میشود؟
ِ
م��ی��ن��داز خ���ود را چ��و روب�����اه ش��ل»
درن�����ده ب���اش ای دغ��ل
«ب����رو ش��ی��ر ّ

 )4تضاد

 )3تناسب
تضمن
 )1ترادف
ّ )2
7676در کدام گزینه معنی واژۀ مشخصشده براساس رابطۀ معنایی «تناسب» مشخص نمیشود؟
 )2بماند آنچه روباه از آن سیر خورد
 )1بدین دست و پای از کجا میخورد؟
 )4یکی روبهی دید بی دست و پای
		
 )3شغال نگونبخت را شیر خورد
7777واژءه «ماه» در کدام گزینه معنایی متفاوت با سایر گزینهها دارد؟
قد و چون ماه روی
		
 )1نبی آفتاب و صحابان چو ماه
 )2چو سرو سهی ّ
 )4مکن که مینخوری بر جمال گل یک ماه
		
 )3بناها کشیدند سر تا به ماه
7878در بیت «از آواز اسپان و گرد سپاه /بشد قیرگون روی خورشید و ماه» معنی واژءه «ماه» با توجه به چه نوع رابطۀ معنایی مشخص میشود؟
 )4تضاد
 )3ترادف
 )2تناسب
تضمن
ّ )1
«سیاره» و «ماه» چه نوع رابطۀ معنایی است؟
7979رابطۀ معنایی بین ّ
تضمن
)4
تضاد
)3
تناسب
)2
 )1ترادف
ّ
تضمن برقرار است؟
8080بین کدام دو واژه رابطۀ معنایی
ّ
 )4خورشید و زحل
 )3حیوان و علف
 )2حشره و مورچه
 )1ماه و خورشید
8181بین گروهواژههای «نوشیدنی و چای» و «سیر و گرسنه» بهترتیب کدام رابطههای معنایی وجود دارد؟

تضمن
 )1ترادف ـ ّ

 )3تناسب ـ تضاد

تضمن ـ تناسب
ّ )2

8282براساس کدام رابطۀ معنایی ،معنی واژۀ «شیر» را در بیت زیر میفهمیم؟
«رس�ید نوب�ت بیداربخت�یام ،وق�ت اس�ت

تضمن
ّ )1

 )2ترادف

تضمن ـ تضاد
ّ )4

ک�ه طف�ل خ�واب ز ش�ی ِر فس�انه واگی�رم»

 )3تناسب

 )4تضاد

تضرع و این روی بر زمین  /آن چشم بر اشارت و این گوش بر ندا» معنی واژۀ «روی» از طریق چه رابطۀ
8383با توجه به بیت «آن دست بر
ّ
معنایی مشخص میشود؟

 )4تضاد
 )3تناسب
تضمن
 )1ترادف
ّ )2
8484معنی واژۀ «تُند» در بیت «اگر ز کین تو دندان خصم ک َنده شود /عجب نباشد از آن عز ِم تُند و خنج ِر تیز» با توجه به کدام رابطۀ معنایی
مشخص میشود؟
 )4تضاد
 )3تناسب
تضمن
 )1ترادف
ّ )2
«تضمن» دارند؟
8585در کدام گزینه ،معنای دو واژه با هم رابطءه
ّ
 )4تند و فلفل
 )3تند و مزه
 )2تند و کند
 )1تند و غضبناک
8686با توجه به بیت «این جهان را فریب بسیار است  /بفروشد به نرخ سوسن ،سیر» معنای واژۀ «سیر» براساس کدام رابطۀ معنایی آشکار میشود؟
 )4ترادف
 )3تضاد
تضمن
 )1تناسب
ّ )2
8787در کدام بیت بر «توک ّل بر خدا و روزیرسانی او» تأکید نشدهاست؟
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)1
)2
)3
)4

دگ�����ر روز ب�����از ا ّت����ف����اق اوف���ت���اد
ی��ق��ی��ن م����رد را دی����ده ب��ی��ن��ن��ده ک��رد
ب��خ��ور ت���ا ت���وان���ی ب���ه ب�����ازوی خ��وی��ش
زن���خ���دان ف���روب���رد چ��ن��دی ب���ه جیب

ک���ه روزیرس���������ان ق����وت روزش ب���داد
ش����د و ت��ک��ی��ه ب����ر آف���ری���ن���ن���ده ک���رد
س��ع��ی��ت ب����ود در ت������رازوی خ��وی��ش
ک���ه
َ
ک���ه ب��خ��ش��ن��ده روزی ف��رس��ت��د ز غیب

8888از میان ابیات زیر کدام ابیات بر مفهوم واحدی داللت دارند؟
درن����ده ب���اش ای دغ��ل
الف) ب���رو ش��ی��ر ّ
ب) ب��خ��ور ت��ا ت��وان��ی ب��ه ب���ازوی خویش
ج) ک��رم ورزد آن سر که مغزی در اوست
د) خ�دا را ب�ر آن بن�ده بخش�ایش اس�ت
ه) چن�ان س�عی ک�ن ک�ز ت�و مان�د چ�و ش�یر

م��ی��ن��داز خ���ود را چ���و روب�����اه شل
س��ع��ی��ت ب���ود در ت����رازوی خویش
ک��ه
َ
ه��م��ت��ان��ن��د ب��ی م��غ��ز و پوست
ک��ه دون ّ
ک��ه خلق از وج���ودش در آس��ای��ش است
چ��ه ب��اش��ی چ��و روب���ه ب��ه وام��ان��ده سیر؟

ی��ق��ی��ن م����رد را دی����ده ب��ی��ن��ن��ده ک��رد
ک��س��ی ن��ی��ک ب��ی��ن��د ب���ه ه���ر دو س���رای
ب��خ��ور ت���ا ت���وان���ی ب���ه ب�����ازوی خ��وی��ش
خ���دا را ب��ر آن ب��ن��ده ب��خ��ش��ای��ش اس��ت

ش����د و ت��ک��ی��ه ب����ر آف���ری���ن���ن���ده ک���رد
ک����ه ن��ی��ک��ی رس����ان����د ب����ه خ���ل���ق خ����دای
س��ع��ی��ت ب����ود در ت������رازوی خ��وی��ش
ک���ه
َ
ک���ه خ��ل��ق از وج�����ودش در آس���ای���ش اس��ت

 )۴ب ـ ج ـ د
 )3الف ـ ج ـ ه
 )2ب ـ د ـ ه	
 )۱الف ـ ب ـ ه	
8989مضمون مقابل بیت «زنخدان فروبرد چندی به جیب  /که بخشنده روزی فرستد ز غیب» در کدام بیت بهتر دیدهمیشود؟
)1
)2
)3
)4

9090مفهوم اصلی بیت «یکی روبهی دید بی دست و پای  /فروماند در لطف و صنع خدای» در کدام بیت تکرار شدهاست؟

)1
)2
)3
)4

اگ���ر ب��ه پ���ای ب��پ��وی��ی وگ���ر ب��ه س��ر ب��روی
در ک �مت��ری��نِ صنع ت��و م��ده��وش ماندهایم
ب����رد ه���ر ک��س��ی ب����ار در خ����ورد زور
ن���پ���ن���دارم ار ب���ن���ده دم درک��ش��د

9191مفهوم کدام بیت با دیگر گزینهها تفاوت دارد؟

)1
)2
)3
)4

م���ه���ی���اک���نِ روزی م�����ار و م���ور
ّ
ول���ی���ک���ن خ����داون����د ب�����اال و پ��س��ت
ادی���م ( س��ف��ره) زم��ی��ن س��ف��رءه ع��ام اوس��ت
خ����دا را ن��دان��س��ت و ط���اع���ت ن��ک��رد

9292مفهوم کدام بیت دورتر از سایر ابیات است؟

)1
)2
)3
)4

رزق ما بیدست و پایان بیطلب خواهد رسید
تا دهن باز است روزی میرسد از خوان غیب
خانءه دربسته سنگ راه روزیخ����واره نیست
قفل روزی در جوانی بستگی هرگز نداشت

مقسمت ن��ده��د روزیای ک��ه ن��ن��ه��اده اس��ت
ّ
م��ا خ���ود ک��ج��ا و وص���ف خ���داون���د ،آن کجا؟
گ������ران اس�����ت پ�����ای م���ل���خ پ���ی���ش م���ور
خ����دای����ش ب����ه روزی ق���ل���م درک���ش���د

و گ���ر چ��ن��د ب���ی دس����ت و پ��ای��ن��د و زور
ب���ه ع��ص��ی��ان در رزق ب���ر ک���س نبست
چ��ه دش��م��ن ب��ر ای��ن خ���وان یغما چ��ه دوس��ت
ک���ه ب���ر ب��خ��ت و روزی ق��ن��اع��ت ن��ک��رد
مهیا ک��رده است
در رح��م آن کس که روزی را ّ
ِعقد ( پیوند) دندانها کلید رزق را دندانه است
م �یرس��د چ��ون لعل از خورشید ان���ور رزق ما
ریخت ت��ا دن���دان کلید رزق را دن��دان��ه ریخت

9393بیت «شغال نگونبخت را شیر خورد  /بماند آنچه روباه از آن سیر خورد» با کدام بیت تناسب بیشتری دارد؟

)1
)2
)3
)4

گنجشک را ک��ه دان�ه�ء روزی ت��م��ام شد
از ش��ک��ار دگ���ران چشم و دل��ی دارم سیر
تمنای شکم روزی کند یغمای م��وران��ت
ج���ان���ور را چ���و خ���وان���ش پ��ی��ش ن��ه��اد

از پ��ی��ش ب����از ب���ازن���ی���ای���د ب���ه آش��ی��ان
ش��ی��رم و ج����وی ش���غ���االن ن��ب��ود آب��خ��ورم
اگر هر جا که شیرینی است چون زنبور بنشینی
خ����وردن����ی از خ����ورن����ده ب���ی���ش ن��ه��اد

9494مفهوم کدام بیت از مفهوم بیت «کزین پس به کنجی نشینم چو مور  /که روزی نخوردند پیالن به زور» دورتراست؟

)1
)2
)3
)4

م��ق��در اس���ت ن��گ��ردد ز ع��ج��ز کم
روزی
ّ
ب��خ��واه��م ب���ه ک��ن��ج ع���ب���ادت نشست
ن���ه روزی ب���ه س��رپ��ن��ج��گ��ی م��یخ��ورن��د
رزق اگر دارد کلیدی در کف دست دعاست

وز م��ک��ر و ح��ی��ل��ه ب��ی��ش ن��ی��اب��د ک��س��ی درم
ک���ه دری���اب���م ای���ن پ��ن��ج روزی ک���ه هست
ک����ه س���رپ���ن���ج���گ���ان ت���ن���گروزیت���رن���د
ب �یس��ب��ب م��ا زور ب��ر پ���ای ط��ل��ب م��یآوری��م

9595همءه ابیات ،بهاستثنای گزینءه  ...............بر مفهوم یکسانی داللت دارند.

)1
)2
)3
)4

رزق از وی ج��و م��ج��و از زی���د و َع��م��رو
ت��وان��گ��ری زو خ���واه ن��ه از گ��ن��ج و م��ال
ت���ا ب���دان���ی اص����ل اص����ل رزق اوس���ت
م��ع��ص��ی��ت ورزی��������دهام ه��ف��ت��اد س��ال

م��س��ت��ی از وی ج��و م��ج��و از ب��ن��گ و خمر
ع���م و خ��ال
ن��ص��رت از وی خ����واه ن���ه از
ّ
ت���ا ه��م��و را ج���وی���د آنک�����ه رزقج���وس���ت
ب��ازن��گ��رف��ت��ی ز م��ن روزی ن����وال ( عطا)

9696بیت «دگر روز باز اتفّاق اوفتاد  /که روزیرسان قوت روزش بداد» با کدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟

)1
)2
)3
)4

��در ن��ش��ود درب��س��ت��ن
م��ان��ع رزق م���ق� ّ
قسمت خ��ود م �یخ��ورن��د منعم و دروی��ش
از ه��وا م��رغ��ان ف��ار غب��ال روزی میخورند
چ���ن���ان پ��ه��ن خ�����وان ک����رم گ��س��ت��رد

م��ه��ی��ا گ���ردد
در رح����م روزی اط���ف���ال
ّ
روزی خ��ود میبرند پشه و عنقا ( سیمرغ)
در قفس ه��م رزق م��ا بیطالعان آم���اده نیست
ک���ه س��ی��م��رغ در ق����اف ق��س��م��ت خ���ورد
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9797بیت «زنخدان فروبرد چندی به جیب /که بخشنده روزی فرستد ز غیب» با تمام ابیات قرابت مفهومی دارد ،بهجز بیت . ...............

)1
)2
)3
)4

چ���ون زم��ی��ن را پ���ا ن��ب��اش��د ج���ود تو
رنج)
روزیای خواهم به ناگه بیتعب (
ب���ی زرهب����اف����ی و رن���ج���ی روزیاش
ط��ف��ل را چ����ون پ���ا ن��ب��اش��د م����ادرش

اب��ر را ران��د ب �ه س��وی او دوت��و ( دوچ��ن��دان)
ک���ه ن������دارم م���ن ز ک���وش���ش ج���ز طلب
م���ین���ب���ای���د ب����ا ه���م���هپ�����ی�����روزیاش
آی���د و ری���زد وظ��ی��ف��ه ( ج��ی��ره) ب��ر س��رش

9898کدام بیت با بیت «نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست /چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست» ارتباط معنایی دارد؟

)1
)2
)3
)4

ن�������دارم ج����ز غ����م ت����و غ��م��گ��س��اری
س���وز م��ا را ک��س��ی ن��گ��ف��ت ک��ه چیست
چ��و خ��رم��ا ب��ه شیرینی ان����دوده پوست
در دل همه غ�مه��ای ت��و داری���م ش��ب و روز

ن��ه ج��ز تیمار ت��و ت��ی��م��ارداری ( غمخواری)
رن�����ج م����ا را ن����خ����ورد ک����س ت��ی��م��ار
چ���و ب����ازش ک��ن��ی اس��ت��خ��وان��ی در اوس���ت
در دل غ��م م��ا هیچ ن���داری چ��ه ت���وان گفت؟

درنده باش ،ای دغل  /مینداز خود را چو روباه شل» به کدامیک از ابیات زیر نزدیکتر است؟
9999مفهوم بیت «برو شیر ّ

 )1ن��ت��اب��د س���گ ص��ی��د روی از پلنگ
 )2چو شیر شَ رزه ( خشمگین) درآید چه جای تعریف است
درن�������ده تیز
 )3چ����ون ن������داری ن���اخ���ن ّ
 )4چ���ون ش��ی��ر ب���ه خ���ود س��پ �هش��ک��ن ب��اش

ز روب������ه رم�����د ش���ی���ر ن���ادی���دهج���ن���گ
ز گ���رگ پ��ی��ر و ش��غ��ال ضعیف و روب���ه شل
با ددان ( حیوانات وحشی) آن به که کم گیری ستیز
فرزن��د خص��ال ( خصلته��ای) خویش��تن ب��اش

10100در کدام گزینه مضمونی مشترک با بیت «چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر  /چه باشی چو روبه به وامانده سیر؟» وجود ندارد؟

)1
)2
)3
)4

همچون سگان ت��ازی میکن
ن��ه روب��ه��م ک��ه ز پهلوی شیر
رس��د هنگام حاجت روزیاش
ربودن همچو موران دانه تا چند

شکار خامش
طعمه خ��ورم
از عالم باال
از دهان هم؟

نی چون سگان عوعو کهدان ( کاهدان ،النءه سگ) من گرفته

ن���ه ک��رک��س��م ک���ه ک��ن��د س��ی��ر الش��ه�ء دون���م (دون :پست)

دهان خویش هر کس از طلب همچون صدف بندد
چ��ه جوی��ی روزی خ��ود را ز روزیخ��وارءه دیگ��ر؟

10101کدام گزینه با بیت «چه در کار و چه در کارآزمودن /نباید جز به خود محتاجبودن» تناسب مفهومی دارد؟

)1
)2
)3
)4

ب��ه ع��ی��ن خ����واب م �یب��ی��ن��ی ک��ه دوران
ک������اردان اوس�����ت در زم���ان���ه و بس
پ��س چ��ه ع��رض��ه م �یک��ن��ی ای بیگهر
وان ک��ه ده��د کام و زب��ان را بی��ان

ب��دی��ن س����ان س��اخ��ت��ت م��ح��ت��اج ی���ک ن��ان
ن���ی���س���ت م���ح���ت���اج ک������اردان������یِ ک��س
اح���ت���ی���اج خ�����ود ب����ه م��ح��ت��اج��ی دگ���ر
ه��س��ت چ���ه م��ح��ت��اج ب���ه ک����ام و زب���ان

سعیت بود در ترازوی خویش» در کدام بیت تکرار شده است؟
10102مفهوم بیت «بخور تا توانی به بازوی خویش  /که
َ

)1
)2
)3
)4

مقرر ک��رده است
رزق هر کس را خ��داون��دش ّ
روزی ب��یرن��ج گ���ردد تخم رن��ج بیشمار
ن��ب��اش��ی ب��س ای��م��ن ب��ه ب����ازوی خویش
م��ک��ن ت��ک��ی��ه ب���ر زور ب�����ازوی خ��وی��ش

10103مفهوم کدام بیت از مفهوم سایر ابیات دور است؟

)1
)2
)3
)4

م��گ��ر ب��ه م��ن��زل م��ق��ص��ود ره ت��وان��ی ب��رد
دست بر سر چون سبو فردا ب��رآرد سر ز خاک
کسی ک��ه ب��ار ز دل ب��رن��م�یت��وان��د داش��ت
ب��ار ب���ردار ز دله���ا ک��ه در ای��ن راه دراز

ت��ا نپنداری ک��ه روزی باشد از ب���ازوی خویش
وقت آن کس خوش که باشد رزقش از بازوی خویش
خ�����ورد گ����او ن������ادان ز پ��ه��ل��وی خ��وی��ش
ن���گ���ه دار وزن ت���������رازوی خ��وی��ش

ز دس��ت��گ��ی��ری اف���ت���ادگ���ان ع��ص��ا م��یس��از
ه��ر ک��ه ب���اری ب��رن��گ��ی��رد ن��ات��وان��ی را ز دوش
ب��ه دوش خ��ل��ق ه��م��ان ب��ه ک��ه ب���ار ن��گ��ذارد
آن رس��د زود ب��ه م��ن��زل ک��ه گ��رانب��ارت��ر است

10104همءه گزینهها ،بهاستثنای بیت  ...............با بیت «بگیر ای جوان دست درویش پیر  /نه خود را بیفکن که دستم بگیر» ارتباط معنایی دارند.

 )1ب���ا خ��ل��ق خ���دا ش��ری��ک غ���م ب��ای��د شد
 )2به یک رطل گران ( پیمانءه سنگین) بردار بار هستی از دوشم
 )3ت��ا ز دوش ره���روان ب���اری ت���وان برداشتن
 )4ب��ار ب���ردار از دل م��ردم ک��ه ب��ر دوش زمین

س���رب���ار ب���ه دوش خ��ل��ق ک���م ب���ای���د شد
م���نِ اف��ت��اده را م��گ��ذار زی���ر ب���ار ای ساقی
از گ���رانج���ان���ی غ��ب��ار خ��اط��ر م��ن��زل مشو
ب��رن��دارد ه��ر ک��ه از دل ب���ار ،م��یگ��ردد گ��ران

10105مفهوم بیت «خدا را بر آن بنده بخشایش است  /که خلق از وجودش در آسایش است» در کدام بیت تکرار شدهاست؟
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)1
)2
)3
)4

ق��ی��ام��ت ک��س��ی ب��ی��ن��ی ان�����در بهشت
ت��و ب��ا خ��ل��ق سهلی ک��ن ای نیکبخت
ه��ر آن ک��ه ب��ر در بخشایش خ��دای نشست
گر ز خ��اک آسودنت آس��وده میگردند خلق

که معنی طلب کرد و دعوی بهشت ( رها کرد)
ک���ه ف�����ردا ن��گ��ی��رد خ����دا ب���ر ت���و سخت
ب���ه ع��اق��ب��ت ن����رود ن��اام��ی��د از ای���ن درگ���اه
ت��ن ب��ه خ��اک ت��ی��ره ده آس��ای��ش دله���ا طلب

10106مفهوم کدام بیت از سایر ابیات دور است؟

)1
)2
)3
)4

ع��اق��ب��ت از م���ا غ���ب���ار م���ان���د زن��ه��ار
ت��ا ت��و ف��رم��ان نبری خلق ب��ه ف��رم��ان نروند
ن��ص��ی��ح��ت ش���ن���و م������ردم دورب���ی���ن
چنان ب��زی ک��ه اگ��ر خ��اک ره ش��وی ک��س را

ت����ا ز ت����و ب����ر خ����اط����ری غ���ب���ار ن��م��ان��د
ِ
ب���د ن��ی��ک��ی ف��رم��ای
ه���رگ���زش ن��ی��ک ن��ب��اش��د
ن��پ��اش��ن��د در ه���ی���چ دل ت���خ���م ک��ی��ن
غ���ب���ار خ���اط���ری از رهگ�������ذار م���ا ن��رس��د

همتانند بی مغز و پوست» در کدام بیت تکرار شدهاست؟
10107مفهوم بیت «کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست  /که دون ّ

)1
)2
)3
)4

ب����ران����داز ب��ی��خ��ی ک���ه خ����ار آورد
از دس������ت ت���ه���ی ک������رم ن��ی��ای��د
چ��و دش��م��ن ک���رم بیند و ل��ط��ف و ج��ود
درخ���ت���ی اس����ت م����رد ک����رم ب�����اردار

10108مضمون کدام بیت با مضمون ابیات زیر متناسب است؟
«س���ح���ر دی�����دم درخ�����ت ارغ���وان���ی
ب���ه گ���وش ارغ������وان آه��س��ت��ه گفتم

)1
)2
)3
)4

مش��و ت��ا توان��ی ز رحم��ت ب��ری ( دور)
به کوه قاف پشت خود دهی از روی آسایش
دل روش��ن بد و نیک جهان را خوب میبیند
نیکی و ب��دی در گهر خلق سرشته است

درخ�����ت�����ی ب�����پ�����رور ک�����ه ب������ار آورد
ه�����ر چ����ن����د دل�������ش ج��������واد ب���اش���د
نیاید دگ��ر خبث ( ب��دذات��ی) از او در وج��ود
وز او ب����گ����ذری ه����ی����زم ک���وه���س���ار

ک��ش��ی��ده س���ر ب���ه ب���ام خستهجانی
ب��ه��ارت خ���وش ک��ه ف��ک��ر دی��گ��ران��ی»

ک���ه رح���م���ت ب���رن���دت چ���و رح���م���ت ب��ری
ب��رون گ��ر از میان خلق چ��ون عنقا نهی پ��ا را
کجا آیینه رو از زش��ت و از زی��ب��ا بگرداند؟
از ن��ام��ه ن��خ��وان��ن��د م��گ��ر آنچ���ه ن��وش��ت��ه اس��ت

10109بیت «کسی نیک بیند به هر دو سرای  /که نیکی رساند به خلق خدای» با کدام بیت هممفهوم است؟

 )1ن��ی��اف��ری��د خ��دای��ت ب��ه خ��ل��ق حاجتمند
 )2دل��ی��ل آنک���ه ت��و را از خ���دای نیک افتد
 )3بر بُقعهای ( قطعهای از زمین) که چشم ارادت کند خدای
 )4خواه اطلس ( پارچءه ابریشمی) بپوش و خواهی دلق

ب��ه شکر نعمت ح��ق در ب��ه روی خلق مبند
بس اس��ت خلق جهان را که از تو نیک افتاد
ف��رم��ان��ده��ی گ���م���ارد ب���ر خ��ل��ق م��ه��رب��ان
ب����ا خ������دا ب������اش در م���ی���ان�ه�ء خ��ل��ق (دلق :پوستین)

11110ابیات تمام گزینهها ،بهاستثنای ابیات گزینءه  ...............با هم در تقابل معنایی هستند.

 )1زن���خ���دان ف���روب���رد چ��ن��دی ب���ه جیب
ب��ا هم��ه تمکی��ن ( احت��رام) ،خ��دا روزیِ او
 )2طعمه چون شیر به سرپنجءه مردی به کف آر
از ت��وک��ل م��یرس��د از غیب رزق���م بیحساب
 )3خ���دا را ب��ر آن ب��ن��ده ب��خ��ش��ای��ش اس��ت
س��ی��هروزی ب��ه ق��در ق��رب ب��اش��د ع��ش��ق��ب��ازان را
 )4ک��ز ای��ن پ��س ب��ه کنجی نشینم چ��و مور
��در اس����ت ن���گ���ردد ز ع��ج��ز کم
روزی م���ق� ّ

ک���ه ب��خ��ش��ن��ده روزی ف��رس��ت��د ز غیب
توج��و
ک�����ردهب���اش���د ب��س��ت��ه ان�����در ج��س�� 
چ��ون دم سگصفتان خ��دم��ت ه��ر ک��وی مکن
روزیام ش��د تنگ ت��ا در فکر کشت اف��ت��ادهام
ک���ه خ��ل��ق از وج�����ودش در آس���ای���ش اس��ت
که در فانوس دود شمع بیش از خانه میپیچد
ک���ه روزی ن���خ���وردن���د پ���ی�ل�ان ب���ه زور
وز م��ک��ر و ح��ی��ل��ه ب��ی��ش ن��ی��اب��د ک��س��ی درم

11111مضمون بیت «معیار دوستان دغل روز حاجت است  /قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب» در کدام بیت وجود ندارد؟

روز محنت آنک���ه م �یآی��د
ک���ه در س��خ��ت��ی ک��ن��د
میدهد پس هر چه ب��ردی،
ک���ه ب��ش��ن��اس��ی ب���دو در

ب��ه ک��ار م��ن تویی
ی�����اری ف���رام���وش
جو به جو این آسیا
دش��م��ن و دوس���ت

 )1این حریفان در شب عشرت مرا یارند و بس
 )2ن��ه ی����اری س��س �تپ��ی��م��ان اس���ت سعدی
 )3دوس��ت��ی و دشمنی ب��ا چ��رخ میبخشد اثر
 )4ب�لا را خ���ود همین ی��ک ح���ال نیکوست
ِ
ِ
حد غیب /ز آینءه دل تافت بر موسی ز جیب» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟
«صورت بی
11112بیت
صورت بی ّ
)1
)2
)3
)4

آن ص���ف���ای آی���ن���ه وص����ف دل اس��ت
آی���ن�ه�ء دل ص�����اف ب���ای���د ت����ا درو
آی���ن���ه ب���ین���ق���ش ش����د ی���اب���د ب��ه��ا
ح��ق ه��م��ی گ��وی��د ن��ظ��رم��ان در دل اس��ت

ص������ورت ب��یم��ن��ت��ه��ا را ق���اب���ل اس���ت
واش����ن����اس����ی ص������ورت زش�����ت از ن��ک��و
زان������ک ش����د ح���اک���ی ج��م��ل��ه ن��ق��شه��ا
نیست ب��ر ص���ورت ک��ه آن آب و گ��ل اس��ت

همتی رسد  /گر نام و ننگ داری از آن فخر عار دار» با کدام بیت ارتباط بیشتری دارد؟
11113بیت «فخری که از وسیلت دون ّ

)1
)2
)3
)4

چ��ون ج��ام دول��ت��ت ب��ه ک��ف دس��ت برنهند
ه��ر زر ک��ه دشمنی ده��د و گ��ل ک��ه ناکسی
در م��رد کمسخن ب��ه ح��ق��ارت نظر مکن
ت��خ��ت��ی ک��ه ب��رن��ی��ای��د ازو ن���ام ع���دل تو

در ک���اس�ه�ء ن��خ��س��ت ن��ظ��ر ب���ر خ���م���ار دار
آن زر چ��و خ��اک بفکن و آن گ��ل چ��و خ��ار دار
درکِ���ش ب��ه گفتنش ک��ه درخ��ت��ی اس��ت ب���اردار
ن��ف��س ت��و را ک��ش��ن��دهت��ر اس���ت از ه���زار دار
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11114مفهوم کدام بیت از مفهوم بیت «گریءه شام و سحر شکر که ضایع نگشت  /قطرءه باران ما گوهر یکدانه شد» دورتر است؟

)1
)2
)3
)4

�ش��اق ز ج��ای دگ��ر است
خ��ن��ده و گ��ری�هء ع� ّ
ص��ب��ر ک��ن ح��اف��ظ ب��ه سختی روز و شب
مشتاق آن ده���ان را ص��ب��ری ت��م��ام باید
کامجویان را ز ناکامی چشیدن چ��اره نیست

میسرایم به شب و وقت سحر میمویم ( میگریم)
ع���اق���ب���ت روزی ب���ی���اب���ی ک������ام را
ک����ان ک����ام ب��رن��ی��ای��د ب���یرن���ج اح��ت��م��ال��ی
ب��ر زم��س��ت��ان ص��ب��ر ب��ای��د ط��ال��ب ن����وروز را

11115سفارش بیت «با زمانی دیگر انداز ای که پندم میدهی  /کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست» در کدام بیت تکرار
شده است؟

 )1به هوش ب��ودم از ّاول که دل به کس نسپارم
 )2مگ��ر ت��و روی بپوش��ی و فتن��ه بازنش��انی
 )3به زخم خ��ورده حکایت کنم ز دست جراحت
 )4م��را مگ��وی ک��ه س��عدی طری��ق عش��ق ره��ا کن

11116کدام گزینه با مفهوم نهایی بیت زیر قرابت دارد؟

«رزق ه���ر چ��ن��د ب��یگ��م��ان ب��رس��د

)1
)2
)3
)4

ای که جویی ز آسمان روزی ،غرور از سر گذار
به قدر جستوجو روزی به دست آید ز پا منشین
ب���ه ن����ادان����ان چ���ن���ان روزی رس��ان��د
ِّ
م��ق��در اس��ت و ف��ری��ادرس است
ق���ادر ک��ه

شمایل ت��و ب��دی��دم ن��ه عقل ماند و ن��ه هوشم
ک��ه م��ن ق���رار ن���دارم ک��ه دی���ده از ت��و بپوشم
ک��ه ت��ن��درس��ت م�لام��ت کند چ��و م��ن بخروشم
س��خن چ��ه فای��ده گفت��ن چ��و پن��د میننیوش��م (نیوشیدن :شنیدن)
ش���رط ع��ق��ل اس���ت جستن از دره���ا»

خوشهچینان را ز همواری به دهقان چاره نیست
ک��ه رزق م��ور ب��ا آن ن��ات��وان��ی در ق��دم باشد
ک����ه دان������ا ان������در آن ح����ی����ران ب��م��ان��د
روزیده م���رغ و م���ار و م���ور و م��گ��س اس��ت

قوت تن ».ارتباط مفهومی دارد؟
همت و بازوی
ّ
11117کدام گزینه با عبارت «مردان بار را به نیروی ّ
حمیت کشند ،نه به ّ

)1
)2
)3
)4

زور ب����ازوی ت��وکّ��ل ن��اخ��دای دی��گ��ر اس��ت
ت���و م��ن��گ��ر در ن���ه���اد و ب��ن��ی��ت من
چ��و روزی ب��ه سعی آوری س��وی خویش
ه��م��ت واک���رد
ه��ر ک��ج��ا م���ور ق��ن��اع��ت پ��ر ّ

11118مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟

 )1ب��ر تخ��ت ج��م که تاج��ش معراج آس��مان اس��ت
هم��ت ب��ه خورش��ید بلنداخت��ر رس��ید
 )2ش��بنم از ّ
ه��م��ت ع��ال��ی حافظ
ذره را ت��ا ن��ب��ود
ّ
ّ )3
 )4به خورش��ید درخش��ان میرس��د چون قطرءه شبنم
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ب��ی غ��م س��اح��ل در ای��ن دری���ا شنایی میکنم
ن����ی����ت م��ن
ن���گ���ه ک�����ن در ک����م����ال
ّ
م��ک��ن ت��ک��ی��ه ب���ر زور ب������ازوی خ��وی��ش
چ��ه ع��ج��ب گ��ر ز س��ر م��ل��ک سلیمان گ��ذرد
ه��م��ت ن��گ��ر ک��ه م���وری ب��ا آن ح��ق��ارت آم��د
ّ
�م��ت ک��ار ب��ال و پ��ر کند
�
ه
اف��ت��اد
بلند
چ��ون
ّ
ط��ال��ب چ��ش��م�هء خ��ورش��ی��د درخ���ش���ان نشود
ب��ه ای��ن گ��ل��زار ه��ر ک��س دی���دءه ب��ی��دار م��یآرد

2626گزینءه «￼»2

شوریدهرنگ به معنای «آشفتهحال و رنگپریده»

2727گزینءه «￼»3

معنای درست همءه واژهها در گزینءه ( )3دیده

است نه خرسند! در گزینههای دیگر ،معنای واژهها کامال ً صحیح است.

میشود .دغل :ناراستی ،مکر ،تباهی ،فساد ،مکّار و تنبل ـ ُصنع :ساختن،

آفرینش ،نیکویی و احسان ـ جیب :گریبان ،یقه ـ تیمار :مراقبت و محافظت،
تع ّهد ،اندیشه.

2828گزینءه «￼»3

شد در گزینءه ( )3به معنای «رفت» است نه «سپری

2929گزینءه «￼»1

معنای دقیق و درست واژهها در گزینءه ( )1مشهود است.

شد» .سایر کلمات بهدرستی معنا شدهاند.

دون :پست ،فرومایه ،پایین ،کوتاه ـ قوت :خوراک ،خوردنی ،غذا و طعام
قوت به معنای «توان ،نیرو و توانایی» اشتباه نگیریم!) ـ
(این کلمه را با ّ

تفرق به معنای
تفرج :گردش ،سیر ،گشایشیافتن (واژءه ّ
زنخدان :چانه ـ ّ
«پراکندگی» است).
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3030گزینءه «￼»4

حمیت در گزینءه ( )4نادرست معنا شده است.
ّ

همت به معنی
معنای صحیح این کلمه «غیرتّ ،
مروت ،جوانمردی» است ( ّ

«اراده» است).

بین دو واژۀ «چنگ» اختالف معنایی وجود دارد:

4242گزینۀ «»4

این لحظه گوش بر ساز چنگ دارم و دلم در چنگ و اختیارم نیست؛ بنابراین
بین «چنگ» و «چنگ» جناس تام یا همسان وجود دارد« .گوش بر چیزی

در این گزینه معنای همءه واژگان صحیح است ّاما

داشتن» و «دل در چنگ داشتن» هر دو کنایه استّ ،اولی کنایه از توجه به

«مقصود و هدف» است) .در گزینءه (، )2دلدار اشتباه معنا شده که معنای

«است» و «نیست» هم تضاد برقرار است .در بیت «حسآمیزی» وجود ندارد.

گزینءه ( )4نیز عمل نادرست معنا شده است که معنای درست آن «کار،

درنده باش  -2خود را مانند روباه شل مینداز.
(مانند) شیر ّ

3131گزینءه «￼»3

در گزینءه ( )1قَرض به معنای «وام ،دین» است نه مقصود (غ ََرض به معنای

صحیح آن «معشوق ،محبوب» است( .دلداده و بیدل یعنی «عاشق») و در

فعالیت» است و واژءه امل به معنای «امید و آرزو» است.
3232گزینءه «￼»4

در گزینءه ( )1کلمات با یکدیگر رابطءه تضاد دارند.

در گزینءه ( )2رابطءه ترادف میان کلمات حاکم است (دلدار ،جانانه :معشوق)

چیزی داشتن است و دومی کنایه از عاشقی و بیدلی است .بین دو فعل
در این بیت دو تشبیه به کار رفته است( -1 :تو)

4343گزینۀ «»2

در سالهای گذشته خواندیم که هر «تشبیه» کامل چهار رکن دارد:

(مشبهبه) غمگین (وجهشبه) است.
(مشبه) مثل (ادات تشبیه) ابر
ٌ
دلم ّ

گاهی «ادات تشبیه» حذف میشود :دلم ابرِ غمگین است .گاهی «وجهشبه»

و در گزینءه ( )3نیز رابطءه میان کلمات تناسب است .در گزینءه ( )4نیز

حذف میشود :دلم مثل ابر است .گاهی هم «ادات تشبیه» و هم «وجهشبه»

تضمن نیست و این دو کلمه تناسب دارند.
(گریبان) و زنخدان (چانه) ّ

بلیغ به صورت ترکیب مضاف و مضافٌالیه هم میتواند بیاید که به آن

تضمن دارند اما رابطءه میان جیب
«خورشید و فلک» و «سیر و گیاه» رابطءه ّ
3333گزینءه «￼»1

معنای صحیح واژههایی که نادرست معنا شدهاند:

صورت :شکل ،ظاهر (سیرت یعنی طریق و روش ،باطن) ـ نام و ننگ :آبرو و

اعتبار ـ خلق :آفریدن ،آفریده (خالق به معنای «آفریننده» است).

3434گزینءه «￼»3

در گزینءه ( )3دقل امالی نادرستی دارد و شکل

درست امالیی آن دغل است به معنای ناراستی ،فساد ،مکر ،ناراست و مکّار.
امالی سایر کلمات کامال ً صحیح است.

کلمات مهم امالیی :صورت ـ غیب ـ فروغ (جلوه ـ پرتو ـ روشنی) ـ
مروت ،مردانگی)
زنخدان ـ ّ
حمیت (غیرتّ ،
3535گزینءه «￼»1

امالی همءه کلمات بهجز ُسنع درست استُ .سنع

3636گزینءه «￼»2

در گزینءه ( )2با تو ّجه به محتوای عبارت ،غرض

باید به شکل ُصنع به معنای «آفرینش ،ساختن» نوشته شود.

باید به شکل قرض بیاید .غَرض به معنای «مقصود» مناسب عبارت نیست
«حق نعمت» و ِ
«دین» ،قرض به معنای «وام»
و با توجه به همراهی کلمات ّ

صحیح است .سایر کلمات امالی صحیح دارند.

کلمات مهم امالیی :تیمارخوردن ـ گزاردن (اداکردن ،بهجاآوردن) ـ

گذاشتن( :ترک و رها کردن) ـ محراب (قبله) ـ قوت (غذا) ـ عاجز
3737گزینءه «»4

رذق در ترکیب «قوت و رذق» امالی نادرستی دارد

و شکل درست آن رزق است به معنای «روزی ،قوت» .سایر کلمات با امالی
صحیحی نوشته شدهاند.
3838گزینءه «»3

در گزینءه ( ،)3زندهگانی با رسمالخط نادرست آمده

3939گزینۀ «»3

«دست کسی را گرفتن» کنایه از کمککردن به

4040گزینۀ «»4

شوریدهرنگ کنایه از بیچاره و بدبخت .بین «شیر»

است و رسمالخطّ درست این کلمه زندگانی است.
اوست.

و «شغال» مراعات نظیر است .بین دو واژۀ «رنگ و چنگ» جناس ناهمسان

(ناقص) وجود دارد.
4141گزینۀ «»3

در گزینۀ ( )1بین «شیر» و «سیر» ،در گزینۀ ()2

بین «مور» و «زور» و در گزینۀ ( )4بین «دوست» و پوست» جناس ناهمسان
(ناقص) وجود دارد .در گزینۀ ( )3هیچ نوع جناسی دیده نمیشود.

حذف میشود :دلم ابر است .به حالت اخیر «تشبیه بلیغ» میگویند .تشبیه

مشبه
«اضافۀ تشبیهی» میگوییم .در اضافۀ تشبیهی گاهی « ّ
کسره

مشبهبه
مشبهبه» میشود و گاهی «
ٌ
ٌ
دقت کنید که همگی اضافۀ تشبیهی هستند:

مشبه
الف) ّ

کسره

مشبه» .به نمونههای زیر
ّ

مشبهبهِ :
لب لعل.
ٌ

مشبهبه
ب)
ٌ
خورشید مهربانی ـ دام نگاه
است.

کسره

کسره

مشبه :لعلِ لب ابر اندوه ـ کوه غم ـ برف پیری ـ
ّ

مشبهبه
اغلب اضافههای تشبیهی از نوع «
ٌ

4444گزینۀ «»4

مشخص شود:

کسره

مشبه»
ّ

تشبیه مصراع دوم را بازنویسی میکنیم تا ارکان آن

(مشبهبه) ،به وامانده سیر میشوی (وجهشبه)
تو(مشبه) چو (ادات تشبیه) روباه
ٌ
ّ

4545گزینۀ «»2

در بیت صورت سؤال یک تشبیه به کار رفته است،

آن را بازنویسی میکنیم تا ارکان آن مشخص شود:

برای او مانند چنگ ،رگ و استخوان و پوست ماند

او مانند چنگ فقط

رگ و استخوان و پوست برایش باقی ماند.

مشبهبه است.
میبینیم که بعد از بازنویسی کامال ً واضح است که «چنگ»
ٌ
4646گزینۀ «»3

هر دو ترکیب این گزینه «اضافۀ تشبیهی» است؛

1
«تکبر (مثل) فرعون» است .در
زیرا میتوان گفتّ :
«تعصب (مثل) دیو» و ّ

گزینۀ (« ،)1دریای ظلمت» اضافۀ تشبیهی است« :ظلمت (مثل) دریاست»؛
ولی «طوفان نوح» نمیتواند اضافۀ تشبیهی باشد« :نوح مثل طوفان است!

طوفان مثل نوح است!» قابل قبول نیست .در گزینۀ (« ،)2طوفان بال» اضافۀ
تشبیهی است« :بال (مثل) طوفان است»؛ ولی «دست اندوه» نمیتواند اضافۀ

تشبیهی باشد« :دست مثل اندوه است

اندوه مثل دست است

».

در گزینۀ ( ،)4هیچکدام از دو گزینه ،اضافۀ تشبیهی نیست« :دندان مثل

مرگ است! مرگ مثل دندان است!» در این گزینه« ،قناری زیبا» یک ترکیب
وصفی است و ترکیبات «وصفی» اصوال ً نمیتوانند «اضافۀ تشبیهی» بسازند:
قناری مثل زیبا است

زیبا مثل قناری است

.

تصور کرد؛ مثال ً
 .1وقتی گفته میشود «میتوان گفت» ،یعنی میتوان «وجهشبه» برای آن ّ
تعصب مثل دیو (گمراهکننده) است.
ّ
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در این بیت ،تنها یک «اضافۀ تشبیهی» به کار رفته
4747گزینۀ «»1
است« :آینۀ دل» .همانطور که گفتیم در اضافههای تشبیهی تنها دو رکن
مشبهبه (آینه) وجود دارد .در اصل تشبیه بدین شکل بوده
مشبه (دل) و
ٌ
ّ
است که ادات تشبیه و وجهشبه آن حذف شده است:
دل (در پاکی و زاللی) (مانند) آینه است.
با توجه به داستان و با توجه به گزینهها ،گزینۀ ()3
4848گزینۀ «»3
بهتر از سایر گزینهها است.
در سال گذشته خواندیم که هرگاه کلمهای عالوه بر معنی
خودش ،مظهر و نشانۀ معنی دیگری هم واقع شود ،به آن «نماد»
میگویند؛ مثال ً در درس «چشمه» در سال گذشته ،چشمه نماد انسانهای
مغرور بود .در این درس هم «شیر» نماد انسانهای تالشگر و قوی است و
روباه نماد انسانهای طفیلی و تنبل است.
در گزینءه ( )3هیچ تشبیهی دیده نمیشود .در بیت
4949گزینۀ «»3
نخست واج  /ش  /کمی بیش از حد معمول خود تکرار شده است ،در گزینۀ
( ،)2بین «فخر» و «عار» تضاد وجود دارد و در گزینۀ (« ،)4رزق را از درها
جستن» کنایه از تالش و کوشش برای یافتن رزق و روزی است.
در سالهای گذشته خواندیم که هرگاه شاعر یا نویسنده یک واج
را بیش از حد معمول خود در بیت ،مصراع یا عبارتی تکرار کند ،به گونهای
که کالم «آهنگین» شود ،آرایءه «واجآرایی» یا «نغمۀ حروف» پدید میآید:

ن��ه م��ن ز بیعملی در ج��ه��ان ملولم و بس
م�لال��ت ع��ل��م��ا ه���م ز ع��ل��م ب��یع��م��ل اس��ت
(تکرار صامتهای /ل/ ، /م)/

در این تعریف گفتیم هرگاه یک واج «بیش از حد معمول خود» تکرار
ِ
وضعیت «بیش از حد معمول» برای هر صامتی متفاوت است .به
شود .این
بیان دیگر ،در تعریف واجآرایی نمیتوان «عدد» داد و مثال ً گفت که اگر یک
واج بیش از چهار بار تکرار شود ،واجآرایی است .گاهیاوقات یک واج (مثل
واج  /ژ )/حتی اگر «سه» بار در یک بیت هم تکرار شود این «بیش از حد
معمول بودن» را حس میکنیم و گاهی یک واج (مثل واج  /ا  )/حتی
اگر پنج بار هم در بیت تکرار شود این «بیش از حد معمول بودن» را حس
نمیکنیم .یکی از علل اصلی این مسئله این است که ما هر چهقدر یک
واج را در گفتار روزانه و عادی خود کمتر به کار ببریم ( مثل واج  /ژ )/با
کاربرد سه بار آن در یک بیت هم احساس واجآرایی میکنیم؛ ولی هرگاه
یک واج را در گفتار خود زیاد به کار ببریم ( مثل واج  /ا  )/برای واجآرایی
نیاز به تکرار بیشتری دارد .بنابراین واجآرایی ،آرایهای است که کامال ً به
گوش شما و حساسیت آن به تکرار واجها بستگی دارد .از این رو توصیه
میکنیم در تستهای ترکیبی که «واجآرایی» هم حضور دارد ،روی واجآرایی
سرمایهگذاری نکنید و سعی کنید با آرایههای دیگر به جواب تست برسید.
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ابتدا به سراغ آسانترین آرایه میرویم :تضاد .در گزینءه
5050گزینۀ «»2
( )1بین مور و پیل تضاد است ،گزینءه ( )2بین شیر و روباه ،گزینءه ( )3بین بیگانه
و دوست و گزینءه ( )4بین شیر و روبه تضاد برقرار است ،بنابراین آرایۀ تضاد به ما
کمکی نمیکند .سپس به سراغ آرایۀ جناس میرویم که برای اغلب ما یافتنش
آسانتر از تشبیه است :در بیت ( )1بین مور و زور ،در بیت ( )2جناس نداریم.
همین کافی است تا بیت ( )2را به عنوان پاسخ تست برگزینیم .برای اینکه
مهارت بیشتری کسب کنیم ،تمام آرایههای چهار گزینه را در زیر میآوریم:
گزینۀ ( :)1من مانند مورچه در گوشهای مینشینم :تشبیه /مور و زور:
جناس ناقص /مورچه و فیل :تضاد

گزینۀ ( :)2تو مانند شیر درنده باش :تشبیه /شیر و روباه :تضاد  /جناس :ندارد.
گزینۀ ( :)3او مانند ساز چنگ شد :تشبیه /دوست و پوست :جناس ناقص/
بیگانه و دوست :تضاد
گزینۀ ( :)4تو مانند شیر هستی  ،تو مانند روباه هستی :تشبیه /شیر و سیر:
جناس ناقص  /شیر و روبه :تضاد
«زنخدان به جیب فروبردن» کنایه از گوشهنشینی و
5151گزینۀ «»1
بی جنب و جوشی است و بین دو کلمۀ «جیب» و «غیب» جناس ناهمسان
وجود دارد .در گزینۀ ( ،)2تشبیه؛ در گزینۀ ( ،)3استعاره؛ در گزینۀ ( ،)4نماد
و حسآمیزی صحیح نیست.
در این گزینه تشبیه وجود ندارد .در گزینۀ ( ،)1دو بار
5252گزینۀ «»4
واژۀ «چنگ» به کار رفته است؛ ولی با تفاوت معنایی -1 :گوشم بر «ساز چنگ»
است -2 .دلم در «چنگ و اختیار» من نیست؛ بنابراین بین دو واژۀ «چنگ»
جناس همسان (تام) وجود دارد .در گزینۀ ( ،)2تکرار واجهای /د/ ، /ر، /
تصور کرده
/ن /مشهود است و در گزینۀ ( ،)3شاعر برای گُل ارغوان« ،گوش» ّ
است و بنابراین «تشخیص» دارد.
در سالهای گذشته با آرایۀ «تشخیص» یا (شخصیتبخشی)

آشنا شدیم و خواندیم که هرگاه یک ویژگی انسانی را (صفت انسانی ،حالت

و رفتار انسانی )...به موجودی غیرانسانی نسبت دهیم ،آرایۀ «تشخیص» به
وجود میآید.

آرایۀ تشخیص همیشه در «ترکیبها» اتفاق نمیافتد (مثل گوشِ
ِ
دست روزگار ،اندیشۀ باران .)...گاهیاوقات بدون اینکه پای یک
ارغوان،

ترکیب در میان باشد ،به موجودی غیرانسانی ،ویژگی انسانی را نسبت
عصبانیت به من نگاه میکرد.
میدهیم :گل ارغوان با
ّ

بین «پیری» و «جوانی» تضاد است« .از پا افتاده»
5353گزینۀ «»4
کنایه از ناتوان و «دستگیریکردن» کنایه از کمککردن است و بین واژگان
«پیری» و «عصا» و نیز «پا و دست» هم مراعات نظیر برقرار است.
هرگاه در پی جناس همسان هستیم ،ابتدا باید
5454گزینۀ «»2
ببینیم آیا واژههایی که از نظر امال و تلفظ یکسان هستند در بیت وجود دارد
یا نه؛ اگر وجود داشت ،به سراغ مرحلۀ دوم میرویم :آیا معنی آنها متفاوت
است یا یکسان؛ اگر معنی آن ها متفاوت بود جناس همسان داریم وگرنه
آرایۀ «تکرار» .در گزینءه ( )1واژۀ «روی» دو بار در بیت آمدهاست؛ اما هر دو به
معنی «چهره» است؛ بنابراین نمیتوانند آرایۀ جناس همسان داشته باشند.
در بیت (« ،)2جوی» دو بار به کار رفته است ،جوی ّاول به معنی جویبار است
و جوی دوم به معنی فعل امر از ُجستن :طرف و ساحل جویبار را بجوی.
در بیت ( ،)3کلمات «خسرو ،شیرین ،شکر» دو بار آمدهاند؛ اما در هر دو مورد،
معنی هر سه واژه یکسان است و بنابراین جناس همسان ندارند .در بیت ()4
کلمۀ تکراری وجود ندارد؛ بنابراین فاقد شرط ّاول جناس همسان است.
گزینههای ( )1و ( )3واژۀ تکراری ندارند؛ بنابراین به
5555گزینۀ «»4
راحتی حذف میشوند .در گزینءه ( )2واژۀ «روان» تکرارشده است؛ اما هر دو بار
به یک معنی به کار رفته است :جاری .در گزینءه ( ،)4واژۀ «چنگ» دو بار به کار
رفته است ،در کاربرد ّاول به معنی بخشی از دست (از طریق قرارگرفتنش کنار
انگشت به راحتی میشود به این معنی پی برد) و در کاربرد دومش به معنی
ساز چنگ است؛ بنابراین بین دو چنگ «جناس تام یا همسان» وجود دارد.

1

سیارهها ،کارکرد خاصی قائل بودند؛ مثال ً «عطارد» را
 .1در گذشته ،برای هر یک از ستارگان و ّ
دبیر و نویسندۀ فلک و «زهره» یا «ناهید» را مطرب و نوازندءه فلک میدانستند.

واژۀ «باد» در این بیت دو بار به کار رفته است؛

طبق گزینۀ ( ،)3باید در بیت «الف» مجاز باشد ،در بیت «الف» واژۀ پیمانه،

آن یعنی «جابهجایی هوا» به کار رفته است و در مصراع دوم به معنی فعل

محتوای ظرف ،یعنی در معنی شراب به کار رفته است :کوثر نمی از جرعۀ

تضاد هست .بنابراین پاسخ تست همین گزینه است .بررسی سایر گزینهها:

«گنج معنی» ،اضافۀ تشبیهی است :معنی مانند گنج است.

5656گزینۀ «»1

بنابراین «احتمال» جناس تام وجود دارد .باد در مصراع ّاول در معنی رایج

دعایی؛ بنابراین در این بیت جناس تام داریم .از طرفی بین «آتش و آب»

در معنی لغوی خود که نوعی ظرف است به کار نرفته است ،بلکه در معنی

«شراب» ماست؛ بنابراین «پیمانه» مجاز از شراب است .در بیت «ب» ترکیب
در این بیت سه بار کلمۀ «روان» به کار رفته است.

گزینۀ ( :)2به نظر میرسد واج  /ش  /کمی بیش از حد معمول خود به

5858گزینۀ «»4

اضافۀ تشبیهی دارد و نه ادات تشبیه؛ بنابراین تشبیه ندارد.

که یاقوت روحبخش تو (لب)  ،غذای روح است ،چشم من از غم تو ،همچون

کار رفته است ،میتوانیم واجآرایی را برای این بیت بپذیریم؛ اما این بیت نه

دو بار نخست به معنی «روح» است و «روان» سوم به معنی «جاری» :تا وقتی

گزینۀ ( :)3بین «خرقه» که لباس عارفان مسلمان بوده است و «ز ّنار» که

چشمهای است که یاقوت روان و جاری دارد (اشک خونین)؛ بنابراین در این

نماد کفر؛ اما بین هیچ دو واژهای جناس وجود ندارد.

ناقص وجود دارد؛ بنابراین پاسخ تست گزینۀ ( )4است.

کمربند مسیحیان بود ه است ،تضاد وجود دارد ،یکی نماد تدیّن و دیگری

گزینۀ ( :)4بین واژگان« ساقی ،جام ،شراب» مراعات نظیر آشکاری است؛ اما

همۀ واژگان در معنی واقعی خود به کار رفتهاند؛ بنابراین در بیت ،مجاز نیست.
سال گذشته خواندیم که هرگاه لفظی در معنی حقیقی یعنی در

معنی لغتنامهای آن به کار نرود« ،مجاز» است؛ مثال ً در همین بیت صورت
سؤال ،میدانیم که معنی لغوی «نان» چیست؛ اما سعدی آن را در معنی

بیت جناس تام یا همسان داریم .از طرفی بین «چشمه و چشم» هم جناس

بررسی سایر گزینهها:

گزینۀ ( :)1درست است که واژۀ دوستان در این بیت تکراری است ،اما
معنی آن یکسان است و نمیتواند «جناس همسان» داشته باشد .ولی بین

«دوستان و بوستان» جناس ناقص وجود دارد.

گزینۀ ( :)2در این بیت خبری از جناس ناقص نیست ،اما دو واژۀ «داد» با هم

لغوی به کار نبرده است ،بلکه در معنی «رزق و روزی» آورده است« .رزق

اختالف معنایی دارند و جناس تام  :ک ََرم او میتواند «حق» من مسکین را «بدهد».

بنابراین میگوییم «نان» در این بیت مجاز از «رزق و روزی» است .حاال ببینید

وجود جناس تام هم منتفی است ،اما بین «جود و سجود» « ،جود و وجود»

و روزی» در هیچ فرهنگ لغتی به عنوان معنی لغوی «نان» نیامده است؛

در مصراع زیر که از پروین اعتصامی است مجاز را میتوانید پیدا کنید:

«زن ز تحصیل هنر شد شهره در هر کشوری»

معنی لغوی «کشور» ،سرزمین و مملکت است؛ ولی در این مصراع در معنی

لغوی خود به کار نرفته است ،بلکه به معنی «مردم یک کشور» به کار رفته

است؛ بنابراین میگوییم :در این مصراع «کشور» مجاز از «مردمان یک
کشور» است.

یکی از انواع بسیار رایج مجاز ،مجازی است که یک واژه به علت

شباهت به جای یک واژۀ دیگر به کار میرود؛ مثال ً به جای اینکه بگوییم

«در این دنیای پر از فریب و حادثه گرفتار شدهایم» میگوییم« :در این

دامگاه پر از فریب و حادثه گرفتار شدهایم» .در جملۀ دوم ،دامگاه در معنی
غیرلغوی «دنیا» به کار رفته است و علت این کاربرد هم ،مشابهت دنیا به

دامگاه است .از آنجایی که این نوع مجاز (مجازی که اساس آن شباهت

دو واژه است) بسیار پرکاربرد است ،به آن نام جداگانهای نیز دادهاند:
مصرحه».
«استعارءه ّ

5757گزینۀ «»3

برای بررسی این مدل تستهای آرایه ،بهتر است

ابتدا به سراغ آرایهای برویم که یافتنش راحتتر از سایر آرایههاست .به

نظر میرسد این تست را باید با آرایۀ تضاد شروع کنیم .با توجه به چهار
گزینه ،تنها باید در بیتهای «ب» و «ج» در پی تضاد باشیم :در بیت «ب»
هیچ تضادی وجود ندارد ،پس با خیال آسوده گزینههای ( )1و ( )4را حذف

میکنیم .در بیت «ج» تضاد بین «کعبه و بتخانه» آشکار است؛ سپس آرایءه

جناس را بررسی میکنیم :از بین گزینههای باقیمانده ،در بیت «الف» هیچ

نوع جناسی دیده نمیشود ،اما در بیت «د» بین «سر» و «سرا» و نیز بین سه
واژۀ «بر»« ،در» و «سر» جناس ناهمسان وجود دارد؛ بنابراین پاسخ گزینۀ

( )3است .برای اطمینان بیشتر سایر موارد را هم بررسی میکنیم:

گزینۀ ( :)3واژۀ تکراری در بیت سوم به کار نرفته است و حتی احتمال

و «سجود و وجود» جناس ناقص شکل گرفته است.

5959گزینۀ «»2

واژۀ «دیگر» در گزینۀ (« ،)2وابستۀ پیشین» است

و در سایر گزینهها «وابستۀ پسین».

در سالهای گذشته خواندیم که هر گروه اسمی دارای «هسته»

و احتماال ً «وابستههایی» است .به وابستههایی که قبل از هسته میآید

«وابستههای پیشین» و به وابستههایی که بعد از «هسته» میآیند« ،وابستۀ

پسین» میگویند.

حضور هسته در هر گروه الزامی است و حضور وابسته یا وابستهها

اختیاری است .الگوی زیر ،بیانگر ساختار گروه اسمی است:

(وابستههای پیشین ) هسته ( وابستههای پسین)
در زبان فارسی سه نوع گروه داریم:

 -1گروه فعلی :که همان فعل جمله است :خنده بیش از هر چیزی

تطهیرکنندۀ دل است.

متممی و
 -2گروه اسمی :که به پنج شکلِ «نهادی ،مفعولی ،مسندیّ ،

منادایی» در جمله ظاهر میشود:

الف) خنده بیش از هر چیزی تطهیرکنندۀ دل است( .گروه اسمی ـ نهاد)
ب) مسافر جدید ،دهکدۀ ما را وطن خود میداند( .گروه اسمی ـ مفعول)

ج) لبخند نوزاد ،بیریاترین لبخند است( .گروه اسمی ـ مسند)

د) گاهی یک لبخند ،ایمان یک شخص را به انسانیت برمیگرداند( .گروه
متمم)
اسمی ـ ّ

ﻫ ) فرزندم ،لبخند ،زبانِ عشق است! (گروه اسمی ـ منادا)

-3گروههای قیدی :که همان قیدهای جمالت هستند:1

بیگمان بخت به سراغ کسانی میرود که لبخند بر لب دارند( .گروه قیدی)
 .1با قید و انواع آن در سالهای گذشته آشنا شدید؛ اما نگران نباشید ،ما هم در درسهای
آینده دوباره به آن میپردازیم.
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برای یافتن «هسته» در گروههای اسمی و قیدی به طریق زیر

عمل میکنیم:

 -1اگر گروه فقط یک کلمه داشت ،خود آن کلمه «هسته» است :خورشید

(هستءه گروه اسمی) شروع (هستءه گروه اسمی) را به ما (هستۀ گروه اسمی)
هدیه میدهد.

 -2اگر گروه بیش از یک کلمه داشت ،دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

الف) در گروه نقشنمای اضافه (کسره) وجود دارد .در این صورت واژهای
که نقشنما گرفتهاست هستۀ گروه است:
ِ
معارف عصرِ خویش بود».
«او تشنۀ

مبهم است .در گزینۀ ( )3در گروه اسمی «کمی همت» کمی صفت مبهم
است و در گزینۀ ( ،)4در گروه اسمی «ابزاری دیگر» دیگر صفت مبهم است.

در گزینۀ ( ،)1صفت مبهم به کار نرفتهاست.

در سالهای گذشته خواندیم صفاتی که نوع ،چگونگی ،شمار و

نامعین مشخص میکنند «صفت مبهم» هستند .این
مقدار اسم را به طور
ّ
صفات در اغلب موارد پیش از اسم میآیند و بنابراین در این حالت جزء

وابستههای پیشین محسوب میشوند .برخی صفتهای مبهم پرکاربرد را

در مثالهای زیر مشخص کردهایم:

«او» در گروه اسمیِ نخست ،هسته است و در گروه اسمی دوم« ،تشنه» هسته

است ،زیرا «تشنه» اولین نقشنما را در گروه گرفته است .چند نمونۀ دیگر:
همان ِ
نگاه اول /مسئلءه فرهنگی /بهترین ز ِ
نگ ورزش /کدام دو خانۀ جنگلی؟

ب) در گروه نقشنمای اضافه وجود ندارد .در این صورت آخرین واژۀ گروه
هسته است:

این دیدار برای موالنا یک تولد دوباره بود.

در گروه اسمی «این دیدار»« ،دیدار» هسته است؛ زیرا گروه نقشنما ندارد

و در این شرایط گفتیم که آخرین واژۀ گروه هسته است .چند نمونۀ دیگر:

کدام دو دانشآموز؟  /بهترین مدرسه

1

در گزینۀ (« ،)3دگر» (مخفّف دیگر) وابستۀ «پیشین»
6060گزینۀ «»3
گروه اسمی است ،در سایر گزینهها وابستۀ «پسینِ » گروه اسمی است:
گزینۀ ( :)1لباس دگر /گزینۀ ( :)2نامهای دیگر  /گزینۀ ( :)3دگر منزل،
دگر جایی  /گزینۀ ( :)4جای دگر.
در گزینءه (« )1این» ،در گزینءه (« )2هر» در هر دو
6161گزینءه «»3
مصراع و در گزینءه (« )4چنان» وابستءه پیشین است .تو ّجه کنید که صفت مبهم،
پیش از اسم میآید؛ یعنی ،کلمءه بعد از صفت مبهم ،اسم است .بر این اساس،
«چنان» در گزینههای ( )2( ،)1و ( )4صفت مبهم (وابستءه پیشین) نیست.
در کالس هشتم و نهم خواندیم که اسم به عنوان هستۀ گروه،
احتمال دارد وابستههایی بگیرد .این نوع وابستهها اگر پیش از اسم بیایند
و مفاهیمی چون اشاره ،شمارش ،پرسش ،تعجب و  ...را بیان کنند به آنها
«وابستههای پیشین» میگویند و اگر پس از اسم به کار روند و ویژگیهای
اسم را بازگو کنند ،آنها را «وابستههای پسین» مینامند.
وابستههای پیشین عبارتاند از:
 -1صفات اشاره :همین مردم /آن دریاچه /این فیلم /همان دشت/
چنین کتابی /چنان توصیفی
 -2صفات پرسشی :چه موزیکی گوش میدهی؟  /چهقدر پول به او قرض
دادی؟  /کدام قلّه را فتح کردید؟  /چندمین نمایشگاه کتاب است؟ /
چند نفر را امشب دعوت کردند؟  /چه نوع میوههایی بیشتر دوست داری؟
 -3صفات تعجبی :عجب قدرتی!  /چه ّ
عز ِت نفسی! /چهقدر هوادار!/
 -4صفات مبهم :هر انسان  /هیچ دارویی /دیگر عارفان ... /که در تست
بعد مفصل به آن میپردازیم.
 -5صفات شمارشی :یک ساعت /شانزدهمین جشنواره
 -6صفت سنجشی عالی :سیاهترین کارنامه /بهترین رفیق

2
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6262گزینۀ «»1

در گزینۀ ( ،)2در گروه اسمی «چند نفر» چند صفت

 .1هر کدام از این دو شیوه استثناهایی دارد که در آینده با آن آشنا میشوید.
« .2شاخص» نیز یکی از وابستههای پیشین است که امسال با آن آشنا خواهید شد .مثل :
مهندس علوی.

هر انسانی ،آرزویی دارد /.هیچ چیز در خانه نبود /.فالن (یا بهمان)

مسئلۀ اجتماعی را بشناس /.کمی (یا قدری یا مقداری) آب خوردم/.

هر دوشنبه برنامۀ نود را میبینم /.چند (یا چندین) روز آنجا ماندیم/.

چندان مهارتی نداشت /.برخی( یا بعضی یا پارهای) کتابها به راحتی

خوانده نمیشوند /.همۀ رودها به دریا نمیریزند.

گاهیاوقات بعضی صفتهای مبهم ،پسین واقع میشوند:

نگاهی دیگر به او انداخت  /مهارت چندانی نداشت.

نامعین توصیف
گفتیم صفت مبهم یک «اسم» را به صورت
ّ

میکند .اما اغلب آنها گاهیاوقات به تنهایی در یک گروه به کار میروند،
در این حالت« ،اسم مبهم»3اند نه «صفت مبهم» و تمام نقشهای اسم

4

را میپذیرند:

همه آمدند( .اسم مبهم و هستۀ گروه اسمی)  /از دیگری سؤال کن( .اسم
مبهم و هستۀ گروه اسمی) /بعضی را در مراسم نمیشناختم( .اسم مبهم
و هستءه گروه اسمی).

6363گزینۀ «»4

واژۀ «دیگر» فقط در گزینۀ ( )4اسم «نگاه» را توصیف

میکند و نقش «صفت مبهم» دارد .نقش «دیگر» در سایر گزینهها:

گزینۀ ( :)1هستۀ گروه اسمی (نهاد)

(متمم)
گزینءه ( :)2هستۀ گروه اسمی ّ
گزینءه ( :)3هستۀ گروه قیدی

هرگاه «دیگر» اسمی را توصیف نکند ،یعنی «صفت مبهم» نباشد و نتوانیم

نقشهای اسم را به آن بدهیم و بدون آنکه نقصی به معنی جمله وارد شود

بتوانیم آن را حذف کنیم« ،قید» است .به نمونههای زیر توجه کنید:

دیگر حوصلهام سر رفته است /.او را بعد از آن مسافرت ،دیگر ندیدم.

در هر دو مثال« ،دیگر» نقش قیدی دارد و میشود آن را حذف کرد.
6464گزینۀ «»2

در این گزینه «دیگر» صفت «مبهم پیشین» است

برای کلمۀ «روز» .نقش «دیگر» و «دیگران» در سایر گزینهها:

گزینۀ (« :)1دیگر» در این گزینه «قید» است؛ زیرا بدون اینکه در معنیِ
جمله نقصی ایجاد شود میتوان آن را حذف کرد :علم دو است :یکی علم

خداوند تعالی و (دیگر) علم خَلق.

گزینۀ (« :)3دیگری» را بدان اولیتر :هستۀ گروه اسمی (مفعول).

گزینۀ ( :)4زندگانی به مراد «دیگران» میباید کرد :نشانۀ جمع گرفته است

و نمیتواند صفت باشد.

 .3برخی به اسم مبهم« ،ضمیر مبهم» میگویند.
متمم و منادا.
 .4نقشهای اسم عبارتاند از :نهاد ،مفعول ،مسندّ ،

هرگاه صفت ،عالئم جمع (ها ،ان ،ین ،ات ،ون  )...بگیرد ،تبدیل

به اسم میشود و تمام نقشهای اسم را میگیرد .در گزینۀ (،)4
«دیگران» مضافٌالیه واژۀ «مراد» است 1.چند نمونۀ دیگر:

خوب :صفت ،خوبان :اسم /جوانمرد :صفت ،جوانمردان :اسم /سوخته:

صفت ،سوختگان :اسم /دیدنی :صفت ،دیدنیها :اسم /ایرانی :صفت،

ایرانیان :اسم /بهترین :صفت ،بهترینها :اسم.
6565گزینۀ «»4

در ترکیب «جای دیگر» واژۀ «جای» هسته است و

«دیگر» وابستۀ پسین از نوع صفت مبهم .بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ (« :)1دیگری» را در کمند آور (اسم مبهم).

گزینۀ ( :)2گر دوست را به «دیگری» از من فراغت است (اسم مبهم).

گزینۀ (« :)3دیگر» کسش نبیند؛ یعنی دیگر کسی او را نمیبیند (قید است).

6969گزینۀ «»3

در گروه اسمی «چندین شهر»« ،چندین» صفت

مبهم است و چون «پیش» از اسم آمده است« ،صفت مبهم پیشین»

محسوب میشود .در گزینههای ( )1و ( ،)2صفت مبهم وجود ندارد («آن»

صفت اشاره« ،دویست» صفت شمارشی و «بهترین» صفت سنجشی عالی
است که هر سه ،صفت پیشیناند؛ اما «مبهم» نیستند) .در گزینۀ (،)4
«دیگر» صفت مبهم است؛ اما حتماً متوجه شدهاید که «صفت مبهم پسین»

است؛ در گروه اسمی «نقطۀ دیگر تاریخ» واژۀ «دیگر» صفت مبهم برای اسم
« نقطه» است.

7070گزینۀ «»4

در بیت صورت سؤال فعل «شد» در معنی اسنادی و

رایج امروزیاش به کار رفتهاست ،در گزینۀ ( )4نیز در همین معنی اسنادی

است ،اما در سایر گزینهها به معنی «رفت» است.

دقت داشته باشید ،به هنگام مشخصکردن اسم و صفتبودن

همچنان که برخی اسمها و صفتها در زبان فارسی بیش از یک معنی

بتوانیم این کار را انجام بدهیم .اگر فقط به ظاهر بیت ( )3نگاه کنیم

فعل را از جملهای که در آن واقع شده است باید فهمید .دو مثال زیر را با

مبهم پیشین برای «کس» بدانیم ،در حالی که معنی بیت این چنین

الف) از دشمنش انتقام سختی گرفت.

واژهها در بیت ،ابتدا باید بیت را به دقت بازنویسی کنیم تا راحتتر

دارند ،برخی افعال نیز بیش از یک معنی دارند .طبیعی است که معنی هر

و تو ّجهی به معنای آن نداشته باشیم ،امکان دارد واژۀ «دیگر» را صفت

هم میخوانیم:

است :اگر سرو بوستان تو را ببیند که میخرامی ،کسی او را دیگر در

بوستان خرامان نمیبیند.
6666گزینۀ «»3

در پاسخ سؤال ( )59روش مشخصکردن هستءه

گروه اسمی را بیان کردیم .در این سؤال« ،رستم» به تنهایی یک گروه اسمی
است که هیچ وابستهای ندارد؛ بنابراین ،هستءه گروه اسمی است .گروه اسمی
بعدی« ،هیچ کوششی» است که در آن« ،هیچ» وابستءه پیشین است و «ی

نکره» وابستءه پسین؛ پس «کوشش» هستءه آن گروه اسمی است .گروه اسمی
بعدی« ،کار اسفندیار» است .در اینجا« ،کار» هسته است و «اسفندیار»

مضافٌالیه؛ یعنی وابستءه پسین.
6767گزینۀ «»1

در گزینءه ( ،)2در ترکیب «هر شب»« ،شب» هستۀ

ب) پلیس سارقان طالفروشی را گرفت.

میبینید که معنی فعل «گرفت» در دو جملۀ فوق بسیار متفاوت است.

افعالی هم که از مصدر «شدن» ساخته میشوند ،میتوانند معانی متعددی
داشته باشند:

 -1رفتن :چون که شد خورشید و ما را کرد داغ  /چاره نبود بر مقامش از

چراغ ( رفت)

 -2اسنادی به معنی گشتن و گردیدن :باز به یک جرعه می ،عاقل و فرزانه شد

هرگاه فعل «شدن» به معنی «رفتن» باشد ،دیگر آن جمله «مسند»

ندارد .باید دانست که وقتی معنی فعل تغییر میکند فعل دیگری است و
نباید آن را همان فعل پیشین به شمار آورد.

گروه است و «هر» صفت مبهم .در گزینۀ ( ،)3در گروه اسمی «هیچ اقدام

7171گزینۀ «»2

گزینۀ ( )4در گروه قیدی «چند قرن بعد»« ،قرن» هسته است و «چند»

ابیات بهجز گزینءه ( )2نیز به معنی «رفت» به کار رفته است:

گزینه ،هستۀ گروه اسمی (نهاد) است.

گزینۀ ( :)3از خلوت عقل بیرون «رفت».

در بیت صورت سؤال« ،شد» در معنی «رفت» به کار

مهمی»« ،اقدام» هستءه گروه اسمی (نهاد) است و «هیچ» صفت مبهم .در

رفته است :دل به کنار دلدار «رفت» ،جان به کنار جانانه «رفت» .در همۀ

صفت مبهم .اما در گزینۀ ( )1صفت مبهم وجود ندارد« .برخی» در این

گزینۀ ( :)1از سر ما بیرون نخواهد «رفت».

واژههایی همچون «برخی و بعضی» اگر بالفاصله قبل از اسم

باشند و اسمی را توصیف کنند «صفت مبهم» هستند؛ مانند برخی

ساختمانها ویران شد /.بعضی وقتها دیر میآمد .اما اگر بعد از آنها

حرف اضافۀ «از» بیاید ،هستۀ گروه هستند:

برخی از ساختمانها ویران شد .هستۀ گروه اسمی (نهاد)

بعضی از وقتها دیر میآمد .هستۀ گروه اسمی (نهاد)
6868گزینۀ «»4

در گروه اسمی «فالن بیشه»« ،بیشه» هستۀ گروه و

متمم است و «فالن» صفت مبهم.
ّ

 .1در زبان فارسی ـ برخالف زبان عربی ـ صفت هیچگاه «جمع» بسته نمیشود؛ حتی اگر
موصوف آن جمع باشد :انسان امیدوار (موصوف و صفت هر دو مفرد) /انسانهای امیدوار
(موصوف جمع و صفت مفرد).

گزینۀ ( :)4هر کس میآمد و «میرفت».

اما در گزینۀ ( )2در معنی «اسنادی» به کار رفته است :او از خشم مانند

آتش «شد».

7272گزینۀ «»3

در بیت صورت سؤال فعل «شد» در معنی «رفت»

به کار رفته است .در گزینءه ( )3نیز هر دو فعل «شد» به معنی «رفت» به کار
رفته است:

وقتی که بهمن میخواست به زابلستان «برود» ،گفت که از سمت چپ
میرود؛ اما از سمت راست «رفت».

7373گزینۀ «»1

ردیف این شعر فعل «شد» است .در گزینۀ ( )1فعل

«شد» در معنی «رفت» به کار رفته است :از دست تو لگام «رفت»؛ اما در سایر
گزینهها به معنی اسنادی و رایج امروزی آن به کار رفته است:

217

گزینۀ ( :)2او شیرینکالم «شد».

7878گزینۀ «»2

گزینۀ ( :)4اندرون ضعیفم مانند جام «شد».

سیارهها محسوب میشود.
زیرمجموعۀ ّ

گزینۀ ( :)3او رام «شد».
7474گزینۀ «»3

در گزینءه ( )1هر دو فعل «شد» در معنی اسنادی

به کار رفته است :الف) گل زیبا شد .ب) غوره حلوا شد .در گزینءه ( )2نیز هر

8080گزینۀ «»2

«سیاره» است و
همانطور که میدانید «ماه» نوعی ّ
بین «ماه و خورشید»« ،حیوان و علف» و «خورشید

و زحل» رابطۀ معنایی تناسب برقرار است؛ اما مورچه جزء مجموعۀ حشرات

دو فعل «شد» در معنی «رفت» به کار رفته است :الف) خورشید در سیاهی

تضمن برقرار است.
است و بین آنها رابطۀ معنایی ّ

معنی اسنادی به کار رفته است :الف) وصل تو بر من حرام شد .ب) خون من

تضمن بین آنها برقرار است و بین «سیر و گرسنه» هم تضاد.
رابطۀ ّ

رفت .ب) یونس در دهان ماهی رفت .در گزینۀ ( )4نیز هر دو فعل «شد» در
بر تو حالل شد.

8181گزینۀ «»4

«چای» زیرمجموعۀ «نوشیدنی»هاست؛ بنابراین

8282گزینۀ «»3

با توجه به واژۀ «طفل» به معنی واژۀ «شیر» که ما ّدهای

8383گزینۀ «»3

معنی واژۀ «روی» را از طریق تناسب آن با واژههایی

8484گزینۀ «»1

«تُند» معانی متعددی دارد؛ از جمله «تیز ،جنبان و

اما در گزینۀ (« ،)3شد» در مصراع نخست به معنی «رفت» است :افسوس

نوشیدنی است ،پی میبریم و بین «طفل و شیر» رابطۀ تناسب برقرار است.

اجل بسی جگرها خون «شد».

همچون «دست ،چشم و گوش» متو ّجه میشویم.

که سرمایه ز کف بیرون «رفت» و در مصراع دوم در معنی اسنادی :از دست
7575گزینۀ «»3

براساس واژۀ «روباه» معنی واژۀ «شیر» مشخص

میشود و میدانیم که این دو واژه با یکدیگر رابطۀ معنایی «تناسب» دارند.
برخی واژهها دارای چند معنی هستند و یکی از راههای شناخت

معنی آنها ،توجه به رابطههای معنایی میان واژگان است:

 -1ترادف :کلمهای که با کلمۀ دیگر معنایی یکسان و معادل داشته

سریع ،چابک ،غضبناک ،شدید ،خشن ،طعم تند و در تداول امروزی به معنی

پررنگ» .در هر عبارتی باید با توجه به رابطههای معنایی یا قرارگرفتن آن در
جمله به معنی آن پی برد .در این عبارت با توجه به اینکه واژۀ «تیز» مترادف
واژۀ «تُند» است ،از طریق رابطءه «ترادف» پی به معنی «تُند» میبریم.

 -2تضاد :اگر دو واژه معنایشان مخالف یکدیگر باشد ،بین آنها رابطۀ

همانطور که در تست قبل هم گفتیم واژۀ «تُند»
8585گزینۀ «»3
تضمن
معانی متعددی دارد؛ از جمله در معنی طعم تند با «مزه» رابطۀ ّ

 -3تناسب :هرگاه دو یا چند واژه به لحاظ معنایی در یک خانواده قرار

«فلفل» رابطءه تناسب دارد.

باشد ،مانند «علَم و پرچم» یا «سیر و سفر».

معنایی تضاد است« :سیر و گرسنه» یا «سیاه و سفید».

بگیرند ،بین آنها رابطءه معنایی تناسب برقرار است .مانند « :شیر ،روباه و
پلنگ» یا «شیر ،پنیر و ماست».

به رابطۀ معنایی تناسب در علم بدیع (آرایههای ادبی)« ،مراعات

نظیر» هم میگویند.

تضمن :هرگاه واژهای معنای واژهای دیگر را در بر بگیرد ،یعنی یکی از
ّ -4

تضمن برقرار
دو واژه زیرمجموعۀ واژۀ دیگر باشد ،بین دو واژه رابطۀ معنایی ّ
است ،مانند «میوه و سیب» .سیب نوعی میوه است و واژۀ سیب معنی واژۀ

میوه را در خود دارد ،زیرا هر سیبی یک میوه است .مثالهای دیگر:

نوشیدنی و آب /درخت و نخل  /حشره و پشه /حیوان و خرگوش /

ظرف و لیوان  /لوازمالتحریر و مداد  /ورزش و فوتبال
7676گزینۀ «»2

معنی واژۀ «سیر» با قرارگرفتن آن در جمله

مشخص میشود .تو ّجه داشته باشید که «سیر» به معنی نوعی گیاه خوردنی

است؛ بنابراین معنای «سیر» در این جمله از «تناسب» با «خوردن» به دست
نمیآید .بررسی سایر گزینهها:

گزینۀ ( :)1دست و پا :تناسب

گزینۀ ( :)3شغال و شیر :تناسب
گزینۀ ( :)4دست و پای :تناسب
7777گزینۀ «»4

واژۀ «ماه» در سه گزینۀ نخست به معنی ماه آسمان

است؛ اما در گزینۀ ( )4به معنی «سی روز» به کار رفته است .در گزینءه ()1

براساس رابطءه تناسب میتوان به معنی واژۀ ماه پی برد

( آفتاب و ماه)؛ اما در سایر گزینهها با توجه به قرارگرفتن واژه در جمله به
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7979گزینۀ «»4

واژههای «ماه و خورشید» تناسب دارند.

معنی ماه میرسیم.

دارد« .تند» با «غضبناک» رابطءه ترادف دارد« ،تند» با «کُند» رابطءه تضاد و با
8686گزینۀ «»1

از طریق واژۀ «سوسن» که نوعی گیاه است ،پی

میبریم که واژۀ «سیر» در این بیت باید به معنی همان گیاه معروف

پرخاصیت باشد.

8787گزینءه «»3

در گزینءه ( )3تأکید بر تکیهکردن بر توانایی خود

رزاقیت خداوند .در سایر گزینهها روزیرسانی خداوند دیده میشود.
است تا ّ
8888گزینءه «»1

ابیات «الف»« ،ب»« ،ه» بر مفهوم تکیهکردن بر زور

بازوی خویش و تالش برای کسب روزی و نکوهش کسی که روزیاش

را از تهماندءه روزی دیگران به دست میآورد تأکید دارندّ .اما بیت «ج»
توصیه به کرم و جوانمردی است و در بیت «د» نیز صحبت از این است که
یدهد که به مردم کمک کند.
خدا کسی را مورد رحمت قرار م 

8989گزینءه «»3

در بیت سؤال سخن اصلی تکیهکردن بر

روزیرسانی خداوند است و به امید روزیرسانی خدا دست از تالش و
کوشش برداشتن .در گزینءه ( )3دقیقاً توصیءه مخالف و مقابل آن دیده
میشود :توصیه به تکیهکردن بر تالش و کوشش خود.
9090گزینءه «»4

حرف اصلی سعدی در بیت سؤال این است که خدا

ت و پایان را هم میرساند .در گزینءه ( )4هم شاعر
ی دس 
روزی ناتوانان و ب 
معتقد است خدا روزی همءه بندگان را میرساند حتّی اگر درخواستی نکنند.

مفهوم سایر گزینهها:

مقدر و تعیینشده
گزینءه ( :)۱نمیتوان با تالش و کوشش بیش از روزی ّ
به دست آورد.

گزینءه ( :)2ناتوانی انسان از وصف خداوند

گزینءه ( :)3هر کسی به اندازءه تواناییاش میتواند کار کند.

9191گزینءه «»4

مفهوم گزینءه ( )4توصیه به قناعت است و شاعر

معتقد است کسی که به روزی خداوند و نعمتهایش قناعت نکند خدا را

نشناختهاست و بندگی او را به جای نیاوردهاستّ .اما مفهوم مشترک سایر

گزینهها ر ّزاقیت خداوند و فراگیری روزی خداوند است.
9292گزینءه «»4

مفهوم مشترک گزینههای ( )۲( ،)۱و ( )۳ر ّزاقیت

9898گزینءه «»2

در گزینءه ( )۲همانند بیت سؤال سخن از یاریندیدن

از دیگران و تنهاماندن است .مفهوم سایر گزینهها:

گزینءه ( :)۱گرفتاربودن در دست غم عشق (جز غم هیچ یار و همنشینی نداشتن)

گزینءه ( :)3هر شادی به غمی آمیختهاست (نیش و نوش دنیا).

گزینءه ( :)4عاشق شب و روز گرفتار غم عشق است و معشوق لحظهای به

خداوند و فراگیربودن روزی است و در هر سه گزینه تأکید شدهاست.

عاشق نمیاندیشد.

تالشی نکندّ .اما در گزینءه ( )۴سخن از چیز دیگری است؛ شاعر میگوید :در

سخن اصلی این است که انسان باید مثل شیر با زور بازو و با تالش و کوشش

با پیرشدن و ریختن دندانهایم گویی دندانههای کلید روزی من هم ریخته

دیگران ارتزاق کند .در گزینءه ( )4تأکید شاعر بر تکیهکردن بر ارزش و جوهر

مقدر هر کس میرسد حتّی اگر در ب ه دستآوردن آن ناتوان باشد و
روزی ّ

جوانی قفل رزق و روزی من هرگز بسته نبود (روزی من دائم میرسید) ّاما

است ،به این معنا که کلید روزی من دیگر کار نمیکند؛ پس مفهوم این بیت
کمشدن روزی در پیریاست که با سایر ابیات تفاوت دارد.
9393گزینءه «»4

در بیت سؤال ،سخن از بهرهمندشدن ناتوانان از

باقیماندءه خوان قدرتمندان است؛ پس به نوعی در این گزینه سخن از این
است که روزی شیر به قدری زیاد بوده که روباه هم از تهماندءه آن استفاده

کردهاست .در گزینءه ( )4سخن از این است که خدا روزی را بیش از نیاز
مقدر میکند و از این نظر با بیت سؤال تناسب دارد و در بین
خورنده ّ

گزینهها بیشتر از همه به بیت سؤال نزدیک است.

مفهوم سایر گزینهها:

مقدر نمیشود فرار کرد) :وقتی
گزینءه ( :)۱تقدیرگرایی (از سرنوشت ّ

روزی و عمر گنجشک تمام شود شکا ِر باز خواهد شد و از پیش او جان سالم

به در نخواهد برد.

گزینءه ( :)۲مناعت طبع و چشمو دلسیری :من شیرم و چشمداشتی به

شکار دیگران ندارم.

گزینءه ( :)۳حرص و طمع انسان را نابود میکند :اگر مثل زنبور به دنبال
شیرینی باشی این شکمپرستی تو را نابود خواهد کرد و خوراک موران

خواهی شد.

9494گزینءه «»2

در گزینءه ( )۲مفهوم اصلی گوشهنشینی برای عبادت

مقدربودن روزی است و اینکه کسی
است؛ ّاما مفهوم مشترک سایر گزینهها ّ

مقدرش به دست آورد.
نمیتواند با زور و تالش ،بیش از روزی ّ
9595گزینءه «»4

گزینههای ( )۲( ،)۱و ( )3همگی بر این مفهوم

تأکید دارند که خدا عامل اصلی همهچیز است و خدا را باید روزیرسان

حقیقی دانستّ .اما مفهوم گزینءه ( )۴این است که خداوند روزی کسی را

بهخاطر معصیت و گناه قطع نمیکند.
9696گزینءه «»3

در همءه گزینهها همانند بیت سؤال صحبت از

مقدر به موجودات
روزیرسانی خداوند است و اینکه در هر حالتی روزی ّ

خواهد رسید؛ اما مفهوم اصلی گزینءه ( )۳شکایت از بخت و طالع خود است.

شاعر در این بیت معتقد است با اینکه روزی همه به راحتی فراهم میشود،
بیطالعانی مثل او حتّی در قفس هم روزی آمادهای ندارند.
9797گزینءه «»3

در همءه گزینهها همانند بیت سؤال تأکید بر این

است که خدا روزی را میرساند و نیازی به تالش و کوشش نیستّ .اما در

گزینءه ( )3این حرف نقض شده است و شاعر معتقد است روزی هر کس

تنها از راه تالش و کوشش حاصل میشود.

9999گزینءه «»4

در بیت سؤال تأکید سعدی بر تالش و کوشش است و

خودش روزیاش را کسب کند ،نه اینکه مثل روباه درمانده از دسترنج

ذاتی خویش است که از دیگر ابیات به بیت سؤال نزدیکتر است.

مفهوم سایر گزینهها:

گزینءه ( :)۱تنها کارآزمودءه میدان نبرد و کسی که تجربءه نبرد دارد بر
دشمن غالب میشود.

گزینءه ( :)2ناتوانی ضعیفان در برابر قدرتمندان

گزینءه ( :)3کسی که توان مقابله ندارد نباید با قویتر از خود درافتد.
10100گزینءه «»3

مفهوم اصلی گزینءه ( )3این است که هر کس در

طلب روزی نباشد خداوند روزی او را در زمان ضرورت میرساند؛ ّاما
مضمون مشترک سایر گزینهها نکوهش کسی است که روزیاش را از

تهماندءه روزی دیگران به دست میآورد.
10101گزینءه «»3

بیت سؤال بر تکیهکردن بر وجود و داشتههای

خود تأکید دارد .در گزینءه ( )3نیز شاعر میگوید نباید احتیاج خود را به

دیگران ابراز کنیم.

مفهوم سایر گزینهها:

گزینءه ( :)1محتاج شدن به یک قرص نان (نهایت افالس و بدبختی)
گزینءه ( :)2تنها خداوند کاردان است.

گزینءه ( :)4بینیازی خداوند به سپاسگزاری بندگان
10102گزینءه «»2

مفهوم بیت سؤال تکیهکردن بر زور بازو و تالش و

ارادءه خود است ،این مفهوم در گزینءه ( )2هم تکرار شدهاست :روزی بدون

زحمت مایءه رنج و زحمت است ،خوشا به سعادت کسی که روزیاش را با
زور بازوی خودش فراهم میکند.

مفهوم سایر گزینهها:

گزینءه ( :)۱روزی هر کس را آفریدگار تعیین کرده است و به سعی و
تالش فرد بستگی ندارد.

گزینءه ( :)3آسیبدیدن از سوی خود /زمینءه نابودی خویش را فراهمساختن
(از ماست که بر ماست).

گزینءه ( :)4مالمت مغروربودن به تواناییهای فردی و تأکید بر رعایت
حد و اندازه

10103گزینءه «»3

در گزینءه ( )۳صحبت از بارنبودن بر دوش دیگران

است و اینکه اگر خیری نمیرسانی الاقل شر نرسانّ .اما در سایر گزینهها
مفهوم اصلی توصیه به باربرداشتن از دوش دیگران است و تأکید شدهاست

کسی که از دستگیری درماندگان برای خودش عصا میسازد به منزلگاه مقصود
میرسد (گزینءه  )۱و فردایقیامت دست بر سرش نخواهد زد (گزینءه  )۲و زودتر
به مقصد میرسد (گزینءه .)4
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10104گزینءه «»2

حرف اصلی بیت سؤال این است که باید از دیگران

دستگیری کنیم نهاینکه باری بر دوش دیگران باشیم .این مفهوم در
همءه گزینهها غیر از گزینءه ( )۲دیده میشود .در گزینءه ( )۲شاعر از ساقی
میخواهد با نوشاندن شراب عشق او را از تعلّقات دنیا رهایی دهد.
یدهد که مردم در
خدا کسی را مورد رحمت قرار م 
10105گزینءه «»2
سایءه وجود او آسایش داشتهباشند .این مفهوم عالوه بر بیت سؤال در گزینءه
( )۲هم دیده میشود :خدا بر کسی که با مردم مدارا میکند سخت نمیگیرد.
مفهوم سایر ابیات:
مدعیان.
گزینءه ( :)۱حقیقتجویان به بهشت میروند نه ّ
گزینءه ( :)3کسی که به درگاه خدا رو بیاورد ناامید و تهیدست برنخواهد گشت.
گزینءه ( :)4کسی که مردم با مردنش آسایش مییابند ،باید تن به مرگ دهد.
در گزینءه ( )۲صحبت از این است که اگر خدا را
10106گزینءه «»2
اطاعت نکنی مردم از تو اطاعت نمیکنند؛ ّاما مفهوم مشترک سایر گزینهها
نرنجاندن دل دیگران از خود است .در گزینءه ( )۱سعدی میفرماید :عاقبت
بهجز غباری از ما باقی نمیماند؛ پس مواظب باش که در دل کسی از تو گرد
و غبار ناراحتی باقی نماند .در گزینءه ( )۳هم سعدی توصیه میکند که انسان
دوراندیش نباید در هیچ دلی کینه و ناراحتی ایجاد کند .در گزینءه ( )4حافظ
به ما سفارش میکند چنان زندگی کنیم که حتّی اگر خاک راه هم شدیم
ذرهای کدورت و ناراحتی از ما به کسی نرسد!
کرم و جوانمردی عادت و پیشءه بزرگان و دانایان
10107گزینءه «»4
است و کسی که کرم و جوانمردی دارد ،دارای ارزش و دانش و خرد است و
در مقابل کسانی که بلندهمت و بخشنده نیستند ،دارای دانش و خرد هم
نیستند .در گزینءه ( )۴هم سعدی معتقد است انسان کریم مانند درختی
میوهدار و ارزشمند است و کسانی که اهل کرم و بخشش نیستند ،مانند
هیزم فقط شایستءه سوزاندنهستند.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)۱توصیه به انجام کار پرفایدهو پرهیز از عملی که سرانجام خوبی ندارد.
گزینءه ( :)2بخشندگی بدون توانمندی و با دستخالی ممکن نیست.
گزینءه ( :)3با کرم و بخشش میتوان دشمن را هم از دشمنی برگرداند.
در گزینءه ( )۱همانند ابیات سؤال نیکیکردن به
10108گزینءه «»1
دیگران ستودهشدهاست.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)2عزلت و گوشهنشینی سبب آسایش و امنیت است.
گزینءه ( :)3دل پاک ،آینءه جهاننماست.
گزینءه ( :)4رفتار هر کس مطابق ذات و سرشت اوست (از کوزه همان
برون تراود که در اوست).
مفهوم بیت سؤال این است که کسی که به مردم نیکی
10109گزینءه «»2
کند ،در هر دو جهان نیکی میبیند .در گزینءه ( )۲نیز شاعر میفرماید :دلیل
آنکه تو از خدا نیکویی خواهیدید این است که مردم جهان از تو نیکی دیدهاند.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)۱برای شکر این نعمت که به کسی نیازمند نیستی ،نیاز دیگران
را برآورد ه کن.
گزینءه ( :)3اگر خدا به سرزمینی عنایت کند ،فرماندهی مهربان بر آنان
قرار میدهد.
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گزینءه ( :)4در هم ه حال به یاد خدا بودن

مفهوم ابیات گزینههای ( )۲( ،)۱و ( )۳با هم در
11110گزینءه «»4
تقابلاند ولی گزینءه ( )۴اینگونه نیست و هر دو بیت هممفهوم هستند.
مفهوم ابیات هر یک از گزینهها:
گزینءه (« :)۱الف» :خدا روزی همگان را بدون زحمت و تالش میرساند.
«ب» :خدا روزی کسی را بدون زحمت و تالش نمیرساند.
گزینءه (« :)2الف» :تکیهکردن بر زور بازو و تالش و کوشش خود
«ب» :روزی با توکل میرسد و تالش و کوشش آن را کم میکند.
گزینءه (« :)3الف» :خدا بر بندگانی لطف و مرحمت دارد که به مردم خیر میرسانند.
مقربتر باشد بدبختتر است.
«ب» :هر کس ّ
گزینءه (« :)4الف» :دست از تالش و کوشش برداشتن و تکیهکردن بر
مقدر است.
ر ّزاقیت خدا  /روزی هر کس ّ
مقدر است.
«ب» :روزی ّ
در بیت سؤال مفهوم اصلی این است که معیار
11111گزینءه «»3
دوستی ،روزگار سختی است .در گزینههای ( )2( ،)۱و ( )4نیز سخن از
فراموشنکردن دوستی در هنگام سختی و مشکالت است و اینکه مالک
دوستی واقعی روز بالست .اما در گزینءه ( )3سخن از این است که هر چه
کنی به خودت بازمیگردد.
در بیت سؤال مولوی میفرماید :جمال خداوند در
11112گزینءه «»1
آینءه دل تجلّی میکند .در گزینءه ( )۱هم صحبت از آینهبودن دل است و
اینکه دل قابلیت این را دارد که جلوهگاه صورت بیمنتهای خداوند باشد.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)2دل اگر پاک باشد درست و نادرست را تشخیص میدهد.
گزینءه ( :)3دل اگر از تعلقات (هر چه غیرخدا) پاک شود ارزش مییابد.
گزینءه ( :)4خداوند به باطن انسانها نظر میکند نه به ظاهرشان.
در بیت سؤال صحبت از این است که افتخار و
11113گزینءه «»2
شرافتی که از جانب انسان پست برسد عین ننگ است .در گزینءه ( )2هم
شاعر توصیه میکند بخشش و نوازشی را که از جانب دشمن و یا انسان
فرومایه میرسد عین ذ ّلت بدانیم.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)۱هنگام توانمندی و شادی ّاول به دیگران توجهکردن
گزینءه ( :)3انسان کمسخن را حقیر ندانستن (کمگویی نشان خردمندی است).
گزینءه ( :)4حکومتی که بر پایءه عدالت نباشد سبب نابودی و هالکت است.
مفهوم مشترک ابیات این سؤال این است که
11114گزینءه «»1
صبرکردن بر سختیها یا دوام و ثبات در کاری ،کلید کامیابی است.
در گزینءه ( )2صراحتاً به این مطلب اشاره شدهاست .در گزینءه ( )3شاعر
میگوید کسی که مشتاق وصال است باید صبری تمام داشتهباشد ،زیرا
تحملکردن رنج و سختی .در گزینءه ()4
کسی به کامنخواهد رسید مگر با ّ
تحمل سختی
عشق
در
کامیابی
برای
نیز شاعر مانند گزینءه ( )3معتقد است
ّ
الزم است ،همانطور که بدون صبرکردن بر زمستان ،بهار نمیآید؛ ّاما مفهوم
گزینءه ( )۱این است :منشأ شادی و غم عاشقان ،اینجهانی نیست.
سفارش بیت سؤال پرهیز از نصیحتکردن عاشق
11115گزینءه «»4
است که در گزینءه ( )4هم این مفهوم به خوبی دیده میشود.
مفهوم سایر گزینه ها:
گزینءه ( :)۱از دست رفتن عقل و هوش با دیدن یار
گزینءه ( :)2ناتوانی عاشق از دوریکردن از معشوق
گزینءه ( :)3سخن عاشق را فقط عاشق درک میکند.

در بیت صورت سؤال سعدی میفرماید اگرچه روزی
11116گزینءه «»2
هر کسی قطعاً میرسد ،عقل حکم میکند که انسان به دنبال کسب روزی
باشد؛ پس مفهوم نهایی بیت میشود ضرورت کسب روزی .در گزینءه ( )2نیز
همین توصیه به کسب روزی دیده میشود و شاعر معتقد است روزیِ مورچه با
همءه ناتوانی به حرکت و تالش او بستگی دارد.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)۱کسی که به درگاه خدا روی نیاز میآورد ،باید غرور را از سرش
به در کند (ضرورت ترک غرور برای کسی که از درگاه خدا روزی میطلبد).
حد وی است.
گزینءه ( :)3روزی نادان بی 
ش از ّ
گزینءه ( :)4روزیرسانی خداوند
همت و
11117گزینءه «»2
در عبارت سؤال سخن از این است که ّ
غیرت از زور بازو کارسازتر است .در گزینءه ( )2نیز شاعر بین ظاهر و
همت بلند و کمالطلبی مقایسه انجام داده است و معتقد
نیروی بدنی و ّ
است به جای ظاهر او باید به ّنیت بلند او تو ّجه شود.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)۱توکّل به خداوند انسان را به سرمنزل مقصود میرساند.
گزینءه ( :)3تکیهنکردن بر زور بازوی خود در کسب روزی و خدا را عامل
اصلی دانستن
گزینءه ( :)4قناعت انسان را توانگر میسازد.
در گزینههای ( )2( ،)1و ( )3این مفهوم مشترک است
11118گزینءه «»4
همت عالی میتوان از حضیض ذلّت به اوج ع ّزت رسید .در گزینءه ()4
که با ّ
داشتن دیدءه بیدار و شبزندهداری مایءه کمال و تعالی دانستهشده است.
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